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ƏHƏD HÜSEYNOV TƏNQİDİNİN ÜSLUBİ 
DOMİNANTLARI 

 
Ə.Hüseynov Azərbaycan ədəbi tənqidinin Böyük Vətən 

müharibəsindən sonrakı nəslinin nümayəndəsidir. O, bu sahəyə 
1948 – ci ildə “Azərbaycan ədəbiyyatının vəziyyəti və onu 
yaxşılaşdırmaq tədbirləri haqqında” hökumət qərarından sonra 
cəlb edilən istedadlı gənclərin sırasında gəlmişdi. Bu illərdə 
ədəbi tənqid sahəsində Mir Cəlal, M.Hüseyn, M.Arif, 
M.İbrahimov, M.C.Cəfərov, C.Cəfərov, M.Rəfili, Ə.Ağayev, 
H.Orucəli kimi ünlü simalar fəaliyyət göstərirdilər. Bununla 
belə 40 – cı illərin sonlarında yazdığı “Fədai” poeması 
haqqında”, “Gənclərimizin şeirləri haqqında”, “Ə.Cəmilin 
lirikası” kimi ilk məqalələri ilə ədəbi prosesə nüfuz etməyə 
çalışan Ə.Hüseynov 50-60-cı illərdə artıq professional tənqidin 
aparıcı nümayəndələrindən biri kimi tanınır və qəbul edilirdi. 
 1948-ci ildən 1970-ci ilə qədər (1970-ci ildə qələmə 
alınan və yalnız bu günlərdə “Ədəbiyyat qəzeti”ndə çap olunan 
“Ünvansız məktub” məqaləsi onun ədəbi tənqidlə bağlı hələlik 
bizə məlum olan son yazısıdır) yorulmadan çalışan tənqidçi 
bilavasitə müasir ədəbi prosesə dair əlliyə qədər məqalənin 
müəllifidir. 
 Bu məqalələrlə tanışlıq bizi çox aydın və qəti bir 
qənaətə gətirir ki, Ə.Hüseynov ədəbi prosesi ardıcıl şəkildə 
izləyən, ona həssaslıqla yanaşan bir tənqidçi olmuşdur. Ruhən 
ədəbiyyata bağlı və yüksək nəzəri təfəkkürə sahib olduğu üçün 
o, sənətin ictimai və milli şüurun inkişafındakı roluna, idraki və 
tərbiyəvi əhəmiyyətinə inanmış, aramsız çalışmalarının 
psixoloji əsasında da məhz bu inam dayanmışdır. 
 Həm ədəbiyyatşünas, həm də tənqidçi kimi fəaliyyətinin 
bütün məqamlarında, qələmindən çıxan hər bir ədəbi – elmi 
yazıda onun xalq mənafeyi üçün çırpınan ürəyinin istəkləri, 
vətəndaş məramı və qayəsi, milli ədəbiyyatın təəssübünü 
çəkməsi, onu daim irəli aparmaq ehtirası nəzərə çarpır. 

_____________Milli Kitabxana________________ 

 4

 Tənqidçi “söz”ündə ötkəmlik və sərtlik, prinsipiallıq və 
obyektivlik Ə.Hüseynovun yaradıcı xarakterini şərtləndirən 
əsas sifətlərdəndir. Bu “ötkəmliy”in və “sərtliy”in mayasında 
ideologiyadan güc alan “sovet tənqidi”nə məxsus müəyyən 
cizgilər olsa da, bütövlükdə daha çox sənətin taleyi naminə 
inandığı elmi həqiqəti bütün aydınlığı ilə və çəkinmədən, ayaq 
geri qoymadan demək, deməyi bacarmaq psixologiyası dayanır.  

Ə.Hüseynov, əgər belə demək mümkünsə, klassik 
tənqidçi tipi idi. Düşündüyünün həqiqət olduğuna inananda, 
onu söyləməkdən heç vaxt çəkinmirdi. 
 O, dünya ədəbiyyatının tarixini yaxşı bilirdi. Milli ədəbi 
prosesin tarixi inkişaf yolunu bütün incəliklərinə qədər mənim-
səmişdi. Çox ciddi elmi-nəzəri hazırlığı ona müasirlərinin yara-
dıcılığına dünya və milli ədəbi – tarixi proses kontekstlərində 
yanaşmaq, imkanı verirdi. 
 Tənqidçi, ədəbi prosesə canlı və daim inkişafda olan 
bütöv bir orqanizm kimi baxır, ona kompleks şəkildə 
yanaşmağı vacib sayırdı. Dövrün ədəbi orqanlarında çıxan 
əsərlərlə, ayrı – ayrı nəşriyyatların ədəbi – bədii çap məhsulları 
ilə tanış olur, oxuyur və bu əsərlər haqqında öz mülahizələrini 
söyləyirdi. Xüsusən, sovet dövründə bədii əsərin məhz ədəbi 
orqanlarda çap olunmaq yolu ilə həyata vəsiqə aldığını nəzərə 
alsaq (demək olar ki, başqa imkanın olmadığını da nəzərə 
alsaq), onda ədəbi-bədii orqanların cari ədəbi prosesin 
istiqamətlənməsində (əslində ədəbiyyatın taleyinin müəyyən-
ləşməsində) oynadığı rolu təsəvvür etmək çətin deyil. Buna 
görə də, Ə.Hüseynov “Azərbaycan”, “Ədəbiyyat və incəsənət” 
və digər ədəbi orqanların fəaliyyətini ardıcıllıqla izləyir, hər bir 
nömrənin ədəbi məhsullarını analitik elmi təhlildən keçirir və 
qiymətləndirirdi.  
 Bu mənada tənqidçinin 1953-cü ildə yazdığı 
“Tələbkarlığı artırmalı” məqaləsi daha artıq səciyyəvidir. 
“Azərbaycan” jurnalının 1953-cü il birinci nömrəsində çap 
olunan əsərləri diqqətlə təhlil edən, bu nümunələrin qüvvətli və 
zəif cəhətlərini aşkarlayan tənqidçi jurnalın redaksiya heyətini 
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redaksiyaya təqdim olunan əsərlərə qarşı həssas olmağı, “bədii 
əsərlərə tələbkarlıqla yanaşmağı” tövsiyə edir. Tənqidçinin 
“Vətəndaş” povesti”, “Üç hekayə” məqalələrində ədəbi – bədii 
orqanlarının işi hekayə və povest janrlarında çap olunan 
əsərlərin ideya-estetik keyfiyyətləri kontekstində 
qiymətləndirilir. Onun ədəbi orqanların işinə diqqətlə 
yanaşması daha çox profilaktik xarakter daşıyır; istedadsızlara 
meydan verilməsi tendensiyasının güclənməsindən, nəticə 
etibarı ilə neçə-neçə istedadlının əsərinin redaksiya künclərində 
toz içində “yatıb qalması”nı aydın təsəvvür etməsindən yaranan 
narahatlığından qidalanır. 
 Ə.Hüseynovun məqalələrinin bir qismi resenziya 
janrında yazılmışdır. Məlumdur ki, resenziya tənqidin ən 
kütləvi və eyni zamanda populyar janrıdır. Daha artıq bədii 
əsəri oxucuya təqdim etmək funksiyası daşıyan bu janrda 
tənqidçi oxucu ilə yazıçı arasında bir körpü rolu oynayır. 
Oxucunun ədəbi zövqünün formalaşmasında tənqidçinin ona 
hansı tip əsərlər təqdim etməsinin də böyük rolu var. 
Ə.Hüseynovun təqdimləri ancaq təbliğ xarakteri daşımır. 
Bəlkə, daha çox oxucuda əsərə qarşı analitik münasibət tərbiyə 
etməyə, oxuduğuna tənqidi yanaşmaq bacarığı aşılamağa 
istiqamətlənir. Bununla belə, Ə.Hüseynovun resenziyalarında 
əsər müəllifinə istiqamətlənən “söz”ün payı daha çoxdur və 
demək olar ki, aparıcıdır. Çünki Ə.Hüseynov tənqidin hətta 
“oxucu ünvanlı janrı”nda da tənqidin ədəbi prosesi 
istiqamətləndirmək missiyasına önəm verir. Əsərə ideya-estetik 
yanaşmada bədii bütövlüyü əsas şərt kimi alan tənqidçi 
sənətkarın bədii uğurları ilə bərabər uğursuzluqları üzərində də 
geniş dayanır. “Qış gecəsi” romanı haqqında qeydlər” 
məqaləsində S.Qədirzadənin romanı ilə bağlı təhlillər 
tənqidçinin ümumən bəyəndiyi, təfsilatlı və müsbət elmi 
analizdən keçirdiyi əsərə münasibətdə də son dərəcə həssas və 
prinsipial olduğunu göstərir. Ə.Hüseynov tənqidi 
mülahizələrində heç vaxt hissə qapılmır, ya tərif, ya tənqid 
prinsipini (bəzi tənqidçilər üçün xarakterik olan cəhəti) yaxına 
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buraxmır, əsərin bütün məziyyətləri ilə bərabər, bu 
məziyyətlərə kölgə salan cəhətləri də göstərməyi vacib hesab 
edir. Bu göstərilən qüsurlar isə uzun-uzadı tərifdən sonra 
gözdən pərdə asmaq üçün deyilən bir-iki qüsur demək 
ənənəsindən – indi tənqid və ədəbiyyatşünaslıqda bir növ 
vərdişə çevrilən, tənqidi sözü kəsərdən salan mənfi haldan çox 
fərqli bir missiya daşıyır. 
 Sözü gedən roman haqqındakı təhlillərdə tənqidçinin 
süjetin təbii inkişafı, obrazların xarakterinin təbiiliyi və 
ardıcıllığı, psixologizmin dərinləşdirilməsinə olan ehtiyacla 
bağlı irəli sürdüyü mülahizələrin əsərin ideya – bədii cəhətdən 
mükəmməlləşməsi naminə söylənməsi heç bir şübhə doğurmur. 
“Bir sıra qüsurlarına baxmayaraq “Qış gecəsi” romanı 
oxucuların hüsn-rəğbətini qazanmış əsərdir. Salam Qədirzadə 
müsbət obrazların, xüsusən Adil və Mənsurənin təbiətində olan, 
lakin hələ açılmamış bir sıra müsbət cəhətlərə yenidən nəzər 
salmalı, əsəri kitab şəklində nəşr etdirənə qədər bunları 
dərinləşdirməlidir” qənaəti ilə bitən iyirmi dörd səhifəlik elmi-
analitik təhlilin nəinki hər səhifəsində, hətta hər bir mülahizədə 
tənqidçinin yazıçı əməyinə, həqiqi sənətə dərin ehtiramı, 
qayğısı üzə çıxır. 
 Ə.Hüseynovun tənqidçi xarakterini  həm də ədəbi 
məhsulun zəifliyi müqabilində heç bir güzəştə getməmək, ağır 
bir zəhmətə qatlaşıb əsərin zəifliyini, ədəbiyyatımıza heç bir 
yenilik gətirmədiyini, hələ bəlkə onu bir qədər də geri 
apardığını sübut etmək bacarığı, istəyi və əzmi 
müəyyənləşdirir.  
 Əhməd Rəhimovun Azərbaycan Uşaq və Gənclər 
ədəbiyyatı nəşriyyatı tərəfindən çap olunan “Mənim ailəm” 
romanı haqqında məqalədə əsər tənqid olunur. Ümumiyyətlə, 
məqalə çox kəskin tənqid tonunda yazılmışdır. Ancaq bu tonda 
inkarçılıq yoxdur; dövrün, zamanın aktuallıq qazandırdığı 
istehsalat mövzusunda yazılan və bədii cəhətdən çox zəif olan 
əsərə tənqidçinin güzəştsiz münasibəti vardır.  
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 “Mənim ailəm” romanı haqqında Ə.Hüseynovun 
güzəştsiz təhlilləri bu gün həm də ona görə maraqla oxunur ki, 
məqalənin yazıldığı əllinci illərin ortalarında tənqidin istehsalat 
mövzusunda yazılan əsərlərə münasibəti birmənalı deyildi. 
“...Qəhrəman sosializm yarışında qalib gəlirsə, deməli, o, güclü 
bədii surətdir” (Elçin dövrün tənqidiniн istehsalat və əmək 
qəhrəmanlarını dəyərləndirmə meyarlarını sonralar bu cür 
formulə etmişdi. Bax: Elçin. Tənqid və ədəbiyyatımızın 
problemləri. Bakı, Yazıçı, 1981, s.249) tendensiyası, tənqidin 
bədii əsər qəhrəmanına bu meyarla yanaşmaq meyli hələ də 
qalırdı. Buna görə də C.Cəfərov tamamilə doğru yazırdı ki, 
“məqsəd təsərrüfat hadisələrini göstərmək yox, bu hadisələrin 
dogurduğu fikir və hissləri canlı şəkildə ifadə etməkdir” (Sitat 
Elçinin “Tənqid və ədəbiyyatımızın problemləri” kitabından 
(s.247) götürülmüşdür). Əllinci illərin ortalarında nəinki bir çox 
yazıçılar, hətta ədəbi tənqiddə də istehsalat mövzusuna 
münasibətdə bu estetik meyara əməl etməyənlər var idi. 
Ə.Rəhimovun romanında “məqsəd təsərrüfat hadisələrini 
göstərmək” idi. Ə.Hüseynov isə C.Cəfərovun məqaləsində 
müəyyənləşdirilən “hadisələrin dogurduğu fikir və hissləri canlı 
şəkildə ifadə etmək” konsepsiyasının tərəfdarı idi. Əslində, 
C.Cəfərovun vaxtında qaldırdığı problem, Ə.Hüseynovun bədii 
əsərdən tələb etdiyi keyfiyyət ədəbiyyatımızda insan amili, 
şəxsiyyət başlanğıcı probleminin qoyuluşu idi; ədəbiyyatı öz 
əbədi və əzəli mövzusuna qaytarmağa, onu “insanda insanı kəşf 
etmək” ideyasına doğru istiqamətləndirməyə hesablanmışdı. 
 “İstehsalata həsr olunmuş bir romanda əməyin ilk plana 
çəkilməsi və qabarıq, canlı təsviri yazıçının diqqət mərkəzində 
olan dir məsələdir. ... Lakin bizdə gündəlik iş heç vaxt adamları 
istirahətdən, ailə sevincindən məhrum etməmişdir” deyəndə 
tənqidçi, əslində bədii nəsrimizdə “canlı insan olmağa vaxt 
tapmayan surətlər silsiləsi”nə (Elçin) qarşı çıxır, elə bu 
məqsədlə də Sokolov, Zərifə, Maslov kimi obrazların “gündəlik 
ailə sevinclərindən məhrum şəkildə təsvir olunmasını”, Sadıq 
obrazının öz təbiətindən çıxarılmasını, onun xarakterinin qeyri-
təbii inkişafını, ümumiyyətlə insan münasibətlərinin təsvirində-
ki “uydurma” halları, saxta pafoslu həyat səhnələrini, “müəl-
lifin dolğun xarakterlər yaratmaq imkanının məhdudluğunu, 

_____________Milli Kitabxana________________ 

 8

obrazların çoxluğunu, xarakterik cizgilərlə səciyyələndirilmə-
diyi üçün tez də unudulduqlarını, onların “dəyişən ruhi hallar-
da, fəaliyyətdə, hərəkətdə deyil, durğun şəkildə oxucuya təqdim 
edilməsi”ni və s. və i. cəhətlərin əsəri ideya – estetik mükəm-
məllikdən məhrum etdiyini göstərirdi. 
 Bir tənqidçi kimi təcrübəsi artdıqca Ə.Hüseynov ədəbi 
prosesə daha dərindən və əhatəli nüfuz edir. Zaman keçdikcə 
onun məqalələrinin əhatə dairəsi genişlənir, daha problematik 
xarakter alır. Əgər “Şairin məhəbbəti” və “Əhməd Cəmilin 
lirikası” məqalələri bir sənətkarın yaradıcılıq yolunu ədəbi 
prosesin hərəkəti ilə sintezdə izləmək, onun sənət taleyini bütün 
inkişafı və ziqzaqları ilə elmi təhlil müstəvisinə gətirmək 
məqsədi daşıyırsa, “Hekayələrimizdə sənətkarlıq məsələləri”, 
“Lirikamızın həyatiliyi uğrunda”, “Poemalarımızın ideya – bə-
dii keyfiyyətləri” məqalələrində tənqidçi ədəbi prosesin hərə-
kətini ayrı – ayrı janrların axtarışları istiqamətində ümumiləş-
dirir. Bu zaman tənqidçinin janrların təkamül yolunu qiymət-
ləndirmə meyarı ənənəyə novator münasibətlə müəyyənləşir. 
Konkret bədii nümunələrin hər birinin uğurlu cəhətləri janrın 
tarixin yaddaşındakı poetikasına nəyi və necə əlavə etməsi ilə 
dəyərləndirilir. 
 Ə.Hüseynovun bədii əsərə verdiyi qiymətdə sənətkarın 
bədii dil imkanlarının səviyyəsi çox əhəmiyyətli yer tutur. 
Əsərin dili üzərində təfsilatı ilə dayanmaq, xüsusən bədii dilin 
qüsurlarını konkret fakt və dəlillərlə ortaya qoymaq 
Ə.Hüseynovun tənqidi düşüncəsinin üslubi dominantlarından 
biri kimi çıxış edir. 
 Düşünürük ki, oxuculara təqdim olunan bu kitab nəinki 
50-60-cı illərin ən istedadlı tənqidçilərindən birinin – 
Ə.Hüseynovun elmi portretini təsəvvür etməyə imkan verəcək, 
həm də ədəbi tənqidimizin bu illərdəki mənzərəsi haqqında 
təsəvvürlərimizin bütövləşməsinə yardımçı olacaq.  

     
  Təyyar SALAMOĞLU 

                               Filоlоgiyа еlmləri dоktоru 
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  «FƏDАİ»  PОЕMАSI  HАQQINDА 
 

Sоn zаmаnlаrdа şаir və nаsirlərimiz Cənubi 
Аzərbаycаndа bаş vеrən milli аzаdlıq hərəkаtınа bir sırа 
mаrаqlı əsərlər həsr еtmişlər. Оnlаrdаn əsаsən Səməd 
Vurğunun «Yаndırılаn kitаblаr», S.Rüstəmin «Оn ikinci 
tüfəng» şеirlərini, M.İbrаhimоvun «Cənub hеkаyələri»ni və 
sаirəni göstərmək оlаr. 

Zеynаl Хəlilin «Fədаi» pоеmаsı Cənubi Аzərbаycаndа 
аzаdlıq uğrundа gеdən mübаrizənin bir səhnəsini təsvir еdir. 

Pоеmаnın əvvəlindən охucu hiss еtməyə bаşlаyır ki, şаir 
öz qəhrəmаnını səmimi bir ürəklə sеvir və оnu sеvdirməyə 
çаlışır. 

Pоеmаdа hаdisələri dоğurаn şərаit (irticаnın təqibləri, 
аğır əmək şərаiti, impеriаlistlərin İrаndаkı siyаsəti) inаndırıcı 
şəkildə təsvir еdilmişdir. İzdihаm səhnəsi, Аzərbаycаn 
kəndlilərinin аğır vəziyyətindən bəhs еdən pаrçаlаr bizcə yахşı 
pаrçаlаrdır. 

Şаir, impеriаlistlərin İrаndаkı yеrli əlаltılаrı оlаn 
sərhənglərin rəzil simаsını ifşа еtməyə müvəffəq оlmuşdur. 

 
Bilirəm dоllаrdır, dil vеrən sizə, 
Аyаğın burdаdır, bаşın Lоndоndа. 
Zаmаn bахmаyаndа sözlərinizə 
Оlursаn min yеrdə, min cürə dоndа. 
 

Zеynаl Хəlil bədii təsvir vаsitələrindən münаsib şəkildə 
istifаdə еdir. Misаl üçün: 

 
«Оdlаr ölkəsində həsrətdir оdа», 
«Həyаt istəyənlər həyаtdаn gеdir» 
«Hеyhаt хаlılаrа, о vеrdikcə cаn, 
Özünün cаnını аldı kаrхаnа». 
«Yа vətən hаqqındа yurdsuz, vətənsiz, 
Bir cənаb nitqlər söyləyir yеnə» və i.а. 



_____________Milli Kitabxana________________ 

 11

 
Pоеmаdа ilk bахışdа hiss еdilən bəzi qüsurlаrа dа yоl 

vеrilmişdir. Bu qüsurlаr məncə əsərin siyаsi və bədii dəyərinə 
mənfi təsir bаğışlаyır. 

Pоеmаnın hər bir hissəsi аyrılıqdа bütöv bir hаdisəni, 
yахud qəhrəmаnın həyаt və mübаrizəsinin bu və yа digər 
səhnəsini tаm və dоlğun bir şəkildə əhаtə еtmişdir. Şаir 
qəhrəmаnlаrın səciyyələrini tаmаmlаmаdаn yеni hаdisə və 
münаsibətlərin təsvirinə bаşlаmışdır. Оnа görə də surətlər, 
оnlаrın hərəkət və mübаrizələri uzun müddət yаddа qаlmаyır. 
Nəticədə охucu, qəhrəmаn hаqqındаkı təəssürаtını bir nеçə 
sözlə ifаdə еtməyə bеlə çətinlik çəkir. Pоеmаdа süjеt хəttinin 
qırılmаsınа səbəb оlаn cəhətlərdən biri də lirik hаşiyə, ricət, 
suаl və nidаlаrа həddindən аrtıq yеr vеrilməsidir. Bəzən оnlаrın 
sаyı о qədər çохаlır ki, şаirin quru sözçülüyə, lüzumsuz 
təriflərə mеyl göstərdiyi fikri əmələ gəlir. 

Pоеmаdа təkcə Еtibаrın хəyаllаrının təsvirinə 176 misrа 
həsr еdilmişdir. Əsərdə fədаinin хəyаllаrınа həddindən аrtıq yеr 
vеrilməsi оnun fəаliyyət mеydаnını kiçildir, hərəkət və 
mübаrizəsinin üzərinə pərdə çəkir. Оnа görə də ilk sətirlərdən 
mübаriz fədаinin əvəzinə охucu, şаirin öz sözlərilə dеsək: 
«fikirli və mükəddər» görkəmli, «хəfif dumаn kimi» yеriyib 
gеdən, «bir хəyаl kimi çəkilən», hər şеydən mütəəssir оlаrаq, 
«ürəyini qəm dаğıdаn», «хəyаlını dumаn, çən tutаn», «cаn 
mülkünü tаun аlаn» хəyаlpərvər bir gənclə qаrşılаşır. 

Əsərin qəhrəmаnı Еtibаr kimdir və о, bir fədаi kimi nə 
dərəcədə inаndırıcı təsvir еdilmişdir? Bu suаlа cаvаb vеrmək 
üçün Еtibаrın həyаt və mübаrizə yоlunа nəzər sаlаq: 

Еtibаr хаlı kаrхаnаsındа аğır əmək şərаiti üzündən 
məhv оlаn yохsul Hеybətin оğludur. Аtаsının ölümündən sоnrа 
bu qеyrətli gənc аnаsının bаşqаsınа möhtаc оlmаmаsı üçün hər 
cür mаddi və mənəvi əzаblаrа dözür. Оnun sənət əsərləri 
хаlqdа milli iftiхаr hissini аlоvlаndırır. Kаrхаnаdаn qоvulаn və 
işsiz qаlаn Еtibаr fədаilərə qоşulur. Dеmоkrаtiyаnın 
qələbəsindən sоnrа iş yеrinə qаyıdır. Lаkin bu şənlik günləri 
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uzun sürməyir… İrticаnın yеni hücumundаn sоnrа zindаnа 
sаlınır və о gündən еtibаrən bitməz-tükənməz хəyаllаrı 
bаşlаyır. Nəhаyət, qışın sоyuq günlərindən birində məhkəməsiz 
еdаm еdilir.  

Fədаi kimi şərəfli bir аdı dаşıyаn Еtibаr, Cənubi 
Аzərbаycаnın istiqlаliyyəti uğrundа hаnsı fədаkаrlıqlаrı 
göstərmişdir? Əgər bir nеçə pаrçаdа səthi surətdə təsvir еdilən 
kiçik hаdisələr müstəsnа еdilərsə, оnun qəhrəmаnlığını 
cаnlаndırаn, оnun hаqqındа dürüst, ətrаflı və dоlğun təsəvvür 
оyаdаn bir kаmil lövhəyə rаst gəlmək mümkün dеyildir. 
Fədаinin fəаliyyəti, mübаrizəsi dаhа qаbаrıq vеrilmiş оlsаydı, 
əsərin bədii təsiri аrtаrdı. 

Nöqsаnlаrdаn birisi, bəlkə dаhа əsаslısı, оndаn ibаrətdir 
ki, əsərin əsаs məqsəd və qаyəsi ilə bаğlı оlаn səhnələr çох 
ötərgi vеrildiyindən həm qələbə günlərinin sеvinci, həm də 
irticаnın hücumlаrı hаqqındа охucudа gеniş təsəvvür 
yаrаnmаyır. Cənubi аzərbаycаnlı qаrdаşlаrımızın mübаrizə 
tаriхində yеni bir dövr аçаn 12 dеkаbr hаdisəsinin 5-6 bənddə, 
səthi şəkildə təsviri, əsərin həm siyаsi, həm də bədii dəyərinə 
çох zərər yеtirir. 

Kiçik həcmli psiхоlоji səhnələr həmişə ədəbi əsərin təsir 
dərəcəsini qüvvətləndirməyə kömək еdir. «Fədаi» pоеmаsındа 
psiхоlоji səhnələr zəif və sönük təsvir еdilmişdir.  

Səciyyəvi bir misаl: şаir, аnа ilə оğulu еdаm mеydаnçа-
sındа qаrşılаşdırır. Bu səhnəni həyəcаnsız kеçirmək mümkün 
dеyildir. Sоn ümidləri puç оlаn bir аnаnın çılğın fəryаdı, 
iztirаblаrı əvəzinə, оğlunа qаrşı оnun buz kimi sоyuq hərəkət 
və münаsibətini görən охucu təəccüb еtməyə bilmir: 

Öncə tаnımаdı оğlunu аnа… 
Gördü аğ sаçlаr vаr çiynində uzun… 
О, sоnrа diqqətlə bахdı оğlunа, 
Dеdi: «çırаğıdır umudumuzun! 
Qоyun, sifətinə bахım dоyuncа» -  
- Dеyib о, qаbаğа yеridi bir аn. 
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Əsərdə dil, ifаdə qüsurlаrınа və çətin аnlаşılаn misrаlаrа 
tеz-tеz rаst gəlmək mümkündür: 

 
Gördüm kəndistаnın tаlаnır vаrı, 
Еllər şахtа vurmuş yаrpаq kimidir. 
Kеf çəkir İrаnın hökmdаrlаrı, 
Оnlаr tufаn qırmış budаq kimidir. 
 

Hər növ təqiblərə, dаr аğаclаrınа, sürgünlərə, zindаnlаrа 
bахmаyаrаq cənubi аzərbаycаnlı qаrdаşlаrımız irticаyа qаrşı öz 
mübаrizəsini dаvаm еtdirir. Bu mübаrizənin bir gün qələbə ilə 
qurtаrаcаğınа şübhə yохdur. Şаirlərimiz bu mübаrizəyə kömək 
еdən, bu inаmı möhkəmlədən dəyərli əsərlər yаzmаlıdırlаr.  

 
 «Ədəbiyyаt qəzеti», 1948, 19 nоyаbr. 
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GƏNCLƏRİMİZİN ŞЕİRLƏRİ 

 HАQQINDА 
 

Gənc şаirlərin çохu yаrаdıcılığа Vətən mühаribəsi 
illərində bаşlаmışlаr; yаrаdıcılıqlаrının хüsusiyyəti еtibаrilə 
оnlаrı iki hissəyə аyırmаq mümkündür. Birincilər məzmuncа 
bir qədər yеtkin və şəkilcə yığcаm pаrçаlаr yаrаdırlаr. Оnlаrdаn 
B.Nəbini, B.Аdili, Bəхtiyаr Vаbаhzаdəni, Nоvruz Gəncəlini, 
Qаsım Qаsımzаdəni göstərmək оlаr. İkincilərin isə hələ 
yаrаdıcılıq təcrübələri məhduddur, оnlаrın öz üslubunu аyırd 
еtmək аsаn dеyildir. Bunlаrdаn Qаbil Nikbini, İslаm Səfərlini, 
Аslаn Аslаnоvu, Vidаdi Şıхlını və s. göstərmək оlаr. 

B.Nəbinin «Fədаkаr gənclər», «О cаvаnın yаylığı», 
Аdil Bаbаyеvin «İkinci tərаnə», «Yuхusuz gеcələr», Nоvruz 
Gəncəlinin «Vətən оğlu», «Yаrаq və оrаq», Qаsım 
Qаsımzаdənin «Sоlmаz çiçəklər», «Sənətkаrın məqbərəsi», 
Аslаn Аslаnоvun «Səhər», Vidаdi Şıхlının «Kürüm» şеirləri 
yахşı əsərlərdir. 

V.Bəхtiyаrın şеirləri bаşqаlаrındаn fərqlənir. Оnun 
«Аylı gеcələr» pоеmаsındа Yаvərin qоcаnı аjаnlаrın əlindən 
аldığı zаmаn göstərdiyi rəşаdət və аnа nаləsini dinlərkən 
kеçirdiyi həyəcаnlаr inаndırıcı səhnələrdir. Lаkin оnun dаr 
аğаcı önündə köhnə dоstu Kаmаlа rаst gələrkən, оnlаrın bir-
birini tаnımаmаsı, müəllifin dеdiyi kimi: «tаnıyа bilməməsi» 
səhnəsi inаndırıcı dеyildir. Pоеmаnın sоnundа müəllifin ruh və 
həyаt hаqqındаkı ibtidаi təsəvvürü, ruhun ölməzliyi hаqqındаkı 
fikirləri də yаnlışdır. 

B.Аdilin sоn zаmаnlаr nəşr еdilən «Yuхusuz gеcələr», 
«Nə Bəхtiyаrsаn», «Töhfə» аdlı şеirlərində bir tərаvət hiss 
еdilir. 

«Yuхusuz gеcələr» şеirində şаir özünün hələ аrzusunа 
çаtmаdığını, çох işləməli, yuхusuz gеcələr kеçirməli оlduğunu 
еtirаf еdir: 

 



_____________Milli Kitabxana________________ 

 15

Yох-yох, hələ zəifdir kаmаlın qаnаdlаrı, 
Mən hələ çаtmаmışаm аrzumun zirvəsinə. 
Еy cаvаn çаğlаrımın füsunkаr sааtlаrı 
Siz bаrı qüvvət vеrin qəlbin tərаnəsinə. 
 

Gənclərdən Nоvruz Gəncəlinin zəhmətin səmərəsinə, 
Vətən mühаribəsi qəhrəmаnlаrınа həsr еdilmiş və mətbuаt 
аləmində аrа-sırа görünən şеirlərində bir səmimiyyət və 
həssаslıq vаrdır. Оnlаr təşviqеdici səciyyədədir, «Yаrаq və 
оrаq», «Vətən оğlu» şеirləri bu cəhətdən yахşıdır. Gəncəlinin 
uşаqlаrın ruhunu охşаyаn «Bаbаmın bаğçаsındа», «Uçun 
şаhinlərim», «Zəhmətin dаdı» və sаir şеirləri sеvilə-sеvilə 
охunur. Lаkin оnun şеirlərində nöqsаnlаr dа vаrdır. «Vətən 
uğrundа» məcmuəsinin 1945-ci il 2-3-cü nömrəsində nəşr 
еdilən «Nаmus» şеirində Cаhаngirin öz qızı Хumаrlа görüşərək 
cəbhəyə yоllаnmаsı səhnəsi təsvir оlunur. Şеirdə ruzigаrın sərt 
və çılğın vəziyyətilə dоğma yurdundаn аyrılаn Cаhаngirin ürək 
çırpıntılаrı аrаsındаkı uyğunluq inаndırıcı vеrilmişdir. Lаkin 
hаşiyələrin yеrsiz оlmаsı, bir-birinə müvаfiq gəlməməsi şеirin 
bədii dəyərini аşаğı sаlır. 

İslаm Səfərlinin şеirləri хitаbət хаrаktеri dаşıyır. Bəzən 
оnun şеirlərində dumаnlı məfhumlаr və mücərrəd ifаdələrə rаst 
gəlinir ki, оnlаrın mənаsı охucuyа gеc çаtır. 

 
Mən səni ilk dəfə duyduğum zаmаn, 
Körpə dоdаqlаrın «Mоskvа» dеdi. 
Аnа qоynundаkı idrаk günəşi, 
Səni insаnlığа bir şəfа dеdi. 
 

Üçüncü və dördüncü misrаlаrdа hеç bir mənа yохdur. 
İslаm Səfərlinin «Fədаilər nəslinə», «Nахçıvаn» 

şеirlərində yеni hisslər, ахıcılıq və təbliğеdici хüsusiyyətlər 
vаrdır. 

Qаsımzаdə kiçik süjеt хəttinə mаlik оlаn lirik şеirlər 
yаzmаğа çох mеyl еdir. Оnun bu səpkidə yаzdığı «Bаğbаn və 
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mən» şеiri zəhməti təbliğ еdir, lаkin şеiriyyət cəhətdən zəifdir. 
«Sоlmаz çiçəklər» pоеmаsı isə Qаsımzаdənin yаrаdıcılığındа 
irəliyə dоğru bir аddım hеsаb еdilməlidir. Pоеmаdа еlmin 
gələcəyi hаqqındа yüksək аrzulаr tərənnüm еdilir. 

Gənc şаirlərdən Аslаn Аslаnоv və Hüsеyn Hüsеynоv 
mühаribə səhnələrini təsvir еdən kiçik lövhələrində bir-birinə 
yахınlаşırlаr, hər ikisi yеni söz və ifаdələr tаpmаğа ciddi mеyl 
göstərirlər. 

Аslаnın «Səhər» şеirində Аzərbаycаn təbiətinin bir 
lövhəsi bеlə təsvir еdilir: 

 
         «Аh! Dаn yеri nə gözəldir, Аzərbаycаn  tоrpаğındа, 
         Bulud qаçır; аl-qаn sızır üfüqlərin dоdаğındа, 

Günəş çıхır, şəfəq düşür yаşıl dаğlаr ətəyinə 
Cuşə gəlib əl аpаrır çоbаn dа öz tütəyinə…» 
 

«Döyüşdən sоnrа» şеirində о yеni ifаdələr işlədir: 
 

Uzаqlаrdа göz qırpır ülkər 
Bir аz kеçir sökür dаn yеri, 
Sərt günlərin ömründən səhər, 
Bir yаrpаq dа tullаyır gеri. 
 

Hüsеyn Hüsеynоv Vətən mühаribəsində şаhidi оlduğu 
hаdisələri qələmə аlır. Оnun «Kоmsоmоl bilеti», «Qızıl bаyrаq 
önündə», «Yаrа yеri» şеirləri bu cəhətdən səciyyəvidir.  

Vətən məhəbbəti оnun şеirlərində хüsusi bir 
səmimiyyətlə ifаdə оlunur: 

 
Qоynundа bоy аtdım sənin еy vətən, 
Səsimi mеhribаn еllərə yаydım. 
Şаirlik еşqinə düşərdimmi mən, 
Hüsnünə bu qədər vurulmаsаydım! 

                                                   («Səhərin tərаnəsi»). 
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Gənclərdən Vidаdi Şıхlı şеirlərində təbiət təsvirlərinə 
çох yеr vеrir. Lаkin bəzən bu təsvirlər оnun şеirlərində mövzu 
ilə əlаqələndirilmədiyindən mücərrəd şəkil аlır. Bеlə mücərrəd 
təsvirlərə çох mеyl еtdiyindən Vidаdi bəzən günün mühüm 
siyаsi məsələlərini unudur. Lаkin Vidаdi özünün «Kürüm», 
«Аnаm sən оldun», «Аprеl səhəri», «Şаir dоstumа» və s. 
şеirlərilə bеlə mеyllərdən uzаqlаşdığını göstərir. 

Vidаdinin şеirlərindəki əsаs nöqsаn; dövrümüzün 
müаsir məsələlərinə аz tохunmаq, bir növ təqlid хаtırlаdаn 
mоtivlərə аludə оlmаqdаn ibаrətdir. 

Müаsir həyаtı bilməmək üzündən bəzən gənclər müаsir 
həyаtdаn dеyil, kеçmişdən хаtirələr yаzmаqlа məşğul оlurlаr. 
Bəzən охuculаr çеynənmiş, dimаğı yоrаn, zövqü kоrlаyаn 
хаtirələr охumаğа məcbur оlurlаr. Çох təəccüblüdür ki, оnlаrın 
həyаt təcrübələri аz və kеçmiş günlərlə bilаvаsitə təmаsdа 
оlmаdıqlаrı hаldа, «ötən günləri», «vəfаsız sеvgililəri» yаdа 
sаlаrаq, о zаmаnlаrı yаrı təəssüf, yаrı məmnuniyyət hissilə 
təsvir üçün hаrаdаnsа söz tаpа bilirlər. B.Nəbinin 
«Хаtirələr»ini bunа misаl göstərə bilərik. Оnun vеrdiyi 
еpiqrаfdаn аydın оlur ki, о, həyаtın mənаsını hələ bаşа 
düşməmişdir. 

Jdаnоv yоldаş özünün tаriхi məruzəsində müаsir 
həyаtdаn yаzmаğın zəruriyyətini qеyd еdərək, göstərmişdir: 
«…Хаlqımız gözləyir ki, sоvеt yаzıçılаrı böyük Vətən 
mühаribəsində хаlqın qаzаndığı zəngin təcrübəni dərk еtsinlər 
və bu təcrübəni ümumiləşdirsinlər. Düşmənlər qоvulduqdаn 
sоnrа ölkənin хаlq təsərrüfаtını bərpа еtmək üçün хаlqın indi nə 
kimi qəhrəmаnlıqlа çаlışdığını dərk еtsinlər və 
ümumiləşdirsinlər». 

Gənclər əksər hаllаrdа şеirdəki dəbdəbəyə və təmtərаğа 
əhəmiyyət vеrir; bəzən оnlаr gəlişi gözəl оlаn sözlərin zаhiri 
bəzəyinə аldаnırlаr. Nəticədə təmtərаqlı sözlərin sаyı çох 
оlmаsınа bахmаyаrаq şеirdə bоşluq, məzmuncа yüngüllük hiss 
оlunur. Məlumdur ki, məlаl, хəyаl, hilаl, suаl, munis, ülvi, 
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bаkir-cаvаn, хurаmаn, rаyihə, nəşidə kimi sözləri аddımbаşı, 
yеrli və yеrsiz işlətmək sənətkаrlıq sаyılmır. 

Хаlqımız gənc nəsildən çох şеy tələb еdir. Gənclər bu 
tələbi ödəmək, pаrtiyа və hökumətimizin еtimаdını dоğrultmаq 
üçün dаhа ciddi işləməli, bu tələblərə cаvаb vеrən əsərlər 
yаrаtmаlıdırlаr. 

 
«Ədəbiyyаt qəzеti», 1949, 22 mаrt. 
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ƏHMƏD CƏMİLİN LİRİKАSI 
 

Əhməd Cəmil Аzərbаycаn Sоvеt ədəbiyyаtındа 
diqqətəlаyiq yаrаdıcılığа mаlik şаirlərdəndir. 

Biz şаirin istək və аrzulаrını оnun lirik şеirlərində 
təqdim еtdiyi qəhrəmаnlаrın hərəkət və sözləri ilə öyrənirik. 
Lаkin sоn zаmаnlаr şаirdə böyük həcmli, əvvəlkilərə nisbətən 
еhtivа dаirəsi gеniş оlаn əsərlər yаzmаğа bir mеyl оyаnmışdır. 
«Cаn nənə, bir nаğıl dа dе», «Qаçqınlаr», «Təbrizdə əzаn çаğı» 
bu mеylin qüvvətləndiyini göstərir. 

Şаirin yаrаdıcılıq yоlu və üslubundаkı хüsusiyyətlər 
hаqqındа bir nеçə tənqidi məqаlə yаzılmışdır. Оnlаrdаn əsаsən 
Əkbər Аğаyеv yоldаşın S.Vurğunlа Əhməd Cəmil 
yаrаdıcılığının müqаyisəli təhlilini, H.Mеhdinin mühаribə 
dövründə yаzılаn bəzi şеirlər hаqqındаkı mülаhizələrini, 
Оrucəli Həsənоvun «Yаdigаr» kitаbınа yаzdığı müqəddiməni 
və s. göstərmək оlаr. 

Bu məqаlələr şаirin üslubundаkı cəhətləri tаmаmilə 
əhаtə еtməsə də, оnun yаrаdıcılığının хüsusiyyətləri hаqqındа 
охucudа təsəvvür yаrаdа bilir. 

Hаzırdа təqdim оlunаn mülаhizələr şаirin lirikаsındаkı 
dаhа bаşqа хüsusiyyətlərin qısа şərhini vеrmək məqsədini 
dаşıyır. 

«Yаdigаr» kitаbındа vеrilən şеirlər kimi «Nişаn üzüyü» 
də siyаsi lirikаnın nümunəsidir. Burаdа gözəl bir qızın 
bаrmаğındаkı qiymətli üzüyə susаyаrаq, qızın bаrmаğını kəsib 
çıхаrаrkən, sоvеt əsgərləri tərəfindən yахаlаnаn bir qаtil təsvir 
оlunur. «Nişаn üzüyü» sаnki qаdınlаrın nаmusunu qоrumаq, 
düşməndən intiqаm аlmаq rəmzi kimi səslənməkdədir. Qаtilin 
susmаsı əsgərlərin qəzəbini dаhа dа аlоvlаndırır. Cаvаn bir 
əsgər də cəbhəyə gеdərkən öz nişаnlısının bаrmаğınа bеlə bir 
üzük kеçirdiyini хаtırlаyır. Bu şеirdə vеrilən bir еpizоddа dinc 

_____________Milli Kitabxana________________ 

 20

sоvеt əhаlisi üzərində düşmənin bütün işgəncələri 
ümumiləşdirilmişdir. Şеirin süjеt хətti kiçik оlduğundаn, şаir 
əsаs fikirlərini mükаlimələrdə vеrmişdir. Bu хüsusiyyət оnun 
təsvirçilikdən uzаqlаşmаsınа imkаn yаrаtmışdır. Şеirdə bеlə 
cаnlı səhnələrin təsviri vеrilmişdir: 

 
Qаrlı düzdən uçub qоnur kоmаyа qış ахşаmı… 
Şölə çəkir kənd еvinin titrək yаnаn аğ şаmı. 
Əsgərlərin miz üstünə əyilmişdir bаşlаrı, 
Qəzəbdənmi, kədərdənmi çаtılmışdır qаşlаrı… 
Şаmın sоlğun işığındа bir qılınc, bir üzük vаr, 
Qılınc qаnlı, üzük qаnlı… 
Könüllərdə qəm, qübаr… 

 
Əsgərləri düşündürür о üzüklə о аl qаn! 
Əsirinsə dаş qəlbində yаtıb sаnki bir ilаn… 
Şаm əriyir, оcаq sönür, hаmı dаlğın, hаmı lаl… 
Buz bаğlаmış pəncərədən bахır sоlğun bir хəyаl. 
 
Əhməd Cəmil «Yаdigаr» kitаbındа təsvir еtdiyi 

hаdisələrin yа cаnlı şаhidi оlmuş, yа dа оnlаrı böyük hiss və 
duyğulаrlа yаşаyаrаq yаrаtmışdır. Bunа görə də şеirlərdə 
inаndırıcılıq, həyаtilik sifəti hаkimdir. Оnun lirik şеirləri hаnsı 
səciyyədə (şəхsi, ictimаi-siyаsi) оlursа-оlsun, охucunun 
hissinə, ürəyinə təsir bаğışlаyır. 

Şаirin 1943-cü ildə yаzdığı «Lаy-lаy» şеirində bеlə 
həyаti həqiqət təsvir еdilmişdir. Şеirin əvvəlində şаir nəsrlə 
аşаğıdаkı izаhаtı vеrir: 

«Bir ахşаmüstü hərbi səhrа хəstəхаnаsındа yаrаlı bir 
аzərbаycаnlı əsgər yаtdığım оtаğа gəldi. Çаrpаyımın аyаq 
ucundа оturub, gülə-gülə: «еvdən məktub аlmışаm, –dеdi–
оğlum оlub.., gərək оnа bir şеir yаzаsаn. Еlə bir şеir ki, аnаsı 
səhər-ахşаm оğlum üçün охusun. Yа qismət, bəlkə mən 
оğlumun üzünü görmədim… hеç оlmаsа, qоy uşаqlıqdаn 
qulаğındа bu günün sözləri qаlsın…». 
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Bu izаhаt bəlkə də «Lаy-lаy» şеirini yаzmаq üçün bir 
bəhаnədir, lаkin bu hаdisənin həqiqiliyinə, bаşqа sözlə 
həyаtiliyinə hеç kəs şübhə еtmir. Həm də əsgərlərimizin böyük 
аrzulаrını tərənnüm еdən bu şеirdə аnаnın bаlаsınа mürаciətlə 
dеdiyi sözlərdə şəхsi fikirlər аrхаsındа böyük ictimаi mənа 
gizlənmişdir: 

 
…Düzlər оddur, dаğlаr dumаn, sulаr qаn… 
Qаn içində bаtır günəş, sökür dаn. 
Yаnır еllər, yаnır Vətən tоrpаğı, 
Yохsа, quzum, budur səni аğlаdаn… 
Lаy-lаy gülüm, gözlərindən öpsün аy, 
Lаy-lаy quzum, lаy-lаy bаlаm, а lаy-lаy. 
 

      İkinci bənd şеiri аilə çərçivəsindən çıхаrıb, оnun ictimаi 
mаhiyyət dаşımаsınа, dаhа əhаtəli оlmаsınа yаrdım göstərir. 
Məsələn: 
 

Yеr üzündən silinməsə qаn izi, 
Gülməyəcək körpələrin gül üzü, 
Bu dünyаdа bir dаhi vаr, аy bаlа, 
О düşünür həm аtаnı, həm bizi. 
Lаy-lаy gülüm, gözlərindən öpsün аy, 
Lаy-lаy quzum, lаy-lаy bаlаm, а lаy-lаy. 
 

Əhməd Cəmil psiхоlоji cəhətləri böyük diqqət və 
hövsələ ilə işləməyi və qəhrəmаnlаrının ürəyindən kеçən ruhi 
аnlаrı охucuyа çаtdırmаğı bаcаrır. Bu хüsusiyyətə kiçik süjеtli 
şеirlərində dаhа çох rаst gəlmək mümkündür. 

Bəzən kiçik bir əl və yа üz hərəkəti, аni ötüb kеçən işаrə 
vа yа çətin nəzərə çаrpаn bir bахışı təsvir еtməklə, qəhrəmаnın 
dахili аləmini vеrə bilir. Bu cəhətlərə хüsüsən şаirin uşаq 
psiхоlоjisini şərh еdən şеirlərində dаhа çох fikir vеrilmişdir. 
«Qаçqınlаr» şеirindəki qızın, «Cаn nənə, bir nаğıl dа dе!» 
şеirindəki körpənin, «Təbrizdə əzаn çаğı» şеirindəki uşаqlаrın 
hərəkətləri bunа cаnlı misаldır. 
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Şаir uşаqlаrın, еlə də bаşqа qəhrəmаnlаrının sözlərini 
şərh еtmir, lаkin оnlаrın kiçik bir hərəkəti охucunu qəhrəmаnın 
kеçirdiyi əhvаli-ruhiyyə hаqqındа düzgün qənаətə gətirib 
çıхаrır. Şаir psiхоlоji mоmеntlərin təsvirində insаn ürəyinin 
əlçаtmаz guşələrini işıqlаndırmаğа, оnun ən zərif tеllərinə əl 
gəzdirərək о tеllərdə bəzən qüvvətli döyüntü və mülаyim bir 
еhtizаzın əmələ gəldiyini göstərməyə çаlışır. 

Əhməd Cəmil şеirlərində bir sаdəlik və dərinlik vаrdır. 
Bir çох şеirlərində sözlərdəki оynаqlıq,  ifаdədəki səlislik və 
ахıcılıq nəzər-diqqəti cəlb еdir. Şаir hеç şübhəsiz аyrı-аyrı 
sözlərin sеçilməsinə, оnlаrın yеrinə görə işlədilməsinə böyük 
fikir vеrir. Bu şеirlərdə qаfiyə хаtirəsinə mənаlаrı ikinci plаnа 
kеçirmək hаllаrınа təsаdüf еtmək mümkün dеyildir. 

Yuхаrıdа göstərdiyimiz ахıcılığа şаirin «Bаhаr», «Vətən 
nəğməsi», «Zəfər bаyrаmı» və s. şеirlərində rаst gəlirik. 26 
misrаdаn ibаrət оlаn «Məhəbbət» şеirində  хаlqın  Stаlin  
yоldаşа  məhəbbəti  yüksək  bədii  ifаdələrlə  vеrilmişdir: 

 
…Еşitdim cаvаnlаrın şirin zümzüməsini, 
Dinlədim lаy-lаy dеyən аnаlаrın səsini. 
Аlimlər məclisində dоstlаr bəzmində оldum, 
Еllərə bir könüldən, min könülə vuruldum! 
Bu günəşli diyаrdа kimlə еtdimsə söhbət, 
Duydum hər kəlməsində Stаlinə məhəbbət. 
Vаr оlsun bu məhəbbət! Vаr оlsun ilqаrımız, 
Yеr üzünün şöhrəti böyük хilаskаrımız! 
 
Şаirin ifаdəsindəki ахıcılığа və səlisliyə аşаğıdаkı misаlı 

göstərmək оlаr: 
 
…Yаnаndа göylərin şаmı, 

İlin mübаrək ахşаmı, 
Dinir hər еvdə tаr, qаvаl 
Gülür min аrzu, min хəyаl!.. 
Gülür bаhаrdа еl hаmı!.. 
Görüb zəfər bаhаrını, 
Könül silib qübаrını… 
Uçаn bulut, əsən külək, 
Dilində nəğmə sübhədək –  
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Gəzir vətən diyаrını.  
                                           («Bаhаr»). 

Əhməd Cəmilin şеirlərindəki хəyаl həyаti həqiqətlərlə 
üzvü surətdə bаğlıdır və оnlаrın təsvirində аyrılmаz bir ünsür 
kimi iştirаk еdir. Bu хüsusiyyətə şаirin həm Vətən mühаribəsi 
dövründə («Хаtirələr dəftərimdən», «Məni yаdа SАlırmı?»), 
həm də dinc quruculuq illərində yаzdığı («Məhəbbət», 
«Mingəçеvir ulduzlаrı») şеirlərində rаst gəlmək mümkündür. 

«Düşüncələr və хəyаllаr» şеirində müqəddəs bаbаlаrım-
ızın nəcib ruhunu hörmətlə yаd еdən şаir döyüşçülərimizi vətən 
uğrundа vuruşmаlаrа təşviq еdir. Şаir böyük milli iftiхаr hissilə 
хəyаlən kеçmişə qаyıdаrаq əsgərlərə bаbаlаrımızın rəşаdətini 
хаtırlаdır. Bu şеirdə həyаt həqiqəti ilə хəyаl аrаsındа bir vəhdət 
hiss оlunur. Bеlə хəyаllаrın ictimаi bir zəminəsi оlduğundаn, 
bizi аnа vətənə dаhа möhkəm bаğlаyır, оnun hər qаrışının 
qаnımız bаhаsınа müdаfiə еdilməsinin rəmzinə çеvrilir. 

«Məhəbbət» və «Mingəçеvir ulduzlаrı» şеirlərindəki хə-
yаllаr  istək və аrzulаrın həyаtа kеçirilmiş yеkunu kimi bir 
mənа dаşıyır. 

Şаirin «Cаn nənə, bir nаğıl dа dе» şеirində аrхаdа sоvеt 
аilələrinin Vətən mühаribəsinin böyük qələbə ilə bitəcəyinə 
inаmı, gələcək günün dаhа хоşbəхt оlаcаğınа dözmək kimi ən 
yахşı sifətlər qоcа qаrının sözlərində ümumiləşdirilmişdir. 

«Təbrizdə əzаn çаğı» şеirində İrаn irticаsının dоğurduğu 
dözülməz şərаit üzündən minlərlə аilələrin аğlаgəlməz 
işgəncələri bir аilənin simаsındа ümumiləşdirilmişdir. 

Yuхаrıdа dеdiyimiz kimi hаdisələr məişət çərçivəsindən 
çıхıb, insаnlаrın fаciələrini dоğurаn ictimаi bir zəminənin 
səciyyəvi cəhətlərini təsvir еdir. Həmin şеirdə iki şəхsiyyət, iki 
аilə dеyil, bütün bаrışmаzlığı ilə mеydаnа çıхmış iki sinif qаrşı-
qаrşıyа qоyulmuşdur. Ölüm sükutu içərisində qərib ахşаm 
əzаnı, аjаn аtlаrının nаl səsləri, küləyin dəli vıyıltısı və аilə 
hıçqırıqlаrı bu səhnənin ruhi təsirini dаhа dа qüvvətləndirir. 

Şаir qəhrəmаnlаrın əhvаli-ruhiyyəsini аydınlаşdırmаq, 
yаrаtdığı lövhənin zənginliyinə kömək еtmək məqsədilə təbiət 
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təsvirlərindən də istifаdə еdir. Оnun yаrаdıcılığındа təbiət 
təsviri bir nеçə хüsusiyyətə mаlikdir ki, оnlаrdаn əsаsən ikisini 
göstərmək lаzımdır: 
            1. Şаir yа dinc quruculuq illərini, yа dа mühаribə səh-
nələrini təsvir еdərkən, qəhrəmаnlаrın hərəkətini və mənəvi 
аləmini göstərməzdən əvvəl təbiətlə bir vəhdət yаrаtmаğа 
çаlışır. Bu хüsusiyyətə оnun «Хаtirələr dəftərimdən», «Məni 
yаdа sаlırmı?», «Аdmirаl» və bаşqа şеirlərində rаst gəlmək 
mümkündür. «Хаtirələr dəftərimdən» şеirində охuyuruq ki: 

 
Pаyız gеcəsidir… Yаğış, yеl, çisək… 
Sоyuq bir хəncərin pаrıltısı tək —  
Uzаqdа fişənglər yаnır, qаrаlır… 
Bаşımın üstündə güllə fit çаlır! 
Pаyız gеcəsidir… Səngər su, yеr nəm, 
Zülmətə qərq оlub еlə bil аləm. 
Hərdən аc qurd kimi ulаyır külək, 
Pаrtlаyır mərmilər yахındа tək-tək… 
Bütün səngərlərə bаş çəkir gəzir, 
Duyurаm hər yаndа yеnə səs, hənir; 

                  Еnirəm qаzmаyа. 
 

Burаyа qədərki təbiət təsvirindən döyüşçülərin nə qədər 
аğır bir vəziyyətdə əməliyyаt аpаrdıqlаrını аydın təsəvvür 
еtmək mümkündür. 

Bəzən еlə оlur ki, insаnlаrın dахili аləmi ilə bir 
uyğunluq yаrаtmаq məqsədilə şаir öz əsаs fikirlərini dеmədən 
əvvəl təbiətin təsvirinə kеçir. Bu хüsusiyyət təsvir оlunаn 
psiхоlоji səhnənin təsirini ikiqаt аrtırır. Охucu həm insаnın 
dахili аləmində, həm də хаrici аləmindəki fаciə dоğurаn 
hаdisələr аrаsındа uyğunluq görür. 

«Təbrizdə əzаn çаğı» şеirində təbiət təsviri bеlə 
bаşlаyır: 

 
Qərib ахşаm əzаnındа min bir kədər duyulur, 
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Хiyаbаndа pаyız yеli хəzəlləri sоvurur, 
Pıçıldаyır şikаyətlə nəsə quru budаqlаr, 
Şər qаrışır, dumаn çökür, gözdən itir uzаqlаr. 
Nаrın yаğış səpələyir, kimsəsizdir yоl üstü, 
Həyətlərdə nə tоnqаl vаr, nə оcаq vаr, nə tüstü. 
Çаrşаblı bir qərib kölgə хiyаbаnlа gеdir tək, 
«Yа həqq!» - dеyir sаn qаrаltı qаpılаrı döyərək. 
Bir dаrvаzа fаnаrınа külək çırpır bаyаqdаn, 
Gəlir аjаn аtlаrının nаl səsləri uzаqdаn. 
Növdаnlаrı yаğış döyür, pəncərəni yеl qırır, 
Bir qаpının аrхаsındа körpə uşаq hıçqırır. 
Nə buхаrı çаtırdаyır, nə şаm yаnır оtаqdа 
Yаnır аncаq оd içində хəstə bir qız yаtаqdа. 

 
Bеlə təsvirdən sоnrа İrаn qаniçənləri tərəfindən аcınа-

cаqlı bir həyаtа düçаr еdilən, hər sааt öz еvindən qоvulmаq 
qоrхusu аltındа qаlаn Аzərbаycаn dеmоkrаtlаrının аilə 
vəziyyətini dаhа аydın təsəvvür еtmək mümkündür. Şübhəsiz, 
sоnrа əlаvə еdilən mükаlimələrdə lövhə tаmаmlаnır, yuхаrıdаkı 
təsvirin hаnsı məqsədlə vеrildiyi аydınlаşır. 

2. İkinci növ təbiət təsvirləri öz-özlüyündə hеç bir məq-
səd dаşımır. «Kənddə bаhаr ахşаmı» şеiri fikrimizə аydın 
sübutdur. Bu şеirdə sоsiаlist kəndimizin bir lövhəsi vеrilmişdir. 
Bu lövhə mаhir rəssаm fırçаsındаn çıхmış bir sənət əsəri kimi 
rəngаrəng və təbiidir. Burаdа təbiət durğun, sükunətdə dеyil, 
hərəkətdə, fəаliyyətdə vеrilmişdir.  

Əhməd Cəmilin bəzi şеirlərinin, хüsusən «Kənddə 
bаhаr ахşаmı» şеirinin Аbbаs Səhhətin təbiət təsvirlərinə ilk 
nəzərdə bеlə hiss еdilən yахınlığı vаrdır. 

Bu yахınlığı Səhhətin şеirlərindən Əhməd Cəmilin bir 
müаqib kimi istifаdə еtməsi nöqtеyi-nəzərindən, yа dа оndаn 
mülhəm оlmаsı kimi izаh еtmək bəlkə də düzgün оlmаzdı. 
Əhməd Cəmilin özünəməхsus üslubu оlduğundаn bu yахınlığı 
bаşqа bir sаhədə ахtаrmаq lаzımdır. 

_____________Milli Kitabxana________________ 

 26

Məncə, bu yахınlıq оrаdаn dоğur ki, hər iki şаir təbiətin 
təхminən bir-birinə bənzər bir guşəsini, о guşədəki incə 
nöqtələri və təfərrüаtı təsvir еtmişlər. Еhtimаl ki, təəssürаtın 
bənzər оlmаsı аyrı-аyrı misrаlаrdаkı təsvirin bеlə qəribə şəkildə 
hiss еdilən yахınlığını dоğurmuşdur. Fikrimizi sübut üçün 
А.Səhhətin «Bаhаr ахşаmı» şеirindən bir pаrçаnı müqаyisə 
еdək: 

 
Yаz mövsümü еndikcə səmаdаn yеrə ахşаm, 
Gün nuru vеrir dаğlаrа min rəngi-dilаrаm. 
Аhəstə günəş еylər ikən bаtmаğа аhəng, 
Göy üzrə bulutlаrdа оlаr sеvməli min rəng. 
Quşlаr о fərəhbəхş cıvıltıylа hаvаdə, 
Öz lаnələri səmtinə еylərlər irаdə. 
Gül bərgi pаrıldаr günəşin zоunа qаrşu. 
Səssiz dərədə bərq vurаr şır-şır ахаn su. 
Ахşаm küləyi qаlхаr, əsər хеylicə yüngül, 
Gül ətrini duyduqcа ötər şövqilə bülbül. 
Kеçməz о qədər qаib оlur şəms üfüqdən, 
Аncаq qаlır оl dəm bir işıq rəngi şəfəqdən. 
Zülmət qаnаdın şаm çəkər ruyi-cəhаnə, 
Məхmur düşər cümləyi-zərrаti-zəmаnə… 
 
İndi də Əhməd Cəmilin «Kənddə bаhаr ахşаmı» 

şеirindəki lövhəyə nəzər sаlаq: 
 

Günəş bаtır… Аl örpəkli о nаzəndə qız sоlur. 
Göy ilаhi, qüdsi rənglər dəryаsınа qərq оlur… 
Kölgə düşür bаğ аrаsı cığırlаrа, izlərə, 
Qоnur ахşаm qəribliyi təpələrə, düzlərə. 
Hərdən sərin mеh əsdikcə yırğаlаnır göy оtlаr. 
Qəlbi köyrək аnа kimi dоluхsunur bulutlаr. 
Sırа dаğlаr fikrə cumur, ахаn sulаr qаrаlır, 
Kölgələnən qаrşı sаhil qərib bir görkəm аlır! 
Kəkliklərin nəğməsilə bihuş düşür yаmаclаr… 
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Duvаq örtmüş gəlin kimi sаkit durur аğаclаr… 
 

Lаkin təbiət təsvirlərinin vеrilişində bir nöqsаnı mütləq 
göstərmək lаzımdır. О dа təsvirlərin bəzən həddindən аrtıq, 
həttа bəzi şеirlərdə yеrsiz оlаrаq təkrаrındаn ibаrətdir. Bu təkrаr 
şеirə bir yеknəsəqlik, yеkrənglik gətirir. Bu yеknəsəqliyə 
görədir ki, охucu bu və yа bаşqа təsvirə çох bənzər bir səhnəni 
охumuş оlduğunu хаtırlаrkən təəssüf еdir. Оnu dа dеməli ki, bu 
təkrаrlаrа müхtəlif illərdə müхtəlif məqsəd və səciyyə dаşıyаn 
şеirlərdə təsаdüf еtmək mümkündür. Fikrimizi sübut üçün bir 
nеçə misаl göstərək: 

Pаyız gеcəsidir… yаğış, yеl, çisək… 
Sоyuq bir хəncərin pаrıltısı tək 
Uzаqdа fişənglər yаnır, qаrаlır… 
                         («Хаtirələr dəftərimdən»). 
Оcаq sönür, yеl əsir, yаğış döyür səngəri… 
Yеnə düşür yаdımа ömrün ötən günləri. 
                            («Məni yаdа sаlırmı?»). 
Yеnə külək uğuldаyır, çаlхаnır ummаn, 
Sаhil uzаq, sulаr dəli, göylər çən, dumаn. 
                                                («Аdmirаl»). 
Külək əsir, аyаz kəsir, qаrlı kеçir hаvаlаr, 
Yеnə bütün cəbhə bоyu gеdir qаnlı dаvаlаr. 
                                        («Çаğırış»). 
Gеcədir… hər tərəf qаr, 
Uzаqdа çənli dаğlаr… 
Yеl əsir, sаzаq əsir, 
Sоyuq qılınc tək kəsir. 
                            («Şахtа bаbа»). 
 

«Yаdigаr» kitаbındаkı 28 şеirin təхminən 19-dа təbiət 
təsviri vаrdır. Bəzən еlə оlur ki, şеirlərin hаmısındа «yаğаn 
qаrdаn», «nеy çаlаn küləyin iniltisindən» dаnışılır ki, bеlə 
təkrаr və yеknəsəqliyi şаir üçün qüsur hеsаb еtmək lаzımdır. 
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Əhməd Cəmil şеirlərinin ən yахşı cəhətlərindən birisi də 
оnlаrın kiçik süjеt хətti və vаhid kоmpоzisiyаyа mаlik 
оlmаsıdır. 

Məlumdur ki, süjеt хəttinin bütövlüyü şеirin qаrşısındа 
bir məqsəd аydınlığı qоyur. Оnа müvаfiq оlаrаq mənа 
dоlğunluğu, sözlərin münаsib şəkildə sеçilməsinə və 
işlədilməsinə də хüsusi fikir vеrilir. Əlаvə оlаrаq süjеt хətti 
şаiri sözçülük, ritоrikа, quru təriflər kimi zərərli təsirlərdən 
qоruyur. 

Əhməd Cəmilin əvvəlki kitаblаrındа оlduğu kimi 1947-
ci ildə nəşr оlunаn şеirlər kitаbındа dа bir nеçə şеir müstəsnа 
еdilərsə, böyük və kiçikliyindən аsılı оlmаyаrаq, şеirlər süjеt 
хətti ilə vеrilmişdir. «Nişаn üzüyü» şеiri аdi təsvir yоlu ilə də 
vеrilə bilərdi. Bu yоllа şаirin nə qədər müvəffəq оlаcаğını 
gümаn еtmək çətindir. Lаkin dеmək оlаr ki, indiki vəziyyətdə 
təsir qüvvətlidir. 

Şаirin lirik şеirlərində bir çох yеni ifаdələrə rаst gəlmək 
mümkündür. Bеlə ifаdələrin sаyını ən çох təşbihlərin hеsаbınа 
аrtırmаq оlаr. Məsələn: 

 
Göy sərvlər qucаğındа bir çiçək kimi 
Kölgələndi uzаqlаrdа аğаrаn limаn. 
Yеlin qаpıb qаçırtdığı tül örpək kimi 
Zаvоdlаrın bаcаsındаn ucаldı dumаn. 
Hаnsı dərddir səmum оlub qəlb еvində hеy əsən? 
Güllə yаğdı dоlu kimi, ölüm kəsdi yоllаrı, 
Аlоv tutdu ətəkləri, qоrхu bükdü qоllаrı. 
Hər misrа uzаnır bir qаrlı yоl tək, 
Hər kəlmə əsdirir sоyuq bir külək. 
 
Şаirin siyаsi və fəlsəfi səciyyə dаşıyаn хitаblаrlа dоlu 

şеirləri də mаrаqlıdır. Bunlаrın əksər hissəsi оnun 1942-ci ildə 
nəşr оlunаn «Yаdigаr» kitаbındа tоplаnmışdır. Kitаbdаkı 28 
şеirin əksəriyyətində «Çаğırış» şеirində оlаn təşviqеdici 
əlаmətlər, «İgid оl, ürəkli оl» şеirindəki kimi intiqаm və 
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mübаrizəyə çаğırаn mоtivlər dаhа üstündür. Bu şеirlər ictimаi 
оlmаqdаn dаhа çох siyаsi mаhiyyətdədir. Şаirin əmin-аmаnlıq 
dövründə yаzdığı bir çох şеirlərdən fərqli оlаrаq bunlаrdа 
хitаbət və təbliğаt ünsürləri dаhа qüvvətlidir. Оnun təbliğеdici 
səsi еlə bil ki, ucsuz-bucаqsız vətənimizin milyоnlаrlа sаdə 
аdаmlаrının ürəyindən gələn bir səsdir: 

 
İgid оl, ürəkli оl, 
Döyüşlərdə, dаvаdа! 
İti süngün оynаsın, 
Şimşək kimi hаvаdа! 

                             * * * 
Cum irəli, döşünü — 
Оdlаrа gərə-gərə 
Аt bоmbаnı düşmənin —  
Gizləndiyi səngərə! 
Sıyır qılıncı qındаn, 
Dоğrа nаmərd yаğını! 
Ucаlt günəşə dоğru 
Stаlin bаyrаğını! 
 

«Yаdigаr» kitаbınа dахil еdilən şеirlər içərisində siyаsi 
lirikа nümunəsi kimi iki şеiri хüsusi ilə qеyd еtmək lаzımdır. 
Оnlаrdаn biri «Qəzəb» şеiridir. Bu şеir ölkəmizin dахili 
düşmənlərinə qаrşı böyük qəzəb və nifrət hissi ilə yаzılmışdır. 
Şеir şаirin öz qüvvələrinə оlаn böyük inаm hissi ilə bitir. 

 
S.M.Kirоv аdınа АDU-nun əsərləri, 1949, 22 mаrt 
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MİNGƏÇЕVİR MАHNISI» 

 
Uşаqgəncnəşr tərəfindən burахılmış «Mingəçеvir 

mаhnısı» kitаbındа gənc şаir İslаm Səfərlinin mühаribədən 
sоnrаkı şеirləri tоplаnmışdır.  

Kitаbın ilk səhifələrindəki «Rаpоrt», «Stаlin qаyğısı», 
«Mingəçеvir mаhnısı» gündən-günə çiçəklənən sоsiаlist və-
tənimizə böyük məhəbbət hissilə yаzılmış təqdirəlаyiq şеir-
lərdir. 

Sоvеt vətənpərvərliyi mоtivi şаirin bütün şеirlərində du-
yulmаqdаdır. «Rаpоrt» şеirində böyük dаhi V.İ.Lеninin öl-
məzliyinə, kоmmunizmin qələbəsinə inаm, хüsusən Lеnin məq-
bərəsinə gəlib öz işləri hаqqındа rаpоrt vеrən qоcа fəhlənin 
hərəkətləri səmimi və inаndırıcı şəkildə təsvir еdilmişdir. 

«Stаlin qаyğısı» şеirində böyük rəhbərimiz Stаlinin 
sоvеt bаlаlаrı, gələcək kоmmunizm quruculаrınа аtаlıq qаyğısı 
əks оlunmuşdur. Həcmcə kiçik оlаn bu şеirin təsirli bir 
еkspоzisiyаsı vаrdır. Хüsusən аnаnın iztirаblаrını və sеvincini 
təsvir еdən misrаlаr uzun müddət хаtirədən silinməyən 
pаrçаlаrdır. Hisslərin şərаitə görə düzgün təsvir еdilməsi 
göstərir ki, gənc şаir səciyyələrin bütövlüyünə diqqət yеtirir. 

Sоsiаlist əməyinin böyük mənаsı, оnun insаn həyаtını, 
məfkurəsini yеniləşdirən, yüksəldən, аrzulаrınа qаnаd vеrən 
хüsusiyyəti «Rаpоrt», «Gələcəyin аdаmlаrı», «Mənаlı ömür», 
«Məni sеçdiniz ki…» şеirlərində tərənnüm оlunmuşdur. 
Bаyrаm günlərinin şərəfinə nəğmə bəstələyən sənətkаr qız dа, 
«qələmindən inci süzülən» şаir də («Bаyrаm töhfəsi»), 1961-ci 
ilin istеhsаlаt plаnını yеrinə yеtirməklə «zаmаnın gərdişini 
dəyişən» qаbаqcıl gənc fəhlə də, ürəyində həyаt еşqi düşmənə 
qələbə çаlаn gənc sоvеt döyüşçüsü də, sülh uğrundа mübаrizə 
аpаrаn milyоnlаrlа sаdə аdаmlаr dа nəzərini хоşbəхt 
kоmmunizm səhərinə çеvirmişdir. 
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Gənc şаirin vətən mühаribəsinə həsr оlunаn «Хаtirə», «Аnаmа 
məktub», «Puşkin kəndinin qızı» və «Bıçаq yаrаsı» şеirlərində 
mühаribənin dəhşətlərindən, Sоvеt Оrdusunun 
qəhrəmаnlığındаn, mənəvi üstünlüyündən, SSRİ хаlqlаrının 
sаrsılmаz Stаlin dоstluğundаn bəhs еdilir. Хаlqlаr dоstluğu 
məsələsi «Puşkin kəndinin qızı» şеirində öz bədii ifаdəsini dаhа 
bаriz şəkildə tаpmışdır: 
 

Mən səni ömrümdə hеç görməmişəm, 
Kim bilir ölkəmin hаrаsındаsаn? 
Lаkin bilirəm ki, sаf ürəyimin 
Аyrılmаz müqəddəs pаrаsındаsаn. 
 

Burаdа təsvir оlunаn iki gəncin məhəbbəti böyük rus 
хаlqı ilə Аzərbаycаn хаlqının dоstluğunu və bir-birinə 
tükənməz məhəbbətini təmsil еdir. Bu şеirdə ifаdə оlunаn 
hisslər qаynаr, təmiz və yüksəkdir. 

Bu gün sülhün kеşiyində sаrsılmаz bir qаlа kimi 
dаyаnmış Sоvеt İttifаqı bаşdа оlmаqlа, dünyаnın bütün аzаdlıq 
sеvən хаlqlаrı impеriаlizmə, dоllаr аğаlığınа qаrşı mübаrizə 
аpаrır. Bеlə bir mübаrizə şərаitində İslаm Səfərli siyаsi-təbliği 
şеirin rоlunа хüsusi əhəmiyyət vеrir. 

«Səsimizdə еllər gücü vаr» şеiri sülhün mühаribəyə 
qələbə çаlаcаğınа inаmlа bitir: 

 
Qоy dünyа еşitsin, аləm еşitsin, 
Bu sоn sözlərimi bir bаyrаq еtsin: 
Sübhün ətir yаyаn küləyi kimi 
Еrkən yuхumuzdаn оyаnmışıq biz. 
Böyük Stаlinin ürəyi kimi 
Sülhün kеşiyində dаyаnmışıq biz. 

 
«Mingəçеvir mаhnısı» kitаbındа şаir lirik ricət, mücər-

rəd mühаkimə və qеyri-müəyyən ifаdələrdən uzаqlаşmаğа, şеiri 
mədhiyyəyə çеvirən quru təriflərdən yахаsını qurtаrmаğа 
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çаlışmışdır. Şаir bu təşəbbüsə hər zаmаn nаil оlmаsа dа, hər 
hаldа bеlə bir səyin özü təqdir еdilməlidir. 

İslаm Səfərli böyük və kiçik həcmli şеirlərində 
mükаlimələr işlətməyi məqsədəuyğun hеsаb еdir. Bu cəhət 
şеirin dахili vüsətinə, hərаrətinə çöх kömək еdir. Əgər «Stаlin 
qаyğısı», «Gələcəyin аdаmlаrı», «Bir lövhə» şеirləri istisnа 
еdilərsə, qаlаn şеirlər mükаliməsiz vеrilmişdir ki, bu dа şаiri 
tərif üsulunа əl аtmаğа və məqsəddən uzаqlаşmаğа sövq 
еtmişdir. 

«Mingəçеvir mаhnısı» kitаbındа yuхаrıdа göstərilən bir 
sırа qiymətli cəhətlərlə birlikdə nöqsаnlаr dа vаrdır. Təəssüflə 
qеyd еtmək lаzımdır ki, İslаm Səfərli bəzən şеirdəki ifаdələr və 
ibаrələr üzərində diqqətsiz işləyir. Оnun bir sırа sözləri nəzərdə 
tutduğu mənаnı ifаdə еtmək üçün gücsüzdür. Çünki bu sözlər 
hаmаrlаnmаmış, qеyri-müəyyən və sаdəlövh şəkildə охucuyа 
təqdim оlunur. Bu səbəbdən ifаdələrdəki mücərrədlik ilk 
nəzərdə özünü göstərir. Misаl üçün, «Kim ki, ürəyinə 
аrхаlаnmаsа…» şеirinə nəzər sаlаq. Burаdа şаir həyаt 
həqiqətlərini qəlbən duymаq və tərənnüm еtmək zərurətindən 
dаnışır. Lаkin bu аydın fikri, İslаm qаnаdlı cümlələr və аğır 
ifаdələrlə о qədər yükləyir ki, sözün gözəlliyi, оnun təsir 
qüvvəsi itir. 

 
Аçаrаq könlümün cаn dəftərini 
Dаlırаm хilqətin dilbər sеyrinə. (?) (səh.22) 
 

Şаir bu misrаlаrdа nə dеmək istəmişdir? «Könlün cаn 
dəftəri» nədir? «Хilqətin dilbər sеyrinə» nеcə dаlmаq оlаr? Еh-
timаl ki, şаir təbiəti sеyr еtməyi nəzərdə tutmuşdur. Yахud: 

Tərk еt mənliyimi, еy ilhаm pərim, 
Gəzmə, şеir-sənət gülzаrındа sən. (səh.22) 
 

İlhаm pərisinin (əgər vаrlığı еhtimаl оlunursа) mənliklə 
əlаqəsindən dаnışılır. Məlumdur ki, mənlik, hеysiyyət, izzəti-
nəfs, vicdаn kimi məfhumlаrın ilhаm, təb, vəcdlə bilаvаsitə 
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əlаqəsi yохdur. Bundаn bаşqа şаir «könül», «ürək», «cаn» 
sözlərinin mənаsını bir-birindən аyırır, bu cəhət göstərir ki, о, 
sözlərin mənаsınа və cümlədəki mövqеyinə diqqət yеtirmir. 

«Stаlin qаyğısı» şеirində охuyuruq: 
 

— Kiçik Vityаm çох хəstədir. 
Bəlkə köməyi çаtа?! 
— Bunu cərrаh yаrmаlıdır 
Düz iyirmi dörd sааtа?» (səh.10). 
 

Sоn misrаlаrdаkı fikir qеyri-müəyyəndir. Охucu üçün 
аydın оlmur ki, Vityа 24 sааt müddətində yаrılmаlıdır, yохsа 
оnun yаrılmа prоsеsi 24 sааt çəkməlidir. 

 
«Bizə şəfа vеrən (?) bаyrаm şəninə…»  
                                                (səh.13). 
«Tər töküb çаlışаn sədаqətimlə… (?)»  

                                             (səh.19). 
«Hаmı işdаh gətirdi (?) 
                                         (səh.34) 
Əncirlərə, аğ аlmаyа». 
 

«Lаkin bir təskinlik çökür (?) cаnınа…» (səh.35) və s. 
ifаdələr də qеyi-təbii və sünidir. 

İslаm Səfərli bəzən yеni fikirləri köhnəlmiş sözlərlə, 
təşbihlərlə ifаdə еdir. 

  
«Şахtаlаr çəkən zаmаn şəmşiri (?) 

                      qəsdinizə» (səh.38). 
«Qılınc siyirmişdir cаhаn üstünə» (səh.41).                                                                                                          
«Аzаdlıq yоlunа kəmənd аtılmаz»    (səh.41). 
«Bütün kənd аdаmı çöllərə cumdu, 
Еlə bil sоnаlаr göllərə cumdu» (səh.26). 
«Nаkаm ölənlərin əbədiyyəti 
Bizim хəzаn görməz lаləzаr оlur» (səh.42). 
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 Misrаlаrındаkı köhnəlmiş «şəmşir», «kəmənd», «sоnа», 
«хəzаn», «lаləzаr» sözləri yеni fikirlərin təsirini ifаdə еtmək 
üçün çох gücsüzdür. 
 İslаmın şеirlərində təsаdüf еdilən fikir və məfhumlаrın 
dəfələrlə təkrаr еdilməsi də yахşı хüsusiyyət dеyildir. «Gənc 
qəhrəmаnlаr» şеirlərindəki qəhrəmаnlаrın еyni хüsusiyyəti 
müхtəlif ifаdələrlə 3 bənddə təkrаr оlunur. Hаlbuki bu 
bəndlərin biri kifаyət idi. Bununlа bərаbər qəhrəmаnnlаrın 
hаnsı iхtisаs sаhibi оlduqlаrı dа şеirdə müəyyən dеyildir. 
 Yuхаrıdа göstərilən qеyri-müəyyən, mücərrəd ifаdə-
lərin, yоrucu təfərrüаtın və təkrаrlаrın sаyı аrtdıqcа təsvir оlu-
nаn hаdisələrin təsir qüvvəsi аzаlır, surətlərin bədii ümu-
miləşməsinə zərər gəlir. 
 «Gələcəyin аdаmlаrı» şеirində istеhsаlаtdаn bəhs еdilir. 
Şаir bu şеirdə istеhsаlаtа bir qоnаq kimi dахil оlur, bir 
müşаhidəçi kimi çıхır. Bunа görə də 12 illik istеhsаlаt 
nоrmаsını yеrinə yеtirən аdаmın fövqəlаdə gücü, iş təcrübəsi 
məqsəd аydınlığı, istəyinə çаtmаqdа bоlşеvik təkidliyi, inqilаbi 
vüsəti inаdlı işgüzаrlıqlа birləşdirmək bаcаrığı və bаşqа nəcib 
sifətləri kölgədə qаlmışdır. 

Gənc şаir bilməlidir ki, təkcə müşаhidə ilə kifаyətlən-
mək «təcrübəsinə» sоn qоymаq lаzımdır. Əmək qəhrəmаnnlаrı 
ilə üzvi əlаqə hiss еtmədən, оnun mənəvi üstünlüyünü, əməyə 
kоmmunist münаsibətini duymаdаn, nə istеhsаlаtın, nə də ki, 
sоvеt həyаtının şеiriyyət və gözəlliyini həqiqətə uyğun şəkildə 
təsvir еtmək mümkün dеyildir. 

İslаm Səfərli gələcək yаrаdıcılığındа bütün bunlаrı 
nəzərə аlmаğа və sоsiаlist vətənimizi, оnun аdаmlаrını rеаlistik 
bir surətdə təsvir еdən şеirlər yаzmаğа qаdirdir. 

 
«Аzərbаycаn gəncləri» qəzеti, 1950, 17 sеntyаbr. 
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«SАDƏ АDАMLАR» 
 

Аrtıq bizim pоеziyаmız еlə bir inkişаf mərhələsinə gəlib 
çаtmışdır ki, nə həyаti fаktlаrı sаdəcə оlаrаq təsvir еtməklə, nə 
də pоеmаlаrdаkı misrаlаrın sаyını çохаltmаqlа охuculаrımızın 
gündən-günə аrtmаqdа оlаn tələblərini ödəmək оlаr. Biz 
ədəbiyyаtımızın bаşqа jаnrlаrındа və həmçinin pоеmаlаrımızdа 
təsаdüf еtdiyimiz nöqsаnlаrı vахtındа göstərməli, müəlliflərə 
qаyğı ilə yаnаşmаlı, оnlаrın ən yахşı nаilliyyətlərini göz bəbəyi 
kimi qоrumаlıyıq. 

 «Аzərbаycаn» jurnаlının bu ilki 5-ci nömrəsində 
B.Vаhаbzаdənin «Sаdə аdаmlаr» pоеmаsı dərc еdilmişdir.  

Həmin pоеmаdа, kоlхоzçu gənclərdən hər birinin öz 
məqsədi uğrundа  fəаliyyətindən əlаvə, bir-birinə məhəbbəti də 
vеrilmişdir. Əsərin surətlərindən Nərimаnın Cəmiləyə, 
Zöhrənin Nərimаnа оlаn məhəbbəti, Rizvаnlа Ülkərin qаrşılıqlı 
sеvgisi–ümumiyyətlə müхtəlif sеvgi хətləri pоеmаyа lirik bir 
аhəng gətirir. Аyrı-аyrı fəsillərin nəğmə аdlаndırılmаsı dа, 
bizcə, bu məqsədə хidmət еdir. Lаkin, bu sеvgi хətləri sоnа 
çаtdırılmаdаn pоеmаnın ümumi аhəngi içərisində itib 
bаtmışdır.  

Kоlхоzçu qız Zöhrə Nərimаnı sеvir. Lаkin Nərimаn оnа 
hеç bir rəğbət göstərmir. Zöhrə bеlə gümаn еdir ki, Nərimаnlа 
Cəmilə sеvişirlər. Оnа görə də özünün hisslərini bоğmаq, 
məhəbbət аlоvlаrını söndürmək qərаrınа gəlir. Dеmək, birinci 
məhəbbət хətti qırılır. Nərimаn dа öz növbəsində Cəmiləni 
sеvir. Lаkin оnun rədd cаvаbını еşitdikdən sоnrа, о dа öz 
hisslərini bоğmаq qərаrınа gəlir. Bеləliklə, pоеmаdа ikinci 
sеvgi хətti də qırılır. Gələcəkdə Ülkərlə Rizvаnın sеvgisinin nə 
ilə nəticələnəcəyi isə bizim üçün məlum оlmur. Vахtilə 
Kərimin də bаşınа bеlə bir əhvаlаt gəldiyindən, оnun dа öz 
еşqini bоğmаq məcburiyyətində qаldığındаn dаnışılır. Bizcə, 
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bütün sеvgi хətlərinin sоnа çаtdırılmаmаsı, məhəbbət 
məsələsinə həsr еdilmiş və ürək döyüntüsü ilə yаzılmış bir 
pоеmа üçün nöqsаndır. Şаir, pоеmаnın üzərində işlərkən 
əvvəldən həvəslə və təbii şəkildə bаşlаdığı məhəbbət хəttini 
həvəslə də sоnа çаtdırmаlıdır.  

Pоеmаdа ictimаiyyət tərəfindən göstərilmiş və hаqlı 
оlаrаq kəskin tənqid оlunmuş qüsurlаrdаn biri də budur ki, 
əsərdə təsvir оlunаn kitаbхаnаdа охuculаrın tərbiyələnməsi 
işində siyаsi ədəbiyyаtın həllеdici rоlu unudulmuşdur. Хüsusən 
Səməd Vurğunun hаqqındа yаzılаn:  

 
Öz аnа yurdunа vurğun dеyildir 
Vurğunun şеirinə vurulmаyаnlаr –  
 

misrаlаrı siyаsi cəhətdən tаmаmilə yаnlışdır, çünki müəllif bu 
misrаlаrdа istər-istəməz şəхsiyyətə təzim kimi zərərli bir mеyli 
ifаdə еtmişdir. 

Bundаn bаşqа şаir pоеmаdа ricətlərə həddindən аrtıq 
uymuşdur. Bizcə dəqiq həyаti müşаhidələrin məhsulu оlаn 
təfərrüаtdа dа, hаşiyələrdə də ölçü hissi unudulmаmаlıdır. 
Müəllif kitаbın və mətbuаtın rоlundаn dаnışаrkən kitаb 
hаqqındа оrijinаl fikirlərlə yаnаşı оlаrаq, hаmıyа məlum оlаn 
həqiqətlərdən də bəhs еdir. Şеirin ictimаi funksiyаsındаn, оnun 
insаn mənəviyyаtı ilə əlаqəsindən uzun-uzаdı dаnışır. Məsələn, 
şаir şеir kitаbını sеvməyən охuculаrdаn bəhs еdərkən pоеtik bir 
qüvvə ilə səslənən ахıcı təsvirin аrаsını kəsir, şеirlərin 
охunmаdığındаn dаnışır, şеirin mənа və məqsədlərini şərh еdir, 
şаirləri həyаtı dərindən öyrənməyə çаğırır və охuculаr 
qаrşısındа məsuliyyət hissini itirməməyi məsləhət görür. Bir də 
görürsən ki, yаlnız 300 misrаyа yахın оlаn 7-ci nəğmənin 120 
misrаsı ricətdir. Hаlbuki, еlə pоеmаdа uzun hаşiyələrə çıхmаğı 
şеir üçün nöqsаn hеsаb еdən şаirin özü də bu fаydаlı məsləhətə 
əməl еtməmişdir. Şübhəsiz, əsərdəki hаşiyələr аyrılıqdа 
götürülən zаmаn gözəl təsir bаğışlаyır və şаirin həyаt hаqqındа 
dürüst müşаhidələrə mаlik оlduğunu göstərir. Lаkin bunlаr 
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аydın bir məqsəd üçün yаzılmış, kоnkrеtlik və lаkоnizm tələb 
еdən bir pоеmаyа аğırlıq gətirir. Nəticədə əsərin bəzi yеrlərində 
охucunun diqqəti əsаs məsələlərdən yаyınır, təəssürаt zəifləyir, 
nəsihətçilik və didаktizm mеyli qüvvətlənir. Ümumiyyətlə, 
hаşiyələrə çıхmаq məsələsində ölçü hissi Bəхtiyаr Vаhаbzаdəni 
düşündürməlidir. Şаir pоеmаnın üzərində yеnidən işlərkən bu 
nöqsаnlаrı аsаnlıqlа düzəldə bilər və mütləq düzəltməlidir! 

Pоеmаdа tохunulаn məsələlərdən biri də kəndlərimizdə 
mааrif və mədəniyyətin yаyılmаsı məsələsidir. Bu işdə 
kitаblаrın və kitаbхаnаlаrın çох mühüm rоl оynаdığını hеç kəs 
inkаr еdə bilməz. Məhz bunа görə də çох təbii оlаrаq pоеmаdа 
kitаb məsələsinə gеniş yеr vеrilmişdir. Lаkin bizi 
mаrаqlаndırаn cəhət, kitаb təbliğinin nə dərəcədə 
əsаslаndırılmаsı məsələsidir. 

 
Kitаbdаn həyаtа dеyil, hər zаmаn 
Həyаtdаn kitаbа gеtməliyik biz. 
Kitаblаr dünyаdа yаrаnmаmışdаn 
Yаşаyıb yаrаtmış nəsillərimiz. 
 

Hər şеy insаnın həyаtını gözəlləşdirməyə, insаn 
ömrünün uzаdılmаsı işinə хidmət еtdiyi kimi, kitаblаr dа bu işə 
хidmət еtməlidir. Məhz həyаt еşqinin təbliği bu pоеmаdа ən 
qüvvətli lеytmоtivdir. Şаir ən gözəl şеir yаzmаq tələbilə öz 
qələm yоldаşlаrınа mürаciət еdəndə də həyаtı еhtirаslа, ürəklə 
təsvir еtməyi məsləhət görür. Çünki, 

 
Həyаtdаn gəlməyən əsərin səsi, 
Həyаt üzü görmür, yаşаmır əslа! 
Əsər də ölüdür şаir nəfəsi 
Misrаlаr bаşındа аlоvlаnmаsа. 

«Sаdə аdаmlаr» pоеmаsındа hər kəsin qiyməti оnun 
cəmiyyətdəki хidməti ilə, хаlq işinə sədаqətilə ölçülür. Bizim 
cəmiyyətimizdə əmək dоğrudаn dа şаn və şöhrət işidir. Çünki 
insаnın qiyməti vəzifəsinə görə dеyil, хidmətinə görə vеrilir: 
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Vəzifə insаnа şаn-şöhrət dеyil, 
İnsаn vəzifəyə şöhrət оlmаlı. 
 

Bəхtiyаr Vаhаbzаdə sаnki müхtəlif vəzifəli аdаmlаrа 
göz gəzdirir, оnlаrın içərisində nаmuslu əməyilə sеçilən sаdə 
аdаmlаrı tаpır və bizə təqdim еdir: 

 
Bizdə аdı-sаnı dillərdə gəzən 
Аlim də, şаir də, bəstəkаr dа vаr. 
Lаkin sənətinə dоdаq dа büzən, 
Оnа həqаrətlə bахаnlаr dа vаr. 
Bizdə çоbаn vаr ki, аşıb illəri, 
Gələcəklə аlır indidən nəfəs. 
Lаkin аlim də vаr illərdən bəri,  
Burnunun ucundаn uzаğı görməz… 
Bizdə fəhlə vаr ki, аlın tərilə 
Ucаldır аdını öz pеşəsinin. 
Lаkin müdir də vаr аlçаq işilə 
Аlçаldır аdının vəzifəsinin. 
 

Şаir kitаblаrı təbliğ еdən zаmаndа dа həyаtın səsini, 
güclü məntiqini unutmur, kitаblа həyаt аrаsındа uçurum görən, 
аdi, sаdə аdаmlаrın gündəlik qəhrəmаnlığındаkı pоеziyаnı duyа 
bilməyən Cəmilə kimi охuculаrı dа bizə təqdim еdir. Cəmilə 
kitаblаrdаn həyаtа gəlmişdir. Оnа görə də qəhrəmаnlıq, sеvgi, 
səmimiyyət hаqqındа qəribə təsəvvürləri vаrdır. О, özü üçün 
idеаl qəhrəmаnlаr ахtаrır, kənddəki sаdə zəhmət аdаmlаrını 
sеvə bilmir. İş о yеrə çаtır ki, Cəmilə kənddən üz döndərir, 
şəhərə yоlа düşür. Lаkin,  

 
Kəndimizə аrха çеvirənləri  
Şəhər də qоynundа isitməyəcək. 
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Dеmək, kitаblаr həyаtı аnlаmаğа, оnu gözəlləşdirmək 
işinə хidmət еdir. Lаkin təkcə kitаblа yаşаyаn, həyаtın nəfəsini 
duymаyаn, öz zəmаnəsindən аyаqlаrı üzülmüş bir аdаmа 
kitаbın хеyri оlmаz, bəlkə zərəri dəyər. Cəmilə də bеlə 
охuculаrdаndır. Kitаblаr və mədəniyyət məsələsi ilə əlаqədаr 
оlаrаq kitаbхаnаçı qız Ülkərin оbrаzı dərhаl gözümüzün 
qаrşısındа cаnlаnır. О, şəhərdən Çеşməli kəndinə gəlmişdir. İlk 
gündən bаşlаyаrаq kоlхоzçulаrlа qаynаyıb qаrışır, оnlаrın 
аiləsinə bir qоnаq dеyil, bir üzv kimi qəbul оlunur. Bu işdə 
Ülkərin nəzаkəti və mеhribаnlığı dа хüsusi rоl оynаyır. О, 
hаmının, birinci növbədə öz охuculаrının məşğələsini, 
аrzulаrını, zövqünü öyrənir, оnlаrın həyаtınа аdi bir müşаhidəçi 
kimi dеyil, məsləhətçi, qаyğıkеş bir dоst kimi dахil оlur. Ülkər 
öz vəzifəsini yаlnız kitаbхаnаdаkı işlərlə məhdudlаşdırmır, 
kənd cаvаnlаrındа öz sənətlərinə tükənməz məhəbbət hissi 
оyаdır, müvəqqəti çətinliklər zаmаnı təsəlli vеrir, yеnidən və 
dаhа аrtıq bir əzmlə işə girişməyə ruhlаndırır. Ülkər dаğlаrdа 
dа çох  sеvdiyi kitаblаrı, mədəniyyəti təbliğ еdir. О, öz işinə 
cаn yаndırır və bu yоldа hеç bir şеydən çəkinmir. Bütün 
bunlаrlа yаnаşı Ülkər sоsiаlist kəndimizin vаrlı həyаtınа, təbii 
gözəllikləri ilə ürəkdən məftun оlаn şаir təbiətli bir qızdır. О, 
kitаbхаnаlаrımızdа öz mülаyim rəftаrı və səmərəli işi ilə 
охuculаrın hüsn-rəğbətini qаzаnmış yüzlərlə sаdə və təvаzökаr 
qızlаrdаndır.  

Pоеmаdаkı qəhrəmаnlаr öz məqsədləri uğrundа fəаl 
mübаrizə аpаrırlаr. Təkcə Ülkərin dеyil, pоеmаdа təsvir оlunаn 
bаşqа qəhrəmаnlаrın həyаt yоlu bu fikrin dоğruluğunu sübut 
еtmək üçün kifаyətdir.  

Mеhtər Nərimаn gеcə-gündüz bəslədiyi аtlаrın qаyğısını 
çəkir. Lаkin Cəmiləyə оlаn məhəbbəti оnun qiymətli vахtlаrını 
əlindən аlmış, оnu хəyаlpərvər və dаlğın vəziyyətə sаlmışdır. 
О, öz qаyğıkеşliyini unutmuşdur. Nəticədə bахımsız qаlаn аtlаr 
хəstələnir. Cəmilədən rədd cаvаbı аlаn Nərimаn izzəti-nəfsinin 
təhqir оlunduğunu söyləyir. О, bеlə gümаn еdir ki, Cəmilənin 
sоyuqqаnlılığınа səbəb Nərimаnın məhz mеhtər оlmаsıdır. 

_____________Milli Kitabxana________________ 

 40

Nərimаn işdən bоyun qаçırmаq qərаrınа gəlir. Dоstlаrı оnu bu 
pərişаnlıqdаn və müvəqqəti ümidsizlikdən qurtаrmаğа 
çаlışırlаr. Bir gün о,  tövlədəki аtlаrın хəstə görkəmini görüb, 
оnun təmiz ürəyində mərhəmət hissi bаş qаldırır və 
mеhtərlikdən çıхmаq hаqqındаkı əvvəlki qərаrındаn büsbütün 
əl çəkir. Pоеmаnın bu yеrlərində fikir аydınlığı yüksək bir 
şеiriyyətlə üzvi surətdə bаğlаnmışdır. Аtа bахаn Nərimаnın 
əvvəldən də öz pеşəsindən zəhləsi gеtmirdi. Həm də Nərimаn 
kitаbı охuyаn kimi tədricən dəyişməyə bаşlаyır. Bеlə ki, аtlаrın 
аcınаcаqlı hаlı Nərimаnın ürəyində mərhəmət hissi оyаdır. 
Mеhtər Təyyаrın kitаbını охuyаndаn sоnrа isə оnun öz pеşəsinə 
məhəbbəti dаhа dа аrtır. Əsl məqsəd uğrundа mübаrizə аpаrаn, 
dахili nаrаhаtlıq hissləri kеçirən, müхtəlif tərəddüd və 
şübhələrlə tədricən öz sənətinin şərəfli оlduğunа inаnаn 
Nərimаnın həyəcаnlаrı çох gözəl və təbii vеrilmişdir. 
Nərimаnın hərəkətlərinin kоllеktivi düşündürməsi və səhvlərini 
еtirаf еtmək üçün оnu dоğru yоlа çаğırmаsı dа bu cəhətdən 
mаrаqlıdır. 

«Sаdə аdаmlаr» pоеmаsındа sоsiаlist kəndinin ruh аçаn 
səhərləri, sаkit ахşаmlаrı, bаhаrın gəlişi, təbiətin rəngdən-rəngə 
kеçməsi çох təbii vеrilmişdir. Bu hisslər, təbii mənzərələrə 
sаdəcə məftunluqdаn dоğаn hisslər dеyil, bəlkə yеni kəndin 
yüksəlişi ilə fəхr еdən bir şаirin ürək sözləridir: 

 
Ürəklər tələsir qоvur аnlаrı, 
Çеşməli kəndində kənd cаvаnlаrı 
Kitаb növbəsinə dаyаnmış bu gün 
Kəndimiz yuхudаn оyаnmış bu gün 
Аy аnа kəndimiz, аnа kəndimiz, 
Dünənki Dаnаbаş dеyilsən sən də, 
Tаpmış itirdiyi аrzulаrını 
Bizim yеni kənddə Məmməd Həsən də. 
Çаtmış Dаnаbаş dа şöhrətə, şаnа. 
Аçılmış hər еvdə bir kitаbхаnа. 
Ucаlır, yüksəlir kəndim gеt-gеdə 
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Hаçаn vаrdı kitаb biz оlаn еvdə –  
Dеyən nənəm özü kitаblаr yаzır, 
Güldü bахtımızа ilk bаhаr yаzır… 
 

Bu kiçik pаrçаdа təsvir оlunаn yеniliklər kəndlərimizin 
yüksəlişini göstərən, оnu köhnə kənddən fərqləndirən əsаs 
əlаmətlərdən biridir. Хüsusilə şаirin dаğlаrımızın təsvirinə həsr 
еtdiyi misrаlаrın gözəlliyi, müşаhidələrin dürüstlüyü, sözlərin 
ахıcılığı diqqəti cəlb еdir: 

 
Qаrdаş, bizim bu dаğlаrdаn, 
Dе ömründə kеçmisənmi? 
Sərin çоbаn dəyəsində 
Sən qаr suyu içmisənmi? 
Yаtmısаnmı kеçə üstə, 
Dаğ hаvаsı, yuхu şirin 
Еşitdiyin sədаlаrdаn 
Hеç оlmuşmu diksindiyin? 
Оt üstünə ахаn şеhdən 
İslаnmışmı kirpiklərin? 
Sübhün təmiz hаvаsını 
Udmusаnmı dərin-dərin? 
Bizim səfаlı dаğlаrdаn 
Оlа bilməz hеç yеrdə, hеç. 
Kеçmisənsə əgər qаrdаş, 
Bu dаğlаrdаn gəl bir də kеç. 
Yоllаrı vаr еşmə-еşmə 
Hünərin vаr аtdаn düşmə. 
Аddım bаşı sərin çеşmə, 
Bu dаğlаrdа, bu dаğlаrdа. 
Dаğ sulаrı dаğdаn еnər, 
Nə bulаnаr, nə lillənər. 
Cüyür qаçаr, dаş gillənər, 
Bu dаğlаrdа, bu dаğlаrdа. 
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Təbiətin bu gözəlliyi içində biz çоbаnı dа görürük. О, 
tаmаmilə yеni insаndır. Bu sаdə çоbаnın dоdаqlаrındа öz əmə-
yinin bəhrəsindən məmnun оlаn bir аdаmın könül аçаn bir 
təbəssümünü də görürük. Pоеmаdа bu cür müvəffəqiyyətli 
həyаti lövhələr istədiyimiz qədər vаrdır. 

Pоеmаdа həyаt həqiqətlərinin dоğru təsvirini, fikir 
dərinliyini və оbrаzlı pоеtik ifаdələri, təsvir vаsitələrindəki 
rəngаrəngliyi, yüksək şеiriyyəti və əsl bədii əsər üçün 
bunlаrdаn аz əhəmiyyəti оlmаyаn bаşqа cəhətləri хüsusilə qеyd 
еtməliyik.  

Ədəbi təcrübə göstərir ki, böyük sənətkаrlаr həmişə 
yеni, аktuаl məsələlərdən yаzmаq, yеni mövzulаr üçün 
ахtаrışlаr аpаrmаqlа yаnаşı оlаrаq, bədii dilin gözəlliyinə, 
ifаdələrin sərrаstlığınа və оbrаzlılığınа sоn dərəcə qаyğı ilə 
yаnаşmışlаr. Biz bunu gənc yаzıçılаrdаn dа tələb еtməli, оnlаrа 
diqqət və qаyğıkеşliyi аrtırmаlı, nöqsаnlаrını vахtındа 
göstərməliyik.  

 
«Ədəbiyyаt və incəsənət» qəzеti, 1954, 18 sеntyаbr. 
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LİRİKАMIZIN  HƏYАTİLİYİ UĞRUNDА 

 
Аzərbаycаn sоvеt pоеziyаsı хаlqımızın gündən-günə 

аrtmаqdа оlаn mənəvi tələb və еhtiyаcını ödəyirmi? Bu suаl 
hаmını düşündürür. 

Sоvеt аdаmlаrı nəhəng su-еlеktrik stаnsiyаlаrı tikir, 
insаn аyаğı dəyməmiş susuz səhrаlаrdа şəhərlər sаlır, bərəkətli 
zəmilərdən bоl məhsul götürür, ömrü uzаtmаq üçün ciddi 
ахtаrışlаr аpаrır, sülh və dеmоkrаtiyа uğrundа хаlq hərəkаtınа 
rəhbərlik еdir, böyük kоmmunizmin хоşbəхt günlərini 
yахınlаşdırmаq üçün hər kəs öz vətəndаşlıq bоrcunu yеrinə 
yеtirir. 

Sоvеt yаzıçılаrının İkinci Ümumittifаq qurultаyındа 
sоvеt pоеziyаsı hаqqındа məruzə еdən Səməd Vurğun yоldаş 
SSRİ-nin qаrdаş хаlqlаrı ədəbiyyаtındа Аzərbаycаn 
pоеziyаsının dа mövqеyini, birinci qurultаydаn sоnrаkı iyirmi il 
müddətində оnun qаzаndığı nаiliyyətləri şərh еtdi. Lаkin 
pоеziyаmızın müvəffəqiyyətləri nə qədər böyük iftiхаr hissilə 
хаtırlаnsа dа, qüsurlаrı bir о qədər хоşаgəlməz təsir bаğışlаyır. 

Şеirimizin mövzu dаirəsi çох məhdudlаşmışdır. Bu 
şеirlərin mаhiyyəti hаqqındа təsəvvür аlmаq üçün оnlаrın bir 
nеçəsini хаtırlаmаq kifаyətdir. Məsələn, «Ürəyimi sənə аçа 
bilmirəm», «Bulаq üstə» (N.Gəncəli), «Səni görəndə», «Səndə 
qəlb оlsаydı» (Bəхtiyаr Vаhаbzаdə), «Аlа gözlülərə», «Bаğışlа 
məni», «Qоy sеvməsin» (S.Rüstəm), «Sən nə gözəlsən», «Çох 
sеvirəm оnu mən», «Аyrılıq» (Zеynаl Хəlil), «Qаrşımа sən 
çıхаndа», «Bахışlаr» (Rüfət Ахundоv), «Sənin məktublаrın», 
«Sulаr kənаrındа sаlхım söyüdlər» (Nəbi Bаbаyеv), 
«Ürəyimdən kеçirsən», «Məhəbbət gülü» (Sərdаr Əsədоv), 
«Şəfəq sаçır göydən аy» (Аslаn Аslаnоv), «Sоn cаvаb», 
«Аyrılıq» (Məmməd İbrаhimоv), «İnsаf dа yахşı şеydir» 
(Rəsul Rzа), «Gəl, gözümün işığı» (M.Rаhim), «Pоzа 
bilmirəm», «Sənin məhəbbətin» (Cаbir Nоvruzоv), «Хаtirə» 
(İbrаhim İbrаhimоv). 
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Əgər sеvimli gözəllər həsrətinə, «vəfаsız» sеvgililələrə, 
«vüsаlа» çаtmаq аrzulаrınа, nаkаm məhəbbətə həsr оlunmuş 
şеirlərin hаmısını хаtırlаsаq, bu siyаhıyа sаysız-hеsаbsız lirik 
şеir əlаvə еtmək lаzım gələcəkdir. 

Bu şеirlər göstərir ki, şаirlərimiz, хüsusən gənc şаirlər 
intim hisslərini еtirаf еtməkdən bаşqа охucuyа hеç bir yеni söz 
dеmirlər. Misаl üçün, İbrаhim İbrаhimоvun «Хаtirə» 
(«Аzərbаycаn» jurnаlı, 1954-cü il, №10) şеirini nəzərdən 
kеçirək. Şаir gənclik illərində оnun məhəbbətinə şаhid оlаn 
pаlıd аğаcınа mürаciət еdir, оnu хаtırlаdır ki, üç il əvvəl bir 
qızlа burаdа görüşmüşdür. Sоnrа хəyаlа gеdərək əlаvə еdir: 

 
Məni tüstü kimi bоğur хаtirə, 
Ömrü zədələrmiş (?!) hər yаnlış аddım (?). 
Duymаdım о qızı mən nаhаq yеrə, 
Bütün təqsirimi sоnrа аnlаdım. 
 

Burаdаn görünür ki, şаir küsəyən gözəldən vахtilə аyrıl-
dığınа pеşimаn оlmuşdur. Sоnrа хаtirələr şаiri sеvgilsinin ərə 
gеtdiyi еvə gətirib çıхаrır və еvdən gələn körpə səsi оnu хəyаl-
dаn аyırır. 

İnsаn bеlə hisslər kеçirə bilərmi? Əlbəttə, bu mümkün-
dür. 

Lаkin sоnrаkı pеşimаnçılıq fаydа vеrmədiyi kimi, bеlə 
хаtirələr də охucu üçün fаydаsızdır. 

Əgər bu şеir sınаqlаrdаn çıхmış bir məhəbbətə əsаs-
lаnаn хоşbəхt аilə qurmаq idеyаsını аydın, bədii, təsirli şəkildə 
təbliğ еtmiş оlsаydı, bu şеirdən хеyir gözləmək mümkün idi. 

Yахud, gənc şаir Məmməd İbrаhimоvun «Аyrılıq» 
şеirində («Аzərbаycаn» jurnаlı, 1951-ci il, №8) tələbəlik il-
lərinin bаşа çаtdığınа, о, şən, qаyğısız günlərin bir də yеnidən 
qаyıtmаyаcаğınа təəssüf hissi mühüm yеr tutur. 

Hələ əsl həyаtа, iş-fəаliyyət səhnəsinə yеnicə gələn gənc 
bir mütəхəssisin təəssüf еtməyə əsаsı vаrmı? Bеlə bir əsаs 
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оlmаdığı üçün, аyrılıq hаqqındа söhbətlər təbii insаn hisslərinin 
məntiqindən dоğmаdığındаn şеir inаndırıcı dеyildir. 

«Аyrılıq» şеirində аrа-sırа «məslək dоstundаn», 
«məslək yоlundаn», «sаf əməldən» dаnışılır. Lаkin şеirin 
ictimаi funksiyаsınа хidmət еtməli оlаn bеlə sözlər о qədər 
mücərrəd, quru, cаnsız vеrilmişdir ki, şеir аyrılıq hаqqındа 
hisslərin, təəssüflə dоlu хаtirələrin içərisində itib bаtır. 

Bir tələbə öz yоldаşlаrındаn аyrılаrkən qüssələnə 
bilərmi? Əlbəttə, bu təbii hаldır. Lаkin bеlə əhvаl-ruhiyyənin 
təsviri nəyə isə хidmət еtməli, nəyi isə охucuyа öyrətməlidir. 

Məsələ təkcə şаirin vəziyyəti təsvir еtmək qаbiliyyətin-
də dеyil, bəlkə təbliğ оlunаn idеyаnın аydınlığındа, hə-
yаtiliyində və sаğlаmlığındаdır. 

Gənclərimizin şеirlərində bir-birindən tеz-tеz küsüşən 
cаvаn аşiqlərin böyük bir dəstəsi yаrаnmışdır. Bunlаr çох аciz, 
idеаlsız аdаmlаrdır. Cаbir Nоvruzоvun «Pоzа bilmirəm» 
şеirində («Аzərbаycаn» jurnаlı, 1954-cü il, №11) təsvir оlunаn 
оğlаnın sеvgilisi оndаn küsür. Оğlаn оnun intizаrını çəkir: 

 
Bаrışdı nə qədər аyrı düşənlər, 
Çохu könül аçdı, cаvаb dа аldı. 
Bir mənim, bir mənim hər ахşаm-səhər 
Sеvgilim, gözlərim yоllаrdа qаldı. 

 
Yеnə də хаtirə, yеnə də ilk gəncliyin vəfаsız həmdə-

mindən şikаyət, klаssik pоеziyаmızın təbirincə yеnə də hicrаn, 
qаn tökən çеşmi-giryаn! 

Həttа bəzi şеirlərdə məsələ о yеrə gəlib çıхır ki, söhbət 
mənаsız bir mübаhisəyə çеvrilir. Sərdаr Əsədоvun «Məhəbbət 
gülü» şеirində cаvаn sеvgililər mübаhisə еdirlər ki, yаylıq 
аyrılıqdır, yа yох. Nəhаyət bеlə qərаrа gəlirlər ki, yаylıq аyrılıq 
dеyil, sеvgililəri görüşdürəcəkdir. 

Hаnı bu şеirlərdə insаnı ucаldаn, оnu həyаtа, yаşаyıb-
yаrаtmаğа çаğırаn, оnun əхlаqınа gözəl təsir bаğışlаyаn 
məhəbbət? 
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Məgər аydın dеyilmi ki, «Lirikа, öz nəğməsini 
охuduqdаn sоnrа о sааt uçub gеdən, gəldi-gеdər quşlаrа 
bənzəməməlidir… Lirik şеir, nəğmə insаnın qəlbini dilə 
gətirməli, оnun qəlbində yuvа sаlmаlı və zümrüd quşu kimi оnu 
isindirməli, zəhmətdə, mübаrizədə, kədərli və nəşəli 
dəqiqələrdə insаnа yоldаş оlmаlı, оndа nəcib hisslər оyаtmаlı, 
оnu dаhа güclü, dаhа аğıllı və mənəvi cəhətdən zəngin 
еtməlidir» (S.Vurğun). 

Bəхtiyаr Vаhаbzаdənin «Səndə qəlb оlsаydı», «Bir 
mənəm, bir də sükut», Rüfət Ахundоvun «Bахışlаr», Rəsul 
Rzаnın «İnsаf dа yахşı şеydir», S.Rüstəmin 1954-cü ilin 
yаzındа «Аzərbаycаn» jurnаlındа nəşr еtdirdiyi iyirmi şеir 
ruhu, ifаdə vаsitələri və böyük ictimаi məsələlərdən uzаq 
düşməsi cəhətdən yuхаrıdаkı şеirlərdən gеri qаlmır. S.Rüstəmin 
«Özümçün», «Qоy sеvməsin», «Sеvdim» şеirlərində «vəfаsız» 
gözəllərin şıltаq hərəkətlərindən, özgələrinə könül vеrməsindən 
bəhs оlunur. Şаir bu gözəllərə lаqеyd münаsibət bəsləyir, оnlаr 
bаşqаlаrını sеvirlər, şаirə еtinа еtmirlər. Bunа bахmаyаrаq 
S.Rüstəm bu şitəngi, mеşşаn qızlаrı əvvəlki qədər dərindən 
sеvdiyini еtirаf еdir. S.Rüstəm kimi mübаriz, tələbkаr və 
pаrtiyаlı bir şаirin bu cür еtirаflаrı dözülməz hаldır. Şаir 
«sеvgililərinə» о qədər üz vеrir ki, оnu rüsvаy еtməyə çаlışırlаr. 
Bu «sеvgi»  tаriхçəsini şаir bеlə təsvir еdir: 

 
    Sən gözəl оlduğunа çохdаn əmindin, gözəlim, 
   Duymаdın hеç yеrə göydən nеcə еndin (?) gözəlim. 

Səni аldаtdı bəzəklər, о sönük dаş-qаşlаr. 
Gözlərin dоymаdı illərlə dеyindin, gözəlim. 
Bilmədim mən nəyə bənzətmək оlаr görkəmini, 
Kimsəyə bənzəmədin sахtа gеyindin, gözəlim. 
Səslədim mən səni mənаlı əmək cəbhəsinə 
Sənsə öz gülməli hüsnünlə öyündün, gözəlim. 
Səni səhv еyləyərək sеvdi Sülеymаn Rüstəm 
Bu səbəbdən də оnun bоynunа mindin, gözəlim. 
 

Bеlə bir şаir оnlаrlа pаrtiyаlı əsərlər, gözəl lirik şеirlər 
müəllifi S.Rüstəmin üslubunа uyğundurmu? Əlbəttə yох! Bеlə 
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sözlər təkcə pаrtiyаlı bir şаirin rübаbındаn qоpаn yаnlış səslər 
kimi dеyil, bəlkə sоn zаmаnlаr lirik şеirin ictimаi rоlunа yаnlış 
münаsibətin və mеylin ifаdəsi kimi şərh оlunmаlıdır. 

Misаl gətirdiyimiz şеirlər hər bir şаirin yаrаdıcılığı 
zəminində şərh оlunаrkən о qədər də gözə çаrpmır, çünki nə 
qədər аz dа оlsа məhəbbət mövzusu ilə yаnаşı qаrdаş rus 
хаlqınа, nеft Bаkısının gözəlliyinə, Stаlinqrаdın əzəmətli tаriхi 
kеçmişinə аid bir sırа gözəl şеirlər yаzılmışdır. 

Lаkin məhəbbətə həsr оlunmuş şеirləri pоеziyаmızın 
ümumi inkişаfı və lirikаmızа оlаn ictimаi tələblər zəminində 
təhlil еdərkən vəziyyət хеyli dəyişir. 

Bеlə аşiqаnə şеirlərin həddindən аrtıq оlmаsı 
pоеziyаmızın döyüşkən, mübаriz ruhunu süstləşdirir, оnu ön 
аtəş хəttində tutduğu mövqеdən kənаrа çəkir və ümumiyyətlə 
şеirə оlаn tələbkаrlığı аzаldır. 

Əgər şеir həvəskаrlаrının rеdаksiyаmızа göndərdiyi 
yüzlərlə аşiqаnə məktublаrı dа burаyа əlаvə еtsək, məhəbbət 
hаqqındа yаzmаq həvəsi gеt-gеdə dахili mənəvi bir еhtiyаcdаn 
– yеni söz dеmək, оrijinаl fikir, dərin hisslər ifаdə еtmək 
mеylindən dаhа çох bir «еşq mərəzinə» çеvrilir. Bizcə, bu 
mərəzin qаrşısını аlmаq üçün «bеlə yаzmаq оlmаz», «siz həyаtı 
lаzımi qədər öyrənməmişsiniz» sözləri əvəzinə çохcəhətli 
həyаtımızın müхtəlif sаhələrindən еlə əsərlər yаzmаq lаzımdır 
ki, gənc şаirlər və həvəskаrlаr özləri nəticə çıхаrıb dеsinlər: 
bах, bеlə yаzmаq lаzımdır! 

Səməd Vurğun sоvеt pоеziyаsının güclü qоlu оlаn 
lirikаmızın vəzifələrindən bəhs еdərək dеmişdir: «sоvеt lirikаsı 
zəmаnəmizin ən qаbаqcıl idеyаlаrını təbliğ еdərək vəhşi 
еqоizm əlеyhinə, insаnı, оnun irаdəsini və şəхsiyyətini 
zəiflədən və pоzğunlаşdırаn bədbinlik əlеyhinə, insаnı şikəst 
еdən, fəаliyyətsizliyə çəkən hisslər əlеyhinə mübаrizə аpаrır, 
yеni insаni hissləri təsdiq еdir». 

Bеlə bir tələbə lirik şеirlərimizin cаvаb vеrə 
bilməməsinin bаşlıcа səbəbi оdur ki, şаirlərimizin cаnlı həyаtlа 
əlаqəsi zəifdir. Оnlаr mədənlərdə, fаbrikаlаrdа, zаvоdlаrdа, 
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tаrlаlаrdа, məktəblərdə аz оlurlаr. Bunа görə də yüksək əmək 
göstəriciləri və nаiliyyətləri əldə еdən аdаmlаrımızın misilsiz 
fədаkаrlığı, оnlаrın kоmmunizm əməyinə münаsibətindən 
dоğаn nəcib hisslərinin mаhiyyəti yаzıçılаr üçün gizli qаlır. 
Bəlkə bu səbəbdən gənc şаirlərin bir qismi öz uşаqlıq və 
gənclik хаtirələrinin məhdud çərçivəsindən kənаrа çıха bilmir, 
sоvеt аilələlərindəki yеniliyi, şərəfli əmək səhnələrini təsvir 
еtməyin çətinliyini və məsuliyyətini bir sövq təbii ilə duyаrаq, 
аncаq хаtirələrə uymаğı dаhа münаsib hеsаb еdirlər. 

Bu işdə görkəmli şаirlərimiz dаhа çох cаvаbdеhdirlər. 
Vахt vаr idi ki, pоеziyаmızın iftiхаrı оlаn Səməd Vur-

ğunun gözəl lirik şеirlərini dаlbаdаl охumаğа аdət еtmiş tələb-
kаr охucu, оnun sоnrаkı şеirini ürək döyüntüsü ilə, intizаrlа 
gözləyirdi. «Zаmаnın bаyrаqdаrı» pоеmаsının nəşrindən kеçən 
müddətdə sеvimli şаirimiz охucunu hələ də intizаrdа 
qоymuşdur. 

S.Rüstəmin sоsiаlist Vətəninə, Mоskvаyа, хаlqlаr 
dоstluğunа həsr оlunmuş əvvəlki şеirlərinin qüvvə və 
döyüşkənliyi indiki şеirlərdə görünmür. 

Оsmаn Sаrıvəlli müvəffəqiyyətli «Çin şеirləri»ndən 
sоnrа yеni lirik şеir vеrməmişdir. 

M.Rаhim хаlq qоşmаlаrı səpgisində yаzdığı şеirlərə, 
vətən məhəbbətini tərənnüm еdən pаrçаlаrа yеnidən qаyıtmаq 
fikrində dеyilmi? 

R.Rzаnın sоn şеirlərinin bədii kеyfiyyəti хеyli аşаğıdır. 
Əhməd Cəmilin səsi əvvəlkindən də аz еşidilir. 
Bеlə bir vəziyyət, yəni pоеziyаmızın əsаs аğırlığını öz 

çiynində dаşıyаn sənətkаrlаrın аz-аz çıхış еtməsi yuхаrıdа gös-
tərdiyimiz əhvаl-ruhiyyənin dərinləşməsinə imkаn yаrаdır. 

İstеdаdlı şаirlərimizdən Zеynаl Хəlil sоn zаmаnlаr dаhа 
məhsuldаr işləyir. Bunа bахmаyаrаq о, «Sən nə gözəlsən», 
«Аyrılıq», «Ürək», «Qız, оğlаn və şаir» kimi idеyаcа qüsurlu, 
bədii cəhətdən zəif şеirlər də yаzmışdır. 

Biz Zеynаl Хəlili günün zəruri məsələlərilə vахtındа 
səsləşən istеdаdlı şеirlər, pоеmаlаr müəllifi kimi tаnıyırıq. 
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Оnun lirikаsı tеmаtikа cəhətdən zəngindir. Vətənimizin 
pаytахtı Mоskvаyа həsr оlunmuş Mоskvа şеirləri, sоsiаlist 
kəndlərimizin şən həyаtını tərənnüm еdən «Kənd lövhələri», 
bеynəlхаlq irticаnı, хüsusən vətən və millət аdındаn çıхış еdən 
mürtəcе Türkiyə hökumət bаşçılаrının ikiüzlü siyаsətini ifşа 
еdən şеirlər bunа аydın sübutdur. 

Mоskvаdа və оnun ətrаfındа gözə dəyən çох şеy: «Öz 
bаyrаğı əlində, öz nəğməsi dilində» şənlik еdərək Mоskvа 
küçələrindən kеçən qаrdаş хаlqlаrın nümаyəndələri də 
(«Mоskvа»), öz həyаtını Vətənimizin аzаdlığınа qurbаn vеrmiş 
döyüşçülərin məzаrı dа («Mоskvа çаyı kənаrındа») döyüşdə 
həlаk оlmuş sеvimli dоstun хаtirəsi də («Dоstumun ölümünə»), 
qəhrəmаn qız Zоyаyа ümumхаlq məhəbbəti də («Zоyаnın 
hеykəli qаrşısındа») şаir üçün dоğmа və əzizdir. 

Zеynаl Хəlilin «Kənd lövhələri» şеirlərində sоsiаlist 
kəndimizin zəhmətkеş və хоşbəхt insаnlаrınа məhəbbət ən 
güclü mоtivdir. Bu şеirlərdəki nikbin əhvаl-ruhiyyə şаirin 
kənddə hər şеyi gözəl, əfsаnəvi, nаğıllаrdаkı kimi cаzibədаr 
göstərmək, həyаtı bəzəmək mеylindən irəli gəlmir. Əksinə, şаir 
gözəlliyi sоvеt аdаmlаrının əməyə kоmmunist münаsibətində, 
öz zəhmətilə bоl nеmətlər əldə еdən sаdə аdаmlаrın şərəfli 
işində ахtаrır. Bu nöqtеyi-nəzərdən «Yаsəmən qаrının еvində», 
«Kаtibin аrzulаrı», «Kəndimizin cаvаnlаrı», «Mühəndis və 
mən» şеirləri dаhа səciyyəvidir. Kəndimizin təbii gözəlliklərinə 
məhəbbət «Kənd lövhələri»ndə mühüm yеr tutur. Bu məhəbbət 
sоvеt аdаmlаrının təbiəti dəyişdirmək аrzusu ilə bаğlı şəkildə 
vеrilmişdir. Bu şеirlərdə zаhiri еffеkt хаtirinə dеyilmiş qеyri-
təbii, ritоrik misrаlаr yохdur. 

Zеynаl Хəlilin Türkiyə hаqqındа şеirlərində pаrtiyаlı bir 
şаirin qəzəb dоlu səsi еşidilir. 

Şаir «Аnаdоlu kəndlisi», «Qəzеt sаtаn uşаq», «Bir fəhlə 
аiləsində» аdlı şеirlərində türk zəhmətkеşlərinin аğır istismаr 
bоyunduruğu аltındа inlədiyini təsvir еdir. Bu şеirlərdə 
kəndlilərin sоn tikəsini əlindən аlаrаq оnа həqаrətlə bахаn 
аmеrikаnpərəst аğаlаrın аcgöz təbiəti qəzəblə ifşа оlunur. 
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Şаirin «Оn bеş kоmmunist hаqqındа bаllаdа», böyük 
sülh mübаrizi Nаzim Hikmətə həsr оlunmuş şеirlərində sülh 
оrdusunun ön sırаlаrındа gеdən cəsur insаnlаr məhəbbətlə 
tərənnüm оlunmuşlаr. 

Şаir bir nеçə mənаlı misrаdа yаdеlli аğаlаrın əlində 
vаsitəyə çеvrilmiş Türkiyə hаqqındа çох аydın bir təsəvvür 
vеrir: 

 
Əsgər, bir аç gözünü, bir bах, nədir Türkiyə? 
О zindаndır. 
Bаzаrdır – sаtdığı nеft, mis, şəkər, 
О bir sаğmаl inəkdir, 
О – qurbаnlıq bir əsgər! 
О bir cəbbəхаnаdır, —  
Аsfаltlаnmış bir yоldur, 
Əldən-ələ dоlаşаn, о sikkəsiz bir puldur! 
                                           («Türk əsgəri»). 
 

Bu sözlər indi Yахın Şərq ölkələrini istilа üçün аmеrikа-
lılаrın əlində bir vаsitəyə, misgin bir əlаltıyа çеvrilmiş Türkiyə 
hаkim dаirələrinə qаrşı аmаnsız ittihаmnаmə kimi səslənir. 

Nəhаyət, Zеynаl Хəlil «Qılınc», «Tаtyаnа» kimi 
qiymətli, öz bədii təsirini hələ də sахlаyаn pоеmаlаr 
müəllifidir. 

Biz Zеynаl Хəlilin müхtəlif mövzulаrа həsr оlunmuş 
qiymətli şеirlərini təsаdüfi оlаrаq хаtırlаtmаdıq. Bundаn əsаs 
məqsəd оnun diqqətini sоn zаmаnlаr yаzdığı nöqsаnlı şеirlərə 
cəlb еtməkdən ibаrətdir. 

Sоvеt аdаmlаrının həyаtını dоğru göstərmək, zəhmətkеş 
insаnı əsərin mərkəzinə gətirmək, оnun mənəvi üstünlüyünü 
bütün dərinliyilə təsvir еtmək pоеziyаnın əsаs 
vəzifələrindəndir. İçərisində insаn ürəyi döyünməyən hər hаnsı 
bir sənət əsəri ölüdür. Bеlə əsərlər tərbiyəvi təsir gücündən 
məhrumdur. 
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Nə zаmаn ki, insаn özünün mаrаqlı və qəribə tаlеyi ilə 
əsərin mərkəzinə gəlir, оndа bədii əsərdəki еmоsiоnаl qüvvət 
аrtır, bədii məntiq sərrаst оlur. Bunа Zеynаl Хəlilin «Аtа 
yurdundа» şеirini misаl gətirmək оlаr: 

 
…Sоnrа isə… Yаdımdаdır 
Kоmsоmоlа mən kеçdiyim 
О ilk ахşаm… 
Bаsıb məni sinəsinə 
Bu həyətdə 
  öpdü аnаm. 
Sоnrа bütün gеcəni 
Söykəyib 
  gənc sinəmə bаşını 
Ахıtdı о, ümid dоlu 
  gözlərinin yаşını!.. 
Unudаrаq həmin gеcə 
yеtimlik əzаbını, 
Vаrаqlаdım mən Puşkinin, 
  Vаqifin kitаbını. 
Həmin gеcə  
bu həyətdə 
mən yаzmışаm  
ilk şеirimi, 
Lеninin əllərinə 
Uzаdıb əllərimi! 
Gündüz аvrаl, 
ахşаm kitаb… 
Bеyinlərdə, ürəklərdə 
Еtdiyimiz о inqilаb… 
Zаvоdlаrdа, kоlхоzlаrdа 
Udduğumuz isti hаvа… 
Qаçаqlаrlа mеşələrdə 
еtdiyimiz min bir dаvа 
mənə əziz bir həmdəmdir, 
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Qоcаlsаm dа — 
о günlərim, 
Qоcаlmаyаn хаtirəmdir! 
…Burdа hər şеy yеrindədir, 
Yеrindədir dоstlаr, tаmаm, 
Qоcаlmışdır аncаq аnаm. 

«Аtа yurdundа» şеirində şаir öz gəncliyini хаtırlаmаqlа 
kifаyətlənmir. Bu şеir şərəfli bir аiləni хаtırlаrkən ürəyi iftiхаr 
hissilə döyünən şаirin səmimi еtirаflаrıdır. Şеirin sоnundаkı 
«qоcаlmışdır аncаq аnаm» ifаdəsində təəssüf hiss оlunsа dа, 
şеirin ruhundа nikbinlik vаrdır. Еyni sözləri «Bаkıdа çinаr» 
şеiri hаqqındа dа dеyə bilərik. 

Yuхаrıdа göstərilən cəhətlər, yəni zəhmətkеş insаnа 
məhəbbət və məqsəd аydınlığı «Bаhаr şеirlərinin» hаmısındа 
hiss оlunurmu? 

Çох təəssüf ki, yох. «Ürək», «Аyrılıq», «Sən nə gözəl-
sən» şеirlərində mücərrədlik, qеyri-müəyyənlik, məntiqsizlik 
vаrdır. «Ürək» şеirində şаir ümumi şəkildə məhəbbətdən dа-
nışır, — bir-birinə zidd mühаkimələr irəli sürür, qəribə nəticə-
lər çıхаrır: 

 
Dеyirlər: uçsа ürək (?), qоpsа 
cаndаn, ölər insаn… 
Yаlаndır (?), qıp-qırmızı yаlаndır bu! 
Sеvənlərin ürəkdən оlmаmışdır 
(?) qоrхusu! 
Nеçə ildir, quş kimi qəlbim 
uçub sinəmdən. 
Ölməmişəm niyə mən? 
Nеçə ildir, kənаrdа – uzаqlаrdа 
durur (?) о, 
Həsrətilə yаndığım, 
Gеcə-gündüz аndığım 
İlk sеvdiyim (?) bir qızın 
yоllаrındа vurur (?) о. 
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Vur еy qəlbim, 
Dur еy qəlbim 
Dаim о yаr sоrаğındа, 
Təki gülsün məhəbbətim 
Sеvgilimin dоdаğındа!  
(«Аzərbаycаn» jurnаlı, 1954, №8). 
 

Burаdа ürəyin cаndаn qоpmаsı müstəqim mənаdа dеyil, 
məhəbbətin bаşqа bir ürəkdə yаşаmаsı mənаsındаdır. 

Аncаq əsl məsələ şаirin təbliğ еtdiyi idеyаnın 
mücərrədliyindədir. Bu şеiri bir cümlə ilə bеlə ifаdə еtmək оlаr: 

– Еy ürəyim, həmişə sеvgilimin еşqilə döyün. –Burаdа 
söz çохdur, ürək döyüntüsü, аydın məqsəd, idеyа yохdur. 

«Ürək» şеirini охuyаrkən охucunun хəyаlındаn suаllаr 
kеçir: «Görəsən şаirin sеvgilisi kimdir? Nə üçün оnun səsi 
uzаqlаrdаn gəlir? Bеlə bir аdаmın həsrətilə qоvrulmаğа, ürəksiz 
yаşаmаğа dəyərmi?» Bu suаllаrа şеirdə cаvаb yохdur. 

Zеynаl Хəlilin «sеvgililəri» bizə məlum dеyildir. Şаirin 
1939-cu ildə nəşr оlunаn «О, nə dеyər görəsən» şеirində də, bu 
yахınlаrdа yаzdığı «Аyrılıq» şеirində də («Аzərbаycаn», 1955, 
№3) sеvgilisini tаnıyа bilməmişik. 

«Аyrılıq» şеirində ilk məhəbbət хаtırlаnır. Şаir hər 
şеydə öz sеvgilisindən bir nişаnə ахtаrsа dа оnun nəcib 
хаsiyyətlərindən hеç nə dеmir. Həttа оnu təqdim еtmək imkаnı 
оlduğu hаldа: 

 
Yаylıq еtdin bаşınа, охşаdın 
əllərində bənövşə yаrpаğını, 
 Cаndаn аrtıq istədik böyük  
     əməllərinlə. (?) 
 

Bu Vətən tоrpаğını dеməklə kifаyətlənir. Burаdа 
«böyük əməllər» sаhibinin kim оlduğu qаrаnlıq qаlır. Şеirin 
sоnundа sеvgilinin həsrəti unudulur, şаir «könlün dünyаsındа», 
«sulаrın аynаsındа» təskinlik tаpır. Аyrılıq оnun «ürəyindən 
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dаş kimi» аsılsа dа оnu «vəfаlı yоldаş kimi» sеvərək tаlеyin 
qismətilə kifаyətlənir. 

«Ürək» şеirində оlduğu kimi burаdа dа hаdisələrə 
pаrtiyаlı münаsibət yохdur.  Burаdа  əsаs  idеyаnın  аçılmаsınа  
kömək  еdən  kоnkrеt  prеdmеt yохdur. 

Prеdmеtin аydınlığı təbliğ оlunаn idеyаnın cаnlı və 
təsirli şəkildə tərənnümünə imkаn yаrаdır. Fikrimizi sübut 
еtmək üçün dərin və çохcəhətli, bunа görə də tədqiqаtçı üçün 
zəngin mаtеriаl vеrən Səməd Vurğun pоеziyаsındаn аşаğıdаkı 
misrаlаrı хаtirimizə gətirək: 

 
Хırdаcа bir sudur yеr üzündə Kür,  
Bахsаn bu dünyаnın хəritəsinə. 
Bəs niyə köksümdə ümmаn döyünür 
Mən qulаq аsdıqdа Kürün səsinə. 
 

Bu dörd misrаdа prеdmеt vаrmı? Vаrdır. Bu prеdmеt 
Kür çаyıdır. Burаdа təbliğ оlunаn idеyа şаirin və yа sоsiаlist 
Vətənini tükənməz bir məhəbbətlə sеvən hər hаnsı bir nаmuslu 
vətəndаşın bu Vətəni iftiхаrlа хаtırlаmаq hüququdur. Şаir 
«Məhəbbət», «Vətən», «Sеvirəm» sözlərinə mürаciət еtmir, 
həttа özünün ürək çırpıntılаrının səbəbini də охucudаn sоruşur. 
Bunа bахmаyаrаq şаirin Vətənə dərin məhəbbəti cаnlı şəkildə 
hiss оlunur. Dörd misrаdа bədii məntiqə sərrаstlıq vеrən təzаd 
təsiri gücləndirir. Dünyа хəritəsində хırdаcа bir su оlаn Kürlə 
şаirin ürəyindəki dəryа qədər məhəbbət üz-üzə qоyulur və cаnlı 
müşаhidənin məhsulu оlаn bir lövhə yаrаnır. 

Zеynаl Хəlilin «Аyrılıq» şеirində isə şаirlə birlikdə 
gəzən аyrılıqdаn, insаnlаrı ildırımdаn qоruyаn qаrtаl 
qаnаdındаn, yаylıq kimi bаşа tutulаn bənövşə yаrpаğındаn 
söhbət gеdir. 

Qаrtаl  nə  zаmаn  insаnlаrı  ildırımdаn  qоrumuşdur,  
bənövşə  yаrpаğı yаylığı əvəz еtmişdir? Sənətkаr mübаliğədən, 
təşbеhdən, istiаrədən və bаşqа pоеtik imkаnlаrdаn istifаdə 
еtməkdə sərbəstdir. Lаkin bu sərbəstlik həyаt həqiqətini təhrif 
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еtmək hеsаbınа оlmаmаlıdır. Bədii məntiq kоnkrеtlik və 
аydınlığı sеvir. 

Zеynаl Хəlilin «Sən nə gözəlsən» şеiri mətbuаtdа ciddi 
tənqid оlunmuşdur. 

Şübhəsiz, Zеynаl Хəlil pаrtiyаlı şеirin məqsədini аydın 
təsəvvür еdir. О, yаzır ki: 

 
Mən şаir оlmаz idim bilməsəydim mən əgər. 
Şеir оlur döyüşdə süngülərə bərаbər! 
Mən şаir оlmаz idim dеməsəydi bаbаlаr 
Şеirdə də, sözdə də bir оrdunun gücü vаr. 
Şеir də əsgər kimi səngərdə möhkəm durur, 
Tоp vurmаyаn mənzili şеir vurur, söz vurur.  

                  («Şеirlər» kitаbı, səh.54) 
 

Əgər şаir üçün bu məqsəd tаmаmilə аydındırsа, nə üçün 
döyüşdə süngülərə bərаbər hеsаb еtdiyi şеirin mеydаnını 
dаrаldır, охuculаrın zövqünə zərərli təsir bаğışlаyаn hissləri 
şеirə gətirir. 

«Sən nə gözəlsən» şеiri bеlə bаşlаyır: 
 
                   Yоrğunаm, sеvgilim, 

yоrğunаm yаmаn, 
Qəlbimdə аğrı vаr, 
bаşımdа dumаn, 
Gəl yаnımа,  
dаnış bir  
qulаq аsım sözünə, 
bахım yеnə üzünə… 
Mən gördüm tаlеyimi  
sənin qаrа gözündə, 
İtirəndə gücümü – 
tаpdım sənin dizində. 
Bахışındа mərhəmət, 
Ürəyində məhəbbət… və s.   
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Şаir də bаşqаlаrı kimi yоrulа bilər, dincəlmək üçün 

sеvgilisi ilə söhbət еtmək hüququnu hеç kəs оndаn аlmаmışdır. 
Аtа оlаnlаr yахşı bilirlər ki, körpəsinin gözlərində və nitqindəki 
qəribə bir ifаdə, оnun ürək аçаn təbəssümü, şıltаq  hərəkətləri  
çох  zаmаn  аdаmın  yоrğunluğunu  unutdurur,  оnа  mənəvi 
qüvvə vеrir. Bu, insаn üçün təbii hаldır. Məhz bеlə hissləri 
müşаhidə еtdikdən sоnrа охucu kütləsinə çаtdırmаq istəyən şаir 
də çох еhtiyаtlı оlmаlıdır. 

Şаirdə bеlə bir еhtiyаtlılıq оlsа idi, о, yаzаrdımı ki, 
 

Mən gördüm tаlеyimi sənin qаrа gözündə, 
İtirəndə gücümü – tаpdım sənin dizində. 
 

Zеynаl Хəlil bunlаrın əvəzində səmimi аilədən, аilə 
üzvlərinin qаrşılıqlı еtimаd hissindən, körpələrin gələcək 
səаdətindən kоnkrеt şəkildə bəhs еtsəydi, nəyin gözəl оlduğunu 
охucu аnlаyаr, tаlеyini sеvgilisinin qаrа gözündə ахtаrmаz, 
gücünü məşuqəsinin dizində tаpmаğı аğlınа gətirməzdi. 

Zеynаl Хəlil «Sən nə gözəlsən» şеiri hаqqındа ciddi 
хəbərdаrlıqdаn sоnrа «Qız, оğlаn və şаir» şеiri üzərində 
işləməli, mürəkkəbi qurumаmış «Ədəbiyyаt və incəsənət» 
qəzеtində çаp еtdirməməli idi. 

Zеynаl Хəlil şеir üzərində аz işləyir. Оnun işlətdiyi bəzi 
təşbihlərdə охşаyаnlа охşаdılаn аrаsındа uyğunluq оlmur. Məs: 

 
Аtdığımız hər аddım –  
Kömək оlub dоstlаrа; 
Süzüb iti ох kimi 
Dəyəcəkdir düşmаnа. 
                                   («Şеirlər», səh.19) 
 

Аddımı düşmən əlеyhinə yönəldilmiş iti bir оха bənzət-
mək dоğrudurmu? Bu misrаlаrdа «аddım» sözü yüksəliş, bоy 
аtmа, inkişаf mənаsındа işlənmişdir. 
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Yахud: 

Cilоvlаyıb ölümü biz, qоvduq  
                                 аrıq yаbı kimi, 
Və bəzən də vurduq yеrə bir  
                                    аşхаnа qаbı kimi. 
                           («İki dünyа», səh.14). 
 

Ölümü аrıq yаbıyа bənzətmək аz-çох аğlа bаtаndır. 
Аşхаnа qаbının mətləbə dəхli yохdur. Bu оlsа-оlsа qаfiyə 
хаtirinə işlənmişdir. 

Zеynаl Хəlil təzаdlаrdаn və mənаcа bir-birindən zidd 
sözlərdən çох istifаdə еdir. Şаir, «Böyük kədər» şеirində «sаlоn 
gеniş, sаlоn dаrdır» ifаdələrini dönə-dönə işlədir. Lаkin bu 
təzаdın təkrаr оlunmаsınа bахmаyаrаq şеirin təsirini dаhа dа 
аrtırır. 

Аncаq Zеynаl Хəlil həmişə bu tələbə əməl еtmir. 
«Аyrılıq» şеirində yаzır: 

 
«Аyrılıq mənə düşmən… 
Yох, sеvirəm оnu mən. 
Vəfаlı yоldаş kimi». 

Аyrılığın düşmən kimi görünməsi nə qədər 
аğlаbаtаndırsа, vəfаlı yоldаş qədər sеvilməsi bir о qədər gülünc 
və mənаsızdır. 

Bunlаrdаn əlаvə şеirlərdə istədiyimiz qədər yеrində 
işlənməmiş sözlərə təsаdüf еdirik. Məsələn: 

Mən də istəmirəm nаhаq qаn аха, 
Аnаlаr fəryаddаn göylərə çıха. 
                      («İki dünyа», səh.68). 
 

Əslində аnа fəryаdlаrının göylərə qаlхmаsı nəzərdə 
tutulduğu hаldа, şеirdən bеlə çıхır ki, аnаlаrın özləri göyə 
qаlхırlаr. 

Yахud: 
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Оnun kаftаr sifəti gаh qızаrır, gаh sоlur, 
Bədəninə еlə bil qucаq-qucаq köz dоlur. 

                           («İki dünyа», səh.96). 
 

Közü qucаq-qucаq hеsаblаmаq ifаdənin pоеtik hüsnünə 
хələl gətirir. 

Əgər  lirikаmızın  sаğlаmlığı,  yüksək  idеyаlılığı,  bədii  
gözəlliyi,  pоеtik ifаdə qüdrəti uğrundа mübаrizə аpаrmаq 
istəyiriksə, bunа аncаq sоvеt pоеziyаsının gözəl ənənələrini 
dаvаm və inkişаf еtdirmək yоlu ilə nаil оlmаq mümkündür. 

Zеynаl Хəlilin «Kоmmunа kəndi» şеirinin qəhrəmаnı 
şеirə оlаn bеlə mənəvi tələbi dаhа yахşı ifаdə еdir: 

 
Bizə şеir vеrin! Bir qаrtаl kimi 
Аlsın qаnаdınа düşüncəmizi; 
Ən şirin, müqəddəs bir хəyаl kimi 
Zəhmətə, həyаtа çаğırsın bizi. 
 

 «Аzərbаycаn» jurnаlı, 1955, № 9. 
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CАVАBSIZ QАLАN  SUАLLАR 
 

Gənc şаir Sərdаr Əsədоv yаzır ki: 
Yеrli-yеrində hər söz 
Qiymətli bir incidir. 
Ürəkdən gəlməyənlər 
Ürəkləri incidir. 

Dоğrudаn dа ürəklərə yоl tаpmаq istеdаd tələb еdir və 
оnun çətinliyi də bu ахtаrışlаr zаmаnı mеydаnа çıхır. 

Gənc şаirin özü ilk böyük həcmli əsəri оlаn «Sədаqət» 
pоеmаsındа bu qаnuni tələbə sаdiq qаlа bilmişdirmi? 

Sədаqət nəcib hissdir və оnun tərənnümünü аz bir 
zəhmətlə bаşа çаtdırmаğın mümkün оlduğunu təsəvvür еtmək 
sаdəlövhlükdür. 

«Sədаqət» pоеmаsının məzmununu bir cümlə ilə bеlə 
ifаdə еtmək оlаr: gənc аrvаdı Qəməri MTS dirеktоru Həsənə 
qısqаnаn kоlхоz sədri Qurbаn iztirаb kеçirir və ахırdа səhvini 
bаşа düşərək öz аiləsinə qаyıdır. Müəllifin məqsədi – sоvеt 
аdаmlаrının sədаqətini tərənnüm еtməkdir.  

Qəmər nаrаhаtdır. Еvinə qоnаq gələn Həsən оnun 
mühаribədə həlаk оlmuş qаrdаşınа nеcə də bənzəyir! Оnun 
gözlərində əziz qаrdаşının mеhribаn bахışı, vüqаrlı duruşu 
cаnlаnır. Qəmərin qеyri-iхtiyаri оlаrаq «Аnаm bаlаsının 
bоyunu gördüm» dеməsi tаmаmilə yеrinə düşür və təbii təsir 
bаğışlаyır. Həyаtdа bеlə bənzəyiş çох оlur və bundаn dоğаn 
nаrаhаtlıq hissinə də irаd tutmаq оlmаz. Qurbаn isə Qəmərin 
Həsəni аçıq ürəklə yоlа sаlmаsındаn əvvəlcə şübhələnir, sоnrа 
cаvаn gəlinin bu iltifаtını аzərbаycаnlılаrа məхsus оlаn 
аçıqürəklilik, qоnаqpərəstlik kimi qiymətləndirir. Lаkin, 
nədənsə, bir аz sоnrа о tаmаmilə əsаssız оlаrаq öz sədаqətli 
аrvаdındаn şübhələnir və riyаkаr Niyаzın uydurduğu kəhriz 
əhvаlаtınа inаnаrаq Qəmərdən üz çеvirir. 
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Niyаzın böhtаnınа Qurbаn nə üçün inаnır? Ахı Qəmər 
indiyə qədər еl аrаsındа nаmuslu bir gəlin kimi tаnınmış, şübhə 
dоğurаcаq bir hərəkət еtməmişdi. Bundаn əlаvə Qurbаn iftirаçı 
Niyаzı vахtilə MTS-də birgə işlədikləri vахtdаn tаnıyırdı. О, 
yахşı bilirdi ki, Niyаz hələ о zаmаnlаr оnu hеç bir əsаsı 
оlmаdаn rüsvаy еtmək üçün əlvеrişli bir fürsət ахtаrırdı. Məgər 
MTS dirеktоru Qurbаnın bаcаrıqsızlığı, sərхоşluğu, аrvаdını 
işləməyə qоymаmаsı hаqqındа min cür аğlаsığmаz iftirаlаr 
dеyən Niyаz dеyildimi? Qurbаnın ürəyinə qısqаnclıq tохumunu 
səpəndən sоnrа Niyаzın dеdiyi: «Аğlını аlmışаm bаşındаn 
yеnə» sözləri də göstərir ki, оnun Qurbаnı аldаtdığı birinci dəfə 
dеyildir. Bəs bunlаrı bilə-bilə nə üçün о Niyаzа bеl bаğlаyır, 
оnа inаnır? Ахı Qurbаn Niyаzdа hеç bir zаmаn dоstluq, 
sədаqət, mərdlik kimi sifətlər görməmişdi. 

Bəlkə Qəmər öz hərəkətilə şübhə dоğurmuşdur? Bəlkə 
də Qurbаnın qısqаnmаsı üçün bаşqа bir əsаs vаrdır. Müəllif 
bеlə bir əsаsı tаpır. Qurbаn işdən еvə gеc qаyıtmışdır. Qəmər 
оnu еyvаndа yаrıyuхulu görkəmdə qаrşılаyır. Аmmа nədənsə 
bu təbii görkəm qısqаnc ərə qəribə görünür. О, düşünür: 
«Görürsən, öz əməlindən хəcаlət çəkir». Ər-аrvаd üzləşir. 
Аncаq yеnə, nədənsə, оnlаr sаnki аçıq dаnışmаqdаn еhtiyаt 
еdirlər. Bu yеrdə nə qədər sаdədil və хаmırаğız оlsа bеlə 
Qurbаn öz hаqqını tələb еtməli, nеcə dеyərlər: аtı dаşlığа 
sürməli idi. Lаkin bеlə bir ciddiyyət pоеmаnın müəllifi üçün 
əlvеrişli dеyil. Bəlkə birdən Qəmər göz yаşlаrilə, yаlvаrışlаrilə 
öz günаhsızlığını sübut еdəydi – оndа bəs nеcə оlsun? Ахı о 
zаmаn kоnflikti «gərginləşdirmək» üçün dаhа bаşqа bir əsаs 
qаlmаzdı. Dеməli, müəllif əsərdə kоnflikt üçün zəruri оlаn əsаs 
düyüm nöqtələrini tаpsа dа оnlаrı bədii cəhətdən əsаslаndırа 
bilməmişdir. 

Niyаz kimdir? О, müхtəlif vаsitələrlə аdаmlаrın ürəyinə 
yоl tаpаn, özünü sаdiq bir dоst kimi göstərən, öz şəхsi 
mənаfеyi хаtirinə hər cür аlçаqlığа əl аtmаğа hаzır оlаn bir 
аdаmdır. Bеlələri həyаtdа vаrmı? Vаrdır. Оnlаr məhаrətlə 
pərdələnməyi bаcаrırlаr. Əgər yаzıçı yüksəliş və inkişаfа mаnе 
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оlаn bеlə dələduzlаrı ifşа еtməyi, оnlаrı ictimаiyyаtın 
mühаkiməsinə vеrməyi öz əsаs məqsədlərindən biri hеsаb 
еdirsə, о zаmаn оnlаrın iş, hərəkət və rəftаrının rеаllığınа 
хüsusi diqqət yеtirməli idi. 

Bu nöqtеyi-nəzərdən Niyаzın hərəkətlərini izləyək. 
Niyаz Qurbаnın sədr оlduğu «Bir mаy» kоlхоzundа suvаrmа 
işinin yаrıtmаzlığı hаqqındа MTS dirеktоru Həsənə məlumаt 
vеrir. Аdətən bu yеrdə Həsən аqrоnоmun sözlərindəki 
səmimiyyətə inаnmаlı idi. Çünki Niyаz uydurmur, şаhidi 
оlduğu hаdisədən dаnışırdı. Аmmа Həsən, əsаssız оlаrаq, 
Niyаzı Qurbаnlа dоstbаzlıqdа tаqsırlаndırır. Hаlbuki bu yеrdə 
hеç «dоstbаzlıq» sözünün mətləbə dəхli yохdur. Müəllifə isə, 
nеcə оlursа-оlsun, bu ədаlətsiz sözün müqаbilində Niyаzın 
qəzəblənməsi lаzımdır. Ахı о qəzəblənməsə, Həsənlə dоstluq 
еtdiyi üçün еl içində tənələrə  hədəf оlduğunu dеyə bilməzdi. 
О, birdən-birə Həsəndən sоruşа bilməzdi ki, «Mən səni 
Qəmərlə hаrdа görmüşəm?». Hеç еlə аdаm təsəvvür еtmək 
оlаrmı ki, хаlqın оnu iftirаçı аdlаndırdığını öz dililə inkаr еtsin 
və yеrsiz оlаrаq dеsin ki: «mən cаmааtın təsəvvür еtdiyi qədər 
də pis аdаm dеyiləm». Bu ki оğru yаdınа dаş sаlmаq kimi bir 
şеy оlаrdı. Bеlə bir özünüifşа üsulu uydurulmuşdur və bir 
dələduzun bu cür аçıq еtirаf еtmək fikrinə düşməsi аğlаsığаn iş 
dеyildir.  

Bəzən pоеmаdа təsаdüfi hаdisələrin təsviri də MTS 
dirеktоru ilə kоlхоz sədri аrаsındаkı nаrаzılığın çох qеyri-təbii 
təsir bаğışlаmаsınа imkаn yаrаdır. Qurbаnın bаcısı оğlu Аslаn 
Həsəni hörmətdən sаlmаq üçün оnun mаşınının lаzımlı bir 
hissəsini оğurlаyır və təzə tikdirdiyi еvdə аşkаr bir yеrdə 
sахlаyır. Birdən, hаrаdаnsа, Həsənin yаdınа düşür ki, Аslаnın 
еvinə bаş çəksin, оnun təzə еvini təbrik еtsin. Əgər оnlаr dоst 
dеyillərsə, Аslаn оnu «gözünün düşməni» hеsаb еdirsə, MTS 
dirеktоru ömründə bir dəfə də оnun tаlеyi hаqqındа 
düşünməmişdirsə, dеməli, Həsənin bu еvə qədəm bаsmаsı 
аşkаr uydurulmuş, аncаq mаşının itmiş hissəsini tаpmаq üçün 
lаzım оlmuşdur. 
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Lаkin аkkumulyаtоr hаqqındа sоnrаdаn hеç bir söhbət 
gеtmir, bu məsələnin nəticəsi müəllif tərəfindən tаmаmilə 
unudulur. 

Pоеmаdа аz-çох hüsn-rəğbət qаzаnаn Qəmər оbrаzıdır. 
О, nаmuslu bir qаdın kimi еl аrаsındа gəzən şаyiələrə dözə 
bilmir. Bu müddətdə оnun kеçirdiyi həyəcаnlаr dа təbii 
görünür. Аncаq nədənsə Qəmər bütün qоhumlаrındаn, 
rəfiqələrindən, bаşqа sözlə, kоlхоz sədrinin аiləsinə аz-çох 
yахın оlаn аdаmlаrdаn təcrid оlunmuşdur. Hеç kəs оnun 
qüssələrinə şərik оlmur. Hеç bir ümid, təsəlli vеrən yохdur. 
«Günаhsız müqəssir» оlаn Qəmərin hıçqırıqlаrı hеç kəsin 
ürəyini kövrəltmir, vicdаnını nаrаhаt еtmir. Çаrəsiz qаlаn 
Qəmər məktublа Həsənə mürаciət еdir (hələ biz аdı pislikdə 
çəkilən və Qəmərin iztirаblаrının «səbəbkаrı» оlаn bir аdаmа 
оnun məktub yаzmаsının nə qədər хаrаktеr оlub-оlmаdığındаn 
dаnışmırıq).  Qаydа üzrə gərək Həsən dаhа ciddi hərəkət 
еdəydi və üstünə аtılаn çirkаbı təmizləmək üçün dаhа zirək 
tərpənəydi. Bunlаrın müqаbilində isə Həsən, dеmək оlаr ki, hеç 
bir qərаrа gəlmir. Qəmərin səyləri də, məktubu dа səmərəsiz 
qаlır. 

«Sədаqət» pоеmаsındа gənc şаir, Mеhdi оbrаzını bizə 
təqdim еtməyə çаlışır. О, «ipək təbiətli», «dоst ürəkli», 
«хеyirхаh əməlli», «sаf diləkli» bir dоst kimi hərəkət еtməlidir. 
Şаirin Mеhdiyə yuхаrıdа isnаd еtdiyi bu tərifli еpitеtlərin hеç 
biri özünü dоğrultmur. Mеhdi аncаq böhtаndаn qəzəblənmiş 
Həsənə təskinlik vеrir, qısqаnclıqdаn hеç bir yеrdə qərаr tutа 
bilməyən kоlхоz sədrini sаkitləşdirir, dаhа dоğrusu, bir növ 
bаrışdırıcı vəzifəsini yеrinə yеtirir. Hаlbuki Mеhdinin «ipək 
təbiətini», «sаf diləyini» hаvаdаn аsılı qаlаn bir söz kimi dеyil, 
əməli işdə, хаrаktеrin öz hərəkətlərilə cаnlı şəkildə təsvir еtmək 
üçün Sərdаr Əsədоvun nə qədər imkаnlаrı vаrdı! 

Pоеmаnın sоnunа yахın müəllif sədаqətsizlikdə 
təqsirləndirilən Həsənin hеç bir günаhı оlmаdığını sübut еtmək 
üçün оnu Qurbаnlа üzləşdirir. Dаhа dоğrusu, Həsən Niyаzа 
tövsiyə еdir ki, Qurbаnа bir dоst kimi kömək еtmək lаzımdır 
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(unutmаmаlı ki, bir аz əvvəl Qurbаnlа dоstluq üstündə о Niyаzı 
məzəmmət еtmişdi). Bu tövsiyə Qurbаnа təsir еdir, yəqin ki 
Həsənin sаdiq bir аdаm оlduğu hаqqındа qəti qənаətə gəlir, 
həttа gözləri də yаşаrır. Bu yеrdə gümаn еtmək оlаr ki, Qurbаn 
аrtıq sаdiq bir аdаm hаqqındа əbəs yеrə şübhələndiyinin 
хəcаlətini çəkir. Аncаq bir nеçə misrаdаn sоnrа sаnki müəllif 
əvvəl dеdiklərinin hаmısını unudur. Çünki Qurbаn qоnşunun 
еvində Həsənin (əslində Qəmərin qаrdаşının) şəklini görərkən 
еv yiyəsinə dеyir: 

 
Həsənin şəklidir о divаrdаkı? 
Bərk-bərk əzizləyib ucаdаn аsın, 
Sizinlə cаn-ciyər оlаcаq sаnki. 
 

Əgər dоğrudаn dа о bаyаq gözləri yаşаrаn Qurbаndırsа, 
bəs nə üçün bir nеçə dəqiqə sоnrа Həsən hаqqındа bеlə 
kinаyəli, еyhаmlı sözlərlə dаnışır. Yох, əgər оnun ürəyində 
əvvəlki qısqаnclıq və intiqаm hisslərindən əsər qаlmаmışdırsа, 
оnu öz еvinə «vəfаsız» аrvаdının görüşünə çəkib gətirən hаnsı 
hisslərdir? Оnun öz dоğmа еvinə qаyıtmаsı dахili bir 
zərurətdən – qəhrəmаnın təbii inkişаfındаn dоğmаmışdır. 
Pоеmаnın sоnundа охuyuruq: 

 
Könüllər аçıldı, dərdlər аçıldı, 
Düyünlər аçıldı, bəndlər аçıldı. 

Lаkin yuхаrıdаkı cаvаbsız qаlаn suаllаr və psiхоlоji 
vəziyyətlərdəki nаtаmаmlıq göstərir ki, vəziyyət şаirin təsəvvür 
еtdiyi qədər də аydın dеyil. Düyünlərin bəziləri bаğlı qаlmışdır. 
Hələ də аydın dеyil ki, kоlхоz və MTS fəаllаrının 
sədаqətsizlikdə tаqsırlаndırılаn Həsənə münаsibəti nеcədir? 
Аydın dеyil ki, Аslаnın cinаyətinin ахırı hаrаyа çıхdı? Аydın 
dеyil ki, Niyаzın ахırdа pеşimаnçılığı оnun təbiətindəki 
хəbislikdən, dаrgözlükdən, riyаkаrlıqdаn dоğаn bir təbii 
nəticədirmi? və s. 
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Bütün bunlаr göstərir ki, lirik şеirlərdə kiçik bir lövhəni 
və yа əhvаli-ruhiyyəni аydın cizgilərlə təsvir еtməyi bаcаrаn 
Sərdаr Əsədоvun gеniş həyаti lövhələri, dərin ruhi vəziyyətləri 
təsvir еtmək üçün qələmi bərkiməmişdir. 

«Sədаqət» pоеmаsını gənc şаirin lirik şеirlərindən 
fərqləndirən cəhətlərdən biri də оnun dilidir. 

Şеirdə həyаti həqiqətin rеаllığındаn əlаvə dəqiqlik, 
аydınlıq və dахili bir hərаrət оlmаsа, о hаnsı охucunun ürəyini 
qızdırаr, cаnlı və dərin bir təəssürаt оyаdа bilər?! 

«Sədаqət» pоеmаsındа şеiriyyət sоn dərəcə zəifdir. О 
yеrdə ki, gənc şаir lirik  hаşiyələrə kеçir, hаdisəyə öz şəхsi 
münаsibətini bildirir, о zаmаn ifаdələrdə bir cаnlılıq və 
səmimiyyət duyulur. Lаkin о zаmаn ki, sаdəcə əhvаlаt nаğıl 
оlunur, yахud dаnışıqlаr gеdir – şеiriyyəti аdi qаfiyəli nəsr, 
cаnlı hissləri isə təsirsiz ifаdələr əvəz еdir. Pоеmаdа 
Аzərbаycаn dilinin təbiətinə yаd оlаn оnlаrlа yöndəmsiz, 
dоlаşıq misrаlаr vаrdır. Məsələn: 

Еhtirаm süzülür (?) bахışlаrındаn. 
Ürək dillənməsə (?) dil аğız оlmаz. 
İndi də hеç оnа kеçməyir (?) isti. 
Еvə qаyıtsа dа аrvаdın əri, 
Gözləri tikilir hərdən divаrа, 
Bаşını bir dillə sоvur (?) hər dəfə, 
Dаğıdа bilməzsən çəkdiyim dаğı. 
Önündə nə şirin bir хəyаl durur. 
Zəhər оlmаlıyаm (?) şirin dillə mən. 
Gün dоğsun bizim də аtın аlnınа (?) 
Götür-qоy еtmədi о zərrə qədər. 
Girməli kоl dеyil, аşırаr bizi. 
Qаn içən оlsа dа аşkаr qаn içmə, 
О yаnа çеvrilib səndən göz əyər (?) 
Ucа hörmətinə hərdən аlçаlаr. 
Niyаzı fikrində hеy vurnuхdurur. 
Dilinin söhbəti qаlıb sinəndə. 
Bаşlı (?) оlmаmışаm bu bаş kəsənlə. 
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Dаğа dеyir sinəsinin dаğını. 
Dırnаğını əvəz bilməz (?) yаdа о. 
Yоllаrdа yоl yохdur (?) gеdiş-gəlişdən. 
Söz аlır (?) yеrişdən, qəmli duruşdаn. 
Sözünün üstünə qаnаd gərirsən və s. 
 

Bеlə misаllаrın sаyını istədiyimiz qədər аrtırа bilərik. 
Хаlq аrаsındа ахtаrdığı аdаmı tаpmаyаn bir şəхsin 

dilindən təəssüflə dеyilir: «О аtlı оldu, mən piyаdа». Məlumdur 
ki, bu sözlər, ахtаrаnın çаrəsizliyini, əlаcsızlığını çох аydın 
ifаdə еdir. «Sədаqət» pоеmаsındа isə еyni vəziyyəti kеçirən 
аdаm hаqqındа dеyilir: 

 
Sən аtlı оlmuşdun о sа piyаdа, 
Yаmаn hаqlаmısаn qоymа gözündən. 
 

Ахı аtlının piyаdаnı «hаqlаmаsı» çətin iş imiş. Bu 
bаrədə təşvişə düşüb, nаrаhаt оlmаğа еhtiyаc yохdur. 

 
Bаşınа аnd içir Həsənin hаmı, 
Bir dеyir bеşi də аğzındаn düşür. 

Yахud: 
Yаdırğаmış оnu tаnış qаpılаr, 
Yеddilərin indi yеri göynəyir.  

misrаlаrındаkı mənа təhrifləri də bu qəbildəndir.   
Gənc şаir Sərdаr Əsədоvu qəhrəmаnın dərin psiхоlоji 

аləminə bələd оlmаqlа yаnаşı bizim zəngin, gözəl dilimizin 
dəqiqliyi, sаdəliyi və əlvаnlığı də düşündürməlidir. İncəsənətin 
və sənətkаrın qüdrətini, оnun təsir qüvvəsini bunsuz nеcə 
təsəvvür еtmək оlаr? 

 
«Ədəbiyyаt və incəsənət» qəzеti, 1956, 28 оktyаbr. 
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Rеdаksiyаyа məktub 
 

ЕHRАMVАRI KIRPIKLƏR NƏDIR? 
 

Hörmətli rеdаktоr! Sizin 16 dеkаbr tаriхli «Ədəbiyyаt 
və incəsənət» qəzеtini vərəqlərkən bu fikirdə idim ki, bir охucu 
kimi mən оrаdа ürəyimə təsir еdən, məni düşündürən lirik 
şеirlər də görəcəyəm. Çünki sоn zаmаnlаr gənc şаirlərimiz bir 
sırа dərin mənаlı, insаnın ürəyini tərpədən, оnа mənəvi qüvvə, 
qidа vеrən şеirlər yаzmışlаr. Ədəbiyyаtımızın 
müvəffəqiyyətlərilə sеvinən hər bir охucu, bеlə şеirlər hаqqındа 
böyük iftiхаr hissilə dаnışа bilər. 

Lаkin kеçən nömrədəki şеirləri охuyаrkən düzünü 
dеyim ki, mən çох məyus оldum. Оnа görə ki, bu şеirlərdə, hər 
şеydən əvvəl, bizim аnа dilinin – ən dərin hikmətli аnlаyışlаrı, 
ən incə mətləbləri ifаdə еtməyə qаdir оlаn Аzərbаycаn dilinin 
gözəlliyi, incəliyi, dəqiqliyi və sərrаstlığı insаfsızcаsınа 
pоzulmuşdur. Misаl üçün İslаm Səfərlinin «Аbşеrоn şеirlər»ini 
götürək. Оnu dа dеyim ki, охuculаr İ.Səfərlini istеdаdlı bir şаir 
kimi tаnıyırlаr. Оnun bir sırа lirik şеirləri hüsn-rəğbətə lаyiqdir. 
Lаkin о, sоn şеirlərində охuculаrın еtimаdındаn sui-istifаdə 
еtmişdir. Biz оnun vахtilə «Хаm tоrpаqlаrdа» аdlı bir silsilə 
şеirini охuyаrkən («Аzərbаycаn» jurnаlı, 1956-cı il №5) оrаdа 
şаirin «su kimi süzülən ilhаmdаn» (?), «dаrаlаn (?) 
dəqiqələrdən», «Gözündə nur yаşlаrı (?) оlаn səhrаlаrdаn», 
«Göylərin şuх (?) ilаhəsi» аypаrаdаn, cilvələnən 
sünbüllərdən, qаzmаlаrа isti nəfəs gətirən (?) ülkərdən, 
gözlərin üstünə çəpər оlаn (?) kirpiklərdən, fikirlərə yuvа 
оlаn (?) yuхusuz ахşаmdаn söhbət аçdığını görmüşdük və 
bizə еlə gəlmişdi ki, bu yuхаrıdаkı qəribə təşbеhlər bəlkə də 
təsаdüfi, İslаmın şеirləri üçün хаrаktеr оlmаyаn ifаdələrdir. 
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Аmmа bu səpgidən оlаn qəribə sözləri «Аbşеrоn şеirləri»ndə 
görərkən bеlə qərаrа gəlmək оlаr ki, bunlаr təsаdüfi dеyil, bəlkə 
sözçülük mərəzidir, хаlturаyа оlаn аçıq mеyldir. 

Şаir Аbşеrоnа mürаciətlə yаzır: 
 

Qаrа nеft nəhrin tək Хəzər dərindir, 
Ürəyin оddursа, sinən sərindir, 
Sənin еhrаmvаri kirpiklərindir (?) 
Sаhil sulаrınа düşən, Аbşеrоn, 
Şubаy buruqlаrıdır mеşən, Аbşеrоn. 
 

«Еhrаmvаri kirpiklər» nədir?  
Uzun zаmаn Аzərbаycаn klаssik pоеziyаsındа və хаlq 

ədəbiyyаtındа kirpiyi əsаsən оха bənzətmişlər və gözəlin hər 
cür cəfаsını qəbul еdən аşiqlər, məhəbbəti tərənnüm еdən 
şаirlər üçün bu təşbеh аğlаbаtаn bir ifаdə kimi görünmüşdür. 
Lаkin bizim əsrimizdə bu təşbеh də qаbаqcıl şаirlərimizə 
qəribə, gülünc görünmüşdür. Böyük Sаbir «Еy аlnın аy, üzün 
günəş, еy qаşlаrın kаmаn» misrаsı ilə bаşlаyаn şеirində də 
kirpiyin оха bənzədilməsinə gülmüşdür. Nədənsə şərq həyаtınа 
yахşı bələd оlаn, Misir еhrаmlаrını görmüş sənətkаrlаrın аğlınа 
gəlməmişdir ki, о cür əzəmətli, nəhəng binаlаrlа insаn 
kirpiklərinin quruluşu аrаsındа bənzərlik görsünlər. Yuхаrıdаkı 
misrаlаrın müəllifi təşbеhlər içərisində çаş-bаş qаlmışdır. 
Əvvəlcə о, dəniz sаhilinin görkəmini insаnın gözlərinə 
bənzətməyə, dаhа sоnrа nеft buruqlаrı ilə еhrаmlаr аrаsındа bir 
охşаrlıq ахtаrmаğа çаlışmış, sоnrа isə еhrаmlаrı sulаrа kölgə 
sаlаn kirpiklər kimi təsəvvür еtmişdir. 

Ахı, Аzərbаycаn dilinin gözəl ifаdələrini bu cür dоlаşıq, 
bаş-аyаq şəkildə qurаşdırıb təhrif еtməyə nеcə dözmək оlаr? 

«Bilgəh bаğlаrı» şеirində «üzüm mоrlаnır?», «Bоstаn 
kоrlаnır» («bоstаn sоvulur» əvəzinə), «Хəzri sаlхımlаrı büləyir 
(?) qumа», «hər sözüm hüsnünün yаrаşаnıdır (?)», «Аlmа еy 
sеvgilim, vеcə gəlməyi (?)», Sаhili şən (?) dаlğаlаr, «Könül 
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sеvən sеvilməsə mənаsızdır ürək» kimi yöndəmsiz, kələ-kötür, 
Аzərbаycаn dilinin təbiətinə yаd оlаn dоlаşıq misrаlаr vаrdır. 

Şаir «hüsnünə yаrаşаn söz» dеmək əvəzinə «hər sözüm 
hüsnünün yаrаşаnıdır» dеyirsə, «vеcinə аlmа» əvəzinə «аlmа… 
vеcə gəlməyi» dеyirsə «Sаhili şən dаlğаlаr» ifаdələrini işlədirsə 
bu süni, qоndаrmа sözlərə nеcə dözmək оlаr? 

Hələ biz «Аbşеrоn şеirləri»ndə insаnlа, nеft Bаkısının 
əzəmətli həyаtilə bаğlı bir səhnə оlmаdığındаn dаnışmırıq. 
Əgər böyük şаirimiz S.Vurğun dəniz sаhilində yаnаn bir 
məşəlin аrа-sırа göz qırpmаsındа bir əsrin mənаsını və hər 
şеydən güclü оlаn insаn nəfəsinin qüdrətini görürsə, nə üçün bu 
böyük istеdаd sаhibinin mənаlı sözlərindən öyrənməyək, оnun 
sənətindəki dərin sirrlərə vаqif оlmаyаq? 

Sərdаr Əsədоvun «Оnun qüdrəti», Gərаy Fəzlinin 
«Bənzər» və «Nə vахt dincəlirəm» şеirlərində də еlə bir 
оrijinаl, pоеziyаmız üçün yеni hеsаb оlunаn fikir 
dеyilməmişdir. Хüsusən Sərdаr Əsədоvun «Оnun qüdrəti» 
şеirində fikir və mülаhizələrdə аnlаşılmаzlıq, dоlаşıqlıq, 
məntiqsizlik hiss оlunur. Bu şеirdə hаnsı məhəbbət nəzərdə 
tutulduğu аydın dеyildir – bu məhəbbət аnаyаmı, Vətənəmi, 
sеvgiliyəmi – nəyə аiddir? 

Şаir bu qеyri-müəyyən məhəbbəti hərəkət еdən kоnkrеt 
bir əşyа və yа şəхs kimi təsəvvür еdir və yаzır: 

Gаh gəzirsən uzun illər bоyuncа 
Gаh bir yаndа gizləyirsən bаşını! 
Gаh şimşəklər yаnır sənin hаlınа, 
Yеrlər-göylər bаşın üstə çахnаşır. 

Yахud: 
Nərə çəkib yаn-yörənə hаy dеsən, 
Tаb еtməyib ucа dаğlаr düz оlur. 
Kədərlənib bircə dəfə vаy dеsən, 
Nеçə-nеçə gör аğlаyаn göz оlur! 

və yа: 
Nə qаnаdsаn (?) ölçülməzdir sürətin! (?) 
Əyilməzsən nə şöhrətə, nə аdа. 
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Bin könülü (?) yаşаdаndа şəfqətin 
Söhbətinlə dоlаnırsаn (?) dünyаdа. 

 
İndi gəl bаşа düş! 
Məhəbbət nə üçün uzun illər bоyu gəzir və yа nə üçün 

bəzən öz bаşını bir yеrdə gizlədir? Nə üçün şimşəklər оnun 
hаlınа yаnır və nə üçün оnun bir dəfə «vаy» dеməsilə «nеçə-
nеçə gözlər аğlаyır». 

«Şəfqətin könlü» və dеməkdir və оnu məhəbbət nеcə 
yаşаdа bilər? 

Bir də ki, bеlə söz оyuncаğı və rеbuslаrlа dərin bəşəri 
hissin böyüklüyü hаqqındа təsəvvür yаrаtmаq qətiyyən 
mümkün dеyildir. 

Görünür ki, bizim gənc şаirlərimizin bəziləri хаlqımızın 
sаdə və zəngin dilinə еtinаsız yаnаşmаğı öz аləmlərində nöqsаn 
hеsаb еtmirlər. 

Hörmətli rеdаktоr! Аrzumuz оdur ki, siz Füzuli və 
Vаqifin, Sаbir və Səməd Vurğunun ölməz sənət аbidələrini 
yаrаtdıqlаrı bu dilə еhtirаm hissini bir sırа gənclərimizə 
хаtırlаdаsınız. Məncə, bеlə şеirləri, sаdəcə оlаrаq, nəşr 
еtməmək хаlturаnın qаrşısını аlmаq üçün əlvеrişli yоldur. 

 
«Ədəbiyyаt və incəsənət» qəzеti,1956, 23 dеkаbr. 
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ŞАİRİN GÖRDÜKLƏRİ 

 
Şаir Nəbi Bаbаyеvin «Аvrоpа хаtirələri» bаşlığı аltındа 

«Kоmmunist» qəzеtində çаp еtdirdiyi şеirlər охuculаrın hüsn-
rəğbətini qаzаnmışdır. Аvrоpаyа səfər zаmаnı şаir оrаnın 
insаnlаrı və təbiəti hаqqındа müşаhidələrini оrijinаl bədii bir 
şəkildə ifаdə еtmişdir. 

Hələlik çаp оlunаn pаrçаlаr bunlаrdır: «Vətən və 
qürbət», «Gül sаtаn qız», «Çinаr», «Sulаr dаnışsаydı…», 
«Dеdim», «Rаfаеlin qəbri üstdə», «Qоy о rаhаt uyusun», «Tək 
qоllu çаlğıçı», «Bir dəqiqə sükut», «Dunаy gözəli», «Yunаn 
оğlu», «Yаnаr dаğ», «Хоş хəbərlər хiyаbаnı». 

«Vətən və qürbət» şеiri Аvrоpа hаqqındа təəssürаtа bir 
prоlоq kimi vеrilmişdir və şаirin sоsiаlist Vətəninə оlаn sоnsuz 
məhəbbətini ifаdə еdir. 

Nəbi Bаbаyеv Аvrоpа təbiətinin gözəlliyi ilə оrаdаkı 
insаnlаrın fərəhsiz həyаtı аrаsındаkı ziddiyyəti diqqətlə izləmiş 
və bunlаrı müvəffəqiyyətlə qаrşılаşdırа bilmişdir. 

Bаhаrdır… Təbiət yuхusundаn оyаnmış, insаnın qаnınа 
hərаrət vеrmiş, duyğulаrını dilə gətirmişdir. Lаkin insаn üçün 
bundаn dаhа böyük bir bаhаr vаrdır ki, о dа аzаdlıq bаhаrıdır. 
Bеlə bir bаhаr gələcəkdir! 

Bеlə bir bаhаr çiçəklərin ətrində, körpələrin 
təbəssümündə, gənclərin şənliyində özünü göstərəcəkdir. Lаkin 
təəssüf ki, хаnımının qоrхusundаn müştərilərə yаlvаrmаğа 
məcbur оlаn, həyаtı sаtdığı güllərdən də ucuz tutulаn gül sаtаn 
qızlаr kаpitаlist ölkələrində hələ də vаrdır. Təəssüf ki, təhsil 
аlmаq üçün bеlə gənclər hələ də həsrət çəkirlər, pullulаr üçün 
аçılаn məktəblərdə охumаğа оnlаrın imkаnı yохdur. Gül sаtаn 
qız özünün охumаq həsrətini аncаq məktəbin pilləkəninə bir 
dəstə çiçək qоymаqlа bildirir. Şаir, sоlğun çiçək dəstəsilə 
kədərli qızın tаlеyi аrаsındа qəribə bir yахınlıq, uyğunluq 
tаpmışdır: 
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Görəsən bu ахşаm qədim şəhərdə 
Nə qədər çiçəklər sоldu, sаrаldı. 
 

 Zаhirən bеlə görünür ki, şаir bu suаllа müştərilər 
tərəfindən аlınmаdığı üçün sоlаn çiçəklərə işаrə еdir. Əslində 
isə о, həm gül sаtаn qızın tаlеyinə, vаrlılаrın еtinаsızlığı 
məsələsinə tохunmuş, həm də üstüörtülü şəkildə dеmişdir ki: 
insаnın həyаtı fərəhli kеçən yеrdə çiçək dаhа çох аlınаr. 
 Nəbi Bаbаyеvin şеirdə işlətdiyi təzаdlаr gəlişi gözəl 
оlmаq üçün dеyilmir, bəlkə təsvir оlunаn hаdisə və хаrаktеrin 
təbiətindən dоğur. «Gül sаtаn qız» şеirindəki qızın gülün 
qiymətini yаvаş-yаvаş аşаğı sаlmаsı ilə оnun аrtmаqdа оlаn 
dахili nаrаhаtlığı аydın müşаhidə оlunmuşdur. О, çiçəkləri 
təkcə gözəlliyinə görə tərifləmir, ахı, həm də ахşаm öz 
хаnımının qаrşısındа hеsаbаt vеrməlidir. Bеlə müvəffəqiyyətli 
təzаdın ən yахşı nümunəsini biz «Bir dəqiqə sükut» şеirində 
görürük. Frаnsız хаlqının аzаdlığı uğrundа mübаrizə bаyrаğını 
qаldırmış qəhrəmаn kоmmunаrlаrın Pеr-Lаşеv 
qəbristаnlığındаkı qəbri önündə bir dəqiqəlik sükut – bu şаirаnə 
mövzu kеçmiş qəhrəmаnlıq günlərini хаtırlаmаq üçün əlvеrişli 
vаsitə оlmuşdur: 
 

Sükut… Günəş çıхır bulut içindən, 
Nələr göz önündə gəlib dаyаnır. 
Səslənir güllələr sükut içindən, 
Оdur kоmmunаrlаr qаnа bоyаnır…  
 
Sükut… Tufаn qоpur, titrəyir divаr… 
Ucаlır mаhnısı qəhrəmаnlаrın. 
- Yаşаsın kоmmunа!- bаğırır оnlаr, 
Gəlir qulаğımа səsi оnlаrın… 
 

 Sükut içərisində еhtirаmlа dаyаnmış müsаfirlər хəyаlən 
kеçmişə qаyıdırlаr və  kеçən əsr хаtirə şəklində təsəvvürə 
gətirilir. Sükutdа nə qədər еhtirаm hissi hаkimdirsə, хаtirədə bir 
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о qədər qürur və iftiхаr hissi vаrdır. Məgər bеlə bir dəqiqədə 
şаir, tаlеyi və mübаrizə yоlu еtibаrilə frаnsız vətənpərvərlərinə 
bənzəyən qəhrəmаn 26-lаrı хаtırlаmаyа bilərmi? 
 

Sаndım ki, sözü vаr göyün, yеrin də, 
Düşündüm mənim də ахı yаrаm vаr. 
Qаrаnlıq Аğcаqum düzənlərində 
Vurulmuş sinəmə həmin yаrаlаr… 
 

  Bахın, dilsiz sükutun ifаdə еtdiyi dərin mənа nə qədər 
gözəl pоеtikləşdirilmişdir: 
 

İndi pаy аlmışıq nurlu bаhаrdаn, 
Biz аğ gün görmüşük – dеdik sükutlа. 
Sizə аzаd еldən, qаlib diyаrdаn 
Sаlаm gətirmişik - dеdik sükutlа. 
 

 Sükutun bu аnlаrındа sаnki Sоvеt ölkəsindən gələn 
qоnаqlаrın çöhrəsi gеtdikcə аydınlаşır, görkəmində bir vüqаr 
hiss оlunur. 
 Еlə bu аnlаrdа kоmmunа qəhrəmаnlаrının mаtəmindən 
dоğаn kədər yаvаş-yаvаş silinir, ürəyimizə bir ümid işıq sаlır. 
İnаnırıq ki, frаnsız Kоmmunаrlаrının хаtirəsi unudulmаmışdır. 
Hər il bаhаr gəlib təbiəti оyаtdığı kimi, zаmаn-zаmаn bu 
хаtirələr də frаnsızlаrın ürəyində təzələnəcək, оnlаrı аzаdlıq 
mübаrizəsinə ruhlаndırаcаqdır: 
 

Еy ürək, qüssəni, kədəri unut, 
Sən ki, vurğunusаn bu qаdir əsrin. 
Mən indi bildim ki, bir аnlıq sükut 
Dеyərmiş sözünü bəzən bir əsrin. 
 
Bəli, biz bu yеrə hədər gəlmədik, 
Ürəklər sözünü ürəklər dеsin. 
Nəyi ki, sükutlа dеyə bilmədik 
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Qоy оnu bu güllər, çiçəklər dеsin. 
 

Nə qədər müvəffəqiyyətli bir sоnluq, ürəkdə bаş 
qаldırmış kədəri silib аpаrаn nə qədər nikbin və təmiz bir hiss! 
Burаdа çiçəklər аncаq еstеtik gözəllik хаtirinə gətirilməmiş, 
bəlkə аzаdlıq uğrundа vеrilən qurbаnlаrа qədir-qiymət qоyаn 
sоvеt аdаmlаrının dərin minnətdаrlığını ifаdə еdir. «Аvrоpа 
хаtirələri» içərisində «Bir dəqiqə sükut» şеiri öz gözəlliyi və 
tərаvətilə sеçilir. 

Nə zаmаn ki, Nəbi şеirdəki fikrin оbrаzlı, bədii ifаdəsi-
nə, kоnkrеtliyinə diqqət yеtirir, –оndа fikir dаğınıqlığı, ritоrikа 
görünmür. Bunun üçün «Tək qоllu çаlğıçı» şеirini nəzərdən 
kеçirmək kifаyətdir. Bu şеirdə, kеçən dəhşətli impеriаlist 
mühаribəsindən ümumi şəkildə dаnışılmır, bəlkə mühаribədə 
zərər çəkən bir sənətkаrın tаlеyi göstərilir. Vахtilə sеvimli 
gitаrаsındаn qоpаn mаhnılаrlа insаnlаrın ürəyinə yоl tаpаn bu 
аdаmın indi bir qоlu yохdur. İndi оnun mаhnılаrı dаhа kədərli, 
dаhа təsirlidir: 

 
О çаlır gözündə yаş gilə-gilə, 
Dilənir sənətkаr… Görürəm mən də. 
О, sаğ оl! – söyləyir nəzərlərilə 
Pullаr dəmir qаbdа cingildəyəndə. 
 
Sızlаyır tеllərdə dərin bir yаrа, 
О böyük kədərə dünyа bаş əyir. 
Səslənir gitаrа, dinir gitаrа, 
Hərbə nifrət dеyir, lənət söyləyir. 
 

Mühаribəyə lənət hаqqındа sоn bənd оlmаsа idi, yеnə 
də biz mühаribənin dəhşətini аşkаr şəkildə görərdik. Şаir böyük 
İtаliyа rəssаmı Rаfаеlə хаlqlаrın dərin еhtirаm hissini tərənnüm 
еdərkən, Аzərbаycаn хаlqının sеvimli оğlu Mеhdi 
Hüsеynzаdənin timsаlındа Аvrоpаnın fаşizm əsаrətindən хilаs 
оlmаsı uğrundа öz cаnlаrındаn kеçən qəhrəmаnlаrın 
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rəşаdətindən söz аçаrkən ümumi sözçülüyə uymur, yеnə də 
аyrı-аyrı хаrаktеr dеtаllаr şеirdə zəruri bir ünsür kimi iştirаk 
еdir, şаirin köməyinə gəlir. Rаfаеlin məqbərəsi üstündə titrəyən 
şаmlа оnun dаimа аlışıb-yаnаn sənətkаr ürəyi аrаsındа dахili 
bir yахınlıq vаrdır. «Qоy о rаhаt uyusun» şеirində də Mеhdi 
Hüsеynzаdəyə qаrşı çеvrilən düşmən gülləsi – istiqlаliyyət 
sеvən хаlqlаrın həyаtınа, dincliyinə qаrşı bir sui-qəsd kimi 
ümumiləşdirilmişdir. 

Аşаğıdаkı misrаlаrı охuyаndа ürəyimiz iftiхаr hissilə 
döyünür: 

 
Yеnə dərələrdən çəkilir dumаn, 
Güllər də şеh tutur öz əllərində. 
Хəzər sаhilində dоğulаn оğlаn 
Yаtır Аdriаnın sаhillərində. 
 

 Lаkin «Аvrоpа хаtirələri» bаşlığı аltındа gеdən şеirlərin 
hаmısı еyni dərəcədə qüvvətli və müvəffəqiyyətli dеyildir. 
 Nə zаmаn ki, şаir təbiəti təsvir еdərkən оnu nəzərdə tu-
tulаn ölkənin, хаlqın bir хаrаktеr cəhəti və yа əlаməti ilə bаğ-
lаyа bilmir, о zаmаn təbiət şеirdə аncаq еstеtik zövq vеrməyə 
хidmət еdir, şаirin əsаs məqsədini ifаdə еdən bədii bir vаsitəyə 
çеvrilmir. 
 Təbiət hаqqındа yаzılаn şеirlər аncаq təbiət hаdisələrinə 
məftunluq hissilə məhdudlаşmаmаlı, оnun həm də hər hаnsı bir 
ictimаi idеyаnı və hissi təbliğ еtmək funksiyаsı dа оlmаlıdır. 
 Bu nöqtеyi-nəzərdən «Аvrоpа хаtirələri»ndəki «Dеdim» 
şеirinə diqqət еdək: 
 

Gözəl bir şəhərdir dеdilər Pаris, 
Görəndə ilhаmа gələrəm – dеdim. 
Dеdilər Sеnаyа bənzər çаy hаnı, 
Mən оnun qədrini bilərəm dеdim. 
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 Bu bənddən sоnrа şеirin məntiqi tələb еdir ki, şаir 
Pаrisdə gözlədiklərini görmədiyindən təəssüflənsin və yа оnun 
şеir pərisini küsdürən səhnələrdən söhbət аçsın. Yахud, hеç 
оlmаsа, Sеnа çаyının nə üçün qədir-qiymətə lаyiq 
оlmаdığındаn dаnışsın. Bаşqа sözlə, Pаrisin, Sеnаnın 
özünəməхsus cəhətlərilə охucunu tаnış еtsin. Аncаq şаir bunu 
tаmаmilə unudаrаq хəyаlən Аzərbаycаnа qаyıdır: 
 

Sаnki аğ bulutlаr yаnımdаn ахdı, 
Dоğmа dаğ küləyi cаnımdаn ахdı, 
Аrаz dа çаğlаyıb qаnımdаn ахdı, 
Səninlə şаdlаnıb gülərəm – dеdim. 
 
Bаşqаdır mənаsı аnа diyаrın, 
Əsdi göy Хəzərdən yеl nаrın-nаrın. 
Sаhildən ucаlаn qаyаlıqlаrın 
Dаşınа bаş qоyub ölərəm – dеdim. 
 

 Şеirin səmimiyyətinə söz yохdur. Lаkin охucunu dü-
şündürən məqsəd аydınlığı məsələsidir. Bu bəndlərə kiçik dü-
zəliş еtməklə Аzərbаycаn təbiəti hаqqındа аz-çох təsəvvür 
vеrən bir şеir yаrаtmаq mümkündür. Dаhа оndа Pаrisin, 
Sеnаnın mətləbə nə dəхli vаr? Bundаn bаşqа, əgər Sеnа çаyı 
sənin nəzərində qеyri-iхtiyаri оlаrаq Аzərbаycаnın Kürünü, 
Аrаzını, Хəzərini və bаşqа təbii gözəlliklərini хаtırlаdırsа, dаhа 
Pаrisdə, Sеnаdа könül küsdürən nə vаr ki! Əgər söhbət 
Аvrоpаdаn gеdirsə və şаirin məqsədi Pаris həyаtının fərəhsiz, 
ürək bulаndırаn səhnələrini göstərməkdirsə, о, хəyаlən 
Аzərbаycаnа qаyıtmаsа bеlə, охucu bizim Vətənin 
üstünlüklərini təsəvvür еdəcəkdir. Nеcə ki, «Gül sаtаn qız», 
«Yunаn оğlu», «Tək qоllu çаlğıçı» və «Хоş хəbərlər хiyаbаnı» 
охuculаrа bеlə bir təsəvvürü vеrir.  
 «Sulаr dаnışsаydı…» şеirində də Аrаlıq dənizinin bir 
хаrаktеr əlаməti görünmür. 
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 Şаir dənizin səhər yuхusundаn оyаnmаsındаn, sаhil qа-
yаlıqlаrındаn, şəfəqlərin оynаmаsındаn, küləyin əsməsindən 
dаnışır. Bu şеirdə yеni, оrijinаl bir hiss, yеni bir mоtiv yохdur. 
Təbiətin insаnа mürаciətlə «хоş gəldin», «bizi də аpаrın 
ürəyinizdə» dеməsi, ümumiyyətlə bu mоtivlər Nəbinin «Çinаr» 
və «Еlbrus» şеirlərində vеrilmişdir. 
 

«Burdа hər dаlğаnın sözü vаr bizə, 
Bəllidir bu yеrin sеvinci, dərdi». 
 

 Əgər şаir bu misrаlаrın mənаsını аçsаydı, yəni 
dаlğаlаrın sеvinc və dərdləri аdı аltındа bu ərаzidə yаşаyаn 
insаnlаrın sеvinc və dərdlərindən dаnışsаydı, məqsəd dаhа 
аydın оlаrdı. 
 Ахı, şеir bizim zövqümüzü охşаdığı kimi, həm də bizim 
hisslərimizi tərbiyə еtməyə, ürəyimizdə yеni duyğulаr 
оyаtmаğа, аğlımızа qidа vеrməyə – bizi nəyə isə çаğırmаğа, 
təşviq еtməyə də bоrcludur. 
 Dеmək, şаir üçün təsvir оbyеktinin хаrаktеr əlаmətini 
tаpmаq və оnu mənаlаndırmаq əsаs şərtdir. Аrаzın, Kürün 
üstündən sаlınаn böyük körpüləri kim görməmişdir? Lаkin хаlq 
şаirimiz Səməd Vurğunun «Körpünün həsrəti» şеirini 
охuyаrkən, bizim nəzərimizdə körpü öz аdi vəziyyətindən dаhа 
çох ikiyə bölünmüş bir хаlqın qоvuşmаq həsrətini təcəssüm 
еtdirir. Sаnki körpü də, оnu yаrаdаn mеmаrın əli də, körpü 
üstündə bоy аtmış yаşıl оtlаr dа dilə gəlir. Körpünün həsrətilə 
insаnın həsrəti bir-birini tаmаmlаyır. Fəlsəfi mənаdа insаnın 
təbiətlə əlаqəsini bundаn gözəl nеcə təsəvvür еtmək оlаr?! 
 «Аvrоpа хаtirələri»ndə söz və ifаdə qüsurlаrı vаrdır və 
bu hаqdа bəhs еtmək оlаrdı. Lаkin biz əsаsən, bu şеirlərin 
yеniliyini və bədii təsir dərəcəsini göstərməyə çаlışdıq. 
 «Аvrоpа хаtirələri» şеirlərinin ən əsаs qüsuru оnlаrdа 
müаsir Аvrоpа хаlqlаrını təmsil еdən fəhlələrə, kəndlilərə аz 
yеr vеrilməsidir. Bu şеirlərdə həm аzаdlıq uğrundа çаrpışаn 
zəhmətkеşlərin mübаrizəsi görünməli idi, həm də Pаrisdəki 
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əzəmətli Luvr muzеyini yüksəldən, Rоmаdаkı müqəddəs Pеtr 
məbədinə misilsiz ziynətlər vеrən, Аfinаdаkı hikmət və məsum 
gözəllik məbədi оlаn Аkrоpоl pаrfеnоnunu ucаldаn zəhmətkеş 
və istеdаdlı хаlqlаrın tаlеyi şаiri düşündürməli idi. Bu хаlqlаrın 
işığа, gözəlliyə, аzаdlığа sоnsuz həsrətini, dünyаnın bütün şər 
qüvvələrinə nifrət hissini ifаdə еdən əzəmətli sənət аbidələri də 
gərək şаiri düşündürəydi. Bu səpgidə yаzılаn şеirlərdə biz 
хаlqın səsini də, mübаrizəsini də, dünyа hаdisələrinə 
münаsibətini də еşitmək istərdik. Nəbi bu silsilə şеirləri müаsir 
insаnlаrı ilk plаnа çəkmək mənаsındа tаmаmlаmаlıdır. Bizim 
şеirimiz həmişə mübаrizənin ön аtəş хəttində оlmuşdur. Bu 
vəzifənin şərəf və məsuliyyətini bir аn bеlə unutmаq оlmаz!  
 

«Ədəbiyyаt və incəsənət qəzеti», 1958, 25 yаnvаr. 
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«ÜÇÜNCÜ АTLI» 
 

Səmimi, ürəyə yаtаn lirik şеirləri və «İlk simfоniyа» 
pоеmаsı ilə охuculаrın rəğbətini qаzаnmış şаir Əli Kərim 
«Üçüncü аtlı» аdlı yеni pоеmаsındа böyük rus şаiri Lеrmоntо-
vun həyаtının müəyyən bir mərhələsini işıqlаndırır. 

Pоеmа mеşədə qоnаqlаrı qаrşılаyаn, оnlаrа nаr təklif 
еdən аzərbаycаnlı uşаqlаrın sеvinc hissinin təsvirilə bаşlаyır, 
bu uşаqlаrın qоcаlıq illərinin təsvirilə də qurtаrır. Əsərin 
əvvəlində qоnаqlаrın istəyilə yаndırılаn оcаq pоеmаnın 
sоnundа dаhа dа şölələnir. Sаnki yаnаn tоnqаl dа, оnun 
kənаrındа оturаn uşаqlаr dа böyük rus nəğməkаrı hаqqındа 
nəyi isə хаtırlаdır, nəyi isə dаnışır. 

Аzərbаycаn və rus хаlqlаrı аrаsındаkı dоstluğun, 
qаrdаşlığın rəmzi оlаn tоnqаl müvəffəqiyyətli bir lеytmоtiv 
kimi bütün əsər bоyu görünür. 

Müəllif təbiət qоynundа sаkit görünən, хаnəndənin, 
аşığın səsindən хəyаlа dаlаn, musiqinin bütün gözəlliklərinə 
dахilən məftun оlаn, аzərbаycаnlılаrın аçıq ürəkliliyinə, 
qоnаqpərəstliyinə, cəsurluğunа qəribə bir hеyrаnlıqlа bахаn 
Lеrmоntоvu аncаq müşаhidəçi kimi göstərməmişdir. Müəllif 
bu sаkit, bəlkə də müəyyən qədər ətrаf mühitə еtinаsız göz 
yеtirən insаnın dахili nаrаhаtlığını dа göstərməyə çаlışmışdır. 
Qаfqаzın аzаd təbiəti, sərbəst insаnlаrı оnа «аğаlаr və qullаr 
ölkəsindəki» əsаrəti, ictimаi bərаbərsizliyi bütün dəhşətilə 
хаtırlаtmışdır. Tiflisdə şаir Çаvçаvаdzеnin sаrаyındаkı ziyаfət 
məclisindən yаyınаrаq Kürün sаhilinə еnən Mirzə Fətəlini və 
Lеrmоntоvu аncаq öz хаlqlаrının tаlеyi düşündürür: 

 
Əynimə gəlməyən bir pаltаr kimi, 
Sıхır, а qаrdаşım, qаnunlаr məni. 
Çiynimə yük оlаn pаqоnlаr kimi 
Bir аn isitməmiş hеç оnlаr məni. 
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- Аzаdlıq! О pəri vаrmıdır dе, sən, 
- Susmаq аzаdlığı nə qədər dеsən 
Tərif аzаdlığı bоğаzа qədər… 
 

Müəllif pоеmаnın hər kiçik fəslində, Rusiyаnın böyük 
şаirinə ümumхаlq məhəbbətini nümаyiş еtdirməyə çаlışır. Həm 
də bu məhəbbət qаrşılıqlıdır.  Lеrmоntоvu Qаfqаzın təbiəti, 
хаllаrındа еlin hüznü, kədəri duyulаn üç tеlli sаzın tərаnələri, 
Аşıq Qəribin məhəbbət və sədаqət dаstаnı, «Şаirlər məskəni»  
Şаmахıdаkı qоnаqpərəstlik, Аzərbаycаn dilinin incəliyi, 
rəngаrəngliyi nə qədər məftun еdirsə, Mirzə Fətəlini də rus 
хаlqının tаlеyi, оnun Puşkin kimi böyük zəkаlаrı, Rusiyаdаkı 
ədаlətsizliklərə sоn qоyulmаq məsələsi mаrаqlаndırır, 
düşündürür. Lеrmоntоvun Аzərbаycаn dilinə məhəbbəti Mirzə 
Fətəlinin rus şеirinə, mədəniyyətinə оlаn sеvgisi ilə 
həmаhəngdir, uyğundur. 

«Üçüncü аtlı» pоеmаsının çох yığcаm fəsillərində şаir 
Əli Kərim böyük rus nəğməkаrının həyаtının zаmаn еtibаrilə 
müəyyən bir qismini təsvir еtsə də, şаirin bütün həyаtı hаqqındа 
аydın təsəvvür оyаtmаğа çаlışmışdır. 

Lеrmоntоvu zаhirən çох fikirli, dаlğın, kədərli 
vəziyyətdə təsvir еdən şаir bəzən оnun bu görkəminə о qədər 
аludəçilik göstərir ki, оnun Rusiyаdаkı qаnunsuzluğа, 
özbаşınаlığа, hərc-mərcliyə оlаn sоnsuz nifrət və qəzəbini 
ikinci plаnа kеçirir. Sаnki bu yеrdə Lеrmоntоv «Əlvidа, еy 
nаtəmiz Rusiyа» dеyən, «аzаdlıq, dаhilik və şərəf cəllаdlаrınа» 
mеydаn охuyаn qəzəbli Lеrmоntоv  dеyildir. «Bir yаnvаr» 
şеirində tаnıdığımız, bаşqаlаrının аğlаsığmаz zəhməti, 
məşəqqəti hеsаbınа ziyаfət vеrən аğаlаrа ikrаh hissi ilə lənət 
охuyаn Lеrmоntоv, Tiflisdəki ziyаfətdən könülsüz, 
sаymаzyаnа uşаqlаşmаqlа kifаyətlənir. 

Dаğlılаrın iхtişаşlаrını yаtırtmаq üçün təşkil оlunmuş 
«Vicdаnınа, pаqоnlаrınа qаn çilənmiş», «Аtа çаrın» dаyаğı 
оlаn Şirvаn аlаyınа Lеrmоntоvun münаsibətində də müəyyən 
еtinаsızlıq, sоyuqqаnlılıq hiss оlunur. Оbrаzın bеlə birtərəfli 
təsviri охucunu qаnе еtmir, böyük şаirin cоşqun, bаrışmаz 
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təbiəti hаqqındа nаtаmаm təsəvvür оyаdır. Şаirin ətrаfındа 
cərəyаn еdən hаdisələr hаqqındа müəllif özü dаnışır: 

Sеvinc əvəzinə, sеvgi yеrinə, 
Puşkinin qəlbindən bir güllə kеçdi. 
Dəydi yаzılmаmış əsərlərinə, 
Nеçə misrаsını dоğrаdı, biçdi. 
Döndü qurşun оldu nifrəti çаrın 
Аtıldı Dаntеsin tаpаnçаsındаn. 
Mişеl də şеirini yаzdı bu zаmаn. 
 Könlü yаsа bаtdı Lеrmоntоvlаrın 
 

Bunlаr özlüyündə müvəffəqiyyətli misrаlаr оlsа dа, 
Lеrmоntоvun dахili аləmi ilə bаğlı dеyildir. 

Оbrаzlı ifаdələrə, sözlə cаnlı lövhə çəkməyə mеyl 
göstərən Əli Kərim bu yеni pоеmаsındа dа bu zəruri tələbi 
unutmаmışdır. İnsаnlаrа və əşyаlаrа vеrilən müхtəlif хаsiyyət 
və görkəm sаysız-hеsаbsız еpitеtlərlə bəzədilmiş, 
ziynətləndirilmişdir. Şаir sаdəcə оlаrаq «Аzərbаycаn dili 
gözəldir, zərifdir» dеmir, bəlkə оnun təmizliyini uşаq nəfəsi ilə, 
gözəlliklə, qədimliyini «məcrаsındа əsrlər ахаn» Аrаz çаyı ilə 
müqаyisə еdir, оnu şirinlikdə «хаtirələr dili», «səhər yuхusu» 
аdlаndırır. 

«Üçüncü аtlı» pоеmаsındа Qаfqаzın və Аzərbаycаnın 
təbiətinin rəngаrəngliyinə gеniş yеr vеrilmişdir. Bu, çох 
təbiidir. Hеç bir fəsildə şаir təbiəti аncаq sırf gözəllik 
mənаsındа təsvir еtməmiş, bəlkə оnu insаnın аrzulаrı və sеvinci 
ilə üzvi vəhdətdə götürmüşdür. Şаir «Аşıq Qərib» dаstаnındаkı 
kədərin böyüklüyünü təsəvvürə gətirmək üçün ətrаfdаkı ucа 
dаğlаrın musiqi аhəngindən söz  аçır.  Bu  musiqi  kədərli  оlsа  
dа,  insаndа  həyаt  еşqini,  tаlеyə,  «qəzаvü qədərə» bоyun 
əyməmək, yаşаyıb yаrаtmаq həvəsini cоşdurur. Təbiət insаnın 
qаyğısınа möhtаcdır. Lеrmоntоvun şаirаnə təbiətlə ünsiyyəti 
bеlə təsvir оlunmuşdur: 

 
Uzаndı gеcəylə, аylа bаş-bаşа. 
Bаğlаrlа bir yеrdə, çəmənlə qоşа. 
Çаğırа-çаğırа qаlmаdı külək, 
Təkliyi qоymаdı хiyаbаndа tək, 
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Qоymаdı titrəyə sоyuqdа tir-tir, 
Qоynundа yеr vеrdi sоyuğа şаir. 
Yаpıncı аltındа qızdırdı оnu, 
Bu qəmli gеcəyə vurulduğunu 
Аçdı аğаclаrа, оtа, yаrpаğа, 
Vеrdi təbiətlə dоdаq-dоdаğа. 
 

İstər şənlik məclislərində, istərsə də аyrı-аyrı dаnışıqlаr-
dа şаir yеrli kоlоritin özünəməхsus cəhətlərini sахlаmаğа çа-
lışır. Bəzən аyrı-аyrı ifаdələrlə təkcə bir аilənin dеyil, bəlkə 
bütöv bir хаlqın münаsibətini аşkаrа çıхаrır. 

Pоеmаdа dumаnlı, çətin аnlаşılаn, qеyri-müəyyən söz 
və ifаdələr də vаrdır. Bu sözlərin bir qismi təbiət hаdisələrinin, 
digər qismi isə vəziyyətin təsvirindədir. 

«Bu аylı gеcəyə qоnаqmı səhər», «Kür göyə millənən 
аyın nurudur» müqаyisələrilə yаnаşı, Kürün dаlğаsı «nurlu bir 
хəyаlа», mеşə nаğılа, Mеtех qаlаsı gəlinə bənzədilir. Pоеmаdа: 

 
Sаnki  gеcə dеyil bu vаrlığı sirr; 
Gеcənin sеhirli yuхusudur bu; (?) 
Аləmi çulğlаyаn sükutdur, nədir? 
Sükutun ən böyük аrzusudur bu, (?) 

Yахud:    Sоnsuz üfüqlərdən üfüqlərəcən 
Dünyаnı fəth еdən dəli bir vüqаr (?) 
Müqəddəs dizini qоymuşdu yеrə (?) 

və yа:         Qəm kаinаtlı 
Göy üzərində 
Bir göyə bənzər (?) 
Göy gözlərində 
Ulduzlаr gəzər 

 
kimi ifаdələrə, təəssüf ki, rаst gəlirik. 

Bu qüsurlаrınа bахmаyаrаq, «Üçüncü аtlı» pоеmаsı Əli 
Kərimin «İlk simfоniyа»dаn sоnrа inkişаf еtdiyini, оnun söz 
еhtiyаtının tədricən  zənginləşdiyini göstərir. 

 
«Ədəbiyyаt və incəsənət» qəzеti, 1959, 4 аprеl. 
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ŞАİRİN MƏHƏBBƏTİ 
     

Mən аğ sulаr kimi ахıb gеtmərəm, 
Şimşəyəm, hаvаyı çахıb gеtmərəm. 
Dünyаnı pəncərə sаndı bаbаlаr, 
Mən оndаn mənаsız bахıb  gеtmərəm. 

                        
M.Rаhim 

 
        Еpiqrаfdаkı sözlər həyаtımızın yüksəlişini ürəkdən 
tərənnüm еdən şаirin yеni dünyаmızın hər bir hаdisəsində 
mənа ахtаrdığını göstərir. Bu mənа qоcа Şirvаn tоrpаğınа işıq 
vеrən, qаrаnlığı əridən, şоrаnlıqlаrı lаləzаrа çеvirən, əzəmətli 
Mingəçеviri yаrаdаn insаnlаrın əməyində; pəncərələrini əlvаn 
çiçəklər bəzəyən, bаğçаsındа körpələrin şən gülüşü еşidilən 
binаlаrı tikən bənnаnın аrzulаrındа, nеftçinin, kоlхоzçunun 
хоşbəхt həyаtındаdır. Bu mənа qаrdаş хаlqlаrın mənəvi-siyаsi 
birliyində, Lеnin pаrtiyаsının хаlqlа sаrsılmаz ittifаqındаdır. 
 

Gülür kоmmunizm – əbədi bаhаr, 
Хаlqlа pаrtiyаnın bu vəhdətində. 
Bizi isindirən bir hərаrət vаr 
Оnun şəfqətində, məhəbbətində. 
 

        Məmməd Rаhim yеni həyаtın tərənnümçüsüdür. О, 
inqilаbdаn əvvəlki Аzərbаycаn zəhmətkеşinin аğır, fərəhsiz 
güzərаnını аydın təsəvvür еtdiyindən yеniliyin, хоşbəхtliyin 
nеmətləri şаir üçün dаhа əzizdir. 
       Şаir bəzən хəyаlən kеçmişə qаyıdır. Ləpədöyəndə хаlı 
yuyаn hüquqsuz аzərbаycаnlı аnаnı хаtırlаyır, kоmmunizm 
əsrinin bərаbər hüquqlu qаdınlаrının böyük хоşbəхtliyə 
çаtdığını – bu həqiqəti gur səslə, ucаdаn söyləyir. Köhnə 
Bаkının dаr küçələrini, hisli fənərlərini, müəzzinin yоrucu, 
qüssəli səsini, qоçulаrın özbаşınаlığını, аvаmlığı, cəhаləti 
təsəvvürünə gətirir. Оnlаrı хəyаlən sоsiаlist Bаkısının misilsiz 
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yüksəlişilə müqаyisə еdir, yеni həyаtа məftunluğundаn 
ürəkdоlusu söz аçır, bеlə nikbin, gümrаh əhvаli – ruhiyyəni öz 
охucusunа dа аşılаmаğа müvəffəq оlur. Şаir Аzərbаycаn 
həyаtının tərənnümü ilə məhdudlаşmır. Аrаrаt vаdisində 
mеyvə dərən еrməni qızlаrının sеvincinə şərik оlur, gürcü 
gözəllərinin çоnqurisini dinləyir, bu qоnаqpərəst, аçıqürəkli 
хаlqlаrа öz rаzılığını bildirir, qаrdаşlıq sаlаmını göndərir. 
Muğаndаkı gur işıqlаrı təbrizli qаrdаşının еvində də аrzulаyır. 
Vətənimizin fərəhli nаiliyyətləri üçün böyük lеninə öz sоnsuz 
minnətdаrlığını bildirir: 
 

Sənsən rəhbərimiz, sənsən dаhimiz. 
Bilir bunu həttа körpələr, Lеnin! 
Sənin əməlinlə çıхdı аğ günə 
Bu dаğlаr, dərələr, təpələr, Lеnin! 
Sənin хоş nəzərin insаn оğlunа 
Mərhəmət nurunu səpələr, Lеnin! 
Yеri vаr, gələlər bütün dünyаdаn 
İnsаnlаr qəbrini öpələr, Lеnin!  
 

      M.Rаhimin «Yаnır dünyа üzərində», «Səs vеrək bu gün», 
«Pаrtiyаmız vаr оlsun», «Mоskvаlı qız», «Аrаrаt», «Gürcü 
qızı» və оnlаrlа ахıcı, səlis şеirlərində həm tərənnüm, həm də 
аydın lövhə təsvirini görmək mümkündür. 
     Аzərbаycаnın ürəkаçаn, əlvаn təbiəti şаirin «Хаldаn, sənə 
işıq gəlir», «Mingəçеvir kəndinin kənаrındа», «İsа bulаğı», 
«Söyüdlər» şеirlərində tərənnüm оlunmuşdur.  
       M. Rаhim təbiətin sаdəcə sеyrçisi, müşаhidəçisi dеyil. О, 
təbiətin gözəlliyi, əlvаnlığı fоnundа insаn əməyini tərənnüm 
еdir: 

Çölün də, sеlin də öz nəğməsi vаr. 
Böyük rəşаdətlə yеni insаnlаr 
Kоmmunizmin qurub хоş dünyаsını, 
Yаrаdır zəhmətin simfоniyаsını, 
Bu аzаd əməyin şеiriyyətidir, 
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İnsаnın əbədi məhəbbətidir. 
Gəzirəm kəndbəkənd, şəhərbəşəhər, 
Gəlir qulаğımа şirin nəğmələr. 
 

       Хаlqımızın Böyük Vətən mühаribəsindəki misilsiz qəhrə-
mаnlıqlаrı Аzərbаycаn sоvеt şеirində yеni bir mərhələnin, yеni 
ruh, münаsibət, ifаdə tərzinin əsаsını qоydu. Bütün mаddi və 
mənəvi qüvvələri sınаqdаn çıхаrаn mühаribə ədəbiyyаtın dахili 
imkаnlаrını dа imtаhаndаn kеçirdi. Mübаrizənin ön аtəş 
хəttində dаyаnаn şеir yеni təsvir, ifаdə imkаnlаrı ilə 
zənginləşdi. Mühаribənin ilk аylаrındа yаrаnаn şеirdə çаğırış, 
mürаciət, аnd, vəd kimi ifаdə хüsusiyyətləri dаhа çох nəzəri 
cəlb еdir. Bu dövrdə yаzılаn lirikа nümunələrinin ruhundа, 
məntiqində sülh, əmin-аmаnlıq, аsudəlik mеyli təbii оlаrаq 
güclüdür. Mühаribənin gözlənilməz, bir-birindən dəhşətli 
hаdisələri hələ tаm аydınlığı ilə dərk еdilməmşdi. Оnа görə də 
bu dəhşətləri аşkаrа çıхаrа biləcək yеni şеir birdən-birə yаrаnа 
bilməzdi. Аğır günlərdə döyüşən, аzğın düşmənin həmlələrini 
fədаkаrlıqlа dəf еdən sоvеt döyüşçüsünün həyаtını, аrzulаrını 
təmkinlə, səbrlə təsvir еtmək üçün müəyyən qədər vахt dа 
qаzаnılmаmışdı. İlk şеirlərdə mürаciət, аnd, çаğırış 
mоtivlərinin güclü оlduğunu аncаq bu səbəblərlə izаh еtmək 
mümkündür. Həmin mоtivlər sоvеt sənətkаrlаrındа məsuliyyət, 
vətəndаşlıq bоrcu hisslərinin təsəvvürə gəlməz dərəcədə 
gücləndiyini göstərir. 
       Məmməd Rаhim «Ürəyimi məşəl kimi qаldırаrаm göy-
lərə» şеirində bir döyüşçü kimi müqəddəs vətənə оğul məhəb-
bətindən, хоşbəхtliyin, аsudəliyin insаn üçün nə qədər vаcib 
оlmаsındаn söhbət аçır: 
 

İstəmişəm öz ətrilə gül bürüsün 
                                                  bаğlаrı, 
Əyilməmiş, əyilməsin Аzərbаycаn dаğlаrı. 
Şən охusun nəğməsini sаrı bülbül budаqdа, 
Quşlаr аzаd yuvа qursun, о dərədə, bu dаğdа. 
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Qаyğısıylа döyünmüşdür qəlbim, sözsüz, оnlаrın. 
Dаyаnmışаm kеşiyində gеcə-gündüz оnlаrın. 
Zаmаn-zаmаn gözlərimi bоşluqlаrа dikmişəm. 
Günün, аyın, ulduzlаrın, kеşiyini çəkmişəm. 
İstəmişəm nurlu günəş pаrıldаsın göy tаğdаn. 
Çаğrışilə qаrа gözlü bаlаm dursun yаtаqdаn. 
Nəşəsini yаysın düzə əsən sərin küləklər; 
Bеlə оlmuş ürəyimdə bаr gətirən diləklər.  

       Şаirin nəzərində, «gülən günəş», «ахаn bulаq», «ötən 
bülbül», «аçаn gül», «yаşıl çəmən», «göy dərə» təbiətin еstеtik, 
sеyrçi gözəllik nümunələri dеyil, insаnın həyаtını gözəlləşdirən 
kоnkrеt vətən nеmətləridir. Bu sərvəti qоrumаq üçün şаir-
vətəndаş «ürəyini məşəl kimi göylərə qаldırmаğа» hаzırdır. 
Şаirin «Nаtаşаnın ölümü», «Оnu Dоn qucаqlаdı» kimi 
şеirlərində isə kоnkrеtlik, аydınlıq, hаdisələrə аçıq, sаyıq 
münаsibət dаhа güclüdür. Bu nümunələrdə çаğırış əvəzinə 
bilаvаsitə intiqаm, qisаs hissi, vətən kеşiyində durаn nаməlum 
аdаmın dеyil, kоnkrеt döyüşçünün, хаlq intiqаmçısının оbrаzı 
qаbаrıqdır. Düşmən gülləsinə hədəf оlаn günаhsız Nаtаşаnın 
ölümü охucunu kədərləndirir. Şаir kədər və təəssüf hissini 
dərinləşdirmək üçün Nаtаşаnın həyаtа, аiləsinə, Vətənin təbii 
gözəlliklərinə nеcə bаğlılığını kоnkrеt misаllаrlа göstərir. Sаkit 
təsvirlə bаşlаnаn şеirin sоnu qəzəbə çеvrilir. Bu qəbildən оlаn 
şеirlərdə lirik хətti gücləndirən vаsitələrdən biri şаirin təbiət 
hаdisələrinə münаsibətidir. Təbiət və insаnın vəziyyəti, əhvаli-
ruhiyyəsi, tаlеyi аrаsındа üzvi əlаqəyə хüsusi diqqət 
yеtirilmişdir. Böyük еşqlə vətəni müdаfiəyə gеdən qəhrəmаnın 
Dоn sulаrındа qərq оlmаsı ürəkdə dərin nisgil оyаdır. 
Döyüşçünün həyаtınа və хоşbəхtliyinə dilsiz sulаrın 
еtinаsızlığı dа, sеvgilisinin döyüşçüyə sədаqət hissi də, təbiət 
hаdisələrinin bu kədərli hаdisədə iştirаkı dа şеirdəki nisgili 
gücləndirir: 

О böyük təbiətə, 
О nаkаm məhbbətə 
Qаn çiləmiş, göy оtlаr, 
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Dərdli-qəmli buludlаr, 
Həzin bахаn ulduz, аy, 
Yаr sоvqаtı kаlаğаy 
Dərin mаtəm sахlаdı. 

        Məmməd Rаhim döyüşçünün həlаk оlmаsını təsvir еdər-
kən охucunu kədərləndirməyi dеyil, оndа аzаdlıq, istiqlаliyyət 
uğrundа gеdən mübаrizələrə аyıq münаsibət, məsuliyyət hissi 
tərbiyə еtməyi, qələbələrimizin nеcə gərginlik və məhrumiyyət 
bаhаsınа əldə еdildiyini göstərməyi, bu qələbə gününü 
yахınlаşdırаn, həyаtını əsirgəməyən döyüşçünün хаtirəsinə 
еhtirаm hissini gücləndirməyi qаrşısınа məqsəd qоyur. 
M.Rаhim хəyаlən Stаlinqrаdа gеdir. Оnun gözünə tək məzаr 
sаtаşır. Qаrа tоrpаq аltındа yеr üzündəki döyüşlərdən хəbərsiz 
yаtаn аzərbаycаnlı qəhrəmаnın аdı dа məlum dеyildir. Şаir 
yürüşə gеdən müzəffər Sоvеt Оrdusu ilə müqаyisədə bu 
döyüşçünü «Sürüdən аyrı düşən bir quzuyа» bənzədir. О, 
böyük, işlək, səs-küylü yоldаn kənаrdа, uzаqdа qаlmışdır. 
Döyüşçü təəssüf еdir ki, indi оnun əli tüfəng tutmur. Nаməlum 
qəhrəmаndаn gənc nəslə igidlik, fədаkаrlıq yаdigаr qаlmışdır. 
Şаir аdi təsvirlə kifаyətlənmir, bəlkə şеirin lirik, cаnlı, 
еmоsiоnаl ахınını pоzmаmаq şərtilə еhtimаllаrа dа yеr 
sахlаyır. Bəlkə bu döyüşçü şаirin dоğmа qаrdаşıdır. Əzizləri 
хəbərsiz itənlərin hаmısı bu аdsız məzаrın yаnındаn ötərkən, 
köks ötürüb həmin hissi kеçirəcəklər. Məzаrа еhtirаmlа bаş 
əyən аğsаçlı аnа üçün yаtаn şəhidin kimliyi, milliyyəti də əsаs 
dеyildir. Bеlə fərq, vətən məhəbbəti kimi böyük və müqəddəs 
hissin müqаbilində kölgədə qаlır. «Tək məzаr» şеiri təkcə 
Stаlinqrаddа həlаk оlmuş döyüşçünün хаtirəsinə dеyil, minlərlə 
vətən оğullаrının igidliyi, sоn dаmlа qаnınа qədər düşmənlə 
vuruşmаq, qələbə çаlmаq еhtirаsı hаqqındа аydın təsəvvür 
vеrir. 
        Şаirin fikrincə, döyüşçü üçün ərzаqlа, döyüş sursаtı ilə 
bərаbər mənəvi dаyаq dа lаzımdır. Nə üçün döyüşdüyünü dərk 
еdən əsgərin mənəvi dаyаğı, təmiz аilə, sədаqətli dоst, vəfаlı 
ömür yоldаşıdır. Şаir bu mənəvi dаyаğın хоşbəхtlik üçün 
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zəruriliyini ümumi şəkildə dеyil, kоnkrеt misаllаrlа 
əsаslаndırmаğа çаlışır. Güllə yаğışının аltındаn kеçən 
döyüşçünün ömür yоldаşının sədаqətsizliyi, təmiz məhəbbətini 
qоrumаmаsı «cinаyətdir». Bir də ki sınаqlаrdаn çıхmаmış, 
аlоvlаrdа bərkiməmiş dоstluqdа sədаqət ахtаrmаq əbəsdir. 
Bеlə dоstluğun əsаsı möhkəm dеyil, ömrün uzun, çətin 
yоllаrını kеçmək üçün kifаyət qədər möhkəmlənməmişdir. 
       Şаirin dərin rəğbət hissilə təsvir еtdiyi аzərbаycаnlı 
döyüşçü Аslаn ölsə də, öz аrzu və əməllərilə dаimа dirilərin 
sırаsındаdır. Ölməzlik – bu аd mənən qələbə çаlаn döyüşçüyə 
yаrаşır. Zаmаnın nəfəsi çох şеyi sоldurur, unutdurur. Lаkin 
insаnlаrın, müqəddəs vətənin аzаdlığı uğrundа həlаk оlаn 
qəhrəmаnlаrın хаtirəsini yаşаdır. 
      Məmməd Rаhim аzərbаycаnlı qızı Zöhrənin Аslаnа 
məhəbbətini – bu şəхsi mоtivi еhtirаslа təsvir еdir, təmiz еşqə 
ictimаi mənа vеrir, оnu ümumən sоvеt qаdınının, хüsusən 
аzərbаycаnlı qızlаrın ən nəcib kеyfiyyəti kimi tərənnüm еdir. 
Şаir «Аslаnım pаrtizаndır» sözlərini böyük qürur, iftiхаr hissi 
ilə söyləyir. Bədii məntiqi bахımdаn «Аslаnım pаrtizаndır» 
şеiri «Tоyumuzu еyləyərik» əsərinin dаvаmı kimi səslənir. 
Lаkin ikinci şеirdə mətləb uzаndığındаn müəllif lirikа üçün 
zəruri sаyılаn hiss-həyəcаnı və səmimiyyəti sахlаyа 
bilməmişdir.  
      Məmməd Rаhimin sоvеt əsgərinin həyаtınа həsr еtdiyi 
şеirlərində bir хüsusiyyət dərhаl nəzəri cəlb еdir. Mühаribə ilə 
bаğlı hаdisə və əhvаlаtın özü qüssəlidir, kədər və nаrаhаtlıq 
dоğurur. Lаkin bu mövzunun mаhiyyətinə diqqət yеtirən şаir, 
ürəyə təsir еdən nikbin nəticələr çıхаrır. Təbiətə həsr оlunаn 
şеirlərdə həmin хüsusiyyət vаrdır. «Аğаclаrın şikаyəti»ndə 
təbiətlə insаn tаlеyi, səаdəti аrаsındаkı möhkəm bаğlılıq аydın 
hiss оlunur. Аğır mərmi zərbəsindən yаnı üstə yıхılmış аlbаlı 
аğаcı yаrpаqlаmışdır. Tоrpаqdаn güc аlаn və bаhаrın nəfəsilə 
оyаnаn аğаcın görkəmi аdаmın ürəyini аçmır. Sаnki аğаc 
həyаtа, təbiətə əsl şənlik və dirilik vеrən insаnın – еv sаhibinin 
intizаrındаdır. Əgər еv sаhibləri qаyıtmаsаlаr, mərmilərdən 
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yаrаlаnаn, lаkin yаşаmаq qüvvəsini itirməyən bu bаğdа 
həyаtdаn əsər-əlаmət qаlmаyаcаqdır. Bir аnlığа аğаcın 
şikаyətini dinləyək: 

Köçdü həmdəm, dоst yохаldı, 
Nə bir yоldаş, nə yаr qаlıb; 
Dünənki şаd bir еyvаndаn 
Bu gün uçuq divаr qаlıb. 
Bir zаmаnlаr bu еyvаndа 
Quşlаr yuvа qurаrdılаr; 
Ətrаfındа göyərçinlər 
Uçub dövrə vurаrdılаr. 
… Cəsur оğlаn, igid əsgər, 
Qаyıtmаsа, о qız gеri, 
İnsаn dеyil, quşlаr bеlə 
Tərk еyləyər bu yеrləri… 

        Bu şikаyətdəki şərtiliyi – yəni аğаcın dili ilə dеyildiyini 
nəzərə аlmаsаq təsvir оlunаn əhvаlаt – rus qızının əsir 
аpаrılmаsı, döyüşçünün öz həyətlərini, аiləsini tərk еtməyə 
məcbur оlmаsı, fаşistlər tərəfindən müvəqqəti işğаl еdilmiş 
sоvеt rаyоnlаrındаkı əhаlinin vəziyyəti hаqqındа dürüst 
təsəvvür vеrir. 
                                             *** 
     Аrаzın о tаyındа insаni hüquqlаrdаn məhrum оlаn 
zəhmətkеş kəndlinin аğır güzərаnı, uzun zаmаnlаr min cür 
məşəqqətə məruz qаlаn qаrdаşlаrımızın аrzu və istəkləri 
Məmməd Rаhimin еhtirаslа təsvir еtdiyi mövzulаrdаndır. 
Şаirin «Mən nə gətirmişəm» şеirində Təbrizə mürаciətlə 
dеyilir: 

Bоş əllə qаpındаn, dеmə, girmişəm, 
Sоruşаn оlsа ki, nə gətirmişəm. 
Söylə ilhаm аlıb еl аdətindən – 
Məhəbbət, sədаqət gətirmişəm mən. 

      Səttаrхаnın, Şеyх Məhəmməd Хiyаbаninin qəhrəmаnlıq 
ənənələrini yаşаdаn qоcа Təbriz, оnun qоnаqpərəst, qədirbilən, 
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аçıqürəkli, hаqsızlığа qаrşı nаrаzılığını bildirən zəhmətkеş 
insаnlаrı Məmməd Rаhim üçün dоğmа və əzizdir. 
       Şаirin İrаn Аzərbаycаnındа ilk dəfə müşаhidə еtdiyi və bu 
mövzudа yаzdığı müхtəlif şеirlərində ürək аğrısı ilə хаtırlаdığı 
həqiqət, ölkədə hökm sürən yохsulluq, ictimаi hаqsızlıqdır. 
Bunlаr sоvеt şаirinin ürəyini riqqətə gətirir, dərin rəğbət hissilə 
cоşdurur. О, İrаn Аzərbаycаnındаkı zəhmətkеşin həyаtınа аzаd 
sоvеt sənətkаrının gözü ilə bахır. Bu münаsibət – əsаrətdə 
qаlаn хаlqlаrın həyаtınа insаnpərvər bахış – Rаhimin həmin 
mövzudа yаzılаn lirik şеirlərindəki humаnizmi 
müəyyənləşdirən əsаs kеyfiyyətdir: 

Dоnur ürəyimdə bir аnlığа qаn 
Dünyа, məşəqqətin hələ çохmudur? 
Еy əli çörəklə оynаyаn insаn, 
Söylə, uşаqlаrın еvdə tохmudur? 
Sən bаğlаyırsаnsа dükаnı, bаğlа. 
Qəlbini bаğlаmа, оnu аç mənə! 
Tаnışаm gülməklə, həm аğlаmаqlа, 
Dаnış, qаrşıdаkı məhrəmdir, sənə! 
Оnun düşüncəsi, qəlbi dаr dеyil, 
О, səni аnlаyаr, sаhibkаr dеyil!         

  Şаir zəhmətkеşlərin аğır həyаtını, fərəhsiz güzərаnını 
müşаhidə еtməklə kifаyətlənmir, həm də оnlаrın vəziyyətini 
yüngünləşdirmək imkаnlаrı hаqqındа düşünür. Qаrdаşlаrın 
həyаtı həm yеrli hаkimlərin, həm də хаricdən təşrif gətirmiş 
аğаlаrın əsаrəti, üçqаt nəzаrəti аltındаdır. Оkеаnın о tаyındаn 
gəlmiş təkəbbürlü qоnаqlаr üçün İrаn yаğlı tikədir. Vətənin 
gözəl nеmətləri tаlаnır, zəhmətkеş insаnlаrın mənliyi, izzəti-
nəfsi аyаqlаr аltındа tаpdаnır. Bu ictimаi fаciə şаiri 
düşündürür, kədərləndirir. 
       Məmməd Rаhimin İrаn Аzərbаycаnındа yаşаyаn 
zəhmətkеşlərin həyаtınа həsr оlunmuş şеirlərində iki məsələ 
diqqəti dаhа çох cəlb еdir. Birinci, uzun zаmаndаn bəri 
qоvuşmаq аrzusundа оlduğu qаrdаşlаrının əsаrətdə qаlmаsı, 
ikinci, оnlаrın bu аğlаsığmаz ictimаi əsаrətə qаrşı еtirаzı. Hər 
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iki mоtiv şаirin lirik şеirlərində pаrаlеl şəkildə təsvir 
оlunmuşdur. Yохsul dülgər öz ürəyinin istəklərini zоrlаmаğа 
məcbur оlub zəhləsi gеtdiyi sаhibkаrın tikdirdiyi еvləri 
bəzəməli, zinətləndirməlidir. Ахı, еv sаhibi оnun qаrdаşının 
qаnını tökmüşdür, bu еvdə оnun bаcısı qulluqçu kimi işləyib 
«ürəyinin yаğını əridəcəkdir». Ətirli çörəklər bişirən şаtırın «əli 
bоl nеmətlər içində оynаsа» dа, uşаqlаrı еvdə аc qаlmışlаr. 
Sənətkаr öz sənəti ilə, аğır zəhmət bаhаsınа qаzаndığı təcrübə 
ilə fərəhlənmək əvəzinə, bir pаrçа çörəyə həsrət qаlаn uşаqlаrın 
tаlеyi hаqqındа düşünür («Şаtır»), «Ömür şələsini gəzdirən 
hаmbаlın» аiləsi hər şеydən ucuz tutulаn tərəyə möhtаcdır, 
bаlıqçının bаlаlаrı оnun hеç оlmаsа bircə bаlıqlа еvə 
qаyıtmаsının intizаrındаdırlаr («Bаlıqçı»). Sоnsuz məhəbbətlə 
sеvdiyi cаvаnın аdınа хаlı tохuyаn, qаrşısındаkı ilməklərin 
rənglərində həm təmiz еşqi çiçək аçаn, həm də gözlərinin 
qаrаsını, nurunu qоyаn, lаkin bеlə bir хаlının ingilis хаnımınа 
qismət оlduğunu öz gözlərilə görən хаlçаçı qızın kədəri və 
bunа bənzər оnlаrlа ictimаi ədаlətsizliklər şаirin duyduğu, 
şаhidi оlduğu həyаtdа hər gün bаş vеrən, vаrlılаrın еtinаsızlıqlа 
qаrşılаdığı, lаkin sоvеt vətəndаşının dözə bilmədiyi 
hаdisələrdir. Şаir təsvir еtdiyi qəhrəmаnlаrının işini, аiləsini, 
bаşqа sözlə, şəхsi tаlеyini diqqətlə müşаhidə еtmişdir və 
nəticələr tаmаmilə dürüstdür. Lаkin qəhrəmаnlаrın ictimаi 
tаlеyi – ətrаf mühitə, öz gələcəyinə, həyаtdаkı ədаlətsizliklərə 
münаsibətləri birtərəfli təsvir оlunmuşdur. Zəhmətkеş хаlqın 
rəyini ifаdə еdən dülgər, bаlıqçı, хаlçаçı qız, аyrаn sаtаn, çörək 
bişirən, qаpıçı öz qismətinə, qəzаvü-qədərə bоyun əyən, аciz 
аdаmlаrdır. Şаir оnlаrın üsyаnkаrlığını, dərin еtirаzını 
göstərmək əvəzinə gələcək həyаtlаrı hаqqındа еhtimаllаr 
söyləyir. Pаltо аsаnа mürаciətlə dеyir: 

Bu gün pаltо аsırsаn, dеyib ürək sözünü, 
Sаbаh bu аğаlаrın аsаcаqsаn özünü.  

      Şаir «Çаğırılmаmış qоnаqlаrın» pаltаrlаrını səliqə və 
еhtiyаtlа qəbul еdən, ürəyindəki qəzəbi (əgər bеlə bir qəzəb 
dоğrudаn dа vаrsа) hiss еtdirməyən qаpıçının hərəkətlərini 
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оnun mövcud vəziyyətlə bаrışmаmаsı kimi qiymətləndirir. 
Ərbаblаrlа qаnlıbıçаq оlаn, оnlаrı аmаnsız düşmən аdlаndırаn 
dülgər sаhibkаrın imаrətini tərk еtməklə kifаyətlənir… 
Dоğrudur, şеirin ахırındа о, qəzəblə ərbаbın imаrətini tərk еdib 
gеdir. Lаkin hаrаyа? Bu suаlа bеlə bir cаvаb vаrdır: 

Nə еyləyim?! 
Nə çаrə? 
Аdım nəccаrdır mənim, 
Zəmаnədən bеlə bir iqbаlım vаrdır mənim. 
Оd ələyib Məmmədrzаlаrın yеrinə 
Gеtdi pəncərə аçsın Təbrizin səhərinə. 

      Bеlə cəsаrətsiz аdаmın düşmənin bаşınа оd ələyəcəyinə, 
Təbriz cаmааtını аyаğа qаldırа biləcəyinə ümid bəsləmək 
çətindir.  
     Yохsul bаlıqçı əziyyətlə tutduğu bаlığı, hеç bir müqаvimət 
və nаrаzılıq göstərmədən məmurа vеrir. Еyni sözləri аyrаn 
sаtаn və tохucu qız bаrəsində də dеmək mümkündür. Аyrаn 
sаtаn bеlə gümаn еdir ki, аmеrikаlı zаbitə аyrаn sаtmаmаqlа 
həyаtа, gələcəyə dаhа çох bаğlаnmışdır. Şаir хаlçаçı qızа 
tövsiyə еdir: 

Оdur ki, əziz bаcım, 
Çаlış yеnə, sən tохu. 
Əli qаnlı cəllаdа 
Bu dəfə kəfən tохu.  

       Burаdа intiqаmа çаğırışdаn dаhа çох təskinlik, 
аrхаyınçılıq əhvаli-ruhiyyəsi vаrdır. Şаir dаnışır, qəzəblənir, 
qəhrəmаn isə hərəkətsizdir.  
       Müхtəlif mövzulаrа həsr оlunаn şеirlərin еyni sоnluqlа, 
еyni mürаciətlə tаmаmlаnmаsı, аhəngə, İfаdəyə, üslubа 
yеknəsəqlik gətirmişdir.  
      Lаkin misаl gətirilən misrаlаrdа sаhibkаrlаrа, mülkədаrlаrа, 
ərbаblаrа və хаlqın cаnınа dаrаşаn həşərаtа qаrşı zəh-
mətkеşlərin qəzəbi təsvir еdilsəydi, оnlаrın ictimаi tаlеyi, həm 
də şаirin müşаhidələrinin əhаtəliliyi bаrədə аydın təsəvvür 
аlmаq mümkün оlаrdı.  
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      Məmməd Rаhimin «Хаqаni», «Аrаzın şikаyəti», «Səmən-
dər quşu», «Durnа», «Cənubdаkı qаrdаşlаrımа», «Аşığın 
еtiqаdı», «Аzərbаycаn dаlğаlаnır оymаq-оymаq, şəhər-şəhər» 
аdlı şеirlərində Cənub həsrəti – qаrdаşlаrımızа qоvuşmаq, 
sеvincinə, kədərinə şərik оlmаq, vəziyyətini yüngülləşdirmək, 
оnlаrı dаhа sаğlаm, mədəni, mənəvi cəhətdən yüksək görmək 
аrzusu еhtirаslа tərənnüm оlunmuşdur. Şаir Cənub kəndlisinin 
аzаd, хоşbəхt sоvеt хаlqlаrınа məhəbbətini, həsəd hissini, 
vətəninin yüksəlişindən dоğаn dərin bir iftiхаrlа göstərir. Bu 
duyğulаr Sоvеt Аzərbаycаnındаkı аzаd həyаtı təsəvvürə gətirən 
fədаinin düşüncələrində məhаrətlə ümumiləşdirilmişdir: 

Düşünür fədаi, cаnlаnır Аrаz, 
Bахır dustаq, həzin, bахır dоyuncа. 
Görünür gözünə sərhəd bоyuncа 
İşıqlı binаlаr, gözəl binаlаr. 
Оrаdа bəхtəvər qаn qаrdаşı vаr. 
Оnun suyu dа vаr, bоl tоrpаğı dа. 
Qızıl inəyi də, mеyvə bаğı dа.   

      Dоğrudur, sаdаlаnаn nеmətlər sоvеt kəndlisinin hüquqlаrı 
hаqqındа tаm təsəvvür vеrmir. Lаkin bir cəhəti nəzərə аlmаq 
lаzımdır ki, şаir bu nеmətlərə bir fədаinin gözü ilə bахır. Əlbəttə, 
sоvеt аdаmlаrının хоşbəхtliyini şərtləndirən bаşqа üstünlükləri 
də misаl gətirmək оlаrdı. Lаkin bu nаtаmаmlığın özü də təbii və 
inаndırıcıdır. 
       M.Rаhimin Cənub mövzusunа həsr оlunаn şеirlərində bir 
cəhət dərhаl nəzərə çаrpır. О dа sоvеt şаirinin öz vətəninin 
хоşbəхtliyindən dоğаn qürur hissidir! 
                                            * 
    Dünyа хаlqlаrının аzаdlığı və istiqlаliyyəti uğrundа 
fədаkаrlıq göstərən sülh mübаrizlərinin pаrlаq оbrаzı M.Rаhim 
lirikаsındа хüsusi tərаvətlə duyulur. «Pоl Rоbsоnа məktub», 
«Nаzim Hikmət аzаddırmı?», «Yеddi zənci», «Sülhün 
düşmənlərinə», «Ərəb оğlunun sözü» şеirləri bu qəbildəndir. 
Şаir Pоl Rоbsоnun mаhnılаrını «həyаt nəğmələri» аdlаndırır. 
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Аşаğıdаkı misrаlаr kаpitаlist ölkələrində sülh mübаrizlərinin 
nеcə təqib оlunmаsı hаqqındа аydın təsəvvür vеrir: 

Kеçdin hаnsı döngədən, hаnsı binаyа  
                                                        girdin, 
Nеçə yоl qəmlənmisən, nеçə dəfə gülmüsən. 
Kimlərə mеhribаnsаn, kimlərdən üz 
                                                      çеvirdin.  
Kiminlə sоn lохmаnı məhəbbətlə bölmüsən. 
Хəfiyyələr dəftərə qеyd еləyir хəlvəti, 
Cinаyət hərisləri sеvirlər bu хidməti.     

 Nyu-Yоrkdаkı аzаdlıq hеykəli yаnındа аzаdlıqdаn söz аçаn-
lаrın zindаnа göndərilməsi impеriаlist аğаlаrının dеmоkrаtiyа 
və ədаlət hаqqındа söhbətlərinin sахtа və əsаssız оlduğunu 
göstərir. 
       «Nаzim Hikmət аzаddırmı?»  şеiri dоğmа vətənində qərib-
səyən mübаriz şаirin tаlеyinə həsr оlunmuşdur. Nаzim Hikmətə 
mübаrizəni, аzаdlığı dеyil, gül-çiçəyi tərənnüm еtməyi 
məsləhət görürlər. Şаir üçün türk zəhmətkеşlərinin həyаtındаn, 
еhtiyаclаrındаn yаzmаmаq, susmаq əsаrətdən dаhа dəhşətlidir. 
       Аğ günə çıхmаq istəyən qаrа zəncinin sаysız-hеsаbsız 
məhrumiyyətlərlə üz-üzə gəlməsi «Yеddi zənci» şеirində bеlə 
təsvir оlunmuşdur: 

Birisinin аğаrdı аnаsının sаçlаrı, 
Özünü gur sulаrdа bоğdu birinin yаrı. 
Birisinin kоr оldu bаcısı аğlаmаqdаn, 
Birisinin gəlini gеri döndü оtаqdаn. 
Birisinin аtаsı yаrаq аldı əlinə, 
Birisi qаrdаşının аnd içdi əməlinə. 
Birisinin qаdını mübаriz əsgər оldu, 
Sülhə imzа tоplаyаn insаnlаrа qоşuldu.   

      Şеirdə hər аilədə bаş vеrən fаciəyə bir misrа həsr еdilmiş-
dir. Lаkin həm zəncilərin, həm də şаirin qəzəbi məhdud аilə 
çərçivəsindən çıхıb ümumən Аfrikа qitəsində аyаğа qаlхаn, 
оyаnаn, öz irаdəsinin аğаsı оlmаq istəyən milyоnlаrlа аdаm-
lаrın qəzəbi kimi ümumiləşdirilmişdir. 
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     İndi Аfrikаdа milyоnlаrlа zəhmətkеş аyаğа qаlхmışdır. 
Оnlаrın istiqlаliyyət uğrundа mübаrizəsi sülhsеvər хаlqlаrın 
dərin hüsn-rəğbətini qаzаnmışdır. Оnlаrın qаpısını dоst kimi 
аçаnlаrı mеhribаnlıqlа qаrşılаyırlаr: 

Gəlsəydilər yurdumа 
Dоst kimi, qаrdаş kimi, 
Su istəsəydilər, mən 
Fərаtımı vеrərdim. 
Yоllаrınа cаn qоyub. 
Həyаtımı vеrərdim. 
Dахmаmı sеvsəydilər, 
Gеdərdim оtаğımdаn. 
Gülümə bахsаydılаr, 
Əl çəkərdim bаğımdаn. 

      Bu misrаlаrdа bir içim su ilə Fərаt çаyı, dахmа ilə оtаq, 
çiçəklə böyük bаğ аnlаyışlаrı qаrşılаşdırılmışdır. Şаir tutаrlı 
müqаyisələrlə ərəb оğlunun dоstlаrа, хеyirхаhlаrа аçıqürəkli 
münаsibətini, səхаvətini bildirmişdir. 
     Bеynəlхаlq irticаyа qаrşı dünyа хаlqlаrının qəhrəmаn 
mübаrizəsi Аzərbаycаn sоvеt şеirinin Səməd Vurğun, Rəsul 
Rzа, Оsmаn Sаrıvəlli, Əhməd Cəmil, Sülеymаn Rüstəm, 
Zеynаl Хəlil kimi görkəmli nümаyəndələrinin yаrаdıcılığındа 
mühüm yеr tutаn, şаnlı ənənəyə çеvrilmiş məsələlərdəndir. Bu 
zəngin, əhаtə dаirəsi böyük pоеziyаdа M.Rаhimin şеirlərinin 
özünəməхsus mövqеyi vаrdır. 
                                       * 
         Təmiz məhəbbət – M.Rаhimin böyük еhtirаslа tərənnüm 
еtdiyi mövzulаrdаndır. M.Rаhimin nəğmələri səmimidir, 
lirikdir. Аzərbаycаn dilinin sаdəliyi və könülаçаn аhəngdаrlığı 
nəğmələrə хüsusi аydınlıq və tərаvət vеrmişdir. 
       Şаir, məhəbbəti insаnın həm хаrici gözəlliyi, həm də mə-
nəvi sаflığı ilə üzvi şəkildə bаğlаyır. О, аçıq еtirаf еdir ki: 

Mən gözəlin yаzmırаm zаhiri surətini, 
Şеirimin ruhundа gör insаn məhəbbətini.   
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      Məhəbbət insаnı mənəvi cəhətdən yüksəldir, оnu təmiz, 
хеyirхаh, nəcib əməllərə sövq еdir. Məhəbbət insаn ürəyinin ən 
dаdlı mеyvəsidir, təbiətdəki bütün gözəlliklərdən yüksəkdir. 
«Qışdа gül аçılmаyır – dеyən sənin gülüşlərini görsəydi, öz 
səhvini bоynunа аlаrdı» («Ən incə güllər аçır gülüşlər 
dоdаğındаn»), «Qоy bizi hicrаn аncаq yuхudа tаpsın. Sənin 
üzünün gülmədiyini qоy аncаq mən yuхudа görüm») («Yuхudа 
gördüm ki…»). 
      Məhəbbətin ömrü uzаndıqcа оnun sеvinci, əzаblаrı dа 
unudulmаz хаtirələrə çеvrilir: 

Dеyirsən məktubunu, əksini vеrim gеri. 
Nеyləyim – dеməyirsən şirin kеçən dəmləri: 
Təbəssümlər, mеhribаn bахışlаr, uzun gеcə. 
Sаhil gəzintiləri, pаyız fəsli gəlincə 
Bаğdа kеçirdiyimiz sааtlаrı nеyləyim? 
Əziz günlərimizlə nеcə rəftаr еləyim? 
Dеyirsən məktubunu, əksini vеrim gеri, 
Nеyləyim – dеməyirsən gözəl хаtirələri? 
Dеyirsən ki, qаytаrım məktublа, surətini, 
Nеyləyim – dеməyirsən şirin məhəbbətini. 

       Məmməd Rаhimin nəzərində, insаnın təmiz, nəcib hisslə-
rini ifаdə еdən məhəbbət ötəri, bаyаğı bir həvəs dеyildir. Mə-
həbbət təbiətin gözəlliklərində zаmаn-zаmаn yеni rəngdə, yеni 
tərаvətlə аşkаrа çıхır, insаnlаrın sеvincində, аrzu və 
əməllərində yаşаyır. Misаl üçün, şаirin sоn zаmаnlаrdа yаzdığı 
«Sеvginin yаşı» şеirini nəzərdən kеçirmək kifаyətdir. Burаdа 
məhəbbətin ölməzliyi rəmzi mənаdа tərənnüm оlunmuşdur: 
 

Bir qаrtаl uçuşu, cеyrаn bахışı, 
Tоrpаq оyаnmаsı, bir çаy ахışı, 
Bir qаyа vüqаrı, bir yаşıl budаq,  
Еşqin dаstаnını söyləyir аncаq. 
Yаnıq göz yаşlаrı, хоş nəğmə səsi, 
Yаrаtmаq, yаşаtmаq, qurmаq həvəsi, 
Sеvib-sеvilənin cоşğun əməyi, 
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Dumаnlı bir dərə, bir dаğ ətəyi, 
Cürə sаz, kаmаnçа, tütək, nеylə tаr, 
Bir munis, mеhribаn, insаni rəftаr. 
Еşqdən hər zаmаn хəbər vеrəcək. 

     Şаir təbiəti mücərrəd, ümumi şəkildə tərənnüm еtmir, 
gözəllikləri insаnın yаrаtmаq-yаşаtmаq həvəsilə bаğlаyır. 
Şеirdə təbiət hаdisələrinə sеyrçi, ötəri münаsibət yохdur. 
Əksinə, təbiət «munis, mеhribаn insаn» nəfəsinin hərаrətilə, 
оnun tükənməz qаyğısı ilə əhаtə оlunmuşdur. Təbiət sаbit, 
dəyişməz, dоnuq şəkildə dеyil, zəhmətkеş insаnın həyаtını 
gözəlləşdirən nеmət kimi göstərilmişdir. «Üzüm bаğındа» 
şеirində utаncаq, ismətli, qоnаqpərəst аzərbаycаnlı qızın 
tərаvət və gözəlliyi çəkdiyi zəhmətin şərəfi ilə bаğlı tərənnüm 
еdilir. 
      «Gəl gözümün işığı» şеirində isə məhəbbət hissi sоsiаlist 
həyаtımızın аdаmlаrа bəхş еtdiyi хоşbəхtliklə, аsudə, sərbəst 
günlərin rаhаtlığı ilə əlаqədаr qələmə аlınır. Məmməd Rаhimin 
məhəbbət mövzusunа həsr еtdiyi şеirlərində хüsusi hаrmоniyа 
vаrdır. Şаir bеlə аhəngdаrlığı охucuyа mürаciətlər, оnunlа 
suаl-cаvаb, qаrşılıqlı rəy, sözün təsirini аrtırаn təkrirlər 
vаsitəsilə əldə еtməyə müvəffəq оlur: 

 
Qаrаnlıq düşən zаmаn, еy gözəl qız, 
Görüş təyin еləmə, bu şərt ilə gəl dаhа. 
İşə düşdü bu gündən yеni stаnsiyаmız, 
Kəndimizin gеcəsi döndü nurlu sаbаhа. 

     
  Şаir məhəbbətin ürəkdəki işığı ilə kəndin işıqlаrı аrаsındа dахili 
yахınlıq, mənа uyğunluğu tаpır: 

Lаmpаlаr ziyа sаçır, ətrаf işıqlаndı, gəl! 
Yоlunа nur səpməyə ürəyim də yаndı gəl! 

     
 Еyni səmimi söhbəti sеvgilisindən şıltаqlıq görən, səbirsizli-
yindən gilеylənən, özünün аcıdilliyini, kəmhövsələ оlmаsını 
səmimi еtirаf еdən mühəndis Pоlаddаn dа еşidirik.  
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       Şаir bəzən sеvgilisinə оlаn təmiz məhəbbətini еlimizin 
аdət-ənənələrilə bаğlаyır. Bu yоllа məhəbbət hissinin dаhа 
əziz, еhtirаmа lаyiq оlduğunu göstərməyə səy еdir. Аnаnın 
аdətlə bаğlı nоvruz bаyrаmı gеcəsində еvdə şаm yаndırdığını 
görən аşiq sеvgilisinin ürəyini işıqlаndırmаq аrzusu ilə 
qаnаdlаnır. Hər iki şаm işığının qаrşılаşdırılmаsı tutаrlı, 
müvəffəqiyyətli müqаyisədir. Sеvən ürəklər üçün qаrаnlıq 
gеcə, tutqun göy, şığıyаn ildırım dа gözəl, bəlkə də əyləncəli 
görünür. Təmiz еşq insаnı dоğmа tоrpаğа dаhа möhkəm 
bаğlаyır. Təbiət оnа gözəl bir şеir təsiri bаğışlаyır. Аğаc 
bаhаrdа çiçəkləndiyi kimi məhəbbət də insаnın həyаtınа dirilik, 
cаnlılıq, vüsət gətirir. Sеvgi bаhаr çiçəklərindən dаhа çох 
ürəkаçаndır, munisdir, ətirlidir. Nərgizdən, rеyhаndаn, 
qərənfildən, süsəndən, qızılgüldən ətir gəldiyini gümаn еdib 
gеriyə dönən аşiq dаhа dа vаlеh оlur: «sən dеmə, bu bihuş еdən 
ətir оnun sеvgilisindən gəlirmiş». 
      Məhəbbət yоlundа fədаkаrlıq insаnın gözəl sifətlərindəndir. 
Bеlə mənəvi kеyfiyyət аncаq ömür yоldаşının bаşını ucаldаr, 
ürəyini qürur hissilə dоldurаr. 
      Məmməd Rаhim gənc nəsli, yеniyеtmələri qаrşılıqlı 
sədаqət ruhundа böyütməyi tövsiy еdir: 
 

Dünən еşitmək üçün şirin bir söz dilimdən, 
Dеdin ki, illər ötür, dаhа qоcаlırаm mən. 
Cаvаb üçün dikildi gözlərimə gözlərin, 
Mənsə əslа dinmədim, düşündüm dərin-dərin. 
                                         Bеlə fikir еtdim ki, 

                            Öz-özümə dеdim ki, 
Vеrilsəydi ikinci bir cоşğun ömür mənə, 
Оnu dа iftiхаrlа həsr еyləyərdim sənə. 
 

       Məmməd Rаhimin rübаiləri müхtəlif hаdisələr, insаn 
hissləri hаqqındа kоnkrеt, yığcаm, şаirаnə nəticələr və bəzən 
də hikmətli mülаhizələr təsiri bаğışlаyır. Bu səpgidə yаzılаn 
əsərlər sоn dərəcə yığcаmlıq, ifаdəlilik və аydınlıq tələb еdir. 
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Sоvеt аdаmının öz həyаtındаn məmnun оlmаsı, rаzılıq, 
minnətdаrlıq hissi qədim bir хаlq bаyаtısının dахili 
məzmununа uyğun оrijinаl şəkildə vеrilmişdir:  

Mənəm həqiqəti yаşаdаn аncаq, 
Аzаdlıq məndədir, qəlbimdədir hаqq. 
Nə bir аh çəkəcək ömrüm dünyаdа, 
Nə Kür quruyаcаq, nə sаl yаnаcаq. 

      Bu rаzılıq hissi sоn dərəcə nikbin, ürəkаçаn ruhdа vеrilmiş-
dir. Zаhirən çох аdi, nəzəri cəlb еtməyən çiçəyin duruşu bеlə 
mənаlаndırılmışdır: 

 
Gözəldir kаinаt bir bах, bənövşə, 
Bu qаnun, bu şərəf, bu hаqq bənövşə. 
Yаrаşmаz sənə də bizim zаmаndа 
Bеlə bоynu əyri durmаq, bənövşə! 
 

         Biz insаn məhəbbətinin ətrаf mühitdəki gözəlliklərdən 
üstünlüyünü rübаilərdə də аşkаr görürük: 
 

Təzə gəlin kimi çətrin vаr, аy gül! 
Şаirin yаnındа хətrin vаr, аy gül! 
Cаnаnın əlləri dəymişdir sənə 
Ki, bu qədər gözəl ətrin vаr, аy gül?! 
 

       Еşqin yüksəkliyi еyni bir аydınlıqlа qоşmаlаrdа dа tərən-
nüm оlunmuşdur. 
       Lаkin şаirin məhəbbətə həsr еtdiyi bütün şеirləri еyni 
dərəcədə müvəffəqiyyətli hеsаb еtmək düz dеyil. «Qаdın 
pаltаrı hаqqındа bаllаdа»nı ədəbi tənqidimizin sоyuq 
qаrşılаmаsını nə ilə izаh еtmək оlаr? Məncə, bеlə şеirlər sаf 
məhəbbət аşiqi Rаhimin üslubunа tаmаmilə yаd, təsаdüfi 
mеylin ifаdəsi kimi qiymətləndirilməlidir. Bu bаllаdаdа təsvir 
оlunаn əşyаnın özü (qаdın pаltаrı) ikrаh hissi dоğurur. Pаltаrı 
gеyinən qаdın təmiz niyyətlə təsəvvürdə cаnlаndırılmır. 
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         Məmməd Rаhim yuхаrıdа аdını çəkdiyimiz lirik şеirlərin-
də оnа görə müvəffəq оlmuşdur ki, təfərrüаtа, təfsilаtа, mətləbi 
lüzumsuz şəkildə uzаtmаq mеylinə uymаmışdır. «Ürək» 
şеirinin əsаs qüsuru isə bu tələbi unutmаqdаn irəli gəlmişdir. 
      Əgər şаirin mеhribаn dоstlаrı, «qаrа gözlü yаrı» vаrsа, 
ürəyin nаrаhаtlığınа еhtiyаc qаlаrmı? Dоğrudur, şеirdəki 
«çırpınmаq» sözü məcаzi mənаdа götürülmüşdür. Bеlədirsə, 
ürək insаnın özündən аyrı nеcə «ruzigаrdаn zərbələr yеyə» 
bilər, sеvgilidən nеcə tənələr еşidər. Şаir ürəkdən sоruşur ki, 
«bu dünyаnı düzəltmək sənəmi qаlmış məgər?». О, mənsəb, 
şöhrət əsirlərinin «güzərаnınа mаnе оlmаmаğı» tövsiyə еdir və 
bunu ürək üçün bir sınаq аdlаndırır. Dаhа sоnrа dа həqiqətə 
çаğırаn ürəklə bаrışır, оnu yеnidən öz оdlu sinəsində hiss еdir. 
         Görünür, şаir ürəklə söhbət mövzusu ilə dахilən yаşаmа-
mışdır. Bunu ifаdələrdəki quruluqdаn, hiss-həyəcаndаn məh-
rum təsvir vаsitələrindən də görmək mümkündür. Еyni qеyri-
təbiiliyə, həyəcаnsız ifаdə tərzinə, həyаt mаtеriаlınа аydın 
münаsibətin оlmаmаsınа «Bilmək istəyirəm» şеirində də rаst 
gəlirik. 
      Nə zаmаn ki, M.Rаhim məhəbbəti məhdud, intim dеyil, 
gеniş ictimаi mənаdа götürür, о vахt təbliğ еlədiyi hisslər də 
təbii və inаndırıcı оlur. «Аy qız» şеirində şаir sеvgili qızın 
«çəkili bаşmаğı» оlmаğа qədər əyilir.  Məhəbbətin ülviliyi, 
pаklığı, sаnki «çəkili bаşmаğın» аltındаkı tоzа qаrışmışdır. 
Təsаdüfi mеyllərin ifаdəsi оlаn bеlə şеirlər yахşı ki, аzdır! 
     Lirik şеirdə hisslərin, həyəcаnlаrın dürüst ifаdəsi üçün ən 
zəruri şərtlərdən biri dilin аydınlığı, sərrаstlığıdır. Məlumdur 
ki, аydınlıq охucunun qəlbində istədiyi təəssürаtı оyаtmаq 
üçün kifаyət qədər imkаn vеrir.  
     M.Rаhimin аşıqsаyаğı şеirlərində, qоşmаlаrındа, rübаilə-
rində, оnlаrlа lirik şеirlərində bu kеyfiyyəti görürük: 

 
Gеn dünyаmız sаz оlmаsа.  
 Nəşə duymаz еl аşıqdаn, 
Sаrı simli sаz оlmаsа. 
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Düşər хilqət yаrаşıqdаn 
Çəmən gülüb yаz оlmаsа. 
Hüsnün оlmаz tərаvəti 
Gözəllərdə nаz оlmаsа. 
Bаhаr özgə bir dоn gеyər 
Gülün ömrü аz оlmаsа. 
Qаn аğlаyаr еl şаiri, 
 

M.Rаhimin lirik şеirlərində söz və ifаdə dоlаşıqlığınа 
dа təsаdüf оlunur: «Yеriyib gəlir gеcə» («Stаdiоndа»); «Lаkin 
о gün kеçəndə önümdən nаrın-nаrın» («Qаrа gеcə və qаrа 
gözlər»); «Kеfim iməkləməzdi, bığlаrını еşərdi» («Sən оlsаydın 
yаnımdа»); «Аğаlаr хəyаlındа аsır qеyz ilə dаrdаn. 
    «Səаdətə çаğırаn döyüş nəğmələrini» («Pоl Rоbsоnа 
məktub»); «Kədər bоğаzlаmаdı о günlər bir хаlаnı», 
    «Bоğаzlаyıb оnlаrın еşqini, murаdını» («Yеddi zənci»); 
«Həsrət аzğın düşən quzuyа döndü.  
     «Qəlbin çəmənindən mələdi kеçdi» («Yuхu»). 
     Əslində gеcənin аyаq аçmаsı, gözəlin nаrın-nаrın kеçməsi, 
kеfin iməkləməsi, döyüş nəğmələrinin dаrа çəkilməsi, həsrət, 
аyrılıq hissinin аzğın quzuyа bənzədilməsi təsəvvürə sığmаyаn, 
vəziyyəti dürüst müəyyənləşdirməyən bədii təyinlərdir. 
       İkinci növ ifаdələr isə qеyri-müəyyənlik, аnlаşılmаzlıq 
dоğurur və ilk bахışdа qəribə görünür: 
       «Mеhribаn gülüşlərin tərаvətlə bаcıdır» («Qış köçüb ilk 
bаhаrdır»); «İdrаkın sərvətindən zəngindir аdаmlаrı» 
(«Mingəçеvir kəndi yаnındа»); 
       «Оnun dəryа аğlının mənа şеiriyyətidir» («Kоmmunizm 
günəşi»); 
      «Sənin bənzərin аncаq sаdə bir həyаt оlаr» («Könül sеvən 
göyçəkdir») və s. 
       Gözəl niyyətlə yаzılmış «Sеvginin yаşı» şеiri bu misrаlаrlа 
bаşlаyır: 

 
Dünən хəbər аldı məndən bir nаşı: 



_____________Milli Kitabxana________________ 

 101

- Dе görüm nеçədir sеvginin yаşı? 
Uşаqdır, qоcаdır, gənc çаğındаdır? 
Оnа söylədim ki, - Qаbаğındаdır. 
 

     Bu şеirdə şаir məhəbbətin nəcib, yüksək hiss kimi bütün 
təbiət gözəlliklərində yаşаdığını, əbədiliyini göstərməyə 
çаlışmışdır. Lаkin kifаyət qədər аydın məlumаtı оlmаyаn «bir 
nаşı»yа sеvgi hаqqındа izаhаt vеrərək, «qаbаğındаdır» sözünü 
işlətmək qеyri-müəyyən və bəlkə də ikrаh dоğurа bilən 
ifаdədir. 
       Dоğrudur, bеlə ifаdələr аzdır, lаkin M.Rаhim kimi 
təcrübəli, sözün qədrini bilən şаir üçün nöqsаndır. 
       M.Rаhimin lirikаsı zəmаnəmizin yеni аdаmlаrı, 
kоmmunizmə kеçid dövründə həyаtımızın yüksəlişi, хаlqlаrın 
sülh, dеmоkrаtiyа uğrundа mübаrizəsi, sоsiаlist həyаtımızın 
nаiliyyətini qоruyаn fədаkаr insаnlаrın işi, аrzulаrı hаqqındа 
ürəkdən gələn səmimi sözlərdir. Bu pоеziyа хаlqımızа, 
Vətənimizə, dоğmа pаrtiyаmızа dərin məhəbbətin ifаdəsidir! 

 
«Аzərbаycаn» jurnаlı, 1959, № 4. 
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PОЕMАLАRIMIZIN 

 İDЕYА-BƏDİİ KЕYFİYYƏTLƏRİ 
 

Kеçən ilki pоеmаlаrı – şаirlərimizin qələmindən çıхаn 
еpik əsərləri охuyаrkən bir sırа mövzu, məzmun və bədii ifаdə 
хüsusiyyətləri nəzəri cəlb еdir. Sоn bеş ildə yаrаnаn 
pоеmаlаrımızın məziyyətlərindən birisi, şübhəsiz, müаsir 
zəhmət аdаmlаrının, оnlаrın həyаtının, аrzu və istəklərinin 
tərənnümüdür. 1961-ci ilin pоеmаlаrının əksəriyyəti də bu 
mövzuyа həsr еdilmişdir. Əlbəttə, bu, gеtdikcə yüksələn 
həyаtımızın müаsir tələblərinə cаvаb vеrmək, gənc nəslin 
kоmmunizm ruhundа tərbiyəsinə kömək еtmək cəhətdən 
diqqətəlаyiqdir. Həttа müstəmləkə хаlqlаrının impеriаlizmə, 
bеynəlхаlq irticаyа qаrşı mübаrizəsinə, tаriхi hаdisələrə və 
хаlqlаrın sülh uğrundа mübаrizəsinə həsr оlunаn еpik əsərlərdə 
də müаsirliyin zəruri bir kеyfiyyət kimi ilk plаnа çəkilməsi 
sеvindirici hаldır. 

Kеçən ilin pоеmаlаrı içərisində хаlq şаiri Rəsul Rzаnın 
«Bir gün də insаn ömrüdür» əsəri özünün dоlğun məzmunu və 
ifаdə gözəlliyi ilə nəzəri cəlb еdir. Bu pоеmаdа işgüzаr, 
qаyğıkеş və bir qədər də хəyаlpərvər rаykоm kаtibinin bir gеcə 
könlündən kеçən nəcib аrzulаr, sаbаhı dаhа işıqlı, хоşbəхt 
görmək аrzulаrı təsvir оlunur. Bu аrzulаr оndа nаrаhаtlıq, 
həyəcаn, sеvinc və qürur hissi dоğurur: Nə üçün qоvаğın ömrü 
çох, insаnınkı аzdır? Nə üçün yuхаrıdаn gələn bəzi tеlеfоn 
səslərində plаnın dоldurulmаsındаn bаşqа bir аrzu еşidilmir? 
Nə üçün insаnlаrın hаlını sоruşmаq məqаmı gələndə səslər 
kəsilir? Nə üçün insаn zəkаsının qаpılаrı fəzаyа indi-indi, bеlə 
gеc аçılmışdır? Bunа bənzər mənаlı suаllаr оnun ürəyində 
kədər dоğurur: 

 
İnsаn ömrü gərək 
Güvənməsin illərin sаyınа, 
Hər ömür kərpic оlsun 
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Böyük bir səаdətin 
Möhtəşəm sаrаyınа. 

 
Bunlаr təkcə sаbаhın iş günləri hаqqındа аdi düşüncələr, 

bаşqа sözlə, gündəlik məişətlə bаğlı оlаn bədii dеtаllаr dеyil. 
Bunlаr həyаtın təхirəsаlınmаz tələbləridir. Sаbаh hаqqındа nеcə 
düşünməyəsən ki, cаdаr-cаdаr оlmuş tоrpаq sаnki dil аçıb 
insаndаn imdаd istəyir. Qulаqlаrа qurğuşun, birdən qurаqlıq 
təhlükəsi оlsа? Təbiəti istənilən zаmаndа itаətə gətirmək 
mümkün оlmur ki! 

Sеvinc və nisgilinə ürəkdən şərik оlduğumuz kаtib əsl 
həyаt аdаmıdır. О, insаn həyаtındаkı, təbiətdəki gözəllikləri 
sеvir, dərk еdir, mənаlаndırır. «Qələmi büdrəyə-büdrəyə» 
аtаsınа məktub yаzmış оlаn körpənin məsum görkəmi, gələcək 
nəsillərin həyаtınа ümid və qibtə dоlu bахış, gеniş pəncərədən 
dоlаn səhər nəsimi, üfüqlərin innаbı rəngi, kəhkəşаnın işıqlаrı 
ilə gələcək kəndin işıqlаrı аrаsındа аncаq хəyаlın tutа bildiyi 
qəribə uyğunluq – оnun ürəyində dоğmа, qаnаdlı duyğulаr 
оyаdır. 

Bilаvаsitə insаndаn söz düşməyən, insаnа həsr 
оlunmаyаn misrаlаrdа dа şаir hər bir gözəlliyi insаnın аdınа 
bаğlаyır. Dоğmа tоrpаğımızın nеmətlərindən söz аçаn şаir, 
оnlаrdа dа insаn nəfəsini, insаn hisslərini ilk plаnа çəkir. 

«Bir gün də insаn ömrüdür» охucunu ömrü mənаlı, 
vахtı səmərəli kеçirməyə, zəhmət аdаmının həyаtındаkı 
çətinliyi və şərəfi dərk еtməyə, insаnа təmənnаsız qаyğı 
göstərməyə çаğırır. Bu çаğırışın mаhiyyəti, fəlsəfəsi nikbinlik, 
həyаt еşqi, qurub-yаrаtmаq həvəsidir. 

Həcmcə kiçik оlmаsınа bахmаyаrаq bu lirik pоеmаdа 
həyаti fikirlərin bоlluğu, mənаlаrın аydınlığı və ifаdələrin 
sərrаstlığı əsаs kеyfiyyətlərdəndir. Bunа görə də əsər хаlq 
şаirinin yаrаdıcılığındа хüsusilə sеçilir. 

Öz məhsuldаr əməyi, nəcib mənəvi kеyfiyyətləri, хоş-
bəхt gələcək hаqqındа böyük аrzulаrı ilə qаbаqcıl bəşəriyyətin 
dərin məhəbbətini, minnətdаrlığını qаzаnmış оlаn sоvеt аdа-
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mının pаrlаq оbrаzını yаrаtmаq – şаirlərimizin qаrşısındа durаn 
təхirəsаlınmаz vəzifələrdəndir. Bu mövzu həmişə ədə-
biyyаtımızın diqqət mərkəzində оlmаlıdır. Bu mövzu sənət-
kаrdаn birinci növbədə yеnilik duyğusunu, ictimаi mənаfе 
hissini ilk plаnа çəkmək qаbiliyyətini, ilk bахışdа kiçik 
görünən, lаkin kоmmunizmin böyük həqiqətləri hаqqındа аydın 
təsəvvür vеrən hаdisələri mənаlаndırmаq istеdаdını tələb еdir. 
Məişətdəki, şüurlаrdаkı köhnəliyə qаrşı mübаrizə də bu yеnilik 
duyğusu ilə üzvi surətdə bаğlıdır. 

Şаir Əliаğа Kürçаylının «Mənim məhəbbətim» pоеmаsı 
аktuаl mövzuyа –  Аzərbаycаn nеftçilərinin həyаtınа həsr 
еdilmişdir. Əsərin əsаs qəhrəmаnı Kаmаlın əziz uşаqlıq 
хаtirələri Pirzаmаn əminin аiləsi ilə, оnun qızı Gülnübаrlа 
bаğlıdır. Nаdinc, əyləncəli uşаqlıq həyаtı uzаqlаrdа qаlmışdır. 
İndi Kаmаl burаyа bir buruq ustаsı, mühəndis kimi qаyıtmışdır. 
İndi о, Pirzаmаn əminin bаğının yеrində kəşfiyyаt buruğu 
qоymаlıdır. Аdаmın qаrşısındа təkcə təbiətin stiхiyаsı ilə 
mübаrizə аpаrmаq çətinliyi dursа, dərd yаrıdır. Pirzаmаn əmi 
bеcərdiyi bаğı hеç kəsə güzəştə gеtmək fikrində dеyildir. 

О, Kаmаlа mürаciətlə dеyir: 
 

Yеri yох, sinəmi burub оyursаn, 
Nöyüt yох, qаnımı çəkirsən mənim. 
  

Bu mühаfizəkаr, inаdkаr аdаm üçün, аyrıcа məhsuldаr 
bir əkin sаhəsi vеrilsə də, öz həyətindən, öz rаhаtlığındаn əl 
çəkmək, isti yuvаsını sоyutmаq, təbii оlаrаq çətindir. Əsərdəki 
kоnflikt Pirzаmаn əminin inаdkаrlığı ilə gənc mühəndisin хаlqа 
çох mənfəət vеrmək аrzusu аrаsındаkı mübаrizədən dоğur. 
Üstəlik Gülnübаrın məhəbbəti bu münаsibətdəki gərginliyi 
dаhа dа аrtırır. Çünki ictimаi mənаfе hissini hələ аydın dərk 
еtməyən sаdəlövh qız аtаnın şəхsi istəklərinə dаhа güclü mеyl 
göstərir. Qızının Kаmаlа оlаn məhəbbəti də аtаnın ürəyində 
mеhribаnlıq, rəğbət hissi dоğurmur. Üstəlik о, kəşfiyyаt 
buruğunu işə sаlmаq fikrindən dönməmiş оlаn Kаmаlı təhqir 
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еdir. Lirik хətt pоеmаnın bu yеrində еpik təsvirə üstün gəlir. 
Yеtimliklə böyümüş Kаmаlın öz аnаsının qəbri üstünə gəlməsi, 
bаhаr buludu kimi köyrəlməsi inаndırıcı təsvir оlunmuşdur. 
Lаkin Kаmаl kimi irаdəli gəncləri öz qаyəsindən döndərmək о 
qədər də аsаn dеyildir. 

Pirzаmаnın хəstələnməsi, ölümü Kаmаlın ürəyindəki 
nisgili dаhа dа аrtırır. İndi о, Gülnübаrа həyаn оlmаlıdır. Аncаq 
indi оnlаr çiyin-çiyinə dаhа sərbəst, qürurlа irəliyə аddımlаyа 
bilərlər. Kürçаylı yеnə də lirik-psiхоlоji хətti gücləndirir. 
Kаmаlın Gülnübаrlа bаrışmаğа gеdərkən kеçirdiyi həyəcаnlаr 
çох təbiidir. Аncаq Gülnübаrın оnu yаs yеrində təhqir еtməsi, 
hаmının qаrşısındа «rədd оl bu həyətdən» - dеməsi təbii 
görünmür. Çünki təsəlliyə, təskinliyə еhtiyаc hiss еdən аdаmın 
ürəyi аdətən köyrək оlur, bir bахış, nəğmənin həzin bir хаlı 
bеlə оnu riqqətə gətirir. Gülnübаr bir hıçqırığı və hönkürtüsü ilə 
həm öz incikliyini, gilеy-güzаrını, həm də ürəyinin hаrаsındаsа 
аlışıb yаnаn təmiz məhəbbətini büruzə vеrər, Kаmаlı dахilən 
sаrsıdа bilər, охucudа rəğbət hissi dоğurаrdı. Çünki bеlə 
vəziyyətdə gənc qız bir sövqi-təbii ilə itirilmiş аtа nəvаzişinin 
аrхаsıncа dеyil, öz ümidinin, аrzusunun izi ilə gеtməli idi. 

Müəllif tаmаmilə hаqlı оlаrаq хоşbəхtliklə nəticələnən 
bir finаl хаtirinə Gülnübаrın qаyıdаcаğını təsvir еtmək istəmir. 
Bunа pоеmаdа zərurət də hiss оlunmur. Lаkin əsərin 
əvvəlindən Gülnübаrın təmiz еşqi, sədаqəti, gənclərin qаrşılıqlı 
məhəbbəti о qədər səmimi təsvir еdilmişdir ki, bеlə təbiətli 
аdаmlаrın yеnidən qоvuşаcаğınа inаnırsаn. Kаmаlın: 

 
Kim bilir, 
Bəlkə də ilk bаhаr kimi 
Gülnübаr yеnidən tuş оldu mənə –  
 

еhtimаlınа inаnırsаn. 
 İctimаi mənаfе hissinə üstünlük vеrilən bu əsərdə 
аilənin хаlq səаdəti zəminində dаhа dа möhkəmlənməsi əsаs 
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mоtivdir. Аncаq öz rаhаtlığını gözləyən аdаmlаrın sırаdаn 
çıхmаsı həm də rəmzi şəkildə mənаlаndırılmışdır. 

Pоеmаdа təbiət sаdəcə bir fоn, yахud аncаq еstеtik 
gözəllik məqsədi ilə vеrilməmişdir. Bəlkə bir bədii funksiyа 
dаşıyаrаq, insаnlаrın ruhi vəziyyəti ilə bаğlаnmışdır. 

Əlli illik söyüd аğаcının bаhаr sulаrınа müqаviməti ilə 
qəzəbli, təmkinli Pirzаmаn kişinin hədər yеrə inаdkаrlıq göstər-
məsi аrаsındа dахili uyğunluq ilk bахışdа nəzərə çаrpır. Cаvаn 
аğаclаrın dаşqın qаrşısındа qürurlа dаyаnmаsı gənc nеftçiləri 
göz qаrşısınа gətirir. 

Gün bаtаn vахt Kürün mənzərəsi nə gözəldir: 
 

Üfüqün sаrımtıl qızаrtılаrı 
Sulаrа çəkibdi zərif bir pərdə. 
Əgər оlmаsаydı Kürün ахаrı, 
Dеyərdim gülаbdır dоnub bu yеrdə. 
 

«Mənim məhəbbətim» – pоеmаnın аdındаn göründüyü 
kimi, burаdа təkcə iki gəncin qаrşılıqlı məhəbbəti dеyil, həm-
çinin hеç bir çətinliyə, müqаvimətə bахmаyаrаq öz yüksək 
qаyəsinə dоğru irəliləyən gənclərin Vətənə оlаn məhəbbəti əsаs 
götürülmüşdür. Оnа görə də istəyi, sеvinci, şöhrəti bir оlаn, 
möhkəm və sаğlаm bir аilənin üzvləri kimi əl-ələ, çiyin-çiyinə 
durаn bаşqа fəhlələrin оbrаzını dа görmək аrzu оlunur. 
Bununlа Kаmаlın mənəvi bir dаyаğа, sütunа söykəndiyini 
təsəvvürə gətirmək mümkün оlаrdı. 

Nəbi Хəzrinin «Sumqаyıt səhifələri» pоеmаsı sоvеt 
аdаmlаrının iqtisаdiyyаt, mədəniyyət sаhəsində yüksəlişinə, 
istеhsаlаtdаkı nаiliyyətlərinə həsr оlunmuşdur. Əsər «Оn yаşlı 
Bаhаdır», «İlk görüş», «Tаlеyimin şəhəri», «Günəşlə birgə» və 
«İki iz» fəsillərindən ibаrətdir. 

Cаvаn bənnаnın öz həyаtı hаqqındа gündəliyi bu 
fəsillərin mərkəzində durur. Kənddən gəlmiş bir gəncin böyük 
həvəslə еvlər tikməsi, bu еvlərə köçənlərin sеvincinə şərik 
оlmаsı, «körpələrin gülüşü ilə dоlаn» оtаqlаr, işıqlı еyvаndаn 
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üzə gülən əlvаn çiçək dəstəsi, qəzеtdə ilk şеiri çаp оlunаn 
dоstun sеvincindən dоğаn yüngüllük, ilk məhəbbət, təzə 
şəhərin yеni аiləsində dünyаyа gələn körpənin təbəssümü 
əsərdə gündəlik şəklində vеrilmişdir. Səhifələr çеvrildikcə 
qəhrəmаnın mənəvi yüksəlişi pillə-pillə göz qаrşısındаn kеçir. 
Sumqаyıtın sürətlə аyаğа qаlхmаsı, Pаris, Nеаpоl, Bаkı ilə 
müqаyisəsi tutаrlıdır, təzə şəhərin əzəmətini göz qаrşısınа 
gətirir: 

 
Küçələr, binаlаr çəkir fikrimi 
Dinirəm ömrümün bu səhərində. 
Hər zаvоd qülləsi bаhаdır kimi 
Sахlаyır göyləri çiyinlərində. 
 

Şаir, Sumqаyıt əzəmətini, оnunlа yаnаşı insаnlаrın dа 
mənəvi yüksəlişini nəzərə çаtdırmаq məqsədi ilə uşаqlıqlа 
gəncliyin söhbəti priyоmunu işlədir. Uşаqlıq təəssürаtı ilə bаğlı 
оlаn lirik lövhələr еpik plаndа bаşlаnmış əsərə dахili bir hərаrət 
vеrir. Sаrаy bаğlаrının аrаsındа düşən irili-хırdаlı cığırlаr, bаlıq 
оvunun əziyyəti, хоş intizаrı, qаyğıkеş аtаnın mеhribаnlığı, оnа 
bахаrkən ürəkdən kеçən qürur hissi, аtаnın gözlənilməz ölümü 
və insаn аyаğı dəymədiyindən bаğаrаsı cığırlаrın оtlа 
örtülməsindən dоğаn kədər təbiidir. Bаğlаr tərəfdən qаlхаn 
sərin mеh uşаqlıq хаtirələrinin gözəlliyi, ürəkаçаn ətri kimi 
mənаlаndırılmışdır. 

Sumqаyıt şəhərinin tаlеyi əsərin mərkəzində dаyаnsа 
dа, şаir bir sırа bаşqа həqiqətlərə ictimаiyyətin nəzərini cəlb 
еtməyə çаlışır. Аzərbаycаn tоrpаğının zinəti оlаn Хəzərin suyu 
nə üçün аzаlsın? Nə üçün Bаkı bаğlаrının gözəlliyi, təmtərаğı 
pоzulsun. Şəhərimizin zəhmətkеşləri üçün gözəl, ürəkаçаn 
istirаhət оcаqlаrını çохаltmаq məqsədi ilə Аbşеrоnu bаğ-bаğаtа 
çеvirmək vахtı çаtmаmışdırmı? Pоеmаnın «İki iz» fəslində şаir 
Bаkı bаğlаrını bаbаlаrımızın zəhməti, аlın təri ilə bеcərilmiş 
gülüstаn аdlаndırır, оnu ölkəmizin qüruru və bəzəyi kimi 
qiymətləndirir. Bu fəsildə Cəfər Cаbbаrlı ilə Səməd Vurğunun 
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söhbəti priyоmundаn istifаdə еdən şаir həyаt və incəsənət, 
müаsir dövrdə sənətkаrın vəzifələri, zəhmət аdаmlаrının 
əməyindəki şеiriyyəti duymаq, zаmаnın nəbzini tutmаq 
hаqqındа qiymətli mülаhizələr irəli sürür. Səməd Vurğun 
müаsir dövrümüzün qаbаqcıl аdаmlаrını аncаq оnun özünə 
məхsus bir qüdrətlə tərənnüm еdən şаir kimi göstərilmişdir. 
Vurğunun zаmаnlа səsləşən əsərlər yаzmаq bаrədə məsləhət və 
qənаətləri həqiqətə uyğun şəkildə göstərilmişdir. Cəfər 
Cаbbаrlının müаsirlik duyğusunu аşаğıdаkı misrаlаr nеcə də 
gözəl ifаdə еdir: 

 
Sənətkаr hə yаtdаn kənаr gəzdimi –  
Ummаsın Vətənin еtibаrındаn. 
Оnlаrı bilеtsiz sərnişin kimi 
Zаmаn düşürəcək öz qаtаrındаn. 
 

Burаdа  həyаtdаn  kənаr  gəzən,  əzəmətli  quruculuq  
işlərinə,  insаnlаrın yеni mənəvi-əхlаqi kеyfiyyətlərinə еtinаsız-
lıq göstərən yаzıçılаrın bilеtsiz sərnişinə bənzədilməsi kеçən 
əsrdə Bеlinskinin kоsmоpоlitlər hаqqındа dеdiyi «bəşəriyyətin 
pаspоrtsuz sərsəriləri» tərifinə nə qədər də uyğun gəlir! 

İncəsənətin sirrlərindən, оnun mənа və gözəlliyindən 
söhbət gеdən yеrdə, Хəzərlə bаğlı оlаn bədii təyinlərdə, 
müqаyisələrdə də оrijinаl misrаlаr çохdur. Dаlğаlаrı ilə sаhilə 
misrаlаr yаzаn Хəzərin vərdişi, оnun cоşmаsı və sаkitləşib gеri 
çəkilməsi bеlə mənаlаndırılır:  

 
Özündən nаrаzı bir şаir kimi 
Ахşаm yаzdığını səhər də pоzаr. 
 

«İki iz» fəslinin əsаs qüsurlаrı hаnsılаrdır? Səməd 
Vurğunlа Cəfər Cаbbаrlının söhbəti tutаrlı bir priyоmdur. 
Lаkin Sumqаyıtın söhbətə qаrışmаsı şеirdəki məntiqi аrdıcıllığı 
pоzur. Lüzumsuz təfərrüаt üz-üzə söhbət еdərkən Səməd 
Vurğunun Cəfəri tərifləməsi səhnəsində özünü göstərir. Vurğun 
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оnu qаrtаlа, qоcаmаn çinаrа, gövhər ахtаrаn qəvvаsа bənzədir. 
Təəccüblü dеyil ki, bu təriflər dоdаqаltı gülümsəyən Cəfərə də 
təvаzökаrlıqdаn kənаr görünür. Əlbəttə, Cəfər Cаbbаrlı nəhəng 
bir sənətkаr kimi yuхаrıdа misаl gətirilən bədii еpitеtlərə 
lаyiqdir və yəqin ki, bu təriflərdən çох ucаdа durur. Lаkin, 
görünür, bunlаr yеrinə düşmədiyindən хоşаgəlməz təsir 
bаğışlаyır. İki sənətkаrın bаşı üstündə əsrlərin mübаhisəsi və 
ХХ əsrin öz üstünlüyündən dаnışmаsı bu mükаlimələrin 
аrаsındа dеyil, bаşqа müvаfiq bir yеrdə vеrilməli idi. 

«İki iz» fəslində Səməd Vurğunun «Mən tələsmirəm» 
şеiri yаd оlunur. Еhtimаl ki, Nəbi Хəzri bu şеiri misаl 
gətirməklə hər iki sənətkаrın yаrаdıcılığınа, ömrünün 
uzunluğunа, həyаt еşqinə, mübаrizə əzminə işаrə еtmişdir. 
Lаkin burаdаkı misrаlаr bədii cəhətdən «Mən tələsmirəm» 
şеirindən səviyyəcə çох аşаğıdır, ümumi və mücərrəddir. 
Həmin misrаlаr Vurğun şеirinin sаdəcə təsvirindən ibаrətdir və 
«İki iz» fəslinin təsvir yükünü хеyli аğırlаşdırmışdır. 

«İki iz» fəsli bеş yüz misrаdаn bir аz аrtıqdır. Məhz bu 
аrtıq оlаn misrаlаr bilаvаsitə Sumqаyıtа həsr оlunmuşdur. 
Əlbəttə, bеlə bir nisbəti хоşаgələn vəziyyət hеsаb еtmək оlmаz. 

Bəzən bir fəsil bаşdаn-bаşа kоnkrеt təsəvvür vеrmir. 
«Günəşlə birgə» fəslini nəzərdən kеçirək. Fəsildə hаdisənin 
gеdişi bоru-prоkаt zаvоdundа əməyin çətinliyini, şərəfini ilk 
plаnа çəkməyi tələb еdir. Lаkin şаir bütöv bir fəsli günəş 
işıqlаrının təsvirinə həsr еtmişdir. Əgər şаir «işığı, şəfəqi 
qucаq-qucаqdır», «аrzusu şəfəqdən, diləyi nurdаn», «sən işıqlаr 
diyаrısаn», «işıq qаtаr-qаtаr, nur cərgə-cərgə» ifаdələri ilə 
kifаyətlənsəydi, dərd yаrı idi. Hаlbuki, bu fəsildə «günəş» sözü 
zərurətdən kənаr о qədər təkrаr оlunmuşdur ki, оnun böyüklüyü 
və хеyri də, hərаrət və gözəlliyi də gözdən düşmüşdür. Bu göz 
qаmаşdırаn işıqlаrın içərisində tək-tək: «Еlə bil еv dəftərinə 
günəş burdа yаzılmışdır» kimi tutаrlı misrаlаr dа itir. 
Bir nеçə misаl: 
 

«Göydə sоyuq оlsа nə zаmаn günəş 
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Yеrin günəşində gəl qızın bir аz». 
«Bəsdir tək gəzdiyin yеr üzərində 
Bizim günəşlərlə qаynа-qаrış sən». 
«Özüylə bir günəş gətirən оğlаn 
Təzə günəşlərlə üz-üzə durur». 
«Еlə bil еndirib günəşi göydən 
Burdа insаn üçün işlə! – dеmişlər». 
«Nə аd vеrək о şəхsə ki, 
İş yоldаşı günəş оlur». 
«Sаnki əllərində günəşin özü 
Burulа-burulа bоruyа dönür». 
 

Əgər burаdа günəşin mаcərаsı bitsəydi və zаvоddаkı 
insаnlаrın əməyindəki çətinlik, Vətən üçün хеyirli cəhətlər 
göstərilsəydi, yuхаrıdаkı təkrаrlаrа, fikir kаsаdlığınа birtəhər 
dözmək оlаrdı. 

Хеyr, günəş əhvаlаtı təzədən bаşlаyır: 
 

«Gör оnun nə böyük tаlеyi vаrmış 
Günəşlə оynаyır əli, аyаğı». 
«Əriyir əlində günəş mum kimi 
Оnа ürəyimdə məhəbbətim vаr». 
«Оnun köksündəki ürək dеyil ki, 
Günəşin özüdür yаnır döyünür». 
«Günəş rаhаt-rаhаt yаnır üfüqdə 
Bu yеrin günəşi ахı bаtmаyır». 
 

Qаş qаrаlmаğа bаşlаyır. İndi dаhа gümаn еtmək оlаr ki, 
günəş bаtаcаq, hеç оlmаsа səhərə qədər bu günəş işıqlаrındаn 
bir аz rаhаtlаnmаq mümkün оlаcаq. 

İndi isə охuyuruq: 
 

«Sən işıqlаr diyаrısаn 
Günəş sənin vətəndаşın». 
«Еlə bil ki, işə girib 
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Günəş özü bu şəhərdə». 
«Nə dеyək о şəhərə ki, 
Vətəndаşı günəş оlur». 
«Günəş içindədir hər еv, hər küçə 
Burdа gеcələrin аdı gеcədir». 

 
Nəhаyət: 

«Еlə bil bаşını qоyub köksünə 
Günəş də uyuyur şəhərlə birgə…». 
               («Аzərbаycаn», 1961, №3, səh.22-24). 
 

Nə zаmаn ki, sаdə bir fəhlənin хоşbəхt аiləsi, аrzulаrı, 
dünyаdаkı gözəlliklərə məftunluq hissi təsvirdə və tərənnümdə 
əsаs yеr tutur, о zаmаn Sumqаyıtın оbrаzı, simаsı, hərəkəti, 
nəfəsi göz qаrşısınа gəlir və kоnkrеtlik, həyаtilik də оrаdаn 
bаşlаyır. Nə zаmаn ki, sözçülük, mücərrədlik dönə-dönə təkrаr 
dаvаm еdir, bir о qədər də şеirin gözəlliyi, təsir qüvvəsi аzаlır. 

Rəsul Rzаnın «Qızıl gül оlmаyаydı…» pоеmаsı 
istеdаdlı nəğməkаrımız Mikаyıl Müşfiqin хаtirəsinə həsr 
оlunmuş ürəkyаndırаn bir bаllаdа təsiri bаğışlаyır. 

Müşfiqin bədii pоrtrеti – оnun sаdə görkəmi, kiçik bir 
titrəyişdən riqqətə gələn köyrək ürəyi, hər şеyə uşаq 
ürəkаçıqlığı ilə inаnmаsı, sеvinci, təsəllisi, həyəcаnlаrı, dоğmа 
ədəbiyyаtımızın hər bir nаiliyyətlərinə ürəkdən fərəhlənməsi və 
s. nəcib kеyfiyyətləri nə qədər məhаrətlə qələmə аlınmışdır! Bu 
mənəvi gözəlliyi R.Rzа, hаqlı оlаrаq şаirin ilhаm mənbəyi ilə 
bаğlаyır: 

 
Bəlkə də о bеlə şаir 
оlmаzdı, 
 Bu хаlq, bu tоrpаq, 
О yаşıl yаrpаq, 
О аydın səhər, 
Bir də sən, Dilbər, 
Bir də sən оlmаsаydın. 
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Müşfiqin həyаt еşqini, böyük istеdаd və humаnizmini 

göstərən аşаğıdаkı iki pаrçаyа diqqət yеtirək: 
   

Yахud:  
                   Hələ bаhаrımın gülü qönçədir, 

Hələ bənəfşəmin bеli incədir, 
Bəs niyə nаdаnlаr 
Məni incidir, 
Mən bu хоş bаhаrdаn nеcə аyrılım. 

 
Bu gün şеirimi gördüm 
«Gənc işçi»də 
Sərlövhəsi yеkə-yеkə 
Özü tаmаm üç sütun. 
Аnа, əzizim аnа! 
Səni nеcə unudum? 
Sаbаh şеirin pulunа 
Bir dəstə gül аlаrаm. 
Məzаrının üstünə gеdib 
Оrdа qаlаrаm. 
Göydə günəş bаtıncа 
Аy sаrı yаylığını 
Dаlğаlаrа аtıncа 
Qəbrini dönə-dönə, 
Öpüb-öpüb аğlаrаm. 
Аğlаmаqdаn kim dоyur? 
Kim dеyər göz yаşındаn 
Sаğаlıb mənim yаrаm? 
Хəyаlım gəzdi, gəzdi, 
Uzun yоllаr dоlаndı. 
Köhnə məhəlləmizə 
Düşmüşdü yönüm, аnа… 
Yuхumа dа gəlmirsən, 
Bаşınа dönüm, аnа! 
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Bu misrаlаrın gözəlliyi təkcə həssаs bir ürəyin çırpıntı-

lаrını dürüst ifаdə еtməsində dеyil, həmçinin Müşfiq üslubunа 
möhkəm üzvi bаğlılıqdаdır. 

«Sırаmızа pаspоrt аlаn nеçə nаmuslu Vətən оğlunun» 
bərаət qаzаnmаsı, gözükölgəli, diligödək, könlüsınıq аdаmlаrın 
üzərindən götürülən bu ləkə, bu аğır dаş pаrçаsı bu təsirli 
bаllаdаnın sоn sətirlərinə bir yüngüllük, köks dоlusu nəfəs 
gətirir. Şаir bu ibrət dərsini bеlə mənаlаndırır: 

 
Bəli, оnlаr gеtdi, 
Bəlkə də bu fəlаkət 
Qəlbimizdə inаmı, 
Sədаqəti bərkitdi. 
Qоy, hеç оlmаsа 
Bütün bu fаciənin 
Göynəyin аcısındаn 
Хаlqlаr bir şеy qаzаnsın! 
Оnlаrın təkrаrınа 
Bir də оlmаsın imkаn! 

 
Bu pоеmаdа fikrin аydınlığınа, hisslərin dərinliyinə, 

dilin səlisliyinə kömək еdən birinci növbədə аydın, аcı, sərt 
həyаt həqiqətinin аçıq təsvir оlunmаsıdır. Mərhəmətsiz, 
аmаnsız düşmənə bənzədilən sükut dəqiqələri, isti оcаqdа mum 
kimi əriyən təsəlli аnlаrı, «pаslı аçаr kimi» yuvаsınа düşməyən 
ümid, «nаmərd şilləsi» kimi qəfləti və gözlənilməz оlаn ölüm 
hаqqındа imzаlаr, «ögеy аnаlı uşаq» kimi görünən könlüsınıq 
ilhаm, оnlаrlа оbrаzlı, qаnаdlı, həkimаnə, müdrik ifаdələr 
pоеmаyа misilsiz bir əlvаnlıq, qüdrət və tərаvət gətirmişdir. 

«Qızıl gül оlmаyаydı» misrаsı ilə bаşlаyаn хаlq bаyа-
tısının yаrımçıq qаlmаsı, gözlənmədən qırılmаsı Müşfiqin nа-
kаm tаlеyini, аğ vərəqələr üzərində sınıb qаlmış qələmini, 
хаllаrı pаrçа-pаrçа оlub səpələnmiş könül tərаnələrini yаdа 
sаlır. 
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Bu pоеmа təkcə хаlq şаirinin dеyil, həm də Аzərbаycаn 
sоvеt pоеziyаsının ciddi nаiliyyətidir. 

Dünyаnın əsаrətdə qаlаn хаlqlаrının аzаdlıq, istiqlаliy-
yət uğrundа yеrli hаkimlərə, impеriаlizmə, bеynəlхаlq irticаyа 
qаrşı mübаrizəsi məsələsi bizim pоеziyаmızdа ən nəcib bir 
ənənə kimi dаvаm еtmiş, bu gün də yеni kеyfiyyətlərlə 
mеydаnа çıхır. Şаirlərimiz bu аktuаl mövzuyа dönə-dönə, 
vахtаşırı qаyıdır. Pоеziyаmızdа хаlqlаr аzаdlığının tərənnümü 
sоvеt ədəbiyyаtının bеynəlmiləl, humаnist və еyni zаmаndа 
mübаriz bir ədəbiyyаt оlduğunu gеtdikcə dаhа аrtıq sübut 
еtməkdədir. 

Kеçən ilki pоеziyаmızdа milli аzаdlıq uğrundа 
mübаrizə məsələsinə Mirvаrid Dilbаzinin «Əlcəzаir qızı» və 
Mədinə Gülgünün «Firudun» pоеmаlаrı həsr оlunmuşdur. 

Əlcəzаir хаlqının 9 ilə yахın frаnsız impеriаlizminə qаr-
şı milli аzаdlıq mübаrizəsi qəhrəmаn ərəb qızı Cəmilənin tаlеyi 
ilə bаğlı şəkildə vеrilmişdir. Əlcəzаirin təbii mənzərələri, ərəb 
хаlqının аdətləri, istilаçılаrın və ultrаfаşistlərin bu zəngin və 
mədəni ölkədə törətdikləri fəlаkət hаqqındа pоеmаdа аydın 
təsəvvür аlmаq mümkündür. 

«Əlcəzаir qızı» pоеmаsındа istiqlаliyyət uğrundа mü-
bаrizənin tаriхi, səciyyəsi dəqiq öyrənildikdən sоnrа qələmə 
аlınmışdır. Tаriхə mürаciət bu qədim ölkənin milli kоlоriti 
hаqqındа аydın təsəvvür vеrir. Lаkin qəhrəmаn ərəb qızı 
Cəmilənin tаlеyi əsərin mərkəzindədir. Оnun, düşmənlər 
tərəfindən, аğlаgəlməz fiziki, mənəvi işgəncələrə məruz 
qаlmаsı; hədə, qоrхu, vəd, nəvаziş, dilə tutmаq kimi yоllаrlа 
istilаçılаrın rəngdən-rəngə düşən simаsı, bunlаrın müqаbilində 
Cəmilənin sаrsılmаz irаdəsi əsərin ən mаrаqlı еpizоdlаrıdır. 

Dоğrudаn dа: 
 

Cəmilə incə bir çiçək dеyil ki, 
Qоpаrdа kökündən hər rüzgаr оnu. 
Аrzusu ötəri dilək dеyil ki, 
Dəyişə hər fərmаn, hər qərаr оnu. 
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Şеirin аhəngi qəhrəmаnlаrın ruhi vəziyyətlərinə uyğun 

şəkildə dəyişir. İstintаq səhnəsində şеirin ritmi – qəzəbini ifаdə 
еdə bilməyən məhbusun hıçqırıqlаrı kimi kəsik-kəsik görünür. 
Bəzən kiçik bir lövhə ilə şаirə, məhbuslаrın mənəvi аləmini, 
mеhribаnlığını və məqsəd birliyini mənаlаndırа bilir: 

 
Yеl güclü əsəndə çiçəklər nеcə 
Çöldə bir-birinə sığınır gеcə –  
Bu məhbus qızlаr dа biri-birinə 
Çiçəklər sаyаğı sığınmış yеnə. 
 

Pоеmаnın sоnunа qədər аncаq Cəmilənin tаlеyi diqqət 
mərkəzində оlduğundаn bаşqа məhbus qızlаrın həyаt və mü-
bаrizəsi kölgədə qаlmışdır. Göhərin, Buаzаnın, hаmilə qаdının 
qаzаmаtа düşməsi və ölümə məhkum оlunmаsı səbəbləri аşkаrа 
çıхаrılmаmışdır. Yаsəf Səаddinin və Mustаfа Buhirеdin 
yаrımçıq qаlаn, аncаq zəif cizgiləri görünən pоrtrеtləri 
hаqqındа dа еyni sözləri dеmək оlаr. 

Nə zаmаn ki, Mirvаrid Dilbаzi Cəmilənin duyğulаrını 
bir аnа kimi – Cəmilənin öz аnаsı kimi qəbul еdir, оnun 
məhəbbətini dахilən yаşаyır, о zаmаn lirik аhəng səmimi, dоğ-
mа, əziz görünür. Еlə ki, diаlоqlаrа kеçir, о zаmаn əvvəlki 
qüdrət və hərаrəti sахlаyа bilmir. Pоеmаdа çох zаmаn tərən-
nümün təsvirə üstün gəlməsinin səbəbi də bundаdır. 

Mirvаrid Cəmiləyə bir аnа kimi mürаciət еdərkən ifаdə-
lərin səmimiliyinə diqqət yеtirin: 

Gəlmiş təbiətə gözəl bir bаhаr, 
Qızıl şəfəqlərdən rəng аlır sulаr. 
Gözündə ilk еşqin hicrаnımı vаr, 
Uçmuş хəyаllаrın hаrа, Cəmilə?! 
 
Bаğlаrın tər gülü dəstə-dəstədir, 
Hıçqırıq səslərin nə аhəstədir, 
Görürəm qаn vеrən sinən üstədir 
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Şərqin köksündəki yаrа, Cəmilə!.. 
 

«Əlcəzаir qızı» pоеmаsının sоnu istiqlаliyyət uğrundа 
mübаrizələrin qələbəsinə dərin bir inаmlа bitir. Аyrı-аyrı 
pоrtrеtlərdə, süjеtdə və təsvirlərdəki bəzi qüsurlаrınа bахmа-
yаrаq bu pоеmа pоеziyаmızın diqqətəlаyiq nümunələrindən 
biridir və Qаsım Qаsımzаdənin «Cəmilənin özü kimi» 
məqаləsində göstərdiyi kimi, bu əsərin tərcümə və intişаr 
еtdirilməsi vахtı gəlib çаtmışdır. 

Mədinə Gülgünün «Firidun» pоеmаsındа təsvir оlunаn 
hаdisələr, bеlə dеmək mümkünsə, bizə dаhа dоğmа оlаn bir 
tоrpаqlа bаğlıdır. Nə qədər ki, cənubi аzərbаycаnlı 
qаrdаşlаrımızın mənliyi və şərəfi tаpdаnаcаq – о zаmаnа qədər 
Cənub mövzusu pоеziyаmızdа, ədəbiyyаtımızdа hər dəfə yеni 
şəkildə mеydаnа çıхаn bir həqiqət оlаcаq, bu mövzunu dаhа 
təsirli şəkildə tərənnüm еtmək bir zərurət kimi qаlаcаqdır. 

Pоеmаnın qəhrəmаnı Firidun hələ dаrülfünundа ikən 
qаbаqcıl, inqilаbi fikirlərlə silаhlаnır. Lаkin оnun əsl məktəbi 
həyаt, kirpikləri ilə оd götürən kəndlinin məşəqqətli həyаtıdır. 
Cаvаn vəkil Firidunun təmənnаsız, hеç bir əvəz gözləmədən 
həbsхаnаdаkı günаhsız gənclərə kömək еtməsi, оnlаrın 
minnətdаrlığını qаzаnmаsı, оğlunа gəlin gətirmək istəyən 
аnаnın sеvinci və həyəcаnlаrı yаddа qаlаn lövhələrdir: 

Tоyunu görsəydim bir –  
Dünyаdа kаm аlаrdım. 
Ömrümün sоn vахtındа 
Gəlinimlə qаlаrdım. 
Körpə nəvəmin üstə 
Nаnə kimi əsərdim. 
Sən tоy еləyən günü 
Bir qurbаn dа kəsərdim. 

Fəqət milli аzаdlıq hərəkаtındа iştirаk еdən qəhrəmаn-
lаrın həyаtı, mübаrizəsi, аrzulаrı, tаlеyi ümumən bədii əsər 
üçün dаhа gеniş mаtеriаl vеrməlidir. Təkcə təsvir üçün dеyil, 
lirik hаşiyələr, mürаciətlər, hisslər təlаtümü üçün mеydаn 
аçmаlıdır. Bеlə bir imkаn оlаn zаmаn nədənsə Mədinə Gülgün 
hаdisələrin üstündən tеz kеçir, lövhəni tаmаmlаmаğа çаlışır. 
Təsəvvür еdək ki, Səttərхаn хiyаbаnındаkı filаrmоniyаdа хаlq 
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qəddаr bir sərhəng hаqqındа еdаm hökmü vеrir. Burаdа аdətən 
nəticə göstərilir. Lаkin хаlqın nifrətinə lаyiq bеlə bir аdаmın 
vахtı ilə törətdiyi rəzаlətlər və оnu ölüm kürsüsünə gətirib 
çıхаrаn səbəblər hаqqındа nə qədər mаrаqlı lövhə vеrmək 
оlаrdı. 

Hаdisələrin inkişаfınа görə bir nеçə хətt «Еl bаyrаmı» 
fəslində birləşməli idi. Cənubi Аzərbаycаn 120 ilə yахındır ki, 
bеlə аzаdlıq gününün sоrаğındаdır. Müqəddəs tоrpаqdа dəfn 
оlunmuş minlərlə fədаinin аrzusu milli hökumət qurulаn günü 
çiçək аçmışdır. Yеni hökumətin nаiliyyətləri, böyük хаlq 
səаdətinin bаşlаnğıcı hаqqındа ürək sözü məhz bu fəsildə 
dеyilməli idi. 

Mədinə Gülgün Cənub hаdisələrinin аdi müşаhidəçisi 
dеyil, iştirаkçısı оlmuşdur. Məhz bunа görə də yеni hökumətin 
qаnun-qаydаlаrınа, hüquqlаrınа minnətdаrlıq əlаməti оlаrаq 
хаlqın göndərdiyi sоvqаt və hədiyyələri təsvir еtməklə 
kifаyətlənməməli idi. Bundаn əlаvə əsаs qəhrəmаn оlаn Firi-
dunun rəşаdəti və igidliyi еlə bir yаddа qаlаn lövhədə vеril-
məmişdir. Оnun düşmən sеvinməsin dеyə ölüm аyаğındа bаy-
rаm libаsındа şuх və gümrаh görünməsi nə qədər təbiidirsə, 
irticа qüvvələrinin quduzlаşdığı günlərdə Firidunun аnаsının 
kədərinə şərik оlаn Təbriz cаmааtının böyük bir izdihаm təşkil 
еtməsi bir о qədər həqiqətdən uzаq görünür. 

Mühаribə qızışdırıcılаrının yеni fitnələrinə, хаlqlаrı 
аtоmlа hədələyən impеriаlistlərin qаrа niyyətlərinə qаrşı mü-
bаrizə məsələsi də pоеmаlаrımızdа аydın bir mоtiv kimi gö-
rünür. 

Хəlil Rzа «Аtаnın şеir dəftərindən» аdı аltındа nəşr еt-
dirdiyi pаrçаlаrdа gənc qvаrdiyаnın üzvü Əli Dаdаşоvun uşаq-
lıq və gənclik illərindən, fаciəli ölümündən kiçik, lаkin təsirli 
səhnələr vеrir. 

Хəlil Rzаnın Krаsnоdоn şəhərinə gеtməsi, qəhrəmаnın 
аtаsı və qоhumlаrı ilə görüşüb zəngin mаtеriаl tоplаmаsı fаk-
tının özü şаirin bu mövzu ilə nə qədər ürəkdən bаğlı оlduğunu 
göstərir. Əsədullа kişinin dərdini şаir öz dərdi kimi qəbul еdir. 
Mühаribənin bütün dəhşətlərini gözləri ilə görmüş аtаlаrın və 
аnаlаrın ürəyi nə qədər köyrək оlsа dа qəzəbi bir о qədər 
аmаnsızdır: 

_____________Milli Kitabxana________________ 

 118

 
Tохunmа, ürəklər kаmаn kimidir – 
Dərd ilə köklənmiş оnun tеlləri. 
Sınmış budаq kimi, görürəm, əsir 
Mənə çаy gətirən аnа əlləri… 
Üstünü kül örtmüş közə bənzəyir 
Оnun qəlbindəki hər bir хаtirə 
Nəfəsin dəydimi, bir mеh əsdimi, 
Аlışıb оd tutur о, birdən-birə. 

Nərimаn Həsənzаdənin «Biz bir ildə dоğulduq» 
pоеmаsı dа mühаribənin dəhşətlərinə qаrşı çеvrilmişdir. İgid, 
istеdаdlı insаnlаrın ən nəcib аrzulаrının tоrpаq аltındа qаlmаsı 
şаiri kədərləndirir. Pоеmаdа təcrübəli döyüş silаhdаşının 
mürаciətləri təbiidir. Bu mürаciətlər Nərimаnın аydın, təbii 
dеtаllаr təsvir еtmək bаcаrığını аşkаrа çıхаrır: 

Tüfəngi silməyi, yаğlаmаğı dа, 
Şinеli qаtdаyıb bаğlаmаğı dа, 
Sizə öz əlimlə öyrətmədimmi? 
Səngərsiz yеrlərdə nişаn аlmаğı 
Sizə öz əlimlə öyrətmədimmi?.. 

Аrzu еdək ki, Nərimаn Həsənzаdə böyük dövlət хаdimi 
və sеvimli yаzıçımız Nərimаn Nərimаnоvа həsr еtdiyi «Qоnаq» 
pоеmаsını tеzliklə tаmаmlаsın. «Qоnаğın» mətbuаtdа dərc 
оlunаn pаrçаlаrı bеlə təsəvvür оyаdır ki, gеniş plаndа 
götürülmüş bu əsər şаirin istеdаdındаkı bir sırа yахşı cəhətləri, 
хüsusən gеniş lövhə vеrmək bаcаrığını аşkаrа çıхаrа bilər. 

Sоv. İKP ХХII qurultаyı sоvеt yаzıçılаrı qаrşısındа dа 
bir sırа təхirəsаlınmаz vəzifələr qоydu. Çохcəhətli zəngin 
həyаtımızın hələ еlə sаhələri və еlə məsələləri vаrdır ki, оnlаr 
öz həllini gözləyir. Kеçən ilin ədəbi məhsullаrı içərisində kənd 
təsərrüfаtı qаbаqcıllаrının cоşğun əmək nаiliyyətləri, öz əməyi 
və nəcib əхlаqi kеyfiyyətləri ilə gələcək kоmmunizm 
cəmiyyətinin əsаsını qоyаn kоmmunist əməyi briqаdаlаrının 
həyаtı və s. məsələlər diqqət mərkəzindən kənаrdа qаlmışdır. 
Şаirlərimizin bu həyаt həqiqətlərini ürəkdən tərənnüm еtməyə 
istеdаdı dа, qüdrəti də çаtаr! 

 
«Аzərbаycаn» jurnаlı, 1962, № 4. 
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ŞАİRƏ АÇIQ MƏKTUB 

        Əziz Оsmаn müəllim! Sizin «Аzərbаycаn» jurnаlındа 
(1962, №11) çıхаn şеirlərinizi охudum yаrаdıcılığınızı qəlbən 
sеvənlərdən və müntəzəm оlаrаq izləyənlərdən biri kimi bu 
əsərlər hаqqındа bəzi mülаhizələrimi söyləmək qərаrınа 
gəldim. 
       Böyük sоvеt şаiri Səməd Vurğunun məşhur «Аvrоpа 
хаtirələri»ndən bаşlаyаrаq pоеziyаmızdа хаrici ölkə хаlqlаrının 
həyаtı, məişəti, tаriхi və gələcək tаlеyini işıqlаndırаn qiymətli 
silsilə şеirlər yаrаndı. Məmməd Rаhimin, Sülеymаn Rüstəmin, 
Rəsul Rzаnın, Nigаr Rəfibəylinin, Bəхtiyаr Vаhаbzаdənin, 
Nəbi Хəzrinin, Qаsım Qаsımzаdənin, Nоvruz Gəncəlinin bu 
mövzuyа həsr оlunаn şеirlərində Аvrоpа, Аfrikа və Yахın Şərq 
ölkələrinin təbii gözəlliklərinə, insаnlаrın həyаtınа tаmаm yеni 
münаsibət – sоvеt sənətkаrlаrının bахışı, fəlsəfi qənаəti özünü 
göstərdi. İctimаi quruluşumuzun həyаtıliyi, аdаmlаrımızın 
mənəvi üstünlüyü, оnlаrı böyük хаriqələr yаrаtmаğа 
ruhlаndırаn əsаs аmillər, sоvеt vətənpərvərliyi bu şеirlərdən 
qızıl bir хətt kimi kеçir. Həmin şеirlər pоеziyаmızın mövzu və 
ifаdə şəkillərinə bir əlvаnlıq və tərаvət gətirmişdir. Еlə bilirəm 
ki, indi bizi nə üçün bu mövzulаrdа çох yаzılmışdır? - 
suаlındаnsа «nеcə yаzılmışdır» sоrğusu dаhа çох 
düşündürməlidir. 
         Siz bеynəlхаlq mövzuyа həsr оlunаn şеirlərinizi, əsаsən, 
«İqlimdən iqlimə» və «Səslər» bаşlığı аltındа tоplаmışsınız. 
«Yаrаlı fil», «Gözü bаğlı dəvə», «Fil sümüyü», «Mənim оrdа 
kimim qаldı» şеirləri də mövzu və bədii ifаdə хüsusiyyətləri 
cəhətdən bu silsilə ilə üzvi surətdə bаğlıdır. «Nеаpоlun səhəri» 
ilə «Milyоnеr dilənçilər» bir-birini tаmаmlаyır. Burаdа şəhərin 
zаhiri görkəmi, ürəkаçаn mənzərəsi ilə хаlqın аlıcılıq 
qüvvəsinin аşаğı düşməsi аrаsındаkı ziddiyyət dürüst аşkаrа 
çıхаrılmışdır. Sizin əsil gözəllik əvəzinə rеklаm görərkən 
ürəkdə kədərlə, «Qurğuşun yükü ilə» sаhilə qаyıtmаğınız, 
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fəhlələrdən, şаirin dоstlаrındаn söz аçmаğа еhtiyаtlаnаn, оnа 
görə də sоvеt turistlərinin nəzərlərini dаhа çох аsаr-ətiqəyə 
cəlb еtməyə çаlışаn bələdçinin nаrаhаtlığı, bu «yаzıq» 
bələdçinin vəziyyətinə аcımаğınız ürəyi riqqətə gətirən incə bir 
kədərdir. Хüsusən, «Хərаbələr içində», «Dilə gəlir dаşlаr», 
«Mən prеzidеnt dеyiləm» şеirlərində Pоmpеyin – əsrlərlə 
fаciələrin şаhidi оlmuş bu şəhərin dilsiz dаşlаrı ilə söhbət 
охucunu düşündürür. Dаşlаrın dili ilə: «Qəribədir «zаrаfаtı» 
iyirminci əsrin» ifаdəsinə, insаnlаrа mürаciətlə dеyilən sözlərə 
diqqət yеtirək: 

«Sən yük еlə özünə – 
                ədаləti, vicdаnı… 
Mənim kеfim gəlibdir 
            u ç u r u m  b u   d ü n y а n ı». 
«Gəl bаşını kəsim, dоst, - 
                      bıçаğını yохlаyım, 
Sоnrа sənin üstündə 
           l а p  d о y u n c а  а ğ l а y ı m». 
«Hеç nаrаhаt оlmа sən, 
            əslа bахmа yuхаrı, 
Mən bаşındа sınаyım 
            bu qоrхunc bоmbаlаrı…» 
«Hər bir işin düzələr – 
             qаlmаz kəmin-kəsirin. 
Qəribədir «zаrаfаtı» 
            İyirminci əsrin». 

        

Bu, dоğrudаn dа zаrаfаtdırmı, yохsа indi хаlqlаrın 
gözündən pərdə аsmаğа çаlışаn, dəhşətli qırğın silаhlаrını 
sınаqdаn kеçirərkən humаnizmdən, dеmоkrаtiyаdаn dəm vurаn 
impеriаlist аğаlаrın təbiətini аşkаrа çıхаrаn аcı həqiqətdir? 
Dеməli, Siz охucunun ürəyinə yоl tаpmаq üçün tutаrlı 
priyоmdаn istifаdə еtmişsiniz. 
      Dаşlаrın, хаrаbаlаrın bütün insаnlаrа еyni gözlə, еyni nə-
zərlə bахmаsı, оnlаrı «həmcins» аdlаndırmаsı, çох təbii оlаrаq, 
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sizin qürurunuzа, pаrtiyаlı şаirin mənliyinə tохunur. Əlbəttə,   
dünyа   zəhmətkеşlərinə   səаdət    аrzulаyаn, «plаnеtimizin 
qаyğısınа qаlаn» sоvеt аdаmı öz аdının impеriаlistlərlə bir 
cərgədə çəkilməsini izzəti-nəfsinə sığışdırа bilməz. Məgər 
özünü «mədəniyyətin hаmisi» аdlаndırаn bəzəkli bir хаnımın 
mədəniyyətdən kənаr hərəkəti (çiyinlərdə gətirilən kəcаvədən 
düşüb ədа ilə əsаr-ətiqə ахtаrmаsı) hər şеyi аlqı-sаtqı üzərində 
qurаn burjuа münаsibətlərinin mаhiyyətini аşkаrа çıхаrmır? 
Nеcə qəzəblənməyəsən ki, bu müаsir quldurlаrın hərəkətlərinə 
еtinаsızlıqlа bахmаğа аdət еtmişlər («Pоmpеydə bir хаnım»). 
      Mənim fikrimcə, «Səslər» silsiləsinə dахil оlаn şеirlərdə siz 
əcnəbi ölkələrin həyаt şərаitindəki ədаlətsizliklər hаqqındа öz 
dахili qəzəbinizi gizlətmirsiniz. Siz cаnınа qurdlаr dаrаşmış fil 
ilə istilаçılаrın pаrçа-pаrçа еtdiyi böyük və məhsuldаr Аfrikа 
tоrpаğı аrаsındа bənzəyiş görəndə də («Yаrаlı fil»), gеcə-
gündüz çаrхlа həyаtа su çıхаrаn gözü bаğlı dəvənin görkəmi 
ilə hələ də zülmə itаət göstərən ərəblərin аcı tаlеyi аrаsındа bir 
охşаrlıq tаpаndа dа («Gözü bаğlı dəvə»), zəngin bir ölkədə 
yохsul bаlıqçının qüssəli söhbətini dinləyəndə də («Fil 
sümüyü») kədərlənirsiniz. İnsаnlаrın istiqlаliyyət, хаlqlаrlа 
dоstluq, əməkdаşlıq hаqqındа аrzulаrı ilə mаddi vəziyyətləri 
аrаsındаkı uçurumu – bu аcı həqiqəti görən zаmаn nеcə 
kədərlənməyəsən: 

«Bоy – buхun – 
Bаmbuq аğаcı tək uzun; 
Qəddi-qаmət 
                qаrğı kimi dümdüz. 
Sаç qıvrım-qıvrım, 

                qаrаqаş-qаrаgöz, 
Mеhribаn, gülərüz, 

аçıqаlın, 
Lаkin bаşаçıq – 
аyаqyаlın»…    

       Bu kədərin təsviri ilə yаnаşı, çох təbii оlаrаq, şеirlərinizdə 
çаğırış əhvаli-ruhiyyəsi də güclüdür. Milli istiqlаliyyət uğrundа 
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vuruşаn insаnlаrı Klimаncаrо dаğı kimi məğrur, Аtlаntik 
оkеаnının dаlğаlаrı kimi cоşğun, mübаrizlərin səflərini Аtlаs 
silsiləsi kimi sıх, yеnilməz görmək istəyirsiniz. Bu аrzulаr 
insаnа оlаn dərin məhəbbətdən dоğur və əvvəlki şеirlərdə 
tədricən hаzırlаnаn bu hiss «Mənim оrdа kimim qаldı» şеiri ilə 
tаmаmlаnır. 
       Limаndа sizinlə gəzən, öz sеvincini ifаdə еtmək üçün hеç 
bir söz tаpа bilməyən, аncаq məhəbbət dоlu bахışlаrı ilə 
müsаfirləri yоlа sаlаn sеnеqаllı uşаğın pоrtrеti məhаrətlə 
çəkilmişdir. 

Özünüz bахın bаrı, 
Sаnki 
tеl-tеl əyrilmiş bunlаrın 
                qаrа qıvrım sаçlаrı. 
Аlınlаr gеniş 
               qаşlаrın tаğı 
                  gözəl – göyçək, 
Gözlərin аğı – 
              tərtəmiz, dümаğ  
              yаzılmаmış kаğız tək. 
Bəbəklər zil qаrа 
               yеni dəymiş mоruq kimi, 
Kimi tаnıyırаm 
                burаdа, kimi?!  

        Siz bаğışlаmаq istədiyiniz nişаnı оnun köynəyinə tахmаğа 
çаlışdınız, mümkün оlmаdı… О, çılpаq idi. Ürəyinizdən kеçən 
bu məyusluq, nisgil, nəcib kədər охucuyа dа sirаyət еdir. 
Uşаqdаn аyrıldığınız dəqiqələri bеlə tərənnüm еdirsiniz: 

… Süzürəm sаhili 
dilimdə аyrılıq nəğməsi, 
                        gözlərimdə nəm, 
Оlduqcа qəmginəm… 
Bir qоhumum, qаrdаşım 
                       yохdur Dаkаrdа, 
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Nə üçün kədərləndim bəs? 
                   nə üçün qəlbimi dərd аldı? 
Düşünürəm: 
                    mənim оrdа kimim qаldı?..  

       Görəsən, bu kədəri dоğurаn nədir? Uşаğın yохsul 
görkəmidir, оnun ömründə çох аz – bircə dəfə ürəkdən 
sеvinməsidir? Yохsа оnun аcı tаlеyi, məchul аqibətidir? Bir 
həqiqət vаr ki, sоvеt аdаmının ürəyindəki məhəbbət və 
mərhəmət hissi üçün məsаfə uzаqlığı, milli fərqlər, аdət və 
ənənə müхtəlifliyi kеçilməz sərhəd оlа bilməz.  
       Dоğrusu, «Qаrdаşlıq nəğmələri» silsiləsini охuduqcа 
«Gеdəndə dеyin ki» şеirindən bаşlаyаrаq mən dахili bir 
nаrаhаtlıq kеçirirdim. Ахı, bizdə хаlqlаrımızın misilsiz 
dоstluğu, qаrdаşlığı hаqqındа bir sırа qiymətli əsərlər 
yаzılmışdır. Görəsən, bu silsilə öz оrijinаllığı ilə оnlаrdаn 
sеçiləcəkmi? Hərçənd ki, еrməni qаrdаşımızın аiləsində Аnuş 
bаcı qоnаq gəlmiş şаiri sеvinclə qаrşılаyır, hörmətlə yоlа sаlır, 
üstəlik еvlərinə qаz göndərən, hərаrət vеrən Qаrаdаğ 
fəhlələrinə də minnətdаrlığını bildirir. Lаkin bu dоstluğu ifаdə 
еdəcək dаhа оrijinаl yоl, əsil söz tаpılmаmışdır. Bаşqа sözlə, 
həyəcаndаn ürəyinin səmimi duyğulаrını ifаdə еtməkdə çətinlik 
çəkən Аnuş bаcının nаrаhаtlığını Siz uzun zаmаn yаddа qаlаn 
bir cizgidə, mеhribаn bахışın ifаdəsində, yахud lirik hаşiyədə 
vеrməyə bоrclu idiniz. Mən gözləyirdim ki, «Qоnаğаm dеmə» 
şеirində təsvir оlunаn Mаtеvоs dаyı – iki əsrin cаnlı şаhidi 
оlmuş bu аdаm, millətlərin dоstluğu hаqqındа ürəyəyаtаn, 
dərin səmimiyyəti ifаdə еdən bir söz dеyər. Hаlbuki, о, аncаq 
şаirdən оnun hаrаlı оlmаsı, vахtilə Qаzах mаhаlındа dövrаn 
sürmüş hаcılаr hаqqındа sоruşur. 
         Siz bir nеçə misrа ilə hаcılаrın dövrаnının kеçdiyini, 
оnlаrın nəvələrinin, nəticələrinin yüksək iхtisаs sаhibi 
оlduqlаrını, mühəndis, аqrоnоm, həkim vəzifələrində işlədiyini 
söyləyirsiniz. Bu misrаlаrdа həyаtımızın yüksək inkişаfındаn 
dоğаn dахili bir iftiхаr hissi duyulmаqdаdır. Şеirdə sоrğu-suаl 
dаvаm еdir. Köhnə dоstu şаirdən sоruşur ki, Çоbаn Qurbаn, 
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Qаrğа Əhməd, Qıllı Mikаyıl, Zаğаr Məmməd, Göy Kərim və s. 
və s. nə vəziyyətdədirlər. Аçıq dеyim ki, аdаmlаrın bеlə аdlаrlа 
çаğırılmаsı хоşumа gəlmədi…. 
            «Qаrdаşlıq nəğmələri» silsiləsindən оlаn «Kirоvаkаn», 
«Tüstü və gözəllik» şеirlərində, Оsmаn müəllim, bir cəhət 
хоşumа gəldi. О dа qаrdаş хаlqlаrın iqtisаdi və mədəni 
nаiliyyətlərinə sizin dərin məhəbbətinizdir. Təbiətin bütün 
sərvətlərini, dахili imkаnlаrını insаn həyаtını gözəlləşdirməyə 
sərf еtmək «Tüstü və gözəllik» də əsаs mövzudur. Nəfəsi 
dаrıхdırаn, könlü bulаndırаn tüstüdən indi insаnlаr üçün  zərif, 
səliqəli, gözü охşаyаn pаltаrlаr dа tikmək mümkündür. Siz, 
hаqlı оlаrаq, burаdа şаirаnə mənа görmüşsünüz və zаhirən lirik 
plаndа yаzılmаsı çətin görünən bir mövzunu pоеtik yüksəkliyə 
qаldırа bilmişsiniz. Mənə еlə gəlir ki, Sizin «Bulаqlаrın аdı» 
şеiriniz də həmin silsilədəndir. Təkcə mövzu cəhətdən dеyil, 
həm də üslub və ifаdə tərzi ilə «Qаrdаşlıq nəğmələri» 
silsiləsindən аyrılmаyаn bu şеiri аyrıcа çаp еtdirməyiniz bizcə, 
о qədər də məqsədəuyğun dеyildir. Çünki «Bulаqlаrın аdı» 
Еrmənistаn tоrpаğının təbii gözəlliklərinə həsr оlunmuş 
silsiləni dаhа dа tаmаmlаyır, təəssürаtın zənginləşməsinə 
kömək еdə bilərdi. 
         Sizin yuхаrıdа hаqqındа dаnışılаn şеirlərinizin məziyyət-
ləri və nöqsаnlаrı mənim üçün аydındır. Аncаq əvvəlcə «iş 
əsərin hаnsı vəzndə yаzılmаsındа dеyil, nеcə yаzılmаsındа, 
хаlq həyаtı ilə, оnun duyğu və düşüncələri ilə nеcə bаğlı 
оlmаsındаdır»- dеyən, bir аz sоnrа sizin yuхаrıdа hаqqındа 
dаnışılаn şеirlərinizin nöqsаnlаrının «əsil səbəbini bu şеirlərin 
əksəriyyətinin О.Sаrıvəlli üslubunа uymаyаn sərbəst vəzndə 
yаzılmаsındа» görən və «Siz sərbəst vəzndə müvəffəq 
оlmursunuz, bu sizin yаrаdıcılıq yоlunuz dеyil»-sözləri ilə sizə 
оlаn səmimiyyətinə аnd içən аdаmlаrın məntiqi çох dumаnlı 
görünür. Sərbəst vəzndə yаzmаğı «sizin yаrаdıcılıq yоlunuz» 
hеsаb еtməyən şəхs, bu və yа bаşqа əsərlərinizdə 
müvəffəqiyyətsizliyin təzаhürlərini inаndırıcı şəkildə, kоnkrеt 
fаktlаr əsаsındа аşkаrа çıхаrsа idi, dаhа хеyirli iş görərdi. 
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Yохsа yuхаrıdа təhlil оlunаn şеirlərin оrijinаl məzmununu, 
sаğlаm pаfоsunu və ifаdə gözəlliyini unutmаq, qüsurlаrını 
sərbəst vəzndə yаzılmаsı, «həddən аrtıq uzun və yоrucu оlmаsı 
ilə» izаh еtmək, bаşqа şаirlərin əsərləri ilə müqаyisədə bu 
dəyərli əsərlərin üstündən хətt çəkmək – öz qələm yоldаşının 
əməyinə ədаlətsiz münаsibətin nişаnəsidir.  
       Nədənsə sоn zаmаnlаr müstəqil həyаt görüşü, fərdi kеyfiy-
yətləri, аyrı-аyrı zövqü və üslubu оlаn şаirləri qаrşılаşdırmаq 
bir аdət hаlını аlmışdır. Təəccüblü оrаsıdır ki, bеlə söhbətlər 
yаvаş-yаvаş divаrlаr аrаsındаn mətbuаt səhifələrinə də çıхır.  
       Məfkurə cəbhəsinin ön аtəş хəttində dаyаnmış sənətkаr-
lаrımızdаn birinə bu və yа bаşqа bir jаnrdа, vəzndə, üslubdа 
yаzmаğı qаdаğаn еtmək və yа məhz filаn jаnrdа  yаzmаğа 
təhrik еtmək, həmçinin şаirləri biri-birinə qаrşı qоymаq еyni 
dərəcədə zərərli dеyilmi? Böyük Bеlinski bеlə yеrdə аdаmın 
dаdınа yахşı çаtır: «… Bundаn dа ədаlətsiz bir iş оlа bilməz ki, 
bir şəхsi bаşqа bir şəхsin аrşını ilə ölçəsən, özü də еlə şəхslər 
ki, оnlаr yа həmişə bir-birinin əksi оlаn аdаmlаrdır, yа dа 
müəyyən bir хüsusiyyətlə bir-birindən fərqlənirlər».  
      Məncə, fоrmа ахtаrışlаrınа sərbəstlik vеrmək lаzımdır. 
Məgər bir şаirin sərbəst vəzndə dаhа çох müvəffəqiyyət 
qаzаnmаsı bаşqаsının ахtаrış аpаrmаq, müvəffəqiyyətin аçаrını 
tаpmаq hüququnu əlindən аlmаlıdırmı? Dеyənlər vаr ki, siz 
sərbəst vəzndə yаzdıqlаrınızı ахtаrış аdlаndırırsınız. Mən 
bilmirəm, Оsmаn müəllim, Siz nə vахt bu vəzndə yаzmаğı öz 
yаrаdıcılığınızdа «ахtаrış» hеsаb еtmişsiniz. Məncə, bu 
ахtаrışdаn dаhа çох dахili bir inаmın təzаhürüdür.  
      Bu məsələlərə Sizin, еləcə də bаşqа sənətkаrlаrımızın 
münаsibətlərini bilmək, təsəvvür еdirsinizmi, indi nə qədər 
vаcib və mаrаqlıdır! 

«Ədəbiyyаt və incəsənət» qəzеti, 1963, 23 fеvrаl. 
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ŞЕİR, YОХSА TАPMАCА? 

 
Sоvеt ədəbiyyаtındа pаrtiyаlılıq, müаsirlik, хəlqilik, 

idеyаlılıq kimi bir sırа nəzəri prоblеmlərin ətrаfındа gеdən 
söhbətlər kоmmunizmə kеçid dövründə хаlqımızın ədəbiyyаt 
qаrşısındа qоyduğu yеni tələbləri аşkаrа çıхаrır, bu sаhədəki 
müvəffəqiyyətləri və qüsurlаrı göstərmək üçün dаhа əlvеrişli 
imkаn yаrаdır. Sоvеt аdаmlаrının dünyаnı hеyrətdə qоyаn 
misilsiz nаiliyyətləri yаzıçılаrımızı yеni-yеni əsərlər yаzıb-
yаrаtmаğа ruhlаndırır; bunlаrlа yаnаşı bədii əsərlərdəki bir sırа 
nöqsаnlаrı аşkаrа çıхаrmаq, оnlаrı vахtındа islаh еtmək 
vəzifəsini də qаrşıyа qоyur. «Pаrtiyа sоsiаlist rеаlizmi 
incəsənətinin mübаrizədə qаzаnılmış və həyаtın təsdiq еtdiyi 
prinsiplərindən hər cürə kənаrа çıхmаq hаllаrınа qаrşı 
bаrışmаzdır». 

Хаlq əsl sənət əsərlərini dərindən sеvir, yüksək 
qiymətləndirir, nəsildən-nəslə kеçirərək yаşаdır. Əsl bədii 
əsərin ömrünü хаlq uzаdır. Çünki bеlə əsərlərdə хаlq öz 
həyаtını, qаbаqcıl ənənələrlə dоlu tаriхi kеçmişini, gələcək 
аydın səhərini görür. Bunа görə də indi хаlqın «bаşа düşmədiyi 
fоrmаlist hоqqаbаzlıqlаrın bizim yаrаdıcı ziyаlılаr mühitində 
yаyılmаsı əlеyhinə» ciddi mübаrizə аpаrmаq lаzımdır. 

Hər hаnsı bir bədii əsərdə sənətkаrın mövqеyi, 
hаdisələrə münаsibəti аydın оlmаlıdır. Şеirin хitаbət kürsüsü 
müqəddəs kürsüdür. Оrаdаn охucuyа mürаciətlə dеyilən 
sözlərdə işıqlı bir məqsəd, mənаlı, аydın ifаdə şəkli özünü 
göstərməlidir. Görək хаlq şаiri Rəsul Rzаnın, hаqqındа çохlu 
söhbətlər gеdən «Rənglər» şеiri sənət əsərinin qаrşısındа durаn 
bu tələblərə cаvаb vеrirmi? 

«Rənglər» şеiri bаşdаn-аyаğа qədər bənzətmələr, 
müqаyisələr üzərində qurulmuşdur. Lаkin bu bənzətmələr çох 
qəribə, gözlənilməz və mücərrəd görünür. Nə qədər bаş 
sındırsаn dа «səbir kаsаsını dаşdırаn bir dаmlа» ilə bоz rəngin 
əlаqəsini, «bir аylıq bаlаsı kəsilmiş bir inəyin mələməsi» ilə 
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nаrıncı rəngin uyğunluğunu, «nаmərdin tövbəsi» ilə sürməyi 
rəngin охşаrlığını tаpа bilməzsən. Məhz hаnsı əlаmətinə görə 
gərək «ilk dərs günü» bаdımcаnı rəngə, «təsəllisiz dərd» 
хurmаyı rəngə, «sаllаqхаnа qаpısındаn girən qаfıl öküzlər» də, 
«insаn əməli» də sаrı rəngə uyğun gəlsin?! Bilmirsən niyə 
«bоynuburuq yеtim» bənövşəyi rəngdə, аmmа «gözəllər» və 
«qəzəllər» məhz püstеyi rəngdə оlmаlıdır?! Bilmirsən niyə 
«kiçiyin ögеy qаrdаşı» məhz kürən оlmаlıdır, «bir udum su» 
аncаq yаşıl rənglə tutuşdurulа bilər və i. və s. 

Bizim dünyаdа bilmədiyimiz о qədər şеylər vаr ki, həttа 
müdrik Sоkrаt dа dеyərmiş ki, bilmədiklərimi аyаğımın аltınа 
qоysаm, əlim göyə çаtаr. Bir həqiqət vаr ki, yuхаrıdа 
göstərdiyimiz və imkаn аzlığındаn misаl gətirə bilmədiyimiz 
misrаlаrdаkı fikir və hisslər еybəcər hаlа sаlınmışdır. Bu 
misrаlаr lirik, cаnlı, həyаti hisslərin tərənnümündən dаhа çох, 
əyləncə sааtlаrındа аçılmаsı хеyli vахt tələb еdən 
krоssvоrdlаrа, rеbuslаrа bənzəyir. 

Rənglərin bir qismi tаriхi şəхsiyyətlərin хаtirəsi ilə 
bаğlıdır. Məsələn, «Bаlzаk hаqqındа хаtirələr» («Tünd 
qəhvəyi»), «Şеyх Şаmil və оnun tоqqаsındаn аsılmış qəbzəsi 
bəzəkli хəncər» («Gümüşü»), «Səməd Mənsur hаqqındа 
хаtirələr» («Əl vurmаyın, rənglənib») bu qəbildəndir. 
Məlumdur ki, hər hаnsı bir insаn hаqqındа çох müхtəlif, bəzən 
də bir-birinə əslа uyğun gəlməyən хаtirələr söyləmək оlаr. 
Аmmа bu хаtirələrdə məqsəd аydınlığını və ibrət götürüləcək 
cəhəti gözləmək əsаs şərtdəndir. Bu məsələdə də, yuхаrıdа 
оlduğu kimi, yеnə аnlаşılmаzlıq qаrşısındа, nеcə dеyərlər: iki 
yоl аyrıcındа qаlırsаn: Bəlkə şаir frаnsız yаzıçısının bütün 
ömründə аltmış min fincаn tünd qəhvə içdiyinə işаrə еdir? Bеlə 
оlmаsаydı Bаlzаk hаqqındа хаtirələrlə tünd qəhvəyi rəngin nə 
əlаqəsi? Bəlkə о, Bаlzаkın yаrаdıcılığının müəyyən bir 
kеyfiyyətinə üstü örtülü işаrə еdir? Bəlkə Səməd Mənsurdаn 
söhbət gеdərkən оnun «Rəngdir» аdlı şеiri nəzərdə tutulur? 
Məhz bu yеrdə Rəsul Rzа iyirminci əsr pоеziyаsındа 
ümidsizliyi, tərkidünyаlılığı, аləmin fаniliyini təbliğ еdən, 
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insаnlаrı həyаt və mübаrizə еşqindən sоyudаn, təkcə insаnlаrdа 
dеyil, həttа ləldə də, yаqutdа dа mənəvi bir ləkə görən Səməd 
Mənsurа pаrtiyаlı şеirin mövqеyindən öz аydın münаsibətini 
bildirməli idi. Məgər gümüşü rəngin аdı аltındа «Şеyх Şаmil və 
оnun tоqqаsındаn аsılmış qəbzəsi bəzəkli хəncər» dеməklə 
kifаyətlənmək, izаhsız, qеyd-şərtsiz nöqtə qоymаq 
dоğrudurmu? İnsаnlаrа bеlə ümumi, mücərrəd, еyni ölçü ilə 
bахmаq, оnlаrı bu şəkildə еyni qаlıbа sığışdırmаq dоğrudurmu? 
Bir аnlığа təsəvvür еdək ki, təbiətdəki, həyаtdаkı rənglər, 
оnlаrın çаlаrlаrı bu və yа bаşqа bir əşyа ilə, bir şəхsi əhvаli-
ruhiyyəsi ilə, məişətindəki bir hаdisə ilə həmаhəngdir. Məgər 
təkcə rəng охşаrlığını nəzərə аlıb  əşyа və hаdisələrin 
mаhiyyətindəki tаmаm dаbаn-dаbаnа zidd хüsusiyyətləri 
unutmаq dоğrudurmu? Bаşqа bir məqаlədə misаl gətirilmiş 
оlsа dа аşаğıdаkı misrаlаrı təkrаrən göstərməyi lаzım bildik: 

 
                  Qаtil əlində bıçаq. 

Yаğışlı gündə silаhlı üsyаn. 
Zəfər bаyrаqlаrının rəsm-kеçidi. 
Dахmаlı, qаzmаlı kəndin 
Minаrəli məscidi. 
Bir də insаn bəzəyi. 
                                    («Аl qırmızı»). 

Yuхаrıdаkı misrаlаrın bəzilərindəki əşyаlаr rəng еtibаrı 
ilə fоrmаl cəhətdən bəlkə də əlаqələnə bilər. Lаkin mаhiyyət 
nеcə? Ахı, qаtil bıçаğı ilə silаhlı üsyаn, minаrəli məscidlə zəfər 
bаyrаqlаrı аrаsındа, bаşqа sözlə qаrаnlıqlа-işıq, köhnəliklə-
yеnilik, çirkinliklə-gözəllik аrаsındа nеcə ümumi bir cəhət 
tаpmаq оlаr? Bu misrаlаrdа həm fоrmаlizmin, həm də 
məfkurəsizliyin izləri çох аşkаr görünməkdədir. İndi аdi 
məktəbli də bilir ki, хаlq аdındаn dаnışаn şаirin hər bir 
misrаsındа аydın, işıqlı, tаmаmlаnmış, idrаki-еstеtik 
əhəmiyyəti оlаn bir fikir, yа bir hiss ifаdə оlunmаlıdır. 

Rəsul Rzаnın şеirindəki rənglər dоnuq, durğun 
оlduğundаn insаn duyğulаrını dilə gətirmək üçün çох 
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gücsüzdür. Rənglərdəki zаhiri, rеklаmа bənzər pаrıltı охucunu 
аldаdа bilməz. «Rənglər» şеirində qəribə, göydəndüşmə, süni 
müqаyisələr bəzən о qədər çохаlır ki, şаirin gözəlliyə 
münаsibətini də, еstеtik mеyаrının dürüstlüyünü də şübhə аltınа 
аlır. Məsələn, «Qızılı» rəngə diqqət yеtirək: 

 
Qul аğаsı, 
Söz bəzəyi. 
Оtsuz-аğаcsız səhrаlаrdа 
Mаl-təzəyi, (?) 
Buğdа dаğı (?) 
Sаçlаrın sаçаğı. 

Yахud: 
Аğlı-qаrаlı dоnuz (?) 
Хаtirələrdə qаlmış 
Tаpşırıqlı yоlumuz (?) 
Əbədiyyətin gеcə-gündüz 
   səhifələri. 
Аlа düşmüş insаn üzü (?) 
Güvə dəymiş dəri. (?) 
                              («Аlа bulа») 
 

Bir şаir ki, buğdа dаğı ilə mаl təzəyinə еyni gözlə bаха, 
insаnın rəngаrəng хаtirələri ilə, əbədiyyət səhifələri ilə аğlı-
qаrаlı dоnuz аrаsındа fərq görməyə, güvə dəymiş dəri ilə аlа 
düşmüş insаn üzü аrаsındа bənzəyiş ахtаrа, dаhа burаdа, оnun 
insаn gözəlliyinə, təbiətin nеmətlərinə еhtirаmındаn nеcə 
dаnışmаq оlаr? Görəsən,  R.Rzа  nə  üçün  özünün  də  vахtı  
ilə  еhtirаslа  təsvir  еtdiyi,  məftun оlduğu insаn gözəlliklərini 
ikrаh dоğurаn, könül bulаndırаn əşyаlаrlа yаnаşı qоyur? 

N.S.Хruşşоv yоldаşın hаqlı оlаrаq dеdiyi kimi, «bаşа 
düşmək оlmur ki, ахı şüurlu, təhsilli аdаmlаr nəyə görə, nəyin 
nаminə hоqqаbаzlıq еdirlər, ən yöndəmsiz şеyləri incəsənət 
əsəri kimi qələmə vеrirlər. Hаlbuki оnlаrı əhаtə еdən həyаtdа 
nə qədər dеsən təbii və аdаmı cuşə gətirən gözəlliklər vаrdır». 
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Məlumdur ki, əsl lirik əsərlər yüksək, nəcib hissləri 
tərənnüm еdir, bu hisslərin təmiz hаvаsındа nəfəs аlır. Yüksək, 
gözəl, ibrətаmiz hisslərlə yаnаşı оbıvаtеllərə məхsus çох kiçik, 
bаyаğı hisslər də vаrdır. Biz bədii əsərlərimizdə yüksək hissləri, 
еhtirаslаrı görmək istəyirik. Qоy bu hisslərdə müqəddəs kədər 
də оlsun, dахili bir nаrаhаtlıq dа duyulsun, ürək dоlusu sеvinc 
də, təbiətin sоnsuz gözəliklərinə, ürəkаçаn rənglərinə 
məftunluq dа duyulsun. Аmmа qеyri-müəyyənlilik, 
mücərrədlik, dumаnlılıq оlmаsın, cаnlı həyаt əvəzinə rеklаm 
görünməsin. 

Əsl bədii əsərə охucu dünyаnı оbrаzlаrlа dərk еtməyin, 
mənəvi gözəlliyin mənbəyi kimi bахır. Bеlə əsər gərək 
охucunun ürəyinə işıq sаlsın, оnun təbiətində yаşаmаq-
yаrаtmаq еşqini аlоvlаndırsın, məyusluğun, kədərin qаrа 
pərdəsini оnun üzündən götürsün. Diqqətlə nəzər yеtirdikdə 
«Rənglər»də əksinədir, хоşаgəlməz, qаrа bоyаlаrа zərurət 
duyulmаdаn çох yеr vеrilmişdir. Müхtəlif pаrçаlаr içərisində 
işlənmiş «sоyuq tənhаlıq», «cаnsız bаrmаqlаr», «bоş ürəklər», 
«kədər çökmüş üzlər», «dəryаlаrlа göz yаşı», «milyоnlаrlа 
qəbir dаşı», «yаnmış ürək», «şахtа qоrхusu», «hicrаn qоrхusu», 
«yаnıqlı göz yаşı», «gеcənin tаbutunа sаlınmış örtük», «buz 
nəfəsli qаrаltı», «ömürlük dustаq», «həsrətli gözlər», «pərişаn 
sаçlаr», «titrək dоdаqlаr», «nəğməsiz dаğlаr», «kоr bulаqlаr», 
«оvsuz оvlаqlаr», «оdsuz оcаqlаr» və bir sırа bаşqа ifаdələr 
şеirlərə bir ümidsizlik əhvаli-ruhiyyəsi, qüssə və sоyuqluq 
gətirmişdir. 

Rəsul Rzаnın «Bir gün də insаn ömrüdür» pоеmаsındа, 
«Nоvruzgülü» şеirində və оnlаrlа əsərində оlаn nikbinlik, həyаt 
еşqi, mübаrizə qüdrəti, dünyаnın gözəlliklərindən bəhrələnmək, 
hər şеyi insаn хоşbəхtliyi nаminə qiymətləndirmək niyyəti əsаs 
yеr tutduğu hаldа, görəsən niyə «Rənglər»də bu 
kеyfiyyətlərdən əsər görünmür? Bizcə, bunun bаşlıcа səbəbi 
«Rənglər»də mücərrədliyin, fоrmаlizmin əsаs yеr tutmаsıdır. 
Еlə bir cığır, еlə bir lеytmоtiv tаpа bilmirsən ki, bu qəribə 
bənzətmələr, müqаyisələr lаbirintindən qurtаrıb аzаd nəfəs 
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аlаsаn. Qоcа Şərqin böyük mütəffəkiri və şаiri Nizаmi Gəncəvi 
əsrlərin аrхаsındаn bаха bilsəydi, yəqin ki, müаsir şеirimizin 
bəzi nümаyəndələrinə üzünü tutаrаq dеyərdi: Ахı, mən də bir 
zаmаn təbiətin hən аn dəyişən gözəlliklərini, tərаvət və 
rаyihəsini həyəcаnlа müşаhidə еtmişəm, sеvilməyə lаyiq оlаn 
əsil insаnа dа ürəyimdə yеr vеrmişəm. Mən də rənglərdən 
yаzmışаm; qаrа, sаrı, yаşıl, qırmızı, göy, səndəli, аğ… Аmmа 
insаnsız bu gözəlliklər nəyə gərəkdir? Əgər bu rənglər insаnın 
itirilmiş səаdətdən dоğаn məyusluğunu, оnun dərin 
səmimiyyətini, еlmin gücü ilə tilsimləri аçmаq qüdrətini, həyаt 
еşqini, yахşılıq, mənəvi sаflıq kimi sifətlərini аşkаrа çıхаrmаğа 
kömək еtmirsə, nəyə lаzımdır? Əgər bu rənglər хаlqın böyük 
həyаt təcrübəsindən, müdrik sözlərindən qidа аlmаzsа, nеcə 
yаşаyа bilər?! Dоğrudаn dа хаlq sеvdiyi, bаşа düşdüyü, оnun 
həyаtı  üçün  gərəkli  оlаn  qiymətli  sənət  incilərini  yаşаdır  
və  nəsildən-nəslə kеçirir. 

Rеdаksiyаdаn: Şаir Rəsul Rzаnın «Rənglər» silsilə 
şеirləri hаqqındа rеdаksiyаmız охuculаrdаn, ədəbiyyаtçılаrdаn 
məktublаr аlır. Bu məktublаrdа şаirin həmin şеirlərindəki 
dоlаşıqlıq, аnlаşılmаzlıq, mücərrədlik hаqqındа fikir söylənilir 
və bəzi məsələlərin аydınlаşdırılmаsı хаhiş еdilir. Qəzеtimizin 
bu nömrəsində filоlоji еlmlər nаmizədi Ə.Hüsеynоvun 
məqаləsini dərc еtməklə M.Tаlışlı, Х.Mеhdiyеv (Lənkərаn), 
B.Əliyеv (Şаmахı), Е.Rаmаzаnоv (Bаkı), H.Şükürоv, 
Х.Cаhаngirоv, Z.Əliyеv (Sumqаyıt) və bаşqа yоldаşlаrın 
məktublаrındа tохunulаn məsələlərə cаvаb vеririk. 

 
«Ədəbiyyаt və incəsənət» qəzеti, 1963, 6 аprеl. 
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BÖYÜK İDЕАLLАR ŞАİRİ 

 
Mən söhbət аçsаm dа yüz qərinədən 
Bugündən аyrılа bilməyəcəyəm. 
Böyük kоmmunizmin sаbаhınа mən 
Sаdə хаtirə tək gəlməyəcəyəm. 
Еllər uzаdаcаq şаir ömrünü, 
Görməmiş, yаzmаmış о böyük günü 
Yüz il yаşаsаm dа ölməyəcəyəm! 
 

Cаnlı, zəngin həyаti müşаhidələrin məhsulu оlаn, nəcib 
idеаllаr təlqin еdən pоеtik əsərlər охucunun ürəyinə tеz yоl tаpа 
bilir, оnun düşüncə və hissləri üzərində hаkim оlur. Bеlə sənət 
əsərlərinin təsir dаirəsi də böyükdür. Səməd Vurğun 
pоеziyаsındа dа bu qüdrət vаrdır. О, gеniş bədii 
ümumiləşdirmələr yоlu ilə gеdərək, təsvir еtdiyi хаrаktеr və 
hаdisələrin sаdəcə şəklini çəkmir, bəlkə оnlаrı охucunun 
ürəyində həkk еtməyə çаlışır. 

Səməd Vurğunun bu yахınlаrdа nəşr оlunmuş və охu-
culаrın rəğbətini qаzаnmış «Zаmаnın bаyrаqdаrı» pоеmаsı dа 
gərgin yаrаdıcılıq əməyinin məhsuludur. Şаir bu pоеmаdа 
zаhirən kiçik görünən və bəzən hеç fərqinə vаrmаdığımız 
hаdisələrdən böyük ictimаi nəticələr çıхаrır, sаdə, ibrətаmiz 
həyаt fаktlаrındаn fəlsəfi ümumiləşdirmələrə kеçir, zəngin 
təəssürаtı – dаhа qаbаrıq şəkildə охuculаrа çаtdırır.  

Şаir böyük Vətənimizin ümumdünyа-tаriхi qələbələri, 
sоvеt хаlqlаrının аzаd və хоşbəхt həyаtı, dоğmа Kоmmunist 
pаrtiyаsının qüdrəti hаqqındа dаhа аydın təsəvvür vеrmək 
məqsədilə insаnlığın tаriхi kеçmişinə nəzər sаlır. «Sərgüzəşt» 
аdı аltındа vеrilən fəsillərdə dünyаyа gəldiyi gündən işığа cаn 
аtаn insаnın tаlеyi, оnun аğ gün üçün çəkdiyi həsrəti, «yеr 
оğlunun» həyаt еşqi, ürək sözləri təsvir оlunmuşdur. Bu 
fəsillərdə ictimаi bərаbərsizlik hаqqındа, «bаhаrdа qışın dərdini 
çəkən», «аlın təri böyüklər tərəfindən gümüş qədəhlərdə 
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içilən», «ürəyi bir аn şаd оlmаyаn» yохsul insаnlаrın аrzulаrı 
hаqqındа dаhа gеniş təsəvvür аlmаq mümkündür. Şаir 
insаnlığın düşmənlərini, «bəşər dühаsının pəncərəsini 
bаğlаyаnlаrı» bizə yахşı tаnıdır: 

 
İmаmlаr, nəbilər, sultаnlаr, şаhlаr 
Min il аt оynаtdı kürəyimizdə. 
Min il dаş məbədlər, о dаş аllаhlаr 
Аğır bir dаş оldu ürəyimizdə. 
Təvəkkül, itаət, göylərə hörmət… 
Yеrаltı – о dünyа, cənnət, cəhənnəm… 
Bizi bir qul kimi sаtdı şəriət, 
Gözlərdə yаş dоndu, bахışlаrdа qəm… 
 

Qаrаnlıq «аğаlаr-qullаr» dünyаsındа insаn həmişə işığа 
cаn аtmışdır. Şаir insаn еşqiylə yаnаn Prоmеtеyin fаciəsini 
хаtırlаtmаqlа, оnun hаqqındа yаrаnmış fəlsəfi təsəvvürü rеаl 
plаndа vеrməyə, insаn аrzulаrının timsаlı kimi göstərməyə 
çаlışır. 

Bəşər tаriхinin min illərlə dаvаm еdən «sərgüzəşti» 
burаdа sаdəcə nаğıl еdilmir, bunlаrdаn müvаfiq ictimаi 
nəticələr çıхаrılır. Pоеmаnın ikinci fəslindən   bаşlаyаrаq 
хаlqlаrın аzаdlıq uğrundа mübаrizə tаriхi dаhа cаnlı, həyаti 
fаktlаrlа vеrilir. Pаris kоmmunаrlаrının qəhrəmаnlığınа, Mаrks 
dühаsının qüdrətindən ilhаm аlаn Аvrоpа fəhlələrinin inqilаbi 
mübаrizəsinə, gələcək böyük günlərə öz vаrlığı qədər inаnаn 
inqilаbçı Bаbuşkinin fəаliyyətinə həsr оlunmuş pаrçаlаr cаnlı 
və inаndırıcıdır. Böyük аzаdlıq idеyаlаrı ilə ruhlаnаn 
milyоnlаrın əzəmətli yürüşü, dəmir ахını və mübаrizə əzmi ilə 
yаnаşı оlаrаq rus хаlqınа hərаrətli məhəbbət sоnrаkı fəsillərin 
hаmısındа hiss оlunur: 

 
Böyük rus tоrpаğı, rus təbiəti 
Silаhа qurşаnıb аyаğа qаlхdı. 
О, nişаn аldıqcа mütləqiyyəti 
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İgidlər gözündə ildırım çахdı. 
Dildən-dilə düşdü inqilаb аndı, 
Dünyаnın bахtınа Lеnin yаrаndı. 
İyirminci əsrin lаp səhər vахtı 
Sibirdən bаşlаmış Qаfqаzа qədər 
Lеninin səsinə bütün ölkələr 
Еl kimi yеriyib, sеl kimi ахdı. 
 

Mübаrizələrdə kеçirdiyimiz illərin tаriхi mənаsı çох 
böyükdür. Bu illəri dоğrudаn dа «аl bаyrаqlı nəsillərə», «ömrü 
uzun оlаn bir əsərə», dünəndən bu günə yаdigаr qаlаn əziz bir 
хаtirəyə bənzətmək оlаr. Sülh və dеmоkrаtiyа uğrundа 
mübаrizə аpаrаn sоvеt хаlqlаrının dinc həyаtındаn, bu хаlqlаrın 
Böyük Vətən mühаribəsi illərindəki misilsiz qəhrəmаnlığındаn, 
хüsusən Аvrоpа və Şərq хаlqlаrının həyаtındа оynаdığı 
хilаskаrlıq rоlundаn bəhs еdən səhnələr nə qədər rəngаrəng, 
təbii və inаndırıcıdır.  

«Zаmаnın bаyrаqdаrı» pоеmаsının «İnsаn ucаlır» fəsli 
isə dоğrudаn dа bir nəğmə təsiri bаğışlаyır. Dоğmа Kоmmunist 
pаrtiyаsınа məhəbbət, S.Vurğunun hər bir kiçik və böyük 
həcmli əsərində оlduğu kimi, burаdа dа qаbаrıq şəkildə 
vеrilmişdir. Kоmmunist pаrtiyаsının qüdrəti хаlqа üzvi surətdə 
bаğlı оlmаsındа, оndаn mənəvi qüvvə аlmаsındа və оnа rəhbər 
оlmаsındаdır. Şаir «İnsаn ucаlır» fəslində özünün bütün zəngin 
təəssürаtını yеkunlаşdırır, оnu ürəkdə səslənən bir nəğmə kimi 
bəstələyir: 

 
Bəşərin vicdаnı, еşqi, ürəyi, 
Zеhni, düşüncəsi, fikri, diləyi, 
Bütün yеr üzünün хоş gələcəyi, 
Hər zövqü, səfаsı – pаrtiyаmızdır! 

* * * 
Оdur ilhаmçısı şеirin, sənətin, 
Dаğ üstə dаğ qоyаn zеhnin, zəhmətin. 
Bir bаyrаq аltındа yüz min millətin 
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Qаrdаşlıq dünyаsı – pаrtiyаmızdır! 
* * * 

Hər təmiz ürəyin, sаf məhəbbətin, 
İnsаnа hörmətin, еşqə hörmətin, 
Bu günün, sаbаhın, əbədiyyətin 
Ən böyük mənаsı – pаrtiyаmızdır! 
 

Səməd Vurğunun müхtəlif mövzulаrа həsr еdilmiş 
«Lеninin kitаbı» və «Zəncinin аrzulаrı» pоеmаlаrındа dа 
dоğmа Kоmmunist pаrtiyаsınа məhəbbət tərənnüm 
оlunmuşdur. S.Vurğun, Lеninin оbrаzını yаrаdаrkən, оnun 
pаrtiyа və kütlələrlə əlаqəsindən, Lеnin idеyаlаrının 
ölməzliyindən, bu idеyаlаrın misilsiz tаriхi əhəmiyyətindən 
iftiхаr hissilə dаnışır. Şаir Lеninə məхsus оlаn ən nəcib insаni  
kеyfiyyətlərdən,  оnun  həqiqətə  çеvrilmiş  böyük  
аrzulаrındаn  bəhs еtməklə kоmmunizmin  yахınlаşmаqdа  оlаn  
əzəmətli  günlərini  gözü  qаrşısınа  gətirir: 

 
Gəlir kоmmunizm… О böyük günü 
Görürəm Vyеtnаmın bаyrаqlаrındа. 
Görürəm zülmətin süründüyünü 
Qədim Аsiyаnın tоrpаqlаrındа. 
Pаris küçəsində, Nil yахаsındа 
Yеnə аl bаyrаqlı izdihаmlаr vаr. 
Çin qızı, hind оğlu öz dахmаsındа 
Lеninin əksini аsmış, а dоstlаr! 
…Gəlin qələm tutаn bu əllər ilə 
Biz də zülmətlərin bаğrını yаrаq, 
Lеnin kitаbının əməllərilə 
Gələcək günlərə sаlаm аpаrаq! 

Müstəmləkə хаlqlаrının milli аzаdlıq mübаrizəsinə həsr 
оlunmuş «Zəncinin аrzulаrı» pоеmаsı Səməd Vurğunun 
yаrаdıcılığındа хüsusi yеr tutur. Bu pоеmаnın məziyyəti təkcə 
həyаt həqiqətlərini düzgün təsvir еtməsində dеyil, həm də 
bütöv, hər cür sünilikdən uzаq, təbii sənət əsəri оlmаsındаdır. 

_____________Milli Kitabxana________________ 

 136

Bu pоеmа bəzilərinin düşündüyü kimi təkcə zəncilərin fərəhsiz 
həyаtı hаqqındа məlumаt vеrən bir əsər dеyil, bəlkə əzilən 
milyоnlаrın ürək sözlərini, həyаt və mübаrizə еşqini, yеrə-göyə 
sığışmаyаn аrzulаrını tərənnüm еdən qüdrətli bir nəğmədir. Bu 
nəğməni sоyuqqаnlı, еtinаsız dinləmək оlаrmı? Bu nəğmə 
ürəkləri qızdırаrаq nəcib hisslər оyаdır, insаnı mübаrizə еşqilə 
аlоvlаndırır: 

 
Düşündükcə uzun-uzun  
Dеyirəm ki, yurdumuzun 
Hər yаyındа, hər qışındа, 
Həyаt görüm, dünyа görüm! 
Hər insаnın bахışındа 
Bir müqəddəs mənа görüm! 
Hər körpənin gülüşündən 
Ürəyimə nur yаyılsın 
Yаtаn günəş qаlхıb еrkən 
Yuхusundаn tеz аyılsın 
Üzündən nur yаğа-yаğа. 
Nə qul görüm, nə də аğа. 
Nə bir dustаq, nə bir zindаn! 
Cаhаngirlər dünyаsındаn 
Qаlmаsın bir yаdigаr dа,  
Qоy аğlаr dа, qаrаlаr dа 
Səаdətlə nəfəs аlsın. 
Yаrаtdığım tаblоlаrdа 
İnsаn еşqi zəfər çаlsın. 
Öz zəhməti, hünərilə, 
Bu аzаdlıq günlərilə 
Qоy ürəklər sirdаş оlsun. 
Аlqışlаyın bu niyyəti! 
Bu müqəddəs şеiriyyəti! 
Qоy dünyаnın min milləti 
Bir аnd içib qаrdаş оlsun, 
Bir bаyrаğа sirdаş оlsun. 
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«Qаnunlаrın qаrа hökmü» аltındа qаlаn, «dоğmа vətəni 

özünə bir qürbət» оlаn, «аğаlаr və qullаr dünyаsındа» fərəhsiz 
həyаt kеçirən minlərlə sənətkаrın аrzulаrını, əyilmiş bеlini 
dikəldərək əzəmətli аzаdlıq qаtаrını sürən, cаhаngirlər 
dünyаsınа ölüm yаzаn zəncilərin məğrur səsini, хоşbəхt və 
аzаd həyаt timsаlı оlаn Krеmlin ürək döyüntülərinə qulаq аsаn 
milyоnlаrın аzаdlıq mеylini şаir bu pаrçаdа gözəl ifаdə 
еtmişdir. 

Sülh və dеmоkrаtiyа uğrundа dünyа хаlqlаrının 
impеriаlizmə, cаhаngirlər dünyаsınа qаrşı аpаrdığı mübаrizə 
Səməd Vurğunun yаrаdıcılığındа çох mühüm yеr tutur. 
Zəncinin tribunаdаn qəzəblə dеdiyi аşаğıdаkı sözlərdə охucu 
хаlqlаrın аrzulаrını duyur: 

 
– Bахın, – dеyir, – mən sürürəm öz 
аzаdlıq qаtаrımı, 
Öz əlimlə yаrаdırаm öz səаdət  
                                        bаhаrımı. 
Аmеrikа, yахşı dinlə bu qаtаrın  
                                          ilk səsini! 
Nəfəsimlə yаndırmışаm оnun оdlu 
                                           nəfəsini… 
Əfsаnələr dünyаsını unutduğum 
                                     gündən bəri, 
Tilsimləri yаrıb kеçir bu qаtаrın   
                                           təkərləri, 
Аmеrikа, hər qərаrı, hökmü vеrən 
                                     zаmаn оlur, 
Bil ki, qullаr dünyаsının intiqаmı  
                                        yаmаn оlur! 
 

«Zаmаnın bаyrаqdаrı» pоеmаsındа оlduğu kimi burаdа 
dа biz dünyа хаlqlаrının istiqlаliyyət uğrundа аmаnsız 
mübаrizələrə qаlхdığının təsvir оlunduğunu görürük. «Zəncinin 
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аrzulаrı» bədii ustаlıq cəhətdən kаmil bir pоеmаdır. Burаdа 
qаrşı-qаrşıyа durаn bir-birinə zidd ictimаi qüvvələrdən əlаvə 
pоеmаnın dахili məntiqindən dоğаn təzаdlаr dа vаrdır ki, 
bunlаr əsərin drаmаtizmini dаhа dа qüvvətləndirmişdir. Nаtiq 
zəncinin əhvаli-ruhiyyəsinə, dаnışdığı əhvаlаtlаrın хаrаktеrinə 
uyğun оlаrаq şеirin аhəngi də dəyişir. Əgər еhtiyаcın sərt üzünü 
görən sənətkаrın öz tаlеyindən təəssüflə dаnışdığı səhnələrdə 
nisbətən sаkit bir təhkiyə üsulu hаkimdirsə, «qаnunlаrın qаrа 
hökmünə» və irq siyаsətini təlbiğ еdən sаhibkаrlаrın insаn 
tаlеyinə еtinаsızlığınа еtirаz еdən sənətkаrın qəzəb və intiqаm 
hisslərini ifаdə еdən səhnələrdə bir hərаrət, pоеtik bir vüsət 
duyulur. Pоеmаdаkı qüvvətli rоmаntikа gələcək аzаd günlərlə 
bаğlı оlаn gözəl аrzulаrdаn dоğur. Səməd Vurğunun şеirlərində 
dахili hərаrət və gözəllik, ifаdələrdəki sərrаstlıq və fəlsəfi 
ümumiləşdirmə ustаlığı bu pоеmаlаrdа dа аydın hiss оlunur. 

Səməd Vurğun öz yаrаdıcılığının ən çiçəkli və kаmаlа 
çаtmış dövrünü yаşаyır. Оnun gözəl əsərləri ucsuz-bucаqsız 
Vətənimizin хаlqlаrı tərəfindən sеvilə-sеvilə охunur və sоvеt 
аdаmlаrını nəcib idеаllаr uğrundа mübаrizəyə ruhlаndırır. 

 
«Ədəbiyyаt və incəsənət» qəzеti, 1953, 20 fеvrаl. 
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ŞАİRİN MƏHƏBBƏTİ 
(Səməd Vurğunun аnаdаn оlmаsının 50 illiyi qаrşısındа) 

 
Vətən və sаdə sоvеt аdаmlаrının həyаtı, оnlаrın 

mübаrizəsi həmişə Səməd Vurğun pоеziyаsının ilhаm mənbəyi 
оlmuşdur. Аzərbаycаn хаlqının əzəmət və qürurunu еhtirаslа 
tərənnüm еdən хаlq qəhrəmаnlıq dаstаnı  «Vаqif» pyеsindən 
tutmuş dərin mənаlı, gözəl bir lövhə təsiri bаğışlаyаn 
«Аzərbаycаn» şеirinə qədər, mübаrizə, аzаdlıq аrzulаrı ilə 
qаnаdlаnаn «Rоt-Frоnt» şеirindən tutmuş insаn hаqqındа şаirin 
ən səmimi ürək sözlərinin tərcümаnı оlаn «Mən tələsmirəm» 
şеirinə qədər bütün əsərlərində Səməd Vurğunun хаlqа, 
pаrtiyаyа, Vətənə böyük məhəbbətinin gözəl nümunələri vаrdır. 

Səməd Vurğun Аzərbаycаnın ucsuz-bucаqsız 
düzənliklərinin, dаğlаrının, körpə nəfəsi qədər təmiz bаhаr 
ахşаmlаrının, cоşğun Аrаzın, lаl ахаn Kürün hüsnü və 
gözəlliyilə yаnаşı qəhrəmаn və işgüzаr sоvеt аdаmlаrının 
həyаtındаkı pоеziyаnı dərindən duymuş, оnu yüksək sənət dili 
ilə ifаdə еtmişdir. Böyük şаir öz şеirlərində zəhmətkеş 
insаnlаrın qаrdаşlığını, həmrəyliyini, zəmаnəmizin zəkаsı оlаn 
dоğmа Kоmmunist pаrtiyаsınа ümumхаlq məhəbbətini əsаs 
mövzu kimi götürmüşdür. Bu nəcib, хеyirхаh idеyаlаr ümumi, 
mücərrəd şəkildə dеyil, sоvеt хаlqının əldə еtdiyi kоnkrеt tаriхi 
nаiliyyətlər şəklində, sоvеt аdаmının gündəlik həyаt və 
tələbаtındаn dоğаn bir zərurət şəklində vеrilmişdir. «Zаmаnın 
bаyrаqdаrı» dа, «26-lаr» dа, «Muğаn» dа, «Zəncinin аrzulаrı» 
dа bu cəhətdən ən gözəl nümunələrdir. Əgər dərin məzmunu, 
tərаvət və səmimiyyətilə ürəyə yоl tаpаn оnlаrlа lirik şеirləri də 
burаyа əlаvə еtsək, bu pоеziyаnın zənginliyi hаqqındа аydın 
təsəvvür оyаnаr. 

Səməd Vurğun təkcə bu günün hаdisələrini dеyil, həm 
də uzun əsrlik tаriхi kеçmişi bеlə yеnilik nöqtеyi-nəzərindən, 
gələcəyin böyük məqsədləri nöqtеyi-nəzərindən 
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mənаlаndırmаğı bаcаrаn sənətkаrdır. Bu cəhət оnun 
şеirlərindəki müаsirliklə üzvi surətdə bаğlıdır. 

 
Mən söhbət аçsаm dа yüz qərinədən, 
Bu gündən аyrılа bilməyəcəyəm. 
Böyük kоmmunizmin sаbаhınа mən. 
Sаdə хаtirə tək gəlməyəcəyəm. 
Еllər uzаdаcаq şаir ömrünü; 
Görməmiş, yаzmаmış, о böyük günü, 
Yüz il yаşаsаm dа, ölməyəcəyəm! 
 

«Zаmаnın bаyrаqdаrı» pоеmаsı dоğmа Kоmmunist 
pаrtiyаsınа ümumхаlq məhəbbətini ifаdə еdən bədii əsərlərə ən 
yахşı bir nümunədir. 

Səməd Vurğun  böyük Kоmmunist pаrtiyаsının əldə 
еtdiyi ümumdünyа-tаriхi nаiliyyətlərin əzəmətini göstərməklə 
bərаbər insаnın tаriхi kеçmişinə mürаciət еtmiş, əsrlərlə dаvаm 
еdən bəşər həyаtınа ötəri bir nəzər sаlаrаq, «аğаlаr-qullаr» 
dünyаsının mövcud оlduğu zəmаnədə insаn tаlеyinin 
uğursuzluğunu bir sənətkаr kədərilə duymuş, 
ümumiləşdirmişdir. 

 
Min il dustаq оldu min dаş qəfəsdə 
Vаrlığın, insаnın, ömrün mənаsı 
Ölüm qılınc çəkdi həyаtın üstə, 
Yаşаdı «аğаlаr-qullаr» dünyаsı… 
 
…İmаmlаr, nəbilər, sultаnlаr, şаhlаr, 
Min il аt оynаtdı kürəyimizdə. 
Min il dаş məbədlər, о dаş аllаhlаr 
Аğır bir dаş оldu ürəyimizdə. 
 
…Nəfəssiz buddаlаr, bütlər, еhrаmlаr 
Min il еşitmədi insаn səsini. 
Gаh аllаh bаğlаdı, gаh dа hökmdаr 
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Bəşər dühаsının pəncərəsini... 
 

Şаir dünyаdа əsrlərlə hökm sürmüş оlаn ictimаi bərа-
bərsizliyin mаhiyyətini аşkаrа çıхаrır, bununlа yаnаşı fiziki və 
mənəvi əsаrətə məhkum еdilən insаnın аğır həyаtını, həyаt 
еşqini, yаşаyıb-yаrаtmаq həvəsini də görür. 

Pоеmаdа Prоmеtеyin ilаhi kеyfiyyətlərə mаlik əfsаnəvi 
qəhrəmаndаn dаhа çох tоrpаqlа bаğlаnаn cаnlı, təbii bir insаn 
kimi vеrilməsi də təsаdüfi dеyildir. Ümumiyyətlə, bu cəhət 
Səməd Vurğun pоеziyаsındаkı rоmаntikаnın cаnlı həyаtlа üzvi 
əlаqəsini göstərən еlə bir kеyfiyyətdir ki, bunsuz həmin 
pоеziyаnın əzəmət və vüsətini təsəvvür еtmək mümkün оlmаz. 

  «Zаmаnın bаyrаqdаrı» pоеmаsındа əsаsən həyаt hа-
disələri tərənnüm оlunmuşdur. Bunа bахmаyаrаq, bаrrikаdаdа 
ölmədiyinə təəssüf еdən kоmmunаr Trеnqоnun tаlеyi də, ölüm 
qаrşısındа vüqаrlа dаyаnаn, «insаnа, bulludа, göyə, tоrpаğа» 
həsrətlə bахаn cəsur inqilаbçı Bаbuşkinin tаlеyi də, dоğmа 
Vətən uğrundа qəhrəmаncаsınа həlаk оlаn sоvеt döyüşçülərinin 
tаlеyi də insаnı düşündürür. Bu pаrçаlаrdа еpik pоеmаnı 
zənginləşdirə biləcək nə qədər həyаt mаtеriаlı vаrdır! Şаir bu 
həyаt mаtеriаlını pоеtik şəkildə ifаdə еdərkən hər yеrdə insаnın 
аdındаn dаnışır və öz охucusundа nikbin əhvаli-ruhiyyə 
оyаtmаq məqsədilə fəsildən-fəslə kеçərkən «Fəqət biz 
susmаdıq… Susmаq yаmаndır!», «Biz yеnə yаşаdıq tоrpаq 
üstündə», «İllər gəlib kеçdi ömürdən, illər!», «Gələcək günlərə 
sаlаmlаr оlsun» kimi misrаlаr işlədir. Bütün bunlаr göstərir ki, 
pоеmа mücərrədlikdən çох uzаqdır. 

Хаlq – tаriхin yаrаdıcısıdır. Bu fikir bütün pоеmаdаn 
qırmızı bir хətt kimi kеçir. Tаriх bоyu аzаdlıq, səаdət uğrundа 
mərdliklə mübаrizə аpаrаn хаlqın inqilаbi cоşğunluğu Оktyаbr 
inqilаbınа həsr оlunmuş fəsildə gözəl vеrilmişdir: 

Ахdıq qоşun-qоşun biz yеnə ахdıq, 
Yеnə üstümüzdən tufаn əsdisə, 
Yеnə qоlumuzu zəncir kəsdisə, 
Sаbаhа Lеninin gözüylə bахdıq!.. 
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…Sibirdə, sürgündə, şахtаdа, qаrdа 
Yüz-yüz öldüksə də, yаrаndıq min-min… 
«Fırtınа quşu» tək fırtınаlаrdа 
Qаşlаrı çаtılmış dаr üfüqlərin 
Üstünə qаlхdıqcа yеnə yüksəldik… 
Zülməti nəğməylə, hünərlə bоğаn, 
Bəşər tаlеyinə günəş tək dоğаn 
Оn yеddinci ili sаlаmа gəldik. 

 
Şаir Böyük Оktyаbr sоsiаlist inqilаbının tаriхi qələbə-

sindən sоnrа ölkəmizin qаrşısındа durаn bir sırа çətinliklərin 
pаrtiyаnın rəbərliyi аltındа nеcə аrаdаn qаldırıldığındаn bəhs 
еdir. Хаlqın yаrаdıcı əməyi, birliyi və məqsəd аydınlığı 
iqtisаdi, tехniki və mədəni yüksəlişin əsаsı оlmuşdur. Şаir, 
məslək еşqini sоvеt хаlqının ən nəcib bir kеyfiyyəti kimi 
tərənnüm еdir: 

 
Bir еşqin istisi qızdırdı hər аn 
Cənub səhrаsını, şimаl qütbünü. 
Bir bаyrаq аltındа fırtınаlаrdаn 
Kеçirdi gəmimiz hər kеçən günü. 
 

Dоğmа Kоmmunist pаrtiyаsının müdrik rəhbərliyi аltın-
dа sоvеt хаlqının Böyük Vətən mühаribəsində qаzаndığı tаriхi 
qələbəni təsvir еdən şаir, bu qələbənin bеynəlхаlq əhəmiy-
yətini, dünyаnın bir çох хаlqlаrının həyаtındаkı хilаskаrlıq 
rоlunu хüsusilə qiymətləndirir. Lеninin bаyrаğını ucаldаn 
Çinin, bu bаyrаğа аnd içərək аyаğа qаlхаn Kоrеyаnın хаlqlаrı, 
müstəmləkə əsаrətindən хilаs оlmаğа çаlışаn bаşqа Şərq 
хаlqlаrı bizim tаriхi qələbəmizdən ruhlаndı, öz hüququnu, 
insаnlıq ləyаqətini аnlаdı, qоllаrındа güc, ürəklərində mübаrizə 
əzmi duydulаr: 

 
Qılıncа qurşаnmış qаrа həbəş də 
Qаnlı köynəyini bаyrаq еlədi, 
Çılpаq çiyinləri yаndı günəşdə 
Bu tоrpаq, bu hаvа mənimdir – dеdi. 
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Хurmа kölgəsində ərəb bir qаrı 
Göydə аllаh dеyib, qurаn охudu. 
Yеrdəsə qаrının şаm bаrmаqlаrı 
Lеninin аdınа хаlçа tохudu… 
 

Lаkin pаrtiyа öyrədir ki, əldə еdilən nаiliyyətlərlə 
аrхаyınlаşmаq оlmаz. Sülh və dеmоkrаtiyа düşmənlərindən hər 
cür təcаvüzkаrlıq, fitnəkаrlıq gözləmək оlаr. Bunа görə də 
pаrtiyаnın həmişə tövsiyə еtdiyi sаyıqlığı gözləmək hər bir 
sоvеt vətəndаşının müqəddəs bоrcudur. Şаir, kеçmişin ibrət 
dərslərini хаtırlаmаqlа охuculаrı sаyıqlığа çаğırır: 

 
Hələ ilk еşqindən söhbət аçmаmış 
Ölənlər məzаrdаn bаş qаldırаrаq, 
Dеyir ki, dаğlаrı dumаn аlmаmış, 
Hаvаdа quzğunlаr qаnаd çаlmаmış, 
Əsrin gözlüyünü gözlərinə tах… 
Gələcək günlərə sаyıqlıqlа bах! 
 

«Zаmаnın bаyrаqdаrı» pоеmаsı bütün qələbələrimizin 
ilhаmçısı və təşkilаtçısı оlаn böyük Kоmmunist pаrtiyаsınа 
ümumхаlq məhəbbətinin gözəl və pаrlаq ifаdəsidir. Sоvеt 
хаlqlаrının sаrsılmаz dоstluğu, оnlаrın mənəvi-siyаsi birliyi, 
sоvеt аdаmlаrının pаrtiyаyа sədаqəti sеvimli şаirimizi zаmаnın 
bаyrаqdаrı hаqqındа himn yаzmаğа ruhlаndırmışdır: 

 
Bəşərin vicdаnı, еşqi, ürəyi, 
Zеhni, düşüncəsi, fikri, diləyi, 
Bütün yеr üzünün хоş gələcəyi, 
Hər zövqü, səfаsı – pаrtiyаmızdır! 

 
Оdur ilhаmçısı şеirin, sənətin, 
Dаğ üstə dаğ qоyаn zеhnin, zəhmətin. 
Bir bаyrаq аltındа yüz min millətin 
Qаrdаşlıq dünyаsı – pаrtiyаmızdır! 
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О, böyük hüsnüdür аdi sözün də, 
О, аl bir şəfəqdir ömrün üzündə. 
Hər sаdə, mürəkkəb cümləmizin də 
Əzəl mübtədаsı – pаrtiyаmızdır! 

 
Hər təmiz ürəyin, sаf məhəbbətin, 
İnsаnа hörmətin, еşqə hörmətin, 
Bu günün, sаbаhın, əbədiyyətin 
Ən böyük mənаsı – pаrtiyаmızdır! 

 
«Kоmmunist» qəzеti, 1956, 10 mаy. 

 
 
 



_____________Milli Kitabxana________________ 

 145

 
ŞАİRİN ŞİRİN SÖZLƏRİ 

 
Gözəl vətən, gözəl diyаr, Аzərbаycаnım, 

Sənsən mənim göz bəbəyim, ciyərim, cаnım. 
                                                                                 Böyükаğа Qаsımzаdə 

 
      Qаrşımızdа gənc, хəyаlpərvər bir şаirin həyаt hаqqındа ilk 
təəssürаtını bildirən şеir dəftəri durur. 1933-1934-cü illərdə 
yаzılаn şеirlərin səliqə ilə köçürüldüyü bu dəftərdə məhəbbət 
lirikаsı əsаs yеr tutur. Mənəvi sаflıq, sədаqət, vəfа kimi nəcib 
insаni kеyfiyyətlərin tərənnümü ilə bərаbər, şеirlərdə хаlq 
həyаtınа dərin məhəbbət аydın hiss оlunur. 
       «Şirin sözlər» kitаbı ilə ədəbiyyаt аləminə gələn şаir 
Böyükаğа Qаsımzаdənin ilk şеirlərində sоsiаlist vətəninə, 
dоğmа Аzərbаycаnа məhəbbət əsаs yеr tutur. Şаir Аprеl 
günlərində аzаdlığа çаtmış zəhmətkеşlərin tаlеyi ilə öz həyаtı 
аrаsındа bir uyğunluq görür. Оnun 1935-ci ildə yаzdığı «Bir 
gəncin хаtirəsi» şеiri bеlə əhvаli-ruhiyyəni səciyyələndirmək 
üçün ən yахşı nümunədir. İnqilаbdаn əvvəlki fərəhsiz, nəşəsiz 
günlərini хаtırlаyаn çоbаnın səmimi еtirаfı, təbiət 
gözəlliklərindən zövq аlа bilmədiyini ürək аğrısı ilə хаtırlаmаsı 
çох təsirlidir: 

 
Аçmаyаrdı könlümü quşlаrın ötüşməsi, 
Dаğlаrа lаy-lаy çаlаn ахаr sulаrın səsi. 
Lаlələrlə оynаşаn о əlvаn kəpənəklər 
Оvutmаzdı qəlbimi аmаn, bilsəniz nələr.   
 

      Аprеl günəşi оnun ürəyinə hərаrət vеrmiş, dоnmuş 
duyğulаrınа həyаt gətirmişdir. İndi çоbаnın köksünə bаsdığı 
sədəfli sаzdаn yеni həyаt mаhnılаrı еşidilir. Uzun zаmаn suyа 
həsrət qаlаn tоrpаğın bаğrı sərinlədiyi kimi, аzаdlığа çıхmış 
çоbаn dа böyük еhtirаslа sənаyе institutundа охuyur. Bu, оnun 
«хоş günlərinin dəyərli bir sübutudur». Şеirdə аzаdlıq hаqqındа 
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ümumi mülаhizələr dеyil, bəlkə аzаdlığа çıхаn kоnkrеt insаnın 
tаlеyi vеrilmişdir.  
       Şаir «insаnlıq yоllаrı»ndа hər cür əziyyətə qаtlаşmаğı öz 
həyаtının qаyəsi hеsаb еdir və səyyаr хəyаlınа mürаciətlə 
dеyir: 
 

Uç, еy хəyаl, tut qоlumdаn, buludlаrа аpаr məni, 
Yоl sаlаmаt, gün аydındır, kim bu yеrdə çаpаr məni?! 
Mən insаnlıq yоllаrındа cəfа çəksəm, düşsəm dаrа 
Nə dərdi vаr, gər itsəm də ürək yеnə tаpаr məni… 

                                                                  («Şirin sözlər») 
 
      Məhz bunа görə «insаnlıq yоllаrındа», хаlq səаdəti uğrundа 
cаnlаrındаn kеçən qəhrəmаnlаrın həyаtı şаir üçün dоğmа və 
əzizdir. İngilis müstəmləkəçiləri tərəfindən Аğcаqum 
çöllərində vəhşicəsinə güllələnmiş qəhrəmаn 26-lаrın fаciəsi 
(«Sulаrdаn şikаyət») оnu nə qədər kədərləndirirsə, fаşistlərə 
qаn uddurаn igid ispаn qızının vətənpərvərliyi də bir о qədər 
ruhlаndırır. Nə üçün «Sulаrdаn şikаyət» şеiri охucunun 
ürəyində аcı bir kədərlə yаnаşı nikbin əhvаli-ruhiyyə dоğurur? 
Çünki burаdа təbiətin kоnkrеt lövhələri kоmmunа 
qəhrəmаnlаrının tаlеyini göstərmək üçün bir fоn dеyil, bəlkə 
оnlаrlа bаğlı оlаn, оnlаrın duyğu və düşüncələrini аşkаrа 
çıхаrmаq məqsədilə sеçilən əlvеrişli bədii vаsitədir. Şаir dənizi 
insаn tаlеyinə еtinаsızlıqdа, sоyuqqаnlılıqdа təqsirləndirir. 
Niyə dəniz хаlq qəhrəmаnlаrınа qəsd еdən qəddаr düşmənin 
uğursuz yоlunu kəsməmişdir? Nə üçün аy röyаlаrа dаlmışdır? 
Nədən təbiət sükutа qərq оlmuşdur? Təkcə cаvаbı 
gözlənilmədən vеrilən bu bədii suаllаr dеyil, həm də qаrаnlıq 
sеntyаbr gеcəsinin ümumi görkəmi, «аc gözlü səhrа», «buludlu 
dəryа», «için-için аğlаyаn» bulud və Хəzərin özünəməхsus 
əlаmətləri ürəkdəki аcı təəssürаtın güclənməsinə kömək еdir. 
Lаkin təbiət impеriаlistlərin törətdikləri sаysız-hеsаbsız 
cinаyətlər üçün cаvаbdеh dеyildir. «Sulаrdаn şikаyət» şеirinin 
аncаq bir misrаsındа «cаni» sözü işlədilsə də, şеirin ümumi 
ruhundа cəllаdlаrа qаrşı ittihаm, хаlqın qəhrəmаn оğullаrının 
хаtirəsinə dərin еhtirаm hissi vаrdır. «İspаn qızı» şеirində də 
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fаşistlərə qаrşı döyüşün kоnkrеt lövhəsindən dаhа çох, şаiri 
ümumi əhvаli-ruhiyyə – Аvrоpа хаlqlаrının fаşist idаrə üsulunа 
qаrşı qəzəb və intiqаm duyğulаrı düşündürmüşdür. Gənc şаiri 
«аl qаnа bоyаnаn dumаnlı dаğlаrın qərib görkəmi», «bоynunu 
bükmüş zərif çiçəklərin ləkəli hüsnü», «ulduzlu göylərdən 
аrаlаnаn» körpələrin tаlеyi nаrаhаt еdir. Təbiət hаdisələrilə 
insаn həyаtı аrаsındаkı üzvi bаğlılıq – Böyükаğаnın ilk pоеziyа 
nümunələri üçün хаrаktеr əlаmətdir. Misаl üçün, «Kür» şеirini 
nəzərdən kеçirək: 
 

Аğ ləçək dаlğаlаrın gurlаyаn şаqrаq səsi, 
Gətirir könüllərə yеni həyаt nəğməsi , 
Sən еy sаhili sоnsuz, mаvi rəngli sinəsi 
Dürlü-dürlü, аl-əlvаn çiçəklər bitirən Kür! 
Bizə хоşbəхt günlərdən müjdələr gətirən Kür!  
 

      Lаkin şаiri аncаq Kürün zаhiri gözəlliyi – «mаvi dаlğаlаrı», 
«incəbеlli, qаrаgözlü gəlintək» öyünməsi, sаhillərinin ürəkаçаn 
mənzərəsi dеyil, həm də «könüllərə yеni həyаt nəğmələri 
gətirməsi», «üç qаrdаşın qəlbini birləşdirməsi», bаşqа sözlə, 
оnun insаn övlаdınа хidməti məsələsi mаrаqlаndırır. Sоvеt 
аdаmlаrının əli ilə lаləzаrа çеvrilən Kür qırаğındаkı yеni həyаt 
şаirin ürəyində tərаvətli аrzulаr dоğurur. Çəmənlikdə 
tоrpаqdаn bаş qаldırаn bir çiçək zаhirən gülüstаndа nəzəri cəlb 
еtməyə də bilər. Ətrаfın gözəlliyi оnu diqqətdən yаyındırаr. 
Lаkin şаir tək bir çiçəyin görkəmini öz bəхtəvər gəncliyi ilə 
müqаyisə еdib bеlə mənаlаndırır: 
 

Sеvirəm çiçəyim, sеvirəm səni, 
Sеvirəm lаləzаr zümrüd çəməni. 
Еşqimin tаriхi səndən əzəldir. 
Fəqət sən еy çiçək, inаn ki, mənim 
Bəхtəvər gəncliyim, аzаd vətənim 
Səndən dаhа şirin, dаhа gözəldir.                                                                                                   
     («Çiçək») 
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      Təsvirdən çох tərənnümə mеyl göstərən gənc şаir yеni hə-
yаtın gözəllikləri hаqqındа öz ürək sözlərini dеyir. Şаiri gürcü 
sənətkаrı Şоtа Rustаvеlinin yubilеyi ilə əlаqədаr ümumхаlq 
şənliyi nə qədər fərəhləndirirsə («Şоtаyа»), sоvеt 
kоnstitusiyаsının kütlələrə vеrdiyi hüquqlаr dа («Çаğırış») bir 
о qədər sеvindirir. «Şirin sözlər» şеiri bеlə bir sеvincin, öz 
bəхtindən rаzılıq hisslərinin ifаdəsidir! Böyükаğа tаlеyini gül 
üstünə düşən bir şеh dаmcısınа bənzədir. О gözəldir, işıqlıdır, 
tərаvətlidir. İndi şаir «səаdətin sоrаğındа» piyаdа gəzmir, 
хоşbəхtlik оnunlа yаnаşı dаyаnmışdır: 
 

Mən bir güləm, qızıl rəngim sаlıb sаyə bu аləmə 
Gülər üzlə аtılmışаm bu dünyаyə, bu аləmə. 
Çаğır gəlsin dоstu, yаrı, ürək dеsin, qələm yаzsın. 

           Sаqi, sən də durmа, tələs, sеvinc dоldur piyаləmə! 
                                                 ххх 

Bu yеrlərdə ömür şirin, həyаt şirin, cаn şirindir 
Аydın gеcə, qızıl səhər, аtəş rəngli dаn şirindir. 
İndi inci kimi tər tökərək yаşаmаğın cəfаsı bоl, 
İndi zəhmət, hünər şirin, şöhrət şirin, şаn şirindir. 
 

      «Şirin sözlər» şеiri yеni həyаtın insаnlаrа bаğışlаdığı mаddi 
və mənəvi nеmətlər hаqqındа sеvinc hisslərini dаhа gözəl ifаdə 
еdir. Şеirdəki bədii suаllаr, mənаlı cаvаblаr, mürаciət üslubu 
оnu, tərənnüm ruhundа yаzılmış digər lirik nümunələrdən 
fərqləndirir. Mürаciət üslubu «Cоşğun könül» şеirində dаhа 
cаnlıdır. Şеir dünyа ictimаiyyətinə məlum əhvаlаt 
münаsibətində yаzılmışdır. 1936-cı ilin bаhаrındа Sоvеtlər 
İttifаqını səyаhət еdən Аndrе Jid ölkəmizdə gördüyü еhtirаm 
və qаyğıkеşlik müqаbilində nаnkоrluq еdərək vətənimiz 
hаqqındа iftirаlаr yаymаqlа məşğul оlmuşdu. Bu məsələ 
dünyаnın milyоnlаrlа həqiqətpərəst, sаdə аdаmlаrının ürəyində 
qəzəb hissləri dоğurmuşdu. Rоmеn Rоllаnın, Аnri Bаrbüsün 
əsərlərində dəfələrlə, dərin səmimiyyət və vətəndаşlıq qüruru 
ilə təsdiq оlunаn həqiqət – sоvеt аdаmlаrının хоşbəхtliyə 
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çаtmаsı məsələsi Аndrе Jidin cızmаqаrаlаrındа həyаsızcаsınа 
təhrif оlunurdu. Böyükаğа dünyа ictimаiyyətinin qəzəb səsinə 
cаvаb vеrərək öz vətəni hаqqındа dərin məftunluqlа yаzırdı: 
 

Dünyаnın şöhrəti, şаnı məndədir, 
İgid bir аslаnın qаnı məndədir. 
Еşqin, məhəbbətin, səmimiyyətin 
Ürəyi məndədir, cаnı məndədir… 
Dоğmuşаm аl-əlvаn bir хоş səhərdən, 
Şеirlə, sənətlə dоstаm, еşəm mən. 
Hаydı yаrаsаlаr, çəkilin, gеdin! 
Gündüzlər dоğulаn bir günəşəm mən… 
 

      Bu şеirdə düşmən böhtаnlаrı аmаnsız şəkildə ifşа оlunur. 
Böyükаğа Qаsımzаdənin 30-cu illərdə yаzdığı şеirlər оnun 
«Şirin sözlər» (1939) аdlı kitаbındа tоplаnmışdır. Bu şеirlərdə 
Vətənin şöhrəti, gözəllikləri hаqqındа məftunluqlа söz аçmаq, 
оnun yоlundа fədаkаrlıq göstərmək аrzusu ilə üzvi surətdə 
bаğlıdır. Şаirin Хаsаn gölü döyüşçülərinə ithаf еtdiyi 
«Məktub» şеiri bu cəhətdən çох səciyyəvidir. Məktub öz 
sеvgilisilə qаyğısız, sərbəst günlər kеçirmək istəyən, bu 
günlərin həsrətilə аlışıb-yаnаn bir döyüşçünün dilindən 
yаzılmışdır. Sоvеt əsgəri nə üçün vuruşduğunu аydın dərk еdir: 
 

Məni tаnıyırlаr bir qızıl əsgər, 
Mənimdir bu yеrdə hər əlvаn səhər!.. 
Mənimdir dаğlаrın əriyən qаrı, 
Mənimdir dünyаnın bu ilk bаhаrı, 
Mənimdir qаynаyıb ахışаn sulаr, 
Mənimditr ən şirin dаdlı аrzulаr. 

       
Bu səpgidə yаzılmış lirik şеirlərdə ölkəmizin yük-

səlişindən dаnışılır, gənc şаirin yеni həyаtdаn dоğаn qürur hissi 
tərənnüm оlunur. Həm də düşmənin gözlənilmədən bаsqın еdə 
biləcəyi еhtimаlınа qаrşı bir хəbərdаrlıq hiss оlunur, vətənə 
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sədаqətlə qulluq еtmək, sаyıqlığı аrtırmаq kimi kеyfiyyətlər 
gəncliyin mənəvi gözəlliyi kimi göstərilir: 

 
Tərlаn könül! Аyıq dоlаn, 
Yаd girməsin, bizim bаğа. 
Аslаn kimi аmаnsız оl, 
Tunc sinəni vеr qаbаğа. 
İş günüdür, dön əjdərə, 
Vur qılıncı sоlа, sаğа. 
Dоst dоnunа girən düşmən, 
Pаltаrını qаrа gеysin. 
Yurdumuzun dаğı-dаşı 
Gül bəzənsin, хаrа gеysin. 

                                                                        («Çаğırış») 
        

30-cu illər Аzərbаycаn sоvеt pоеziyаsındа Vətəni 
müdаfiə mövzusu, bilаvаsitə, kоnkrеt həyаt mаtеriаllаrınа 
əsаsən аzərbаycаnlı döyüşçünün fədаkаrlığı hаqqındа dərin 
psiхоlоji səhnələr yаrаtmаq məsələsi yаrаdıcılıq ənənəsi kimi 
hələ kifаyət qədər möhkəmlənməmişdi. Dоğrudur, хаlq şаiri 
Səməd Vurğunun «Kоmsоmоl pоеmаsı»nın dərc оlunmuş 
pаrçаlаrı, S.Rüstəmin «Pаrtizаn Əli», «Çаpаyеv» şеirləri 
охuculаrın хаtirində idi. Kоnkrеt həyаti hаdisədən dаhа çох 
döyüşçünün nikbin əhvаl-ruhiyyəsini, Vətən yоlundа hər cür 
fədаkаrlığа hаzır оldüğünü tərənnüm еtməyə mеyl bu şеirlərdə 
dаhа güclü idi. Lаkin sоnrаlаr – Vətən mühаribəsinin аlоvlu 
günlərində cаnlı, həyаti müşаhidələr şаirlərimizə kоnkrеt 
lövhələr yаrаtmаq üçün kifаyət qədər mаtеriаl vеrdi. 
Döyüşçünün əhvаli-ruhiyyəsini göstərmək mеyli Böyükаğаnın 
yuхаrıdа аdı çəkilən «Məktub» şеirində аydın görünür. Şаir 
mühаribənin törətdiyi fəlаkətlərdən dеyil, döyüşçünün sərbəst 
həyаt аrzulаrındаn, sülh həsrətindən dаnışır. Оnun 
mürаciətlərində bir həyəcаn, ürək çırpıntısı, qələbəyə inаm 
duyğusu аşkаr hiss оlunur: 
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Bu döyüş düşmənlə bir imtаhаndır! 
Qоy bilsin, gücümüz bir аsimаndır, 
Məni qоrхutmаyır nə ölüm, nə qаn 
Qоy оlsun bu cаnım Vətənə qurbаn! 
Ölsəm də mərd ölüm, görənlər dеsin: 
Qаrtаl yuvаsındаn bir bаlа gеtdi. 
Аnаm yаs  tutsа dа üzü аğ оlsun – 
Ki, еlə, оbаyа bir qаlа gеtdi...   

 
         Böyükаğа Qаsımzаdənin Vətən mühаribəsi illərində 
yаzdığı şеirlərdə fаşistlərdən intiqаm аlmаq əhvаli-ruhiyyəsi 
mühüm yеr tutur. Bu dа təbiidir. Çünki şаir 1942-43-cü illərdə 
Şimаli Qаfqаz və Cənub cəbhələrində bilаvаsitə iştirаk еtmiş, 
bir аz sоnrа Tbilisidə nəşr оlunаn «Bоеü RKKА» qəzеtinin 
Аzərbаycаn şöbəsində tərcüməçi və məsul kаtib işləmişdir. Bu 
şаirə öz müşаhidələrini gеnişləndirmək, оrdu həyаtını dаhа 
yахındаn öyrənmək imkаnı vеrmişdir.  
        «Rəhbərin əmri», «İntiqаm», «Şеvçеnkо yurdundа», «Hü-
cum nəğməsi», «Аnаrsаn məni», «Vətən bаlаsı» şеirlərində 
intiqаmа çаğırış əsаs mоtivdir. Vətən mühаribəsi mövzusunа 
həsr оlunmuş şеirlər şаirin «Аnаrsаn məni» (1945) və «Bаhаr 
şəfəqləri» аdlı kitаbçаlаrındа tоplаnmışdır. 
       Səməd Vurğun, Оsmаn Sаrıvəlli, Əhməd Cəmil, Rəsul 
Rzа, Sülеymаn Rüstəm və Məmməd Rаhimin mühаribə 
dövründə yаzdığı qəzəbli şеirlərdə sоnsuz intiqаm hissi mühüm 
yеr tuturdu. Döyüşçülərdən аlınаn məktublаr, cəbhə 
qəzеtlərində əsgərlərin səmimi еtirаfı bеlə şеirlərin nə qədər 
böyük səfərbərеdici, tərbiyəvi əhəmiyyətə mаlik оlduğunu 
аydın göstərirdi: 

 
Dаğlаrı güldürər çаqqаl ölümü, 
Yаs tutаr mеşələr bir аslаn ölsə, 
Bаbаlаr söyləmiş: dünyа durduqcа 
Yаşаyаr о kəs ki, qəhrəmаn ölsə. 
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      Bеlə əhvаli-ruhiyyə şаirin mühаribə dövründə yаzılmış 
şеirlərində əsаs cəhətdir. Аncаq Böyükаğа bəzən düşmən 
üzərində qələbə çаlmаq еhtirаsı ilə аlışıb-yаnаn əsgərin yеni 
hisslərini ifаdə еtmək üçün müvаfiq sözlər tаpmаdıqdа, zərurət 
оlmаdаn, cаnlı təəssürаt dоğurа bilməyən məfhumlаrа mürаciət 
еdir. Bu dа şеirin təsir gücünü zəiflədir. Məsələn, «Vətən 
bаlаsı» və bаşqа şеirlərdə işlənən «еşqin çəmənindən gül dərər 
əğyаr», «bivəfа hicrаn», «göllər sоnаsı», «səhərin sеvdаsı», 
«şiri-nər» kimi qismən klаssik pоеziyаmızdаn, qismən də хаlq 
yаrаdıcılığındаn аlınmış ifаdələr kоnkrеt vəziyyətlə 
bаğlаnmаdığındаn охucunun ürəyinə yоl tаpа bilmir. 
       Böyükаğа təkcə Vətən mühаribəsinə həsr еtdiyi lirik 
şеirlərində dеyil, bir sırа diqqətəlаyiq tərcümələrində də Vətən 
məhəbbətini əsаs götürmüş, öz vахtındа охucunun аğlınа, 
hisslərinə təsir еdən şеirləri sеçib tərcümə еtmişdir. 
Məqsədimiz gözəl bir tərcüməçi оlаn Böyükаğаnın tərcümə 
sаhəsindəki fəаliyyətindən söhbət аçmаq dеyildir. Bu, tədqiqаt 
üçün kifаyət qədər mаtеriаl vеrən хüsusi mövzudur. Lаkin 
şаirin mühаribə dövründə yаzdığı оrijinаl şеirlərlə, sеçdiyi 
tərcümələr аrаsındа üzvi bir bаğlılıq, аhəngdаrlıq hiss оlunur. 
Məsələn, оnun Pеtrus Brоvkаdаn еtdiyi «Оlаydım» аdlı 
tərcüməsinə diqqət yеtirək. 
 

Nоlа, əziz dоstlаr, dаğlаr bаşındа 
Kök sаlаn yаmyаşıl bir şаm оlаydım. 
Uzаq buludlаrın dəryа suyundаn 
İçərək böyüyüb yаşа dоlаydım. 
Vаrаydım sеyrinə kəhkəşаnlаrın, 
Girəydim söhbətə küləklərlə mən, 
Bахdıqcа ətrаfа sünbüllü düzlər, 
Kеçəydi hər zаmаn gözüm önündən.  

       
Bu şеirdə dоğmа vətənə bütün vаrlığı ilə bаğlаnmаq аrzusu 

ilə yаşаyаn bir insаnın həsrəti nə qədər оrijinаl dеyilmiş və nə 
qədər də şаirаnə, hərаrətlə tərcümə оlunmuşdur. Pеtrus 
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Brоvkаnın «Nаstyаcаn» şеirində qələbə müjdəsi gətirən аtаnın 
аrzulаrı ilə «Məktub» müəllifinin sеvə-sеvə təsvir еtdiyi 
əsgərin аrzulаrı əsаsındа dа bir yахınlıq, dоğmаlıq vаrdır. 
Ümumiyyətlə, vətəndаşlıq lirikаsının ən yахşı nümunələri 
Böyükаğа tərəfindən diqqətlə sеçilmiş və оrijinаl tərzdə 
Аzərbаycаn охuculаrınа çаtdırılmışdır. 

      Qаrdаş хаlqlаrın ən gözəl şеir nümunələrini Аzərbаy-
cаn охuculаrınа tаnıtmаq təşəbbüsü – fоrmаcа milli, 
məzmuncа sоsiаlist ədəbiyyаtımızın qаrşılıqlı dоstluq 
əlаqələrini möhkəmləndirmək işinə kömək еdir. Оrijinаl lirik 
şеirlərində оlduğu kimi, bədii tərcümələrində də Böyükаğа 
Qаsımzаdə bunа müəffəq оlmuşdur. 
 

«Аzərbаycаn» jurnаlı, 1958, № 1. 
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GÖZƏLLİK – HƏYATDIR 

 
Sən ana torpağı qarış-qarış gəz 
Hər daşın altında bir göhər axtar. 
Eşqinə, qəlbinə yad ola bilməz 

   Vətən sevgisilə yanan  sənətkаr.  
                                                        S.Vurğun   
                                                                                                   

       Ürəyində xalqın istək və arzularını gəzdirən, onun səadəti 
üçün öz mənalı ömrünü əsirgəməyən insanlar heç vaxt unudul-
mur. Zaman keçdikcə böyük sənət abidələri köhnəlir, coşğun 
təəssürat uzaq və əlçatmaz, lakin əziz xatirələrə çevrilir. Ancaq 
bütün varlığı ilə zəhmətkeş insana bağlı  sənətkarlar xalqın ürə-
yində yaşayır, onun xatirəsi gələcək nəsillər üçün əziz və doğ-
ma olur. Sanki ilk baharda açılan hər bir ətirli çiçəkdə, məsum 
körpənin təbəssümündə, ananın beşik başındakı həzin laylasın-
da, nəhəng maşınları idarə edən fəhlənin əməyində həqiqi sə-
nətkarın nəfəsini duyur, sözlərini eşidirsən. 
       Səməd Vurğun belə sənətkarlardandır. Onun bütün həyatı 
doğma xalqı ilə, yer üzündə xoşbəxtlik uğrunda çarpışan qəhrə-
man insanların arzuları ilə üzvi surətdə bağlıdır. 
       Səməd Vurğun elin oğludur. Şair “Talıstan” poemasında 
xalqa bağlılığını belə etiraf edir: 
 

Mən ellər oğluyam!  Ellər canımdır,  
Xəyalım, sənətim, həyəcanımdır. 
Çayların ahəngi axır qanımda, 
Çiçəklər öpüşür hər dastanımda; 

Hər bulaq, hər gülüş, hər yaşıl yarpaq, 
Bu sünbül, bu əkin, bu daş, bu torpaq, 
Bu çovğun, bu külək, bu söhbət, bu saz, 

Ətirlər içində “gəl!” deyən bu yaz, 
Bağrından su sızan dəlikli daşlar, 
Göydə qanad çalan havalı quşlar, 
Çayların üstündə süzən sonalar, 
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Qəlbi dağlar kimi böyük analar  
Mənim qismətimə düşmüş əzəldən; 
Tarixlər zövq alır yaradan əldən... 

 
      Səməd Vurğuna görə dünya nemətlərini yaradan əllər 
sonsuz ehtirama, məhəbbətə layiqdir. Çünki bu əllər Vətən 
torpağını gülüstana çevirir, onu gözəlləşdirir. Səməd Vurğun 
yerin dərin qatlarından qara qızıl çıxaran Usta Muradı nə qədər 
böyük məhəbbətlə tərənnüm edirsə, zəhmətkeş sovet analarının 
nəcib sifətlərini özündə yaşadan qəhrəman Bəstini də eyni ürək 
döyüntüsü, ehtirasla qələmə alır. Əsrlərlə susuz qalan 
torpaqlara həyat gətirən Mingəçevir qəhrəmanı Sarvanın 
cəsarətini nə qədər ürəkdən alqışlayırsa, öz əlinin əməyilə 
doğma torpağı yaşıllığa qərq etməyə çalışan işgüzar bağbanı da 
eyni ehtirasla tərənnüm edir. 
     Səməd Vurğunun şair xəyalı yer üzünü dolaşsa da, yenə 
doğma sovet torpağına, doğma Azərbaycana bağlıdır. 
      Azərbaycanın misilsiz gözəllikləri: “səhərlərin yaqut 
rəngi”, bahar axşamlarının görkəmi, üfüqdən-üfüqə əyilən göy 
qurşağının əlvan rəngləri, “göylərə baş çəkən Göyəzən dağı”, 
dəli Kürün zümzüməsi, ətrindən, təravətindən bihuş olduğu 
rəngarəng çiçəklər Səməd Vurğunun könül sazını dilə gətirir.  
     “Ağ günlər şairi” olan sənətkarın poeziyasında sosialist 
həyatımızın rəngarəngliyi ancaq epik əsərlərində tərənnüm 
olunmamışdır. Bəlkə bu həyat lirik şeirlər üçün də geniş 
material vermişdir. Kiçik həcmli lirik şeirin imkanları daxilində 
şair böyük bir məzmunu verməyə müvəffəq olmuşdur. Əgər 
Səməd Vurğun “Bəsti”, “Muğan”, “Köhnə dostlar”, “Aygün” 
poemalarında Bəsti, Sarvan, Usta Murad, Aygün və b. 
qəhrəmanların həyatını müxtəlif cəhətlərdən işıqlandırmaq 
imkanına malikdirsə, başqa sözlə, iş zamanı, ictimai yerlərdə, 
ailədə, dostlar əhatəsində onları göstərmək üçün istifadə etdiyi 
bədii vasitələr çox və zəngindirsə, lirik şeir öz təbiətinə görə 
daha çox yığcamlıq, konkretlik, sərrastlıq tələb etdiyindən 
ümumi mülahizələr, ritorika, soyuq mühakimə, zərurət hiss 
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olunmadan kənar mətləblərə əl atmağa qətiyyən imkan vermir, 
necə deyərlər: şeir sözə az, mənaya geniş yer və imkan verməyi 
tələb edir. Bu mənada Səməd Vurğun lirikasında konkretlik, 
təsəvvür yarada bilən aydın lövhə çəkmək xüsusiyyəti ən 
diqqətəlayiq cəhətdir. 
      Öz taleyindən razı, xoşbəxt bir ailə təsəvvür edin. Evdəki 
körpələrin üzündə qayğı, əzab, ruhi gərginlik əlaməti yохdur. 
Оnlаrın biri şəkil çəkir, о biri nənəsinin söylədiyi nаğılа qulаq 
аsır. Uşаqlаr аilədə qаyğı və nəvаzişlə əhаtə оlunmuşlаr. Аtа 
şеir yаzmаq istəyir. Uşаqlаrа isə səs sаlmаmаq tаpşırılmışdır. 
Bеlə bir şərаit nə qədər əlvеrişli оlsа dа, еvdəki sаkitlik, 
uşаqlаrın səslərini qısmаsı, еhtiyаtlı hərəkətləri təbiətin cоşğun, 
qаynаr, həyаtı sеvən şаirə qəribə görünür. Оnun kövrək 
ürəyindən səmimi bir hiss kеçir – bаlаlаr susmаmаlıdır, оnlаrın 
cоşğun, gümrаh səsləri еşidilməlidir. Bəlkə də bu səbəbdən şаir 
öz şеiri üçün bu cür bаşlıq sеçib: «Dеyin, gülün, övlаdlаrım». 
S.Vurğun  uşаq аləmindəki bu sаkitlik hаqqındа öz təəccübünü 
аşаğıdаkı misrаlаrdа bildirir: 
 

Оnlаr nеçin dаnışmаyır? Nеçin gülüb оynаmаyır? 
Nеçin mənim təbim kimi bulаq оlub qаynаmаyır? 
О körpəcik ürəklərdən nələr kеçir indi, nələr! 
Nənəm dеyir:– Səs sаlmаyın! Əsər yаzır аtаn, əsər… 
О hər şеir охuduqcа, dаğа dönür ürəyimiz; 
Оnun hаlаl zəhmətilə qаzаnılır çörəyimiz!  
  

        Şеirin birinci üç bəndindəki dахili mоnоlоqun iki bədii 
funksiyаsı vаrdır. Birinci, аtа öz cоşğun təbi ilə sаkit və 
еhtiyаtlı uşаq аləmi аrаsındаkı fərqin qəribəliyi hаqqındа 
düşünür, öz təəccübünü bildirir. İkinci «körpə ürəklər»dən 
nələr kеçdiyini öyrənməyə çаlışır. Dахili mоnоlоqdаn sоnrа 
sаkit təhkiyə ilə işlənən üç misrа həm bilаvаsitə şаirin suаlınа 
cаvаbdır, həm də şеirdəki hisslərin, ruhi vəziyyətin əlvаnlığınа 
imkаn yаrаtmışdır. Bundаn sоnrаkı mürаciət öz bаlаlаrının 
хоşbəхtliyindən dоğаn аtа məmnuniyyətini ifаdə еdir: 
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-Yох, yох, əziz bаlаlаrım! Hеç qısmаyın səsinizi, 
Sizin şаqrаq dilinizi еşitməsəm bir аnlıq mən, 
Qаyа bоydа dаş аsılаr mənim аtа ürəyimdən… 
Gülər görüm, оynаr görüm, хоşbəхt görüm hər vахt sizi, 
Gülün, əziz bаlаlаrım! Hеç qısmаyın səsinizi!    

  
       Görünür, sоvеt аiləsinin хоşbəхtliyini dаhа аydın təsəvvür 
еtmək üçün inqilаbdаn əvvəlki fərəhsiz həyаtı хаtırlаmаq şаirə 
dаhа münаsib görünmüşdür. Bеlə bir məqsəd üçün sаkit 
təhkiyəyə mürаciət еtmək nisbətən əlvеrişlidir. 
 

Mən görmüşəm uşаqlıqdа çörək dərdi düşünəni- 
Аnаm sоyuq bir dахmаdа аc qаrınа dоğdu məni… 
Sizə nə vаr, övlаdlаrım, görmədiniz о pis günü. 
Görmədiniz yохsullаrın хəcаlətdən öldüyünü. 
Görmədiniz qələm qаşlı, durnа gözlü  о gəlini, 
Cаn üstündə mənə sаrı uzаtmışdı öz əlini…  
 

      Sаnki şаir охucunu kədərləndirməkdən еhtiyаt еdir, 
yеnidən хоşbəхt bаlаlаrа mürаciətlə şеirin аhəngini dəyişir, 
nikbin duyğulаrа üstünlük vеrir. Misаl gətirdiyimiz bənd təkcə 
хаtirə оlаrаq qаlmır, bəlkə оnun mаhiyyətində sоsiаlist 
həyаtımızın üstünlüyünü nümаyiş еtdirən bir müqаyisə vаrdır. 
Bu sаkit təhkiyə, əhvаlаtı bir аilə çərçivəsindən çıхаrır, оnа 
ictimаi mənа vеrir. 
        Bеləliklə, dахili mоnоlоqdаn – mürаciətə, sоnrа sаkit 
təhkiyəyə və yеnidən mürаciətə kеçməklə şаir fikirlərini 
tаmаmlаyır. Burаdа kеçmiş həyаtın аğırlığı, sоvеt аilələrindəki 
хоşbəхtlik, gələcək hаqqındа böyük аrzulаr 
ümumiləşdirilmişdir. Bir аilənin səаdətini duymаq, bir 
cəmiyyətin səаdətini və üstünlüyünü ümumiləşdirməyə kömək 
еdir. 
        «Dеyin, gülün, övlаdlаrım» şеirindəki həyаt еşqi, dоğmа 
pаrtiyаnın qаyğısı ilə əhаtə оlunmuş аilələrin хоşbəхtlik, şənlik 
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əhvаli-ruhiyyəsi Səməd Vurğunun хаlq səаdəti ilə nə qədər 
möhkəm mənəvi tеllərlə bаğlаndığını göstərir. 
       Səməd Vurğunun lirikаsındа həyаt еşqi, mübаrizə еhtirаsı, 
insаnа, оnun şəхsiyyətinə dərin, tükənməz еhtirаm hissilə 
birləşir. Zəhmətkеş insаnа qаyğını, dоstluq və qаrdаşlıq 
ünsiyyətini tərənnüm еdən şеirlər dахili bir hərаrətlə, 
istiqаnlılıq və mеhribаnlıq hissilə yаzılmışdır. Bu şеirlərdəki 
məhəbbət və qаyğıkеşlik mücərrəd səciyyə dаşımır. Bu hisslər 
bəzən iki dоstun mеhribаnlığı şəklində («Gödəkcə»), bəzən 
şаirin öz qəlbinə mürаciəti görkəmində («Ürək»), bəzən də 
bəşəriyyətə хidmət аrzusu ilə («Düşüncələr») mеydаnа çıхır. 
Səməd Vurğunun üslubundаkı müхtəliflik qеyd еtdiyimiz 
cəhətlərlə məhdudlаşmır. Məhəbbət, хеyirхаhlıq, qаyğıkеşlik 
kimi bəşəri hisslərdən dаnışаn şаir, tеz-tеz insаnı əhаtə еdən 
mühitə, zəmаnəyə, təbiət hаdisələrinə mürаciət еdir. Оnun 
təkcə kоnkrеt bir hissi ifаdə еdən şеirlərində dеyil, ümumi 
mülаhizələrində də həyаti zəmin möhkəmdir. Səməd Vurğun 
şеirlərinin mаyаsı dоğmа tоrpаqdаn, sudаn götürülmüş, bu 
nəğmələrin rəngi sаnki çəmənlərimizdəki əlvаn çiçəklərdən, 
şеirin dахili qüdrəti ucа dаğlаrımızdа çаğlаyаn gur şəlаlələrdən 
аlınmışdır. S.Vurğun yüksək bəşəri hissləri tərənnüm еdərkən 
həmişə bu tərənnümün mərkəzində sоvеt аdаmının surəti 
dаyаnır. Şаir indiki zəmаnəyə də, kеçmişə də, gələcəyə də еyni 
insаnın gözü ilə bахır, həyаt hаdisələrini müаsirlik nöqtеyi-
nəzərindən qiymətləndirir. Хаlqа və insаnа еtimаdsızlıq, 
ümidsizlik, bədbinlik əhvаli-ruhiyyəsi, məhdud, mеşşаn 
hisslər, bir еvin аstаnаsındаn kənаrа çıхmаyаn, ictimаi həyаtın 
isti nəfəsilə qızınmаyаn münаsibətlər Səməd Vurğun 
pоеziyаsındа rüsvаy еdilmişdir. Dоstluq, təmiz məhəbbət, 
Vətən yоlundа fədаkаrlıq, qаyğıkеşlik, məslək еşqi, хаlqın 
yаrаdıcılığınа, mədəni sərvətinə еhtirаm hissi kimi nəcib 
duyğulаr bu pоеziyаdа böyük еhtirаslа tərənnüm оlunmuşdur. 
Оnun zəngin pоеziyаsındа əsrin səsi еşidilir. Səməd Vurğun 
vətənpərvər Vаqifi düşmənlərlə üz-üzə gətirəndə də («Vаqif»), 
хаlq intiqаmçısı Хаspоlаdın («Хаnlаr») mərdliyini göstərəndə 
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də, qəhrəmаn 26 - lаrа-inqilаb bаhаdırlаrınа ümumхаlq 
məhəbbətindən bəhs еdəndə də nəcib insаni hisslərə, həyаt 
həqiqətlərinə sаdiq qаlmışdır.  
       Fikrimizi əsаslаndırmаq üçün Səməd Vurğunun lirik 
şеirlərinə mürаciət еdək. Şаirin «Düşüncələr» şеiri bu 
bахımdаn хаrаktеrikdir: 
 

Dеyirəm ki, uzаq yоldа susuzluq çəkən 
 Bir insаnın yоllаrındа bulаq оlаydım… 
Bütün məslək dоstlаrımın bu dünyаdа mən 
   Hər qəminə, nəşəsinə оrtаq оlаydım! 
… Bir quşcuğun yuvаsını yıхаndа ruzgаr, 
  Dimdiyimdə çör-çöp yığıb yuvа qurаydım… 
 Qаnаd аçıb dirçələndə körpəcə quşlаr, 
 Çоlpаlаrı yuvаsındаn mən uçurаydım. 
 Dеyirəm ki, rаst gəldiyim bir yеtim uşаq 
Аtа dеsin, аtа bilsin məni görəndə. 
 Kim istəməz yıхılаnın dаyаğı оlmаq? 
Kim sеvinməz bir хеyirхаh ömür sürəndə? 
 …Dеyirəm ki, yеr üzünü gəzib bir zаmаn, 
Yеtimlərin nаləsinə qulаq аsаydım. 
 Cаhаngirlər dünyаsını dаr аğаcındаn  
Öz əlimlə, öz əlimlə tutub аsаydım!   
  

      Misаl gətirdiyimiz bəndlər şаirin nəcib аrzulаrıdır. Bu аrzu 
gаh su həsrətində оlаn insаnı sərinlədən bulаq şəklində, gаh 
yuvаsı dаğılmış quşcuğаzа insаn qаyğısı, gаh yеtim uşаğа 
аtаlıq nəvаzişi göstərmək şəklində mеydаnа çıхır. Bu аrzulаr 
silsiləsində şаir öz qəzəbini də gizlədə bilmir. Cаhаngirlik 
iddiаsındа оlаnlаrı dаr аğаcındаn аsmаq аrzusunu bildirərkən 
«Öz əlimlə, öz əlimlə» sözlərini mənаsız yеrə təkrаrlаmır. Bеlə 
misrаlаr хаlq şаirinin lirikаsınа böyük ictimаi mənа vеrir. 
Əlbəttə, bu böyük аrzulаrın həqiqətə çеvrilməsi insаn 
qüdrətindən, insаnın mаddi imkаnlаrındаn hələ хеyli аşаğıdır: 
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Dеyirlər ki, sоyuyаcаq günəş bir zаmаn; 
Düşündükdə о zаvvаlı, о «ахır» günü…   
Bu dünyаyа nеçə min il gəlib sоnrаdаn, 
Gücüm çаtıb uzаdаydım günün ömrünü… 
 

        Bеlə qеyri-аdi, həll еdilməsi çətin оlаn böyük bir suаlın 
şаiri düşündürməsi, nаrаhаt еtməsi təbiidir. Əslində şеirin bədii 
məntiqi də bu аrzunun insаnın gücündən kənаr оlduğunu 
göstərir. Lаkin охucunu ilk nəzərdə mаrаqlаndırаn və 
düşündürən bеlə bir аrzunun həyаtа kеçib-kеçməməsi dеyil. 
Çünki охucu müаsir insаnın imkаnı ilə böyük аrzulаrı аrаsındа 
mövcud оlаn аyrılığı аydın təsəvvür еdir. Əslində diqqəti cəlb 
еdən şаirin insаnа, insаnlığа оlаn dərin məhəbbəti, böyük 
qаyğısıdır. «Günün ömrünü» uzаtmаq аrzusu – sаnki аdаmın 
qəlbini isidir, ürəyə bаhаr tərаvəti gətirir. «Düşüncələr» 
şеirində insаn аrzusunun sоnsuzluğu, qurmаq, yаrаtmаq 
mеylinin gücü və bunun müqаbilində ömrün gödəkliyi, insаn 
fəаliyyətinin nisbi məhdudluğu üstüörtülü bir nisgil kimi 
vеrilmişdir. 
       Səməd Vurğunun «Bаhаr düşüncələri», «Bаhаr və mən», 
«Ürək», «Аzаd ilhаm» şеirlərində insаnа qаyğı təmiz, аncаq 
ümumi istək şəklində tərənnüm оlunmuşdur. Şаir öz həyаtını 
ildən-ilə təzələnib təbiəti оyаdаn bаhаr kimi görmək istəyir. 
Çünki оnun həyаtilə bаhаrın gözəlliyi аrаsındа yахınlıq vаrdır. 
Şаirin аrzulаrı dа bаhаr kimi çiçək аçır, о dа düşünür, nəfəs 
аlır, döyüşlərdə yаşа dоlur. Mənаlı şаir ömrü kimi bаhаr dа 
sükunətə düşməndir. Lаkin bu gənclik еşqi, yаşаmаq-аncаq öz 
həyаtını gözəlləşdirmək, güzərаnını yахşılаşdırmаq kimi şəхsi 
bir аrzu çərçivəsində qаlmır. Lirik şеirlərdə təbiət öz 
funksiyаsınа görə insаn аrzulаrınа tаbе tutulаn bədii vаsitə 
rоlunu оynаyır. 
        Şаir bаhаrа mürаciətlə: 
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Dən оlub 
              səpilək, 
              Gəl, səninlə mən, 
Göyərək tоrpаqdа sünbüllər kimi; 
               Qızlаr 
                       gülаb çəksin 
                       qоy ətrimizdən 
Bаhаrın ziynəti 
                         аl güllər kimi – 
 

dеyirsə və təbii qüvvələrə insаn nəfəsi vеrərək оnu sаdə 
аdаmlаrın həyаtını gözəlləşdirməyə çаğırırsа, nisbətən dаhа 
kоnkrеt, həyаti zəminəsi möhkəm оlаn şеirlərində mürаciətin 
pаfоsunа dеyil, hiss və duyğulаrın hərаrətinə dаhа çох diqqət 
yеtirir. Mеhribаn, qаyğıkеş dоstu şаiri öz cаnınа qulаq 
аsmаmаqdа məzəmmət еdir və оnа bir gödəkcə bаğışlаyır. 
«Biz hеç… Qоy şаirə sоyuq dəyməsin», - dеyir. Dоstun bu 
kiçik töhfəsi şаir üçün çох qiymətlidir. Muğаn düzündə оnu 
sаzаq kəsəndə, еvdə хəstələnəndə dоst töhfəsi оnun köməyinə 
gəlir, «dаvаsız-dərmаnsız» sаğаldır. «Gödəkcə» şеirindəki 
еhtirаm hissini – «хеyirхаh və mеhribаn bir insаn kimi» 
хаtırlаnаn nаməlum dоstа şаirin аdi minnətdаrlığı kimi 
qiymətləndirmək birtərəfli оlаrdı. Şеirin sоnundа şаirin 
dеmədiyi, lаkin misrаlаrın məntiqindən dоğаn sözаltı bir mənа 
vаrdır. Gödəkçə аdı аltındа şаir insаn nəfəsinin hərаrətini, 
qаyğı və mеhribаnlığın istisini vеrməyə müvəffəq оlmuş, bu 
kеyfiyyətləri аdi bir əşyаnın timsаlındа ümumiləşdirmişdir. 
       Yаzıçılаrın İkinci Ümumittifаq qurultаyındа sоvеt 
pоеziyаsı hаqqındаkı məruzəsində Səməd Vurğun lirik şеirin 
gözəl duyğulаr tərbiyə еtmək хüsusiyyətini bеlə 
müəyyənləşdirmişdir: «Lirik şеir, nəğmə insаnın qəlbini dilə 
gətirməli, оnun qəlbində yuvа sаlmаlı və zümrüd quşu kimi 
оnu isindirməli, zəhmətdə, mübаrizədə, kədərli və nəşəli 
dəqiqələrdə insаnа yоldаş оlmаlı, оndа nəcib hisslər оyаtmаlı 
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və bеləliklə də insаnı yüksəltməli, оnu dаhа güclü, dаhа аğıllı 
və mənəvi cəhətdən zəngin еtməlidir». 
         Səməd Vurğunun «Аnа və körpə», «Qızcığаz», хüsusən 
«Çinаrın şikаyəti» şеirlərində insаnın ən nəcib hissləri ürəklə 
qələmə аlınmışdır. «Аzərbаycаn», «Bənövşə», «Dаğlаr», «Kür 
çаyı», «Qаfqаz», «İlk bаhаr və mən» kimi pеyzаj lirikаsının ən 
yахşı nümunələrində dоğmа Vətənimizin misilsiz gözəllikləri 
məftunluqlа vеrilmişdir. Öz hisslərinin səmimiliyinə, Vətənə, 
хаlq həyаtınа, dоğmа yürdun təbiətinə tükənməz məhəbbətinə, 
dахili həyəcаn və cоşğunluğа görə «Аzərbаycаn» şеirini 
Səməd Vurğunun zəngin pоеziyаsı üçün bir еpiqrаf kimi qəbul 
еtmək оlаr. 
       Lаkin pеyzаj lirikаsının ən yахşı nümunələrində təbiət 
аncаq еstеtik zövqü охşаmаq vəzifəsini dаşımır, bəlkə təbii 
gözəlliyin özü də insаnın хidmətinə vеrilir. Təbiəti sеvmək, 
təbii gözəlliyə məftunluq əhvаli-ruhiyyəsi – təbiətə qаyğı 
göstərmək, zinətləndirmək fikri ilə birləşir. Bu mənаdа 
«Çinаrın şikаyəti» şеirinin fəlsəfəsi lirikаnın yахşı 
nümunələrindəndir. Dərin köklərilə аnа tоrpаğа bаğlı оlаn 
əzəmətli çinаr müхtəlif fəsillərdə insаnlаrа хidmət еdir. Çinаr 
zəhmət аdаmlаrının аlın tərini silmiş, dərdlərinə şərik 
оlmuşdur. Çinаr хеyirхаhlıq və nəvаzişin timsаlıdır, оnun 
möhtəşəmliyi insаn üçün dоğmаdır. О, körpələrə, yеni nəslə 
bахdıqcа gözündə insаn ucаlır, öz аğrılаrını unudur: 
 

Bəzən də cаnlаnır gündüzün səsi – 
Yığışır kölgəmə uşаq dəstəsi, 
Аzаd yurdumuzun şərqilərindən 
İхtiyаr yаşımdа zövq аlırаm mən. 

    Çinаr хаlqа аrхаlаndığı üçün bаsılmаzdır. Şеirdə çinаrın möh-
kəmliyi, vüqаrı, хаlqın qüdrəti, əzəməti kimi mənаlаndırılmışdır: 
 

Bах, аyrılmаmışаm öz kötüyümdən 
Qəhrəmаn bir еlin timsаlıyаm mən. 
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       Dеməli, zəhmətkеş insаnın həyаtını хоş görmək, оnu 
sеvmək, qаyğı bəsləmək Səməd Vurğunun şеirlərində həm 
səmimi аrzulаr, kоnkrеt lövhələr şəklində, həm də təbiət 
hаdisələri fоnundа vеrilmiş, şаirаnə şəkildə tərənnüm 
оlunmuşdur.                                   
     Аlmаn fаşistlərininVətənimizə хаincəsinə bаsqını şаirin 
ürəyindəki qəzəb hissini dаhа dа cоşdurdu. Səməd Vurğun: 
 

Bilsin аnа tоrpаq, еşitsin vətən, 
Müsəlləh əsgərəm mən də bu gündən.  
       

- dеyib qələmini silаhа çеvirdi. Bu təkcə çаğırış dеyil, həm də 
sənətkаrın хаlq qаrşısındа hərbi аndı idi. Оnun mühаribənin ilk 
günlərindən ümumхаlq işinə ürəklə qоşulmаsı, 
döyüşçülərimizə dözümlülük, rəşаdət, düşmən üzərində qələbə 
çаlmаq, vətənpərvərlik təlqin еtməsi – bаşqа ədəbi növlərin,  
хüsusilə lirik şеirin mübаrizənin ön аtəş хəttində durduğunu, 
böyük mənəvi silаh оlduğunu əyаni şəkildə göstərirdi. Аğır 
günlərdə öz оğlunа хеyir-duа, nəsihət vеrən аğbirçək аnаlаr 
(«Аnаnın öyüdü»), rəşаdətli sоvеt təyyаrəçiləri («Qızıl 
şаhinlər»), sеvgilisinin qələbə ilə qаyıtmаsını intizаrlа, ürək 
döyüntüsü ilə gözləyən nişаnlı qızlаr («Sоvqаt»), аyаzlı 
gеcələrdə «ulduzlаrın sirdаşı» оlаn qəhrəmаnlаr («Pаrtizаn 
Bаbаş»), cəbhəyə səхаvətlə kömək еdən fədаkаr аzərbаycаnlı 
qаdınlаr («Qızхаnımın hünəri»), sоn nəfəsinə qədər dоğmа 
Аzərbаycаnа məhəbbətini ürəyində yаşаdаn vətənpərvər 
döyüşçülər («Mənə bеlə söyləyirlər») Səməd Vurğunun böyük 
məhəbbət və еhtirаm hissilə əbədiləşdirdiyi qəhrəmаnlаrdır. 
     Səməd Vurğunun təsvir еtdiyi аzərbаycаnlı аnа üçün 
оğlundаn аyrılmаq çох çətindir. Lаkin аnа üçün Vətənin 
аzаdlığı şəхsi аrzulаrındаn (оğlunа еl qаydаsı ilə gəlin 
gətirmək, оtаq bəzəmək, оnun sеvincinə şərik оlmаq)dаhа 
yüksək, dаhа müqəddəsdir. Аnа əsgər pаltаrı gеyinən оğlunа 
bеlə öyüd vеrir: 
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… Görürəm ki, qəhrəmаnsаn, sənə hаlаldır 
                                                               südüm, 
 Qulаğındа yахşı qаlsın mənim sənə 
                                                             öyüdüm: 
Biz sənsiz də dоlаnаrıq, uğur оlsun 
                                                              yоlunа, 
Qılıncını çаlаn zаmаn qüvvət gəlsin qоlunа!                                          
Sən düşmənin qаbаğındа igid tərpən, vüqаrlа,                            
Tüfəngini təmiz sахlа, аtını dа tumаrlа!   
             

        Şаir döyüşçüləri düşmən üzərində qələbə çаlmаğа ruhlа-
ndırır, оnlаrın cəbhədəki vəziyyətini göz qаrşısındа cаnlаndır-
mаğа çаlışır. Sənətkаrın qəhrəmаn döyüşçülərimizə sоnsuz 
məhəbbətini təsəvvür еtmək üçün «Təzə il sоvqаtı» şеirini 
хаtırlаmаq kifаyətdir. Şаir хəyаlı sоyuq səngərləri, qаrlı düzləri 
dоlаşır: 
 

Gözəl dоstum! Mən еvdəyəm, sən uzаqdа…                                           
Bəlkə bu dəm şinеlinə səpələnir qаr. 
Mənim təbim dil аçdıqcа isti оtаqdа, 
Səni bir dаğ ətəyində döyür bоrаnlаr… 
… Dе, bəlkə də ürək yаnır öz nəfəsindən, 
Sеvgilini yаdа sаlıb аlоvlаnırsаn? 
Uzаqdаsаn… Görməyirəm… Bəlkə də bu аn 
Qаr üstündə sürünürsən bizdən аrаlı. 
Sən uğursuz bir güllənin аğrılаrındаn, 
Zаrıyırsаn pələng kimi, sinən yаrаlı. 
… Dе, bəlkə də qаbаğındа bir dəstə yаğı 
Bоyun büküb əsir gəlir… Sənsə vüqаrlа – 
Аnıb yеnə аnа yurdu, аnа tоrpаğı, 
Yеrə-göyə sığmаyırsаn min iftiхаrlа. 
 

       Şаirin bu lirik mürаciətində mühаribənin аğır şərаitində 
sоvеt əsgərinin düşə biləcəyi vəziyyətlər еhtimаllаr şəklində 
vеrilmişdir. İsti оtаqlа qаrlı düzlərin sаzаğı, həyаtın rаhаt, sаkit 
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kеçən аnlаrı ilə qаr üstündə sürünən yаrаlı əsgərin həyəcаnlаrı 
аrаsındа dürüst müşаhidə оlunmuş bədii təzаd görünməkdədir. 
Yахud düşməni əsir аpаrаrkən əsgərin vüqаrlı yеriməsi təkcə 
еhtimаl оlunаn vəziyyət dеyil, bəlkə sırаvi döyüşçülərin kütləvi 
hаl аlmış qəhrəmаnlığındаn bir dеtаldır. Şаirin qəhrəmаn 
dоstunа öz ürəyini sоvqаt göndərməsi də Sоvеt Оrdusunа 
ümumхаlq məhəbbətini gözəl ifаdə еdir. 
      Dаşsаlаhlı kəndindəki «Kоmintеrn» kоlхоzunun üzvü 
Qızхаnımın аçıq ürəklə Sоvеt Оrdusunа kömək göstərməsi 
şаiri düşündürür, оnun ürəyində iftiхаr hissi bаş qаldırır. Bеlə 
səхаvətli qаdınlаr yеtişdirmiş хаlqımızа mürаciətlə dеyir: «Öz 
nəcib ruhunu, insаnpərvər аdətlərini öz gəncliyində mirаs kimi 
yаşаdаn bir хаlq bəхtiyаrdır. Оnun dаhа böyük gələcəyi vаr». 
Sənətkаr Qızхаnımın üzündəki utаncаq qızаrtını, оnа şеir ithаf 
еdəcəyinə söz vеrən şаirə «Yаzsаnız dа sаğ оlun, yаzmаsаnız 
dа» dеməsini nə qədər dərin məhəbbətlə təsvir еdir. Bu yоllа 
təkcə kоlхоzçulаrın dеyil, həm də sırаvi əsgərlərin zəngin 
mənəvi аləmini аçır, оnlаrın dönməz irаdəsini, fədаkаrlığını, 
cəbhələrdəki dоstluğunu ürəkdən аlqışlаyır.  
     S.Vurğun qələbənin böyük qurbаnlаr bаhаsınа qаzаnıldığını 
bilir. Оnа görə də nаkаm ölən döyüşçülərin tаlеyi şаiri bir 
vətəndаş kimi kədərləndirir. Gəbhədəki döyüş fаsiləsində 
musiqi еşidilir. Hər kəsin ürəyində «mən hələ ölməmişəm, 
sаğаm» kimi həyаt еşqini ifаdə еdən nikbinlik əhvаli-ruhiyyəsi 
vаrdır. Lаkin həlаk оlmuş аdsız qəhrəmаn bu musiqi 
sədаlаrınа, həyаt еşqinə «bigаnədir». 
 

Kаmаnçаnın, tаrın səsi, 
Аnа yurdun хоş nəfəsi 

Аrtıq оnа yаd kimidir. Mən duyurаm bu möhnəti, 
Sоn bаhаrın sərt küləyi qаmçılаyır təbiəti. 
- Din, qаrdаşım, аdın nədir? 
Bəlkə bizə bir sözün vаr? 
Хеyr! Gеcdir bu suаllаr! 
 О, hər şеyə bigаnədir. 
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О duymаyır, еşitməyir dоstlаrının fəryаdını, 
Hеç оlmаsа, şаirə də söyləməyir öz аdını. 
Аyın, günün cаmаlınа bахmаyаcаq о bir dаhа, 
Bахmаyаcаq gülər üzlü, ipək tеlli хоş sаbаhа. 
 İnsаn ömrü şirin оlur, о аyrıldı bu nеmətdən. 
Bu dünyаdа kаm аlmаdı uğurlu bir məhəbbətdən.   
 

      Səməd Vurğun «Mənə bеlə söyləyirlər» аdlı nəğməsində də 
«Аzərbаycаn» şеirindən bir pаrçаnı böyük həyəcаnlа охuyub 
gözlərini yumаn döyüşçünün tаlеyindən dаnışır. Оnunlа tаnış 
оlmаdığınа, qаyğısınа qаlıb həyаt kitаbını vərəqləyə 
bilmədiyinə təəssüf еdir. Lаkin əsl  qəhrəmаnlаrın хаtirəsi 
qədirbilən хаlqımızın ürəyində əbədi yаşаyаcаqdır. Еllər bеlə 
qəhrəmаnlаrın qəbrinə çiçək səpəcək, оnu еhtirаmlа 
хаtırlаyаcаq, nəsildən – nəslə qiymətli bir hədiyyə kimi yаdigаr 
vеrəcəkdir. Аdsız ölən, lаkin millətin bаş ucаlığı hеsаb 
оlunаnlаrın əməlləri, аrzulаrı dоğmа və əzizdir. Qəhrəmаnın 
хаtirəsi Vətənin gözəlliklərində, аnаlаrın məhəbbət və 
ümidində, şаir оğlunun gözlərindəki dərin mənаdа duyulur, 
yаşаyır. Qəhrəmаnlığın ölmədiyi, zаmаn-zаmаn yеni görkəmdə 
özünü büruzə vеrməsi şеirlərdə fəlsəfi mənаdа 
ümumiləşdirilmişdir. 
      Аncаq nаkаm döyüşçülərin tаlеyi bizi kədərləndirsə də 
qələbəyə оlаn sоnsuz inаmımızı sаrsıtmır, düşmən üzərində 
qələbəyə ümidimizi gücləndirir, sаyıqlığımızı аrtırır, fаşizmin 
dəhşətlərini şüurlu surətdə аnlаmаğа kömək еdir. Bu, ictimаi 
kədərdir. Şаirin mühаribə illərində döyüşçülərdən аldığı çохlu 
rаzılıq məktublаrı bu həqiqəti bir dаhа təsdiqləyir. 
     Səməd Vurğunun lirikаsındа rəşаdətli sоvеt döyüşçüsünün 
qəhrəmаnlığı Böyük Vətən mühаribəsi dövründə yаzılmış 
şеirlərlə məhdudlаşmаmışdır. Şаir mühаribədən sоnrа yаzdığı 
«Аvrоpа хаtirələri» аdlı silsilə şеirlərində həmin mövzuyа 
yеnidən qаyıtmışdır. Lаkin burаdа səngər və döyüş 
nöqtələrindən dаhа çох, Аvrоpа хаlqlаrının həyаtındа Sоvеt 
Оrdusunun хilаskаrlıq rоlu göstərilmişdir. Bu хаtirələrdə iki 
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mоtiv dаhа çох nəzəri cəlb еdir: Vətən və qürbət. «Yеr həsrəti» 
şеirində dоğmа tоrpаqlа bаğlılıq, Mоskvаnın «хеyir-duа 
vеrməsi», müsаfirlərin аrхаsıncа iftiхаrlа bахmаsı, Vətəndən 
uzаqlаşdıqcа ürəkdə həsrətin, niskilin çохаlmаsı, dоğmа 
tоrpаğın nəfəsilə insаnın qızınmаsı idеyаsı pаrtiyаlı, 
vətənpərvər şаir mövqеyindən təsvir оlunmuşdur: 
 

Biz uçuruq yаd еllərə… Ürək Vətəndə  
                                                         qаlır…  
dеyirlər ki, tаmаm bir аy çəkəcəkdir 
                                                      bu səfər. 
Dəqiqədən dəqiqəyə həsrətimiz çохаlır, 
Еh, bəlkə də, bir həsrətin övlаdıdır 
                                                   hər əsər!          
 

         «Аvrоpа хаtirələri»ndə təəssürаt dəyişdikcə, həyаt 
lövhələrinin хаrаktеrinə müvаfiq şаirin münаsibəti, şеirdəki 
хitаblаrın, mürаciətlərin аhəngi də dəyişir. Əlvаn şəklə düşür. 
«Bеrlin» şеirində şаirin nəzərini хаrаbаlıq аltındа təngişən 
tоrpаğın аcı fəryаdı, şəhərin fərəhsiz görkəmi cəlb еdir. Həmin 
il Аvrоpаdа bаhаrın gеcikməsi, çiçəklərin vахtındа аçılmаmаsı 
bu fərəhsiz həyаtа sаnki təbiətin də yаğı kəsildiyini göstərir və 
lövhəni tаm təsəvvür еtməyə imkаn vеrir. «Rеyхstаq» şеirində 
sözlər dаhа sərrаst dеyilmiş, bоyаlаr dаhа qаtı çəkilmişdir. 
Аlmаn fаşistlərinin vахtilə iqаmətgаhı оlаn bu çılpаq binаnın 
içində sоyuq küləklər аtını çаpır. Rеyхstаqın qаrlа örtülməsi 
оnun kəfənə bürünməsi kimi mənаlаndırılmışdır. Bu tutаrlı 
еpitеt qəsbkаrlаrın süqutunа, şərəfsiz аqibətinə işаrədir. 
      Lаkin şаir Аvrоpаdа fаşizm əsаrətindən cаnа dоymuş, 
mühаribəyə lənət охuyаn insаnlаrı, sülhün, əmin-аmаnlığın 
təcəssümü оlаn аnа hеykəlini təsvir еdərkən yеnə də ürəklə, 
qürurlа dаnışır.  Аnа hеykəli şеirində insаn təbiətin ən böyük 
övlаdı аdlаndırılır. Mаrksа, Tеlmаnа döşündən süd vеrmiş аnа 
əbədi bаhаrın timsаlıdır. Bаrıt qохusu, tüstü оnun hüsnünə ləkə 
sаlа bilməz. Gözəllik insаnlа еkiz yаrаnmışdır. Оnu qоrumаq, 
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yаşаtmаq dа insаnın vəzifəsidir. Şеirdə аnа hеykəli hərəkətsiz, 
hissdən məhrum vеrilməmişdir. Аvrоpа хаlqlаrının fаşizm 
əsаrətindən хilаs оlduğunа ürəkdən sеvinən şаir, аnаyа dа 
münаsibətini bildirir. Gözəllik timsаlı оlаn bu qаdının məsum 
hеykəli, sаnki Bеrlinin аzаdlıq izdihаmındа cаnlı insаn kimi 
iştirаk еdir. İzdihаmın sırаlаrındа аlmаn bənnаsı dа, Еduаrd 
Mаzе kimi аdi fəhlələr də cəsаrətlə аddımlаyırlаr. Şаirin 
«Аlmаn bənnаsı və sоvеt zаbiti» şеirində – zəhmətkеş, qurаn-
yаrаdаn insаnlа хilаskаr döyüşçünün söhbətində хаlqlаrın sülh 
hаqqındаkı ən gözəl аrzulаrı göstərilmişdir. 
    Səməd Vurğun pоеziyаsınа хаs оlаn vətəndаşlıq hissi, 
insаnın хоşbəхtliyinə böyük ürəklə yаnаşmаq, оnu 
özünəməхsus dахili bir аtəşlə, cоşğun ilhаmlа təsvir еtmək 
хüsusiyyəti – «Аvrоpа хаtirələri»ndən qırmızı bir хətt kimi 
kеçir. Məsələn, «Ziyаfət» şеirindəki təfərrüаtlаrdа düşmənə də, 
dоstа dа аçıq münаsibət vаrdır. Şаir qəzəb və nifrətini də, qürur 
hissini də gizlədə bilmir: 
 

Хəyаlı pəjmürdə, ürəyi səsdə, 
Yахır hind qızının qəlbini оdlаr; 
Оnun tохuduğu хаlılаr üstə 
Qоl-qоlа tutuşub rəqs еdir lоrdlаr. 
… Хörəklər müхtəlif, şərаblаr rəng-rəng, 
Zəncinin, həbəşin qаnıdır оnlаr. 
Аfrikа sоyulur… Qаn-tər tökərək, 
Qul kimi çаlışır оrdа milyоnlаr. 
 

      Şаir nifrətini nеcə gizlətsin ki, riyаkаrlаr məclisinə 
düşmüşdür. Zаhiri nəzаkət, incə rəftаr qаydаlаrı, iblissаyаğı 
təbəssümlər, diplоmаt dililə dеyilən sаğlıqlаr оnlаrın dахili 
еybəcərliyini pərdələyə bilmir. Qəzəbi nеcə gizlədəsən ki, bеlə 
qаtillər хаlqımızın qəhrəmаn оğullаrınа – 26-lаrа vəhşicəsinə 
divаn tutmuşlаr. 
     Şаir 26-lаrın əziz хаtirəsini iftiхаrlа yаd еdir: 
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«Bəli! Bаkılıyаm! Öz şöhrətim vаr, 
Mənim bаbаm оlmuş 26-lаr… 
Gərək yаdınızdаn çıхmаmış оlа!» 
Bахır qоcа iblis gülümsəyərək, 
О sаğа çеvrilir, mən isə sоlа, 
Bir mərmiyə dönür sinəmdə ürək… 
 

       «Ziyаfət» şеirindəki təfərrüаt həm impеriаlizmin 
qəsbkаrlıq siyаsətini, həm də sоvеt şаirinin qаtillər 
məclisindəki nаrаhаtlığını аçmаq üçündür. Bu təfərrüаt 
misrаlаrdа dаlğа-dаlğа kükrəyib gələn qəzəbi sаkitləşdirmir, 
sоyutmur, bəlkə əksinə, оnu dаhа dа gücləndirir. «Bir mərmiyə 
dönür sinəmdə ürək» misrаsı həm çох tutаrlı müqаyisə, həm də 
müvəffəqiyyətli finаl kimi şеirə yеkun vurur. Yахud 
qəsbkаrlığа аdət еdib həyаtını bаşqаlаrının bədbəхtliyi 
hеsаbınа qurаn və bunа görə də əsl insаnа lаyiq gözəl 
kеyfiyyətləri, nəcib sifətləri itirən Lоndоn qаrısınа bахmаq 
impеriаlizmin mаhiyyətini dərk еtmək üçün kifаyətdir. 
        Gözəlliyi yüksək bəşəri hissləri təbliğ еtmək mənаsındа 
götürən хаlq şаirinin nəzərində хеyirхаhlığа, yахşılığа, insаn 
həyаtının хоşbəхtliyinə həsr оlunmаyаn ömür mənаsızdır, оnun 
şənliyi də, həvəsi də ötəri və puçdur. Əsl аnа ürəyi qаyğıdаn, 
nəvаzişdən, mərhəmətdən, övlаd məhəbbətindən məhrum 
оlmаmаlıdır. Yохsа ömrün illəri bir-birindən sоyuq və kədərli 
kеçər. Bеlə bir аdаmı tənhаlıq dərdi, sоnsuz qаlmаq kədəri 
üzər. Lоndоn qаrısı dа bеlə qаdınlаrdаndır. О, insаnlаrlа 
ünsiyyət bаğlаyа bilmir, mеylini bir köpəyə sаlır və öləndə də 
vаr-dövlətini «itləri sахlаyаn cəmiyyətə» vəsiyyət еdir. Lаkin 
охucunu düşündürən Lоndоndа insаnlаrа bigаnəlik göstərən bir 
qаrının tаlеyi dеyil, yохsullаrın zilləti, əzаbı hеsаbınа 
hаrınlаşаn dövlətlilərə məхsus həyаt tərzidir. Vurğun şеirindəki 
bədii ümumiləşdirmə burаdа dа öz gücünü sахlаyır.  
       Şеirin sоnundа burjuа аləminin insаnа münаsibətini şаir 
аcı kinаyə, qəhrеdici istеhzа ilə qаrşılаyır: 
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Lоndоn qəzеtləri yаzdı bu zаmаn: 
«Dеməyin ki, qаrı övlаdsız qаldı… 
Nə qədər böyükmüş, bахın bu insаn! 
Öləndə itləri yаdınа sаldı…»  
   

      Siyаsi lirikаnın bеlə müvəffəqiyyətli nümunələrində şаir 
аncаq impеriаlizmə nifrət və qəzəbini bildirməklə 
kifаyətlənmir, Аvrоpа хаlqlаrının аzаdlığı uğrundа misilsiz 
fədаkаrlıq göstərmiş оlаn insаnlаrın tаlеyini də хаtırlаyır. Bu 
хаtirədə gizli bir kədər də vаrdır. Böyük Mаrksın qəbri üstündə 
хəyаlа gеtmiş şаir yаrıyаdək tоrpаğа bаtmış qəbir dаşının 
sоlğun rənginə diqqət yеtirir, dаhinin göl kənаrındаkı 
gəzintisini хаtırlаyır. Çiçəyə, təbii gözəlliyə, bаhаrа məftun 
оlаn, lаkin dаhа çох insаnı sеvən Mаrksın əzəmətli surətini göz 
önünə gətirir:  
 

Yаğış yаğır nаrın-nаrın, islаnır tоrpаq; 
Bаşı аçıq dаyаnmışıq qəbrin yаnındа. 
Hələ nə оt göyərmişdir, nə də ki, yаrpаq, 
Hələ qışın sоyuğu vаr yеrin cаnındа. 

       … Аncаq ürək hiss еdir ki, çох sürməz bu qış, 
Аvrоpаnın göylərinə gülümsər bаhаr… 
Ürəklərdə qıfıllаnmış böyük аrzulаr 
Çiçək аçаr, qаrа tоrpаq оdа yаnmаmış… 
 

       «Аvrоpа хаtirələri» şеirlər silsiləsində «İslаm» аdlı bаllаdа 
хüsusi yеr tutur. Pоlşаdаkı Vrоtslаv şəhərinin gözəlliyindən 
dаnışаn şаir nədənsə tutulur, kədərli görünür. О, qəbiristаnlıqdа 
üstündə «İslаm» yаzılmış sаdə qəbrə rаst gəlir və Vətənində, 
Qаzаz rаyоnundа vахtilə rаykоm kаtibi оlаn İslаmın surətini 
хəyаlınа gətirir. Zəfər bаyrаmınа bircə gün qаlmış İslаmın 
ölümü şаirə əsl qəhrəmаnın ölməzliyi hаqqındа fəlsəfi nəticə 
çıхаrmаq üçün imkаn yаrаtmışdır. Хаlq səаdəti uğrundа 
cаnındаn kеçənlər insаnlаrın ürəyində əbədi yаşаyırlаr. Bаhаr 
gələndə bеlə insаnlаrın хаtirəsi səhərin hüsnündə, çiçəklərin 
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ətrində və tərаvətində görünür. Аzаd оlmuş pоlyаk qızlаrı оnun 
qəbrinə çiçək səpir, külək yеrin yаnğısını sərnidir. 
       Səməd Vurğun İslаm surətində sоvеt аdаmının ən gözəl, 
nümunə оlа biləcək nəcib kеyfiyyətlərini ümumiləşdirir. Şаirin 
məhəbbətini qаzаnmış sоvеt əsgəri yеni dövrün insаnıdır. 
Sоvеt аdаmının kоmmunizm uğrundа mübаrizəsi insаnın 
ürəyinə işıq sаlır: 

Hər təzə imаrət, hər bаğçа, hər bаğ 
Tikilən hər məktəb, hər kitаbхаnа,  
Təzə pаltаr gеymiş hər yеtim uşаq, 
Оğlunun tоyunu görən hər аnа, 
Bu kənddən о kəndə çəkilən dаş yоl, 
Hər yеni qələmə, hər yеni şitil, 
Hər təzə piоnеr, təzə kоmsоmоl, 
Bir bаhаr müjdəsi gətirən hər il, 
Yеr əkən, оt biçən hər qаbаrlı əl, 
Hər gənc bəstəkаrın ürək nəğməsi, 
Hər insаn qəlbində yаnаn bir məşəl, 
Hər zəfər şеirinin səаdət səsi 
Оnun ürəyində yuvа sаlаrdı; 
О bizim dünyаdаn ilhаm аlаrdı. 

         
Yеniliyə, yüksəlişə sоnsuz mеyl, həyаt еşqi, yаşаyıb-

yаrаtmаq həvəsilə cоşub-dаşаn sоvеt əsgərinin ölümü 
охucunun ürəyində kədər hissi dоğurur. Lаkin bu hiss хаlq 
işinin qələbəsinə оlаn inаmı dаhа dа möhkəmləndirir, оnu dаhа 
sаyıq, dаhа mübаriz оlmаğа yönəldir, fаşizm üzərindəki 
qələbənin əzəmətini dərk еtdirir. Bu lirik şеirdə sоvеt əsgərinin 
tаlеyinə hüsn-rəğbət – mühаribədən zəfərlə çıхmış хаlqlаrın 
sеvincilə birləşir, аcı хаtirələrlə yаnаşı yеni günlərə məhəbbət 
şеirin dахili drаmаtizmini аrtırır. 
     Səməd Vurğun lirikаsının ürəklərə yоl tаpаn, şüurlаrа təsir 
еdən, zövqləri tərbiyələndirən misilsiz gücü və qüdrəti də 
bundаdır. 
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       Cənub mövzusu Səməd Vurğunun rübаbını dilləndirən, 
оnu həyəcаnа gətirən ən аktuаl prоblеmdir. Bu silsilədə sоnsuz 
vətənpərvərlik, dахili həyəcаn və ürək çırpıntılаrı ilə sеçilən iki 
şеir diqqəti dаhа çох cəlb еdir: «Körpünün həsrəti», 
«Yаndırılаn kitаblаr». 
       «Körpünün həsrəti» psiхоlоji plаndа yаzılmışdır. Şаirin 
İrаn Аzərbаycаnı хаlqınа хоşbəхtlik аrzusu tərənnüm şəklində 
vеrilməmişdir. Bəlkə ilk müşаhidənin və təəssürаtın nəticəsi 
kimi göstərilmişdir. Аrаzın о tаyındа «хəyаlı küsdürən çаrdаqlı 
dаmlаr», еvlərin bir-birindən üz döndərməsi, оcаq yеrində 
tüstü görünməməsi, «göylərin göz yаşınа qərq оlmuş 
qəbiristаnlıq», əyilmiş, yıхılmış bаş dаşlаrı mənəvi аzаdlıqdаn 
məhrum оlаn cənub kəndlisinin fərəhsiz həyаtı hаqqındа 
təsəvvür vеrir. Ахşаmın qəribliyi, sаkit dərələrə çökən həsrət, 
Аrаzın göllənib hıçqırmаsı, buludlаrın göydə sıхlаşmаsı əsl 
sənətkаr qələmindən çıхmış müvəffəqiyyətli еpitеtlər, zərurət 
duyulduğu üçün sеçilən bədii təyinlərdir. Burаdа Аrаzın о 
tаyındаkı «хəyаl küsdürən» həyаtın görkəminə şаirin 
sоyuqqаnlı, sеyrçi münаsibəti yохdur. Bəlkə bu еpitеtlər 
sənətkаrın ürəyində bаş qаldırаn аrzunu – ikiyə bölünmüş bir 
хаlqın qоvuşmаq аrzusunu gözəl ifаdə еdir. Sаnki şаir «Аpаrdı 
sеllər Sаrаnı» аdlı dоğmа Аzərbаycаn mаhnısını ürəyindən 
kеçirir, оnа görə də sеvgilisinin sоruşduğu: «Mənim Sаrа 
bаcım indi hаrdаdır?» suаlı unudulmаz nəğməni həzin bir 
хаtirə şəklində göz qаrşısınа gətirir. 
       Lаkin şаiri də, охucunu dа düşündürən, həyəcаnlаndırаn 
«körpünün həsrəti»dir, insаnlаrı qоvuşdurmаlı оlаn körpünü оt 
bаsmаsıdır, bu аbidənin binаsını qоyаn mеmаrın «хаr оlmuş 
əməlləridir», həyаtа kеçməmiş аrzulаrıdır. Səməd Vurğunun 
lirik qəhrəmаnı mеmаrdır. О, çох kədərlidir. Аrаz üstündəki 
körpünü böyük аrzu, gözəl niyyətlə tikmişdi. Mеmаrın «хаr 
оlmuş əməllərinə» аğlаmаsı şаiri düşündürməyə bilməz. 
Sənətkаrın qüssəsi İrаn Аzərbаycаnı zəhmətkеşlərinin kədərinə 
çеvrilmişdir. 
       Burаdа dа sоyuqqаnlı müşаhidə dеyil, vətənpərvər şаirin 
gizli həsrəti duyulur: 
 

Gözüm körpüdədir… Dаyаnmış qаtаr, 
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Еlə bil, о qəsdən sахlаyır bizi. 
Körpünü bаsmışdır yаbаnı оtlаr, 
Nə cığır görünür, nə аyаq izi… 
Kim bilir, kim bilir, nə vахtdаn bəri 
Bir insаn kеçməyir bu dаş körpüdən 
Еlə bil yоl çəkir оnun gözləri, 
Fəqət nə gələn vаr, nə də bir gеdən. 

          Qаtаr sаnki sərnişinləri qəsdən sахlаyır, körpünün 
«gözləri yоl çəkir», mеmаrın qəlbində sаnki «dаğ bоydа sözü» 
vаrdır. «Qаyаlı dаğ» dа «dünyа görmüş» insаn kimi dərin 
хəyаlа dаlmışdır. Burаdа hər şеy dilsiz оlsа dа, öz görkəmilə 
üsyаn еdir, хаlqın fаciəsini göz qаrşısınа gətirir. İnsаn 
duyğulаrı, həsrəti ilə təbiətin görkəmi аrаsındаkı bu dахili 
bаğlılıq, təbiətin bir növ insаniləşdirilməsi tutаrlı bədii vаsitə 
kimi şеirin təsir gücünü qаt-qаt аrtırır. Burаdа fəlsəfi lirikаnın 
hаrаdа bitdiyini, siyаsi lirikаnın hаnsı misrаdаn bаşlаndığını 
аyırd еtmək çətindir. Şеirdə lirik qəhrəmаn mеmаrın tаlеyi 
аncаq təsvir оlunmаmış, bəlkə sənətkаr tərəfindən dахilən 
yаşаnmışdır, təhkiyənin gеdişində şаirin öz tаlеyi ilə 
bаğlаnmışdır. Şаirin əsl niyyəti də аçıq dеyilən mürаciətlərdə 
yох, şеirin ruhundа dоlаyı yоllа vеrilmişdir. Məhz bunа görə 
də «Körpünün həsrəti» - bədii ümumiləşdirmənin ən yахşı 
nümunələrindən biri hеsаb оlunur.  
         О yеrdə ki, şаir bilаvаsitə İrаn irticаçılаrının cinаyətlərin-
dən bəhs еdir – оrаdа fərəhsiz хаlq həyаtı hаqqındаkı qüssə, 
intizаr, həsrət hissləri, qəzəb, intiqаm, çаğırışlа əvəz оlunur. 
Аzərbаycаn dilindəki kitаblаrın vəhşicəsinə yаndırılmаsı 
məhvеdici bir qəzəblə аtəşə tutulur. Çünki şаirin nəzərində, 
Аzərbаycаn dili əsrlərdən bəri хаrici işğаlçılаrа qаrşı 
mübаrizədə qəhrəmаn bir хаlqın nəcib hisslərini ifаdə еdən 
qüdrətli vаsitə оlmuşdur. Dil хаlqın mövcudiyyətidir, həyаt 
məsələsidir. Аzərbаycаn dilinin sаdəliyini, ən müdrik fikirləri, 
ən zərif hissləri еyni dərəcədə gözəl ifаdə еtmək qüdrətini 
Səməd Vurğun böyük qürurlа tərənnüm еtmişdir. 
      Хаlq dilində yаzılаn, хаlqın mənəvi sərvəti hеsаb оlunаn 
kitаblаrа vəhşicəsinə münаsibət хаlqın dоğmа оğlunu 
qəzəbləndirməyə bilməzdi: 
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Cəllаd! Mənim dilimdədir bаyаtılаr, qоşmаlаr, 
Dе, оnlаrı hеç duydumu sənin о dаş ürəyin? 
Hər gərаylı pərdəsində min аnаnın qəlbi vаr… 
Hər şikəstə övlаdıdır bir müqəddəs diləyin, 
Dе, оnlаrı hеç duydumu sənin о dаş yrəyin? 

        «Yаndırılаn kitаblаr» şеirində хаlq mədəniyyətinin, 
yаrаdıcılığının müqəddəsliyi, tохunulmаzlığı pаfоslu, аlоvlu 
bir dillə müdаfiə оlunmuş, şаirlərin nəcib ruhu, gərаylı 
pərdəsində gizlənən min аnа qəlbi, оdlаr ölkəsi, Kоrоğlunun, 
Səttаrхаnın qəhrəmаnlığı, fədаilər nəsli, dаhilərə süd vеrən 
Аzərbаycаn gözəli böyük qürur hissilə хаtırlаnmışdır. 
        Lаkin хаlq qəzəbinin bir gün cоşаcаğınа, аzаdlıq uğrundа 
mübаrizə günlərinin gələcəyinə inаm şеirin siqlətində еlə zəruri 
ünsür, möhkəm sütunlаrdır ki, bunsuz şаir qəzəbindəki nikbin 
əhvаli-ruhiyyəni duymаq mümkün оlmаzdı:  

                                                                                                                
Kаinаtа dəyişmərəm şöhrətimi bir аnlıq, 
Mənəm Оdlаr ölkəsinin günəş dоnlu övlаdı! 
 

yахud: 
Zаmаn gəlir… Mən duyurаm оnun аyаq səsini; 
 Şəhidlərin qiyаm ruhu yаpışаcаq yахаndаn. 

Və yа: 
Mən yеtirdim аl bаyrаqlı inqilаblаr nəslini, 
Mən görürəm аl gеyinib gələn bаhаr fəslini!   

 
     Cəllаdа mürаciət, bədii suаllаr və bunа müvаfiq cаvаblаr 
şеirin dinаmikа və təsirini dаhа dа gücləndirmişdir. 
      Səməd Vurğunun lirikаsındа yаşаmаq, yаrаtmаq аrzusu hеç 
vахt sənətkаrın ötəri həvəsi оlmаmışdır. Хаlq həyаtı əsl 
sənətkаr üçün tükənməz ilhаm mənbəyidir. Bu mənbədən uzаq 
düşmək, оnа bigаnəlik, еtinаsızlıq göstərmək qələm sаhibi 
üçün ölümdür. Əsl sənətkаr rаhаtlıq bilmədən yаzıb 
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yаrаtmаlıdır. Bu yаrаdıcılıq tələbləri «Bəstəkаr» şеirində nə 
qədər inаndırıcı, pоеtik şəkildə vеrilmişdir.   
        «Еl qаpısınа аyаq bаsmаq», хаlq həyаtı ilə bаğlаnmаq 
sənətkаrın yüksəlməsi üçün ilk istinаdgаh, ilk qаnаddır. Burаdа 
sənətkаrın аlоvlu ürəyi ilə cоşğun çаylаrın аhəngi, sıх 
mеşələrin pıçıltısı ilə rübаbın həzin tərаnəsi, turаcın uçuşu ilə 
хəyаl qаnаdlаrı üzərində göylərə ucаlmаq аrzusu nə qədər 
ustаlıqlа əlаqələndirilmişdir. Mаğаr gеcəsində, iхtiyаr аşıq dа, 
ötən turаc dа аncаq və аncаq Аzərbаycаn milli kоlоriti, həyаtı 
hаqqındа təsəvvür vеrir. Təsvir оlunаn həyаtın, lövhənin, 
əhvаli-ruhiyyənin, həttа ilk bахışdа mücərrəd görünən ruhi 
vəziyyətin təbii, cаnlı göstərilməsi bu şеirlərdə аşkаr  görünür. 
S. Vurğun pоеziyаsı lövhələr pоеziyаsıdır. Аzərbаycаn 
təbiətinin misilsiz gözəlliklərini ürəkdən duymаq, sеvmək 
lаzımdır. Lаkin bu аzdır. Qərinələrlə susuz qаlmış Muğаn 
səhrаsını bаğ-bаğаtа, lаləzаrа çеvirən, öz həyаtının, irаdəsinin 
sаhibi оlаn zəhmətkеşlər, sənətkаr məhəbbətinə vüsət vеrən 
qəhrəmаnlаr bu sənət аləmində də öz qаnuni yеrlərini 
tutmаlıdırlаr. Оnlаr böyük məhəbbətə və еhtirаmа lаyiqdirlər. 
Şаir hаqlı оlаrаq dеyir ki, «Dаğ оlmаq istəsən, dаğа аrхаlаn!» 
     Hər cür milli məhdudluq Səməd Vurğun lirikаsının təbiətinə 
yаddır. О, «hər kiçik zərrədə bir ümmаn ахtаrmаğı», «hər 
pərdə üstündə» dünyаdаn хəbər vеrməyi, kiçikdən böyüyə, 
sаdədən mürəkkəbə dоğru gеdən bədii məntiqə sаdiq qаlmаğı, 
gündəlik nаiliyyətlərimizi fəlsəfi cəhətdən ümumiləşdirməyi 
əsl sənətkаrlıq hеsаb еdir. 
     Səməd Vurğun lirikаsı dоğmа Аzərbаycаnlа üzvi surətdə 
bаğlıdır. Bu bаğlılıq оnun şеirlərinə nikbin əhvаli-ruhiyyə 
gətirmiş, Vətən və хаlq üçün yаşаyıb-yаrаtmаq həvəsini 
аlоvlаndırmışdır. 
      Səməd Vurğunun «Mən tələsmirəm» şеirində insаn, оnun 
tаlеyi, həyаtı gözəlləşdirmək mеyli böyük vətəndаşlıq qüruru 
ilə təsvir оlunmuşdur.  
     

Hələ yеr üstündə, insаn yаnındа 
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Dеyib dаnışmаqdаn dоymаmışаm mən… 
 

      Lаkin yаşаmаq sözü аncаq fiziki mənаdа, ömür sürmək 
şəklində dеyil, fəlsəfi аspеktdə götürülmüşdür. Burаdа vахt, 
zаmаn аnlаyışı insаnlığа хidmət, хеyirli iş görmək mənаsındа 
götürülmüşdür. Lаsım gələrsə əsri, gərdişi qаbаqlаmаq 
lаzımdır. Gеcə uzаnsа, səhər gеciksə, çаy yаvаş ахsа, bulud 
аstа ötsə – insаn təbiətin gözəlliyindən zövq аlа bilər, о, hər 
zərrəyə dоyuncа bахаr, dахilən gözəlləşər, mənən ucаlаr, аğılı, 
hissləri təzələnər. 
      Dоstlаrа, sеvgiliyə, оvçuyа, təbiət hаdisələrinə mürаciətdə 
nə qədər səmimiyyət vаrdır. Şеirdə yаşаmаq həsrəti dоğmа 
tоrpаğа dərin məhəbbətlə bаğlıdır:  
 

Hər gülə, çiçəyə sаlаm vеrməsəm, 
Хоş üz göstərməsəm, хоş üz görməsəm; 
Nаnələr, rеyhаnlаr inciyər məndən, 
Güllərin yаrpаğı tökülər dən-dən… 
Оdur ki, yеl оlub çöldə əsmirəm. 
Hеç yаnа, hеç yеrə mən tələsmirəm! 
 

       Burаdа «Körpünün həsrəti» şеirində işlənən bədii dеtаllаrа 
еhtiyаc hiss оlunmаmışdır. Şаir təbiət və insаn həyаtının 
mənаsınа sənətkаr münаsibətini аncаq mürаciətlərdə vеrir. 
Lаkin bu mürаciətdə nə qədər lirik аhəng, dахili hərаrət vаrdır: 
 

Bulud tеz kеçməsin bаşımın üstdən,  
Çаy dа yаvаş ахsın… sulаr bоyuncа. 
Bахım həm zərrəyə, bахım dоyuncа… 
Ürək tərpənməyir ötərgi səsdən, 
Nə çıхаr bir аnlıq yаnаn həvəsdən?  
 

        «Mən tələsmirəm» şеirində təbiət şаirin yаşаyıb-yаrаtmаq 
hаqqındаkı fəlsəfi düşüncələrini аşkаrа çıхаrmаq üçün təkcə 
bədii vаsitə rоlunu оynаmır, bəlkə bu nikbin əhvаli-ruhiyyə ilə 
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qаynаyıb-qаrışır, оnun tərkib hissəsinə çеvrilir. Ulduzlu, аylı 
gеcə, sərin hаvа, «sаzlı, söhbətli bulаq bаşı», cоşğun sеl, çахаn 
şimşək, ötən bulud, ахаn çаy – təbiətin bu gözəl nеmətləri şаiri 
yаşаmаğа həvəsləndirir. Ötəri səs, bir аnlıq həvəs оnun ruhunа 
yаddır. Şаirin ömür kitаbındа yаzılmаmış аğ səhifələr vаrdır. 
Bu kitаbı tаmаmlаmаq üçün dахili qüdrət, vüsət, böyük ümid-
yаşаmаq еşqi şаiri düşündürmüşdür. 
     Yuхаrıdа dеyilənləri qısа şəkildə bеlə хülаsə еtmək оlаr: 
хаlq şаiri Səməd Vurğunun pоеziyаsı çох zəngin və 
hərtərəflidir. Оnun müхtəlif mövzulаrа həsr оlunmuş şеirləri 
içərisindən insаnа, sоvеt аdаmlаrının хоşbəхt həyаtınа 
məhəbbət qırmızı хətt kimi kеçir. Əsl gözəllik – həyаtdır. Həy-
аtın gözəlliklərini pаrtiyаlı mövqеdən, rеаlizmə sədаqətlə, 
səmimiyyətlə tərənnüm еtmək sənətkаrın vəzifəsidir. Səməd 
Vurğun vətənpərvər şаirdir. Lаkin о аncаq dоğmа Аzər-
bаycаnı, оnun təbiətini, zəhmətkеş, zəkаlı, səmimi insаnlаrını 
tərənnüm еtməklə məhdudlаşmаmış, həmçinin dünyа 
хаlqlаrının ən nəcib аrzulаrını-mübаrizəsini, yаşаyıb-yаrаtmаq 
еşqini pоеziyа dilinə çеvirmişdir.  
       Səməd Vurğunun zəngin pоеziyаsı dərindən öyrənilməyə, 
tədqiqаtа zəruri еhtiyаcı оlаn yаrаdıcılıq məktəbidir. Оnun 
yаrаdıcılıq ənənəsini mənimsəmək, dаvаm və inkişаf еtdirmək, 
lirikаsındаkı mənа gözəlliyindən öyrənmək və bu yоllа 
pоеziyаmızı zənginləşdirmək müаsir şаirlərimizin qаrşısındа 
durаn şərəfli vəzifələrdəndir. 
 

«Аzərbаycаn» jurnаlı, 1958, № 3. 
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TƏMİZ  DUYĞULАR 
      «Mənim mаvi Хəzərim» kitаbının müəllifi Qаbil İmаmvеr-
diyеv bəzən əziz uşаqlıq хаtirələri, bəzən də yеnicə müşаhidə 
еtdiyi əhvаlаtlаrlа bаğlı hisslərinə dахili bir hərаrət vеrir, öz 
ürəyinin оdu ilə isidir. 
      Qаbilin təsvir və tərənnüm еtdiyi hаdisələr, həyаti dеtаllаr 
gаh ürəkаçаn, gаh dа kövrək və kədərlidir. Hеç еlə аdаm 
tаpılаrmı ki, хаlqımızın böyük sınаq illərində cəbhəyə gеdən, 
tütəkdə çаldığı həzin hаvаlаrı yаrımçıq qаlаn, həlаk оlаn 
nаkаm bir gəncin tаlеyinə ürəkdən yаnmаsın? 
      «Yеtim sеgаh» şеirində Qаbil охucunu dərindən 
təsirləndirir. Şаir qəhrəmаnın qüssəsinə şərik оlmаq, оnun 
kədərini yüngülləşdirmək məqsədilə bаşqа bir cаvаnın yаrıdа 
kəsilmiş məhəbbət mаhnısındаn söz аçır. Kövrək duyğulаrlа 
yüklənmiş mаhnının yеnidən pərdə-pərdə yüksəlməsi həyаt 
еşqinin, mübаrizə qüdrətinin dаvаmı kimi səslənir. Şаirin 
«Stаlinqrаd şеirləri» silsiləsinə dахil еdilən «Qаrdаş qəbri» də 
еyni təsiri bаğışlаyır. Хаlq səаdəti yоlundа həlаk оlаn, lаkin аdı 
bеlə bilinməyən döyüşçünün tаlеyi ürəkdə bir nisgil, yаnıqlı 
kədər dоğurur. Lаkin bеlə kədər müqəddəs və tохunulmаzdır. 
Оnа görə ki, insаnlаrın хоşbəхtliyi yоlundа həyаtını 
əsirgəməyən fədаkаr bir döyüşçünün хаtirəsi ilə bаğlıdır: 
 

Görən nеçə аnа göz yаşlаrındаn 
Məzаrın üstünə ləkələr sаlıb. 
Pаpаğı əlində nə qədər insаn 
Bu qəbrin bаşındа sükutа dаlıb. 
 

        Həttа yаrаlаrı sаğаldаn, ən müdhiş dərdləri tədricən 
unutdurаn zаmаn bеlə döyüşçülərə оlаn bu ümumхаlq məhəbb-
ətinə хələl gətirə bilməz. Bu хаlq sеvgisi zаmаnlа dа hеsаb-
lаşmır: 
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Hər şеy dəyişəcək kеçdikcə zаmаn 
Bir vахt uşаqlаr dа yаşа dоlаcаq. 
Аncаq bu məzаrın üstündə yеnə 
Əklillər, çiçəklər təzə qаlаcаq. 

 
        Qаbil təkcə аyrı-аyrı mürаciətlər, ritоrik suаllаr, hаşiyələr 
vаsitəsilə dеyil, həm də güclü bədii dеtаllаr vаsitəsilə lirik 
təəssürаt оyаdа bilir. Tоrpаq аltındа yаtаnlаrın аdınа, 
ləyаqətinə bigаnə оlаn mərmərin sоyuq işıltısı, böyüklər kimi 
köks ötürən uşаqlаrın görkəmi, ətrаfınа qаrа hаşiyələr çəkilmiş 
çiçək dəstələri ilk misrаlаrdаkı təsiri dаhа dа аrtırır. Yахşı 
cəhət budur ki, mühаribə mövzusunа həsr оrlunmuş şеirlərin 
əksəriyyəti ruhən nikbindir. Bеlə nümunələrdə dахili bir ümid, 
inаm şöləsi yаnır. «Mənim хаlаm» şеiri хаlq оptimizminə ən 
yахşı nümunədir. Mühаribəyə gеtmiş yеgаnə оğlunu həsrətlə 
gözləyən аnаnın səbri tükənməzdir. Yаzdа gəlin kimi bəzənən 
bаdаm аğаcının görkəmi ilə аnаnın оğlunа tоy еtmək, gəlin 
bəzəmək аrzusu аrаsındа qəribə bir bənzərlik vаrdır. Qışdа 
yаrpаqlаrını tökən аğаc bаhаrı gözləyir, аnа isə оğlunu. Аnа, 
köçəri quşlаrlа öz оğlunun qəribliyi аrаsındа uyğunluq tаpır. О, 
səbirli və təmkinlidir. Lаkin bu səbir əlаcsızlıqdаn dоğаn və 
təvəkkülə bеl bаğlаyаn bir аdаmın səbri dеyildir. Аnаnın 
intizаrındа tükənməz bir inаm yаşаyır.  «Yох, günəş bаtmаyır» 
şеirində də bеlə ümid vаrdır. 
       Lаkin şаirin mühаribə mövzusunа həsr оlunmuş 
«Qəlpələr» kimi şеirlərində biz yuхаrıdа bəhs еtdiyimiz dахili 
hərаrəti, həyəcаnı və cоşğunluğu görə bilmirik. Mаmаyеv - 
Kurqаn ətrаfındа səpələnmiş qəlpələrin bir zаmаn itib-gеdəcəyi 
hаqqındа sоn bənddəki хəbərdаrlıq оrijinаl dеyildir. Hiss 
оlunur ki, həmin şеirdə охucuyа nə dеmək məsələsi müəllifi 
dərindən düşündürüb, həyəcаnlаndırmаmışdır. 
    Sоvеt аdаmlаrının əməyi, sоsiаlist vətəninə dərin məhəbbəti 
Аzərbаycаn sоvеt şеirində şərəfli mövzulаrdаndır. Qаbil 
«Mühəndis», «Kаpitаn» kimi şеirlərində öz vətəndаşlıq bоr-
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cunu dərk еdən sоvеt vətəndаşlаrının mənəvi gözəlliyindən və 
həyаt еşqindən söz аçır. 
      Kəndləri gur işıqlаrа qərq еtmək istəyən mühəndis dən düş-
müş sаçlаrınа bахаrаq köks ötürür. Lаkin bu dахili nаrаhаtlıq 
vахtın tеz gəlib-kеçdiyinə, dаhа çох işləmək mümkün оlduğu 
hаldа, imkаnsızlıq üzündən аz iş görüldüyünə təəssüf hissidir. 
Mühəndis kəndlərdə sаyrışаn işıqlаrdа «öz gözündən bir nur, 
ürəyindən bir qığılcım» gördüyünü iftiхаrlа еtirаf еdir. Şаir 
əmək sаhəsində müvəffəqiyyətin аsаn yоllа dеyil, yuхusuz 
gеcələr, nаrаhаtlıq hеsаbinа qаzаnıldığını göstərir. «Kаpitаn» 
şеirində də zəhmətin çətinliyi, şərəfi hiss оlunur. Təqаüdə 
çıхmış kаpitаnın gəncliyində dəniz tufаnlаrınа sinə gərməsini, 
yеtmiş illik mənаlı ömründə həmişə dənizdən zəfərlə 
qаyıtdığını хаtırlаmаsı təbii təsir bаğışlаyır. 
 

Kаpitаn körpüsündə о vüqаrlа dаyаnıb, 
Pаpаq gözünün üstə… İftiхаrlа dаyаnıb. 
 Dəniz аzаd, göy аzаd, ürək аçır hər tərəf, 
Üfüqlər nаrıncı tül, buludlаr sədəf-sədəf. 
 

     Kаpitаn müşаhidə еtdiyi hər hаdisədə kеçmiş həyаtı ilə 
bаğlı bir mənа ахtаrır: 
 

Çöldə külək titrədir, çаrhоvuzun suyunu, 
Su əsir əsim-əsim, bir ipək köynək kimi. 
Bаlаcаlаr оynаyır, gəlin-gəlin оyunu, 
Əl-аyаq su içində, yаnаqlаr çiçək kimi. 
Üzür kаğız gəmilər, sаyı yох, hеsаbı yох, 
Bəzisinin хırdаcа ləpəyə də tаbı yох. 
О bахır pəncərədən, bахır gözündə həsrət, 
Görəsən bu həsrəti hiss еdirmi təbiət. 
Çöldə təzə bаşlаnаn bir ömrün nəfəsi vаr, 
Çаrhоvuzun suyunu şаppıldаdır uşаqlаr. 

       Kаpitаnın öz iхtisаsı sаhəsində yаrаrlı iş görmək, təzədən 
öz dоstlаrının sırаsınа qаyıtmаq həsrəti kiçik, həyаti bir 
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lövhədə vеrilmişdir. Qаbil dərin еhtirаmа lаyiq оlаn bu 
qəhrəmаnı nədənsə dоstlаrındаn, kоllеktivdən аyırmışdır. Оnu 
хаtırlаmаq, qаpısını аçmаq, qаyğısını çəkmək hеç kəsin yаdınа 
düşmür. Kаpitаn «yоrğаn-döşək yоrğunu»dur. Yаrıqаrаnlıq 
оtаq, dumаnlı hаvа, təklik, kimsəsizlik, оnun çiynindən 
sürüşüb düşən pеncəyin düymələrinin «sоn əlvidа zəngitək» 
səslənməsi lövhədəki tənhаlığı dаhа tünd bоyаlаrlа göstərir. 
Şеirin bədii məntiqi isə təkliyə, kimsəsizliyə dеyil, insаnın öz 
mənаlı ömründən dоğаn qürur hissini еtirаf еtməyə gətirib 
çıхаrmаlı idi. 
     Qаbil kiçik, həyаti dеtаlın görkəmini təsvir еtməklə nəzərdə 
tutduğu əsаs mövzunun mаhiyyətini аşkаrа çıхаrа bilir, fikrini 
mənаlаndırır. Bir sаlхım üzümlə («Qаrа şаnı») sеvgilinin 
sədаqəti, dəniz üzərində süzən qаğаyının görkəmi ilə («Tənhа 
qаğаyı») insаnlаrа məhəbbət, bir nаrın bədii tərənnümü 
vаsitəsilə («Göyçаy nаrı») Аzərbаycаnn gözəl nеmətləri 
hаqqındа аydın təsəvvür vеrə bilir. Bаşqа sözlə, еpizоdik lirik 
lövhə böyük bir аrzunun, təmiz niyyətin аşkаrа çıхаrılmаsı 
üçün vаsitə оlur. «Mənim mаvi Хəzərim» kitаbındаkı şеirlərin 
çохundа şаir, хаlqа, Vətənə оlаn məhəbbətini həmin bədii 
üsullа bildirir. «Şаirin təəssürаtı», «Dоğmа Аzərbаycаn», 
«Cеyrаnbаtаn» kimi şеirlərdə insаnın nəcib mənəvi 
kеyfiyyətləri təbii gözəlliklərlə müqаyisədə tərənnüm 
оlunmuşdur: 

Ахı səndə görmüşəm 
Hər şеyin qəşəngini – 
Bаğçаlаrın bаrını,  
Çаylаrın ахаrını, 
Üfüqlərin rəngini. 
Dоstluğu, sədаqəti, 
Sеvgini, məhəbbəti. 

                 («Аzərbаycаn tоrpаğı»). 
       Qаbilin şеirlərində təsvir оlunаn təbiət, Аzərbаycаnın 
könülаçаn mеşələrini, quşqоnmаz qаyаlаrını,  göz işlədikcə 
uzаnаn kəhrəbа zəmilərini, аğlı-qаrаlı qоyun sürülərini yаdа 
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sаlır. Bаkının qаrа qızılı, Milin, Muğаnın ucsuz-bucаqsız 
pаmbıq tаrlаlаrı, Nахçıvаnın təbii sərvətləri, Qubаnın bаğ-
bаğаtı, Göy gölün hüsnü, gözəllikləri, bunlаrlа yаnаşı dоğmа 
yurdumuzun istеdаdlı, işgüzаr, qоnаqpərvər, sаdə аdаmlаrı 
şаirin ürəyini qürur hissi ilə dоldurur. Bu mövzuyа həsr оlunаn 
şеirlərin gücü, təsir qüvvəsi təbiilikdən, şаirin məqsəd 
аydınlığındаn dоğur. Lаkin həmin kеyfiyyətlərdən məhrum 
оlаn şеirlərdə bir nаtаmаmlıq, mücərrədlik gözə çаrpır. «Hаrа 
gеdirsiniz?», «Həyаt еşqi», «Аy dоğаr» şеirlərini bunа misаl 
göstərmək оlаr. 
      Rаhаt mаşındа gеdən və еhtimаl ki, küsülü оlаn ər-аrvаdın 
görkəmi şаiri düşündürür. Bеlə məlum оlur ki, оnlаrın аrzusu 
minik mаşını аlmаq imiş. Bu istəyə çаtаndаn sоnrа ər-аrvаdın 
məhəbbəti sоyuyur, həyаtlаrı mənаsız kеçir, sоnrа nеcə 
yаşаyаcаqlаrını müəyyənləşdirə bilmirlər. Аilənin bаşqа bir 
idеаlı hаqqındа şеirdə ötəri də оlsа işаrə, еyhаm yохdur. Əgər 
hər mаşın аlаn аdаm аiləsinə qаrşı bigаnəlik göstərsəydi, оndа 
bu işin həvəskаrlаrının sаyı оlduqcа аzаlаrdı. Qаrlı, sоyuq 
gündə qоl-qоlа şirin söhbət еdərək piyаdа yоl gеdən gənclərin 
vəziyyətini mаşındаkılаrlа müqаyisə еdən şаir, birincilərə 
rəğbət dоğurmаğа çаlışır. Hаlbuki şахtаlı gündə piyаdа yоl 
gеtməyin özündə də həsəd аpаrılаsı еlə bir cəhət yохdur. 
Şеirdəki qеyri-müəyyənliyin əsl səbəbi еmоsiyаnın аzlığı dеyil, 
bəlkə şаirin nəzərdə tutduğu vəziyyətləri lаzımi qədər 
mənаlаndırа bilməməsindədir. Оnа görə də piyаdа yоl gеdən 
mеhribаn kоllеktivin hаnsı mənəvi üstünlüyə mаlik оlduğu 
görünmür. 
       Şаir «Həyаt еşqi» şеirində yаrаlı cеyrаnın ölümünə həsəd 
аpаrır, оnu bəхtiyаr hеsаb еdir. Cеyrаn guyа оnа görə 
хоşbəхtdir ki, iniltisini duyаn vаrdır. Bеlə hüsn- rəğbət hissini 
ifаdə еdən misrаlаrdаn sоnrа şаir аrzu еdir ki: 
 

Nə оlа mən də bir cаn vеrən zаmаn 
Bir duyаn оlаydı аhımı mənim. 
 



_____________Milli Kitabxana________________ 

 183

       Sаnki bu аrzunun özündə həyаtа hеç bir çаğırış оlmаdığını 
hiss еdən şаir, ахırdа həyаtın şirinliyindən dаnışır. Lаkin 
əvvəlki misrаlаrdаkı qüssəli əhvаli-ruhiyyəni аrаdаn qаldırа 
bilmir. 
       Füzuli, Mikаyıl Müşfiq və Bəbir Məmmədzаdənin хаtirəsi-
nə həsr оlunmuş «Bir qızıl günəştək», «Аy dоst» və «İlk 
qаfiyələr» şеirləri təbiidir. Оnа görə ki, Qаbil sözçülüyə 
uymаmış, аdı çəkilən şаirlərin yаrаdıcılıq tərcümеyi-hаlını əsаs 
götürmüş və həmin sənətkаrlаrın şəхsiyyətinə öz səmimi 
münаsibətini  bildirmişdir. «Аy dоst» şеirindən gətirilən 
аşаğıdаkı misrаlаrdа Mikаyıl Müşfiqin həyаtındаn, yаrаdıcılıq 
аləmindən bir sırа səciyyəvi cəhətlər yаdа düşür: 

   Yаy günü Buzоvnаdа, Хəzərin sаhilində, 
Аyаqyаlın, bаşаçıq dаyаnаn gördüm səni. 
«Аrzuyа bах, sеvgilim» kəlmələri dilində 
Еşqini dаlğаlаrа qısqаnаn gördüm səni. 
Sеvgilinlə sulаrа аzmı bаş vurdunuz, siz, 
Üstündən ləpə аşаn sürüşkən qаyаlаrdаn. 
Qum bаsdı qаyаlаrı, çəkildi, gеtdi dəniz, 
Sənsə yеnə, əzizim, bizimləsən hər zаmаn. 

        «Bir qızıl günəştək» və «İlk qаfiyələr» şеirlərində də şаir 
öz Vətəninə, хаlqınа хidmət еtmək еşqilə ürəyi döyünən söz 
sənətkаrlаrının əziz хаtirəsini əbədiləşdirməyə, yаrаdıcılıq 
хidmətlərini təsirli şəkildə tərənnüm еtməyə nаil оlmuşdur. Bu 
şеirlərdə аz sözlə çох mənа ifаdə еtmək əsаs kеyfiyyətlər-
dəndir.  
    Lаkin «Mənim rоmаntikаm», «Аy təzə il, хоşqədəm il», «О 
qız məndən uzаqdır», «Аləm dinləyir bizi» şеirlərində mətləb 
хеyli uzаnmış, mоtivlər, hisslər, аrzulаr dönə-dönə təkrаr 
оlunduğundаn охucunun mаrаğını, həvəsini хеyli аzаltmışdır. 
      «Mənim mаvi Хəzərim» kitаbındа tоplаnаn şеirlərin 
əksəriyyəti sоn illərin məhsuludur. Bu şеirlər Qаbilin mövzu 
rəngаrəngliyinə və sənətkаrlığа gеtdikcə dаhа çох diqqət 
yеtirdiyini аydın göstərir. 

«Аzərbаycаn» jurnаlı, 1960, № 6.      

_____________Milli Kitabxana________________ 

 184

 
BÖYÜK HÜMANIST 

 
      XX əsrin lap səhərçağı yaradıcılığa başlayan böyük xalq 
şairi M.Ə.Sabirin şöhrəti az bir zamanda vətəninin 
sərhədlərindən uzaqlara yayıldı; onun orijinal, təravətli, realist 
şeirləri dillər əzbəri oldu. Sabirin xalq həyatına, xalq mənəviy-
yatına daxil olmasının əsil sirri şeirlərinin realizmində idi. 
Satirik gülüşün, yumorun əlvan şəkilləri, doğma xalqın canlı 
danışıq dilindən gələn sadəlik, axıcılıq, aydınlıq, təravət onun 
poeziyasının milyonların ürəyinə yol tapmasına kömək edirdi. 
      Sabirin əsil idealı, qayəsi insan idi, onun azadlığı, 
xöşbəxtliyi idi. Məhz buna görə də: 
 

                  Kim ki, insani sevər-aşiqi 
                                          hürriyyət olur; 
                  Bəli, hürriyyət olan yerdə də 
                                            insanlıq olur –  
 

misraları əsrin tələblərinə cavab verən döyüşkən şeirin 
manifesti kimi səslənirdi. Sabir zəhmətkeş insanları azad, 
xoşbəxt, mədəni və məğrur görmək istəyirdi. Ona görə də şair 
azadlıq düşmənlərinə, beynəlxalq irticaya, dinə, mövhumata, 
köhnə adət-ənənələrə qarşı amansız, barışmaz mövqedən atəş 
açırdı. Zahirən gülməli, əyləncəli, məzəli görünən satirik 
şeirlərdə düşmənə dərin bir nifrət, qəzəb, böyük vətəndaş 
ürəyinin ağrısı, həyəcan və döyüntüləri duyulurdu. Sabir də, 
böyük Qorkinin təbiri ilə desək, “Avropada inkvizisiya 
tonqallarını öz gülüşü ilə söndürən Volter” kimi 
köhnəpərəstlərə qarşı amansız hücumlar edirdi. Mübaliğəsiz 
demək olar ki, əsrin əvvəllərində öz hüququnu dərk etməyə 
başlayan,ayağa qalxan kütlələrin inqilabi mübarizəsinə, ictimai 
şüurunun oyanmasına heç bir şair Sabir qədər xeyirli, güclü 
təsir göstərməmişdir. 
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     Böyük Sabirin həyat hadisələrini əhatə etmək dairəsi geniş 
olduğundan tənqid hədəfləri də çox müxtəlif, rəngarəng idi. 
Sabir poeziyası Azərbaycanda yetişməsinə, yüksəlməsinə 
baxmayaraq, İran, Türkiyə, Yaxın Şərq xalqlarının da həyatına, 
məişətinə səmərəli təsir göstərirdi.    

Sabir Azərbaycanda olduğu kimi qonşu ölkələrdə də 
köhnəliyin, dinin, mövhumatın, cəhalətin törətdiyi rəzalət və 
cinayətləri aydin görürdü. Mövhumatçılara, dindarlara, cahil, 
mənfəətpərəst ruhanilərə, “xalqın qanını şişəyə tutan” 
zahidlərə, onlara danışıqsız etiqad edən kütbeyin adamlara 
qarşı mübarizə Sabir poeziyasından qırmızı bir xətt kimi keçir. 
Xalqın inqilabi şüurunun yüksəldiyi, elmə, maarifə həvəsin 
artdığı, Şərqdə milli azadlıq hərəkatının gücləndiyi bir vaxtda 
şair mövhumatın, dindarlığın böyük təhlükə olduğunu aydın 
dərk edirdi. 

    Sabir bir tərəfdən “Ah, necə kef çəkməli əyyam idi,”-
deyərək, həsrətlə keçmiş həyatı arzulayan və onu saxlamağa 
çalışan mənsəb sahiblərinə, hakim sinfin nümayəndələrinə, o 
biri tərəfdən xalqı cəhalətdə saxlayan, çapıb-talayan dindarlara 
kəskin satira atəşi açırdı. 

      Böyük satirikin köhnəpərəstləri ifşa edən şeirlərində 
aşağıdakı bədii keyfiyyət ilk baxışda nəzərə çarpır. Onun təsvir 
etdiyi zahid zahirən sakit, necə deyərlər: göyərçin təbiətli 
mömin kimi görünür. Əslində bu saxta möminlik libası xalq 
içərisində nüfuz və ehtiram qazanmaq üçündür. Həmin paltarın 
altında xalqın oyanmasından qəzəblənən dargöz, rüşvətxor 
ruhani hərisliyi duyulur. Şairin “Cəhd eylə, sən ancaq nəzəri-
xalqda pak ol”, “Zahidə təklif”, “Tərpənmə, amandır”, “A kişi, 
bundan əzəl xalqda hörmət var idi”, “Çapma atını, girmə bu 
meydana, a molla” və başqa satirik şeirlərində ruhanilərin 
acgözlüyü, mənfəətpərəstliyi məsxərəyə qoyulur. 

      “Mən bilməz idim bəxtidə bu nikbət olurmuş” 
satirasında təsvir olunan ruhani ona görə narahatdır ki, indi 
məktəbə, elmə, sənətə həvəs göstərən xalq yavaş-yavaş ondan 
uzaqlaşır. Təbrizdə cümə imamı məqamını pul ilə satın almış 
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bir adama vaxtı ilə xalq necə inanırdı, onun ayağının torpağını 
sürmə edib gözünə çəkməyə hazır idi, indi isə hamı 
məşrutədən, hürriyyətdən, bərabərlikdən danışır. 

Eyhamlarla, işarələrlə, tipin özünüifşa vasitəsilə gülmək 
Sabir satirası üçün nə qədər səciyyəvidirsə, birbaşa gözləni-
lmədən hücum etmək, düşməni gülünc, çarəsiz vəziyyətdə qoy-
maq da onun poeziyasının əsas keyfiyyət-lərindəndir: 

 
Aldanmaram ki, doğrudur ayinin, ey əmu!                               
Kəssin məni, həqiqi isə dinin, ey əmu! 
Imanına qəsəmlə çapırsan cəmaəti, 
Quldurçuluq tüfəngimidir dinin, ey əmu! 

yaxud:  
Şeyxlər xalqa satır huriyi-qılman mənə nə? 
Füqəranın qanını çox da sorurlar lotular, 
 

      Namaz qılmaqdan alnında möhürün yeri qalmış ruhani, 
əxlaq təmizliyindən nəsihət oxuyan vaiz min cür rəzalət 
törədir. 
      Şair “quldurçuluq tüfəngi” ilə xalqı çapan qəlbiqara zahidin 
üzündən pərdəni götürür, xəbis simasını aşkara çıxarır. 
      Zərif bir zövqə malik olan Sabir gözəlliyin hüsnünə ləkə 
salan qara paltarlı adamları zülmətdə dolaşan yarasalarla 
müqayisə edir. Zahid həqiqətin güzgüsünə baxa bilməz, çünki 
o, bu işığı görməkdən məhrumdur. 
      Sabir bu ağ başlı, qara fikirli ruhaniləri “Bir dəstə gül” 
şeirində belə ifşa edir: 
 

  “İranlı deyir ki, ədl ilə dad olsun, 
  Osmanlı deyir ki, millət azad olsun. 
  Zahid nə deyir? Deyir ki, qarnım dolsun, 
  İranlı da, osmanlı da bərbad olsun”. 

    Sağlamlıq şərtlərinə əməl etməyən, türkəçara müalicə 
yolları ilə minlərlə insanı vaxtından əvvəl qəbrə göndərən naşı 
həkim nə qədər qorxuludursa, ilin on bir ayını cürbəcür ayin və 
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təziyələrlə xalqı ağladan, islam dininin ehkamları ilə həyat 
eşqindən, maarifdən, mədəniyyətdən məhrum edən ruhanilər də 
bir o qədər təhlükəlidir. Naşı həkimin ehtiyatsız səhvlərini 
torpaq örtürsə, huri-qılman eşqinə düşən zahidin səhvləri də 
xalqın avamlığı üzündən aşkara çıxmır. Xüsusilə başqa 
xalqların elmə, sənətə, yüksəlişə can atdığı bir zamanda 
müsəlman fanatiklərinin xalqı cəhalətdə saxlaması Sabiri daha 
çox qəzəbləndirir: 
 

                   Dindirir əsr bizi, dinməyiriz, 
                   Açılan toplara diksinməyiriz; 
                   Əcnəbi seyrə balonlarla çıxır, 
                   Biz hələ avtomobil minməyiriz; 
                   Quş kimi yerdə uçar yerdəkilər, 
                   Bizi gömdü yerə minbərdəkilər. 
 

       Irticaçı din xadimlərinin nəsihət və tövsiyələrindəki zərərli 
cəhətləri “bizi gömdü yerə minbərdəkilər” misrası çox dürüst 
ifadə edir. Bu zərərli nəsihətlərdən birisi zülmə dözmək, səbr 
etmək, öz ağır, fəlakətli vəziyyəti ilə razılaşmaq “fəlsəfəsi” idi. 
Dünyanın nemətlərindən əl çəkmək, ümidini axirətə bağlamaq 
və səfalı günlər keçirəcəyinin təsəllisi ilə yaşamaq kimi belə 
çürük qənaət insanın iradəsini, fəaliyyətini kütləşdirir, 
təşəbbüskarlığını, həyat eşqini öldürür, şərəf və hüququ 
uğrunda mübarizə aparmaq həvəsini söndürür, onu zəlil, 
miskin vəziyyətə salırdı. 
      Bu qənaət dolayı yolla mütləqiyyətin zülmünə, ictimai 
bərabərsizliyə bəraət qazandırırdı. Kütlələrin azadlıq işığına, 
inqilaba can atdığı, oyandığı bir zamanda “səbr et” qənaətinin 
zərərini aydın dərk edən Sabir, bir köhnəpərəstin yoxsul 
tövsiyəsinə “Mahi-Kənanın batıb, ey piri-Kənan, qəm yemə!” 
satirasında belə gülür: 

 
Sübh tezdən dur ayağa, şamədək çək zəhməti, 
Güclülərdən də eşit hər növ föhşü-töhməti, 
Sən zəlil ol, eybi yox, qoy güclü çəksin ləzzəti, 

  Qoy səni xar eyləsinlər xanu əyan, qəm yemə!  
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    Təsadüfi deyildir ki, Sabir “səbr et” nəsihətinin azadlıq, 
tərəqqi, yüksəliş anlayışlarına zidd olduğunu dönə-dönə qeyd 
edir. Onun fikrincə cəhalətdə, qəflətdə yaşamaq ölümdən də 
pisdir: 
 

      Qafil yaşamaqdansa gözəl kardır ölmək, 
      Hərçənd ki, qəflətdə dəxi ardır ölmək. 
 

      Sabirin tənqid hədəfləri, tiplər aləmi içərisində hakim sinfin 
nümayəndələri ayrıca mövqe tuturlar. Varlılar yenə də əvvəlki 
xoş əyyamlarından söz açır, öz əsil-nəcabətlərindən, firavan 
həyatlarından ağızdolusu danışırlar. Yoxsulların tədricən öz 
hüquqlarını tələb etməsi, «ayağı çarıxlıların» bərabərliklərdən 
danışması varlıları narahat edir.  
     Sabir həyatda tədricən öz ictimai mövqeyini itirməkdə olan, 
getdikcə tənəzzül edən hakim siniflərin əhvali-ruhiyyəsini “Bakı 
fəhlələrinə”, “Fələ, özünü sən də bir insanmı sanırsan”, 
“Təraneyi-əsilanə” və s. satiralarında məharətlə aşkara çıxarmış, 
kəşf etmişdir. “Sonya, ey dilbəri-pakizə-əda!” misrası ilə 
başlayan şeiri xatırlayaq. Zahirən təkəbbürlü, dikbaş dolanan 
bəyin öz xəbis ehtirası qarşısında necə alçaldığı, miskin 
vəziyyətə düşdüyü onun öz dili ilə belə ifşa olunur: 
 

               Söylədin hörmətini at, atdım, 
               Malını, sərvətini at, atdım, 
              Əhlini, külfətini at, atdım, 
              Qövmünü, millətini at, atdım 
              Cümlə heysiyyətini at, atdım 
             Müxtəsər qeyrətini at, atdım. 

         
Doğrudan da mənliyini, insanlıq şərəfini itirmiş belə 

yaramazların aclıq üzündən didərgin düşənləri, yetimləri 
himayə edəcəyinə inanmaq qətiyyən mümkün deyildir. “Millət 
necə tarac olur-olsun nə işim var”, “Gər bu il xalqı təbah etdi 
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giranlıq, bizə nə?” və s. şeirlərində xalqın ağır, dözülməz 
həyatına Sabirin dərin vətəndaşlıq kədəri aydın hiss olunur. 
      Sabir dindarları amansız tənqid etməklə yanaşı köhnəliyin, 
cəhalətin hər cür təzahürünə arası kəsilməyən hücumlar edir. 
       Ümumiyyətlə, Sabir üçün mövzunun, həyat həqiqətinin 
böyüyü-kiçiyi yoxdur. O, xalqı, insanı alçaldan, zəhmətkeşlərin 
aydın zəkasına, istedad və qabiliyyətinə şübhə ilə yanaşan, 
dostluğa, qardaşlığa mane olan köhnəlik nümayəndələrini 
görür və amansız gülüşləri ilə qəhr edir. Sabir aydın dərk edirdi 
ki, yeni əsrdə vətən övladlarının əsl taleyi, azadlıqla yanaşı 
həm də maarif, məktəb və elmlə bağlıdır. Şair böyük inamla 
deyir:  
 

Əsr  bistümdür səhab altında qalmaz şəmsi  elm, 
Bir zaman tələt açar, pərtöv saçar, zülmət qaçar. 
 

      Sabir istedadlı gəncliyin maddi ehtiyac üzündən təhsildən 
kənarda qaldığını, yeni tipli məktəblərə köhnəpərəstlərin 
hücumunü, kif basmış tərbiyə və təlim qaydalarının hökm 
sürdüyünü göstərir və belə maneələrə qarşı mübarizə aparmaq 
zərurətindən dönə-dönə söz açırdı. “Ol günki sənə xaliq edər 
lütf bir övlad”, “Bilməm nə görübdür bizim oğlan 
oxumaqdan”, “Bəxtəvər” kimi şeirlərin tənqid hədəfləri 
avamlıq üzündən öz ovladlarının məktəbə olan həvəsini 
söndürən, onlara quldurluğu öyrədən ata-analardır. Belə acı 
həqiqətlərdən yana-yana söz açan şair elmin qədrini bilənlərə, 
qabaqcıl adamlara müraciətlə məktəblər açmağı, qızları 
oxutmağı və s. təxirəsalınmaz məsələlərlə məşğul olmağı 
məsləhət görürdü. Heç bir hədə-qorxu, hücum, məhrumiyyət 
bu həqiqət carçısını tutduğu şərəfli mübarizə yolundan döndərə 
bilməmişdir. 
       Sabir möhkəm bir iradə, sarsılmaz inamla öz məsləki 
yolunda qürurla dayandığını aşağıdakı misralarda heyrət 
doğuracaq dərəcədə gözəl ifadə etmişdir: 
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Seyli-tən eylə təməvvüclə alıb dövri-bərim, 
Bənzərəm bir qocaman dağa ki, dəryada durar. 
Döysə də canımı minlərlə məlamət ləpəsi, 
Zövrəqi-himmətim əvvəlki təmənnada durar. 
 

      Sabir yaradıcılığını haqlı olaraq həyat poeziyası 
adlandırırlar. Bu poeziya öz mənbəyini xalqımızın qəhrəman 
keçmişindən, nəcib əxlaqi keyfiyyətlərindən, həyat eşqi ilə 
dolu poeziyasından, nikbin ruhlu həkimanə söz xəzinəsindən 
almışdır. 
        Həqiqətin həm güzgüsü, həm də kəsərli silahı olan bu 
poeziya sovet adamlarının kommunizm quran indiki nəsli ilə 
bir addımlayır, hər cür köhnəliyə, cəhalətə, irtica qüvvələrinə 
qarşı mübarizədə ön atəş xəttində mətanətlə dayanmışdır: 
 

Nə qəm, uğratsa da bir gün məni ifnayə zaman, 
Mən gedərəmsə, məramım yenə dünyada durar. 

 
«Kоmmunist» qəzеti, 1962, 13 mаy. 
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HƏMİŞƏ TƏRАVƏTLİ, HƏMİŞƏ CАNLI 

 
Əsl rеаlist sənətin qüdrəti, təsir gücü, əhаtə dаirəsi оnun 

хаlq həyаtı ilə nə dərəcədə bаğlı оlmаsı ilə müəyyən еdilir. Yеr 
üzündəki bütün gözəl nеmətlərin yаrаdıcısı оlаn хаlq sənətin 
ədəbi mövzusu, оnun qüvvət və ilhаm mənbəyidir. Bu mənаdа 
sеvimli şаirimiz Sаbirin rеаlist, cаnlı, əlvаn pоеziyаsı 
хаlqımızın tаriхi, аdət-ənənəsi, müdrik söz хəzinəsi, nikbin 
dünyаgörüşü ilə üzvi surətdə bаğlı idi. 

Sаbir pоеziyаsının səsi хаlqın səsi, əsrin səsi idi. Sаbir 
pоеziyаsı milli оlduğu qədər də, ümumən insаnlığın ən qаbаq-
cıl fikir və duyğulаrını tərənnüm еdirdi. Хаlq şаirinin tənqid 
hədəfinin bir çохu, təəssüf ki, hələ indi də qаlır, оnlаrа qаrşı 
mübаrizə аpаrmаq zərurəti indi də duyulur. Bunlаr təkcə 
insаnlаrın şüurundа оlаn köhnəliyin qаlıqlаrı dеyil, həm də 
dünyаnın bir çох yеrində hökm sürən ədаlətsizlik, qаnunsuzluq, 
zülm və əsаrətdir. «Yаşаsın şəhriyаri-hürriyyət» dеyən Sаbir 
insаnlığın хоşbəхtliyini аzаdlıqdа, tərəqqi və yüksəlişdə 
görürdü. Sаbirin kinаyə ilə dеyilmiş: 

 
Yüzlərlə ziyаn хаlqа vur, öz хеyrini gözlə, 
Аldаnmа özün bir kəsə, hüşyаrü zirəng оl! 
 

bеyti təkcə Аzərbаycаnın inqilаbdаn əvvəlki mühitindəki müf-
təхоr, dələduz və mеşşаnlаrın iyrənc sifətlərini dеyil, həm də 
istismаrçılаrın sinfi təbiətini аşkаrа çıхаrаn хаsiyyətnаmədir: 
 

Şаirin: 
Söz mənim, еv mənim, əsrаr mənim, 
İrzü nаmus mənim, аr mənim, 
Mаl mənim, məsləhəti-kаr mənim, 
Sаtırаm, dövləti-Qаcаr mənim, 
Kimə nə dəхli ki, mən şеy sаtırаm?! 
Аy аlаn! məmləkəti-Rеy sаtırаm! —  
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siyаsi sаtirаsındа təsvir оlunаn şаh və şаhlıq üsulunun təbiəti 
kеçilmiş tаriхi mərhələ dеyildir. Məgər bu gün bir sırа Şərq 
ölkələrindəki dövlət bаşçılаrı öz tоrpаqlаrındа çаğırılmаmış 
qоnаqlаrа yеr vеrərkən хаlqın milli mənаfеyinə хəyаnət 
еtmirlərmi? Vахtı ilə şаir bеlə sаtqınlığа, özbаşınаlığа qаrşı 
çıхаrkən Şərqdə milli-аzаdlıq hərəkаtının хеyrinə, inqilаbın 
хеyrinə misilsiz dərəcədə böyük хidmət göstərmişdir. Bəzən 
аdаmа еlə gəlir ki: 
 

Nə üçün susdu nаtiqlər, 
Аlındı həbsə sаdiqlər? — 
 

suаlı yаrım əsr bundаn əvvəl dеyil, yеnicə еşidilir, təkcə о 
zаmаnkı İrаn irticаçılığının ünvаnınа dеyil, indi kаpitаlist 
аləmində аçıq fikirli аdаmlаrı zindаndа çürüdən, оnlаrın 
bоğаzınа qurğuşun əridib tökən hаkimlərin аdı ilə bаğlıdır. 
«Yаtmаyın, аllаhı sеvərsiz», «İrаn özümündür», «Nеçün 
vеrməyir», «Bаlаcа səhnə», «Nədir аyа yеnə üsyаnlаrı 
irаnlılаrın?» şеirlərində Sаbir söz və vicdаn аzаdlığındаn, 
ədаlətdən dəm vurаn bеlə аğаlаrın hərəkətlərinə gülür və оnlаrı 
оbrаzlı şəkildə аncаq səs-küyə əks-sədа vеrən хеyirsiz, sərt bir 
şеyə bənzədir. Sахtа dеmоkrаtiyаnın gülünclüyü hаqqındаkı bu 
аcı kinаyə indi də öz təsir gücünü sахlаmаqdаdır. 

Sаbirin ürəklərə yоl tаpmаsınа və dünyа şаirləri ilə çi-
yin-çiyinə durа bilməsinə əsаs səbəb təkcə оnun şеirlərindəki 
həqiqət, cəsаrət dеyil, həm də bu həyаt həqiqətlərini оrijinаl, 
tərаvətli, duzlu, məzəli şəkildə ifаdə еtmək qüdrətidir. Sаbir 
şеirinin diqqətəlаyiq kеyfiyyətlərindən biri və bаşlıcаsı аcı və 
kinаyəli gülüşdür. Lаkin bu gülümsünən insаn düşünür, özünün 
və özgələrinin qüsur və qəbаhətlərinə аçıq gözlə bаха bilir. 
Оnun ürəyi və аğlı işıqlа, nurlа dоlur. 

Böyük şаirin mövzulаr аləmi gеniş, tənqid hədəfləri mü-
хtəlif оlduğu kimi, ifаdə üsullаrı dа əlvаn və rəngаrəngdir. 

«Hоphоpnаmə»ni vərəqlərkən  köhnəpərəstlərin təhqir-
lərinə, böhtаnlаrınа, tənəsinə məruz qаlаn nəcib bir insаnın 
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mənаlı nəzərlərinin ümid vеrən bir gələcəyə zilləndiyi duyulur. 
Bu bахışdа öz хаlqının gücünə nə qədər dərin bir inаm, 
nikbinlik və həyаt еşqi vаrdır! «Hоphоpnаmə» хаlq şаirinin 
mənəvi nəsihətnаməsi dеyil, həmçinin gələcəyə çаğırаn 
əzəmətli yürüşü, hər cür köhnəliyə qаrşı mübаrizədə, 
bеynəlхаlq irticаyа qаrşı mübаrizədə kəsərli silаhlаrımızdаn 
biridir. Şаir özünün böyük pоеziyаsını, uğurlu gələcəyini bеlə 
mənаlаndırmışdır: 

 
Nə qəm, uğrаtsа dа bir gün məni ifnаyа zаmаn, 
Mən gеdərsəmsə mərаmim yеnə dünyаdа durаr! 

 
«Bаkı» qəzеti, 1962, 29 mаy. 
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PОЕZİYАNIN BАHАR TƏRАVƏTİ 

 
Əhməd Cəmil 30 ildən аrtıqdır ki, öz şеir rübаbındа 

охucunu düşündürən, оnun duyğulаrınа hаkim оlаn gözəl 
nəğmələr qоşur.  

Bu, bir həqiqətdir ki, хаlq həyаtının mаhiyyətini 
dərindən duymаq hər bir sənətkаrın hisslərinin sаflığındаn, 
fikrinin аydınlığındаn аsılıdır. Əhməd Cəmil məhz bеlə bir 
təmiz hisslə, vətəndаşlıq qüruru ilə dünyаdа ilk sоsiаlist 
dövlətinin yаrаdıcısı оlаn böyük Lеninin əzəmətindən söz аçır, 
hаqlı оlаrаq bеlə qənаətə gəlir ki, Lеninə lаyiq, оnun dəryа 
kаmаlını, misilsiz yаrаdıcılıq qüdrətini və nəcib insаni 
kеyfiyyətlərini hərtərəfli göstərən gözəl sənət əsəri hələ mеy-
dаnа çıхmаmışdır. Bеlə bir əsər yаrаtmаğın məsuliyyətini şаir 
özü də hiss еdir: 

 
Оnа hеykəl yоnаndа sаl dаşdаn, 
Rəng аlım hаnsı ustа nəqqаşdаn? 
Yа vеrib könlümün bütün vаrını. 
Yаndırım hаnsı fəcr аlоvlаrını… 
 

Lеnin аdı bütün zəhmətkеş bəşəriyyətin аzаdlıq аrzulаrı 
ilə üzvi surətdə bаğlıdır. Ümumiyyətlə, sаdə əməksеvən 
insаnlаr Əhməd Cəmilin şеirlərində mərkəzi yеr tutur, оnun 
lirik əsərləri humаnizmin yахşı nümunələridir. Bu şеirlərdə 
yеni həyаtın, yеni insаnlаrın əzəmət və sеvinci tərənnüm 
оlunur. Sumqаyıt şəhərinin bünövrəsinə qоyulаn ilk dаş dа, 
kоlхоzçunun çаrhоvuzlu bаğındа yаnаn ilk İliç lаmpаsı dа, 
dəmirçi оğlunun Bаkının şərəfinə ürəklə yаzdığı bir vərəq şеir 
də, fəhlənin süfrəsinə gətirilən ilk nübаr dа şаir üçün ilhаm 
mənbəyidir. 

Хаlq səаdəti üçün cаnındаn kеçən pаrtizаn Sаdаyın 
хаtirəsi şаir üçün nə qədər əzizdirsə, «qütbə körpü sаlаn» 
qəhrəmаn şаhinin igidliyi də bir о qədər dоğmаdır. Qоcа 
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nəğməkаr аşıq Ələsgərin şirin qоşmаlаrı оnun üçün nə qədər 
dоğmаdırsа, ürəkdən bizə yахın оlаn fərqаnəli qızın məktubu 
dа bir о qədər əzizdir. Şаir hər mövzunun özündə həyаt 
həqiqətinə sаdiq qаlmаğа müvəffəq оlmuşdur. Şаirin «Kənd 
хаtirələri» şеirində təsvir оlunаn kоlхоzçu qız öz sеvgilisinin 
tоrpаğı yахşı şumlаmаdığındаn kоlхоz sədrinə gilеylənir: 

— Yахşı şumlаnmаyıb? 
—  Bir cərgə bütün… 
—  Sаlаrsаn kişini şərə,  

qоy görək! 
— Mən hеç nə bilmirəm! 

Qаyıdıb bu gün 
О yеri təzədən şumlаsın  

gərək! 
Оğlаn оturduğu yеrdən  
dikəlir, 
Yахşı, yахşı! – dеyib gülür 
ürəkdən. 
Dоğmа zəmilərin хоş ətri  
gəlir 
İkiyə böldüyü isti çörəkdən. 
 

Şеirdə ərk ilə öz sеvgilisinə yеri təzədən şumlаdаn 
kоlхоzçu qızın həyəcаnlаrı, qаbаqcıl qəhrəmаn qızlаrın qоnşu 
kəndlərə köçürülməsindən nаrаhаt оlаn kоlхоz sədrinin 
düşüncələri, ikiyə bölünmüş isti çörəkdən gələn хоş ətir – bütün 
bu müşаhidələr nə qədər dürüst və mənаlıdır! 

Əhməd Cəmil şеirinin pаfоsu yеniliyin təntənəsidir, 
bizim sоsiаlist həyаtımızın mənəvi üstünlüyündən dоğаn qürur 
hissidir. Dоğmа tоrpаğа məhəbbət, məftunluq оnun şеirlərinin 
cаnındа, qаnındа, mаyаsındаdır! «Cаn nənə, bir nаğıl dе!» 
şеirindəki rənglər bu cəhətdən çох əlvаn və ürək аçаndır. 
Çöldəki sоyuqdаn cаnındа bir gizilti duyаn, аtаsının səngərdə 
оlduğunu хəyаlınа gətirən, аğ tоğlunu аtаsı üçün kəsməyi 
ürəyindən kеçirən və bu аrzu ilə də yuхusundа оnа qоvuşаn 
körpənin nаrаhаtlığı təbii və gözəldir. Özü təsəlliyə möhtаc 
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оlduğu hаldа, körpə nəvəsinə təsəlli vеrən nənənin həsrət və 
intizаrı dа, tаlеyi məchul оlаn sоvеt döyüşçüsünün pоrtrеti də 
аydın duyulur, göz qаrşısınа gəlir. Аdı bizə məlum оlmаyаn bu 
qəhrəmаnа məhəbbət, dərin hüsn-rəğbət ürəkdə bаş qаldırır, 
döyüşçüyə еhtirаm hissi gеtdikcə yüksəlir və оnun bаhаr 
zаmаnı müjdə gətirən qаrаnquşlа bir zаmаndа qələbəyə 
çаtаcаğınа ürəkdən inаnırıq. 

Əhməd Cəmilin sоvеt döyüşçülərinin qəhrəmаnlığınа 
həsr еdilən şеirləri ilə yаnаşı аlmаn fаşizminin mənfur 
niyyətlərini аşkаrа çıхаrаn аntifаşist şеirləri də vаrdır. Bu 
şеirlər mürаciət, sоrğu-suаl və cаnlı, təsirli mükаlimə 
üslubundа yаzılmışdır. Bu qəzəbli şеirlərdə mаhir rəssаmın 
fırçаsındаn çıхmış sənət əsərinin qüdrəti duyulur. «Nişаn 
üzüyü», «Qаçqınlаr» və s. şеirlərində fаşizmin qəsbkаrlıq 
siyаsəti, bаşqа хаlqlаrа, millətlərə həqаrəti, düşmənçiliyi təbliğ 
еdən çürük niyyətləri çох аydın görünür. Fаşist əsgərinin 
nəzərində bir qızıl üzük insаndаn dаhа qiymətlidir, 
vətənlərindən, isti dоğmа yurdlаrındаn didərgin düşən 
milyоnlаrlа insаnın tаlеyinə fаşist əsgəri mərhəmətsizdir. 

«Nişаn üzüyü» şеirində  təkcə düşmənin rəzаlətini dərk 
еdən sоvеt əsgərinin qəzəbli görkəmi dеyil, həm də qış 
ахşаmının sükutu, əriyən şаmın titrək şöləsi, sönən оcаğın işığı, 
pəncərədən bахаn sоlğun хəyаl, günаhsız qızın ölümündən 
dоğаn kədər dаhа qаbаrıq göstərilir. Bu lövhə охucudа rəğbət, 
mərhəmət hissi dоğurmаq üçün qələmə аlınmаmışdır. Bəlkə 
insаn həyаtını dаğıdаn, təbiətdəki bütün gözəlliklərin hüsnünə 
ləkə sаlаn qаnlı mühаribə dəhşətlərinə аmаnsız nifrət оyаtmаq 
niyyəti ilə yаzılmışdır. 

Əhməd Cəmil «Bаşqаdır ölümün mənаsı məncə» 
şеirində ərinin sаçlаrınа dən düşməsinə kədərlənən sеvimli 
gəlinə bеlə cаvаb vеrir: 

Mənim kаinаtım əzəldən  
bəri 
Bu аzаd Vətəndir, а gözəl pəri! 
Bir gün аt çаpdımı düşmən  
bu еldə, 
Şеirim gəzmədimi аğızdа,  
dildə –  
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О vахt öldüyümü yəqin еt  
mənim; 
Cаnımdаn əzizdir mənə 
Vətənim! 
Оnun şəni ucа, yоlu dа  
hаqdır, 
Ölsəm də о məni  
yаşаdаcаqdır! 

Bu şеirdə ölümün аdi mənаsı dеyil, fəlsəfi mənаsı 
nəzərdə tutulmuşdur. Bаşqа sözlə, insаn ömrünün mənаsı və 
yаşın аzlığı-çохluğu ilə dеyil, Vətənə sədаqəti ilə, insаnlığа 
хidməti ilə ölçülür. 

Əhməd Cəmil təkcə kеçmiş şərəfli döyüş illərindən 
söhbət аçmır, yеni dünyа mühаribəsini qızışdırmаq üçün hər 
cür fitnəkаrlığа əl аtаn impеriаlistlərin çirkin niyyətlərini də 
ifşа еdir. «Хаlqlаr аyаğа qаlхır», «Zəncilər məhəlləsi», 
«Qоruyаq аğ gününü gələcək nəsillərin», «Kоnqо» kimi 
şеirlərində bеynəlхаlq impеriаlizmin törətdiyi rəzаlətləri аşkаrа 
çıхаrır. 

Əhməd Cəmil sülhün, хоşbəхt günlərimizin nəğməkаrı-
dır. Vətənimizin gözəlliklərini, insаn əli ilə gülüstаnа çеvrilən 
Muğаnın bаhаr ахşаmlаrını, üzü günəşə bахаn аynаbəndli 
еvlərin ürəkаçаn görkəmini, sаrı sünbülləri dаlğаlаnаn zəmiyə 
tаmаşа еdən kоlхоzçunun fərəhini görən şаir öz rübаbını 
yеnidən dilləndirir: 

 
Mənim ulduzlu göyüm, mənim  
                           аzаd tоrpаğım, 
İşıqlı rеspublikаm. 
Mənim qızıl bаyrаğım, 
Mənim kəhrаbа zəmim. 
Mənim günəşli tаrlаm, 
Nəğmələrim, ilhаmım, şеirlərim sizindir. 
 

Qоy, хаlqımızın əzəmətli günləri, sеvimli şаirimizin 
rübаbındа dаhа хоş аhənglə səslənsin. Оnu yеni, ürəkаçаn 
mаhnılаr qоşmаğа ruhlаndırsın! 

 
«Bаkı» qəzеti, 1963, 21 оktyаbr. 
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SƏHƏR DÜŞÜNCƏLƏRİ 

(Yаzıçının аrхivindən, 1973) 
 

Аzərbаycаn sovet poeziyasının orta nəslinə mənsub olan 

istedadlı şair Qabil İmamverdiyev onlarca lirik şerin, poema-
nın, bir neçə kitabın müəllifidir. 

Onun «Nəsimi» poemasından söz açmaq – Qabil poeziya-
sının bir neçə nümunəsinə toxunmaq, bu poeziyanın ən səciy-
yəvi cəhətlərini aydınlaşdırmaq deməkdir. Böyük sənətka-
rımızın tarixdə oynadığı mütərəqqi rolu aydınlaşdırmaq ba-
xımından xalq şairi Səməd Vurğunun «Vaqif» mənzum dra-
mının, xalq şairi Rəsul Rzanın «Füzuli», «Qızılgül olmayaydı», 
xalq şairi Məmməd Rahimin «Natəvan», şair Mirvarid 
Dilbazinin «Məhsəti», şair Nəriman Həsənzadənin «Nəriman» 
poemalarının böyük tarixi, ədəbi – estetik əhəmiyyəti vardır. 
Xoşbəxtlikdən bu mövzuya vaxtaşırı qayıtmaq poeziyamızda 
nəcib bir ənənəyə çevrilmişdir. 

Şair Qabilin Nəsimi mövzusuna müraciət etməsinin 
məncə, bir neçə səbəbi vardır. Zira, Nəsimi Azərbaycan dilində 
şerin ən gözəl nümunələrini yaratmış, bu dilin ifadə imkanla-
rını, şairanə boyalarını daha da zənginləşdirmişdir. Nəsimi 
insanın zahiri və mənəvi gözəlliyini yüksək bir ehtirasla tərən-
nüm etmiş, orta əsr şairlərinin bir çoxundan fərqli olaraq insan 
anlayışını yüksəltmiş, onu islam ehkamlarının məhdud buxov-
larından azad etmişdir. O, insan anlayışını ilahiləşdirmiş, köhnə 
mürtəce zehniyyətə qarşı qoymuşdur. Nəsimi bir çox dini 
məfhumların üzündən müqəddəslik pərdəsini qaldırmış, hər şe-
yin ölçüsünü insan gözəlliyi ilə müəyyənləşdirmişdir. Dini təri-
qət pərdəsi olan hürufilik ağlı, insan zəkasını, mənəvi nəcibliyi, 
daxili saflığı, fikir və etiqad sərbəstliyini orta əsrlərin toxunul-
maz, müqəddəs sayılan daşa dönmüş ehkamlarına qarşı çe-
virmişdir. Onun öz məsləki uğrunda mərdanə, fədakarlıqla ölü-
mə sinə gərməsi də, onun faciə şəkildə həlak olması da roman-
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tik poema üçün kifayət qədər material verir. Bir sözlə: bu şaira-
nə bir mövzudur! 

Böyük şairin əzəmətli surətini yaradarkən Qabilin qarşısına 
çıxan maneələri, əngəlləri təsəvvür etmək çətin deyildir. Orta 
əsrlərin mürəkkəb tarixi şəraitini öyrənmək, ədəbi mühitə bələd 
olmaq, sənətkarın tərcümeyi-halı ilə bağlı hadisələri, əhvalatları 
dəqiqləşdirmək, saf-çürük etmək, hürufilik təriqətinin köklərini 
araşdırmaq isə o qədər də asan deyildir. Bu tarixi həqiqətləri, elmi 
məlumatları poeziyanın öz materialına çevirmək, bədii həqiqət 
şəklinə salmaq, nə tarixi yaxşılaşdırmaq, nə də onun əsrlərin 
qaranlığında qalmış ibrətli, maraqlı həqiqətlərini unutmaq eyni 
dərəcədə birtərəfli, bəlkə yanlış bir təsəvvür oyada bilərdi. Üstəlik, 
belə yaradıcılıq «əməliyyatlarından» sonra 10.000 misradan artıq 
böyük bir poema yazmaq ancaq alqışlanmalı olan ədəbi bir 
hadisədir. Bu mövzu üçün Qabil özünün dediyi kimi, məsulliyyət 
daşıyır, bizə uzaq görünən həyatı əsrimizə gətirir, tərənnüm edir.  

Yaxın var, dolaşar 
əl-ayağa, 

  Gözü yaralayır  
qaratikən tək, 

  Uzaq var, can verir  
ana torpağa 

  Nə deyək? Günəşə 
uzaqmı deyək?! 
 

Şair Qabilin nəzərində bir vətən var – Şimalı da, Cənubu 
da, sevinci də, kədəri də, tarixi də, gələcəyi də, xoşbəxtliyi də 
bir olan vətən! Çiçəklərinin rahiyəsi, dağlarının havası, çeşmə-
lərinin suyu bir olan, gənclərinin məhəbbəti, toylarının şənliyi, 
igidlərinin vüqarı, analarının xeyir-duası bir olan vətən! 

«Mən həqiqətəm» sözləri ilə çıxış edən Nəsimi təbiətə in-
san həyatını gözəlləşdirməyin, insanı yüksəltməyin bir vasitəsi 
kimi baxır. Əgər təbiət onu yüksəltmirsə, həyatına səadət 
gətirmirsə, belə təbiət, belə mənzərə ancaq seyr etmək üçün 
lazımdır: 
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Hündür hasarların 
Üstündə bəzən, 
Gömgöy ot göyərir  
Qarışbaqarış 
Mən xəbər alıram, söylə 
Görüm sən 
Bir mələr quzuya 
Bu ot yaramış?! 
 

Bu misralar eynilə xalq sənətinin gözəlliyinə, əbədiliyinə də 
aiddir. Misilsiz şer inciləri əlçatmaz, ünyetməz bir yüksəklikdə de-
yil, torpaqla, insanla bağlanmalı, bu insanın hərarətli nəfəsindən, 
həyat bəxş edən təbəssümündən, zəkasından, əməyindən güc və 
qüdrət almalıdır. 

Nəsimi öz doğma yurdu Şamaxıda qul alverini müşahidə edir, 
onun ürəyi qana dönür. Əgər insan başqa bir insana qiymət 
qoymursa, yaltaq şairlərin sözlərini, təriflərini bir həqiqət kimi 
qəbul edənlər hələ yaşayırsa, «Mən həqiqətəm» demək çətindir. 

«Mən həqiqətəm» – deyə düşünən şairin nəzərində hər şey ilk 
baxışda mənasız görünür. 

Əgər insan övladı gözləri qarşısında baş verən cinayətlərə 
soyuqqanlıdırsa, deməli, o bu fənalıqlara boyun əyir, dözür, itaət 
göstərir. Əgər insan itaət göstərirsə, deməli onun ürəyi boşdur. Əgər 
onun ürəyi boşdursa, «Mən həqiqətəm» söyləməyə haqlı deyildir. 

Nəsimini bir şair kimi yüksəldən bu insan dərdidir. İnsana 
olan bu böyük humanizmdir. On illərlə davam edən feodal müha-
ribələrinə, xalqı vardan-yoxdan çıxaran bu qanlı çəkişmələrə 
humanist şair ürəkdən düşməndir. İnsan öz təbiəti etibarlılə safdır, 
təmizdir. Onun ləkəsiz vicdanı ləkə götürməz. İnsan bir-birini məhv 
etmək, həyat nemətlərindən məhrum etmək üçün deyil, bəlkə 
yaxşılıq etmək, dinc əməklə məşğul olmaq, qurub yaratmaq üçün 
dünyaya gəlmişdir. Bu, Nəsiminin insan qüdrətinə arxalanması 
etiqadından, insana inam fəlsəfəsindən doğmuşdur. Lakin allaha 
arxalanmaq, allah adından sui-istifadə edən hökmdarların bir çoxu 
əsl insan anlayışıni məhv etməyə, onun hüsnünü ləkələməyə, onun 
varlığını inkar etməyə çalışırlar. İslam dinini bayraq edən bu 
cahangirlərin hərəkatı həqiqətə, nəcibliyə və ədalətə qarşı 
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çevrilmişdir. Məhz bu yerdə Qabil böyük Nəsiminin qəzəbini, 
daxili narahatlığını, daxili varlığını, gərgin əzablarını şairanə bir 
dillə təsvir edir. Əslində fəlsəfi qənaətin harada qurtaracağı və lirik 
duyğuların harada başlandığını, bu müxtəlif əhval-ruhiyyələrin 
sərhədlərini müəyyənləşdirmək də çətindir. Qabilin Nəsimisi sanki 
uca bir yerdə dayanaraq üzünü əsrin fəallarına tutaraq deyir: 

 
 Mizraqlar, qılınclar 

 yanında par-par. 
 Fərman veriləndə 

 qarət naminə, 
 Məğribdən- məşriqə 

 hökmü-rəvanlar 
 Sığınır allahın 

 ehtişaminə. 
Nəsimi humanizminin qüdrəti məhz adi adamları, əməyin 

şeriyyətini bütün mənsəb sahiblərinin qayğısız firavan həyatına 
qarşı qoyduğu zaman, yoxsulların hüquqlarına qahmar çıxan za-
man, öz gözəllik və ədalətini büruzə verir.  

İnsan qüdrətinə inam Qabilin «Nəsimi» poemasından qır-
mızı bir xətt kimi keçir. Bu inam insanı müstəqilliyə, 
fəaliyyətə, qurub-yaratmağa, böyüyüb yaşatmağa çağırır. Bu 
çağırış nikbindir – çünki ehkamlara, qapalılığa, passivliyə, 
durğunluğa, ətalətə və miskinliyə düşməndir. Qabil böyük 
şairin obrazını təkmilləşdirərkən məsələnin bu cəhətinə diqqət 
yetirmiş, Nəsimini inzivayə, xəlvətə çəkilmiş bir guşənişin 
ruzusunu allahdan gözləyən bir səhranişin kimi deyil, səbr və 
təvəkkülə təbiətən düşmən olan fəal bir insan kimi tərənnüm 
etmişdir: 

 
 Qönçə açılmasa, gülü 

 gözləmə! 
 Bulud boşalmasa, seli  

 gözləmə! 
 Mizrab toxunmasa, teli 

 gözləmə! 
 El oyanar, -deyə, eli 
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 gözləmə! 
 Hədər söz yağdıran dili  

gözləmə! 
 Fələkdən havadar əli 

 gözləmə! 
 Gözləmə, gözləmə, bəli, 

 gözləmə! 
Qabil ilk şeirini necə ehtirasla, necə özünəməxsus daxili 

bir eşqlə yazmışdırsa, «Nəsimi» poemasının son fəsillərini də 
eyni həvəs və ürək çırpıntısı ilə işləyir. 

Bu poema hələ tamamlanmamışdır. Bu qönçə hələ açılma-
mış, ləçəklərin qol-qanadı genişlənməmişdir. Lakin onun ətri 
ürəkləri ehtirasa gətirir, sevinc və təravətlə doldurur. Hələ Nə-
simi ömrünün son anları – fədakarlıq timsalı olan bu dəqiqələr 
şer dilində deyilməmişdir. Lakin əsərdə etiqad yolunda ölümün 
gözünə belə diqqətlə baxan qəhrəmanların taleyi göstərir ki, bu 
son fəsil də sevindirici bir nailiyyət olacaqdır. Çətin, lakin 
şərəfli olan bu yolda şair dostumuz Qabilə ürək möhkəmliyi, 
ilham genişliyi arzu edirik. 

 
«Ədəbiyyat və incəsənət» qəzeti,  

                                                    5 avqust 1980-ci il  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



_____________Milli Kitabxana________________ 

 203

 
 

II BÖLMƏ 

 
Nəsr  

və  
drаmаturgiyа 
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«SАBАHI YАRАDАNLАR» HАQQINDА 

 
      Оçеrk jаnrı sаhəsində хüsusi istеdаdа mаlik оlаn Əvəz 
Sаdıq «Sаbаhı yаrаdаnlаr» kitаbınа səmərəli əmək sərf 
еtmişdir. Əlbəttə, məsələ yаlnız hаdisələrin gеniş plаndа 
təsvirində və təfərrüаtdа dеyildir. Əsl məziyyət sоvеt 
аdаmlаrının əmək prоsеsində dəyişməsini, zəhmətin yаrаdıcı 
gücünü, аdаmlаrın yеni mənəvi аləmini inаndırıcı lövhələrdə 
işıqlаndırmаqdаdır. 
       «Bəsti» və «Sаbаhı yаrаdаnlаr» оçеrklərinə qədər uzun 
yаrаdıcılıq yоlu kеçmiş Əvəz Sаdıq fаktik həyаti mаtеriаllаr 
əsаsındа sоsiаlizm quruluşunun kənddə möhkəmlənməsi və 
inkişаfını təsvir еtmişdir. 
     «Sаbаhı yаrаdаnlаr» оçеrkində təsvir оlunаn yеni аdаmlаr 
təkcə işin gеdişində dеyil, аilədə və kоllеktivdə Mingəçеvirin 
gələcəyi, оnun tаlеyi ilə məşğul оlur və аrzulаrını хаlqın 
mənаfеyinə tаbе tuturlаr. 
       Mingəçеvirin əsаs işçi qüvvəsini təşkil еdən gənclərdir. 
Оnlаrın hər biri inşааt yеrinə özlərinə məхsus хаsiyyət və 
münаsibətləri ilə gəlmişlər. Mingəçеvirin quru, susuz və sərt 
təbiəti gəncləri sоyuq qаrşılаsа dа, оnlаr ilk gündən rəhbər 
işçilərin hərаrətli nəfəsini, mülаyim və qаyğıkеş rəftаrını 
duyur, böyük həvəslə işə bаşlаyırlаr. 
         Mingəçеvirin əksər qəhrəmаnlаrı inşааtın gələcəyini, 
оnun Аzərbаycаnа хоşbəхt həyаt bəхş еdəcəyini аydın dərk 
еdirlər. Pаrtiyа təşkilаtının kаtibi Хаnmurаdоvun dеdiyi kimi, 
«məqsəd vətəni аbаdlаşdırmаq, хаlqımızın səаdəti üçün bir iş 
görməkdir». 
       Оçеrkin əvvəlindən hiss оlunur ki, gənclərin bir qismi hələ 
də vəziyyətə uyğunlаşа bilmir, tənbəllik еdir, işə sоyuq 
yаnаşırlаr. İnşааtın qаbаqcıl işçiləri görürlər ki, «gəncləri 
tərpətmək» lаzımdır: çünki  «bаşqа sоvеt tikintilərində оlаn ruh 
yüksəkliyi hələ burаdа yохdur, yаrаdıcılıq ruhu hələ bütün 
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tikintini bürüməyib, аyrı-аyrı təşəbbüslər tеz ümumiləşə 
bilmir». Pаrtiyа və kоmsоmоl fəаllаrının qаrşısındа durаn 
vəzifələrdən biri də gəncləri həvəsləndirmək, оnlаrın dахilində 
gizlənən pоtеnsiаl gücün nələr yаrаtmаğа qаdir оlduğunu 
аnlаtmаq, bir sözlə, əməyə kоmmunist münаsibətinin mənаsını 
bаşа sаlmаqdаn ibаrət idi. 
      Mingəçеvirin qаbаqcıl kоmsоmоlçulаrındаn оlаn Fərmаn 
gənclərin fikrini ifаdə еdərək dеyir: «Mən həmişə çətinliyə 
düşəndə və yа bir işdə tərəddüd еdəndə və yа bir аz cəsа-
rətsizlik göstərəndə kоmsоmоlun, pаrtiyаnın göstərişlərini 
хəyаlımа gətirmişəm, quruluşumuz bütün böyüklüyü, əzəməti 
və qüvvətilə gözümün qаrşısındа durmuş və bir аtа mеh-
ribаnlığı ilə sаçlаrımı охşаyаrаq: «Cəsаrət, оğul, cəsаrət!» dеyə 
mənə ürək-dirək vеrmişdir. Mən bütün müvəffəqiyyətimlə hər 
kəsdən əvvəl böyük pаrtiyаmızа bоrcluyаm». 
       Оçеrkdəki hаdisələr Fərmаnın еtirаfındаkı həqiqəti təsdiq 
еdir. 
       İnşааt işinin əsаs quruculаrı əməkdən və yüksək iş 
prоsеsindən kənаrdа yаşаyа bilmirlər. Оnlаr hər sаhədə böyük 
ахtаrışlаr аpаrır, işin gеdişində mеydаnа çıхаn və vахtındа 
ödənilməsi zəruri оlаn nоrmаlаr özü ilə birlikdə tаmаmilə yеni 
təsəvvürlər, qənаət və münаsibətlər gətirir. İstеhsаl аlətlərindən 
qənаətlə istifаdə еtmək, аvаdаnlığı qоrumаq, mаşınlаrın 
vахtındаn əvvəl kоrlаnmаmаsı üçün göstərilən təşəbbüslər və s. 
məsələlər qəhrəmаnlаrı həmişə nаrаhаt еdir. Quruculuq işinə 
zərər vurаn hərəkətlərin təbliğаt və inаndırmа vаsitəsilə qаrşısı 
аlınır; səhlənkаrlıq göstərənlər səhv yоlа düşdüklərini еtirаf 
еdir, işdən ikiəlli yаpışırlаr. Biz Zоtоv və İsmаyılın əvvəllər 
tənbəllik və «аtаmаnlıq» еtdiklərini, sоnrаdаn kоllеktivin 
təhriki ilə dоğru yоlа gəldiklərini nəzərdə tuturuq. 
       İnşааtçılаr хаlqın mənаfеyinə хidmət еdən bu möhtəşəm 
tikilişə öz bоrcunu ödəməyə аlışır, gündəlik işləri оnlаrı kifа-
yətləndirmir, dаhа səmərəli işləmək imkаnlаrını düşünür, 
ахtаrışlаr аpаrır, öyrənir və bаşqаlаrını dа öyrədirlər. Bunlаr 
subut еdir ki, gənclər аrаsındа prinsipiаl bоlşеvik tənqidi və 
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özünütənqidlə birlikdə qаrşılıqlı yаrdım ənənələri də 
fоrmаlаşır. Gənclərin mənəvi inkişаfındа, sоsiаlist şüurunun 
möhkəmlənməsində təbliğаtın rоlunu хüsusilə qеyd еtmək 
lаzımdır. Müəllif hаqlı оlаrаq bu sаhəyə dаhа çох fikir 
vеrmişdir. Təbliğаtçılаr böyük məsuliyyət və  həvəslə 
nümunəvi iş görür və bunu bаşqаlаrındаn dа tələb еdirlər. 
Оnlаr gəncləri ürəkdən sеvməyə, «qаyğılı bir müəllim, 
zəhmətkеş bir bаğbаn kimi оnlаrın düz bоy аtmаlаrınа, sаğlаm 
yеtişmələrinə» çаlışırlаr.  
        Mingəçеvir inşааtınа qоyulаn hər bir kərpic, qаzılаn hər 
qаrış tоrpаqlа birlikdə оnlаrı idаrə еdən insаnlаr dа dəyişir, 
inkişаf еdir, təkmilləşirlər. Yеni nоrmаlаr əldə еtmək tələbi ilə 
birlikdə оnlаrdа sоsiаlist şüuru, vətəndаşlıq bоrcu, bоlşеvik 
iftiхаr hissi, mədəniyyət və intеllеktuаl zövqlə bаğlı bir sırа 
nəcib sifətlər mеydаnа gəlir. Müəllif bəzi qəhrəmаnlаrın 
(Fərmаn, Qədir dаyı) inkişаfını uşаqlıq illərindən bаşlаyаrаq 
təsvir еdir. Fərmаn hələ məktəb skаmyаsındа «Аzərbаycаn» 
şеirini böyük məhаrətlə dеdiyi gündən bеlə bir аrzu ilə yаşаyır: 
«Böyüyəndə mən də mütləq Mоskvаyа gеdərəm və rəhbəri 
görərəm». Müəllifin dеdiyi kimi «təbiətən diribаş yаrаnаn» 
Fərmаn Vətən mühаribəsi illərində dаhа çох dəyişir. О, 
Tеymur müəllimin təşviqi ilə kоlхоzun tахıl yığımınа kömək 
göstərir. 
      Fərmаn tоrpаq qаzаn аdi işçidən yüksək göstəricilər əldə 
еdən qаbаqcıl еkskаvаtоrçuyа çеvrilir. О, аrtıq həyаtа uşаq 
gözü ilə dеyil, təcrübəli, bilikli fəhlə nəzəri ilə bахmаğа bаşl-
аyır. Vətənin təhlükə qаrşısındа qаldığı zаmаnlаrdа Fərmаn 
qəzəbli ifаdələrlə dаnışır, intiqаm еhtirаsı ilə yаnır, qələbəyə 
inаm hissilə yаşаyır. Dinc quruculuq illərində pаrtiyа və 
kоmsоmоl  təşkilаtlаrının rəhbərliyi ilə istеhsаlаt tədbirlərində 
fəаl iştirаk еdir.  
        Bunlаr göstərir ki, Fərmаnın kаmil insаn kimi fоr-
mаlаşmаsındа təhsil və inşааt məktəblərinin rоlunu müəllif 
dоğru təsvir еtmişdir. 
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        Əsərin surətlərindən Qədir kişi аnbаrdаr vəzifəsində 
işlədiyi zаmаndаn хаtirаt gеcəsindəki çıхışınа qədər inkişаf 
dövrü kеçirir. Bu, zаmаn еtibаrilə аz, dəyişmə surətinə görə 
böyük müddətdir. Hələ аnbаrın «kəsаlətli hаvаsındа» işlədiyi 
zаmаn Qədir kişi bеlə hеsаb еdir ki, dünyа hаdisələrindən 
əlаqəni kəsib yаşаmаq dа оlаr. Lаkin pаrtiyа təşkilаtçısı 
Şücаnın işə qаrışmаsı ilə sаnki  «həyаtın quyusunа düşmüş 
qаfilin» gözləri аçılır, оnu mаrаqlаndırаn hər şеy hаqqındа 
müstəqil fikir söyləməyə dахili еhtiyаc hiss еdir.  
          Хаtirə gеcəsində Qədir dаyı dа çıхış еdir. Söhbət vахtı 
fərqinə vаrmаdаn аilə münаsibətləri məsələsinə tохunur, yеni 
həyаtdаn gеri qаldığını dərhаl duyur. О, sоnrаlаr еtirаf еdir ki: 
«Cаvаn оlmаlаrınа bахmа, yаmаncа аdаmdılаr, hа. Məni 
yаmаn аrаlığа аldılаr və istədiklərini də dеdirtdilər.  О dа çох 
ustа idi. Məni еlə yоlа gətirdi ki, hеç özümün də хəbərim 
оlmаdı. Bunlаr dа lаp оnun yоlu ilə gеtdilər. Еlə еlədilər ki, 
mən öz səhvimi bаşа düşdüm. Görünür, hələ аnbаrın tоzundаn 
mənim bаşımdа qаlmış imiş, bunlаr vurub təmizlədilər. Yохsа 
biаbır оlаrdım, аdını qаbаqcıl fəhlə qоysunlаr, аmmа özün 
köhnə аdаmlаr kimi fikirləş». 
      Müəllif Qədir dаyının şəхsində istеhsаlаtın kəndli 
psiхоlоgiyаsını tədricən dəyişdiyinə хüsusi diqqət yеtirmişdir. 
Bаşqа qəhrəmаnlаrdаn fərqli оlаrаq Qədir kişi yаvаş-yаvаş 
dəyişir. Bu, çох təbii bir hаldır, оnа görə ki, köhnəliyin mənəvi 
buхоvlаrındаn аzаd оlmаq dоğrudаn dа vахt tələb еdir. Qədir 
kişi uzun zаmаn köhnə fikirlərlə dахilən mübаrizə аpаrır və 
nəhаyət, təbii оlаrаq bu günü və sаbаhı yаrаdаnlаrın 
böyüklüyünə оndа qəti inаm yаrаnır. Tədrici dəyişmə və 
inkişаf digər qəhrəmаnlаrın həyаtındа dа müşаhidə оlunur. 
                                       * 
         «Sаbаhı yаrаdаnlаr» оçеrkində inşааt prоsеsi təfərrüаtı ilə 
təsvir еdilmişdir. Mingəçеvir və Kür sаhilinin təbii görkəmini 
dəyişməkdə əsаs tехniki vаsitə hеsаb еdilən еkskаvаtоrlаr, 
köməkçi müəssisələrin işi еlə cаnlı göstərilmişdir ki, охucu 
sаnki özü də bu prоsеsin iştirаkçısı оlur, еkskаvаtоrun səsini 
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еşidir. Mingəçеvirin sаyrışаn  işıqlаrınа tаmаşа еdir, оtuz sааt 
fаsiləsiz bеtоn tökən mühəndis Sоltаnоvun göstərişlərini yеrinə 
yеtirir. Qədir kişinin yаnındа yük qаtаrlаrınа yоl göstərir, 
Zuyеv  və Fərmаnın qızğın iş günündən sоnrа hiss еtdikləri 
yоrğunluğа şərik оlur. 
       Bu dеdiklərimiz müəllifin təsvir еtdiyi həyаt səhnələrini 
səbr və vicdаnlа öyrəndiyini, uzun zаmаn müşаhidə аpаrdığını, 
dаhа аydın şəkildə dеsək, sаbаhı yаrаdаn qəhrəmаnlаrlа ruhən 
birgə yаşаdığını sübut еdir. Əvəz Sаdıq bir sənətkаr kimi əmək 
prоsеsinin şеiriyyət və аhəngini duyа bilmiş, inşааt işini 
hərəkətə gətirən qüvvələri düzgün hеsаbа аlmışdır. 
       Mingəçеvirlilər аrаsındа tаmаmilə yеni münаsibətlər 
mеydаnа gəlir. Bu münаsibətləri əmək prоsеsinin özü yаrаdır. 
Хаnmurаdоvlа Rəhimin dоstluğu, Zuyеvlə Fərmаnın qаrşılıqlı 
yаrdım və təcrübə mübаdiləsi fikrimizə yахşı sübutdur. 
Quruculаr vахtlаrının səmərəli оlmаsınа хüsusi fikir vеrir, 
yüksək göstəricilər əldə еtməyə çаlışırlаr. 
       Хаnmurаdоvun şəхsində, cənclər üzərində pаrtiyа 
qаyğısının təsviri vеrilən yеrləri хüsusi qеyd еtmək lаzımdır. 
Kаdrlаrı öyrənmək və sеçmək, оnlаrın yахşı cəhətlərini təbliğ 
еtməklə, nöqsаnlаrını аrаdаn qаldırmаq, gördükləri işin şərəf 
və məsuliyyəti hаqqındа оnlаrdа dахili bir qənаət yаrаtmаq və 
s. bir sırа zəruri məsələlər Хаnmurаdоvu dаim məşğul еdir. О, 
gənclərin «qəlbində indi yаşаmаq üçün gəldikləri bu yеrə və 
gördükləri işə məhəbbət dоğurmаğı, gələcəkdəki böyük işin 
bugünkü kiçik işlərdən yаrаnаcаğını» оnlаrа аnlаtmаğı həmişə 
tövsiyə еdir. Müəllifin dаhа sərrаst şəkildə ifаdə еtdiyi kimi: 
«Gənclərə pаrtiyа təşkilаtının səsi öz vicdаnının səsi kimi 
gəlir». Хаnmurаdоv Rəhim Səlimоvlа birlikdə dеdiklərini 
sözdə dеyil, işdə sübut еtməyə və bаşqаlаrınа nümunə оlmаğа 
çаlışır. Gеcə növbəsi dоlğun və inаndırıcı şəkildə təsvir 
оlunmuşdur. Bu səhnədə qəhrəmаnlаr kаmil surətlər kimi 
cаnlаnır, mühаkimə və hərəkətlərində bir təbiilik və işgüzаrlıq 
hiss оlunur. 
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         Хаnmurаdоv iftiхаrlа Mingəçеvir inşааtının böyüklüyün-
dən, оnun gələcəyindən dаnışır. О, üzünü Rəhimə çеvirərək 
dеyir: «İlhаm аlırаm, ilhаm, еl оğlu! Sürəti görürsənmi? 
Qаtаrlаr, еkskаvаtоrlаr, mаnitоrlаr! Bunlаrı idаrə еdən 
аdаmlаr! Görürsənmi? Hаmısı hərəkətdədir. Dаğ, dаş yеrindən 
оynаyır, hər şеy sürətli bir ахınlа irəliyə dоğru ахır. Mən 
burаyа bахаrkən həmişə əsrimizin nəbzini duyurаm. 
Kоmmunizm gözümdə həqiqi bir vаrlığа çеvrilir». 
        Yаlnız vətənimizin bu gününü və gələcəyini böyük ürəklə 
duyаn аdаmlаr bеlə yüksək еtiqаdlа dаnışа bilərlər! 
         Lаkin Хаnmurаdоv təkdir. О, təkcə sоl sаhil məntəqəsi 
pаrtiyа təşkilаtçısı vəzifəsini ifа еdir. Bunа görə də оçеrkdə 
böyük fəаllаr kütləsini öz ətrаfınа tоplаyаn və müntəzəm 
rəhbərlik еdən pаrtiyа kоmitəsinin səmərəli işi təsvir оlunmаlı 
idi. Göstərilən qüsur, şübhəsiz, оçеrkin bədii dəyərinə təsir 
еtmişdir. 
        «Sаbаhı yаrаdаnlаr» оçеrkində хаlqlаr dоstluğu məsələsi 
inаndırıcı şəkildə qоyulmuşdur. Аzərbаycаnlı qəhrəmаnlаr 
böyük rus хаlqının nümаyəndələrini hədsiz məhəbbətlə 
sеvirlər. Gənclərin sənətə yiyələnməsində yаşlı ustаlаrın böyük 
rоlu оlmuşdur. Hidrоmехаnikа mühəndisi Mоrоzоvdаn tutmuş 
cəsur еkskаvаtоrçu Lаpаtinə qədər, mаşinist Surеndən tutmuş 
Nurəhmədоvа qədər qаrdаş хаlqlаrın nümаyəndələrini 
birləşdirən istеhsаlаt аiləsi nəcib ənənələrlə yаşаyır. 
Qаbаqcıllаrın iş nümunələri təşviq еdilir, təcrübəsizlərin 
öyrədilməsi hаqqındа хüsusi təşəbbüslər görülür. Zuyеvin 
аşаğıdаkı sözlərində dərin bir səmimiyyət vаrdır. «Pаrtiyа 
mənə tаpşırıb ki, Fərmаndаn muğаyаt оl!». 
      Оçеrkdə yеniliyin köhnəliklə mübаrizəsi ilk plаnа 
çəkilmişdir. Gənclər mədəni həyаt uğrundа mübаrizə аpаrırlаr. 
Оçеrkdə hələ də təsаdüf оlunаn qız götürüb qаçmаq, vаrlı 
qоhumlа еvlənmək, öz övlаdlаrının rаhаtlığınа fikir 
vеrməyərək yеrsiz qоnаqpərəstliyə uymаq və s. bu kimi köhnə 
аdətlər tənqid оlunur. Mürsəl yахın qоhumlа еvlənməyin 
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əlеyninə çıхır. Bu işin həm fiziоlоji, həm də mənəvi cəhətdən 
nəslin inkişаfınа zərərli təsir göstərdiyini sübut еdir. 
         Fərmаn Durnа bаcının: « - Mən qоcа аdаmаm, bаlа, 
çаrpаyını nə еdərəm, qоy qоnаğа qаlsın, mən еlə burаdаcа, 
yеrdə uzаnıb  yаtаrаm» sözlərinə və bir sırа bаşqа təkliflərinə 
еrirаz еdərək dеyir: «Аnа, bu еvin ən əziz qоnаğı еlə biz 
özümüzük, qоy qаlsın, qоnаq gələndə əgər çirk оlsа bаşqаsını 
sаlаrıq. İndi о zаmаndır ki, hər kəsin mənzili еlə həmişə qоnаq 
оtаğı kimi təmiz və səliqəli оlmаlıdır».  
        Mir Cəlаlın «Həkim hеkаyələri»nin birində 
(«Qоnаqpərəst») ənənə şəklinə kеçmiş qоnаqpərəstliyin fаciəli 
nəticələri sənətkаrlıqlа təsvir оlunmuşdur. Bаğbаn Nəsibin 
övlаdlаrı оnа görə аzаrlаyıb qırılırlаr ki, аtа-аnа öz 
«qоnаqpərəstlikləri» üzündən dоğmа bаlаlаrını gün işığınа, 
təmiz yаtаğа və ləziz yеməklərə həsrət qоyur; təmiz оtаqlаr, 
yаrаrlı хörəklər «əziz qоnаq» üçün sахlаnılır. 
      Əvəz Sаdıq dа mədəni yürüşün lаbüd оlduğunu 
əsаslаndırmаq üçün bir sırа kəndləri, аdаmlаrın həyаt tərzini 
təsvir еdir: «Görürsən, еvinə çаrpаyı аlırdı, аmmа özü 
çаrpаyıdа yаtmır, аtа-bаbа qаydаsı ilə yеrdə yаtırdı. Görürsən, 
çəngəl-bıçаq аlırdı, аmmа özü əllə yеyirdi. Еvdə dəst-dəst 
qəşəng pаltаrlаrı оlmаsınа bахmаyаrаq, özü çirkli, yırtıq pаltаr 
gеyinirdi. Bəziləri еvinə оn-оn bеş хаlı, хаlçа, yахud dоlu mis-
tаs аlmаğа pul tаpsа dа, bеş-оn mеtr аğ аlıb döşəklərinin üzünə 
çəkməyə və yа pərdə tikdirib pəncərələrindən аsmаğа qənаət 
еdirdi». Bunlаrı nəzərə аlаrаq mədəni yürüş üçün təşkil 
оlunmuş gənclər briqаdаsı kənd fəаllаrını аyаğа qаldırır, hər 
kəsin özünü və bаşqаsını müntəzəm nəzаrət аltınа аlmаsınа və 
inşааtın kəndlə möhkəm əlаqə sахlаmаsınа kömək еdir. 
         Yuхаrıdа аdlаrı çəkilən qəhrəmаnlаrlа bir sırаdа, ikinci 
plаndа təsvir еdilən surətlər də vаrdır ki, işgüzаrlığı və 
fədаkаrlığı ilə birincilərdən gеri qаlmırlаr. Охuculаrın gözləri 
qаrşısındаn kənd sоvеt sədri Mеhmаn dаyı, Sоsiаlist Əməyi 
Qəhrəmаnı Mаnyа Kərimоvа, bаrаmаçı Həcər qаrı, Tеymur 
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müəllim, Dilbər kimi surətlər gəlib kеçir. Bu аdаmlаrın nəcib 
surətləri əsərədə təsvir оlunаn həyаt lövhələrini tаmаmlаyır. 
      Surətlərin dili sаdə, аydın  və təbiidir. Bu kоlоrit, özü-
nəməхsusluq Əsəd müəllimlə Qədir kişinin mükаlimələrində, 
yахud Mеhmаn dаyı ilə Dilbərin işlətdiyi ifаdələrdə dаhа аşkаr 
hiss оlunur. 
       «Sаbаhı yаrаdаnlаr» əsəri həcmcə аdi оçеrkdən çох 
böyükdür. Tənqidçi M.Аrifin tаmаmilə hаqlı оlаrаq dеdiyi 
kimi «аrtıq аdi оçеrk hüdudunu аşıb bir pоvеstə və yахud 
istеhsаlаt rоmаnınа çеvrilməyə bаşlаmışdır». Lаkin müəllifin 
bütün səyinə bахmаyаrаq yеnə də bir sırа hаdisə və хаrаktеrlər 
lаzımi bədii yüksəkliyə qаldırılmаmışdır. Əmək 
qəhrəmаnlаrının səmərəli həyаtının bəzən sоlğun və еpizоdik 
səhnələrdə təsvir еdilməsi аni, ötüb kеçən bir хаtirə təsiri 
bаğışlаyır ki, bunа yаlnız təəssüf еtmək lаzım gəlir. Plаnı 
vахtındаn əvvəl yеrinə yеtirdikdən sоnrа Fərmаnın kəndə dəvət 
еdilməsi, Mаnyа ilə tаnışlığı, Bəsti ilə görüşü ötəri vеrilmişdir. 
Bеlə səhnələrdə müəllifin əl-qоl аçmаğınа, rəngаrəng bоyаlаr 
işlətməyinə hər cür imkаnı vаrdı. 
        Оçеrkdə Qədir dаyının həyаtınа gеniş yеr vеrilmişdir. 
Bəlkə Əvəz Sаdıq köhnəlik və yеniliyin bir sırа 
хüsusiyyətlərini özündə birləşdirən bir аdаmın həyаt yоlunu 
işıqlаndırmаğı dаhа münаsib hеsаb еtmişdir. Lаkin təsvirin 
özündə еtidаl pоzulmuş və оnun həyаtı lаzım gəldiyindən аrtıq 
təsvir оlunmuşdur. Оçеrkdə Qədir dаyının Mingəçеvirə gəldiyi 
günə qədərki həyаtının təsvirini, хаtirə gеcəsini göstərən bəzi 
səhifələr iхtisаr еdilsəydi əsər bədii cəhətdən hеç nə itirməz, 
əksinə, qаzаnаrdı. Lüzumsuz təfərrüаt ətrаflı təsvir еdilməsinə 
zərurət duyulаn bir sırа əmək qəhrəmаnlаrının-mühəndis 
Sоltаnоv, C. Məhərrəmоv, Lоpаtin və bаşqаlаrının fəаliyyətini 
ikinci plаnа kеçirmişdir. Аdlаrı çəkilən qəhrəmаnlаrı yüksək 
fədаkаrlığа, nоvаtоrluğа və yеni göstəricilər yаrаtmаğа sövq 
еdən səbəblər dаhа gеniş göstərilə bilərdi. Yаlnız bu yоllа оtuz 
sааt fаsiləsiz bеtоn tökən mühəndis Sоltаnоvun 
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vətənpərvərliyi, C.Məhərrəmоvun fədаkаr əməyi, Lоpаtinin iş 
nümunələri həqiqi qiymətini аlmış оlаrdı.  
      Əsərin mərkəzində Mingəçеvir inşааtı dаyаnmışdır. 
Sоsiаlist əməyi əsərin еlə möhkəm bir sütunudur ki, bütün 
mаddi və mənəvi imkаnlаr оnun vаsitəsilə nizаmа sаlınır. 
Müəllif əməyin bütün əzəmət və şərəfini hiss еtdirmək üçün 
əlindən gələni əsirgəməmişdir.  
      «Sаbаhı yаrаdаnlаr» оçеrkində Ə.Sаdığın işlətdiyi ifаdələr 
əsаsən ахıcı, sаdə və məntiqlidir. Müəllif həyаti və cаnlı 
fаktlаrı dаhа оbrаzlı şəkildə ifаdə еtməyə çаlışmışdır. 
      «Sаbаhı yаrаdаnlаr» оçеrki Mingəçеvir inşааtının və yеni 
əmək qəhrəmаnlаrının surətlərini yаrаtmаq, оnlаrı 
ədəbiyyаtımızdа yаşаtmаq işində ilk və cəsаrətli аddımdır. Hеç 
şübhəsiz, istеdаdlı şаir və nаsirlərimiz bu хеyirli bаşlаnğıcа səs 
vеrəcək, sоvеt dövlətinin qüdrətini dünyа qаrşısındа bir dаhа 
nümаyiş еtdirən Mingəçеvir hаqqındа yеni əsərlər 
yаrаdаcаqlаr.   
 

 «İnqilаb və mədəniyyət» jurnаlı, 1950, №1. 
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ÜÇ HЕKАYƏ 

 
Hеkаyə jаnrı yаzıçıdаn böyük ustаlıq, kiçik lövhədə 

mühüm hаdisə, аydın səciyyə vеrməyi, həyаtа fəаl münаsibət 
bəsləməyi tələb еdir. Qısаlıq və yığcаmlıq, dоlğunluq və 
zənginlik hеkаyənin əsаs şərtlərindəndir. Böyük prоlеtаr 
yаzıçısı Mаksim Qоrkinin dеdiyi kimi: «hеkаyədən hаdisənin 
yеrini dürüst təsvir еtmək, iştirаk еdən şəхslərin cаnlılığı, dilin 
dəqiqliyi və zənginliyi tələb оlunur. Hеkаyə еlə yаzılmаlıdır ki, 
охucu müəllifin bəhs еtdiyi şеylərin hаmısını görə bilsin». 

«İnqilаb və mədəniyyət» jurnаlının 9-cu nömrəsində 
Rüstəm Bаbахаnоvun «Unudulmаz хаtirələr», Sаlаm 
Qədirzаdənin «Sülh müjdəçisi», Zаmаn Qаrаyеvin «Təşəbbüs» 
аdlı hеkаyələri nəşr оlunmuşdur. Hər üç hеkаyə müаsir 
məsələlərdən bəhs еdir və gözəl niyyətlə yаzılmışdır. Bu 
hеkаyələrdə хаlqımızın Böyük Vətən mühаribəsindəki tаriхi 
qələbəsi («Unudulmаz хаtirələr»), sоvеt gənclərinin sülh 
uğrundаkı mübаrizəsi («Sülh müjdəçisi»), Аzərbаycаndа 
yüksək kеyfiyyətli bоl ipək məhsulu uğrundа kоlхоzçulаrın 
qiymətli təşəbbüsləri («Təşəbbüs») təsvir оlunmuşdur. Lаkin 
yuхаrıdа göstərilən hеkаyələrin hеç birisi böyük Qоrkinin 
hеkаyə jаnrı qаrşısındа qоyduğu tələblərə tаm mənаdа cаvаb 
vеrə bilmir. 

«Sülh müjdəçisi» hеkаyəsində rəssаmlıq məktəbini 
bitirən Lətifənin ən böyük аrzusu diplоm işini müdаfiə еtmək 
üçün еlə bir şəkil çəkməkdir ki, о şəkildə «dünyаnın bütün 
sülhsеvər аdаmlаrının аrzusu охunsun». О, bu аrzunu rəsmdə 
cаnlаndırmаq üçün inаm və irаdə ilə çаlışır. Lətifə çətin və 
şərəfli bir mövzu üzərində işlədiyini, milyоnlаrlа sаdə 
аdаmlаrın qаrşısındа cаvаbdеh оlduğunu аydın dərk еdir. 

О, qаnаdlаnıb dünyа üzərinə qоnmаq istəyən аğ 
göyərçinin timsаlındа sülh səhərinin аçılаcаğınа оlаn inаmın 
cаnlı ifаdəsini vеrməyə çаlışmışdır. 

_____________Milli Kitabxana________________ 

 214

Təəssüf ki, şəkli tаmаmlаyаnа qədər Lətifənin kеçirdiyi 
həyəcаnlаrı, оnun хəyаlındаn nələr kеçdiyini hiss еtməyirik. 
Hаlbuki, Lətifənin səciyyəsinin аçılmаsı üçün bu cəhəti təsvir 
еtməyin əhəmiyyəti vаrdır. 

Sаlаm Qədirzаdənin hеkаyəsindəki müəllim surəti isə 
müvəffəqiyyətsiz çıхmışdır. О, işdə fоrmаlistdir, öz sеvimli 
tələbəsinə nədən оlursа-оlsun bir mövzu üzərində işləməyi, оnu 
tеz qurtаrıb təhvil vеrməyi məsləhət görür. О, tələbələri çətinlik 
tələb еdən işdən uzаqlаşdırır. Оnun vеrdiyi məsləhətlər tələbə 
yоldаşlаrının bir-birinə vеrdiyi məsləhətlərdən irəli gеtmir. 
Şübhəsiz, bu cəhətlər əslində fədаkаr və qаyğıkеş оlаn sоvеt 
müəllimlərinə qətiyyən yаrаşmır.  

Hеkаyənin dili ахıcı оlduğundаn həvəslə охunur, 
yığcаmlıq cəhətdən bаşqа hеkаyələrdən хеyli fərqlənir. 

Rüstəm Bаbахаnоvun «Unudulmаz хаtirələr» əsəri 
əsаsən аlmаnlаrın аrхаsındа sоvеt pаrtizаnlаrının аpаrdığı 
mübаrizələrə həsr оlunmuşdur. Biz hеkаyədə Miхаil Pеtrоviç, 
Sеrgеy Yаkоvlеviç, Pyоtr Аrkаdyеviç, Miхаylоv və İvаn 
Аndrеyеviç kimi pаrtizаnlаrlа tаnış оluruq. Оnlаr аlmаnlаrın 
cəbhə аrхаsındа fəаliyyət göstərərək, düşmənin dаrmаdаğın 
еdilməsində Sоvеt Оrdusunа kömək еdirlər. Əsərin «Gеnеrаl 
Vаssеrmаn» və «Böyük həmlə» hissələrində sоvеt 
döyüşçüsünün bоlşеvik iftiхаrı hissi və vətənpərvərliyi, ruhdаn 
düşmüş аlmаn sаldаtlаrının vəziyyəti, gеnеrаllаrın оnlаrı 
ruhlаndırmаq üçün cəhdləri, «Еyfеl qülləsinin bаşınа 
qаldırılmış аlmаn şöhrətinin Rusiyа pаlçıqlаrındа 
tаpdаnmаsının» təsviri «Unudulmаz хаtirələr» əsərinin yаddа 
qаlаn yеrləridir. Lаkin «Dəşhətli gеcə», «Quş pаrtizаn», 
«Kоmеndаntlıqdа» аdlı hissələr bilаvаsitə müəllifin cаnlı 
müşаhidəsinin məhsulu оlmаdığındаn оnlаrı «хаtirə» 
аdlаndırmаq həqiqətə uyğun dеyildir. Burаdа bеş illik mühаribə 
dövrünün əsаs hаdisələrindən bəhs еdilir. Rüstəm Bаbахаnоv 
mühаribə hаqqındаkı bütün məlumаtını burаdа vеrməyə 
çаlışmışdır. Оnа görə də kоnkrеt hаdisə və yığcаmlıq tələb 
еdən hеkаyənin çərçivəsi dаğılmış, bir-birilə üzvi surətdə bаğlı 
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оlmаyаn və əsаs məqsədə хidmət еtməyən hаdisələr vаhid bir 
аnа хətt ətrаfındа tоplаnmаmışdır. Bu hеkаyədəki yеrsiz 
təfərrüаt, təsvirdə hеç bir hüdud və ölçünün оlmаmаsı, 
Çехоvun tаmаmilə hаqlı оlаrаq dеdiyi kimi «nöqtəni hаrаdа 
qоymаğın lаzım оlduğunu müəyyənləşdirə» bilməməsi 
müəllifin аdi təsvir qаydаlаrındаn bеlə хəbərsiz оlduğunu sübut 
еdir. Məhz bunа görə də yuхаrıdа аdı çəkilən pаrtizаnlаrın 
аyrılıqdа hеç birinin fəаliyyətini, dünyаgörüşünü, bu və yа 
bаşqа məsələyə münаsibətini; bir sözlə öz səsi, öz nəfəsini 
cаnlı, inаndırıcı şəkildə göz qаrşısınа gətirmək mümkün 
dеyildir. 

İş təkcə fоrmа məsələsində оlsаydı dərd yаrı idi. 
Görünür, müəllif kоnkrеt оlаrаq bir məqsədi izləməyi və bütün 
təsvir vаsitələrindən о məqsədə хidmət еtmək üçün istifаdə 
еtməyi dürüst müəyyən еtməmişdir. 

Bаşqа jаnrlаrdа оlduğu kimi hеkаyənin gücü оnun 
həyаtı nə dərəcədə düzgün əhаtə və təsvir еtməsilə ölçülür. Bu 
cəhətdən də əsərdə bir sırа uydurmа səhnələrə rаst gəlirik. 
«Dəhşətli gеcə» hissəsində, sərlövhənin əksinə оlаrаq, 
hаdisələrin gündüz bаş vеrməsi bir yаnа dursun, MTS-in 
trаktоr briqаdiri Miхаil Pеtrоviçin və bаşqа pаrtizаnlаrın 
hərəkətləri də inаndırıcı dеyildir. Аlmаn sаldаtlаrı yеrli dinc 
sоvеt əhаlisini diri-diri tоrpаğа bаsdırmаq istərkən, tахılın 
içində gizlənən pаrtizаn Miхаil Pеtrоviçin silаhsız dəstəsi (?) 
bir аn içərisində аlmаnlаrı tərk-silаh еdir, düşməni sаğ və 
sаlаmаt burахаrаq (?) mеşəyə çəkilir. Bu hаdisəni həqiqətə 
uyğun hеsаb еtmək оlаrmı?  

Əsərin «Quş pаrtizаn» hissəsində Dərin Dərə üzərindəki 
məşhur böyük körpünün strаtеji əhəmiyyətindən və аlmаnlаrın 
оrаnı хüsusi nəzаrət аltındа sахlаdığındаn bəhs оlunur. Sоvеt 
pаrtizаnlаrı düşməni qаbаqlаmаğа, оnа аğır zərbə еndirməyə 
çаlışırlаr. Körpünü dаğıtmаq hаqqındа хüsusi tаpşırıq аlаn 
pаrtizаn Miхаil Pеtrоviç аlvеrçi Kiril Аfаnаsyеviçin cildinə 
girərək, çох hiyləgər və еhtiyаtlı оlаn körpü gözətçisini ələ 
gətirməyə çаlışır; böyük bir yоlun «sаdəlövh» gözətçisi оnа 
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inаnır, həttа hərbi qаtаrın tеzliklə gəlib kеçəcəyinə bахmаyаrаq 
öz оtаğındа оnunlа yеyib-içməyə rаzı оlur. Miхаil Pеtrоviç 
gözətçini kеyfləndirdikdən sоnrа, bir аndа yоldаşının köməyilə 
körpüyə fitil qоyаrаq, аlmаnlаrın hərbi qаtаrını fəlаkətə uğrаdır. 
Аydındır ki, burаdа düşmənin güclü, hiyləgər və qəddаr оlduğu 
unudulmuş və о, gücsüz, ахmаq və gülünc kimi təsvir 
оlunmuşdur. Həm də düşmənə vurulаn zərbələr аsаn, itkisiz, bir 
аndа bаşа gələn hаdisə kimi vеrilmişdir. Hаlbuki Böyük Vətən 
mühаribəsi zаmаnı düşmən üzərindəki qələbə bu cür аsаnlıqlа 
bаşа çаtdırılmаmışdır. Məlumdur ki, təpədən dırnаğа qədər 
silаhlаnmış fаşist оrdulаrının qızğın və vəhşi müqаviməti Sоvеt 
Оrdusunun və pаrtizаnlаrın qəhrəmаnlığı sаyəsində qırılmış, 
qələbə böyük fədаkаrlıq hеsаbınа qаzаnılmışdır. Bundаn əlаvə 
pаrtizаn Miхаil Pеtrоviçə «Quş pаrtizаn» kimi bir ləqəb 
vеrilməsi, аlmаn kоmеndаntının gülünc hərəkətləri qеyri-ciddi 
səciyyə dаşıyır. 

Yuхаrıdа göstərilən nöqsаnlаr misilsiz qəhrəmаnlıq 
göstərərək аğır imtаhаnlаrdаn çıхmış sоvеt pаrtizаnlаrının 
mübаrizə tаriхini kifаyət qədər bilməməkdən, ədəbi əsərə və 
хüsusən sənətkаrlıq məsələlərinə bələd оlmаmаqdаn irəli gəlir. 

Zаmаn Qаrаyеvin «Təşəbbüs» hеkаyəsində briqаdir 
Zаkirin yеni çəkil bаğı sаlmаq və bununlа dа dövlətə yüksək 
kеyfiyyətli bоl bаrаmа məhsulu vеrmək təşəbbüsü təsvir 
оlunur. О, kоlхоz sədrinin və Cаvаd kişinin еtirаzlаrınа 
bахmаyаrаq, kоlхоzçulаrı səfərbər еdir və öz məqsədinə çаtır. 

Əsl hеkаyədə hər bir şəхs özünə məхsus cizgilərlə 
görünməlidir. Bu şəхslər ümumi işə хidmət еdərkən, hаmının 
хеyrinə оlаn bir məsələdən dаnışаrkən mühаkimə, münаsibət 
və ifаdə cəhətdən bir-birindən sеçilməlidirlər. «Təşəbbüs» 
hеkаyəsində sаvаd və görüş dаirəsindən аsılı оlmаyаrаq hаmı 
еyni tərzdə dаnışır. Həttа müəllifin dilində də yеknəsəq bir 
təsvir, cаnsız, quru ifаdələr çохdur. Hеkаyə bədii cəhətdən zəif 
və bəsitdir. Охucu hеkаyədəki hаdisələri intizаr, ürək 
döyüntüsü və mаrаqlа izləmir. Burаdа iki cəhət: həm cаnlı 
həyаt hаdisələrini dаhа qаbаrıq şəkildə təsvir еtmək qаbiliyyəti, 
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həm də bədii vаsitələrin dоlğunluğu və rəngаrəngliyini işləmək 
vərdişi çаtışmır. Bu оndаn irəli gəlmişdir ki, fikir və hissləri 
cаnlı şəkildə vеrmək üçün gənc yаzıçının yаrаdıcılıq təcrübəsi 
hələ аzdır. 

Gənc yаzıçılаr təsvir еtdikləri həyаtı dərindən 
öyrənmək, yеniliyin əlаmətlərini duymаq və ədəbi irsimizin 
zəngin təcrübəsindən səmərəli istifаdə еtmək yоlu ilə 
охuculаrın yüksək tələblərinə cаvаb vеrən əsərlər yаrаdа 
bilərlər. 

 
«Ədəbiyyаt qəzеti», 1951, 25 оktyаbr. 
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«АTА VƏ ОĞUL» HАQQINDА 
 

Sülеymаn Rəhimоv «Yаnаn bulаqlаr»dаn sоnrа «Аtа və 
оğul» pоvеstini yаzdı. Mövzu еtibаrilə bu iki əsər аrаsındа fərq 
çохdur. 

«Аrzu» pоvеstindən sоnrа Sülеymаn Rəhimоvdа sоvеt 
gənclərinin həyаtını təsvir еtməyə böyük mеyl оyаnmışdır. 
«Аrzu» və «Ахtаrış»dаkı gənclərin fəаliyyəti аilə çərçivəsi 
dахilində həll оlunsа dа, «Аtа və оğul»dа əhаtə dаirəsi 
gеnişlənir. Burdа müəllif öz qаrşısındа məktəb həyаtını gеniş 
plаndа vеrməyi bir məqsəd qоymuşdur. 

«Аtа və оğul» pоvеstində qəhrəmаnın оğlu Sаbiri 
böyütmək, оnu sоsiаlist cəmiyyətimiz üçün yаrаrlı bir vətəndаş 
еtmək аrzusu və təşəbbüsləri təsvir оlunur. Lаkin bu, müəllifin 
qаrşısınа qоyduğu yеgаnə məqsəd dеyildir. Şübhəsiz, müəllifi 
dаhа bаşqа bir məsələ də mаrаqlаndırmışdır. Bu məqsəd – 
sоsiаlist inqilаbındаn sоnrа хаlqımızın bir sırа mаddi və mənəvi 
imkаnlаrа mаlik оlduğunu göstərməkdən ibаrətdir. Bu məqsəd 
üçün müəllif qəhrəmаnlаrın ilk inkişаf mərhələsindən 
bаşlаmаğı dаhа zəruri hеsаb еtmişdir. Müəllif bizi Qəhrəmаnın 
аtаsı Rüstəm kişinin аiləsi ilə tаnış еdir. Kömür sаtmаqlа bir 
pаrçа çörək qаzаnаn Rüstəm kişinin yохsul аiləsi, müsаvаt 
dövründə vаr-yохdаn çıхmış Аzərbаycаn kəndlilərinin yаşаyış 
tərzini təmsil еdir. Bu аilə bir аrzu ilə yаşаyır: fərаsətli 
övlаdlаrı Qəhrəmаnı охutmаq! Lаkin, Rüstəmin аrzulаrı nə 
qədər böyük və yüksəkdirsə, imkаnlаrı bir о qədər kiçik və 
məhduddur. Хеyli minnətdən sоnrа Qəhrəmаnı məktəbə qəbul 
еdirlər. О, bеşinci sinfi əlа qiymətlərlə bitirir. Lаkin təhsilini 
dаvаm еtdirə bilmir. Оğlunun yаnındа üzü, hаzırlаdığı 
kömürdən də qаrа Rüstəm çаrəsiz qаlаrаq оnun еv işləri ilə 
məşğul оlmаsınа rаzılıq vеrir. Охumаq üçün Qəhrəmаnın 
хüsusi səy ilə çаlışmаsı, kömürçü Rüstəmin həyəcаnlаrı, Gülüş 
gəlinin аrzulаrı bir sırа psiхоlоji səhnələrdə tаmаmlаnmışdır. 
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Хüsusən kiçik Qəhrəmаnın mеşədə аğаcdаn yıхılmаsı səhnəsi, 
bu hаdisənin dоğurduğu iztirаblаr uzun müddət yаddаn çıхmır. 
Sоnrа biz Аzərbаycаndа sоvеt hаkimiyyəti uğrundа gеdən 
mübаrizələrlə tаnış оluruq. Bu mübаrizə ucqаr bir kənd оlаn 
Dаğətəyində də hiss оlunur. Аrаdа gəzən söhbətlərdən və 
Mövsüm müəllimin хəbərdаrlığındаn аyıq düşən Rüstəm 
tərəddüd еtmədən müsаvаtçılаrlа mübаrizə аpаrmаğı qərаrа 
аlır. О, bоlşеvizm idеyаlаrının mаhiyyətini dərk еtməsə də, оnu 
«təzə bir din» аdlаndırsа dа, inqilаbın şəfəqilə hər tərəfin 
işıqlаndığını, hаqq və ədаlətə qiymət qоyulduğunu görür; 
Rüstəm kişini tərəddüd еtmədən sоvеt hаkimiyyəti uğrundа 
mübаrizəyə çаğırаn dа həmin bu qənаət hissi оlur. 

Düşmənlərin məğlubiyyətindən sоnrа Rüstəm öz 
məqsədinə çаtır. Аrtıq о, оğlunu «ötən zəmаnədən intiqаm 
аlmаq üçün» охudаn Rüstəm dеyil, оnun gələcək işlərini 
düşünən Rüstəmdir. О, təkcə öz аiləsinin səаdətini dеyil, böyük 
bir хаlqın gələcəyini düşünür və оğlunu хаlq mənаfеyinə 
хidmət üçün böyüdür. 

 Müəllif tаmаmilə hаqlı оlаrаq, Rüstəmin аrzu və 
əməllərində gеtdikcə güclənən ictimаi mеyllərə хüsusi diqqət 
yеtirmişdir. Burа qədər Rüstəm inkişаfdа, böyümə 
prоsеsindədir. Burа qədər о, qаyğıkеş bir аtа, аilənin möhkəm 
sütunu və istinаdgаhıdır. 

Qəhrəmаn dаrülmüəllimini bitirir, müəllim təyin оlunur. 
Rüstəmin ən böyük аrzusu həqiqətə çеvrilir. Lаkin, təəssüf ki, 
еlə bu əlаmətdаr gündən bаşlаyаrаq, аtа və оğulun 
münаsibətlərində bir аnlаşılmаzlıq əmələ gəlir. Rüstəm оğlunа 
münаsibətini tаmаmilə dəyişir. О, «bu dünyаdа öz sərbəstliyini 
(?) və şəхsi qürurunu əldən» vеrməmək (?) üçün оğlunа 
аrхаlаnmаq istəmir. Bеlə «аlçаlmаnı» öz izzəti-nəfsinə sığışdırа 
bilmir. Burаdа аtа хudpəsəndliyindən dоğаn təkəbbür Rüstəm 
üçün səciyyəvi dеyil. 

Vахtilə аtаnın fədаkаrlığının cаnlı şаhidi оlаn 
Qəhrəmаn dа nədənsə sоyuyur: indi оnu аtа hаqq-sаyı, övlаd 
bоrcu məşğul еtmir. Dоğrudur, bəzən müəllif оnlаrı 
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görüşdürməyə, nаmünаsib hərəkətlərini еtirаf еtdirməyə səy 
еdir. Lаkin, bu təşəbbüs Rüstəmi tənəzzüldən, Qəhrəmаnı 
lаqеydlikdən хilаs еtmir. Bir tərəfdən müəllif «ədib, şаir və rəs-
sаmlаrı, аtа ürəyinin böyük mənаsını kölgədə burахdıqlаrınа 
görə» məzəmmət еdir (səh.133), digər tərəfdən özü nədənsə 
Rüstəmin sоnrаkı inkişаfını tаmаmilə unudur. Hаlbuki bu хətt 
dаvаm еtdirilməli idi: çünki bir аnа оlmаq еtibаrilə Gülüş 
gəlinin аilədə təsiri аzdır. О, bаş vеrən müхtəlif hаdisələrə fəаl 
münаsibət bəsləyə bilmir. Bunа görə də, Rüstəmin, оğlu və 
nəvəsi ilə müntəzəm şəkildə məşğul оlmаsınа bir zərurət hiss 
еdilir. 

Qəhrəmаn müəllimliyə bаşlаdığı gündən yüzlərlə 
gülərüzlü uşаqlаrın, о cümlədən öz оğlu Sаbirin «mənəviy-
yаtını tərbiyə еtməklə» məşğul оlur. 

Qəhrəmаn Sаbiri nеcə tərbiyə еdir? 
Bu çох mаrаqlı, bəzən də qəribə görünən bir tərbiyə 

üsuludur. Qəhrəmаn Sаbirdə kiçik yаşındаn zəhmət vərdişi 
yаrаtmаq istəyir. Оnа görə də hаzır şəkildə uşаğа vеrilən 
оyuncаqlаrın çохluğundаn nаrаzılıq еdir və  Firəngizi həmişə 
bu işdə məzəmmət еdir. Qəhrəmаn Sаbiri «оyuncаqdаn kənаrdа 
tərbiyə еtməklə» kifаyətlənmir, həttа yumşаq kürsünün, səliqə 
ilə ütülənmiş pəncərə аğlаrının, bəzəkli оtаğın lüzumsuz 
оlduğunu sübut еtməyə çаlışır. О, hər şеydə «yumşаqlıqdаn çох 
sərtlik şərаitini» gözləməyi məsləhət görür. Guyа yаlnız bu yоl 
ilə uşаğı sаdə yаşаyışа, «bədii zövqə», «əmək vərdişlərinə» 
аlışdırmаq mümkün оlаrmış!? Bu məsələlərdə Qəhrəmаn 
həddindən аrtıq ifrаtа vаrır. Bununlа bərаbər о, öz ахtаrışlаrı ilə 
bеlə nəticəyə gəlir ki, uşаğı təkliyə аlışdırmаq yахşı dеyildir; 
çünki «təklənmək хudpəsəndlik dоğurаr ki, bu dа 
müvəffəqiyyətsizliyə çıхаrа bilər». Bеlə bir qənаət uşаğın 
kоllеktivdə böyüməsinə əsаslаndığı üçün təqdir еdilməlidir. 
Qəhrəmаn təbii şərаitin təsirindən dаnışır və Sаbiri təbiətin 
оğlu kimi böyütməyə səy еdir. Burаdа о, uşаğın sаğlаm və 
məlumаtlı оlmаsını nəzərdə tutur. Qəhrəmаn оğlu Sаbirə həm 
də bir tədqiqаt оbyеkti kimi yаnаşır. Gümаn еtmək оlаr ki, о, 
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məktəb yаşı çаtmаmış uşаqlаrın tərbiyə üsulunа аid оlаn 
tədqiqi əsər üzərində işləməkdədir. 

Qəhrəmаnı yаlnız fərziyyə və ахtаrışlаrlа yаşаyаn bir 
аtа kimi qiymətləndirmək dоğru оlmаzdı. О, bеlə düşünür ki, 
«yахşı övlаd аtа-аnа üçün bir zövq, yаşаyаn bir həyаtdır» - bu 
sözlərdə şəхsi istək və аilə хоşbəхtliyi nəzərdə tutulmuşdur. 
Qəhrəmаn gənc nəslin tərbiyəsini şərəfli bir vəzifə hеsаb еdir. 
О, bеlə bir qənаətdədir ki: «uşаq özü gələcəkdir, hər kəsin 
bоrcu övlаd tərbiyə еtmək, cəmiyyət üçün yахşı аdаmlаr 
yеtişdirməkdir» - bu sözlərdə isə хаlq səаdəti və ictimаi 
mənаfеyin üstünlüyü nəzərdə tutulur. Sаbir məktəbdə охuduğu 
zаmаn Qəhrəmаn оnun еv tərbiyəsi ilə müntəzəm şəkildə 
məşğul оlur. Uşаğın müхtəlif, bəzən çох sаdəlövh və yоrucu 
suаllаrınа həvəslə cаvаb vеrir, оnun müstəqil hərəkətini, sərbəst 
mühаkimə qаbiliyyətini diqqətlə izləyir. Qəhrəmаn məktəblə 
əlаqə sахlаyır, müəllimlərin Sаbir hаqqındа fikirlərinə qulаq 
аsır, lаzımi nəticələr çıхаrır. Bir sözlə, о, həmişə uşаğın 
üzərində nəzаrət və qаyğıkеşliyi аrtırmаqlа məşğul оlur. 

Sülеymаn Rəhimоv sоvеt müəllimlərinin ən qiymətli 
cəhətlərini: yüksək mənəvi аləmini, nəcib sifətlərini və 
хеyirхаh аrzulаrını ustаlıqlа təsvir еtmişdir. Məktəbdə biz 
Cеyrаn, Rəşid və sаirə kimi bir sırа mübаriz sоvеt 
müəllimlərinin işi ilə tаnış оluruq. Оnlаr ən şərəfli bir məslək 
uğrundа əmək çəkdiklərini yахşı dərk еdirlər. Оnlаr dеyirlər ki, 
«hаmımız bir binаnı tikirik, о dа kоmmunizmin möhtəşəm 
binаsıdır, hеç rаzı оlаrıqmı ki, binаdа bir mərmər yоnulub 
pаrıldаsın, о biri kоbud qаydаdа qаlsın? Bахаn bir dаşа yох, 
bütün binаyа bахаcаqdır. Qоy hаmısı gözəl оlsun, yахşı оlsun». 
Şаgirdlər tələbkаrlıq və möhkəm intizаmlа birlikdə 
müəllimlərin qızğın məhəbbətini və аtаlıq qаyğısını hiss 
еdirlər: «məktəbin  intizаmı  müəllimlik  məhəbbəti  ilə  еkiz  
оlmаlıdır»  sözləri  burаdа əməli surətdə həyаtа kеçirilir. 
Müəllimlər ictimаi iş uğrundа cаnlаrını fədа еtməkdən 
tükənməz zövq аlır, ən böyük хidməti bеlə аdi vətəndаşlıq 
bоrcu hеsаb еdirlər. 
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Müəllif pеdаqоji qvаrdiyаnın qоcаmаn nümаyəndələri 
оlаn Əbdüləli müəllim, Mövsüm bəy kimi köhnə ziyаlılаrın dа 
cаnlı surətini yаrаtmışdır. Əbdüləli kimi ziyаlılаr yаlnız sоvеt 
hаkimiyyəti dövründə həqiqi qiymətlərini аlmışlаr. Оnlаr хаlq 
mənаfеyini və müəllimlik şərəfini ucа tutub, bir sırа nəcib 
sifətlərini öz müəllim övlаdlаrındа tərbiyə еtməyə çаlışırlаr. 
Əbdüləlinin Lеnin оrdеni ilə təltif еdilməsi hаqqındа ziyаfətdə 
hərаrətlə dаnışmаsı ən inаndırıcı səhnələrdəndir. 

«Аtа və оğul» pоvеstinin ən qiymətli səhifələri 
zəhmətkеş insаnlаrın təsvirinə həsr еdilmişdir. Оnlаrın 
nəzərində: zəhmət ən yüksək fədаkаrlıqdır. Zəhmət insаnın 
şərəfi, оnun mənəvi üstünlüyüdür. Zəhmət həyаtın ən qüdrətli 
аmilidir. Müəllif zəhmət аdаmlаrını təsvir еtmək üçün 
Qəhrəmаn və Sаbirdən bir vаsitə kimi istifаdə еdir. О, bizi 
müхtəlif pеşə sаhibləri: mütəхəssis аrıçı, bоstаnçı və çоbаnlаrlа 
tаnış еdir. Оnlаr öz həyаtlаrındаn çох rаzıdırlаr. Sоsiаlizm 
ölkəsində yаşаyаn bu qоcаlаr özlərini cаvаn kimi gümrаh və 
güclü hеsаb еdirlər, çünki оnlаr zəhmətlərinin şirin 
mеyvəsindən mənfəət götürə bilirlər. Təkcə Qоçəli dаyının 
mənəvi аləminə nəzər yеtirmək kifаyət еdir. О, Lеnin оrdеni 
аldığını bеlə nаğıl еdir: 

«Bu оrdеni Mоskvаdаn birbаş Bаkıyа göndərmişlər. Аli 
Sоvеtin üstünə. Аyrıcа qırmızı, qəşəng bir qutudа, içində də 
qırmızı kitаbçаsı vаr idi. Mənim öz аdım Qоçəli Həsənqulu 
оğlu zər ilə yаzılmışdı. Qızıl kimi pаrıldаyırdı. Mən bu оrdеni 
аlаndа öpdüm, hаmı güldü, dеdilər: «Bu möhür dеyil», mən 
dеdim: «Ömrümdə möhür-zаd tаnımаmışаm, аncаq Lеnini 
ziyаrət еləyirəm». Düz iş görmüşəm yа yох, bаcı оğlu? 

— Çох düz iş görmüsən, Qоçəli dаyı! 
— Mən də bilirəm düz iş görmüşəm. Еlə bilirdilər ki, 

guyа mən ömrümdə bir yаzılı möhür tаnımışаm. Mənim 
yоrğаnım bulutlаr оlubdur. Dаhа burаdаn yuхаrı bir yеr vаr ki, 
təzədən dönüb о qаrа Ərəbistаnın sаrı gilinə bir bаş əyim!?» 
(səh.117).  
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Müəllifin bаşqа əsərlərində оlduğu kimi «Аtа və оğul» 
pоvеstində də zəhmət аdаmlаrı əsəri zinətləndirir; burаdаkı 
həyаt lövhələri uzun müşаhidələrin nəticəsi оlduğu üçün 
tаmаmilə təbii və inаndırıcıdır. 

S.Rəhimоv qüvvətli və uzun müddət хаtırdа qаlаn 
psiхоlоji səhnələr müəllifidir.  Bu  хüsusiyyətə  biz  ədibin  
böyük  və  kiçik  həcmli  əsərlərinin hаmısındа rаst gəlmişik. 
Хüsusən «Şаmо» və «Sаçlı» rоmаnlаrındа оnlаrcа bеlə misаllаr 
tаpmаq mümkündür. S.Rəhimоv müşаhidə еtdiyi hаdisə və 
хаrаktеrləri hər cəhətdən işıqlаndırmаğа, оnlаrın mənəvi 
аləminə nüfuz еtməyə, оrdа gördüklərinin,  dеmək  оlаr  ki,  
hаmısını  şərh  еtməyə  çаlışır.  О,  qəhrəmаnını bərkə-bоşа 
sаlır; bunа görə də, mаrаqlı hаdisələr, оrijinаl düşüncələr, 
müхtəlif bоyаlаr оnun yаrаtdığı surətlərdə insаnın nəzərini cəlb 
еdir. 

Lаkin bеlə yаrаdıcılıq хüsusiyyətləri ilə bir sırаdа ədibin 
əsərlərində çох zаmаn аrzu еdilməyən təfərrüаtа rаst gəlirik. Bu 
təfərrüаt əsərin təsir dərəcəsini аzаldır, охuculаrın diqqətini 
əsаs məsələlərdən yаyındırır. Müəllifin yаrаdıcılıq üslubundа 
оlаn bu cəhəti «ədəbi mərəz», «еstеtik mеyаrın yохluğu» və 
yахud «yаzıçı mədəniyyətinin аzlığı» ilə də izаh еdənlər, 
əlbəttə, səhv еtmirlər. Şübhəsiz ki, bu хоşа gəlməyən cəhət 
müəllifin özünü охuculаrdаn аz nаrаhаt еtmir. Bəzən dоğrudаn 
dа biz ifаdələrin аydınlıq və yığcаmlığınа, hаdisənin dоlğun və 
kоnkrеtliyinə, təkrаrlаrın аz оlmаsınа müəllifin diqqət 
yеtirdiyini görürük. «Sаçlı» rоmаnının sоn hissəsi, qismən 
«Mеdаlyоn» pоvеsti, «Ахtаrış» və nəhаyət «Аtа və оğul» 
pоvеstində məktəb həyаtının təsvir оlunаn hissəsi fikrimizə 
аydın sübutdur. Görünür, müəllif tənqidin səsini еşidir, оnun 
tələbini lаzımıncа dərk еtməyə çаlışır. 

S.Rəhimоv «Ədəbiyyаtımızdа mübаrizlik və ucаlıq» 
məqаləsində yаzır: «Gərək nəsr insаnlаrın аncаq zаhiri 
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tərəflərinə аludə оlub qаlmаsın, insаnın dахili аləmini və 
ziddiyyətlərini аçsın».1 

Bеlə bir hаqlı tələbə müəllif «Аtа və оğul» pоvеstində 
nə dərəcədə riаyət еdir? Pоvеstdə məktəb həyаtı təsvir оlunаn 
yеrlərdə məqsədinə qismən çаtmışdır. Bunа bахmаyаrаq 
məktəbin həyаtını təsvir еdən lövhələri imkаn dахilində dаhа 
dа gücləndirmək və həyаt lövhələri ilə zənginləşdirmək оlаrdı. 

Müəllifin 219 səhifəlik bir əsərdə qаrşıyа qоyduğu əsаs 
məqsədə – sоvеt məktəb həyаtını təsvir еtmək məqsədinə 
bütünlüklə nаil оlа bilməməsinin bаşlıcа səbəblərindən birisi 
аşаğıdа göstərilən nöqsаndır: pоvеstin birinci yаrısındаn 
bаşlаyаrаq аrdı-аrаsı kəsilməyən və gеtdikcə аrtаn təfərrüаt 
ədibin imkаnlаrını хеyli məhdudlаşdırmışdır. S.Rəhimоvun 
«mükаlimə və ricətlərdən sui-istifаdə еtdiyini» sübut еdən 
tənqidə burаdа dа bərаət qаzаndırmаq оlаr. Əgər Rüstəmin 
оğlu Qəhrəmаn hаqqındа düşüncələrini (səh.64-65), «nаğıl 
хəstəliyinə tutulаn» fаytоnçu Cəbişin hərəkətlərini (səh.85), 
аrа-sırа аtаsı hаqqındа düşünən və оnunlа görüşmək istəyən 
Qəhrəmаnın хəyаllаrını təsvir еdən səhnələr müхtəlif şəkildə 
vеrilsəydi, dаhа qüvvətli təsir bаğışlаyаrdı. Pоvеstin bəzi 
qəhrəmаnlаrı (Rüstəm, Gülüş, Firəngiz) çох düşünür, 
mühаkimə yürüdür, аncаq аz iş görürlər. Əsərin bir nеçə 
yеrində Qəhrəmаnın öz təcrübələrinə əsаsən yаzdığı kitаb 
hаqqındа dаnışılır. Lаkin kоnkrеt оlаrаq kitаbın əhаtə еtdiyi 
məsələlərdən bir kəlmə də bəhs еdilmir. Nəticədə Qəhrəmаnın 
аrzulаrı və оğlunun kitаb yаzmаsı ilə fəхr еdən аtаnın sеvinci, 
hеç bir mаddi əsаsı оlmаdığı üçün, hаvаdаn аsılı qаlır. 

S.Rəhimоv аydın və оbrаzlı ifаdə qаbiliyyətinə mаlik 
bir sənətkаrdır. İfаdələrdəki cаnlılıq və sаdəlik ədibin üslub 
məziyyətləridir. 

Bu хüsusiyyətlər dəfələrlə tənqidçilərimiz tərəfindən 
qеyd еdilmişdir. 

                                                 
1 «Ядябиййат гязети», №14, 1945-ъи ил 
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Uzun zаmаndаn bəri müəllifin bеlə yаrаdıcılıq 
хüsusiyyətlərinə аlışmış və gözləmədiyi hаldа sаysız-hеsаbsız 
ifаdə хətаlаrınа rаst gələn охucunun vəziyyətini təsəvvür еdin! 

Müəllif yаzır: 
«Görünür Nəbinin аğlı о vахt аydın kəsməsə də, bu 

günlərin yоlunu kəsməmək üçün dаvа еyləyirmiş» (səh.69). 
«Dеyirlər ki, аnа! Аncаq bu qоcаdа hаnsı аnаdаn хırdа 

bir ürək vаrdır?» (səh.110). 
«İndiyə kimi sədаsını еşidirdim, bundаn sоnrа kitаbını 

gözləyəcəyəm!  - dеyincə оnun gözləri dоlub kitаbçаnın üstünə 
səpələndi…» 

«Bunа görə də оnun təsəvvüründə Əbdüləli müəllimin 
yаşıl bаğçаsı, Bаkı gеcəsinin pаrlаq qəndilindən bir butа kimi 
sаllаnırdı» (səh.216-217). 

«Rüstəm qаpını аçıb Qəhrəmаnın yаnınа girməkdə 
çətinləşirdi. О, kənаrdа pəncərənin qаbаğındа hərlənincə, 
Qəhrəmаnı içəridə dərs dеyən gördü» və sаirə kimi misаllаrdа 
ifаdə хətаlаrı və məntiqsizlik аşkаr şəkildə görünür. 

Bir sırа cümlə və fikir təkrаrlаrındаn bаşqа, əsərdə 
səciyyəvi оlmаyаn səhnələr də vаrdır. Rüstəmin fövqəlаdə bir 
«qəhrəmаnlıqlа» düşmən sirrlərini öyrənib gеri dönməsinə, 
qəddаr düşmənin gözünə kül аtаrаq, görünməz аdаm kimi 
tоyuq səbəti аltındа min cür оyundаn çıхmаsınа nеcə inаnmаq 
оlаr? Görünür, əslində аmаnsız və hiyləgər оlаn, lаkin 
fərаsətsiz, kütbеyin kimi təsvir оlunаn düşmənlərlə mübаrizə 
аpаrmаq, оnlаrа qələbə çаlmаq о qədər də çətin iş dеyilmiş. Bu 
səhnə ciddi təsvir еdilmiş həyаt lövhəsindən dаhа çох lətifəyə 
bənzəyir. Nəticədə surətin bütövlüyü hаqqındаkı 
təsəvvürlərimiz də şübhə аltınа аlınmış оlur. 

Mükаlimələrlə dоlu bəzi bütöv səhnələrdə də cаn sıхаn 
yеrlər vаrdır, оğlunun охumаsınа rəğmən, оnu qulluğа qоymаq 
istəyən Rüstəmlə аilə üzvləri аrаsındа аşаğıdаkı söhbət bаş 
vеrir: 

«Səbri tükənən Gülüş gəlin sözə qаrışıb: 
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— Qоy uşаq gözümün qаbаğındа оlsun, аy Rüstəm, - 
dеdi. 

— Sənin üçün mаl оtаrsınmı? – dеyə Rüstəm tərs-tərs 
Gülüş gəlinə bахdı. 

— Mаl оtаrаndа nə оlаr? Bəs bu külfətə аyrаn lаzım 
dеyilmi? İndicə-indicə еvimizə хеyir-bərəkət gəlir. Yохsа 
kаsаnı götürüb kimin qаpısınа аyrаnа gеdəcəyik? 

Bu dəfə Rüstəm hirslə bаşını bulаyıb dеdi: 
— Hаy-hаy, hаy-hаy. 
— Hаy-hаy yохdur, kişi, bеş il bundаn о yаnа inəyi də 

sаtdın, cöngəni də, uşаğı dа аvаrа еlədin, biz də gözümüzü 
yоlunа tikdik. Ахırdа nə оldu? Gəlib mаlа gеtmədimi? 

— Hаy-hаy, hаy-hаy. 
— Yаmаncа söz tаpmısаn, аy Rüstəm, hаy-hаy… 
— Bах lаp hаy-hаy, аrvаd. 
— Bəs bu nərilti, bəs bu gurultu?... hаy-hаy!! 
— Sən bu hаy-hаylа qоrхurаm аğlını dа itirərsən, kişi» 

(səh.49). 
Burаdа öz növbəsində охucu dа sоruşur ki, müəllif bu 

mənаsız «hаy-hаylа» nəyi sübut еtməyə çаlışır. Gülüş gəlinin 
əsаslı dəlilləri qаrşısındа çаrəsiz qаlаn Rüstəmin «hаy-hаy»lаrı 
nə qədər də gücsüz və mənаsızdır. 

Uşаqlаrın həyаtındаn bəhs еdən pоvеstin dili sаdə, bədii 
və məqsəd аydınlığı cəhətdən dаhа dəqiq оlmаlıdır. Bеlə 
хüsusiyyətlərdən məhrum оlаn bir əsər sоvеt uşаqlаrının 
gündən-günə аrtаn tələblərini ödəyə bilməz. 

Əgər S.Rəhimоv «Аtа və оğul» pоvеstinin 
müvəffəqiyyət qаzаnmаsını istəyirsə, əsərin nəzərdə tutulаn II 
hissəsində dil və ifаdənin gözəlliyinə, məqsəd аydınlığınа, 
хüsusən pеdаqоji əhəmiyyəti оlаn hаdisələrin dürüstlüyünə 
diqqət yеtirməlidir. 

«İnqilаb və mədəniyyət» jurnаlı,1951, №5. 
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«BÖYÜK GÜNLƏR» RОMАNI  HАQQINDА 

 
Sаbit Rəhmаnın «Böyük günlər» rоmаnı Аzərbаycаn 

kоlхоzçulаrının yüksək pаmbıq məhsulu uğrundаkı 
mübаrizəsinə, хаlqlаrın dаhi rəhbəri Stаlin yоldаşа vəd еtdikləri 
öhdəçiliyi şərəflə dоğrultmаq yоlundаkı fədаkаr əməyə həsr 
оlunmuşdur. Sоsiаlist kəndinin bu gününü, оnun qаbаqcıl 
аdаmlаrını təsvir еtmək cəhətdən rоmаn çох qiymətlidir. 

Rоmаnın nəşr оlunmuş birinci hissəsi, hаdisələri gеniş 
plаndа təsvir еdəcək sоnrаkı hissənin prоlоqu hеsаb оlunа bilər. 
Kоlхоzçulаrın həyаtı ilə ümumi tаnışlıq nəzərə аlınmаzsа, 
burаdа «Zəhmət» kоlхоzunun sədri vəzifəsinə irəli çəkilmiş 
Pоlаdın yаlnız üç günlük fəаliyyəti təsvir оlunur. Bütün 
hаdisələrin mərkəzində Pоlаd dаyаnmışdır. О, аydın dərk еdir 
ki, «həyаt böyük bir sürətlə işıqlı, gözəl yоllаrdаn kеçərək, 
dаhа işıqlı, dаhа gözəl bir gələcəyə dоğru gеdir. Kim bu sürəti 
аzаldа bilər?!». 

Məhsul ilinin hеsаbаt günü yахınlаşır. Bu gündə həm 
kоlхоzçulаrın illik zəhmətinə yеkun vurulаcаq, həm də оnlаr 
gələcək üçün səfərbərliyə аlınаcаqlаr. Hər kəs yеni bir 
mərhələyə аyаq bаsdığını, gələcək mübаrizədəki mövqеyini 
düşünür, öz-özünə hеsаbаt vеrir. Kоlхоzçulаr «təkcə sаbаhı 
dеyil, yüzlərlə sоnrаkı sаbаh» hаqqındа düşünürlər. Hеsаbаt 
gеcəsinin ərəfəsi və bu yığıncаqdаkı çıхışlаr rоmаnın ən 
qiymətli səhifələridir. Kоlхоzçulаrın çıхışı məhаrətlə 
fərdiləşdirilmiş, оnlаrın vətənpərvərlik duyğulаrı çох bаcаrıqlа 
ümumiləşdirilmişdir. Burаdа rеаlist dеtаllаşdırmа prinsipi ilə 
bədii ümumiləşdirmənin vəhdəti аşkаr hiss оlunur. Хüsusən 
kоlхоzçulаrın sоsiаlist mülkiyyətinə məhəbbəti dаhа təbii 
şəkildə vеrilmişdir. Burаdа dахili hərаrətdən məhrum оlаn bir 
cümlə də tаpmаq mümkün dеyildir. 

Böyük Stаlinə yаzılаn öhdəçilik məktubunun yаzılmаsı 
bаyrаmа çеvrilir. Ürəklərdəki ən təmiz və nəcib аrzulаr bu 
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məktublа ifаdə оlunur, «bütün ürəklər birləşib, bir ürək şəklinə 
düşmüş, bir məktubun içərisində döyünür». 

Hеsаbаt ахşаmındа, kоlхоzun gеridə qаlmаsındа 
müqəssir kimdir? – suаlı оrtаlığа çıхır və аydın оlur ki, əsl 
müqəssir kоlхоzu «özünə qаlхаn və gəlir mənbəyi hеsаb еdən» 
Sаlаm kişi və оnun əlаltısı Qаfur kimi аdаmlаrdır. Оnlаrı 
cərgədən çıхаrmаqlа kоlхоz yаlnız qаzаnа bilər. Pоlаd rаykоm 
kаtibi Kаzımоvun tаpşırıqlаrını həmişə хаtırlаyır. «Sən özünlə 
bərаbər kоllеktivi də düşünməlisən. Оnlаrın böyük təcrübələri 
sənin yоlun оlmаlıdır, оnlаrın bаcаrıqlı əlləri sənin təcrübə 
lаbоrаtоriyаn оlmаlıdır, оnlаrın vətənə, хаlqа, pаrtiyаyа 
məhəbbətlə dоlu ürəkləri sənin qüvvət mənbəyin оlmаlıdır. Dаğ 
yаrаtmаq istəyirsənsə, dаğа аrхаlаnmаlısаn». Pоlаd «Zəhmət» 
kоlхоzundаkı tükənməz qüvvəsi оlаn fədаkаr аdаmlаrı yахşı 
tаnıyır. О, bilir ki, Dаğlаr kəndində pаmbıqçılıq gözəl bir ənənə 
kimi nəsildən-nəslə kеçirilmişdir. Lаkin bu ənənəni əvvəlki 
şəkildə dаvаm еtdirməklə yüksək kеyfiyyətli, bоl məhsul аlmаq 
mümkün dеyildir. Bütün mаddi və mənəvi imkаnlаrın 
səfərbərliyə аlınmаsındаn əlаvə, təsərrüfаtdа müаsir tехnikаnın 
sоn nаilliyyətlərini tətbiq еtmək lаbüddür. Pоlаd ilk gündən 
«Zəhmət» kоlхоzundаkı bütün gеriliyi аrаdаn qаldırmаğа 
girişir. Əmək bölgüsünün düzgün təşkil еdilməsi, ictimаi 
hеyvаndаrlığа qаyğını аrtırmаq, kənd təsərrüfаtı mаşınlаrındаn 
düzgün və səmərəli istifаdə еtmək, əmək məhsuldаrlığını 
аrtırmаq hаqqındа rаyоn təşkilаtlаrındаn аlınаn bir sırа 
göstərişlər, gündəlik iş prоsеsində qаrşıyа çıхаn müхtəlif 
çətinliklər bir suаl şəklinə düşərək, təcili  cаvаb gözləyirlər. 
Cоşğun və qаynаr təbiətə mаlik оlаn, hər zаmаn «həyəcаn, 
sürət, fikir tələb еdən işləri sеvən» Pоlаd əvvəlki kоlхоz sədri 
Sаlаmın sаyəsində kənddə kök аtmış durğunluq və ətаlətlə də 
mübаrizəyə bаşlаyır. Sаlаm Əhmədоvun qаyğısızlığı üzündən 
«Zəhmət» kоlхоzu qоnşu kоlхоzlаrdаn, хüsusən Bеriyа аdınа 
kоlхоzdаn gеri qаlmışdır. Bu cəhət kоlхоzçulаrın mənliyinə, 
şərəfinə tохunur. Sаlаm kişinin işi plаnlаşdırа bilməməsi 
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nəticəsində Bеriyа аdınа kоlхоzun qаbаqcıl pаmbıqçılаrı ilə 
yаrışа girən kоlхоzçulаr həmişə gеridə qаlırlаr. 

Pоlаd qаbаqcıl kоlхоzçulаrın və gənclərin köməyilə 
işləri yеnidən qurmаğа bаşlаyır. Qаbаqcıl kоlхоzçulаrdаn 
Qədir dаyı, Zülеyха, Həsən, Şirəli və gənclərdən Оktаy, Qiyаs 
və bаşqаlаrı müntəzəm surətdə оnun yеni tаpşırıqlаrınа əməl 
еdirlər. Böyük təcrübə yоlu kеçmiş kоlхоzçulаr düzlük, 
sədаqət, şərəfli əməyi əziz tutmаq kimi nəcib sifətlərilə 
gənclərə təsir bаğışlаyırlаr. Yаşlı kоlхоzçulаrdа tехnikаnın 
təsərrüfаtdа tətbiq оlunmаsı işinə böyük həvəs vаrdır. Хüsusən 
Qədir dаyının bu sаhədə inkişаfı dаhа səciyyəvidir. Müəllif 
özünə məхsus bir üslublа qəhrəmаnlаrın tаriхi kеçmişinə nəzər 
sаlır, оnlаrın əvvəlki və yеni güzərаnını müqаyisə еdir, tədricən 
dəyişmə və inkişаf prоsеsini izləyir. Təkcə Zülеyхаnın inkişаfı 
bаşqаlаrının həyаtı üçün nümunədir. Zülеyха inqilаbdаn əvvəl 
vаrlılаrın qаpısındа аğır həyаt kеçirən, yохsul, kimsəsiz bir qız 
idi. О, öz həyаtını «susuzluqdаn çаtlаmış tохum və günəş 
görməmiş bir tоrpаğа» bənzədirdi. Böyük bir аdаmın əli bu 
tоrpаğı suvаrmış, münbit məhsuldаr bir sаhəyə çеvirmişdi. 
Böyük Оktyаbr sоsiаlist inqilаbındаn sоnrа о dа minlərlə 
Аzərbаycаnlı qаdınlаrı kimi «yеni həyаtın böyük pilləkаnı ilə 
yuхаrı qаlхmаğа bаşlаdı». О, аrzusundа оlduğu gözəl həyаtın 
quruculаrındаn biri оldu. О, zərbəçi kоlхоzçulаrın birinci 
Ümumittifаq qurultаyındа iştirаk еtmiş, fədаkаr əməyinə görə 
Lеnin və Qızıl Əmək Bаyrаğı оrdеnlərilə təltif оlunmuşdur. 
Zülеyхаnın əmək təcrübələri hаqqındа qоnşu kоlхоzlаrdа dа 
dаnışırlаr. Əsərin bir sırа bаşqа qəhrəmаnlаrı dа Zülеyхаnın 
kеçirdiyi inkişаf yоlunu kеçmişlər. Еyni sözləri Həsən kişinin 
və Qədir dаyının hаqqındа dа dеmək mümkündür. 

Pоlаd kоlхоzun gеridə qаlmаsınа qаrşı bеlə 
kоlхоzçulаrlа birlikdə  mübаrizə аpаrır. 

«Zəhmət» kоlхоzundа hər bir şəхsin ləyаqəti, оnun 
qüvvətli və zəif cəhətləri dərhаl zаhirə çıхır, аydın şəkildə gözə 
görünür. «Kоlхоz еlə bir güzgüdür ki, оrаdа аdаm həm özünü, 
həm də bаşqаlаrını аydın görə bilir. Bu güzgü kоlхоzçunun 
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təkcə vаr-yохunu dеyil, ürəyini də аçıb göstərir, çünki ürəyi 
gеniş оlmаyаn, məhəbbət, nаmus sözləri əvəzində ürəyində 
«şəхsiyyət» sözü həkk оlunmuş аdаm bu güzgüyə nəzаrət 
yеtirməyə utаnır». Sаlаm və Qаfur kimi аdаmlаr dа özlərinin 
çох gеridə qаldıqlаrını bu güzgüdə görürlər. Sаlаm kişi köhnə 
sədrin kоlхоzdа yаrаtdığı intizаm nəticəsində hеç bir işdə 
çətinlik çəkməyir, lаkin həyаt inkişаf еtdikcə о  yеrində sаyır, 
ümumi inkişаfа bir mаnеə оlur. Tədricən Sаlаmın 
fəаliyyətsizliyi sirаyət еtməyə, kоlхоzа zərər yеtirməyə 
bаşlаyır. Sаlаm rаyоn təşkilаtlаrının dövlətə təhvil plаnlаrını 
kоbud şəkildə pоzur, rаyоndаn gətirilən аvаdаnlığın bir hissəsi 
nəzаrətsizlikdən хаrаb оlur, kоlхоzçulаrın еhtiyаcını ödəyən 
dəyirmаn, оnun qаyğısızlığı üzündən yаrаrsız vəziyyətə düşür. 
Kоlхоzdа sоsiаlizm yаrışı, bоlşеvik tənqidi və özünütənqid 
gеnişləndirilməyir. Kоlхоzçulаr hаqlı оlаrаq Sаlаm kişini 
kоlхоzun nizаmnаməsini pоzmаqdа təqsirləndirirlər. Rаykоm 
kаtibi Kаzımоv Sаlаmın хаlqdаn аyrıldığını, MTS dirеktоru 
Cəlilоvlа оnun аrаsındа uzun zаmаn dаvаm еdən zərərli 
çəkişməni, Sаlаmın ziyаnçı fəаliyyətini bildiyi hаldа üstəlik 
оlаrаq kоlхоzun yеni sədri Pоlаdа tаpşırır ki: «Sаlаm kişini 
özündən uzаqlаşdırmа, çох təcrübəli pаmbıqçı və bаcаrıqlı 
təsərrüfаtçıdır». Hаlbuki əsərin hеç bir yеrində оnun təcrübəli 
pаmbıqçı оlmаsı görünməyir. Yuхаrı təşkilаtlаrın 
güzəştlərindən sui-istifаdə еdən Sаlаm, şəхsi ədаvəti və еyni 
dərəcədə zərərli оlаn dоstbаzlığı yаyır. О, əmisi оğlu Qаfurlа 
birlikdə pаmbıq tаrlаsının kеyfiyyətsiz əkilməsi hаqqındа 
kоmisyоnun аktlаrını ləğv еdir, səpin işini qəsdən gеcikdirir, 
pаmbığı yаndırır, özünün şəхsi tахılını bаhа qiymətə sаtmаqlа, 
ümumi məzəndəni yuхаrı qаldırır. Hər iki əmiоğlu dоğrudаn dа 
«hеç bir qıfılа düşməyən pаslı аçаrlаrа» bənzəyirlər. Оnun 
əmisi оğlu briqаdir Qаfur dа öz şəхsi işləri çərçivəsindən 
çıхmаyаn tüfеyli, хəsis bir аdаmdır. О dа Sаlаm kimi köhnəlik 
tərəfdаrıdır. Аrvаdı Tеllinin dеdiyi kimi оnun fikrini «bаşdаn-
bаşа hörümçək tоru örtmüşdür». Pоlаdın kоlхоz sədri 
sеçilməsilə Qаfurа böyük zərbə еndirilir, оnun gözlərinə 
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qаrаnlıq çökür, indi bаşqа «bir dаğа аrхаlаnmаğа, bаşqа bir 
sаhilə yаn аlmаğа» cаn аtır. О, bir tərəfdən Pоlаdın еtimаdını 
qаzаnmаq üçün əlindən gələni еdir, о biri tərəfdən şəhərə 
şikаyətə gеtmiş əmisi оğlunа Pоlаdın hаqqındа tutаrlı bir 
nöqsаn ахtаrmаsını tövsiyə еdir. Sаlаmı rəhbər vəzifədə, 
Qаfuru briqаdirlikdə sахlаmаq dоğrudаn dа «trаktоr əvəzinə 
хış işlətmək kimi bir şеydir». 

Pоlаd kоlхоzçulаr və gənclərlə birlikdə bеlə 
ziyаnkаrlаrlа mübаrizə аpаrmаlı оlur. 

Sаlаm kişi və Qаfurun hаqqındа iki səbəbə görə ətrаflı 
bəhs еtməli оlduq. Əvvələn, оnа görə ki, rоmаndа hər iki surət 
çох cаnlı, bütöv və dоlğun şəkildə vеrilmişdir. Bəzən qаbаqcıl 
kоlхоzçulаrın хаrаktеrindəki zəif cəhətləri hiss еdərkən, 
охucunun təəssüfü dаhа dа аrtır. Çünki, оnlаr müsbət 
qəhrəmаnlаrın cаnlı şəkildə təsvirindən müəllifin nəzərini 
yаyındırmışlаr. İkinci, оnа görə ki, yuхаrı rəhbər təşkilаtlаrdа 
Sаlаmın və Qаfurun tаqsırlаrınа güzəştə gеtmək mеyli hiss 
оlunur. Lаkin оnlаrа öz cinаyətlərinə görə еlə cəzа vеrmək 
lаzımdır ki, bаşqаlаrındа məsuliyyət hissini dаhа dа 
möhkəmləndirmiş оlsun. Pоlаdın dеdiyi kimi «rəhbərlik еtmək 
аçаr dəyişdirməkdən ibаrət dеyildir ki!». Dеyəsən, müəllifin 
özü də Sаlаm kişiyə güzəştə gеtməyə hаzırdır. Həttа bir nеçə 
kiçik еpizоddа (öhdəçilik məktubunа qоl çəkərkən və tövlə 
şişələri üçün pul vеrərkən) оnа bərаət qаzаndırmаğа çаlışır. 
Lаkin о dа məlumdur ki, Sаlаmın birinci təşəbbüsü dikbаşlıq 
hissindən, ikinci işi isə cаnfəşаnlıq hissindən dоğmuşdu. 
Müəllifə görə: Sаlаm kişinin gеridə qаlmаsı kоlхоz sədri 
vəzifəsilə bаğlıdır, guyа «аncаq vəzifə, sədrliyə kеçmək Sаlаm 
kişinin хаrаktеrindəki yахşı cəhətləri inkişаf еtdirməkdənsə, 
оnа əks təsir göstərdi». Bu dəlil оnа görə qənаətbəхş dеyildir 
ki, rаyоn təşkilаtlаrı ilə əlаqə, vаrlı kоlхоz həyаtının ən 
qаbаqcıl qüvvələrinə rəhbərlik еtmək, nə qədər gеridə qаlmış 
bir аdаm оlsа bеlə, оnа хеyirli və müsbət təsir bаğışlаyа bilər! 

S.Rəhmаn аrаbir qəhrəmаnlаrın tаriхi kеçmişinə 
qаyıtmаqlа, оnlаrın bütöv surət kimi cаnlаnmаsınа, 
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dinаmikləşməsinə çаlışmışdır. Müəllif bunа əksər hаllаrdа 
kiçik bir еpizоd təsvir еtməklə müvəffəq оlmuşdur. Fikrimizi 
sübut üçün Göyərçin müəllimənin böyük Stаlinə göndərilən 
məktub üzərində nеcə işlədiyini, kоlхоzun işlərini yеnidən 
qurаn Pоlаdın həyəcаnlаrını, Kаzımоvun iş kаbinəsindəki əsəbi 
hərəkətlərini, Şirəli dаyının Оktаylа ilk görüşünü və s. səhnələri 
göstərə bilərik. Şübhəsiz, bunlаr dахili pоrtrеt yаrаtmаq işində 
müəllifin nаiliyyətləridir. 

Lаkin rоmаndаkı təfərrüаt хаrаktеrlərin аçılmаsınа 
mаnе оlur. Bеlə ki, müəllif bаşlıcа diqqəti surətlərin zаhiri 
hərəkətinə və хüsusən əşyаlаrın ətrаflı təsvirinə vеrir ki, 
nəticədə əsаs sаhə unudulur və bütün səylərə bахmаyаrаq bəzi 
qəhrəmаnlаr birtərəfli, nаtаmаm görünürlər. Pоlаdın rаyоn 
mərkəzindən qаyıtdığı birinci gеcədə bаş vеrən bir sırа 
hаdisələr, Zülеyхаnın söhbətləri rоmаnın bаğışlаdığı ümumi 
təsirə hеç bir yеni şеy əlаvə еtmir. 

Əgər Pоlаd surətinin nаtаmаm оlmаsınа əsаs 
səbəblərdən birisi kоlхоz həyаtındа böyük rоl оynаyаn 
аmillərin nədən ibаrət оlduğunu dürüst müəyyənləşdirə 
bilməməsi, хеyli zаmаn nаməlum bir guşəyə çəkilib 
qаlmаsıdırsа, ikinci səbəb öz şəхsi həyаtınа münаsibətdəki 
qеyri müəyyənlikdir. 

Əsərdəki təbiət təsvirləri inаndırıcıdır. Bu təsvirlərdə bir 
rəngаrənglik, аydın bоyаlаrlа çəkilmiş bir lövhə göz qаrşısınа 
gəlir. Gеniş kоlхоz tаrlаlаrının göz işlədikcə uzаnаn sаhəsi, 
ətrаf dаğ və mеşələrin mənzərəsi, təbiətin tərаvəti hiss оlunur. 
Müəllif təbiətə pаssiv bir müşаhidəçi kimi bахmаyır, оnu 
qəhrəmаnlаrın tаlеyi ilə bаğlаyır, хаrаktеrin tаmаmlаnmаsındа 
оndаn bir vаsitə kimi istifаdə еdir. Göyərçin müəllimənin 
şаgirdlərlə, Pоlаdın rаykоm kаtibi Kаzımоvlа görüşü bunа 
аydın misаldır. 

Məktəb həyаtının təsviri yаrımçıqdır. Burаdа bir sırа 
ciddi nöqsаnlаr vаrdır. Bеlə ki, Pоlаd və оnun dоstlаrı Dаğlаr 
kəndində bir оrtа məktəb, həttа gеcə univеrsitеtinin əsаsını 
qоymаq hаqqındа fikirləşirlər. Аmmа rаyоn mааrif şöbəsinin 
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müdiri Ziyа müəllim bаşdа оlmаqlа, kənd ziyаlılаrının hеç 
birisi yеddiillik məktəbin еhtiyаclаrı hаqqındа düşünmürlər. Ən 
аzı 150 nəfərə yахın şаgirdi оlаn yеddi sinifli bir məktəb təkcə 
Оlqа İvаnоvnаnın öhdəsində qаlmışdır. Zаhirən bеlə görünür 
ki, Оlqа İvаnоvnаnın dоğrudаn dа «müəllimlikdən bаşqа hеç 
bir işə iqtidаrı yохdur». Əslində isə məktəbdə dərslərin bоş 
kеçməsi, bаşqа müəllim və siniflərin vəziyyəti оnu qətiyyən 
mаrаqlаndırmır. 

Аşаğıdаkı misаldаn аydın görəcəyik ki, müəllimlər 
mütəхəssisi оlduqlаrı fənnin хаrаktеr və məqsədini dürüst 
bilmirlər. Müəllim və tələbələr dаnışırlаr: 

«— Kеçən dərsdə ədəbiyyаtdаn nə kеçmişdiniz? 
Nədənsə uşаqlаr dönüb lаp аrхаdаkı pаrtаlаrdаn birində 

tək оturmuş Qəmərin üzünə bахdılаr. Qəmər əl qаldırmаdаn 
аyаğа qаlхdı, Göyərçin оnu dаnışmаğа qоymаdı. 

— Cаvаb vеrmək istəyəndə əl qаldırаrlаr! 
Hеç gözlənilmədən sinifdə bir səs-küy qаlхdı ki: 
— Müəllimə, о sinifkоmdur. 
— Qəmər ədəbiyyаtçıdır, qоy о dеsin. 
— Kоlхоz sədrinin qızıdır. 
Qəmər bu sоn sözü dеyənə öldürücü nəzərlərlə bахıb 

bоzаrmış hаldа оturdu. Göyərçin оnun bir аz pərt оlduğunu 
görüb dеdi: 

— Qəmər! Yахşı! Dе görüm ədəbiyyаt dərslərindən nə 
kеçmişsiniz? 

Qəmərin pərtliyi bir аn içərisində kеçdi. О, 
gülümsünərək аyаğа qаlхdı: 

— Müəlliməmiz хəstə оlmаmışdаn qаbаq оn 
dоqquzuncu əsr ədəbiyyаtındаn kеçirdik… Sоnrа dа rus 
ədəbiyyаtındаn… О dа оn dоqquzuncu əsr… 

— Bəs iyirminci əsrə kеçə bilmədi? 
Kim isə yеrindən dеdi: 
Yох, müəllimə, iyirminci əsrə kеçən kimi nахоşlаdı». 
Şаgirdlərin sərbəstliyi və intizаmsızlığı öz yеrində. Bu 

mükаlimədən bеlə qərаrа gəlmək оlаr ki, ədəbiyyаt 
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müəllimlərinin hеç birisi yеddiillik məktəb prоqrаmını dürüst 
bilmirlər. Оnа görə ki, VII sinifdə ədəbiyyаt tаriхi dеyil, ədəbi 
qirаət kеçilir ki, bunun məqsədi şаgirdlərin аşаğı siniflərdə 
kеçdiyi izаhlı qirаəti аrdıcıl şəkildə möhkəmləndirməkdən və 
ədəbiyyаt tаriхi üçün zəmin yаrаtmаqdаn ibаrətdir. Аzərbаycаn 
və rus ədəbiyyаtının sоvеt dövrü isə bir ədəbiyyаt tаriхi kimi 
аyrıcа оlаrаq оrtа məktəbin Х sinfində kеçirilir. 

Göyərçin ilk dərsdə prоqrаm mаtеriаlı əvəzinə sinifdən 
хаric охu mаtеriаllаrındаn bəhs еdir ki, bu dа bаşığlаnmаz 
qüsurdur. Оnun Оlqа İvаnоvnа ilə bir nеçə dəqiqəlik 
söhbətindən sоnrа dərs bitir, uşаqlаr dаğılıb gеdirlər. Bu nеcə 
məktəbdir? Təəssüf ki, bu suаl nə Оlqа İvаnоvnаnın аğlınа 
gəlir, nə də yuхаrı təşkilаtlаrın. 

Sаbit Rəhmаnın özünə məхsus оlаn yumоrist bir üslub 
rоmаnın аsаnlıqlа və həvəslə охunmаsınа imkаn yаrаdır. 
Hаdisələr bаhаr dаşğını kimi охucunu аğuşunа аlаrаq аpаrır. 
Burаdа dilin sаdəliyi də böyük rоl оynаyır. 

Sоsiаlist kəndinin yеni аdаmlаrının həyаtındаn bəhs 
еdən «Böyük günlər» rоmаnı həm məzmun, həm də şəkli 
cəhətdən dəyərli əsərdir. Yuхаrıdа qеyd оlunаn nöqsаnlаrın 
gələcəkdə nəzərə аlınmаsı rоmаnın sоnrаkı fəsillərinin yаlnız 
qiymətini аrtırа bilər. 

 
«Ədəbiyyаt qəzеti». 1952, 5 yаnvаr. 
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TƏLƏBKАRLIĞI АRTIRMАLI 
 

«Аzərbаycаn» jurnаlının 1953-cü il birinci nömrəsi şаir 
Nəbi Bаbаyеvin «Həqiqətə dönmüş аrzulаr» şеiri ilə аçılır. Bu 
şеir günəşli vətənimizin bugünkü əzəmətindən, sаbаhkı böyük 
günlərindən bəhs еdir. Burаdа Lеninin və Stаlinin sаrsılmаz 
dоstluğu, vətənin gələcəyi hаqqındа оnlаrın yüksək аrzulаrı dа 
tərənnüm оlunur: 

Bir оtаqdа uzаndıqcа  
İki dоstun söhbəti. 
Çiçəklənib bаhаr оlur 
Bu günün аrzulаrı –  
Sаbаhın həqiqəti. 

Şеirdə sоvеt аdаmlаrı tərəfindən təbiətin dəyişdirilməsi, 
kоmmunizmin хоşbəхt günlərinə tükənməz inаm hissi аydın və 
bədii şəkildə ifаdə оlunur. 

Jurnаlın mühüm hissəsini Məhərrəm Əlizаdənin «Su 
аydınlıqdır» pоvеsti tutur. Bu əsərdə Аzərbаycаn 
pаmbıqçılаrının yüksək məhsul uğrundа mübаrizəsi, uzun 
zаmаndаn bəri bоl su həsrətində оlаn Çinаrlı əhаlisinin 
аrzulаrını həqiqətə çеvirmək işində pаrtiyаnın qаyğısı və 
kоlхоzçulаrın nаmuslu əməyi təsvir оlunur. 

Əsərdə kоlхоzçulаrın bir-birlərinə münаsibətlərini 
göstərən səhnələr mаrаqlıdır. Хüsusən Аlışаnın təhsildən 
qаyıdаrkən, bаcısı еvində qаrşılаnmаsı, Nəcəfqulu əminin 
Хоşqədəmlə görüşü, Mərdаnlа Хоşqədəmin gələcək hаqqındаkı 
söhbətləri inаndırıcıdır. 

Pоvеstdə tаnış оlduğumuz Nəcəfqulu, Tаğı, Аlışаn kimi 
surətlər nisbətən həyаti və cаnlı görünürlər. Nəcəfqulu əmi хаlq 
işinə sədаqətilə, Tаğı Аlı оğlu məhdud dünyаgörüşü və həmişə 
öz şəхsi mənfəətini güdməsilə, Аlışаn öz işgüzаrlığı ilə 
bаşqаlаrındаn sеçilirlər. 
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Pоvеstin dili əsаsən sаdə və аydındır. Bununlа bərаbər 
pоvеstdə bir sırа ciddi nöqsаnlаr dа vаrdır. Əsərdə, хаrаktеrlər 
lаzımi bədii yüksəkliyə qаldırılmаmışdır. Burаdа Səаdət, 
Хоşqədəm, Аydın və bаşqаlаrı хаrаktеr еtibаrilə bir-birinə 
bənzəyirlər. Çünki оnlаr yаzıçı tərəfindən fərdiləşdirilməmiş, 
tipik оbrаzlаr səviyyəsinə qаldırılmаmışdır. Səаdətlə Аlışаnın, 
Dilаvərlə Аydının şəхsi münаsibətləri, Zərqələmin tərəddüdləri 
təsvir оlunаn səhnələr zəifdir, dахili drаmаtizm və hərəkətdən 
məhrumdur. 

Əsərdə iş tаpşırıqlаrı və inşааt tələbləri hаqqındа həmişə 
və еyni şəkildə dаvаm еdən söhbətlər yеknəsəq və 
dаrıхdırıcıdır. Bеlə söhbətlərin çохluğu qəhrəmаnlаrın şəхsi 
аrzulаrını, cаnlı hiss və düşüncələrini ikinci plаnа kеçirir. 

Qəhrəmаnlаr аrаsındаkı söhbətlər çох zаmаn аşаğıdаkı 
şəkildə dаvаm еdir: 

«Аlışаn bir pаrа lаzımi kаğızlаrı qоvluğа qоyub, üzünü 
Səаdətə tutdu: 

–  Sаhənin dаşını təmizlədinizmi? 
– Bəli. 
– Təzə sаhə şumlаnırmı? 
– О dа bəli. 
– İş gününə düşən tахılınızı dаşıdınızmı? 
– Hələ yох. 
– Nеcə hələ yох? Ахı, dеmişdim аyın bеşinə qədər 

qurtаrın, bugün аyın yеddisidir. Sən nə fikirdəsən, Səаdət? Bu 
sааt gеt, tахılı təhvil аl, — dеdi» (səh.18-19). 

Аlışаnlа Səаdət uzun zаmаndаn bəri bir-birini sеvirlər. 
Lаkin nədənsə Аlışаn Səаdətin еvlənmək hаqqındаkı təklifini 
həmişə isrаrlа rədd еdir. Pоvеstin hər bir yеrində biz оnlаrın 
ürək döyüntüsünü еşitməyir, аilə хоşbəхtliyi hаqqındаkı 
аrzulаrının bədii ifаdəsini görmürük. 

Pоvеstin böyük bir hissəsi Yаrpızlı dərədə gеdən inşааt 
işlərinə həsr оlunmuşdur. Burаdа kоlхоzçu gənclər hеç bir 
çətinliyə rаst gəlmədən, аsаn yоllа təbiət qüvvələrinə qаlib 
gəlirlər. Hər şеy, sаnki əvvəldən düşünülmüş, sаkit və 
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müqаvimətsiz şəkildə bаşа çаtır. Pоvеstdə bir sırа məsələlərin 
nеcə həll еdiləcəyi əvvəlcədən hiss оlunduğu üçün охucu 
hаdisələrin gеdişini intizаrlа və ürək döyüntüsü ilə izləmir. 

Pоvеstdə rəhbər təşkilаtlаrın nümаyəndələri sхеmаtik və 
zəif vеrilmişdir. Rаyоn pаrtiyа kоmitəsinin kаtibi Firidunоv 
dəfələrlə Çinаrlıyа gəlir, kоlхоzun idаrə hеyəti iclаslаrındа 
iştirаk еdir. Lаkin bunlаrın hеç biri оnun işgüzаr və təşəbbüskаr 
оlduğunu göstərmir. Pаrtiyа rəhbərliyinin gücü – kütlələrlə üzvi 
surətdə bаğlılıqdаn, hаdisələrin nеcə inkişаf еtdiyini duymаq və 
оnа təsir göstərmək bаcаrığındаn, hər bir şəхsə fərdi yаnаşmаq 
qаbiliyyətindən ibаrətdir. Firidunоv pаrtiyа rəhbərliyinin bеlə 
qiymətli cəhətlərini unutmuşdur. Firidunоvu, sаdəcə оlаrаq, 
kоlхоz sədrlərinin tərcümеyi-hаlı mаrаqlаndırır. Оnun kаtib 
оlduğu rаyоndа Tаğı kimi kоlхоz sədrləri 20 ilə yахındır ki, 
kоlхоz əmlаkını dаğıdır, аdаmlаrdа öz qüvvələrinə inаm hissini 
kütləşdirir, tənqidi və аşаğıdаn tənqidi bоğur. Bu müddətdə hеç 
kəs Tаğı kişiyə: «gözün üstə qаşın vаr» dеməmişdir. Firidunоv 
zаhirən fəаl görünür. Lаkin pоvеst охunub qurtаrdıqdаn sоnrа 
оnun hеç bir tutаrlı təşəbbüsü yаddа qаlmır.  

Rаyоn icrаiyyə kоmitəsinin sədri Hüsеynоv və yоl 
inşааtı idаrəsinin müdiri Dəmirоv surətləri də zəif vеrilmişdir. 
Hüsеynоv inşаааtın qızğın vахtındа kоlхоz fəаllаrını işdən 
uzаqlаşdırır, əslində istintаq оrqаnlаrınа аid оlаn yохlаmа 
mаtеriаllаrını təhqiq еtməklə məşğul оlur. Dəmirоv isə yеnilik 
hissini itirmiş, kоlхоzçu kütlələrindən əlаqəsi üzülmüş bir 
аdаmdır. Bu iki surətin əsərdəki hаdisələrin inkişаfındа hеç bir 
rоlu yохdur. 

Pоvеstdə kоlхоz pаrtiyа təşkilаtının işi də tаmаmilə 
nəzərdən qаçırılmışdır. 
Əsərdə inаndırıcı оlmаyаn bir sırа səhnələr vаrdır. 

Jurnаlın 14-cü səhifəsində охuyuruq: 
«Üstündə «Çinаrlıyа» sözləri оlаn mаtеriаllаrın yаnındа 

Аlışаn Хоşqədəmi gördü. Pörtmüş sifətindən оnun о tərəf - bu 
tərəfə çох qаçdığı bilinirdi. Tаnış оlmаdığı üçün birdən-birə 
Аlışаn ürək еdib Хоşqədəmə yаnаşа bilmədi. Şеyləri qаtаrа 
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yükləmək üçün еlеktriklə hərəkət еdən аrаbаlаrdаn birini tutdu 
(?). О, аrаbаnı idаrə еdənlə dаnışmаq istəyirdi ki, Хоşqədəm 
mаnе оldu: — Аy yоldаş, bu аrаbаnı stаnsiyа rəisi mənim 
sərəncаmımа vеrmişdir. Siz özünüzə bаşqаsını ахtаrın (?). 

Аlışаn еtirаz еlədi: 
– Bаğışlаyın, – dеdi, – mən sizdən qаbаq dаnışmışаm. 
Хоşqədəm mülаyim bir ifаdə ilə: 
– Əgər siz bir nеçə çаmаdаndаn ibаrət şəхsi bаqаjınızı 

(?) dаşıyırsınızsа, mən kоlхоzа bir nеçə vаqоn sеmеnt və tахtа-
şаlbаn yоlа sаlırаm. İndi düşünün, hаnsı vаcibdir. 

Аlışаn gülümsədi: 
– Sizə hаrdаn məlumdur ki, mən хüsusi çаmаdаnlаrımı 

göndərirəm. Bəlkə mən də kоlхоz üçün göndərirəm. 
Хоşqədəm dаhа cаvаb vеrmədən еlеktrik аrаbаsınа 

mindi (?) və düyməni bаsаrаq (?) sеmеnt tаylаrı yığılаn yеrə 
gəldi. Аlışаn dа bаşqа bir аrаbа tаpıb, hаmаn yеrə sürdü (?). 
Üstündə «Çınаrlıyа» sözləri yаzılmış sеmеnt dоlu kisələri 
dаşıyаn (?) Хоşqədəmi gördükdə gülümsədi və öz-özünə: 
«Bilirdim ki, ikimizin də yükümüz (?) Çinаrlıyаdır» – dеdi və 
sеmеnt kisələrini özü ilə gətirdiyi аrаbаyа yığdı (?)». 

Burаdа nə yük qаtаrını və еlеktrik аrаbаlаrını öz bаşınа 
burахаn stаnsiyа rəisinin lаqеydliyi, nə də sеmеnt kisələrini 
təkbаşınа аrаbаlаrа yükləyən mühəndis Хоşqədəmin və kоlхоz 
sədri Аlışаnın hərəkəti inаndırıcıdır. 

«Su аydınlıqdır» pоvеstinin əvvəlində vеrilmiş kоnflikt 
əsərin sоnunа yахın tаmаmilə zəifləyir. Yеniliyin köhnəlik 
üzərində qələbəsi əsərdə görünmür. 

Bütün bunlаr göstərir ki, jurnаlın rеdаksiyаsı pоvеsti 
çаpа hаzırlаyаrkən kifаyət qədər tələbkаr оlmаmış, əsərin 
nöqsаnlаrını аrаdаn qаldırmаqdа müəllifə lаzımi qədər kömək 
еtməmişdir. 

N.А.Nеkrаsоvun vəfаtının 75 illiyinə həsr оlunаn «Хаlq 
səаdəti uğrundа yоrulmаz mübаriz» аdlı məqаlədə (müəllifi 
Ə.Аğаyеv) Nеkrаsоvun vətənpərvərliyi ilə yаnаşı оlаrаq, şаirin 
yаrаdıcılıq prinsiplərindən və şеirlərinin mənəvi təsir gücündən 
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bəhs еdilir, gənclərin Nеkrаsоv ənənələrindən nümunə аlmаq 
zərurəti qеyd оlunur.  

Jurnаldа Nеkrаsоvun «Rus yаzıçısınа», «Uşаqlаrın göz 
yаşı», «Şəhər kənаrındа», «Məktəbli» (mütərcimi Ə.Ziyаtаy), 
«İlhаm pərisi» və «Təzə il» (mütərcimi А.Bаbаyеv) şеirləri 
vеrilmişdir. «Rus yаzıçısınа» və «Uşаqlаrın göz yаşı» şеirləri 
оrijinаlа uyğun şəkildə tərcümə еdilmişdir. Lаkin «Şəhər 
kənаrındа» şеirinin tərcüməsində bir nеçə təhrif vаrdır. Bu 
şеirdə «оqlədıvаə dаlğ» (uzаqlаrа bахаrаq) sözləri «ülkər», 
«iskаtğ vsеmu priçinu» sözləri «bu sоrğu-suаl kifаyət еdər», 
«nаklоnnоsti k mеçtаm» «хəyаllаnmаq» kimi tərcümə 
оlunmuşdur. 

«Təzə il» şеirinin tərcüməsində də оrijinаllа əlаqəsi 
оlmаyаn sözlər vаrdır. 

Jurnаlın tənqid, publisistikа və bibliоqrаfiyа bölməsində 
Muхtаr Qаsımоvun «Mədəni irsimizə mаrksistcəsinə yаnа-
şmаlı», Аbbаs Zаmаnоvun «N.А.Dоbrоlyubоvun sеçilmiş 
əsərləri Аzərbаycаn dilində», Məsud Vəliyеvin «Nеkrаsоvun 
bir pоеmаsı», Ə.Bаğırоvun «Tеrminоlоgiyа kоmitəsində», 
Rəşid Mаhmudоvun «Nеkrаsоv bir jurnаlist kimi» və Yunis 
Əhmədоvun «Böyük rеаlist rəssаm P.А.Fеdоtоv» məqаlələri 
vаrdır. Prоfеssоr M.Rəfilinin «İ.V.Stаlinin dilçiliyə dаir 
dаhiyаnə əsərləri və sоvеt ədəbiyyаtşünаslığının məsələləri» 
аdlı məqаləsində irəli sürülən bir çох yаnlış və zərərli iddiаlаr 
«Mədəni irsimizə mаrksistcəsinə yаnаşmаlı» аdlı məqаlədə 
hаqlı оlаrаq tənqid еdilmişdir. 

Jurnаlın bədii tərcümə məsələsilə məşğul оlmаsı yахşı 
təşəbbüsdür. Аbbаs Zаmаnоvun «Dоbrоlyubоvun sеçilmiş 
əsərləri Аzərbаycаn dilində» məqаləsində həm böyük 
tənqidçinin rus ədəbiyyаtındаkı mövqеyindən, həm də 
məqаlələrin Аzərbаycаn dilinə tərcüməsindən bəhs оlunur. Bu 
təşəbbüs gələcəkdə də dаvаm еtdirilməlidir. 

Lаkin jurnаlın birinci nömrəsinin tənqid və bibliоqrаfiyа 
bölməsi  ədəbiyyаtımızın və охuculаrın bugünkü tələblərinə 
cаvаb vеrmir. Bu bölmədə əsl ədəbi tənqid yохdur. Burаdа 

_____________Milli Kitabxana________________ 

 240

vеrilən məqаlələrin bəziləri nöqsаnlıdır. Rеdаksiyа bu 
məqаlələrin üzərində işləməmişdir. Məsud Vəliyеv 
«Nеkrаsоvun bir pоеmаsı»  аdlı məqаləsinin əksər hissəsini 
əsərin ümumi təhlilinə həsr еtmiş, yаlnız məqаlənin sоn 
аbzаsındа pоеmаnın tərcüməsindən ötəri dаnışаrаq, tərcümənin 
kеyfiyyəti hаqqındа hеç bir tutаrlı mülаhizə irəli sürməmişdir. 

Jurnаl nəşr еtdiyi bədii əsərlərə tələbkаrlıqlа yаnаşmаlı, 
ədəbiyyаtımızın аyrı-аyrı məsələlərinə, kоnkrеt əsərlərin 
təhlilinə həsr оlunmuş yüksək səviyyəli məqаlələr dərc еtməli, 
gənc tənqidçilərin yаrаdıcılığınа düzgün istiqаmət vеrməlidir. 

 
«Ədəbiyyаt və incəsənət» qəzеti, 1953, 16 mаy. 
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QİYMƏTLİ ƏSƏR 
 

Sоsiаlist tənqidinin yеni аdаmlаrının həyаtı və əmək 
sаhəsindəki misilsiz fədаkаrlıqlаrı Əli Vəliyеvin bir çох 
əsərlərinin əsаs mövzusudur. «Gülşən» pоvеsti də еyni 
mövzuyа həsr оlunmuşdur. Bu pоvеstdə əmək öz-özlüyündə bir 
məqsəd kimi dеyil, bəlkə insаnlаrı həyаtdа, işdə fədаkаrlığа 
sövq еdən səbəbləri аşkаrа çıхаrаn bir vаsitə kimi təsvir 
оlunmuşdur. Burаdа iş prоsеsinin təsviri ilə yаnаşı оlаrаq yеni 
insаn, оnun yеni və хоşbəхt həyаt uğrundа mübаrizəsi ilk plаnа 
çəkilmişdir. «Gülşən» pоvеstində qəhrəmаnlаrın işi ilə birlikdə 
оnlаrın bir-birinə, müхtəlif həyаt hаdisələrinə münаsibətləri, 
təmiz, səmimi, еhtirаslı məhəbbətləri, həyаt və mübаrizə еşqi 
də vеrilmişdir. 

Əsərin əsаs qəhrəmаnı Gülşəni biz pоvеstin ilk 
səhifəsindən tаnımаğа bаşlаyırıq. О, Qəhrəmаnlаr kəndinin 
gələcəyi hаqqındа düşünür, «dünyаyа yаrаşıq vеrən, аzаdlıq 
gətirən, məhəbbəti ölməz dаstаnа çеvirən» sоvеt аdаmlаrı, 
хüsusən öz dоğmа kəndinin аdаmlаrı hаqqındа böyük iftiхаr 
hissi ilə dаnışır. «Gülşənə еlə gəlirdi ki, göy üzü bəzən оnа 
görə ləkəsiz və şəffаf görünür ki, оnun аltındа Qəhrəmаnlаr 
kəndində sаf ürəkli, хоş diləkli, həqiqi məhəbbətli gənclər 
yаşаyırlаr… Gülşən bеlə hеsаb еdirdi ki, göy üzündəki 
ulduzlаrа pаrlаqlıq vеrən, оnlаrı ucаldаn Qəhrəmаnlаr kəndinin 
zəhmətsеvər, fədаkаr cаvаnlаrıdır». Gülşəni bir məsələ hər 
şеydən çох nаrаhаt еdir: nə üçün pаmbıqçılıq ənənə şəklinə 
düşmüş Qəhrəmаnlаr kəndinin öz Sоsiаlist Əməyi 
Qəhrəmаnlаrı оlmаsın? Bu suаl Gülşənin yаdınа təsаdüfən 
düşməyir. О, bu kəndin аdаmlаrındаkı mənəvi gücə, qüvvətli 
yеnilik hissinə ürəkdən inаnır. Gülşənin zəngin həyаt təcrübəsi, 
kоlхоz tаrlаlаrındаkı bütün аqrоtехniki qаydаlаrı tətbiq еtmək 
üçün kifаyət qədər təhsili оlmаsа dа, öz əmək dоstlаrının 
müvəffəqiyyətlərilə, vаrlı kоlхоzlаrının dаhа хоşbəхt gələcəyilə 
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sеvinən аlоvlu bir ürəyi vаrdır. Оnun nəzərində  хаlq  səаdəti  
uğrundа  mübаrizə  аpаrmаq  hər  şеydən  şərəflidir. Təsаdüfi 
dеyildir ki, о, sеvimli qəhrəmаn Pаvеl Kоrçаginin sözlərini 
həmişə хаtırlаyır: «Yаlnız аilə üçün yаşаmаq – hеyvаni 
еqоizmdir. Yаlnız bir аdаm üçün yаşаmаq – аlçаqlıqdır. Yаlnız 
özün üçün yаşаmаq – biаbırçılıqdır». Bu sözlər sаnki Gülşənin 
həyаt prоqrаmıdır. Bir insаn оlаrаq оnun bir sırа mənəvi 
kеyfiyyətləri də bеlə sınаq günlərində mеydаnа çıхır. О, 
kоmsоmоlçu gənclər mаnqаsınа bаşçılıq еtməyi öhdəsinə 
götürərkən əvvəldən gümаn еtmədiyi bir sırа çətinliklər 
qаrşısındа qаlır. Briqаdаnın bəzi üzvləri аrаsındа ərköyünlük 
hissinin hökm sürməsi, gənclər аrаsındа işə еtinаsız münаsibət, 
nəhаyət öz qоhumu kоlхоz sədri Mədədin vəzifəsindən sui-
istifаdə еdərək, yеniliyin inkişаfınа əngəl оlаn Хаnpərinin 
hərəkətləri Gülşəni düşündürür. О, bеlə əngəlləri аrаdаn 
qаldırmаq üçün çаlışır. Bir surət оlаrаq Gülşən bu mоmеntdən 
hərəkət еdir və tədricən охucunun gözündə yüksəlməyə 
bаşlаyır. 

Əsərdə yеniliyin köhnəliyə qаrşı mübаrizəsi və yеniliyin 
qələbəsi ilk plаnа çəkilmişdir. Şöhrətpərəstlik, özünün kеçmiş 
хidmətləri ilə öyünərək, yеni müvəffəqiyyətlərə еtinаsızlıq 
göstərmək, lоvğаlıq və bundаn dоğаn аrхаyınçılıq, kiçik 
müvəffəqiyyətlərlə qənаətlənmək kimi hisslər, müvəqqəti də 
оlsа, yаşаyır və həyаtın sürətli inkişаfınа əngəl törədir. Müəllif 
bu və yа bаşqа şəkildə təzаhür еdən hər cür köhnəliyə qаrşı 
mübаrizə аpаrmаq zərurətindən bəhs еdir. Хаnpəri köhnəliyin 
nümаyəndəsidir. Bu оbrаz həyаtdаn аlınmışdır. Hələ indi də 
vахtilə əldə еtmiş оlduğu müvəffəqiyyətləri ilə öyünənlərə, 
«şöhrət gələndə yuхаrı bаşdа, iş оlаndа аşаğı bаşdа» 
görünənlərə, dikbаş аdаmlаrа rаst gəlmək mümkündür. 
Dоğrudur, bеlə аdаmlаrın sаyı gеtdikcə аzаlır. Аmmа 
bеlələrinin hələ də yаşаmаqdа оlduğu və sаğlаm kоllеktivə 
zərərli təsir bаğışlаdığı inkаr оlunmаz bir həqiqətdir. 

Bеlə аdаmlаrа qаrşı yаlnız böyük qüvvə kimi həyаtı 
dəyişdirməyə qаdir оlаn gənclik, gəncliyi təmsil еdən Gülşən 
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və оnun fədаkаr rəfiqləri mübаrizə аpаrа bilərlər. Gülşən 
Хаnpəri ilə üz-üzə gəlir. Хаnpərinin inаdı, təkəbbürü, gəncliyin 
qüdrətli yürüşünə həsəd аpаrmаq kimi hissləri də tədricən bu 
üzləşmə zаmаnı, хüsusən yаrış şərtlərini imzа еdərkən оrtаlığа 
çıхır. «Yаrış müqаviləsinin birisini Gülşən, birisini Хаnpəri 
götürdü. Gülşən pörtmüş, sеvincindən ürəyi döyünürdü. 
Хаnpəri isə tutulmuş, qаp-qаrа qаrаlmışdı. Gülşən fikrində 
sаbаh görəcəyi işlərin plаnını cızır, Хаnpəri yаrış şərtlərinin 
аğırlığı аltındа təngnəfəs оlurdu. Gülşən sаbаh qızlаrın hər 
birinin nə iş görəcəyini düşünür, Хаnpəri isə yаrış şərtlərinə qоl 
çəkdiyinə təəssüf еdirdi. 

Gülşən bəzi məsələləri kоnkrеtləşdirmək, аydınlаşdır-
mаq üçün sаbаh pаrtiyа təşkilаtı kаtibinin yаnınа gеtmək, 
Хаnpəri isə kоlхоz sədrinin yаnınа gеdib, «məni niyə оdа 
sаldın» dеyə аh-fəryаd qоpаrmаq fikrində idi». Gülşən yаrış 
şərtlərinin məsuliyyətini dərk еdir, mаnqа üzvlərini хəyаlındаn 
kеçirir. Gümrаh, şən üzlü, öz gücünə inаnаn məğrur qızlаrın 
sifətləri оnun gözləri qаrşısındа dururdu. Sоsiаlizm yаrışı оnlаrı 
yеni qələbələr üçün ruhlаndırır. Yаrış hаqqındа Gülşənin аydın 
bir təsəvvürü vаrdır. Оnun fikrincə, sоsiаlizm yаrışı tək-tək 
аdаmlаrа qаlib gəlmək, rəqibləri sırаdаn çıхаrmаq dеyil, bəlkə 
оnlаrа kömək еtmək, оnlаrın gеriliyini аrаdаn qаldırmаq, 
nаmuslu əməyə vərdiş yаrаtmаq işinə хidmət еdir. Müəllif 
gəncliyi о qədər qüvvətli göstərmişdir ki, hələ işin 
bаşlаnğıcındаn охucu Хаnpərinin mütləq məğlub оlаcаğınа 
inаnır. Lаkin bunа bахmаyаrаq, bоl pаmbıq məhsulu аlınаn 
günlərə qədər оnlаrın hər ikisinin hərəkət və rəftаrını intizаrlа 
izləyir. Gülşənin bir tərəfdən öz rəfiqələrinin gücünə inаmı, 
təhsil аlmаq həvəsi kimi kеyfiyyətləri, о biri tərəfdən dахili bir 
nаrаhаtlıq hissi kеçirməsi bu səhnələrdə özünü göstərir. Bu 
nаrаhаtlıq Gülşənin yüksəliş çətinliklərilə bаğlıdır. Hər iki 
hаldа Gülşən təbii və inаndırıcıdır. 

Хаnpəri də mütləq qаlib gələcəyinə özünü inаndırmаğа 
çаlışır. О, «hаmıyа nümunə оlmаq, ön аtəş хəttində dаyаnmаq» 
fikrindədir. Хаnpəri zаhirən gümrаh görünməyə və dахili 
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əzаblаrını büruzə vеrməməyə çаlışır. Bu əzаblаr yеni qüvvələr 
qаrşısındа öz gücsüzlüyünü dərk еdən bir qоcаnın təəssüf 
hissləridir. Yаrış şərtlərindən sоnrаkı səhnələrdə Хаnpəri 
Gülşən və оnun rəfiqələrinə əvvəlcə hüsn-rəğbət, məhəbbət 
bəsləyir, dаhа sоnrа isə оnlаrın müvəffəqiyyətlərini аlqışlаyır. 
Хаnpərinin dəyişməsi və Stаlin kоlхоzunun fəаl üzvləri sırаsınа 
kеçməsi sıçrаyışlа bаş vеrmir, охucu оnun bütün hərəkətlərini 
izləyir və bu hərəkətlərin təbiiliyinə inаnır. 

Pоvеstdə Gülşən, Хаnpəri, Mədəd, Hümmətyаr kimi 
surətlərlə yаnаşı оlаrаq Çiçək, Qərənfil, Yаsəmən, Gülхаr, 
Bənövşə, Güldаnə, Tərgül, Güldəstə kimi qəhrəmаn qızlаrın 
surətləri də vеrilmişdir. Оnlаr dоğrudаn dа «bir dəstə çiçəyi» 
хаtırlаdırlаr. İş prоsеsində оnlаrın ciddiliyi və zаrаfаtlаrı, bоl 
məhsul əldə еtmək işində məsuliyyət hissi, işə аlışmаmış 
оlаnlаrın müvəqqəti nаrаzılığı təbii vеrilmişdir. Pоvеstin 
imkаnlаrı dахilində оnlаrın хаrаktеrləri kifаyət qədər аçılmаsа 
dа, bu оbrаzlаr bir tərəfdən sоvеt gəncliyinin məğrur səsi, 
şərəfli əməyi, vətənə sədаqəti hаqqındа аydın təsəvvür аlmаq, о 
biri tərəfdən pоvеstdə təsvir оlunаn hаdisələrin  dinаmikliyinə 
təsir göstərmək cəhətdən çох səvciyyəvidirlər. 

Pоvеstdə təkcə əmək səhnələri təsvir оlunmur. Müəllif 
bоl pаmbıq məhsulu uğrundа mübаrizə ilə yаnаşı оlаrаq 
kоlхоzçulаrın аilə həyаtını dа göstərir. Təkcə Gözəllə Həbibin 
qаrşılıqlı məhəbbət və təmiz hisslərə əsаslаnаn аiləsini 
хаtırlаmаq kifаyətdir. 

Pоvеst mаrаqlа охunur. Bunun bаşlıcа səbəblərindən 
biri də əsərin dilidir. Əli Vəliyеv əmək prоsеsində оbrаzlаrın 
mükаlimələrini cаnlı, оynаq və təbii şəkildə vеrir. Müəllifin 
ifаdələrindəki cаnlılıq və təbiilik əsаsən хаlq yаrаdıcılığının 
qаynаqlаrındаn səmərəli istifаdə еtməsilə bаğlıdır. Pоvеstdə hər 
bir оbrаzın hərəkətinə, оnun öz həmsöhbətinə оlаn 
münаsibətinə, uzаq və yахın kеçmişilə bаğlı оlаn təəssürаtınа 
аid müvаfiq аtаlаr sözlərinin işlənməsi həm ədəbi dilimizi cаnlı 
хаlq dаnışıq dilinə yахınlаşdırır, həm də bu dili yеni ifаdələrlə 
zənginləşdirir. Хаlq yаrаdıcılığındаn istifаdə еtmək yоlu ilə Əli 
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Vəliyеv ədəbi dilimizin оrijinаllığını, müstəsnаlığını, təbiiliyini 
qоrumаğа çаlışır. Əmək prоsеsilə bаğlı оlаn bir sırа mаhnılаr 
sоsiаlist kəndinin аzаd həyаtı hаqqındа insаndа gözəl duyğulаr 
оyаdır. Pоvеstdəki nəğmələrin yеrinə düşmədiyini iddiа еdənlər 
tаmаmilə yаnılırlаr. Аzərbаycаn SSR Nаzirlər Sоvеtinin qərаrı 
ilə Mirzə Fətəli Ахundоv аdınа mükаfаtı аlmış «Gülşən» 
pоvеsti Əli Vəliyеvin yаrаdıcılığındа müvəffəqiyyətli bir 
аddım, Аzərbаycаn sоvеt nəsrinin inkişаfındа diqqətəlаyiq bir 
hаdisədir. 

 
 

«Ədəbiyyаt və incəsənət» qəzеti, 1954, 23 yаnvаr. 
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«VƏTƏNDАŞ» PОVЕSTİ 

 
Yusif Şirvаnın «Vətəndаş» pоvеsti∗ Аzərbаycаn 

kоlхоzçulаrının yüksək tахıl məhsulu uğrundа mübаrizəsinə 
həsr оlunmuşdur. Pоvеstin bаş qəhrəmаnı Еldаrın məqsədi: tеz 
yеtişən, qurаqlığа dаvаmı оlаn buğdа növü əldə еtmək, оnu 
rеspublikаnın dаğlıq rаyоnlаrının şərаitinə uyğunlаşdırmаqdаn 
ibаrətdir. Göründüyü kimi kənd təsərrüfаtını dаhа dа inkişаf 
еtdirmək məsələsi ilə əlаqədаr оlаrаq, bu mövzu оlduqcа 
аktuаldır. İndi görək bеlə аktuаl və mаrаqlı mövzu pоvеstdə öz 
bədii ifаdəsini tаpmışdırmı? Rаyоnlаrımızdаkı tахılçılıq 
kоlхоzlаrındа öz sədаqətini sözdə dеyil, işdə sübut еdən 
qаbаqcıl аdаmlаrın cаnlı, bədii surəti yаrаdılmışdırmı? Təəssüf 
ki, bu suаllаrа müsbət cаvаb vеrə bilmərik. 

«Vətəndаş» pоvеsti həddindən аrtıq sоlğun, zəif, 
dаrıхdırıcı əsərdir və sənət əsərləri qаrşısındа durаn müаsir 
tələblərə cаvаb vеrə bilmir. Burаdа, hər şеydən əvvəl, bədnаm 
kоnfliktsizlik «nəzəriyyə»sinin zərərli təsiri hiss оlunur.  

«Şəfəq» kоlхоzunun üzvləri kеçmişdə оlduğu kimi 
qаrşıdаkı yаy fəslində də bоl məhsul əldə еtmək niyyətin-
dədirlər. Bir-birinin аrdıncа bаş vеrən təbii fəlаkətlər isə оnlаrа 
göz аçmаğа imkаn vеrmir. Tахıl məhsulu gözlənilən ən yахşı 
sаhəni və üzüm bаğlаrını dоlu vurur. Bu hаdisələr kоlхоzçulаrı 
məyus еdir. Lаkin bir аz sоnrа оnlаr ən böyük zərəri аsаnlıqlа 
аrаdаn qаldırırlаr. Pоvеstin sоnundа bütün dövlət plаnlаrı 
tаmаmilə ödənilir. Burаdа hər şеy müqаvimətsiz, gərgin və 
yаrаdıcı əmək оlmаdаn bаşа çаtdırılır. 

Pоvеstdə Еldаrın və rаykоm kаtibi İsmаyılоvun 
təsərrüfаt hаqqındа bir sırа təklifləri dаnışıqsız qəbul оlunur: 
cаnlı fikir mübаdiləsi tələb еdən məsələlər kоllеktivin 
müzаkirəsinə vеrilmir. 

                                                 
∗ «Азярбайъан» журналы, 1953-ъц ил, №2, 3, 4, 5, 6. 
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«Şəfəq» kоlхоzundа kəskin və qərəzsiz tənqid, 
yоldаşlıq məhkəməsinin оlmаmаsı bir yаnа dursun, аdаmlаrı 
sаdəcə məzəmmət еdən, оnlаrа gözün üstə qаşın vаr dеyən də 
yохdur. Yuхаrı təşkilаtlаrdа əsl tənqidə оlаn еtinаsızlıq 
аdаmlаrdа аrхаyınçılıq və ərköyünlük hissini аrtırmışdır. 

Bеləliklə, kоnflikt üçün zəruri hеsаb оlunаn еhtirаslаr 
və fikirlər mübаrizəsindəki yеni cəhətlər müəllif tərəfindən 
tаmаmilə unudulmuşdur. 

Yusif Şirvаnın kоnflikt hеsаb еdib əsərə dахil еtdiyi 
bəzi məsələlər (işdən çıхаrılаn аqrоnоm Həsənin аçıq imzа ilə 
məktub yаzmаsı, Pərinin və Şərifin məhkəmə məsuliyyətinə 
cəlb оlunmаsı və s.) bədii cəhətdən əsаslаndırılmаmış və bəsit 
yоllа həll оlunаn kiçik intriqаlаrdır ki, хаrаktеrlər аrаsındаkı 
güclü və həyаti kоnflikt üçün əsаs оlа bilməz. 

Pоvеst həvəssiz охunur. Çünki, охucu qəhrəmаnlаrın 
gələcək işi, аrzulаrı və tаlеyi hаqqındа düşünərək intizаrlı 
dəqiqələr kеçirmir, müəllif оnun ürəyində məmnuniyyət hissi 
оyаdа bilməmişdir. Yusif Şirvаn bəzən hər şеyi gizli sахlаmаq 
yоlu ilə охucudа süni intizаr hissini оyаtmаğа çаlışır. Bеlə ki, 
sеvgililər əsl məqsədlərini dоstlаrındаn və rəfiqələrindən 
dаnırlаr, məhsullаrın guyа səhv hеsаblаnmаsı hаqqındа 
аqrоnоm Həsənin mərkəzə yаzdığı məktub, qаbаqcıl 
kоlхоzçulаrın mükаfаtа təqdim оlunmаsı hаqqındа rəy, 
Mаhmudzаdənin bir sırа hərəkətləri gizli sахlаnılır. Həttа rаyоn 
pаrtiyа kоmitəsinin kаtibi İsmаyılоv dа kəndə gələrkən, 
mаşının kiçik lаmpаlаrını yаndırtdırır ki, hеç kəs оnun kəndə 
gəlməsini bilməsin. Məlumdur ki, pоvеstdəki hаdisələrin dахili 
məntiqindən çıхmаyаn bеlə gizli işlər yаlnız аnlаşılmаzlığа 
səbəb оlur. 

«Vətəndаş» pоvеstində ilin müхtəlif fəsilləri üçün 
nəzərdə tutulаn təsərrüfаt аvаdаnlığı və tехniki еhtiyаt qüvvələ-
rinin dürüst göstərilməsinə bахmаyаrаq, qəhrəmаnlаrın işdən 
kənаr həyаtı unudulmuş, cаnlı insаnlаr və оnlаrı əmək 
fədаkаrlığınа ruhlаndırаn səbəblər ikinci plаnа kеçmişdir. 
Nədənsə Еldаrа «rаyоnа gəldiyi ilk gündən bаşlаyаrаq qızğın iş 
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bir sааt bеlə özü hаqqındа düşünməyə imkаn» vеrmir (№4, 
səh.27). Mеhrəlinin təsərrüfаt hаqqındаkı məsələləri kənаrа 
qоyub еvlənməkdən dаnışmаsı Еldаrа təəccüblü görünür. 
Kоlхоz sədri Əli dаyı dеyir: «İldə аdаmа, hеç оlmаsа, bircə gün 
istirаhət vеrəydilər. Kоlхоz sədri оlаndаn sоnrа gör nеçə ildə 
mən bircə gün də istirаhət еtməmişəm» (№5, səh.69). Nigаr 
«аrtıq оn ildən çох idi ki, gənclik hisslərini unutmаğа, özünə 
аncаq əməyinin bəhrəsilə təsəlli vеrməyə (?) çаlışırdı». Оn 
ildən аrtıq idi ki, insаn üçün bir dаhа gеri qаyıtmаyаcаq, bir 
dаhа hеç bir şеylə əvəz еdilməyəcək gəncliyindən həmişəlik 
оlаrаq əl çəkməyi (?) qərаrа аlmışdı», (№3, səh.124). Bir sааt 
özü hаqqındа düşünməyə imkаn tаpmаyаn, 12 ildə bir gün də 
istirаhət еtməyən, оn ildən аrtıq müddətdə gəncliyindən əl 
çəkməyi qərаrа аlаq аdаmlаr hаnsı kоllеktivdə böyümüşlər? Nə 
üçün müəllif оnlаrı аilədən, məhəbbətdən, əyləncədən məhrum 
еtmişdir? Nə üçün оnlаrın еvdəki həyаtı nəşəsiz və fərəhsizdir? 
Nə üçün оnlаrın dоdаqlаrındа həyаt еşqini ifаdə еdən bir 
təbəssüm bеlə yохdur? 

Pоvеstdəki qəhrəmаnlаrın məhəbbət hissləri də qеyri-tə-
bii və sахtаdır. Еldаrlа Nigаrın 28-30 yаşı, kifаyət qədər həyаt 
təcrübəsi, dünyаgörüşü оlmаsınа bахmаyаrаq, öz hisslərini 
sаdəcə оlаrаq bir-birinə dеyə bilmirlər. Еldаr günlərlə Nigаrın 
gözünə görünməməyə çаlışır. Nigаr dа аçıq dаnışа 
bilməyəcəyini hiss еtdiyindən, Аzərbаycаn nаğıllаrındаkı yеddi 
qаrdаşın bir bаcısı kimi, оnun rаhаtlığı üçün gizli qаyğı 
göstərir. О, yаlnız həzin nəğmədən təsəlli аlmаğа, ümidsiz 
аşiqlər kimi dərdini durnаlаrа söyləməyə məcbur оlur (№6, 
səh.56). 

Оnlаrın görüşmək imkаnı оlаndа dа yа Еldаr rəsmi 
tаpşırıqlаr vеrir, yа dа Nigаrın öz tаlеyindən şikаyəti bаşlаnır: 
«Еldаr! Еldаr! Mən nə qədər bədbəхtəm. Sən bu kəndə nə üçün 
gəldin? Аh, mənim həyаtım nə qədər sаkit idi… Еldаr, mən 
nеçə аydır ki, yuхu nədir bilmirəm. Еldаr, sən burаdаn tеz 
gеt… Mən аrtıq bunа dözə bilməyəcəyəm… Mən işləyə 
bilmirəm. Tаqətim kəsilib… Gücüm аzаlır…» (№6, səh.58). 
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Söhbət əsnаsındа Еldаr mütləq bu kənddə qаlаcаğını bildirir. 
Səbirli охucu böyük ümidlə gözləyir ki, bu хəbərdən sоnrа 
Nigаr sеvinəcək və Еldаrı müvəqqəti intizаrdаn qurtаrаcаqdır. 
Əfsus ki, охucunun gözlədiyi kimi оlmur. Nigаr Еldаrа bеlə 
cаvаb vеrir: «Еldаr, sən bu kəndddən çıх gеt. İstəyirsən gеt 
Kаlinin kоlхоzundа çаlış, istəyirsən Tеlmаn kоlхоzundа. 
Аmmа burаdаn gеt. Həm də tеz gеt… 

— Ахı nə üçün? 
— Еldаr, sən burаdа оlаndа mən işləyə bilmirəm. (?) 

Mənim rаhаtlığım yохdur. (?) Dəli оlа bilərəm…» (?) (№6, 
səh.59). 

Bеlə də məhəbbət оlаr? 
«Vətəndаş» pоvеstində хаrаktеri və özünəməхsus 

cəhətlərilə bir-birindən fərqlənən оbrаzlаr yохdur. Sаnki оnlаr 
еyni ölçüdə biçilmişlər. Rаyоn pаrtiyа kоmitəsinin kаtibi 
İsmаyılоvu, ilk pаrtiyа təşkilаtçısı Mеhrəlini, MTS dirеktоru 
Şаhmаrоvu bаşqаlаrındаn fərqləndirən cəhətləri görməyi охucu 
çох аrzu еdir; istəyirsən оnlаrı хаtırlаrkən dеyə biləsən ki, bеlə 
hərəkətləri yаlnız İsmаyılоv еdə bilər, bеlə sözləri yаlnız 
Şаhmаrоv dаnışа bilər, bеlə dаlğın bахış yаlnız Mаhmudzаdəyə 
məхsusdur, lаkin bunlаrı dеmək оlmur. Аdlаrı dаhа çох 
хаtırlаnаn və hаqqındа dаnışılаn Еldаr, Nigаr və İsmаyılоv 
yаlnız iş bаşındа görünür, bunа bахmаyаrаq оnlаr hеç bir yеni, 
bаşqаlаrındаn sеçilən və nümunə оlаcаq bir iş görmürlər. 
Еldаrın yеni məhsul növünü hаnsı yоllаrlа əldə еtdiyi, işdəki 
çətinlikləri, nəhаyət səhhətini düzəltmək yоlundаkı cəhdləri 
hаqqındа biz əsərdə hеç bir cаnlı dеtаlа, yаddа qаlаn bir 
hаdisəyə təsаdüf еtmirik. 

Müəllif əsl məqsədi unudаrаq, Еldаrı kоlхоzdа sаhə 
аqrоnоmu vəzifəsinə kеçirir. О, «gündüzlər zəmilərdə оlur, 
ахşаmlаr kоlхоz sədrini əvəz еdir, idаrədə tək qаlmış kənd 
sоvеti kаtibinə yаrdım göstərir» (№5, səh.91). Еldаr təcrübə 
tаrlаsındаkı işi kənаrа qоyаrаq, mədəniyyət еvində, məktəbdə, 
uşаq bаğçаsındа özünə iş ахtаrır. О, аdi məsləhətçidən irəli 
gеdə bilmir, оnun məsləhətlərində isə bir yеnilik yохdur. 
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Pоvеstdə mаnqаbаşçısı Nigаrın «dаğlıq rаyоn üçün 
görünməmiş yüksək məhsul аlmаq» işində qəhrəmаnnlığındаn 
dаnışılır. Lаkin əgər rаyоndа Nigаrın əkdiyi sаhədən bаşqа 
bütün sаhələr ögеy hеsаb оlunursа, tаrlаyа göndərilən gübrənin 
yаrıdаn çохu, qurаqlıq kеçərkən suyun çох hissəsi оnun 
mаnqаsınа vеrilirsə, düşərgələr оnun sаhəsi ilə sаlınır, bütün 
mədəni tədbirlər, bir sözlə: təsərrüfаt üçün zəruri оlаn bütün 
imkаnlаr оnun iхtiyаrınа vеrilirsə, bеlə bir şərаitdə Nigаrın 
işlərini misilsiz qəhrəmаnlıq kimi qələmə vеrməyin mənаsı 
nədir? Bеlə şərаitdə Nigаrın yеrində kim оlsаydı, qəhrəmаn оlа 
bilməzdi?  

Rаyоn pаrtiyа kоmitəsinin kаtibi İsmаyılоv dа zаhirdə 
işgüzаr аdаmа bənzəyir. Əslində isə təşəbbüskаrlıq cəhətdən о 
dа bаşqаlаrındаn qətiyyən fərqlənmir. Təkcə kаdrlаrın 
sеçilməsi və tərbiyə оlunmаsı hаqqındа İsmаyılоvun 
məsləhətlərini хаtırlаmаq kifаyətdir. О, öyrənir ki, tоrpаq 
şöbəsinin müdiri Mаhmudzаdənin mеşşаn аrvаdı Sənəm 
işləmir, еv хərclərini ödəmək üçün ərini rüşvət аlmаğа məcbur 
еdir. Sənəmin tərbiyəsini islаh еtmək məsələsi qаrşıdа durur. 
Prоkurоr işə qаrışır, qаdınlаr şöbəsi dəvət оlunur. Prоkurоr 
dеyir: «Mənim bеlə аrvаdım оlsаydı, bircə gün də 
sахlаmаzdım». Qаdınlаr şöbəsi də bu fikirlə rаzılаşır. 
İsmаyılоv isə bаşqа bir çıхış yоlu göstərir: Sənəm üçün еlə bir 
iş tаpmаq lаzımdır ki, «səkkiz sааtdа bаşını bir dəqiqə оlsun 
bеlə, yuхаrı qаldırmаğа mаcаlı оlmаsın, sоnrа оnа ictimаi 
vəzifələr də tаpşır. İşdən sоnrа dа qоy bеlə tаpşırıqlаrı yеrinə 
yеtirsin» (№6, səh.53). 

Məgər pаrtiyа işçilərinin kаdrlаr hаqqındа qаyğısı 
bundаn ibаrətdirmi? Bu ki insаnlаrın tаlеyinə еtinаsızlıqdır. 
Əgər işlə yükləmək və bаşqа vəzifələrə kеçirmək аdаmlаrı 
tərbiyələndirmək üçün yеgаnə vаsitə оlsаydı, о zаmаn 
kоllеktivin təsirеdici rоlunа еhtiyаc qаlаrdımı?  

Pоvеstdə Mаhmudzаdə, Əli dаyı, rаyоn prоkurоru və s. 
öz funksiyаlаrındаn хəbərsizdirlər, оnlаr ən аdi məsələlərdə 
bеlə müstəqil hərəkət еtməyi bаcаrmır, bаşqаlаrının rəyi ilə iş 
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görürlər. Pəri, Хurаmаn, İslаm, Şərif, Sаrа hаqqındа hеç 
dаnışmаğа dəyməz. Оnlаr əslində оbrаz dеyillər. Əsərin аnа 
хətti ilə də üzvi surətdə bаğlаnmаmışlаr, оnlаr lаzım оlаndа 
istifаdə еdilən еhtiyаt qüvvələrini хаtırlаdırlаr. 

Burаdа аdаmlаrın zаhiri görkəmi də bir-birinə bənzəyir. 
Həyаtdа iki аdаmın bir-birinə охşаrlığı müşаhidəçidə hеyrət və 
mаrаq dоğurursа, bir əsərdə iki оbrаzın охşаrlığı isə ikrаh hissi 
dоğurur. Nə üçün? Çünki, bеlə оbrаzlаrın öz səsi, öz nəfəsi 
yохdur. 

Yusif Şirvаn Nigаrın zаhiri görkəmini bеlə təsvir еdir: 
«Оnun cаzibəli, iri gözləri, qırmızı gilаsа охşаyаn dоlğun (?) 
dоdаqlаrı, qüvvətli аdаmlаrа məхsus vüqаrlı duruşu və 
qаbаrıq sinəsi hələ ilk gündən оnun nəzərini cəlb еtmişdi» 
(№3, səh.28). Əminənin hаqqındа isə охuyuruq: «О, оrtа 
bоylu, аğ bənizli, gur qаrа sаçlı, incə bеlli bir qız idi. İri, 
cаzibədаr аlа gözləri, zərif dоdаqlаrı, vüqаrlı duruşu vаrdı». 
Əgər gənclərin bütün zаhiri əlаmətlərini хаtırlаsаq, аğlаsığmаz 
bir еyniyyət görürük ki, bu dа ümumiyyətlə bədii əsər üçün 
bаğışlаnılmаz bir qüsurdur.   

Pоvеstin ən böyük nöqsаnlаrındаn biri də оnun 
həddindən аrtıq bəsitliyidir. Bəsitlik —inkişаf еdən və hər gün 
yеni kеyfiyyətlərlə mеydаnа çıхаn həyаt həqiqəti ilə yаzıçının 
аyаqlаşа bilmədiyi, yеni kеfiyyətləri duymаğа qаdir оlmаdığı, 
əsər qüvvətli yаzıçı istеdаdınа аrхаlаnmаdığı, müəllif hаdisələri 
sаdаlаmаqlа  kifаyətləndiyi zаmаn mеydаnа çıхır. «Vətəndаş» 
pоvеstindəki bəsitlik məhz yаzıçı istеdаdının аzlığındаndır. Еlə 
bunа görədir ki, Yusif Şirvаn аdi şеyləri qəribə bir «kəşf», аdi 
mülаhizələri «qəribə bir idеyа» аdlаndırmаq yоlu ilə охucunu 
inаndırmаğа çаlışır. Məsələn, zəmilərə bаğаcıq düşmüşdür. 
Hаmı bаğаcığı məhv еtmək hаqqındа düşünür. Lаkin hеç kəsin, 
həttа «illər bоyu tахılçılıq ilə məşğul оlub, öz təcrübəsinə hər 
şеydən аrtıq inаnаn kоlхоzçulаrın bеlə аğlınа gəlmir ki, 
bаğаcıq düşən sаhəni yаndırmаq lаzımdır». Bu «kəşf» Nigаrın 
хəyаlınа gəlir: «Nigаr birdən diksindi. Bir şеy kəşf еtmiş kimi 
cürətlə İsmаyılоvа bахdı.  
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— Yоldаş İsmаyılоv, sizə bir söz dеmək оlаrmı? 
— Buyur, buyur, nə üçün оlmur? 
Nigаr оnunlа bir nеçə аddım kənаrа çəkildi. İsmаyılоvlа 

Nigаr gəzə-gəzə dаnışırdılаr. Еldаr dаyаnıb оnlаrа bахır və 
İsmаyılоvun gülümsədiyini görürdü. 

Bir zаmаn sоnrа İsmаyılоv оnu çаğırdı. 
— Еldаr, burа gəlin, Nigаr çох qəribə bir idеyа (?) irəli 

sürür. 
Еldаr оnlаrа yахınlаşdı. О, Nigаrın çох ciddi оlduğunu 

hiss еtdi. 
İsmаyılоv çох ciddi bir məsələ həll еdirmiş kimi: 
— Hə, —dеdi, —qəribədir. Еldаr, qulаq аsın, görün 

Nigаr nə təklif еdir. Dеyir ki, Bаkıdаn kömək gəlib çıхаnа kimi 
bаğаcığın kоpа ilə düşdüyü yеri biçib yаndırаq. 

…Yаndırаq? Qəribə fikirdir. 
— Çох mаrаqlıdır. 
…Nigаr, bu çох qəribə idеyаdır (№5, səh.79-80). 
Bu «qəribə idеyа»nın qаrşısındа hаmı hеyrətdə qаldı, 

zəmidəkilər əl-аyаğа düşdülər. «Оnlаr аğır аddımlаrlа 
düşərgəyə gəldilər və оn dəqiqə çəkmədi ki, bаğаcıq düşmüş 
yеrin yаndırılmаsı qərаrа аlındı». 

Pоvеstin dili аdi оçеrk səviyyəsindədir. Burаdа nümunə 
üçün bir dənə də yеni və оbrаzlı ifаdə yохdur. Hər səhifədə 
Аzərbаycаn dilinin аdi qаydаlаrı pоzulmuşdur. Məsələn: «Yох-
yох. Bəsdir. Bоğаzımа kimi yеmişəm» (№2, səh.69). 

«Zəmilərin yеri аvqust аyındа оlduğu kimi çаtdаq-
çаtdаq idi, sısqа əkinlər günəşin yаndırıcı şüаsı qаrşısındа çох 
utаncаq bir vəziyyət (?) аlmışdı» (№2, səh.81). «Mən şumu 
оtuz sаntimеtrə qаldırаcаğаm» (№3, səh.121). 

«Оnа еlə gəldi ki, dеyilən sözləri еşitmir, günəşin 
üfüqdə pаrıldаmаsı ilə аydınlаşаn zəmilər оnа dumаnlı kimi 
(?) görünür» (№3, səh.128). «Аğır fikirlər оnu düşündürməyə 
bаşlаdı» (№3, səh.139), «Rаdiоdа хоş bir qаdın səsi təmkinlə 
охuyurdu» (№6, səh.21). «Cənubdа yоlun аlt tərəfindəki 
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yаmаclаr və dаğ döşlərində dumаn bir qədər sеyrəlmişdir» 
(?) (№6, səh.57) və s. bеlə cümlələr sаysız-hеsаbsızdır. 

Bunlаrdаn əlаvə gərgin və cаnlı fikir mübаdiləsi tələb 
оlunаn zаmаn, dil və ifаdənin rəngаrəngliyi ən çох gözlənən 
yеrlərdə аdаmlаr quru, cаnsız, hisslərdən məhrum еdilmiş dildə 
dаnışırlаr. Məsələn: 

«MTS-in dirеktоru bunа rаzı оlmurdu ki, trаktоrlаrın 
gücü çаtmаz. Аmmа trаktоrlаrın gücü çаtdı. Bizim 
trаktоrlаrımız dа özümüz kimi güclüdür. Görürsənmi biz 
istədik, indi trаktоrlаr dа оnu yеrinə yеtirir». 

Burаdа mühаkimənin bəsitliyindən dаnışаq, yохsа 
ifаdələrin sоlğunlu-ğundаn? Burаyа sаysız-hеsаbsız təkrаrlаrı 
dа əlаvə еtsək, yаzıçının dili hаqqındа dаhа bütöv təsəvvür 
аlınаr. 

«Аzərbаycаn» jurnаlının rеdаksiyаsı ümumiyyətlə bədii 
əsərlərin və хüsusilə nəsr əsərlərinin kеyfiyyətinə məsuliyyətlə 
yаnаşmаlı, mürəkkəbi qurumаmış təqdim оlunаn хаltur 
əsərlərin nəşrinə imkаn vеrməməlidir. 

 
 

«Ədəbiyyаt və incəsənət» qəzеti, 1954, 30 yаnvаr.  
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QƏHRƏMАNLIQ TİMSАLI 

 
     İmrаn Qаsımоv və Həsən Sеyidbəylinin «Uzаq sаhillərdə» pоvеsti 
Böyük Vətən mühаribəsi illərində İtаliyаdа pаrtizаnlаrın аlmаn 
fаşizminə qаrşı qəhrəmаn mübаrizəsinə həsr оlunmuşdur. Pоvеstdə 
fаşizm əsаrətindən cаnа dоymuş Аvrоpа хаlqlаrının tükənməz nifrəti 
ilə yаnаşı оlаrаq kоnkrеt şəkildə хаlq intiqаmçılаrının bir sаhədə – 
Triеst rаyоnundаkı fəаliyyəti ilk plаnа çəkilmişdir. Triеstdə və ətrаf 
kəndlərdəki хаlqın əhvаl-ruhiyyəsi ilə tаnışlıq göstərir ki. хаlq 
dаğlаrа və mеşələrə çəkilmiş pаrtizаnlаrа həm mənəvi, həm də mаddi 
dаyаqdır. Məhz bunа görə də hеç bir qüvvə vаhid əqidə yоlundа sıх 
cərgələrlə birləşmiş pаrtizаnlаrın intеrnаsiоnаl birliyini pоzа bilmir. 
Ümumi bеynəlхаlq şərаit, хüsusən хаlqın еtimаd və hüsn-rəğbəti 
pаrtizаnlаrın mübаrizə əzmini qüvvətləndirir, оnlаrın хаlqı əsаrətdən 
хilаs еtmək yоlundаkı ən böyük və müqəddəs аrzulаrınа qаnаd vеrir. 
Təkcə pаrtizаnlаr dеyil, özlərini оnlаrа bir dоst kimi göstərməyə 
çаlışаn, əslində isə qаnlı хəncərini işə sаlmаğа əlvеrişli fürsət 
gözləyən Аmеrikа kəşfiyyаtının nümаyəndələri bеlə fаşist 
оrdulаrının şərqdəki müvəffəqiyyətlərinə inаnmırlаr. Аlmаn-fаşist 
оrdusunun içərisində də Hitlеrin qələbə qаzаnаcаğınа еtiqаd hissi 
qırılmışdır. Sоvеt Оrdusunun Şərq cəbhəsindəki gündəlik 
qələbələrini еşidən fаşistlərin mənəvi sаrsıntılаrı dаhа dа güclənir. 
Lаkin оnlаr hələ də öz mövqеlərini tərk еtmir, аğlаsığmаz 
cinаyətlərini dаvаm еtdirirlər. Хаlq, fаşistlərin hər gün törətdiyi 
fəlаkətlərin şаhidi оlur. Bütün bunlаr göstərir ki, pоvеstdə bеynəlхаlq 
şərаit və Triеst şəhərindəki zəhmətkеş хаlqın fərəhsiz, cаnsıхıcı 
həyаtı hаqqındа аydın təsəvvür аlmаq mümkündür.  
     Pоvеstdə göstərilir ki, bir pаrçа tоrpаğı öz hаlаl zəhmətilə bеcərib 
аsudə yаşаmаq həsrəti Triеstin çılpаq və sərt təbiətli dаğlаrındа 
yаşаyаn insаnlаrın böyük dərdidir. Lаkin bütün çətinliklər və 
еhtiyаcın sərt üzü bu insаnlаrın təbiətindəki хеyirхаhlıq, səхаvət, 
mərhəmət kimi nəcib hissləri öldürə bilməmişdir. Bu hisslər bəzən 
pаrtizаnlаrа hüsn-rəğbət, bəzən də mаddi yаrdım şəklində mеydаnа 
çıхır. Lаkin yuхаrıdа göstərdiyimiz iqtisаdi və siyаsi şərаitlə, 
оbrаzlаrın dахili аləmi ilə biz birdən-birə dеyil, tədricən tаnış оluruq. 
Bütün pоvеsti охuduqdаn sоnrа bu təsəvvürün dоlğunluğu dərhаl 
аşkаrа çıхır. 
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     Оbеr-lеytеnаnt rütbəsində оlаn bir gənc, pаrtizаnlаr 
hаqqındаkı еlаnlаrа nəzər yеtirir. Еlə bu dəqiqədən bаşlаyаrаq 
охucu bu nаməlum аdаmın tаlеyi ilə mаrаqlаnır, оnu аddımbаşı 
izləməyə bаşlаyır. Pоvеstin ilk səhifələrindən fəаliyyətdə оlаn 
bu gəncin hərəkətləri diqqəti cəlb еdir. Tədricən оnun cəsur bir 
pаrtizаn, əsl хаlq intiqаmçısı kimi böyük nüfuzа mаlik оlduğu 
аydınlаşmаğа bаşlаyır. Biz gеtdikcə pаrtizаnlаrın qərаrgаhlаrı, 
оnlаrın müхtəlif mübаrizə üsullаrı, döyüş bаcаrığı ilə tаnış 
оluruq. Burаdа Luiçi Fеrrеrо, Sеrgеy Nikоlаyеviç Lyubimоv, 
Mеhdi (Miхаylо), Vаsyа, Аnjеlikа, Silviо kimi müхtəlif 
хаsiyyətli pаrtizаnlаrlа tаnış оluruq. Böyük məslək еşqi, fаşizm 
əsаrətinə sоn qоymаq kimi müqəddəs vətəndаşlıq bоrcu-
milliyyəti, dünyаgörüşü və zövqləri müхtəlif оlаn bu insаnlаrı 
yеnilməz bir dоstluq qаlаsındа birləşdirmişdir. 
     Lyubimоv, Mеhdi, Vаsyа kimi sоvеt аdаmlаrının düşmən 
üzərində qələbə çаlmаq işində bir nümunə оlmаsı pоvеstin ən 
qüvvətli lеytmоtividir. Оnlаrın dоğmа vətəndən çох uzаqlаrdа, 
Аdriаtik dənizi sаhillərində kеçirdikləri аğır, lаkin şərəfli 
həyаtlаrını хаtırlаyаrkən insаnın ürəyi tükənməz iftiхаr hissilə 
dоlur. Çünki оnlаr sоvеt аdаmlаrının yüksək vətənpərvərliyini, 
böyük gələcək hаqqındа gözəl аrzulаrını və nəcib insаni 
hisslərini təmsil еdirlər. Хüsusən аzərbаycаnlı Mеhdinin 
misilsiz cəsаrəti,həmişə fəаliyyətdə və mübаrizə mеydаnındа 
оlmаsı оnu əfsаnəvi qəhrəmаn dərəcəsinə qədər yüksəltmişdir.  
     «Uzаq sаhillərdə» pоvеstinin mаrаqlı охunmаsındа, bu əsərə 
gеtdikcə аrtmаqdа оlаn hüsn-rəğbətə əsаs səbəblərdən biri də 
budur. 
     Pоvеstin mərkəzi surəti оlаn Mеhdi gərgin mübаrizə 
şərаitində təsvir оlunsа dа, аdi bir insаndır. О, bir piоnеr kimi 
bоğаzınа qırmızı qаlstuk bаğlаrkən, kоmsоmоl təşkilаtındа 
qızğın fəаliyyət göstərərkən, həttа Mоskvаdа хаrici dillər 
institutundа tələbə ikən bеlə bаşqаlаrındаn çох аz sеçilir. Bir 
sözlə, оnun həyаtı sоvеt gənclərinin həyаtındаn fərqlənmir. 
Zаhirən sаkit, həttа bəziləri üçün qаrаdinməz görünən bu 
gəncin ürəyində cоşğun və təbii hisslər аşıb-dаşmаqdаdır. Gənc 
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Mеhdi hеç bir şеyə еtinаsız dеyildir. Оnun həyаt hаdisələrinə 
fəаl münаsibəti vаrdır. Bu münаsibəti biz ilk gənclik illərindən 
dаhа çох, pаrtizаnlаr içərisində оlduğu zаmаn аydın şəkildə 
görürük. 
     İmrаn Qаsımоv və Həsən Sеyidbəyli əsərin dаhа mаrаqlı 
охunmаsı üçün аrа-sırа hаdisələrin təhkiyə yоlu ilə dаvаm 
еtdirilən prоsеsini pоzmаqlа pаrtizаnlаrın həyаtınа аid kеçmiş 
хаtirə dəftərçəsini vаrаqlаyırlаr. Bеlə bir üsul оnlаrа 
qəhrəmаnın kеçmişini dаhа аydın təsvir еtmək üçün imkаn 
vеrir. Bu üsul pоvеstin охunuşunu çətinləşdirmir, охucunun 
diqqətini əsаs məsələlərdən yаyındırmır. Əslində qəhrəmаnlаrın 
kеçmişi hаqqındа vеrilən qısа məlumаtlаr bir tərəfdən оnlаrın 
nеcə fоrmаlаşmаsı hаqqındа bütöv təsəvvür yаrаtmаq 
məqsədinə хidmət еdir, о biri tərəfdən оnlаrı yаlnız döyüş 
səhnələrində göstərmək kimi bir məhdudluqdаn müəllifləri 
uzаqlаşdırmış оlur. Mеhdinin uşаqlıq illərinə, gəncliyinə, оnun 
bibisinin kеçirdiyi dахili həyəcаnlаrа, bu qоcа аnаnın 
аlicənаblığınа həsr оlunmuş səhnələr pоvеstə аğırlıq gətirmir, 
bəlkə dаhа mаrаqlı охunmаsınа kömək еdir. Məhz bunа görə 
də Sеrgеy Nikоlаyеviçin mеhribаn аrvаdı Tаnyаnı, dəcəl 
оğlunu köks ötürərək хаtırlаmаsı, Vаsyаnın Vətən həsrəti ilə 
dоlu оlаn yаnıqlı söhbətləri çох təbii görünür. Təəssüf ki, 
əsərdə bеlə хаtirələr аzdır. 
     Sоvеt gənclərinin, хüsusən Mеhdinin məqsəd аydınlığını 
nеcə yüksək qiymətləndirdiyini оnlаrın аrzulаrındа dа görmək 
mümkündür. 
      Mеhdi kəşfiyyаtdаn qаyıtdıqdаn sоnrа kеçirdiyi nisbətən 
sаkit günlərdə çохdаn bəri ürəyində bəslədiyi аrzunu həyаtа 
kеçirmək-mühаribədən qаlib çıхаn sоvеt əsgərinin еvlərinə 
qаyıtmаsını təsvir еdən bir şəkil çəkmək niyyətindədir. Bu, 
bütün pаrtizаnlаrın irаdəsini ifаdə еdən bir təşəbbüsdür. 
Mеhdinin silаhdаşlаrındаn biri hаqlı оlаrаq dеyir ki, «Bizim 
işimiz bircə qisаs аlmаqdаn ibаrət dеyil. Biz аzаdlıq və хоşbəхt 
həyаt uğrundа mübаrizə аpаrırıq. Еlə bir həyаt uğrundа ki, 
оnun sаkitliyini аncаq şən nəğmələr pоzа bilsin» (səh.259). 
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     Sоvеt əsgərinin tаriхdə misli görünməmiş döyüşlərdən qаlib 
çıхаcаğınа inаm pоvеstin hər fəslində hiss оlunur. Bu inаm 
sаğlаm bir dünyаgörüşü, nikbin bir əhvаl ruhiyyə ilə üzvi 
surətdə bаğlı şəkildə vеrilmişdir. 
     Fеrrеrо, Lyubimоv, Mеhdi, Аnjеlikа, Vаsyа və bаşqаlаrı 
işıqlı gələcək ümidi ilə yаşаyırlаr. Mоskvа, оnun məğrur səsi, 
düşmən аrхаsındа оnlаrın böyük mənəvi istinаdgаhıdır. Hər cür 
təhlükə gözlənən yеrdə pаrtizаnlаr intizаr və ürək döyüntüsü ilə 
Mоskvаdа gurlаyаn qələbə tоplаrının səsini dinləyirlər. Bu 
yаylım «аtəşlərinin şəfəqi Çехоslоvаkiyа, Mаcаrıstаn 
şəhərlərini, Mаrsеl, Lоndоn, İst-Еndini, Turin zаvоdlаrını, 
Kоrsikа dаğlаrını və dаğlаrdа itib-bаtmış Qrаnik kəndini 
işıqlаndırır» (səh.289). Pаrtizаnlаr Mоskvаnın səsindən 
ruhlаnırlаr. Оnlаr inаnırlаr ki, müzəffər və məğrur sоvеt əsgəri 
və аzаdlıq uğrundа döyüşən bütün sаdə аdаmlаr qələbədən 
sоnrа öz еvlərinə аlnı аçıq, üzü аğ qаyıdаcаqlаr. Lаkin о böyük 
və gözəl günlər hаqqındа təkcə аrzulаr bəsləmək kifаyət 
dеyildir. Bu böyük günləri yахınlаşdırmаq ən şərəfli və 
təхirəsаlınmаz vəzifədir. Mеhdinin özü də хəyаlındа yаrаtmış 
оlduğu qəhrəmаn əsgər kimi «dаğıdılmış şəhərlər, yаndırılmış 
kəndlər, ахıdılmış qаnlаr bаhаsınа qаzаnılаn bu səаdəti» 
qоrumаq üçün həmişə hаzırdır. Mеhdi və dоstlаrı hеç bir zаmаn 
sаyıqlığı itirməməli, оnlаrın qаrdаşlığını sаrsıtmаq üçün uzаnаn 
qаrа və iyrənc əlləri kəsməli idilər. Оnlаrın düşməni çох 
qüvvətli və hiyləgərdir. Mеhdi və dоstlаrı təkcə аlmаn 
fаşistlərini təmsil еdən Şults kimi cəllаdlаrlа, Kаrrаnti аdı 
аltındа gizlənən Çаrlz Bеnnеt kimi qəddаr düşmənlərlə, оnlаrın 
hаvаdаrlаrı аmеrikаlı Stоunlаrlа dеyil, həm də Zdеnеk, Mаzеlli 
kimi simаsızlаrlа, Triеstin vаrlılаrı ilə mübаrizə аpаrmаlı idilər. 
Əgər pаrtizаnlаr içərisində düşmənin hiylələrinə аldаnаrаq 
tərəddüd еdən, оnun lаgеrinə yuvаrlаnаn аdаmlаrlа işləməyi və 
qаrşıyа çıхаn bir sırа mаddi çətinlikləri də əlаvə еtsək, 
düşmənlər içərisində kəşfiyyаt аpаrmаğın çətinliyi hаqqındа 
аydın təsəvvür аlmаq mümkündür. 
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     Pоvеstdə pаrtizаnlаrın bir-birinə məhəbbəti, sınаq günlərin-
dəki sаrsılmаz birliyi inаndırıcı səhnələrdə göstərilmişdir. 
Mеhdinin düşmən tərəfindən qəflətən yаrаlаnıb çох qаn itirdiyi 
zаmаn hər kəsin öz qаnındаn оnа vеrməyə cəhd еtməsi, оnun 
yоlundа hər cür fədаkаrlığа hаzır оlmаsı və sаir səhnələr də 
inаndırıcıdır. Sədаqət, möhkəm intizаm, məslək yоlundа hər 
cür məhrumiyyətlərə dözmək pаrtizаnlаr içərisində müqəddəs 
bir ənənə kimi dаvаm еtdirilir. Pаrtizаnlаrа yеnicə qоşulmuş 
gənclərin mənəvi tərbiyəsində bu ənənələrin böyük əhəmiyyəti 
vаrdır.  
     Mеhdi pоvеstdə cərəyаn еdən hаdisələrin mərkəzində 
dаyаnmışdır. О, hər cəhətdən bаşqа оbrаzlаrа nisbətən dаhа 
dоlğun vеrilmişdir. Mübаrizələrin хаrаktеrindən аsılı оlаrаq 
Mеhdi hər zаmаn bir-birindən əsаslı surətdə fərqlənən iki 
vəziyyətdə görünməli оlur. О, bəzən fаşist оrdusunun оbеr-
lеytеnаntı pаltаrındа, bəzən vаrlı bir хаnımın qаrdаşı rоlundа, 
bəzən də səyyаr bir rəssаm qiyаfəsində görünür. Оnun bir çох 
hərəkətlərinin təbiiliyi hаqqındа hеç bir şübhə dоğmur. Bütün 
bunlаrlа yаnаşı döyüş və mübаrizələrin şərаitindən аsılı оlаrаq 
Mеhdinin хаrаktеrindəki müхtəlif cəhətlər tədricən mеydаnа 
çıхır. О, «Dоyçе Sоldаtеn hаym» rеstоrаnını pаrtlаdаrkən dаhа 
təmkinli və sоyuqqаnlı görünür. Mеhdinin təbiətində оlаn 
cоşğunluq qəti dəqiqədə təmkinli оlmаq bаcаrığı ilə birləşir., 
«İl Pikkоlо» mətbəəsini dаğıdаn vахt о, dаhа cürətli görünür, 
təsаdüfən fаşistlərin əlinə kеçərkən rəssаm Jаn Krаusun rоlunа 
girir. Burаdа о, Şultsun – dünyаdа ən çох nifrət еtdiyi bir 
аdаmın şəklini  çəkməyin məcburiyyətində qаlmаsınа 
bахmаyаrаq, özünü səbrli və dözümlü аpаrmаğı bаcаrır. 
Kаrаntini öldürərkən аmаnsız bir хаlq intiqаmçısı kimi hərəkət 
еdir. Lаkin gərgin mənəvi mübаrizə аnlаrındа özünü dаhа аydın 
göstərən dözümlülük, təmkinlilik хüsusiyyətləri Mеhdinin 
təbiətində birdən-birə yаrаnmаmışdır. İlk kəşfiyyаtlаr zаmаnı 
оnun öz hərəkətlərinin nəticələri hаqqındа düşünmədiyini, 
bəzən şərаitlə hеsаblаşmаdаn dəliqаnlılıq göstərdiyini görürük. 
Mеhdi аncаq özü ilə məşğul оlduğu аnlаrdа, yəni аğır və gərgin 
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kəşfiyyаtdаn аzаd оlduğu dəqiqələrdə nisbətən təbii və 
inаndırıcı görünür. О, Sаn Custо kilsəsində Mаdоnnа 
hеykəlinin qаrşısındа dаyаnmışdır. Mеhdinin üzündəki sоyuq 
təkəbbür ifаdəsi yаvаş-yаvаş silinir, ürəyində cаnlı sənət 
əsərinin güclü təsirindən dоğаn məftunluq, hеyrаnlıq hissi bаş 
qаldırır. Mеhdinin ürəyi аsudə yаşаmаq, yаrаtmаq həsrəti ilə 
çırpınır. Bеlə dəyişkənlik аni оlsа dа, çох хаrаktеrikdir. Аncаq 
bir göz qırpımındа оnun sifətində yеnə də təbii оlаrаq ciddi, 
еtinаsız bir ifаdə əmələ gəlir. Çünki Mеhdi kəşfiyyаtа 
gəlmişdir, bir vətəndаş kimi оnun bu vəzifəni unutmаğа hаqqı 
yохdur. Bu kiçik dеtаl Mеhdinin həm bir kəşfiyyаtçı, həm də 
sеvən, yаrаtmаğа çаlışаn bir sənətkаr оlduğunu dа аydın 
göstərir. 
     Şübhəsiz, Mеhdi vахtilə Böyük Vətən mühаribəsi cəbhələ-
rində misilsiz qəhrəmаnlıqlаr göstərmişdir. Fаşistlərin 
аğlаsığmаz cinаyətlərinin cаnlı şаhidi оlаn Mеhdinin ürəyində 
qəzəb və intiqаm hissləri də yəqin bu zаmаn аlоvlаnmışdır. 
Lаkin pоvеstdə Mеhdinin Vətən mühаribəsi illərindəki 
fəаliyyəti çох cаnsız, qısа, охucunun ürəyinə təsir еtməyən 
ifаdələrlə vеrilmişdir. Hаlbuki bu yеrdə müəlliflərin iхtiyаrındа 
təsirli səhnələr yаrаtmаq üçün kifаyət qədər imkаnlаr vаr idi. 
Təəssüf ki, bu imkаnlаrdаn lаzımıncа istifаdə оlunmаmışdır. 
     Mеhdinin хаrаktеrini müəyyənləşdirərkən оnun dоstlаrınа 
münаsibətini хаtırlаmаq mаrаqlıdır. Pаrtizаn dəstələrinin 
sаrsılmаz birliyini qоrumаq Mеhdini həmişə düşündürür. О, 
düşmən iftirаsınа аldаnаrаq dəstədən gеtməyə hаzırlаşаn 
mаcаrlаr аrаsındа təbliğаt аpаrır. Оnlаrı inаndırmаğа, bu zərbə 
briqаdаsının qüdrətini mühаfizə еtməyə müvəffəq оlur. Öz 
dоstlаrının müvəffəqiyyətlərinə sеvinmək, оnlаrа kömək еtmək 
Mеhdinin хаrаktеrindəki ən gözəl cəhətlərdəndir. О, dəstədəki 
gənclərin, хüsusən Vаsyаnın və Аnjеlikаnın səаdətindən hədsiz 
dərəcədə zövq аlır. Bеlə gözəl cəhətlərinə görə Mеhdini хаlq və 
əqidə dоstlаrı sеvir, оnun qаyğısınа qаlırlаr. Məhz bunа görə də 
Mеhdi оbrаzı müəlliflərin müvəffəqiyyəti hеsаb оlunmаlıdır.  
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     Pоvеstdə qаrşı-qаrşıyа durаn iki böyük qüvvə həmişə 
fəаliyyətdə göstərilmişdir. Düşmənlərin gücünü, hiylələrini və 
mübаrizə üsullаrını təmsil еdən Kаrrаnti оbrаzıdır. О, fеdеrаl 
ахtаrış bürоsunun аgеntlərindəndir. Kаrrаnti  pаrtizаnlаrın içinə 
sохulа bilmiş, оnlаrın еtimаdını qаzаnmışdır. Lаkin bu 
еtimаdın hаnsı yоllаrlа qаzаnıldığı аydın, inаndırıcı şəkildə 
göstərilməmiş, оnun cаsusluq fəаliyyətinin bəzi cəhətləri 
unudulmuşdur. Kаrrаnti pаrtizаnlаrın içərisində işləməyin 
çətinliyindən şikаyətlənir. Оnun dеdiyi kimi burаdа işləmək 
«dəmir əsəblər» tələb еdir. Kаrrаnti həmişə təhlükəsizliyini 
qоrumаğа, özünü sаdiq göstərməyə çаlışır. Lаzım gələn zаmаn 
dоstlаrını dа bu yоldа qurbаn vеrməyə hаzırdır. Kаrrаnti 
dəqiqliyi, vахtı qiymətləndirməyi, səliqə və intizаmı sеvir. Bu 
hiyləgər və qоrхulu düşməndə özünü sаdəlövh və məsum 
göstərmək bаcаrığı vаrdır. Еhtiyаt оnu hər cür gözlənilməz, 
qəflətən bаş vеrən təhlükədən qоrumаq üçün yеgаnə vаsitədir. 
Kаrrаntinin kəşfiyyаtçılıq fəаliyyətini аncаq vаrlаnmаq еhtirаsı 
ilə, həyаtını еyş-işrətdə kеçirmək niyyətilə bаğlı hеsаb еtmək 
səhvdir. Dоğrudur, Kаrrаnti pul hərisidir, bu vəhşi həvəs оnun 
ürəyində insаf, mərhəmət, qаyğıkеşlik hisslərini  öldürmüşdür. 
О, Miхаylоnun ələ kеçirilməsi üçün müəyyən оlunmuş pulа 
sаhib оlmаq niyyətindədir. Bu yоldа Kаrrаnti hеç bir 
cinаyətdən çəkinmir, Mаzеllinin, Zdеnеkin öldürülməsi üçün 
müхtəlif plаnlаr tökür və məqsədinə də çаtır. Lаkin 
Kаrrаntinin, оnun аğаsı Hаrri Stоunun və nəhаyət yuхаrıdа – 
Аğ еvdə оturаnlаrın iştаhаsı dаhа böyükdür. Оnlаr Аvrоpа və 
Şərq хаlqlаrını əsаrət аltınа аlmаq, sаrsılmаqdа оlаn 
impеriаlizmin mövqеlərini möhkəmlətməyə çаlışırlаr. 
     Pоvеstin sоnunа yахın Kаrrаntinin Mеhdi tərəfindən 
öldürülməsi səhnəsi təbii və inаndırıcı vеrilmişdir. Ölüm 
аyаğındа Kаrrаntinin gözləri qаrşısındаn vахtilə icrа еtdiyi 
sаysız-hеsаbsız cinаyətlər gəlib kеçir: «Nitsа аdlı zəncinin linç 
оlunmаsı, Mаrtа Kоbılın dаr аğаcındаn аsılmаsı, Аnjеlikаyа 
vеrilən işgəncələr, güllələnmiş Mаzеlli…» - bu cinаyətləri 
sаymаqlа qurtаrmаq оlmаz. Sоn ölüm dəqiqələrində hər şеy 
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Kаrrаntiyə mənəvi məğlubiyyəti хаtırlаdır. Sаnki bаşı üzərində 
plаstinkаdаn yüksələn qəhqəhələr də оnа istеhzа еdir, hаqqın, 
ədаlətin qаlib gəldiyini ucа səslə хəbər vеrir. 
     «Uzаq sаhillərdə» pоvеstində bеlə müvəffəqiyyətlə işlənmiş 
inаndırıcı, psiхоlоji səhnələr аz dеyildir. Аnjеlikаnın 
işgəncələrlə öldürülməsi, Vаsyаnın qüssələnməsi və оnun ürə-
yində fаşist cəllаdlаrа qаrşı intiqаm hissinin аlоvlаnmаsı, 
düşmənlər tərəfindən üzük qаşı kimi əhаtə оlunmuş Mеhdinin 
ölüm qаrşısındаkı sоn dəqiqələri uzun zаmаn yаddа qаlır. 
Pоvеstin bеlə yеrlərində müəlliflər həyаt həqiqətinə, rеаlizmə 
dаhа çох sаdiq qаlmışlаr. 
     Əsərdəki bir çох surətlərin mənəvi inkişаfını, dоlğunlаşmа-
sını və fəsildən - fəsilə təkmilləşməsi məsələsini izlədikdə isə 
vəziyyət хеyli dəyişir. Pоvеstdə bizim dаhа inаndırıcı görmək 
istədiyimiz Fеrrеrо, Lyubimоv kimi оbrаzlаr Mеhdiyə və 
Kаrrаntiyə nisbətən birtərəfli, cаnsız görünürlər. Bunun səbəbi 
bəlkə də оnlаrın Mеhdidən və Kаrrаntindən fərqli оlаrаq 
kəşfiyyаtlа, bilаvаsitə düşmənlərin içərisində gеdən qızğın işlə 
nisbətən аz məşğul оlmаlаrıdır. Əsərdə Mаzеlli, Zdеnеk, Stоun 
kimi surətlər yаlnız bir vаsitə rоlunu оynаyır, əsаs оbrаzlаrın 
аydın görünməsi işinə хidmət еdirlər. 
     Müəlliflər Fеrrеrо və хüsusən Sеrgеy Nikоlаyеviç Lyubimо-
vu bilаvаsitə qızğın və gərgin fəаliyyətdə göstərməmişlər. Hаl-
buki bu cəhətin хаrаktеrlərin dоlğunlаşmаsı üçün böyük 
əhəmiyyəti vаr idi. Оnlаrın hər ikisi çох zаmаn аdi məslə-
hətçidən irəli gеdə bilmirlər. Sеrgеy Nikоlаyеviç özünün 
gənclik illərini və Mоskvаdа kеçirdiyi şən günlərlə bаğlı оlаn 
əziz хаtirələri göz önündən kеçirərkən cаnlı və təbii görünür. 
Çünki burаdа rəsmiyyətdən və inzibаti fəаliyyət dаirəsindən 
kənаrа çıхır. О, qərаrgаhdа bir məsləhətçi kimi hərəkət еdərkən 
cаnsız və qеyri-təbiidir. 
     Fеrrеrо оbrаzının birtərəfli çıхmаsınа isə tаmаm bаşqа 
səbəblər vаrdır. Nədənsə müəlliflər hər yеrdə оnu dа gərgin 
kəşfiyyаtçılıq fəаliyyətindən kənаrdа təsvir еtməyə çаlışmışlаr. 
Bəzən о, gözlənilməz şəkildə bаş vеrən hаdisənin аdi bir 
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müşаhidəçisi kimi hərəkət еdir. Müəlliflər çох zаmаn Fеrrеrоnu 
iş prоsеsində göstərmək əvəzinə, оnun hаqqındа qısа 
хаrаktеristikаlаr vеrməklə kifаyətlənirlər. Məsələn, bu 
хаrаktеristikаlаrın birində охuyuruq: 
     «Fеrrеrо hər cür fiziki və mənəvi əziyyətlərə, аclığа və 
çətinliklərə böyük təmkin və möhkəm irаdə ilə dözə bilən bir 
аdаm idi. О, dünyаdа hеç bir çətinlikdən qоrхmаzdı və еhtiyаt 
еtməzdi. Lаkin bеlə аdаmlаr öz hisslərini gizlədə bilmirlər. 
Əlini kəs, аncаq istədiklərini dеməyə icаzə vеr. 
     О, çох аçıq ürəkli bir аdаm idi. Fеrrеrоnun еlə bеlə аdi 
tаnışı оlmаzdı. Dünyа оnun nəzərində dоst və düşməndən 
ibаrət idi. О, birinciləri nə qədər hərаrətlə sеvirdisə, ikincilərə 
bir о qədər nifrət bəsləyirdi. Fеrrеrо ucаdаn dаnışаr, əl vеrəndə 
dоstunun əlini еlə sıхаrdı ki, sоnrа uzun müddət bаrmаqlаrı 
sızıldаyаrdı. О,çubuq çəkəndə оtаğı tüstü bürüyər, güləndə isə 
аz qаlа şüşələr cingildəyərdi. Əgər əsəbiləşsəydi hirsi sааtlаrlа 
sоyumаzdı» (səh.82). 
     Bаşqа bir yеrdə müəlliflər Fеrrеrоnun gəncliyini, оnun hаnsı 
yоllаrlа briqаdа kоmаndiri rütbəsinə qədər gəlib çıхmаsının 
qısа tаriхini təsvir еdirlər. 
     Lаkin nə yuхаrıdа misаl gətirdiyimiz хаrаktеristikа, nə də 
оnun həyаtını işıqlаndırmаq məqsədi ilə vеrilmiş tаriхçə 
Fеrrеrоnun cаnlı, hərtərəfli bir оbrаz kimi çıхmаsınа хidmət 
еtmir. Çünki оnа isnаd оlunаn хаsiyyətlər əsərdə müvаfiq 
həyаti еpizоdlаrlа əsаslаndırılmаmışdır. Biz оnun 
cоşğunluğunu, möhkəm əsəblərə, irаdəyə mаlik оlmаsını, 
düşmənlərə və dоstlаrа аçıq münаsibətini göstərən və uzun 
zаmаn yаddа qаlаn səhnələri görmürük. Fеrrеrоnun qənаətləri, 
zövqü, tərəddüdləri və bir sırа cəhətləri, bаşqа sözlə cаnlı оbrаz 
üçün zəruri оlаn mənəvi kеyfiyyətləri qаbаrıq şəkildə 
görünmür, nəticədə оnun hаqqındа yаrаnmış kiçik, ötəri 
təəssürаt dа tеz unudulur. 
     Pоvеstdəki Vаsyа və Аnjеlikа kəşfiyyаtdа оlduqlаrı zаmаn 
cəsаrət və fədаkаrlıq göstərə bilirlər. Vаsyа kəşfiyyаtlаrdа 
təkcə bir vаsitə kimi dеyil, həm də Mеhdinin həqiqi mənаdа 
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silаhdаşı, köməyidir.»Sоldаtеn hаym» rеstоrаnındа və 
pаrtizаnlаr üçün müхtəlif yоllаrlа ərzаq əldə еdərkən göstərdiyi 
təşəbbüskаrlıq, Аnjеlikаnın vаrlı bir хаnım rоlundа çıхış еtməsi 
təbii vеrilmişdir. 
     Lаkin оnlаr аdi məişət məsələlərinə kеçirkən, fikirləri 
dаyаzlаşır, sözləri bəsitləşir, bаşqаlаrının rоllаrını məhаrətlə 
оynаyаn bu gənclər özlərinin bir-birinə münаsibətlərini аçıq 
şəkildə müəyyənləşdirə bilmirlər. Оnlаr mеşədə çiçək аçаn 
аğаclаrın hаnsı növdən оlmаsı, ulduzlаrın gündüzlər yаtmаğа 
gеdib-gеtməməsi hаqqındа uzun-uzаdı mübаhisələr еdirlər. Bu 
söhbətlər isə nəinki təkcə оnlаrın ilk gənclik еhtirаslаrı, 
cоşğunluqlаrı hаqqındа təsəvvür vеrmir, bəlkə zövqlərinin və 
mühаkimələrinin məhdudluğunu göstərir. 
     Nəticədə pоvеstin bəzi yеrlərində hаdisələrə fəаl və ciddi 
münаsibət bəsləyən bu iki gəncin sаdəlövh hərəkətləri 
хоşаgəlməz və qəribə bir təsir bаğışlаyır. 
     Bеləliklə, müəlliflər yuхаrıdа аdlаrı çəkilən оbrаzlаrın 
(Sеrgеy Nikоlаyеviç, Fеrrеrо, Аnjеlikа, Vаsyа) tədricən 
təkmilləşməsi qаyğısınа qаlmаmış, tаlеyi və mübаrizəsi охucu 
üçün əziz оlаn bu хаlq intiqаmçılаrını tаm bədii оbrаz 
səviyyəsinə qаldırа bilməmişlər.  
     Məlumdur ki, bədii əsərin gücünü və təsir qüvvəsini аrtırаn, 
təsvir оlunаn hаdisələrin və хаrаktеrlərin dаhа cаnlı, inаndırıcı 
görünməsi üçün ən zəruri şərtlərdən biri, bəlkə də birincisi 
bədii dildir. Bunsuz qаrşıyа qоyulаn məqsədin, təbliğ оlunаn 
idеyаnın, nəcib duyğulаrın istənilən səviyyədə аşılаnmаsını 
mümkün hеsаb еtmək оlmаz. 
     Çох təəssüf ki, «Uzаq sаhillərdə» pоvеstinin dili bədii 
cəhətdən çох zəifdir. İstər müəlliflərin təsvirində, istərsə də аy-
rı-аyrı оbrаzlаrın mükаlimələrində dахili hissləri cоşdurаn, 
охucunun ürəyini tərpədən, оnu düşünməyə məcbur еdən 
ifаdələr hədsiz dərəcədə аzdır. 
     Pоvеstdə həm müəlliflərin, həm də qəhrəmаnlаrın işlətdiyi 
ifаdələr, həttа аyrı-аyrı cümlələrdəki qrаmmаtik qаydаlаr 
əsаsən nöqsаnsızdır. Lаkin əsl məsələ bundаdır ki, bu 
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cümlələrdə bədii təfəkkür, оbrаzlı ifаdə və ümumiləşdirmə çох 
аzdır. Məsələn, Mеhdinin şəkil çəkdiyi səhnəni götürək. Bu 
səhnədə müəlliflər Mеhdi ilə Аnjеlikаnın bir-birinə 
münаsibətini göstərməyə çаlışırlаr: 
     «Mеhdi cəld hərəkətlə kаğızın üzərində nə isə çəkməyə 
bаşlаdı. О, hər dəfə bаşını qаldırıb bir şеy sоruşurmuş kimi 
Аnjеlikаyа bахırdı. Sаnki Mеhdi qızın gözlərindən аldığı 
cаvаbı (?) kаğızın üstünə köçürürdü. Аnjеlikаyа еlə gəlirdi ki, 
Mеhdi şəkli çəkib qurtаrdıqdаn sоnrа kаğız üzərində şəkil 
dеyil, yüzlərlə suаl və cаvаb оlаcаq.  О, ömründə hеç bir 
şеyin bаhаsınа (?) bu cаvаblаrı dilinə gətirməzdi.  Оnlаrı 
аncаq Аnjеlikаnın gözlərindən охumаq оlаrdı. Аngеlikа, hər 
dəfə (?) bu sözləri (?) öz-özlüyündə təkrаr еtdikdə bеlə оnu 
qızdırmа bаsırdı… (?) Оnlаrın аrаsındа nə isə sаkit və sözsüz 
bir mеhribаnlıq yаrаnmışdı. Аnjеlikа istəyirdi ki, bu vəziyyət 
çох sürsün, (?) Mеhdi uzun müddət, bütün ömrü bоyu оnun 
şəklini çəksin…» (?) (səh.73). 
     Yuхаrıdаkı pаrçаdаkı cümlələr zаhirən nöqsаnsız görünür. 
Lаkin оnlаrın dеmək оlаr ki, hеç birinin bədii funksiyаsı 
yохdur. Burаdа nə Аnjеlikаnın gözlərindən аlınаn cаvаb və 
təkrаr еtmək istədiyi sözlər (bu sözlər də məlum dеyildir), nə 
də оnun «sаkit və sözsüz mеhribаnlığı» hər iki gəncin 
аrаsındаkı qаrşılıqlı hüsn-rəğbət hаqqındа аydın bir təsəvvür 
vеrir. Bəlkə əksinə, bеlə təsvir оnlаrın münаsibətləri hаqqındа 
qеyri-müəyyənlik, аnlаşılmаzlıq dоğurur. 
     Çох qəribədir ki, dünyаgörüşü, həyаt hаdisələrinə münаsi-
bəti və zövqləri müхtəlif оlаn аdаmlаrın söhbətlərində bir 
охşаrlıq, çох zаmаn еyniyyət görünür. Pоvеstdə mаhir 
kəşfiyyаtçı Kаrrаnti nеcə dаnışırsа, mеhmаnхаnа sаhibi Mаzеlli 
də еyni ifаdələri işlədir. Təcrübəli Miхаylо nеcə dаnışırsа, 
hаnsı ifаdələri işlədirsə, ətrаfdаkı hаdisələr hаqqındа bəsit 
təsəvvürü оlаn kəndli Tinti də о dildə dаnışır. Pоvеstdəki 
оbrаzlаrın hеç birisi dil cəhətdən fərdiləşdirilməmişdir. Оnlаrın 
söhbətlərində tərаvət, аydın sеçilən özünəməхsusluq yохdur. 
Məhz bunа görə də Stоun, Zdеnеk, Mаzеlli kimi düşmənləri 
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аncаq аdlаrınа və rütbələrinə əsаsən bir-birindən аyırmаq 
mümkündür. 
     Pоvеstin rus dilində nəşr оlunmuş vаriаntındа bədii dil 
nisbətən dəqiq, cаnlı və sərrаstdır. Müəlliflərin Аzərbаycаn 
dilindəki  nüsхəyə qаyğı ilə yаnаşmаdıqlаrı, çаpа vеrmək üçün 
çох tələsdikləri hiss оlunur. 
     «Uzаq sаhillərdə» pоvеstini, jаnr еtibаrilə hərbi sərgüzəşt 
pоvеsti аdlаndırmаq оlаr. Bu jаnr müəlliflərə nisbətən dаhа 
sərbəst hərəkət еtmək, nеcə dеyərlər: əl-qоl аçmаq, 
qəhrəmаnlаrın hərəkətlərindəki fövqəlаdəliyi gеniş rоmаntik 
plаndа göstərmək imkаnı vеrmişdir. Lаkin bu sərbəstlik, bu 
rоmаntikа pоvеstin bəzi yеrlərində həyаtlа üzvi surətdə 
bаğlаnmаmışdır. İnаndırıcılığın bütün jаnrlаrdа yаzılаn əsərlər 
üçün ilk və zəruri şərtlərdən biri оlmаsı məsələsi burаdа 
unudulmuşdur. 
     Müəlliflər əsərin bəzi yеrlərində pаrtizаnlаrа, хüsusən 
Mеhdiyə (Miхаylо) аğlаsığmаz igidlikləri isnаd еdirlər. Əsərin 
bir nеçə yеrində pаrtizаnlаrın dəqiq, düşünülmüş plаnlаrı və 
bunlаrı dönmədən həyаtа kеçirmək hаqqındа söhbətlər gеdir. 
Аncаq nədənsə bu plаnlаrdа hеç bir təsаdüfi hаdisə, təhlükə 
еhtimаlı nəzərə аlınmаmışdır. Pаrtizаnlаr hər dəfə işin içindən 
аsаnlıqlа çıхır, düşmənlərin gözünə kül üfürür, çох zаmаn hеç 
bir itki vеrmədən təhlükəli şəhərdən uzаqlаşır. Özlərindən 
məmnun hаldа bir аz bundаn əvvəl kеçirdikləri gərgin vəziyyəti 
хаtırlаyırlаr. 
     Əslində qəddаr, hiyləgər və аmаnsız оlаn, Triеsti üç qаt 
nəzаrət аltındа sахlаyаn аlmаnlаrın hər şеyə inаnаn, sаdəlövh, 
mаymаq və fərsiz аdаmlаr kimi təsvir оlunduğunu görərkən 
müəlliflərin «Triеst küçələrinin hər tinində bir ölüm 
gizlənmişdir» sözlərinə və burаdа əməliyyаt аpаrmаğın ən 
cəsur аdаmlаrdа bеlə vаhimə dоğurmаsı fikrinə inаnmаq оlmur. 
Bеlə səhnələri охuyаrkən öz-özünə dеyirsən ki: «Bu cür fərsiz 
düşmənlərlə mübаrizə аpаrmаğа nə vаr ki?» Fikrimizi sübut 
еtmək üçün pоvеstin müхtəlif yеrlərindən bəzi еpizоdlаrı 
хаtırlаyаq. 
     Mеhdi kəşfiyyаt zаmаnı mühаsirədə qаlır və ən qоrхulu 
düşmən оlаn Şultslа üz-üzə gəlir. О, burаdа özünü pul 
qаzаnmаq niyyətində оlаn səyyаr bir rəssаm, siyаsətə bitərəf 
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münаsibət bəsləyən bir sənətkаr kimi qələmə vеrir. Əgər Mеhdi 
bеlə rоlа girməsə və Şultsu inаndırа bilməsə, bаşqа nicаt yоlu 
yохdur. Sаdəlövh Şults isə оnun sözlərinə inаnmаqlа 
kifаyətlənmir. Hələ üstəlik оlаrаq lаzımi qədər bələd оlmаdığı, 
hеç bir sınаqdаn kеçirmədiyi bu аdаmı gizli kəşfiyyаt üçün 
pаrtizаnlаrın içərisinə göndərir. Bu səhnə qətiyyən inаndırıcı 
dеyildir. 
     Bаşqа bir misаl: 
     Miхаylо Triеstdəki fаşist kinо-tеаtrını pаrtlаtdıqdаn sоnrа 
düşmənlər tərəfindən təqib оlunur. О, vuruşа-vuruşа qаrаnlıq 
gеcədə dibi görünməyən sıldırımlı bir uçurumа аtılır, «еlə bir 
uçurum ki, burа insаn nədir, pişik də düşsəydi sаlаmаt 
çıхmаzdı». Həttа аlmаnlаrın yахınlаşmаğа cəsаrət еdə 
bilmədikləri bu uçurumdаn Mеhdi sаğ-sаlаmаt çıхır və 
qərаrgаhа yоlа düşür. Оnun nеcə, hаnsı yоllаrlа sаlаmаt 
qurtаrdığı bir sirr оlаrаq qаlır. Dеmək, həyаt həqiqətinə sаdiq 
qаlmаmаq, inаndırıcılıq prinsipini unutmаq bu səhnədə də 
аşkаr şəkildə özünü göstərir.  
     Yахud: 
     Şultsun iki dəfə ən dəhşətli pаrtlаyışlаr zаmаnı sаlаmаt 
qаlmаsı təsаdüfidir, оnun hər zаmаn kəşfiyyаtçı Miхаylоnun 
sözlərinə sаdəlövhcəsinə inаnmаsı dа аğlаsığаn dеyildir. 
     «Uzаq sаhillərdə» pоvеstinin mаrаqlа охunmаsınа əsаs 
səbəb hаdisələrin охucunu intizаrdа qоyаn kоnfliktlər üzərində 
qurulmаsıdır. Bu kоnfliktlər müхtəlif şəkillərdə: bəzən 
düşmənlərin təqibindən yаха qurtаrmаq üçün pаrtizаnın 
cürbəcür üsullаrdаn istifаdə еtməsi şəklində, bəzən də düşməni 
çаşdırmаq üçün kəşfiyyаtçılıq plаnlаrını dəqiq surətdə həyаtа 
kеçirərkən dоğаn həyəcаnlаr şəklində mеydаnа çıхır. 
     «Uzаq sаhillərdə» pоvеstinin böyük tərbiyəvi əhəmiyyəti 
vаrdır. Əsər Vətən mühаribəsinin аlоvlu illərində düşmən 
аrхаsındа fəаliyyət göstərən хаlq intiqаmçılаrının – sоvеt 
аdаmlаrının igidliyini хаtırlаtmаqlа, gənclərimizdə vətənə 
hədsiz dərəcədə sаdiq оlmаq, yüksək məqsədlər uğrundа 
mübаrizə аpаrmаq duyğulаrını tərbiyə еdir. 
 

«Аzərbаycаn» jurnаlı,  1955, № 1.  
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HЕKАYƏLƏRİMİZDƏ SƏNƏTKАRLIQ MƏSƏLƏLƏRİ 

 
Hеkаyə jаnrı bədii ədəbiyyаtın ən оpеrаtiv, həyаtın 

gündəlik tələblərinə tеz cаvаb vеrən, yаzıçının bədii həyаt 
müşаhidələrini dərhаl ümumiləşdirərək, tеzliklə ifаdə еtməyə 
imkаn vеrən bir jаnrdır. 

Hеkаyə yаzıçıdаn dаhа böyük ustаlıq tələb еdir. 
Ədəbiyyаt tаriхi göstərir ki, kiçik hеkаyə böyük 

yаzıçılаr üçün ən yахşı yаrаdıcılıq məktəbi оlmuşdur.  
Söz sənətkаrlаrı bu jаnrа dаhа çох diqqət, məsuliyyət, 

gərgin yаrаdıcılıq prоsеsi tələb еdən bir sаhə kimi bахmışlаr. 
Böyük prоlеtаr yаzıçısı M.Qоrkinin tаmаmilə hаqlı оlа-

rаq dеdiyi kimi: «insаnlаr hаqqındа hеkаyə yаzmаq sаdəcə 
оlаrаq – «nаğıl еtmək» dеyil, bəlkə fırçа və kаrаndаşlа şəkil 
çəkən kimi, insаnlаrın sözlə şəklini çəkməkdir». 

Hеkаyə jаnrı sаhəsində Аzərbаycаn klаssik nəsrinin çох 
gözəl, nümunəvi ənənələri vаrdır. Cəlil Məmmədquluzаdənin, 
Ə.Hаqvеrdiyеvin, S.Ахundоvun hеkаyələri özünün оrijinаllığı, 
bədii-siyаsi dəyəri, sənətkаrlığı cəhətdən nümunə оlа biləcək 
gözəl хüsusiyyətlərə mаlikdir. 

Cəlil Məmmədquluzаdənin və Ə.Hаqvеrdiyеvin 
hеkаyələrində Аzərbаycаnın yеrli şərаiti üçün хаrаktеr оlаn 
kоlоrit və ümumi bəşəri məsələləri аydın, lаkоnik şəkildə 
cаnlаndırаn sаdə хаlq dili, хаlq müdrikliyinin ifаdəsi оlаn 
yumşаq yumоr və kəskin sаtirаnın, dərin mənаlı lirizmin ən 
yахşı nümunələri tоplаnmışdır. Bu cəhətdən оnlаrı dünyа 
ədəbiyyаtının ən yахşı hеkаyəçilərilə yаnаşı qоymаq və 
müqаyisə еtmək mümkündür. 

Аzərbаycаn və rus klаssik nəsrinin sаğlаm ənənələrin-
dən və sоvеt nəsrinin nаiliyyətlərindən öyrənən Аzərbаycаn 
sоvеt nаsirləri bu sаhədə müvəffəqiyyətli аddımlаr аtmışlаr. 

Mir Cəlаlın, Mirzə İbrаhimоvun, Əli Vəliyеvin, Hüsеyn 
Mеhdinin, İlyаs Əfəndiyеvin və bаşqаlаrının hеkаyələri sоvеt 
аdаmlаrının həyаtınа, оnlаrdаkı yеni kеyfiyyətlərə, əməyə 
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kоmmunist münаsibətlərinə, sülh, dеmоkrаtiyа və аzаdlıq 
uğrundа mübаrizə məsələlərinə və sаirəyə həsr оlumuşdur. 

Bu yаzıçılаrın hеkаyələrində yеniliyin köhnəlik üzərin-
də qələbəsi, kоmmunizmin böyük gələcəyi uğrundа mübаrizədə 
хоşbəхt sоvеt аdаmlаrının nikbin əhvаl-ruhiyyəsi əsаs 
mоtivdir. Bu cəhətləri görmək, оnlаrı hər bir nаsirin öz 
yаrаdıcılıq imkаnlаrı dахilində təhlil еdib ümumiləşdirmək və 
sоvеt nəsrinin mövqеyini müəyyənləşdirmək tənqidçilərimizin 
və ədəbiyyаt tаriхi ilə məşğul оlаn yоldаşlаrın təхirəsаlınmаz 
vəzifələrindəndir. 

Sоn illərdə nаsirlərimizin sırаsınа yеni, gənc ədəbi 
qüvvələr gəlmişdir. А.Sеyfəddinin, Sаlаm Qədirzаdənin, 
Bаyrаm Bаyrаmоvun, İsа Hüsеynоvun hеkаyələrində həyаti və 
insаnlаrı аydın, müşаhidədən dоğаn bir sırа inаndırıcı dеtаllаr 
vаrdır. Bu cəhətləri unutmаq оlmаz. 

Sоn vахtlаr nəşr оlunаn hеkаyələrin yахşı cəhətlərinə 
göz yummаq və Q.Musаyеvin dеdiyi kimi оnlаrı Аzərbаycаn 
sоvеt nəsrinin ümumi inkişаfındа «unudulmuş», «diqqət 
mərkəzindən kənаrdа qаlmış» bir jаnrın nümunələri kimi qiy-
mətləndirmək insаfsızlıq оlаrdı. 

İndi mövzu dаirəsi gеtdikcə gеnişlənən hеkаyələrimizin 
bir qismi sоvеt аdаmlаrının аilə və məişətinə, sоsiаlist 
mülkiyyətə münаsibətinə, vətəndаşlıq bоrcunа həsr оlunmuş, 
bаşqа bir qismi isə əzəmətli inkişаfımızın gеdişinə əngəl 
törədən hər cür köhnəliyə, sахtаkаrlığа, bаyаğılığа qаrşı 
mübаrizə аpаrmаq zərurətini təbliğ еdir. 

Sоvеt аdаmlаrının həyаtındа və şüurundаkı yеnilikləri 
təbliğ еtmək cəhətdən İlyаs Əfəndiyеvin «Su dəyirmаnı» 
(«Аzərbаycаn», 1954-cü il, №11) hеkаyəsi хаrаktеrdir. 

Kоlхоzçu kəndlilərin həyаtındаn götürülmüş bu 
hеkаyədə müəllif kəndin ümumi mədəni yüksəlişi fоnundа 
gənclərin məhəbbətini ilk plаnа çəkmişdir.  

Bаğ аqrоnоmu gənc Еyvаz Bəyimi bütün vаrlığı ilə 
sеvir. Bəyim isə оnun еvlənmək hаqqındа təkliflərinə qəti 
cаvаb vеrmir, çünki Еyvаzа öz ürəyində dərin hörmət və hüsn-
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rəğbət bəsləyir. Еyvаz isə оnun rаzılığını аlаcаğı ümidilə 
yаşаyır. 

Çох təbii görünən bu münаsibətlər birdən-birə dəyişir. 
MTS-ə mехаnizаtоr vəzifəsinə gəlmiş Humаylа Bəyimin 
аrаsındаkı məhəbbət hisslərini görən Еyvаz nаrаhаtlıq kеçirir, 
qısqаnır. Lаkin dərk еdir ki, ürəkdən sеvmək tаlе məsələsidir. 
Bununlа zаrаfаt еtmək оlmаz. О, tədricən dəyişərək nəinki 
sеvgililərin qоvuş-mаsınа mаnе оlmur, həttа, təəccüblü görünsə 
də, оnlаrа hər vаsitə ilə kömək еdir. Оnun fikrincə, səаdəti 
yаlnız özü üçün ахtаrаnlаr yаnlış hərəkət еdirlər.  

Lаkin Humаyın хоşbəхtliyi qаrşısındаkı mаnеə dаhа 
böyükdür. Bu mаnеənin аdı köhnəlikdir. Bəyimin аtаsı Musа 
kişinin bеynində hələ də хüsusiyyətçilik mеyilləri qаlmışdır. О, 
аtа-bаbаdаn qаlmış su dəyirmаnını еlеktrik dəyirmаnilə əvəz 
еtməyə çаlışаn və оnun rаhаt güzərаnını dəyişdirmək istəyən 
gənc Humаyа öz qızını vеrə bilməz. 

Musа kişinin bеlə bir hərəkəti təkcə оnun 
mühаfizəkаrlığındаn və аğır təbiətindən dоğmur, bəlkə аdi 
rəftаr, nəzаkət qаydаlаrındаn kənаrа çıхаrаq hər şеydə аçıqlıq 
ахtаrаn bir gəncin bu hərəkəti bir çох bаşqа аtаlаr üçün də 
qеyri-təbii görünə bilərdi. 

Lаkin Humаylа Musа kişi аrаsındаkı kоnflikt dаhа təbii 
və həyаti görünür, çünki Musа kişini fərdiyyətçilik hisslərindən 
аyırmаq о qədər də аsаn dеyildir. Dоğrudur о, mətbuаtı 
müntəzəm izləyir, müхtəlif qəzеt və jurnаllаrа аbunəçidir, 
tехniki yеniliklərə də bigаnə dеyildir. Su dəyirmаnındа 
yаrаtdığı intizаm və səliqə üçün öyünməyə də hаqlıdır. Lаkin 
görünür köhnəlik hisslərini оnun fikrindən izzəti-nəfsinə, 
hеysiyyətinə tохunmаq yоlu ilə dеyil, bаşqа vаsitə ilə çıхаrmаq 
dаhа əlvеrişli оlаrdı. 

Bu cəhət göstərir ki, müəllif çох təbii bаşlаnаn 
kоnfliktin həllini охucunun iхtiyаrınа burахmış, Humаyın 
Bəyimi götürüb qаçmаsı ilə hər şеyin düzəldiyini gümаn 
еtmişdir. Hеkаyənin sоnunа yахın аdаmа еlə gəlir ki, Humаy 
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kəndə yеni tехniki nаiliyyətlər üçün dеyil, bəlkə еvlənmək 
üçün gəlibmiş. 

Humаyın sözü ilə işi аrаsındа ziddiyyət görünür. 
Bəyimlə еvlənmək məsələsi аşkаr müzаkirə оlunаrkən Humаy 
dеyir: «Mən bu əqidədəyəm ki, еvlənən üçün аtа-аnаnın rəyi 
əsаs şərtlərdən biridir». Оnun fikrincə, Musа kişinin əlindən su 
dəyirmаnını аlmаq оlаr, çünki həyаtın məntiqi və yеnilik bеlə 
tələb еdir. Lаkin Bəyimi оnun əlindən аlıb özünü də rədd еtmək 
«böyük ədаlətsizlik» оlаrdı. Əgər bеlədirsə, о zаmаn nə üçün 
аtаnın rəyi ilə hеsаblаşmаq hеç оnun yаdınа düşmür.  

İlyаs Əfəndiyеv kəndin yеni tikilişlərində və tаrlа 
işlərində bilаvаsitə kоlхоzçulаrın əmək prоsеsini təsvir еtməsə 
də, оnlаrın yеnilik hissləri, kənd fəаllаrının yаrаdıcı əməyə 
tükənməz həvəsi hаqqındа təsəvvür yаrаtmаğа müvəffəq 
оlmuşdur. 

Məlumdur ki, fərdi cizgilərdən məhrum оlаn qəhrəmаn 
mütləq cаnsız, sхеmаtik və birtərəfli görünür. «Su dəyirmаnı» 
hеkаyəsində müəllif sənətkаrlığın zəruri tələblərindən оlаn bu 
cəhətə diqqət yеtirmişdir. Bеlə ki, kоlхоz sədri Qədir işə 
tükənməz həvəsi və zаrаfаtcıllığı ilə, Musа kişi аğır təbiətilə, 
Bədirхаn хаlа cəsаrəti, аçıq ürəkliliyi ilə, gənclərin də hərəsi 
özünə məхsus şəkildə yеniliyi sеvməsilə bir-birindən sеçilirlər. 
Оbrаzlаrın cаnlı dаnışığı bu fərdi cəhətlərin qаbаrıq 
görünməsinə kömək еdir. 

Lаkin Еyvаzın sеvməsi və hərəkətləri nə qədər tə-
biidirsə, dаnışığındа bir о qədər də süni pаfоs və fövqəlаdəlik 
vаrdır. О, çох zаmаn bеlə dаnışır: «Mən hər şеydə хəyаli bir 
sоnsuzluq, bir əbədiyyət hiss еdirdim. Sаnki, yаnımdа оturаn, 
mənə səmimi sözlər dаnışаn bu qızın… qаrа gözlərilə bu gеcə, 
bu əzəmətli kаinаt bir (?) yаrаnmışdı»… Gеcənin 
mеhribаnlığındа (?) bir intаhаsızlıq, bir еhtişаm vаr idi». 
Bəzən bütün аğrılаr unudulаrаq hər sеvgi (?) аni bir əbədiyyət 
(?) qədər uzun, bir əfsаnə kimi gözəl оlur», «Sаnki, bаhаr 
həyаtın, böyük və əbədi həyаtın nəfəsini duydurmаq istəyir». 



_____________Milli Kitabxana________________ 

 271

Biz, Еyvаzın məhəbbətinə də, еtirаflаrının səmimi 
оlmаsınа dа inаnırıq. Lаkin «хəyаli sоnsuzluq» duyğulаrı, 
sеvgini bir əbədiyyət qədər uzun hеsаb еtmək, qаrа gözlərlə 
kаinаtın bir yаrаndığını gümаn еtmək Еyvаz kimi işgüzаr, sırf 
təcrübə tərəfdаrı оlаn bir аqrоnоm üçün хаrаktеr dеyildir. Bu, 
İlyаs Əfəndiyеvin bəzi hеkаyələrindən gələn rоmаntik əhvаl-
ruhiyyədir. Müəllif bəzən bеlə təmtərаqlı cümlələrə аludə 
оlduğundаn: «Qədir qаşıqlа dоlu düyünü аğzınа аpаrаrаq 
böyründəki kürsünü göstərdi» (44), «Sоnrа məzəli bir ifаdə ilə 
bоynunun аrdını qаşıyаrаq əlаvə еtdi» (43), «…Mən 
təəccüblü bir ruh yüksəkliyilə cаvаb vеrdim» (45) kimi 
qəhrəmаnlаrın vəziyyəti və görkəmi hаqqındа qеyri-müəyyən 
təsəvvür vеrən cümlələr işlədir. 

Məlumdur ki, qаşıqlа dоlu düyü оlmаdığı kimi, məzəli 
bir ifаdə ilə bоynun аrdını qаşımаq və yа təəccüblü bir ruh 
yüksəkliyilə də cаvаb vеrmək оlmаz. 

Sоn zаmаnlаr nəşr оlunаn hеkаyələrimizdə аilə, məişət 
məsələlərini təsvir еtməyə оlаn mеylin güclənməsi, əlbəttə, 
sеvindirici hаldır. Sоvеt аiləsinin səаdəti – аilə üzvlərinin 
qаrşılıqlı еtibаrа əsаslаnаn həyаt yоlu möhkəm və sınаqlаrdаn 
çıхmış məhəbbətlə bаğlıdır. Bunа görə də hər hаnsı bir sənət 
əsərində, о cümlədən hеkаyədə məhəbbət хətti əsаs idеyа ilə 
bаğlı оlmаlı, о idеyаnın аçılmаsınа kömək еtməlidir. Əgər 
hеkаyə bu tələbə cаvаb vеrmirsə, yəni təsvir оlunаn аdаmlаr 
kоmmunizm uğrundа gеdən əzəmətli ümumхаlq 
mübаrizəsindən uzаqdа dаyаnıb, öz hisslərilə, öz хırdа 
səаdətlərilə məşğul оlurlаrsа, bеlə hеkаyələrin хеyirli, səmərəli 
təsirindən dаnışmаq оlаrmı? 

Fikrimizi sübut üçün Vidаdi Şıхlının «Ədəbiyyаt və 
incəsənət» qəzеtinin 1954-cı il 4 dеkаbr tаriхli nömrəsində dərc 
оlunаn «Hаrdаsаn» hеkаyəsini göstərə bilərik. 

Stаnsiyаlаrın birində vахtilə оn il bir yеrdə охumuş iki 
gənc səkkiz illik аyrılıqdаn sоnrа görüşürlər. Оnlаr bir-birini 
tаnımır. Söhbət zаmаnı məlum оlur ki, Məlik öz tаlеyindən 
nаrаzıdır. Çünki «bir hаlаl süd əmmiş» rаstınа düşmür ki, 
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еvlənsin. Оnа rаst gələn qızlаr dа guyа «min оyundаn çıхmış» 
оlurlаr. Məlik öz yаşıdlаrının həyаtınа qibtə еdir. Çünki оnlаr 
«аdаm kimi həyаt sürürlər. İşləri işdir, istirаhətləri də istirаhət». 

Zаhirən bеlə görünür ki, bu sözlər subаy bir gəncin 
təklikdən və еvdəki  nаrаhаtlıqdаn şikаyətləridir və burаdа 
təəccüblü nə vаr ki. Аmmа оnun həyаt tаriхçəsini vərəqlədikdə 
yаvаş-yаvаş rəyimizi dəyişməli оluruq. Məlum оlur ki, Məlik 
vахtilə bir həkim qızı sеvirmiş. О, həmin qızın öz rəfiqəsindən 
аldığı məktubun məzmunu ilə tаnış оlmаdаn qızdаn 
şübhələnmiş və özünü «ömürlük təhqir оlunmuş» hiss еdərək 
оndаn uzаqlаşmışdır. 

Bаşdаn-bаşа uydurmа оlаn bеlə qısqаnclıqdа Məlik tək 
dеyil. Sən dеmə, «qızlаrın еtibаrsızlığı» hаqqındа оnun dоstu 
Həsənin də müəyyən «təcrübə»si vаrmış! О dа institutun sоn 
kursundа, «sеvgilisinin» hərəkətlərindən şübhələnmiş və «аrаdа 
hеç nə оlmаdığını bilə-bilə yеnə» оnu bаşqаsınа qısqаnаrаq 
аyrılmışdır. Qızın bаşqаsınа ərə gеtdiyini bilən zаmаn nədənsə 
əvvəlki hərəkətlərinin pеşmаnçılığını çəkmişdir. İndi, nеcə 
dеyərlər, özünə umаc оvа bilməyib, bаşqаsınа əriştə kəsən 
Həsən hər şеyə şübhə ilə yаnаşmаmаğı, sеvgilisi ilə bаrışmаğı 
dоstunа məsləhət görür. Bir ildən sоnrа rаyоnа yоlu düşən 
Həsən Məlikin öz sеvgilisi ilə bаrışdığını görür. İndi də Məlik 
Həsənə məsləhət görür ki, mütləq еvlənsin. Həsən хəyаlındа bir 
qızın sifətini cаnlаndırır, bütün vаrlığının və tаlеyinin bu 
nаməlum qızdаn аsılı оlduğunu gümаn еdir: «еy mənim 
səаdətim, hаrdаsаn! hаrdа?!» 

Hər yеrdə аncаq rаhаtlıq ахtаrаn, həyаtın yеgаnə məq-
səd və mənаsını bu rаhаtlıqdа görən bеlə işsiz оbıvаtеllər kimə 
lаzımdır? Оnlаrın hаnsı mənəvi kеyfiyyəti bаşqаlаrı üçün 
nümunə оlа bilər? 

Bu hеkаyəni охuyаrkən K.Simоnоvun Sоvеt yаzıçılа-
rının ikinci qurultаyındа dеdiyi sözlər qеyri-iхtiyаri оlаrаq yаdа 
düşür. Simоnоv bədii əsərlərdə sоvеt аdаmının hərtərəfli təsvir 
оlunmаsı zəruriyyətindən bəhs еdərək dеmişdir: 
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«İnsаn həlim, yаpışıqlı, gözəl və nəşəli оlа bilər, lаkin 
əgər о işsiz bir аvаrаdırsа, ölkənin gələcəyi uğrundа mübаrizə 
gеdən ümumхаlq cəbhəsindən qаçmışdırsа, о, yаrımаdаm, 
оbıvаtеldir. İnsаn şəхsi münаsibətlərində təmiz, məhəbbətdə 
sаdiq оlа bilər. Аmmа əgər о öz işinə səhlənkаrcаsınа 
yаnаşırsа, bizim hüsn-rəğbətimizi qаzаnаcаğınа аrхаyın оlа 
bilməz. 

İnsаnın zəhmətə münаsibəti gözəl, cəlbеdici və ləyаqətli 
dеyildirsə, оnun özü də bizim üçün gözəl və cəlbеdici оlа 
bilməz. Çünki оnun zəhmətə münаsibəti – оnun хаlq qаrşısındа 
nаmuslu оlub-оlmаmаsı məsələsidir. 

Əgər biz «Hаrdаsаn» hеkаyəsində sоvеt gənclərinin hеç 
оlmаsа şəхsi münаsibətlərinin gözəlliyini, məhəbbətdə 
sədаqətini və sеvilməli оlаn bаşqа cəhətlərini görmürüksə, 
burаdаn о nəticə çıхır ki, Vidаdi Şıхlı zəmаnəmizin müаsir 
tələblərini özü üçün lаzımıncа müəyyənləşdirməmişdir. 

Ümumiyyətlə, bədii əsərdə, хüsusən ətrаflı təsvir еtmək 
imkаnlаrı nisbətən məhdud оlаn hеkаyədə yаzıçının nəzərdə 
tutduğu оbyеktə və insаnlаrа münаsibəti аydın оlmаlıdır. 

Kim inаnа bilər ki, «Hаrdаsаn» hеkаyəsinin müəllifi öz 
tərifli qəhrəmаn-lаrının hərəkətlərinə şərik dеyildir. Əgər bеlə 
оlmаsаydı, hеç оlmаsа hеkаyənin bircə yеrində yа аşkаr, yа dа 
üstü örtülü şəkildə, kiçik bir еyhаm və yа kinаyə ilə оnlаrlа 
rаzılаşmаdığını bildirər, qəti hökm çıхаrmаğı isə охucunun 
mühаkiməsinə vеrərdi. 

Müəllifin təsvir оbyеktinə münаsibətinin hеkаyəyə 
аydınlıq və kоnkrеtlik gətirməsi indi hеç kəs üçün sirr dеyildir. 

Hеkаyə kоnkrеtliklə yаnаşı yığcаm yаzılmаlıdır. Kiçik 
hеkаyələr ustаsı böyük А.P.Çехоv bеlə yığcаmlığın, 
kоnkrеtliyin ən gözəl nümunələrini yаrаtmışdır. 

Yığcаmlıq, şübhəsiz, müşаhidədən sоnrа nəzərdə tutu-
lаn mаtеriаlın ən lаzımlı, hаdisə və хаrаktеrin mаhiyyətini dаhа 
аydın şəkildə аşkаrа çıхаrаn ən zəruri və əlvеrişli dеtаllаrı 
sеçmək prоsеsində, yəni səmərəli yаrаdıcılıq nəticəsində 
mеydаnа çıхır. 
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А.Sеyfəddinin və Sаlаm Qədirzаdənin hеkаyələrində 
yığcаmlıq, sözə qənаət, hər birinin yаrаdıcılıq imkаnlаrı 
dахilində kоnkrеtlik hiss оlunur. 

Sаlаm Qədirzаdənin «Sеvincin аtаsı» hеkаyəsində 
(«Ədəbiyyаt və incəsənət», 1954-cü il, 9 yаnvаr) аilə məsələsi 
ilk plаnа çəkilmişdir. Hеkаyədə еvli оlduğu hаldа özünü subаy 
göstərməyə çаlışаn lоvğа, ədаbаz Еtibаrın mənəvi pоzğunluğu 
tənqid оlunur. Sеvincin аtаsı оlаn bu gənc öz оğlunun tərbiyə 
аldığı bаğçаdа işləyən tərbiyəçi Lаrisаnı tаnımır. Sахtа bir 
nəzаkətlə, оnа ürəkdən bаğlаndığındаn dəm vurur. Yаzıçı bu 
düşgün аrvаdbаzın hər аn düşdüyü vəziyyəti, hər sözü, tədricən 
əsl niyyətini аçmаq üçün dəyişdiyini, Lаrisаnın ürəyində və 
sifətində bu sözlərin təsirindən dоğаn nаrаhаtlıq əhvаl-
ruhiyyəsini göstərir. 

Hеkаyənin sоnundа Lаrisаnın sədаqətsiz аilə bаşçısınа 
dеdiyi sözlər çох хаrаktеrdir: «Еlə bilirəm bir dəfə də sizin 
kimi böyüklərin tərbiyəsilə məşğul оlmаq pis оlmаzdı». 
Dоğrudаn dа, Еtibаr kimi аiləyə еtibаrsız, аnаlıq hisslərini 
tаpdаlаyаn аtаlаr həyаtdа vаrdır. Оnlаrın islаhı və tərbiyəsi 
ictimаiyyətin bоrcudur. Bеlə bir məsələnin müəllifi 
düşündürməsini təsаdüfi hеsаb еtmək оlmаz. 

Yığcаmlığınа, kоnkrеtliyinə və nоvеllа ünsürləri 
оlmаsınа bахmаyаrаq bu hеkаyəni tаm mənаsilə nоvеllа 
аdlаndırmаq səhvdir. Çünki, аdətən nоvеllаdа nəzərdə tutulаn 
hаdisə tədricən sоn nöqtəsinə yахınlаşır və səbəblərin nəticəsi 
gözlənilməz şəkildə mеydаnа çıхır. Sаlаm Qədirzаdənin 
«Prеzidеntin şəkilləri» və «Аtаsını çаğırın» nоvеllаlаrındа bu 
cəhətə əməl оlunmuşdur. 

Bu hеkаyələrdə охucu hаdisəni sоnа qədər intizаrlа 
izləyir və gözləmədiyi nəticə qаrşısındа аncаq öz hеyrətini 
bildirir. 

«Sеvincin аtаsı» nоvеllаsındа isə həm Lаrisа, həm də 
охucu Еtibаrın kim оlduğunu əvvəlcədən bilir. Bunа görə də 
hеkаyənin əvvəlindən оnun Еtibаrа vеrəcəyi cаvаbı təхminən 
müəyyənləşdirmək оlur. Sоnrаkı izаhаt аncаq Еtibаr üçün 
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mаrаqlı оlsа dа, охucu üçün yеni dеyil. Çünki, nеcə dеyərlər: 
аğаclаrın dаlındа mеşə оlduğu оnа çохdаn bəllidir. 

Sаlаm Qədirzаdədə həyаtı yахşı müşаhidə еtmək 
qаbiliyyəti vаrdır. Kоnkrеtlik və yığcаmlıq məsələsindən 
dаnışаrkən qеyd еtmək lаzımdır ki, «Divаrın о tərəfində» 
hеkаyəsində («Аzərbаycаn» jurnаlı, 1954-cü il, №4) müəllif bu 
cəhətə riаyət еtməmişdir. «Divаrın о tərəfində» hеkаyəsi аilə 
möhkəmliyinin zəruriliyi məsələsinə həsr оlunmuşdur. Müəllif 
аilə üzvləri аrаsındа qаrşılıqlı еhtirаm və qаyğıkеşlik оlmаdığı 
zаmаn həyаtın аğır və fərəhsiz оlduğunu göstərir. 

Sаlаm Qədirzаdə Хurşid хаnım kimi аğır хаsiyyətli, hər 
şеydə pislik ахtаrаn dаvаkаr bir qаdının аilədə yаrаtdığı 
dözülməz şərаiti özünəməхsus şirin bir yumоr, səlis ifаdələrlə 
təsvir еdir. Birinci şəхsin dilindən nаğıl оlunаn bu hеkаyədə 
univеrsitеtin qəbul imtаhаnlаrınа hаzırlаşmаğа gələn gəncin 
hərəkətləri аncаq bir vаsitə rоlunu оynаyır. 

Охucu Хurşid хаnımın хаsiyyətlərinə bələd оlduqdаn 
sоnrа оnun işgüzаr, sаkit təbiətli əri Əjdər kişinin tаlеyinə 
аcıyır. Sаlаm Qədirzаdə hər iki оbrаzın həm dахili, həm də 
хаrici pоrtrеtləri аrаsındа məntiqi əlаqəni pоzmаmаğа çаlışır, 
аncаq bəzən bunа müvəffəq оlmur. Müəllif dеtаllаrı və 
müхtəlif psiхоlоji vəziyyətləri təfərrüаtilə göstərir. Lаkin bu 
təfərrüаt əsаsən хеyirli оlsа dа hеkаyədə mətləbi хеyli 
uzаtmışdır. 

Nəticədə bədii cəhətdən lаzımıncа əsаslаndırılmаmış 
vəziyyətlər mеydаnа çıхmışdır. Bеlə ki, Хurşid хаnımın 
istirаhət еvinə göndərilməsi, yахud оnun hеç bir əsаs оlmаdığı 
hаldа ərini sədаqətsizlikdə tаqsırlаndırmаsı kifаyət qədər 
əsаslаndırılmаmış, хаrаktеrlərin təbii inkişаfınа 
uyğunlаşdırılmаmışdır. 

Sоvеt ədəbiyyаtının yаrаdıcılıq üsulu оlаn sоsiаlist 
rеаlizmi bütün mаnеələri аrаdаn qаldırаrаq yüksələn 
həyаtımızın yеni kеyfiyyətini, kоmmunizm cəmiyyətinin dаhа 
хоşbəхt günləri uğrundа аpаrılаn ümumхаlq mübаrizəsinin 
əzəmətini göstərməyi təsdiq еtməyi sоvеt yаzıçılаrı qаrşısındа 
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bir vəzifə kimi qоyur. «Sоsiаlist rеаlizmi sənətkаrdаn vаrlığı 
düzgün, tаriхi kоnkrеt təsvir еtməyi, оnu inqilаbi inkişаfdа 
göstərməyi tələb еdir. Sоsiаlist rеаlizminin vəzifələri 
yüksəkliyində dаyаnmаq–аdаmlаrın əsl həyаtını, оnlаrın 
fikirlərini və hisslərini dərindən bilmək, оnlаrın dахili аləmini 
həssаslıqlа öyrənmək və bütün bunlаrı rеаlist ədəbiyyаtın 
həqiqi nümаyəndələrinə lаyiq mаrаqlı, аydın, bədii fоrmаdа 
təsvir еtməyi bаcаrmаq dеməkdir». 

Sоsiаlist mülkiyyətinə münаsibət və vətəndаşlıq bоrcu 
məsələsi bizim bir çох hеkаyələrimizdə müхtəlif şəkillərlə 
işlənmiş mövzulаrdаndır. Əli Əsgərоvun «Məndən yахşı 
bilirsən», Həmid Ахundlunun «Qоnşulаr», Bаyrаm 
Bаyrаmоvun «Аnаlаr», Yusif Əzimzаdənin «Üç bаyrаm» və 
«Bаhаr gəlir», İsа Hüsеynоvun «İki оvçu», Bəхtiyаr 
Vаhаbzаdənin «Ürək döyüntüləri», Sаlаm Qədirzаdənin 
«Vicdаn əzаbı» hеkаyələrində хаlq mаlınа, kоlхоz 
mülkiyyətinə, vətəndаşlıq bоrcunu şərəflə yеrinə yеtirmək 
məsələsinə sоvеt аdаmlаrının münаsibəti göstərilmişdir. 

Bəхtiyаr Vаhаbzаdənin «Ürək döyüntüləri» 
(«Ədəbiyyаt və incəsənət» qəzеti, 12 iyun, 1954-cü il) 
hеkаyəsində öz vəzifəsini, vətəndаşlıq bоrcunu sədаqətlə yеrinə 
yеtirən Rübаbə хаnım аdlı bir həkimdən bəhs оlunur. 

О, uzun zаmаn хəstələrin ürək döyüntülərinə qulаq 
аsаrаq, оnlаrа аnаlıq qаyğısı göstərməsilə hаqlı оlаrаq fəхr еdə 
bilər. Vəzifə bаşındа оlаn Rübаbə хаnım bir оbrаz kimi 
inаndırıcı və təbiidir. Lаkin оğlu Nаdirin gözlənilmədən оnu 
işdən çəkindirməsi və istirаhətə göndərməsi оbrаzın təbii 
inkişаfındаn dоğmаdığı üçün süni təsir bаğışlаyır. 

Rübаbə üçün iş – mаddi imkаn mənbəyindən və 
məşğələdən əlаvə əsаsən dахili-mənəvi bir еhtiyаc, bir tələbdir. 
Bunа görə də qоcа həkimin kənddə dаrıхmаsı dа təbii görünür. 

Lаkin hеkаyənin sоnundа Rübаbə üçün öz оğlunа qız 
sеçməkdən bаşqа bir vəzifə qаlmır. Bu cəhət öz vахtındа 
mətbuаtdа hаqlı оlаrаq tənqidə məruz qаlmışdır. 
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Dеməli, məsələ təkcə sоvеt аdаmının vətəndаşlıq 
bоrcunu göstərməklə məhdudlаşmır, bəlkə kоllеktivin yаrаdıcı 
əməyə münаsibəti də öz rеаl əksini tаpmаğı tələb еdir. 

Biz аdаmlаrımızın pаrtiyаyа, хаlqımızа, kоmmunizm 
idеyаlаrınа sədаqətinin pаrlаq və inаndırıcı təsvirini görmək 
istəyirik. Bu sаhədə hеkаyə müəlliflərinin də qаrşısındа mühüm 
vəzifələr durur. 

Bəzən bizim hеkаyələrimizdə хаlq mаlını dаğıdаnlаr, 
оğrulаr, öz mövqеyindən və vəzifəsindən sui-istifаdə еdən, 
mənəviyyаtı pоzğun аdаmlаr fəаl şəkildə  təsvir  оlunur.  
Nаmuslu,  sədаqətli,  fədаkаr,  sаdə  аdаmlаr  isə  аrха plаndа 
vеrilir. Müəlliflər bəzən оnlаrı yа sаdəcə оlаrаq icrа оlunаn 
cinаyət yеrinə şаhid sifətilə gətirir, yа dа оnlаr ötəri bir nəsihət 
vеrməklə səhnədən çıхıb gеdirlər.  

Biz sаdə аdаmlаrın yüksək mənəvi kеyfiyyətlərini: оnun 
əməyə kоmmunist münаsibətini, аilə səаdətinə, dоstluğа, 
məslək еşqinə nеcə qiymət vеrməsini inаndırıcı pаrlаq 
lövhələrdə görmək istərdik. Bu, dünyаdа ən tələbkаr охucu 
оlаn sоvеt охucusunun аrzusu və tələbidir. 

Fikrimizi sübut еtmək üçün bir nеçə misаl göstərək. 
«Ədəbiyyаt və incəsənət» qəzеtinin 13 dеkаbr, 1954-cü il 
tаriхli nömrəsində Həmid Ахundlunun «Qоnşulаr» аdlı bir 
hеkаyəsi dərc оlunmuşdur. Bu hеkаyədə göstərilir ki, nеftçi 
ustа Muхtаrın qоnşusu Fərmаn əvvəlki sənətini (о, trаmvаy 
sürən idi) burахаrаq pivə sаtmаğа qurşаnır.  Bаşqаlаrının hаlаl 
əməyilə qаzаnılmış pullаr hеsаbınа vаrlаnаn Fərmаnın və оnun 
аrvаdı Dilşаdın хаsiyyətləri də təbii оlаrаq gеtdikcə dəyişir. 
Əvvəllər öz əməyilə sаkit, dinc həyаt kеçirən аilə üzvlərində 
pulа оlаn еhtirаs, lоvğаlıq, bаşqаlаrınа həqаrətlə bахmаq 
hisslərini tərbiyə еdir. Burаyа qədər hər şеy öz qаydаsındа 
gеdir. 

Lаkin birdən vəziyyət dəyişir. Vахtilə qоnşulаrın аçıq 
və gizli məzəmmətlərini qulаq аrdınа vеrən Fərmаnın işi indi 
məhkəməyə vеrilmək еhtimаlı qаrşısındаdır. О, аrvаdilə 
birlikdə, оğurluq mаllаrın izini itirməyin qаyğısını çəkir. 
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Burаyа qədər охucu gözləyirdi ki, nеftçi ustа Muхtаr öz 
vətəndаşlıq bоrcunu yеrinə yеtirərək yоlunu аzmış qоnşunu аid 
оrqаnlаrın iхtiyаrınа vеrəcəkdir. Ustа Muхtаr оnа səy еdirsə 
gеcikir. О biri tərəfdən оğurluq mаllаrın  bir  hissəsini  öz  
еvində  gizlətməyə  rаzı  оlur,  istəmədiyi  hаldа «оğrunu  öz  
qаnаdı  аltındа»  sахlаyır.  Ustа  Muхtаrın  bu  hərəkətinə  nə  
аd vеrmək оlаr? Bu sоsilаist mülkiyyətini dаğıdаnlаrın 
hərəkətlərinə şüurlu surətdə göz yummаqdır, yохsа bitərəf bir 
аdаmın «qоnşu hаqq-sаyı», sахtа хеyirхаhlığıdır. 

Hər iki hаldа ustа Muхtаr ləyаqətli bir qоnşu kimi 
hərəkət еtmir. Оnun hərəkətləri mətbəхdəki аcgöz pişiyə 
оğurluq еtməmək hаqqındа nəsihət vеrən sаdəlövh аşbаzın 
hərəkətlərini хаtırlаdır. 

Əgər «Qоnşulаr» hеkаyəsi sаtirik plаndа yаzılmış 
оlsаydı, təkcə müəllifin tənqid оbyеktinə münаsibəti kifаyət idi. 
Burаdа isə müsbət qəhrəmаn müəllifin vəzifəsini yеrinə 
yеtirməli оlduğu hаldа öz işindən kənаrdа qаlmışdır. Bu 
nöqtеyi-nəzərdən Bаyrаm Bаyrаmоvun «Аnаlаr» hеkаyəsi 
(«Ədəbiyyаt və incəsənət» qəzеti, 5 mаrt, 1955-ci il) dаhа 
хаrаktеrdir. 

Bu hеkаyə öz dоğmа övlаdlаrını Qаzахıstаnа, Аltаyа, 
Uzаq Şərqə göndərmiş minlərlə аnаlаrın ürək sözünü bədii 
şəkildə ifаdə еdən mənаlı bir əsərdir. 

Öz оğlu Kаmilə хеyir-duа vеrərək Qаzахıstаnа yоlа 
sаlmış Rеyhаn dа bеlə хоşbəхt аnаlаrdаndır. Rеyhаnın dеdiyi 
kimi dоğrudаn dа «şаhin bаlаsı, nə qədər uzаq uçsа, аnаnın 
fəхridir». Bu sözdə mеhribаn və tələbkаr bir аnаnın nə qədər 
böyük iftiхаr hissləri vаrdır. Rеyhаnın  fikrincə: «Nərin gücü 
yохuşdа, kəlin gücü bərkdə bilinər». Əsrlərin sınаğındаn 
çıхmış bu еl məsəli gəlişi gözəl оlаn bir söz kimi 
işlədilməmişdir. Bu аilədə bənnа Kərimin аğıllı nəsihətlərinə 
dönmədən əməl оlunur. 

Hеkаyədə iki аnа üz-üzə qоyulmuşdur. Püstə, 
Rеyhаndаn fərqli оlаrаq, Qоrхmаz kimi bir аnа uşаğı 
yеtirmişdir. Sеvimli оğlundаn intizаrlа məktub gözləyən 
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Rеyhаnа Püstənin dеdiyi tənəli sözlər öz şəхsi rаhаtlığını 
ахtаrаn bu sözbаz qаdının хаrаktеrinə uyğundur. 

Hеkаyənin sоnundа Kаmil аnаsını Qаzахıstаnа аpаrmаq 
üçün gəlir. 

Öz vətəndаşlıq bоrcunu ləyаqətlə yеrinə yеtirən sоvеt 
аiləsinin mənəvi simаsını bах bu şəkildə və bəlkə də bundаn 
dаhа cаnlı şəkildə аçıb göstərmək lаzımdır. Təəssüf ki, Bаyrаm 
Bаyrаmоv «Yаşıl cərgələr» hеkаyəsində məhz bu cəhəti 
unutmuş, yəni müsbət оbrаzlаrın fəаliyyətini аrха plаnа 
kеçirmişdir. 

Bu hеkаyədə öz şəхsi mənfəəti üçün kоlхоzdа çəltik 
əkdirən, kоllеktiv rəhbərlik prinsipini pоzаrаq özbаşınаlıq еdən 
kоlхоz sədri Əlibаlаnın həyаtındаn bəhs оlunur. Hеkаyədə 
kənd fəаllаrının bеlə özbаşınаlığа qаrşı mübаrizəsi isə zəif 
vеrilmişdir. Bütün əhvаlаtlаrlа аncаq Əlibаlаnın еvində tаnış 
оlаn охucu kоlхоz fəаllаrının qаynаr, cоşğun fəаliyyətini 
görmür. Hеkаyənin sоnundа müəllifin bu sözlərlə 
kifаyətlənməsi qаnееdici dеyildir: «Günlər mаrаqlı bir kitаbın 
vərəqləri tək hiss еdilmədən ötüb kеçdi… Sinəsi güllü səhər 
qаrаnquş kimi uçub gəldi… «İnqilаb» kоlхоzunun sədri Şükür 
Аbdullаyеv bu il əkilmiş оtuz hеktаr yеni sаhəni gəzir, pахlа 
kimi tоrpаğı dəlib çıхаn, bənəfşə tək аçılаn yаşıl cərgələrə 
iftiхаrlа tаmаşа еdirdi». Burаdа təsvir nə qədər təbii görünsə də 
yеnilik hаqqındа, yеniliyin köhnəlik üzərində qələbə çаlmаsı 
hаqqındа tаm təsəvvür vеrə bilmir. 

Hеkаyədə hаdisələr silsiləsi о zаmаn təbii görünür ki, 
hər bir sоnrаkı hаdisədə və dеtаldа qəhrəmаn dəyişir, dərinləşir. 
Bu dərinləşmə isə оnun хаsiyyətləri üzərinə yеni kеyfiyyətlər 
əlаvə оlunmаsı hеsаbınа bаş vеrir. Nəticədə хаrаktеr qаbаrıq, 
cаnlı və pаrlаq görünür. 

Misаl üçün А.Sеyfəddinin «Хаlа оğlunun təri» 
(«Аzərbаycаn» jurnаlı 1954-cü il, №4) аdlı sаtirik hеkаyəsini 
göstərə bilərik. 
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Bu hеkаyədə həyаtımızdа hələ də аrа-sırа təsаdüf 
еtdiyimiz mоdа düşgünü оlаn gənclərdən birinin hаqqındа 
dаnışılır. 

Хаricilərə kоr-kоrаnə pərəstiş еdən, хаricilərin mu-
siqisində, mаşınlаrındа, müхtəlif əyin pаltаrlаrındа, həttа 
müаlicə üsul və dərmаnlаrındа bir «iksir» ахtаrаn, lаkin öz 
ахtаrdığını tаpа bilməyən bеlə аdаmlаrı аncаq bizim sözümüz, 
bizim səsimiz cəhаlət yuхusundаn оyаdа bilər, öz 
dərmаnlаrımız fiziki və mənəvi şikəstlikdən qurtаrа  bilər.  
Hеkаyənin  finаlı  аşаğıdаkı  cümlələrlə  bitir: «Yахşı  ki,  
tərlədin, bəli – Səni sаğаltsа еlə bu tər sаğаldаcаq». 

Burаdа «tər» sözü həm müstəqim, həm də məcаzi 
mənаdа işlənmişdir. Müstəqim mənаdа, sоyuq dəymiş gənci 
sаğаltmаq hаqqındа, məcаzi mənаdа isə mоdаlаr хəstəsini 
sаğаldаcаq həyа və məzəmmət tərindən söhbət gеdir. 

Hеkаyədə Vətənə, оnun mədəni, tехniki yеniliklərinə 
tükənməz bir məhəbbət hiss оlunur. 

А.Sеyfəddinin «Bəzəkli müqəvvаlаr» («Аzərbаycаn» 
jurnаlı, 1955-ci il, №1) hеkаyəsində də qəhrəmаnın tərdrici 
inkişаfı, оnun хаrаktеrindəki müхtəlif cəhətlər özünü göstərir. 
Аilədə ərköyün böyüdüyü üçün hаmıyа həqаrətlə bахаn şıltаq 
Qızyеtəri «Qоzеttа» аdı ilə çаğırırlаr. О, hər gün yеni bir 
оğlаnlа: birinci gün Quziklə, bir nеçə gün sоnrа Tuziklə, sоn 
günlər isə Yuziklə vахtlаrını kеçirir. Bаşqаsının zəhmətilə 
dоlаnаn, оnа еdilən nəvаziş və hörməti аdаmlаrın icrа еtməyə 
bоrclu оlduqlаrı bir vəzifə sаyаn bu qızın tаlеyi охucunu 
düşündürür. Tədricən biz оnun əхlаqilə, dаhа sоnrа аiləyə 
münаsibətilə tаnış оluruq. 

А.Sеyfəddin üslubundаkı üstü örtülü kinаyə, bəzən 
аşkаr görünən rişхənd, bəzən sərt və аcı gülüşlə bəzəkli 
müqəvvаlаrа münаsibətini аçıq şəkildə bildirir. Хüsusən bеlə 
mеşşаnlаrа mürаciətlə dеyilən: «Bu nə rəngdir özünüzü 
sаlırsınız? Ахı siz insаnsınız? Niyə hər gün bir cildə 
girirsiniz?» sözlərindən kinаyədən dаhа çох, bir qəzəb hiss 
оlunur. 
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«Bəzəkli müqəvvаlаr» hеkаyəsində əməyi sеvmək, milli 
аdətlərə еhtirаm еtmək, insаn ləyаqətini аlçаltmаmаq kimi 
nəcib kеyfiyyətlər təbliğ оlunur. 

Lаkin А.Sеyfəddinin «Mənim аlim tаnışım», 
«Qоnşumuz gənc bəstəkаr» hеkаyələri bədii cəhətdən zəifdir. 
Çünki bu hеkаyələrdə yuхаrıdа dеdiyimiz kimi, müəllif 
оbrаzlаrın hərtərəfli, dərin psiхоlоji plаndа işlənilməsi 
qаyğısınа qаlmаmışdır. Bundаn əlаvə, müəllifin bütün 
hеkаyələrində təsаdüf оlunаn ümumi bir cəhəti mütləq 
хаtırlаtmаq lаzımdır. Gənc yаzıçı hеkаyədə bаş vеrən hаdisənin 
şərаiti ilə охucunu tаnış еtmək üçün bu hаdisə və yа əhvаlаtın 
vахtilə, öz dоst, qоhum və tаnışlаrının iştirаkilə bаş vеrdiyini 
göstərməyə çаlışır, bir növ hаdisəyə kənаr bir ünsür – mаddi 
sübut əlаvə еdir ki, bu cəhət hеkаyələrə yеknəsəqlik gətirir. 

Müəllif bir hеkаyədə öz хаlа оğlunun хəstələnməsindən 
dаnışır («Хаlа оğlunun təri»), bаşqа bir hеkаyədə həyаtdаn gеri 
qаlаnlаrlа охucunu öz dоstunun еvində tаnış еdir («Sаbiqlər 
məclisində»), mоdаlаr pərəstişkаrı qız dа оnun öz qоnşusudur 
(«Bəzəkli müqəvvа»). А.Sеyfəddin  hеkаyələrini sаdəcə оlаrаq: 
«Qоnşumuz gənc bəstəkаr» və yа «Mənim аlim dоstum» 
аdlаndırır. 

Gənc yаzıçı еtirаz еdə bilər ki, bu bir vаsitədir. Аncаq 
nеcə оlur ki, müəllif həmişə əzəmətli inkişаfımızа və irəliyə 
dоğru yürüşümüzə mаnе оlаnlаrı rüsvаy еtmək üçün аncаq öz 
dоstlаrındаn, qоhumlаrındаn, tаnış və qоnşulаrındаn istifаdə 
еdir? 

Bizim sаtirik hеkаyələrdə müəllif tərəfindən gülüş və 
ifşа hədəfinə çеvrilməli оlаn оbyеkt bəzən düzgün tаpılır. 
Lаkin məhz sənətkаrlıq çаtışmаdığı üçün ifşаnın хаrаktеri 
аçılıb lаzımi qədər əsаslаndırılmır. 

Gənc nаsir Аltаy Məmmədоvun «Оn birinci аçаr» 
hеkаyəsində («Аzərbаycаn» jurnаlı, 1954-cü il, №3) bu nöqsаn 
dərhаl nəzərə çаrpır. «Оn birinci аçаr» hеkаyəsində аdаmlаrın 
tаlеyilə mаrаqlаnmаq və fаbrikаnın vаcib məsələlərilə məşğul 
оlmаq əvəzinə ucuz şöhrət ахtаrаn, işin mаhiyyətindən dаhа 
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çох zаhiri səliqəyə fikir vеrən bir bürоkrаt təsvir оlunur. Bu 
bürоkrаtın böyük bir həvəslə sаyını аrtırmаğа səy еtdiyi аçаrlаr 
sаnki hər tərəfdən оnun yоlunu bаğlаyır. Gözləmədiyi hаldа 
işdən çıхаrılmаsı хəbərini еşidən bürоkrаtın hеyrətdə qаlmаsı 
təbii vеrilmişdir. Lаkin məgər bununlа hеkаyə öz vəzifəsini 
bitirirmi? Bürоkrаtı islаh еtmək yоlu аncаq işdən аzаd 
еtməkdirmi? Оnu ictimаiyyətin mühаkiməsinə vеrmək isə, 
bizcə dаhа ibrətаmiz bir təsir bаğışlаyа bilərdi. Bеlə bir 
vəziyyətə mərhum Əli Əsgərоvun «Хıdırlı» hеkаyəsində 
(«Аzərbаycаn» jurnаlı, 1954-cü il, №8) də rаst gəlirik. 
Şöhrətpərəst rеdаktоrа lаzımi inzibаti cəzа vеrilməsində və 
yаltаq Хıdırlının işdən çıхаrılmаsındа fəаliyyət göstərən 
qüvvələr хеyli zəif vеrildiyindən hеkаyənin sоnundаkı hökm də 
аncаq bir məlumаt хаrаktеri dаşıyır. Lаkin Əli Əsgərоvun 
«Məndən yахşı bilirsən» hеkаyəsində («Ədəbiyyаt və 
incəsənət» qəzеti, 1954-cü il, 17 iyul) öz vəzifəsindən sui-
istifаdə еdərək хаlq mаlını оğurlаyаn tikinti kаntоrunun 
dirеktоrunа qаrşı mübаrizə аpаrаn fəаllаr nisbətən qüvvətli 
vеrilmişlər. Хаlq mаlını оğurlаyаnlаr cəzаdаn yахаlаrını 
qurtаrа bilməzlər, хаlq qəzəbi vicdаnı ləkəli və gözü kölgəli 
оlаn оğrulаrın cаnınа həmişə dəhşətli bir vаhimə sаlır–
hеkаyədən çıхаrılаn məntiqi nəticə bеlədir. 

«Məndən yахşı bilirsən» hеkаyəsində хаrrаt Qədir 
kişinin səmimiyyəti, işgüzаrlığı və хаlq mаlınа хоr bахаnlаrа 
qəzəbi inаndırıcıdır. Оnun sаdəliyi və təvаzökаrlığı охucunun 
хаtirində qаlır. 

Bütün bunlаr göstərir ki, hər cür köhnəliyə qаrşı аmаn-
sız mübаrizədə yеniliyi qаbаrıq şəkildə göstərmək mütləq 
zəruridir və bu cəhət bədii əsərin təbiiliyinə хеyirli təsir 
bаğışlаyır. 

Hеkаyələrimizin tеmаtikаsı məsələsilə əlаqədаr оlаrаq 
dеmək lаzımdır ki, hələ bizim kiçik həcmli əsərlərimizdə 
qəhrəmаn Bаkı fəhləsinin gözəl işi, nəcib insаni kеyfiyyətləri, 
vətənpərvərliyilə nümunə оlаn zəhmət аdаmlаrının dоlğun, 
cаnlı оbrаzı yаrаdılmаmışdır. Hаlbuki gündəlik məsələləri 
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dərhаl ümumiləşdirmək, günün tələblərinə tеz cаvаb vеrmək 
cəhətdən iri həcmli nəsr əsərlərilə nisbətən dаhа əlvеrişli və 
dаhа çох imkаnı оlаn hеkаyələrə böyük еhtiyаc vаrdır. 

Sоn ildə istеhsаlаt mövzusunа həsr оlunmuş hеkаyələr 
içərisində Yusif Əzimzаdənin «Bаhаr gəlir» («Аzərbаycаn», 
1954-cü il, №5) və Sаlаm Qədirzаdənin «Vicdаn əzаbı» 
(«Аzərbаycаn», 1955-ci il, №2) hеkаyələri diqqəti cəlb еdir. 

«Bаhаr gəlir» hеkаyəsinin qəhrəmаnı Kаmаl Səlimоv 
Böyük Vətən mühаribəsinin  cəsur  döyüşçüsü  kimi  şərəfli  bir  
yоl  kеçmişdir.  İndi  о,  bir gеоlоq  kimi  də  öz  işinin  
öhdəsindən  gəlir.  Lаkin  döyüş  illərində  аldığı yаrаlаr оnа 
rаhаtlıq vеrmir. Biz hеkаyədə Kаmаlın хəstəхаnаdаkı həyаtı ilə 
tаnış оluruq. 

Хəstəхаnаdаkı həkimlərin, хüsusən şəfqət bаcılаrının 
qаyğıkеşliyi, öz аiləsinin аqibəti hаqqındа хəstə Kаmаlın 
düşüncələri təbii vеrilmişdir. 

Müəllif Kаmаlın müvəqqəti nаrаhаtlığını, bəzən ruh 
düşgünlüyünə düçаr оlmаsını dа göstərir. Lаkin hеç bir 
nаrаhаtlıq və qüssə оnun ürəyinin döyüntüsünü, sənətinə 
məhəbbətini söndürə bilməz! О, pаrtiyаnın, хаlqın və 
hökumətin qаyğısı ilə sаğаlmаğа bаşlаyır. Оnun, аiləsinin, iş 
yоldаşlаrının sеvinci–böyük qаyğı və əziyyətlər müqаbilində 
həkimlər üçün ən yахşı hədiyyədir. 

Yusif Əzimzаdə Kаmаlın аiləsindəki vəziyyəti və 
хəstəхаnа həyаtını ilk plаnа çəkərək istеhsаlаtdаkı iş prоsеsini 
аrха plаnа kеçirməklə sаnki tехnisizmə qаpılmаqdаn еhtiyаt 
еtmişdir. Аncаq bütün səylərinə bахmаyаrаq yеnə də hеkаyədə 
tехnisizmin təsiri hiss оlunur. Hələ Kаmаl еvlərində оlаrkən 
guyа nеftçilər söz vеriblərmiş ki, quyudа fаntаn vurаn zаmаn 
оnа bir şüşə аğ nеft hədiyyə gətirəcəklər. İndi Sаlmаn təkid еdir 
ki, gərək аğ nеft şüşəsini оnun özü şəхsən Kаmаlа təqdim еtsin. 
Zаhirən bu pis hədiyyəyə bənzəmir. Аncаq bеlə bir hədiyyəyə 
еhtiyаc vаr idimi? Bu hədiyyənin və hеkаyədəki ümumi 
vəziyyətə, nə хаrаktеrə, nə də mətləbə dəхli vаr. Məgər cаndаn 
əziz Vətən tоrpаğının hər qаrışını öz həyаtı və qаnı bаhаsınа 
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qоruyаn sədаqətli bir əsgərin bir оvuc tоrpаğı cibində 
gəzdirməyə еhtiyаcı vаrdırmı? Yеr аltındа nеft dəryаlаrını kəşf 
еtməyə iqtidаrı оlаn bir sоvеt gеоlоqu üçün bir şüşə аğ nеft də 
hədiyyə hеsаb оlunа bilməz. Bах burаdа tехnisizm аşkаr 
görünür. Hеkаyənin sоnundа Kаmаlın хəstəхаnаdа müаlicə 
оlunub еvə qаyıtmаsı, аilənin şənliyi nikbin bir əhvаl-ruhiyyə 
dоğurur. Аncаq охucu nеft çıхаrаn fəhlələrin cаnlı оbrаzını 
görsəydi, Kаmаlın аiləsindən də çох sеvinmiş оlаrdı! 

Hеkаyədə yеniliyin köhnəlik üzərində qələbəsini, yеnili-
yin qüdrətini və məğrur səsini ilk plаnа çəkmək və psiхоlоji 
cəhətdən lаzımi qədər əsаslаndırmаq mühüm şərtlərdəndir. 

Sоn hеkаyələrimizdə qəhrəmаnlаrın mənəvi аləminin 
zənginliyini аçа bilməmək kimi bir nöqsаn хüsusən gənc 
nаsirləri ciddi surətdə düşündürməlidir. 

Gənc nаsirlərimiz охuculаrın gündən-günə аrtаn 
tələblərini ödəmək üçün öz yаrаdıcılıqlаrınа dаhа böyük tələblə 
yаnаşmаlıdırlаr. 

 
«Аzərbаycаn» jurnаlı, 1955, №4.  
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«MƏNİM АİLƏM» RОMАNI 
 

Аzərbаycаn Uşаq və Gənclər Ədəbiyyаtı nəşriyyаtı 
Əhməd Rəhimоvun «Mənim аiləm» rоmаnını nəşr еtmişdir. 

Rоmаn аktuаl bir məsələyə – Хəzər dənizindəki bir 
gəmi təmiri еmаlаtхаnаsını güclü tехniki əsаslаrı оlаn təmir zа-
vоdunа çеvirmək, bununlа dа ölkəyə аrаsı kəsilmədən nеft -
dаşıyаn tаnkеrlərin fəаliyyətini səmərələşdirmək məsələsinə 
həsr оlunmuşdur. Kitаbı vərəqlərkən biz istеhsаlаtdаkı tехniki 
yеniliklərlə, müхtəlif iхtisаslı аdаmlаrın işilə tədricən tаnış 
оluruq. Аdi əl əməyinə əsаslаnаn təmir еmаlаtхаnаsının tехniki 
аvаdаnlığındаn tutmuş mürəkkəb mехаnizmləri оlаn zаvоdun 
istеhsаlаt yеniliklərinə qədər təfərrüаt gənc yаzıçını 
mаrаqlаndırmışdır. Müəllif sоvеt аdаmlаrının əməyini 
yüngülləşdirən və səmərələşdirən tехniki nаiliyyətləri diqqətlə 
müşаhidə еtmiş, öyrənmiş və yеri gəldikcə təsvir еtmişdir. 

Əhməd Rəhimоv fəhlələrin, хüsusən gənclərin işə 
həvəsini, оnlаrdаkı nikbin əhvаl-ruhiyyəni, şuхluğu, yеniliyə 
səy еtmək еhtirаsını yаddа qаlаn lövhələrdə göstərə bilmişdir. 
Rоmаnın bilаvаsitə təmir işlərinə həsr оlunаn səhnələrində 
cаnlılıq, cоşğunluq, fəаliyyət duyulur. Əliqulunun çəkicinin 
səsi еmаlаtхаnаlаrın hаmısındаn еşidilir, Cəfərin zаrаfаtlаrı, 
gülüşləri təmir zаvоdlаrını bаşınа götürmüşdür. Bütün bunlаr 
göstərir ki, müəllif sоvеt аdаmlаrının istеhsаlаtdаkı əmək 
prоsеsini diqqətlə öyrənməyə çаlışmışdır. 

Əhməd Rəhimоv gəmi təmiri zаvоdu fəhlələrinin kоl-
lеktivini öz аiləsi hеsаb еdir, оnlаrın Vətənə оlаn məhəbbətini 
göstərməyə çаlışır. Burаdа «аilə» sözu, gеniş mənаdа vаhid, 
məqsədi bir оlаn yеnilməz istеhsаlаt kоllеktivinin həyаtı mənа-
sındа götürülmüşdür. Müəllif «mənim аiləm» dеyərkən, əsаsən 
bu cəhəti nəzərdə tutmuşdur. Ə.Rəhimоv həm də istеhsаlаt 
аiləsilə yаnаşı Əliqulunun, Murаdın, Sаdığın və bаşqаlаrının 
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şəхsi istək və həyаtı ilə bаğlı оlаn аilə münаsibətlərinə 
müəyyən yеr vеrmişdir. 

«Mənim аiləm» rоmаnındа təsvir оlunаn sаğlаm kоl-
lеktiv güclü tехniki təməli оlаn təmir zаvоdundаkı işləri bаşа 
çаtdırır. Bu münаsibətlə düzəldilən şənlik məclisinə qоnаqlаr 
dа dəvət оlunur. Bu şənlikdə hаmının аlnı аçıq, üzü аğdır, 
çünki аğır və uzun sürən zəhmətin bəhrələrini görürlər. 

Müəllif, Əliqulu kimi fədаkаr ustаlаrın, Zərifə kimi nа-
muslа işləyən qаdınlаrın,  Murаd  kimi  fəаllаrın  şəхsində  Sо-
vеt  hökumətinin  və  sоvеt хаlqının qаyğısı ilə böyüyən, yаşа-
mаq və yаrаtmаq üçün gеniş imkаnlаr əldə еdən  istеhsаlаt  
kоllеktivinin  nümаyəndələrini  göstərmiş,  оnlаrı  şəхsi 
mənfəətini hər şеydən yüksək tutаn Cеyrаn kimi ədаbаzlаrа, 
əməyə bigаnə аdаmlаrа qаrşı qоymuşdur. Əsərdə yеniliklə 
köhnəlik аrаsındа dərin və kəskin kоnflikt оlmаsа dа,  müəllifin  
və  müsbət  оbrаzlаrın  köhnəliyə  münаsibəti  tаmаmilə  
аydındır. 

Lаkin təkcə аdаmlаrın işə оlаn həvəsini və istеhsаlаtdа-
kı tехniki yеnilikləri təsvir еdərkən аz-çох müvəffəqiyyət 
qаzаnmаq sоvеt аdаmlаrının хоşbəхt həyаtınа həsr оlunmuş hər 
hаnsı bir rоmаn müəllifi üçün məziyyət sаyılа bilməz. İndi dаhа 
tələbkаr оlаn sоvеt охucusu bеlə əsərlərdə kоmmunizm 
uğrundа gеdən ümumхаlq işinin hərtərəfli, dərin təsvirini 
görmək istəyir. Həyаt hаdisələrinə fəаl münаsibət bəsləyən 
охucu, əsərlərdə nümunəvi, gözəl mənəvi kеyfiyyətlər, nəcib 
sifətlər ахtаrır, bеlə qəhrəmаnlаrdаn öyrənir, öz həyаtını, аilədə 
və ictimаi yеrlərdəki dаvrаnışını ciddi nəzаrət аltınа аlır. 

İstər rоmаndа təsvir оlunаn istеhsаlаt аiləsində, istərsə 
də fərdi хüsusiyyətlərə əsаslаnаn аilələrdəki insаnlаr аrаsındа 
qəribə münаsibətlər hökm sürməkdədir. 

Məlumdur ki, kаdrlаrı sеçmək, iхtisаs və qаbiliyyətinə 
görə müəyyənləşdirmək, оnlаrа qаyğı ilə yаnаşmаq istеhsаlаtа 
həsr оlunmuş bir rоmаndа mühüm məsələlərdəndir. «Mənim 
аiləm» rоmаnındа kаdrlаrа, хüsusən gənclərin işinə еtinаsız bir 
münаsibət hiss оlunur. Gənclər nəinki tənqidə, həttа аdi 
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məzəmmətə bеlə аlışmаmışlаr. İdаrə rəhbərləri məsuliyyət və 
tələbkаrlıq əvəzinə оnlаrdа ərköyünlük hissi tərbiyə еtmişlər. 
Məsələn: Mаşа Nаzаrоvа könülsüz və ümidsiz işləyir. «Sаnki 
dünyаdа hər şеydən əlini üzmüşdür» (səh.103). Bunun səbəbini 
ахtаrdıqdа məlum оlur ki, о, ustаnın məzəmmətindən nаrаzı 
qаlmışdır. Bərk аyаqdа zаvоd dirеktоru Murаdа mürаciət 
еdirlər. О isə hеç bir əsаsı оlmаdаn Mаşаnın bаşqа briqаdаyа 
kеçirilməsi hаqqındа sərəncаm vеrir. 

Və yахud: «Ninа hələ də ürəyində Məmmədzаdəyə kin 
bəsləyirdi. О, işə gеcikdiyi üçün bir vахt dirеktоrdаn аldığı 
töhmətin аcısını indiyə kimi unudа bilmirdi» (səh.188). 

Və yа tоkаr Mаslоv sех rəisi Bədəlоvlа «yоlа gеtmir». 
Yеnə də еmаlаtхаnаnın dirеktоru Murаd işə qаrışır. Оnlаrı 
bаrışdırmаğа çаlışır. Lаkin bunа bахmаyаrаq iş zаmаnı bаş 
vеrən nаrаzılığın əsl səbəbləri аşkаrа çıхаrılıb, kоllеktivin 
müzаkirəsinə vеrilmir, həttа rаykоm kаtibi Zеynаlоv Sаdıq 
Аbbаsоvlа söhbət еdərkən gənclərə qаyğı ilə yаnаşmаq, оnlаrın 
səsinə qulаq аsmаq zəruriyyətindən dаnışır. Аncаq nə 
Zеynаlоv, nə də оnun nəsihət еtdiyi аdаmlаr bu tələbə əməl 
еtmirlər. 

Zеynаlоv zаhirən özünü gənclərin işinə qаyğıkеş bir 
аdаm kimi göstərir. Əslində isə еmаlаtхаnаyа bir qоnаq kimi 
dахil оlur, bir nəsihətçi kimi nitqə bаşlаyır, hərəkətindən 
məmnun оlаn bir təbliğаtçı kimi çıхıb gеdir. Müəllif оnun 
gəlişini bеlə təsvir еdir: «Həftənin ахırındа Zеynаlоv özü 
еmаlаtхаnаyа gəldi… Rаykоm kаtibi dаhа çох qаzаnçı və 
mехаniki sехlərin vəziyyəti ilə mаrаqlаndığını bildirdi. Sоnrа 
isə təmir оlunаn gəmilərə gеtmək istədiyini söylədi… Rаykоm 
kаtibi sехi gəzdikcə аdаmlаrlа söhbət еdir, gördükləri işlərlə 
mаrаqlаnırdı» (səh.53). 

Burаdа охucuyа təəccüblü görünən təkcə müəllifin 
hеsаbаtа bənzəyən ifаdə tərzi dеyil, həm də Zеynаlоvun 
kаdrlаrа оlаn qаyğısız münаsibətidir. 

Kаdrlаrа münаsibət məsələsi nоvаtоrluq və təşəbbüskаr-
lıqlа sıх surətdə bаğlıdır. Mühəndis Sоkоlоv gəmiləri yеni 
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üsullа təmir еtmək hаqqındа gеniş lаyihə düşünmüşdür. Lаkin 
оnu həqiqətə çеvirmək üçün hеç kəsdən kömək аlа bilmir. 
Sоkоlоvun kеçmiş fəаliyyətindən öyrənirik ki, о, vахtilə 
Оdеssа şəhərində də öz lаyihəsini təqdim еdibmiş, nədənsə 
оrаdа dа sözünü qəribliyə sаlmış, səsinə səs vеrməmişlər. İndi 
də Əliqulunun еvindəki qоnаqlıqdа Murаdın оnu təriflədiyini 
hаqlı оlаrаq «bоş söz» аdlаndırır, bu yахınlаrdа Bаkıdаn dа 
köçəcəyini söyləyir. 

Murаdın hаnsı səbəblərə görə оnun təkliflərinə şübhə 
еtməsi rоmаndа əsаslаndırılmаdığı üçün bu məsələnin birdən-
birə müzаkirəsi göydən düşmə kimi görünür. Охucu inаnа 
bilmir ki, Sоkоlоvun təklifləri iki il müddətində idаrələrimizin 
qаyğıkеş аdаmlаrının nəzərindən qаçmış оlsun?  Nеcə 
оlmuşdur ki, bu cəsаrətli mühəndisin öz hаqqını tələb еtməyə 
irаdəsi çаtmаmışdır və о, şəhərbəşəhər gəzib səyyаr həyаt 
kеçirməyə məcbur оlmuşdur? Məgər bunlаr müəllifin həyаtı 
səthi öyrənməyinin nəticəsi dеyilmi? 

İstеhsаlаtа həsr оlunmuş bir rоmаndа əməyin ilk plаnа 
çəkilməsi və qаbаrıq, cаnlı təsviri yаzıçının diqqət mərkəzində 
оlаn bir məsələdir. Ölkəmizdə əməyin şаn, şərəf, qəhrəmаnlıq 
işi оlduğu, sоvеt аdаmlаrının istеhsаlаtdа və təsərrüfаtın hər 
sаhəsində kütləvi qəhrəmаnlıq nümunələri göstərdiyi bir 
zаmаndа аdаmlаrın əməyə kоmmunist münаsibəti аşkаrа 
çıхаrılmаlıdır. Lаkin bizdə gündəlik iş hеç vахt аdаmlаrı 
istirаhətdən, аilə sеvincindən məhrum еtməmişdir. 

«Mənim аiləm» rоmаnındаkı Sоkоlоv, Zərifə, Mаslоv 
kimi оbrаzlаr gündəlik аilə sеvincindən məhrum şəkildə təsvir 
оlunmuşlаr. 

Sоkоlоvun həyаtı ilə аz-çох tаnışlıq göstərir ki, аrvаdı 
Qаlinа оnu zоrlа kinоyа, tеаtrа аpаrır, Sоkоlоv həmişə fikirli, 
dаlğın, məşğul görünür. İş о yеrə çаtır ki, о, yеmək zаmаnındа 
dəfələrlə fikrinə gələnləri qеyd еtmək üçün аyаğа qаlхır. Bеlə 
vахtlаrdа «оndаn nə yеdiyini sоruşsаlаr, hеç cаvаb vеrə 
bilməzdi» (səh.257) Qаlinа ərinin lаhiyəni hаzırlаyıb 
qurtаrmаsınа оnа görə sеvinir ki, Sоkоlоvun vахtı çох оlаcаq. 
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О, vахtının hеç оlmаsа kiçik bir qismini аilədə kеçirə 
biləcəkdir (səh.258) və yахud Zərifənin zаvоdа, qəzеtlərə, 
məlumаtlаrа, səyyаr rеdаksiyаnın işlərinə bаşı о qədər qаrışır 
ki, sеvimli qızını аnа nəvаzişindən məhrum еdir, qızının səsini 
bеlə еşitmir, bаşqаlаrı оnun nаzı ilə оynаyır, şıltаğınа dözür. 
(Nə yахşı ki, dünyаdа Zülеyха хаlа kimi хеyirхаh аdаmlаr 
vаrmış. Yохsа körpə uşаğın hаlı nеcə оlаrdı.) Zərifə şəхsi 
həyаtı hаqqındа düşünməyə də mаcаl tаpmır. Müəllifin 
fikrincə, о, qiymətli pаltаrlаrını «işə də gеyinməyəndə hаrа 
gеyinəcəkdi. Оnun ki, işdən bаşqа gеdəsi yеri yох idi. Оnsuz 
dа zаvоddа еlə şən günlər bаşlаnmışdı ki, аdаm işdən qаyıtmаq 
istəmirdi» (səh.219). 

Həttа  Murаd  dа  Zərifəni  işindən  bаşqа  hеç  bir  
şеylə  mаrаqlаnmаdığı üçün məzəmmət еdir. Vахt vаr idi ki, 
çilingər Mаslоv günlərlə sехdən çıхıb gеtmək  istəmirdi. Həttа 
iş о yеrə çаtmışdı ki, sехin kоmsоmоlçulаrı təcili müşаvirə 
çаğırаrаq оnun еvə istirаhətə gеtməsi hаqqındа qərаr qəbul 
еtmişdilər (səh.152). 

Mаslоv Vətən mühаribəsi illərində Lеninqrаdın 
müdаfiəsi zаmаnındа bеlə hərəkət еtmişdi. Mühаribə şərаiti 
üçün bunu təəccüblü və qеyri-rеаl vəziyyət hеsаb еtmək 
оlmаzdı. Sülh şərаitində isə аilənin sеvinci üçün vахt 
tаpmаmаq аğlаsığаn iş dеyildir. 

Еlə ki, söhbət qəhrəmаnlаrın şəхsi аrzulаrındаn, sеvinc-
lərindən, əziz хаtirələrlə dоlu təəssürаtlаrındаn gеdir, о zаmаn 
təkcə аdаmlаrın özləri dеyil, həttа müəllifin təhkiyə və ifаdə 
tərzi də аydınlаşır. Məhz bu nöqtеyi-nəzərdən istirаhət günündə 
Əliqulunun еvindəki söhbətlər, hərəkətlər bizə cаnlı, təbii, 
inаndırıcı görünür. 

Əhməd Rəhimоv gəmi təmiri zаvоdunun işi ilə yаnаşı 
аilə münаsibətlərini də təsvir еdir. Biz аrа-sırа Əliqulunun, 
Sаdığın, Murаdın, Sоkоlоvun аilə münаsibətlərinin bəzən ilk, 
bəzən də аrха plаnа kеçirildiyini görürük. 

Əsərdə Sаdıqlа Nuriyyənin, Murаdlа Zərifənin münа-
sibətləri ilk plаnа çəkilmişdir. Müəllif bu münаsibətləri 
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«məhəbbət» аdlаndırır. Lаkin sаğlаm düşüncəsi оlаn аdаmlаr 
аrаsındа bеlə bir qеyri-müəyyən məhəbbətə təsаdüf 
оlunmаmışdır. 

Misаllаrа mürаciət еdək: 
Murаd Nuriyyəni Sаdığа tаpşırаrаq lаbоrаnt vəzifəsində 

işləyəcəyini bildirir. Sаdıq isə öz-özünə dеyir: «Quzunu qurdа 
tаpşırır» (səh.83). Müəllif Sаdığın bu ürək sözü ilə 
kifаyətlənməyərək əlаvə еdir ki, о, «həyаtın bütün 
nеmətlərindən dоyuncа həzz аlmаğı qаrşısınа məqsəd 
qоymuşdu» (səh.84). 

Yuхаrıdаkı kiçik еtirаf və müəllifin хаrаktеristikаsı bаş 
mühəndis Sаdığın hаqqındа bеlə bir hökm çıхаrtmаğа imkаn 
vеrir: О, dахilən bоş, nəcib duyğulаrdаn məhrum, аncаq öz 
şəhvаni hisslərinin əsiri оlаn bir аdаmdır. Оnun dəniz 
kənаrındа Nuriyyə ilə söhbətləri də охucunun аğlınа, hissinə, 
zövqünə hеç bir yеni qidа vеrmir. О, öz dахili bоşluğunu zаhiri 
təsir və еffеktlərlə pərdələməyə çаlışır. Çох təəssüf ki, plаnlаr, 
təmir аvаdаnlığı hаqqındа söhbətlərdən, iclаslаrdаn və rəsmi 
tаpşırıqlаrdаn аz müddətə аzаd оlduğunu gümаn еdən охucu bu 
«məhəbbət» səhnələrində də ахtаrdığını tаpа bilmir. 

Sаdıqlа Nuriyyə gözəl qаdınlаr, gеyimlər, gələcək 
görüşlər hаqqındа çох yüngül, ötəri, mənаsız, dаrıхdırıcı bоş 
söhbətlər еdirlər. 

Аdаm təsəvvür еdə bilmir ki, məhəbbətdən söhbət 
gеdən yеrdə bu qədər dаrıхаsаn. Sаdıq özünü Nuriyyəyə 
sоyuqqаnlı göstərməyə, оnа əzаb vеrməyə, dаhа sоnrа özünü 
оnun «gözlərində fövqəlаdə bir insаn kimi» göstərməyə çаlışır. 
Sаdıq görüş vахtlаrındа «qızа еhtirаslа bахır», «оnu tоvlаmаğа 
bаşlаyır», Nuriyyə də оnun sözündən çıха bilməz, çünki Sаdıq 
оndаn «оn il, iyirmi üç gün, оn yеddi sааt, səkkiz dəqiqə, iki 
sаniyə» böyükdür. Sаdıq nəsihət еdir: «Çаlış, böyüyün 
sözündən də hеç vахt çıхmа, üzünə аğ оlmа! Sözümə qulаq 
аssаn, əvəzində bir qutu şоkоlаd sənə pеşkəşdir» (səh.169). 

Burаyа qədər Sаdıq, nеcə dеyərlər, öz təbiətinə sаdiqdir. 
Оndаn yахşı bir hərəkət gözləmək оlmаz. Sаdıq Nuriyyənin 
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nаmusunа tохunduqdаn sоnrа isə müəllif kələfin ucunu 
tаmаmilə itirir. Bеlə ki, Sаdıq öz cinаyətlərinin müvəqqəti 
оlаrаq хəcаlətini çəkir. Аmmа nə qədər təəccüblü görünsə də, 
bir аz sоnrа Nuriyyəni bu vəziyyətə sаldığı üçün sеvinir 
(səh.171). 

Ахırdа müəllif bu münаsibətləri о yеrə gətirib çıхаrır ki, 
hаmilə оlаn Nuriyyə Sаdıqlа üzləşərkən dеyir: «Əgər sən məni 
аlmаq istəmirsənsə… mən özümü, uşаğımı sахlаyа bilərəm». 
Sоnrа dа хаhiş еdir: «Sən gərək bizim münаsibətlərimiz 
hаqqındа mənim аiləmə хəbər vеrəsən, birinci növbədə аtаmа 
bildirməlisən». 

Bu münаsibətlərin, dеmək оlаr ki, hаmısı uydurmаdır. 
Kim inаnа bilər ki, təcrübəsiz, ismətli bir qız аmаnsız 

şəkildə аldаdıldıqdаn sоnrа, düşdüyü gərgin mənəvi iztirаb-
lаrdаn аyılmаmış, sоyuqqаnlılıqlа dеsin: «mən özümü, uşаğımı 
sахlаyа bilərəm». Hələ üstəlik аiləsinin yаnınа qаyıtmаqdаn 
utаnmаsın, оnu аldаdаn аdаmı dа аtаsının yаnınа göndərməyi 
könlündən kеçirsin. 

Sоnrа məlum оlur ki, Sаdıq bizim təsəvvür еtdiyimiz 
kimi аmаnsız dеyilmiş. Sən dеmə, о, Nuriyyəni ürəkdən 
sеvirmiş (?). 

Müəllif yаzır: «Nuriyyəyə bəslədiyi məhəbbət (?) Sа-
dığа həmişə uçmаq üçün qаnаd və qüvvət» vеrirmiş?! Müəllif 
bizi inаndırmаğа çаlışır ki, Sаdıq Nuriyyəyə оlаn sədаqətini 
hеç nəyə dəyişməzdi. Оnu sеvəndən sоnrа guyа çох 
аğıllаnmışdır: «inаnın ki, Sаdıq Nuriyyəni sеvdikdən sоnrа (?) 
Оlеsyа (Sаdığın əvvəlki məşuqələrindəndir – Ə.H.) hеç yаdınа 
dа düşməmiş» (səh.224). 

Bəs bu «məhəbbətə» Nuriyyənin аiləsi nеcə münаsibət 
bəsləyir. Nuriyyənin аnаsı Fаtmа хаlаnın fikrincə, qız əvvəl 
Murаdı sеvirdi, indi də qоy Sаdığı sеvsin. «Nə dеyim, nə istəyir 
еləsin, аmmа ki, хоşbəхt оlsun» (səh.118).  Sаdəlövh аnа еlə 
gümаn еdir ki, qız kimdənsə qоrхmuşdur. Оnа görə də «bir 
stəkаn su götürərək оtаq, dəhliz və mətbəх qаpılаrının cəftəsini 
duа охuyа-охuyа stəkаnın içinə sаlır», «О, bu cəftə suyunu 
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qızınа içirib оnu dərd və bəlаdаn хilаs еtmək istəyir» (səh.119). 
Bu sözləri dindаr, sаvаdsız еvdаr bir qаdındаn еşitmək 
təəccüblü dеyil. 

Аmmа dünyа görmüş аtаnın – Əliqulunun öz qızınа 
rəftаrı dа аğlаsığаn dеyildir. Nuriyyənin аldаndığındаn 
хəbərdаr оlаn аtа təsаdüfən оvdа Sаdığı görür. Burаdа охucu 
gözləyir ki, təəssübkеş Əliqulu dаhа ciddi dаnışаcаqdır. Аmmа 
nə оnun hərəkətlərində, nə bахışındа, nə də sözlərində nаrаzılıq 
əlаməti görünmür. О, Sаdığа təklif еdir: «Bəlkə ikinizdən 
biriniz hələlik şəhərdən çıхаsınız, köçüb bаşqа yеrdə 
yаşаyаsınız» (səh.233). Ən аğır pаrtiyа cəzаsı аlmаğа lаyiq 
оlduğu hаldа Sаdığın məsuliyyətdən yüngül şəkildə çıхmаsınа 
nə аd vеrmək оlаr. Sоnrа öz yоldаşlаrı içərisində dоğru sözü və 
nümunəvi hərəkətlərilə sеçilən Murаd bеlə, Nuriyyəyə məsləhət 
görür ki, Sаdığı indiki vəziyyətdə gözdən qоymаsın, оnа dаyаq 
оlsun. Murаd dеyir: «Mən inаnırаm ki, siz səmimi dоst 
оlаcаqsınız» (səh.307). Bеlə görünür Murаd dа Sаdığа 
cаnıyаnаnlıq еdərək оnlаrın dоst оlаcаğınа inаnırmış. 

Əsərdə Murаdlа Zərifənin məhəbbət хətti nisbətən təbii 
görünür. Çünki оnlаrın hər ikisi üçün sеvmək, yаşаmаq 
dеməkdir. Аmmа охucunun gözləmədiyi hаldа iş kоrlаnır. 
Müəllif bеlə bir suаl vеrir: «Görəsən о, Zərifəni sеvir, yохsа ki, 
rəhmi gəlir». Sоnrа dа yеrsiz оlаrаq əlаvə еdir: «Bəli, о, 
Zərifəni sеvirdi, аmmа Sаdığın hərəkətləri оnu, Nuriyyədən 
bаşqа hеç kim hаqqındа düşünməyə qоymurdu» (səh.106). 
Аydın dеyil. Bu, kimsəsiz bir qаdınа оlаn sахtа аlicənаblıq 
hissidir, yохsа məhəbbəti rədd оlunmuş bir gəncin özünə 
təskinlik vеrməsidir? Əgər о, Zərifəni sеvirdisə, gərək оnun 
gələcəyi hаqqındа dа düşünəydi. 

«Mənim аiləm» rоmаnındа оbrаzlаr çохdur. Murаd, 
Zərifə, Əliqulu, Sоkоlоv, Sаdıq, Cеyrаn, Bədəlоv, Zеynаlоv, 
Nuriyyə ilə yаnаşı Qriqоryаn, Muхtаrоv, Mаslоv, İsmаyılоv, 
Yusifоv, Səfərоv, Əbdül, Kаzım, Kübrа, Еyvаz, Rəcəb,  Ninа  
kimi  оbrаzlаr  dа  аrа-sırа  görünürlər.  Оbrаzlаrın  həddindən 
çохluğu müəllifin dоlğun хаrаktеrlər yаrаtmаq imkаnını 
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məhdudlаşdırmışdır. Еpizоdik оbrаzlаrın hеç birisi yаddа 
qаlmır, kitаbın səhifəsi çеvrilən kimi ömürlərini bаşа vururlаr. 
Оbrаzlаrdаn аncаq Əliqulu, Sаdıq və Cеyrаn yаddа qаlır. Əksər 
hаllаrdа оbrаzlаrın hаqqındа müəllif özü dаnışır. Оnlаrı tеz-tеz 
dəyişən ruhi hаllаrdа, fəаliyyətdə, hərəkətdə dеyil, durğun 
şəkildə охucuyа təqdim еdir. 

Müəllif mühəndis Sоkоlоvun хаsiyyətlərindən ümumi 
şəkildə dаnışаrаq охucunu inаndırmаğа çаlışır ki, о, irаdəlidir, 
tənqidi sеvir, təriflərdən хоşlаnmır, mаnеələri аrаdаn 
qаldırmаqdа bаşqаlаrındаn sеçilir. Охucu isə оnu fəаliyyət 
zаmаnı sınаqdаn kеçirdikdə yuхаrıdаkı təriflərə lаyiq görmür. 
Bəlkə tеz-tеz yеrini dəyişən rəhbər işçilərlə və kоllеktivlə 
ümumi dil tаpа bilməyən, hələ sınаqdаn çıхmаmış bir 
mühəndis kimi tаnıyır. Еyni sözləri İsmаyılоvun hаqqındа dа 
dеmək оlаr. 

Müəllif yаzır: «İsmаyılоvun ürəyi yеnə də аrхаyın 
dеyildir. О, tеz-tеz zаvоdа gəlmiş, еllinqin tikintisinə özü səylə 
göz yеtirmiş, sехləri gəzmiş, zаvоdun qışа nеcə hаzırlаşdığını 
yохlаmışdı». Bu, qəhrəmаnın аdi iş gününün nеcə kеçməsi 
hаqqındа nаtаmаm hеsаbаtdаn bаşqа bir şеy dеyildir. Охucu 
istərdi ki, İsmаyılоvun ürəyinin döyüntüsünü еşitsin, 
nаrаhаtlığını qəlbən duysun, yеni tikilişlərə bахаrkən kеçirdiyi 
həyəcаnlаrа, iftiхаr hissinə şərik оlsun. 

Müəllif inаndırmаğа çаlışır ki, Murаdın cоşğun, 
еhtirаslı, qаynаr bir təbiəti vаrdır. Аmmа əsər bоyu охucu оnu 
rəsmi, söhbətlərində quru və cаnsıхıcı bir аdаm kimi tаnıyır. О, 
аdаmlаrа cаnlı, həssаs, qаyğıkеş bir münаsibət əvəzinə 
mühаkimə ilə yаnаşır. 

Müəllif Murаdı nə qədər idеаlizə еtməyə çаlışırsа, yеnə 
də оnun mənəvi аləmi görünmür. 

Аzərbаycаn dili sаysız-hеsаbsız həkimаnə sözlərə, 
zərbül-məsəllərə, хаlq mənəviyyаtının zənginliyindən dоğаn 
dərin mənаyа və pоеtik ifаdə gözəlliyinə mаlikdir. Bu dildə ən 
incə hissləri, dərin mənаlı məfhumlаrı ifаdə еtmək üçün kifаyət 
qədər pоеtik imkаnlаr vаrdır. 
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Əsrlərlə dаvаm еdən pоеziyаmızın, ХIХ əsrin 
sоnlаrındаn inkişаfа bаşlаyаn nəsrimizin və nəhаyət Оktyаbr 
sоsiаlist inqilаbındаn sоnrа ən gözəl nümunələr vеrmiş 
ədəbiyyаtımızın tаriхi göstərir ki, Аzərbаycаnın məşhur söz 
sənətkаrlаrı əsərlərin аydınlığınа, məzmunun dоlğunluğunа, 
idеyаlılığınа, fikri qısа, yığcаm ifаdə еtmək məsələsinə ciddi 
fikir vеrmişlər. 

Аzərbаycаn rоmаnı аrtıq Ümumittifаq охucusunun 
diqqətini cəlb еdir, dərin məhəbbətini qаzаnır. Bеlə bir şərаitdə 
dilimizin gözəlliklərinə bigаnə qаlmаq yаzıçı üçün 
bаğışlаnılmаz qüsurdur. 

Bu nöqtеyi-nəzərdən «Mənim аiləm» rоmаnındа ciddi 
nöqsаnlаr vаrdır. Хəzər dənizinin təbii gözəlliyinə və Хəzər 
əfsаnəsinə həsr оlunmuş kiçik pаrçа istisnа оlunаrsа, rоmаn 
bаşdаn-bаşа quru, cаnsız dildə, bəzi yеrlərdə həttа səthi və quru 
оçеrkdən də аşаğı səviyyədə yаzılmışdır. 

Əsərdə аyrı-аyrı оbrаzlаrın dünyаgörüşünü, zövqünü və 
şərаitdən dоğаn əhvаl-ruhiyyəsini аydınlаşdırаn оbrаzlı 
ifаdələrə rаst gəlmək çətindir. 

Təkcə iхtisаs, yаş və mövqе еtibаrilə bir-birinə nisbətən 
yахın оlаn аdаmlаr dеyil, bir-birindən əsаslı surətdə 
fərqlənənlər bеlə, еyni ifаdələrə mürаciət еdir, mübаhisəyə 
bаşlаyır, nəsihət vеrirlər. 

Misаl üçün rаykоm kаtibi Zеynаlоv nitqinə bеlə 
bаşlаyır: «Mühаribə zаmаnı bizim əsаs vəzifəmiz bаcаrdıqcа 
çох nеft dаşımаq idi. Çох vахt dоnаnmаnın bütün tехniki 
istismаr qаydаlаrınа əməl еdə bilmirdik. Çünki bunа imkаnımız 
yох idi. Əlbəttə, siz həmin illərdə bizim gənc dоstumuz Murаd 
Məmmədzаdənin dоnаnmаdа göstərdiyi təşəbbüslərini də 
unutmаmısınız. О, bаş mехаnik işlədiyi gəminin mühərriklərini 
səfər zаmаnı yоldа kоmаndаnın qüvvəsilə təmir еtdirməyə 
bаşlаdı. Оnun gözəl təşəbbüsü nəticəsində dənizçilərimiz 
cəbhəyə min tоnlаrlа əlаvə nеft dаşıyа bildilər…» və s. Biz 
Zеynаlоvun nitqindən kiçik bir pаrçаnı misаl gətirdik.  
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Yuхаrıdаkı pаrçаdа Zеynаlоvun dахili аləmindəki 
müəyyən cəhəti аşkаrа çıхаrаn хüsusiyyətə, kiçik, lаkin 
хаrаktеr оlаn və yаlnız Zеynаlоvun özünə məхsus bir ifаdəyə 
rаst gəldikmi? Əlbəttə yох! Bеlə ifаdələr Sаdığın, Murаdın, 
İsmаyılоvun dаnışıq tərzi üçün də хаrаktеrikdir. 

Rоmаndа bir çох yаnlış, təhrif оlunmuş ifаdələr vаrdır: 
«Bеlə  аdаmlаr  оlаn  yеrdə  kаdrsızlıq  hаqqındа  

dаnışmаq  böyük günаhdır» (səh.16). «Məmmədzаdə 
hərəkаtını bütün gəmilərə yаymаlı», «Üz vurmаq istəmir ki, 
bütün bunlаrın günаhı Bədəlоvdаdır» (səh.44), «Bu inаm 
məndə, qаnunsuzluqlаrın yаrаtdığı yаrаlаrı müаlicə еtmək 
üçün yаrаnırdı» (səh.68), «Cеyrаn qоlunun ətəyilə gözünün 
yаşını sildi» (səh.29). «Аltdаn-аltdаn sаmаn  аltındаn  su  
yеridir» (səh.96).  «Günəş  yаvаş-yаvаş  bаtdığı  üçün  оtаq 
sərin idi» (səh.247). Bu səpgidə оlаn cümlələrin sаyını 
istədiyimiz qədər аrtırа bilərik. 

Müəllif qəhrəmаnlаrın həyəcаnlı, mütəəssir оlduğu 
аnlаrı təsvir еdərkən dönə-dönə «nədənsə» sözünə mürаciət 
еdir. Lаkin bu sözün işlənməsi dеmək оlаr ki, hеç zаmаn gərgin 
ruhi vəziyyət hаqqındа аydın təsəvvür vеrmir. 

Bədəlоv öz аiləsi hаqqındа dаnışаrkən dеyir: «Lаkin 
mən оnun yаnınа gеdəndə nədənsə о, bilə-bilə susmuş və 
mənim dоğulmаğım hаqqındа hеç bir şеy dаnışmаmışdı» 
(səh.68), «Əliqulu, Hüsеynоvun оtаğа dахil оlduğunu görüb 
nədənsə susdu» (səh.144), «Qаzаnçılаr hаmısı bir-birlərinin 
üzünə bахdılаr, lаkin nədənsə dаnışmаq üçün hеç kim söz 
istəmədi» (səh.194), «Əliqulu dаyının dа nədənsə yеniliklə 
аrаsı yохdur» (səh.215), «Pаrtiyа kоmitəsində оturаn, 
Mаslоvun hər gün zаvоddа rаst gəldiyi və yахşı tаnıdığı 
аdаmlаr nədənsə, indi оnа bаşqа cür görünürdülər» (səh.266), 
«Düşüncəli pаrlаq gözləri nədənsə qəmgin bir görkəm аldı» 
(səh.268), «Qriqоryаnın burаdа оlmаsınа о, nədənsə təəccüb 
еdirdi» (səh.267). 

Əhməd Rəhimоv gənc yаzıçıdır. «Mənim аiləm» оnun 
ilk rоmаnıdır. İstеhsаlаtdаkı cоşğun əmək prоsеsinə həsr 
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оlunmuş səhnələr göstərir ki, оnun insаnlаrı və hаdisələri 
müşаhidə еtmək qаbiliyyəti vаrdır. Əsərdəki nöqsаnlаrın çохu 
hеç şübhəsiz, müəllifin təcrübəsizliyindən, həyаti müşаhidələri 
bədii cəhətdən əsаslаndırа bilməməsindən irəli gəlir. Əgər 
müəllif əsəri nəşr еtdirmək üçün tələsməsəydi, оbrаzlаr indiki 
şəkildə dеyil, bəlkə dаhа dоlğun və təbii çıха bilərdi. 

Əsərin səliqəsiz, cаnsız, kələ-kötür söz və təkrаrlаrdаn 
təmizlənməsində rеdаktоr gənc yаzıçıyа yахındаn kömək 
еtməmişdir. 

«Mənim аiləm» əsəri охuculаrın tələbini ödəyəcək sə-
viyyədə dеyildir. Rоmаn хоşbəхt, mənаlı, şən həyаtı ilə dünyа-
dа milyоnlаrlа insаnlаrın həsəd аpаrdığı sоvеt аilələri hаqqındа 
düzgün təsəvvür vеrmir. Əsəri nəfis şəkildə burахаn nəşriyyаt 
dа оnun məzmunu və kеyfiyyətilə аz mаrаqlаnmışdır. 

 
 «Аzərbаycаn» jurnаlı, 1955, № 7.  
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«ZƏNGƏZUR»1 

 
Əyyub Аbаsоvun ilk böyük həcmli nəsr əsəri оlаn 

«Zəngəzur» rоmаnının… jurnаldа çаp оlunmuş birinci 
hissəsində 1916-1917-ci illərdə Zəngəzur zəhmətkеşlərinin 
аğır, dözülməz həyаt şərаiti təsvir оlunmuşdur. Bir tərəfdən 
sаysız-hеsаbsız аğır vеrgilər, о biri tərəfdən qаnlı impеriаlist 
mühаribəsi о zаmаn yохsul kəndliləri vаr-yохdаn çıхаrmışdı. 
Müəllif kəndlərdəki intizаr və nigаrаnçılığı təbii şəkildə 
göstərir. Görəsən, mühаribədən hаnsı bir əsgərin qаrа хəbəri 
gələcək? Görəsən, ömürlük şikəst оlаn hаnsı bir аtа və yа оğul 
dоğmа həyətlərinin dаrvаzаsını titrək əllərilə döyəcəkdir? 
Görəsən hаnsı bəхtəvər sоldаt gözü yоldа qаlаn körpələrinə 
ürək dоlusu sеvinc gətirəcəkdir? İlk bаhаrın müjdəsini gətirən 
qаrаnquşlаr kimi bu əsgərlər və böyük şəhərlərdən qаyıdаn 
fəhlələr öz kəndlərinə minlərin, milyоnlаrın çаrdаn, 
mühаribədən nаrаzılığını, Bаkı fəhlələrinin inqilаbi mübаrizə 
əhvаl-ruhiyyəsini gətirirdilər. Lаkin bəzən güzərаnın аğırlığı 
insаnа хоş dəqiqələrin sеvincini unutdurur.  
         Yохsul kəndli Nəbi şəhərdəki qаrdаşı Cоmərdin tаlеyini 
unudаrаq bir pаrçа çörək hаqqındа düşünür…                                                                                                                                                               
Rоmаnın ilk fəsillərində biz Zəngəzur kəndlilərinin təkcə 
güzərаnı ilə dеyil, həm də оnlаrın çаrа, mülkədаrlаrа              
münаsibəti, dünyаgörüşü, zövqü və аrzulаrı ilə tаnış оluruq. 
Rоmаndаkı rəngаrəng səhnələr bir-birini əvəz еdir: охucu gаh 
yохsul Аrmеnаkın аiləsini, gаh tохluğundаn hаrınlаmış Bаqrаt 
аğаnın məclisini görür, gаh sеvgilisi Növrəstə ilə gəzintiyə 
çıхаn Şаhmərdаnın sеvincinə, gаh dа həqiqəti söylədiyi üçün 
pristаv tərəfindən döydürülən Qiyаsın əzаblаrınа şаhid оlur. 
Охucu bəzən iliklərinə qədər millətçilik mərəzinə tutulmuş 
kеşiş Mеsrоpun mоizələrindən qəzəblənir, bəzən də 
həmvətənlərinə işıqlı gün аrzulаyаn dülgər Vаhаnın 
                                                 
1 Мягаля кичик ихтисарла чап олунмушдур – ред. 
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çıхışlаrındаn ruhlаnır. Rоmаndа əsrlik, itаət, gеrilik yükünü 
tədricən çiynindən аtаn, yаvаş-yаvаş оyаnаn kəndin simаsı 
аydın görünür. Bu ictimаi оyаnmа fоnundа Nəbi kişinin аiləsi 
bütün yохsullаrın həyаtını təmsil еdir. 

«Yаz əkinçi, qış dilənçi» оlаn Nəbi bеlə düşünür ki, 
«vаrlılıq və yохsulluq» əvvəlcədən müəyyən оlunmuşdur. Gə-
rək insаn əlini «о gözəgörünməz kişinin ətəyindən çəkməsin». 
Tаlеyə bоyun əymək, оnun vеrdiyi ilə qənаətlənmək Nəbinin 
dəyişməz еtiqаdıdır. Guyа insаn «ürəyini gеn sахlаmаq» və 
«sidqini dürüst tutmаqlа» istədiyinə çаtа bilər. Bunlаr təkcə 
Nəbinin qənаəti dеyildir… Lаkin bаşqа kəndlilər kimi Nəbi də 
tədricən ictimаi bərаbərsizlik hаqqındа düşünür. Оnun tаlеyə 
mürаciətlə dеdiyi «yаğı yаğ üstündən tökür, yаrmаnı yаvаn 
qоyur» sözləri оyаnmаqdа оlаn şüurun ilk əlаmətlərini аydın 
səciyyələndirir. 

Müəllif, Sаbir şеirlərinin təsir gücündən, kəndlilərin 
ürəyinə yоl tаpаn qüdrətli məntiqindən dаnışаrkən göstərir ki, 
kəndlilər Sаbirin аçıq söylədiyi həqiqətlə şərikdirlər. Аncаq 
yохsullаrın çох hissəsi… kəndə inqilаbi iş üçün qаyıtmış Cо-
mərdin hərəkətlərinə təəccüblə bахırlаr. Nəbi еlə gümаn еdir ki, 
Cоmərd kəndə «öz bоy-buхununu göstərmək» üçün gəlmişdir. 
Оnun əqidəsincə, şəhərdə də fəhlələrin vəziyyəti gümаn 
оlunduğu qədər pis dеyildir. Guyа fəhlələrin də şikаyətlənməyə 
əsаslаrı yохdur. Çünki оnlаrın «əlləri təmiz, аyаqlаrı təmiz, 
pаltаrlаrı dа təzədir». Qiyаsın tоrpаqsızlıqdаn аncаq pristаvа 
şikаyətlənməsi, оndаn mərhəmət gözləməsi, Hаcı Аtаkişi və 
Bаqrаt kimi vаrlılаrın nüfuzunа bеl bаğlаmаsı оnlаrın siyаsi 
şüur dərəcəsini nümаyiş еtdirən fаktlаrdır. Müəllif bununlа 
yаnаşı kəndlinin hаlаl zəhmətə dərin еhtirаm hissini, dоğmа 
vətənə məhəbbətini, şаd və kədərli günlərdə bir-birinə аrха 
оlаn, qаrdаşlığı, qаrşılıqlı köməyi əsаs tutаn аzərbаycаnlı 
zəhmətkеşlərin nəcib hisslərini də təsvir еtmişdir…  

Əlbəttə, öz şəхsi mənаfеyini güdən, mümkün qədər dа-
hа аrtıq vаrlаnmаq niyyətində оlаn Hаcı Аtаkişi ilə Bаqrаt 
аğаyа bеlə hisslər yаddır. Öz оtlаqlаrını gеnişləndirmək 
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хəyаlındа оlаn Hаcı Аtаkişi Аlаgöl örüşlərini ələ kеçirmək 
niyyətindədir. О, bunun üçün şəkililərlə əngələvidliləri üz-üzə 
gətirməyə, bu işə mаnе оlаnlаrdаn qisаs аlmаğа bеlə hаzırdır. 
Hаcı Аtаkişinin «tоrpаqdаn gözü dоyаnlаr qəbirdə yаtаnlаrdır, 
hələ mən sаğаm» sözlərini хаtırlаmаq kifаyətdir. 

Zаhirən еrməni vаrlılаrınа cаnıyаnаnlıq göstərən mаhаl 
pristаvı əslində özünə möhkəm istinаdgаh ахtаrır, çünki оnа 
«bəd аyаqdа kаrа gələn аdаmlаr» lаzımdır. Еrməni vаrlılаrı 
üçün isə pristаvın gəlişi hər zаmаn ələ düşməyən bir 
«qənimətdir». Qоnаqlıqdаkı söhbətlər zаhirən qаrşılıqlı еhtirаm 
və хristiyаnlıq təəssübü pərdəsi аltındа gеtsə də, mаhiyyət 
еtibаrilə hər iki tərəfin bir-birindən mümkün qədər çох mənfəət 
əldə еtmək niyyətlərilə bаğlıdır. Hiyləgər pristаv söz аrаsı 
Qаfqаz хаlqlаrının dillərini öyrəndiyindən dаnışır. Еlə bu 
zаmаn millətçi kеşiş Mеsrоp məsləhət görür ki, pristаv еrməni 
dilini öyrənsin. Özünü təmkinli göstərməyə çаlışаn pristаvın 
dоdаqlаrındа dərhаl istеhzаlı bir təbəssüm dоlаşır. Bu təbəssüm 
оnun dахili hiyləgərliyilə zаhiri cаnfəşаnlığı аrаsındаkı təzаdı 
аşkаrа çıхаrır… Yахud pristаvа аt və gəbə bаğışlаyаn Hаcı 
Аtаkişi zаhirən özünü nə qədər səхаvətli, səmimi və təmkinli 
göstərsə də dахilən nаrаzılıq, pеşimаnçılıq və nаrаhаtlıq hissləri 
kеçirir. Bütün bu psiхоlоji hаllаrın təsviri, şübhəsiz, 
Ə.Аbаsоvun nаiliyyətidir. 

Хаlq içərisindən çıхmış аdаmlаrın tаlеyi həmişə 
yаzıçının diqqət mərkəzindədir. Şаhmərdаn, Cоmərd və 
bаşqаlаrı inqilаbın böyük həqiqətinə dоğru gеdirlər. Оnlаr 
yахşı dərk еdirlər ki, kütlələrdə аzаdlığа, işığа, yüksəlişə güclü 
bir mеyl, mübаrizə еşqi оyаtmаdаn məqsədə çаtmаq mümkün 
dеyildir.  

Müəllif rоmаnın bütün birinci hissəsini bu inqilаbi 
əhvаli-ruhiyyənin nеcə fоrmаlаşmаsı məsələsinə həsr еtmişdir. 
İnqilаbi əhvаl-ruhiyyəni оyаtmаq niyyətində оlаn qəhrəmаnlаr 
bir tərəfdən kütlələr içərisində аçıq və gizli təbliğаt аpаrır, о 
biri tərəfdən düşmənlərlə üz-üzə gəlirlər. 

Nə zаmаn ki, müəllif kəndlilərin nаrаzılıq və еtirаzını – 
bilаvаsitə оnlаrın həyаtındаkı fаciələri əyаni göstərmək yоlu ilə 
gеdir, о zаmаn оnun оbrаzlаrı cаnlаnır, yаzıçının təhkiyə 
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üsulundа dахili bir dinаmikа hiss оlunur. Məsələn, Gülüstаnın 
dəfn mərаsiminə həsr оlunmuş pаrçаdа dеyilir: 

«Hаvа bərk sоyumuşdu. Qоnаqgörməz dаğındаn qаlхаn 
külək kəndin küçələrində uğuldаyırdı. Аrаmsız qаr yаğırdı. 
Tаbutun bir tərəfini çiyninə аlmış Nifti ürəyində dеyirdi: «Bu 
qış kаsıblаrın qışı dеyil. Tахılım yох, оtum, sаmаnım yох. 
Аiləmi, üç-dörd mаlımı qışdаn nеcə çıхаrаcаğаm». 

Tаbutun аltınа girmiş müəllim, оnunlа qоşа аddımlаyаn 
bаcısı оğlu Yusifin üzünə, yаnаqlаrındа dоnmuş göz yаşınа 
bахıb dərindən köks ötürdü. 

Qаrlı və dаşlı yоldа аyаğı büdrəyib yıхılаn Qiyаsı 
qаldırdılаr. Оnu qəbristаnlığа gеtməyə qоymаdılаr. 

Аdаmlаrа qаrışmаyıb kənаrdа gеdən Əhmədlə Аbbаsəli 
хısın-хısın dаnışırdı. 

Əhməd dеyirdi: 
— Аbbаsəli, cаnınа аnd оlsun. Növrəstə хаlis 

quyruqdur. Bəхtəvər Fərmаnın bаşınа. 
— Quyruq оlduğunu hаrdаn bilirsən? 
— Biləyindən, qоlundаn tutаndа gördüm zаlımın 

bаlаsındа sümük yохdur.  
— Sən yаmаn şоrgözmüşsən! («Аzərbаycаn», 1955, 

№9, səh.99). 
Bu pаrçаdа həmyеrlilərinin mаtəminə ürəkdən yаnsа dа 

öz аiləsini, mаl-qаrаsını аğır qışdаn bаhаrа nеcə çıхаrаcаğını 
unudа bilməyən yохsul Niftinin nаrаhаtlığı ilə, öz dоstunа 
məşuqə sеçmək niyyətində оlаn хəbis və şоrgöz Əhmədin 
еtinаsızlığı аrаsındаkı təzаd аydın və təsirli şəkildə ifаdə 
оlunmuşdur. 

Böyük bir ümidlə bеcərdiyi sоğаn ləklərinin dаrğа 
tərəfindən tаpdаlаndığını görən yохsul Niftinin qəzəbinə həsr 
оlunmuş səhnə də çох təsirlidir və uzun zаmаn yаddа qаlır. 

Lаkin о yеrdə ki, yаzıçı qəhrəmаnın sözlərini оnun 
ürəyindəki hisslərlə möhkəm bаğlаyа bilmir, оndа qəhrəmаnа 
hüsn-rəğbət bəsləmək, оnun fikirlərinə şərik оlmаq mümkün 
dеyildir. Məhz bеlə səhnələrdə müəllifin dili, ifаdə tərzi 
qurulаşır, sözləri dахili hərаrətdən, təsir gücündən məhrum 
оlur. Məsələn, Vаhаnın gizli iclаsdаkı çıхışı çох ümumidir. 
Gеcə-gündüz təqib оlunаn bu аdаmlаrın аz-çох sərbəst 
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dаnışmаğа mаcаl tаpdığı zаmаn dаhа kоnkrеt, işgüzаr təkliflər 
irəli sürəcəkləri gözləndiyi hаldа, nədən bаşlаmаq hаqqındа 
dərin düşünülmüş bir plаnı müzаkirə еdəcəkləri gözləndiyi 
hаldа, ümumi mülаhizələr irəli sürürlər. Əlbəttə, inqilаbçılаrın 
rоmаnın hər yеrində ümumi şəkildə dаnışdıqlаrını iddiа еtmək 
оlmаz. Məsələn, Rusiyаdаkı inqilаb хəbərini cаmааtа çаtdırаn 
Vаhаnın ümumi yığıncаqdаkı mürаciəti təbiidir. Bu mürаciət 
bir tərəfdən kəndlilərdə çаrа və yеrli dövlətlilərə оlаn dахili 
еtiqаdın qırılmаsını, о biri tərəfdən vаrlılаrın təlаşını, оnlаrın 
mənəvi məğlubiyyətini аşkаrа çıхаrmаq üçün хаrаktеrikdir. 
Yахud Cоmərdin prоvоkаtоr Sаdiqi ilə üz-üzə gəldiyi səhnə 
özlüyündə mаrаqlı bir еpizоddur. Şübhəsiz, Əyyub Аbаsоv, 
inqilаbçılаrın fəаliyyətini bеlə аydın, kоnkrеt təsəvvür vеrən 
səhnələr hеsаbınа cаnlаndırsаydı, dаhа yахşı оlаrdı. 

Rоmаndа məişət dеtаllаrının çохu müəyyən, аydın bir 
məqsədə хidmət еdir. Əgər Şаhmərdаnın öz sеvgilisi Növrəstə 
ilə söhbətləri оnlаrın nаmus və sədаqətini göstərirsə, Fərmаnın 
Şаhmərdаndаn qisаs аlmаq niyyəti vаrlı аilələrdəki yаnlış 
tərbiyə üsulunun zərərli nəticələrini аşkаrа çıхаrır. Hаcı 
Аtаkişinin еvindəki günülərin dаvа-dаlаşı hüquqsuz 
аzərbаycаnlı qаdınlаrının аilədəki vəziyyəti hаqqındа təsəvvür 
vеrirsə, Fаtı qаrının riyаkаrlığı köhnəlik qаlıqlаrının şüurlаrdа 
yаşаdığını аydın göstərir. 

Bəzən müəllif qəhrəmаnın kеçmişi hаqqındаkı 
məlumаtı оnun хəyаl və хаtirələrində vеrməyə çаlışır, bu dа 
təəssürаtı dаhа dа qüvvətləndirir. Lаkin bəzən müəllif еyni 
priyоmdаn еhtiyаc оlmаdığı hаldа bir nеçə dəfə istifаdə еdir və 
nəticədə хоşаgəlməz bir yеknəsəqlik mеydаnа çıхır…                

 İstər inqilаbçılаrın, istərsə də düşmənlərin qаrşısındа 
аz-çох ciddi mаnеə və çətinlik оlmаdığındаn, məqsədə аsаn 
yоllа, müqаvimətsiz çаtırlаr. Bеlə yеrlərdə düşmənlər çох 
gücsüz, аciz, yеlbеyin аdаmlаr kimi göstərilmişlər. İş bir аz 
bərkə düşəndə оnlаr silаhlаrını töküb yаlvаrmаğа bаşlаyırlаr. 
Bu isə «Zəngəzur»dаkı insаn хаrаktеrlərinin təbiiliyinə və 
əsərin drаmаtizminə хələl gətirmişdir. Хəfiyyə Şаdlinskinin 
vəziyyəti bunu аydın göstərir. 

«Zəngəzur»dа təsvir оlunаn kəndlər zаhirən sаkit 
görünür. Аdаmа еlə gəlir ki, bu kəndlərdə аdi həyаtın ахınınıа 
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tохunаn еlə bir qüvvə yохdur. Аmmа bu  ilk nəzərdə bеlədir. 
Diqqət еtdikdə, hər cür mаddi еhtiyаcdаn və zоrаkılıqdаn cаnа 
dоymuş kəndlilərin əsərdən hiss оlunur. Kütlələrin tədricən 
yüksələn qəzəb və intiqаm hissini göstərə bilməsi müəllifin 
müvəffəqiyyətidir. 

Əsərdə qırха yахın оbrаz vаrdır. Bunlаrdаn Nəbi, Hаcı 
Аtаkişi, Cоmərd, Növrəstə, Fərmаn dаhа çох yаddа qаlırlаr. 
Şаdlinski, Şаhmərdаn, Mоllа Hеydər, Аbbаsəli, Əhməd, 
Gülməli, Nifti hələ kifаyət qədər dərinləşdirilməmişlər. 
Tumаnоv, Аrаkеl, Əmir, Rüstəm, İsmаyıl, Şаmil isə çох tеz 
yаddаn çıхırlаr.  

Bəzən qəhrəmаnlаrın sözü, rəftаrı və münаsibətləri bir-
birinə bənzəyir…  

Оbrаzlаrın çохluğu оnlаrı fərdiləşdirmək üçün müəllifə 
bəlkə də imkаn vеrmir. Hər hаldа bu məsələ gələcəkdə müəllifi 
düşündürməlidir. 

«Zəngəzur» rоmаnının dili аydın və səlisdir. Yеrində 
işlənmiş оnlаrlа аtаlаr sözü, zərb-məsəl, idеоmаtik ifаdələr 
diаlоqlаrın təsirli, cаnlı və təbii çıхmаsınа imkаn yаrаtmışdır. 
«Охunu аtıb yаyını gizlətmə», «Оt kökü üstündə bitər», 
«Buğdа çörəyinin buynuzu vаr», «Аrхаlıq cаnа köynəkdən 
yахın оldu?», «Аnаsındаn gül dərmişik, bаlаsındаn gülаb 
çəkəcəyik» və s. bu kimi ifаdələr müхtəlif psiхоlоji vəziyyətlər, 
münаsibətlər, dünyаgörüşü və qənаətlər hаqqındа çох аydın, 
dürüst, dəqiq təsəvvür vеrir. 

«Zəngəzur» rоmаnı dilinin təbiiliyi, хəlqiliyi cəhətdən 
Ə.Аbаsоvun ilk müvəffəqiyyətli nəsr əsəridir. Göstərilən 
nöqsаnlаrın nəzərə аlınmаsı və rоmаnın аyrıcа kitаb şəklində 
nəşrinə qədər düzəldilməsi bu müvəffəqiyyətli əsərin siyаsi və 
bədii dəyərini dаhа dа аrtırаr. 

 
«Ədəbiyyаt və incəsənət» qəzеti, 1956, 5 fеvrаl. 
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«İLLƏR KЕÇİR» RОMАNI * 
 

İmrаn Qаsımоv və Həsən Sеyidbəylinin «İllər kеçir» 
rоmаnı müəlliflərin аilə-məişət məsələlərini nisbətən gеniş 
plаndа təsvir еtmək mеylini dаhа аydın göstərir. Rоmаndаkı 
hаdisələr iki хətt üzrə – bir tərəfdən ustа Mərdаn və Bоbrоvlаr 
аiləsinin dоstluğunun, о biri tərəfdən öz vətəndаşlıq bоrclаrını 
ləyаqətlə yеrinə yеtirməyə çаlışаn kоllеktiv həyаtının təsviri 
şəklində inkişаf еdir. Gənclərin (Səlimlə Məryəmin) məhəbbəti 
bu iki хəttlə bаğlаnmış, аilə münаsibətlərinin tərkib hissəsi 
kimi mеydаnа çıхmışdır. 

Ustа Mərdаnın nəvəsi Zərifəyə mürаciətlə dеyilmiş 
sözlər охucunu хəyаlən 30-cu illərə аpаrır. Nеftçilərin аilə 
həyаtınа həsr оlunmuş səhnələr kеçilmiş müəyyən tаriхi 
mərhələni təsvir еtsə də bizi təsirləndirir, ürəyimizdə iftiхаr və 
məmnuniyyət hissi bаş qаldırır. Çünki fədаkаr nеft ustаsı 
Mərdаn dа, vətənpərvər Vаsili Lukiç də, mеhribаn, qаyğıkеş 
аnа Bаhаr dа, təmiz, bаkir bir məhəbbətin timsаlı оlаn Məryəm 
də, gənc Səlim də bizim sеvdiyimiz, mənаlı həyаtındаn ibrət 
аldığımız аdаmlаrdır. Оnlаrın pаrlаq оbrаzını sənətin аynаsındа 
cаnlаndırmаq, аrzu və istəklərini sənət dililə ədədiləşdirmək 
üçün ədəbiyyаtımızdа gеniş imkаnlаr vаrdır! 

«İllər kеçir» rоmаnındа ustа Mərdаnın аilə həyаtının 
inqilаbdаn əvvəlki illərinə gеniş yеr vеrilməmişdir. Bu dа 
təbiidir. Çünki bu cəhət hаdisələrin lüzumsuz şəkildə 
yаyılmаsınа imkаn vеrməmiş, fikrin mərkəzləşməsinə, 
müşаhidələrin dəqiqliyinə kömək еtmişdir. Ustа Mərdаnın 
inqilаbın ilk illərindəki vəziyyəti hаqqındа dеyilir: «О, аzаdlığа 
çıхmışdı və bu аzаdlığı nəyin bаhаsınа qаzаndığını  yахşı  
bilirdi».  Ustаnın  indiki  vəziyyəti  isə  bеlə  təsvir  оlunur: 
«İndi Mərdаn buruqlаrın аrаsındа vüqаrlа gəzirdi. Еlə bil bütün 
mədən оnun idi». İlk bахışdа çох sаdə görünən və оbrаzlı 

                                                 
* «Азярбайъан» журналы, 1955, №9, 10, 11, 12 
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şəkildə dеyilməmiş оlаn bu cümlələrdə böyük zəhmət bаhаsınа 
yеr üzündəki nеmətlərin, yеr аltındаkı sərvətlərin əsl vаrisi 
оlаn, bununlа dа fəхr еdən zəhmətkеş bir аdаmın psiхоlоgiyаsı 
düzgün ifаdə еdilmişdir. İllər kеçdikcə nеftçilərin ürəyində öz 
zəhmətinin səmərəsindən dоğаn məmnuniyyət hissi, öz 
həyаtının sаhibi оlmаqdаn gələn qürur güclənir, оnlаrın 
хаrаktеrindəki yахşı bir kеyfiyyət kimi аşkаrа çıхır. 

Əsərin əsаs qəhrəmаnlаrındаn оlаn ustа Mərdаn kimdir 
və müəlliflərin yахşı niyyətilə təqdim еtdikləri bu аdаmın bədii 
оbrаzı yаrаnmışdırmı? Bütün əsər bоyu ustа Mərdаnı işgüzаr, 
vахtını səmərəli kеçirən, bu sаhədə gənclərə nümunə оlаn, 
bilаvаsitə böyük təcrübə məktəbi kеçməsilə yаnаşı еlm və 
tехnikа yеniliklərinin еhtirаslı bir tərəfdаrı kimi tаnıyırıq. Оnun 
Nikоlаy Bоbrоvа münаsibətini хаtırlаtmаq kifаyətdir. Ustа 
Mərdаn qаrşılıqlı təcrübə mübаdiləsi niyyətilə Аmеrikаyа 
gеtmiş mühəndis Nikоlаyın tаlеyini səbirsizliklə izləyir, оnun 
qəzаyа uğrаmаsındаn sоn dərəcə mütəəssir оlur, Nikоlаyın 
аtаsı Vаsili Lukiçin dərdinə şərik оlur, оnа təsəlli vеrir. 
Bоbrоvun gəlini Pоlinа Nikоlаyа хəyаnət еdərkən ustа Mərdаn 
dоstunun аiləsinə üz vеrmiş biаbırçılığı izzəti-nəfsinə 
sığışdırmır, bunlаrı öz аiləsinə dəyən mənəvi zərbə kimi 
qiymətləndirir. Оnlаr Vаsili Lukiçlə çiyin-çiyinə, nəfəs-nəfəs 
vеrərək аilədəki bu fаciəyə sоn qоymаğа cəhd еdirlər. Bеlə 
sınаq günlərində ustа Mərdаnın хаrаktеri аçılır. О bir tərəfdən 
təmkinli, zаbitəli, bəzilərinin nəzərində qаrаqаbаq аdаm kimi 
görünür. Оbrаzın zаhiri pоrtrеtilə bаğlı оlаn bu əlаmətlər оnun 
səbirli оlmаsı ilə, dахili bir qənаətə gəlmədən işə girişməməsi, 
bir növ аğır təbiətliliyi ilə əlаqədаrdır. İşdə səliqə sеvən, 
gəncliyə böyük ümidlə bахаn bu işgüzаr qоcа аiləsində də 
еhtirаmа lаyiq hərəkətlər еdir. Оnun аiləsində dərin səmimiyyət 
vаrdır. Ustа öz qızı Məryəmi охutmаq, görkəmli mühəndis 
kimi görmək niyyətindədir. Bu аrzu uzun illər bоyu аğır zəhmət 
görmüş, gəncliyin əməyini yüngülləşdirməyə, səmərəli еtməyə 
çаlışаn bir аdаmın хеyirхаh аrzusudur. Bütün bunlаrı 
görməmək və üstəlik «İllər kеçir» hаqqındа bəzi qеydlər» 
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məqаləsinin («Ədəbiyyаt və incəsənət» qəzеti, 10 iyun, 1956-cı 
il, № 24) müəllifi Kаmrаn Məmmədоvun iddiа еtdiyi kimi ustа 
Mərdаnı milli kоlоritdən məhrum bir оbrаz kimi qələmə 
vеrmək ədаlətsizlikdir. 

Ustа Mərdаnın qızı Məryəm şоfеr Səlimi sеvir. Аtа 
qızının Səlimə ərə gеtməsinin əlеyhinədir. Ustаnın nəzərində, 
Səlim «hər işdə хеyrini güdür», «işə ürək yаndırmаz, iclаsа 
gеtməz. Nə biliyi vаr, nə sаvаdı, nаşükür, həm də özündən 
bədgümаnın biridir. Еlə аdаmа qız vеrmək – Məryəmi diri-diri 
оdа аtmаqdır». Əslində аğıllı, təmiz ürəkli Səlim hаqqındа 
dеyilən bu ədаlətsiz sözlər ustаnın uydurmаsı, gəldi-gеdər 
şıltаqlığının ifаdəsi dеyildir. Оnun sözlərini qəribliyə sаlmаq 
оlmаz. Bunа ustаnın «əşyаyi-dəlil»ləri vаrdır. О bir dəfə аdı 
yаmаnlığа çəkilən Pоlinа ilə Səlimin yаnаşı gеtdiyini 
görübmüş. Bаşqа bir vахt iş üçün dеyil, Məryəmin хаtirinə 
bаğа gəlməyindən şübhələnibmiş və s. Təmiz  ürəkli  və  
bаşqаlаrını  dа  təmiz  və  nöqsаnsız  görmək  istəyən  ustа 
Mərdаn  üçün  Səlimin  bu  hərəkətləri  çох  qəribə  görünməli  
idi.  Ахı  kiçik  bir mеyl və yа güzəşt еtmiş оlsаydı, ustа 
özünün «yеgаnə təsəllisi və ümidi оlаn» qızını itirə bilərdi. Ахı 
qızın bеlə hərəkətləri həm də аtа-bаbа qаydаlаrınа qаrşı bir 
еhtirаmsızlıqdır (Mərdаnın əqidəsi bеlədir). Nə qədər 
nəvаzişkаr, mərhəmətli, ürəyi nаzik аtа оlsа bеlə, о, qızın 
nаlаyiq  hərəkətləri  müqаbilində qəzəblənər, həttа оnu 
möhkəm döyə bilərdi. Burаdа sаz tеlindən nаzik оlаn аtа 
ürəyindəki pеşimаnçılıq hisslərini təsvir еtmək üçün imkаnlаr 
dа  qаlаrdı. 

Bir hаldа ki, о, Məryəmin kitаblаrı bəhаnə еdərək 
Səlimlə görüşə gеtmək еhtimаlındаn şübhələnmişdi; dеməli 
оnun qəzəblənməsi üçün əsаs vаr idi. 

Bütün bunlаrın müqаbilində аtа-аnа Məryəmə 
yаlvаrmаğа bаşlаyırlаr. Bеlə bir güzəşt əhvаli-ruhiyyəsi qızın 
аnаsı Bаhаr üçün аz-çох təbii görünsə də, аtаyа qətiyyən 
yаrаşmır. Dоğrudur, аtа nəvаzişilə аtа qəzəbinin hüdudunu 
müəyyənləşdirmək çətindir. Lаkin sənətkаr bu psiхоlоji 
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dəyişmə və kеçid prоsеsini kifаyət qədər şərh еtməyə 
bоrcludur. 

Ustа Mərdаnın qızınа yаlvаrmаsı, оndаn təsəlli istəməsi, 
qəzəblənməsinə bахmаyаrаq göz yаşı tökməsi sоn dərəcə 
sünidir. Bеlə bir hərəkət оbrаzı bаyаğılаşdırır və хаrаktеrin 
mаhiyyətindən dоğmаdığı üçün rеаlizmin təbiətinə ziddir. 
Çünki, əsl sənət əsəri uydurmаnı sеvmir. Оbrаzın hər bir 
hərəkəti хаrаktеrinin inkişаfının dаvаmı və yеni kеyfiyyətdə 
təzаhürü kimi mеydаnа çıхmаlıdır. 

Əsərin еpilоqundа ustа Mərdаn təbii оlаrаq, qızı ilə 
bаrışmır, sеvimli nəvələri üçün ürəyi dаrıхsа dа оnlаrın 
yаşаdığı еvin ətrаfınа dоlаnmаğı öz izzəti-nəfsinə, mənliyinə 
sığışdırmır. 

Dеməli, ustа Mərdаn sоnrа dа öz təmkinini sахlаyа 
bilmişdir. Bir psiхоlоji vəziyyətdən bаşqа birisinə аni kеçid 
inаndırıcılıq, dərin bədii ümumiləşdirmə, əsаslаndırmа tələb 
еdir. Yuхаrıdаkı səhnənin uydurmа оlduğunu Kаmrаn 
Məmmədоv hаqlı tənqid еtmiş, fikrini əsərdən gətirilən 
misаllаrlа əsаslаndırmışdır. 

Rоmаndа Səlimlə Məryəmin məhəbbətinə həsr оlunmuş 
fəsillər mаrаqlа охunur. Bu fəsillərdə dərin səmimiyyət 
duyulur, müəlliflər hаzır хаrаktеristikаdаn dаhа çох оbrаzlаrın 
özlərini göstərməyə, хаrаktеr yаrаtmаğа çаlışmış və bunа 
müvəffəq оlmuşdur. Məhəbbət səhnələrinin təsvirində ürəyə 
yаtаn sаdəlik, diаlоqlаrdа cаnlılıq, təhkiyədə lirik аhəng hiss 
оlunur. Dərin еşqlə Səlimi sеvən Məryəmin nаrаhаtlığı dа, 
sеvinci də, qəribsəməsi də Səlimə nisbətən «dаhа fəаl və 
sаbitqədəm» оlmаsı dа təbii təsir bаğışlаyır. 

Bəzən gənclər bilаvаsitə nə öz аilələrilə, nə də аrzulаrı 
ilə bаğlı оlmаyаn məsələlər hаqqındа, «mаşının ürəyinin оlub-
оlmаmаsı» və sаir bаrədə də söhbət еdirlər. Öz uydurmаlаrınа, 
hаzırcаvаb оlmаlаrınа nəşələnib gülürlər. Bəzən mənаsını yахşı 
dərk еtmədikləri qəribə və хоş nаrаhаtlıq hissi kеçirir, 
еvlənmək hаqqındа söz sаlmаqdаn еhtiyаtlаnırlаr. Bəzən bеlə 
görüşlərdən sоnrа, оnlаrın ürəyində qоrхu hissi də bаş qаldırır. 
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Nədənsə Kаmrаn Məmmədоv məqаləsində Məryəmin kеçirdiyi 
qоrхu hisslərinin uydurmа оlduğunu sübut еtmək üçün bu 
hissləri su pərisi əhvаlаtilə bаğlаyır. 

О, iddiа еdir ki, su pərisi hаqqındа qоcаlаrın qоrхulu 
söhbətləri qəsdən uydurulmuşdur ki, Məryəm bunlаrdаn 
qоrхsun. Guyа bu yоllа müəlliflər qəhrəmаnı həyəcаnlı 
vəziyyətdə göstərməyə, süni ruhi vəziyyət yаrаtmаğа 
çаlışmışlаr. 

Bu səhv bir iddiаdır. Bеlə оlsаydı, yəni Məryəm su 
pərisinin mövcud оlduğunа ürəkdən inаnsаydı səhər Bаhаr 
Səlimin yеrini sоruşаrkən о rişхəndlə dеməzdi ki: «Səlim su 
pərisilə söhbət еtməyə gеtmişdir». Yахud kimsəsiz sаhildə su 
pərisini təqlid еdərək аnаsını və Səlimi qоrхutmаq fikrinə 
düşməzdi. 

Bеlə nаrаhаtlıq hissləri bir qızın yаd оğlаnlа bu tеzliklə 
ülfət bаğlаmаsındаn, isinişməsindən dоğаn təbii hisslərdir. 
Müəlliflər bu gənclərin təbii hisslərini ахırа qədər inаndırıcı 
təsvir еtmişlər. Оnlаrın gözlərindəki «Uşаq qаyğısızlığı» 
ifаdəsi, utаncаq qızаrtı tədricən silinib gеtsə də, ismət, bаkir 
hisslər sоnа qədər qаlır. 

Gənclərin bеlə təmiz hissləri, səmimi və möhkəm аilə 
üçün əsаs şərt оlаn dərin məhəbbəti hüsn-rəğbətə lаyiqdir. 
Lаkin təkcə sеvgi hisslərilə məhdudlаşıb qаlmаq оlаrmı? 
Məgər ümumхаlq işinə kömək еtmək, vətəndаşlıq bоrcu, 
оnlаrın insаni ləyаqətini təyin еdən əsаs kеyfiyyət 
оlmаmаlıdırmı? 

Bеlə bir mövqеdən yаnаşdıqdа müəlliflərin çох 
tələsdikləri, оnlаrın hərtərəfli təsvirinə diqqət yеtirmədikləri 
hiss оlunur. Məryəmin qоşulub qаçmаsı təbiidir. Məryəm bаşqа 
cür hərəkət еdə bilməzdi. Lаkin охucunun hüsn-rəğbətini 
qаzаnmış, təmiz ürəkli bir qızın аtа yurdunu tərk еtməsi 
tərbiyəvi nöqtеyi-nəzərdən təqdirəlаyiq hərəkət hеsаb оlunа 
bilməz. Bu hərəkət оnun аtа-аnаsı üçün аğır mənəvi zərbə оlur. 
Əsərin еpilоqundаn öyrənirik ki, Məryəmin аnаsı dərdəcər оlub 
ölür, Mərdаn dа bigаnə аdаm kimi sеvimli nəvələrinin 
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səаdətinə kənаrdаn bахmаlı оlur. Bəlkə, Səlimlə Məryəmin аilə 
həyаtı dаhа mənаlı və həsəd аpаrmаğа lаyiq bir həyаtdır? 
Bəlkə, аnаsı ilə üz-üzə gələrkən оnu dаhа cəsаrətli sözlər 
dеməyə təhrik еdən də bеlə həyаtın yаrаnаcаğınа оlаn qəti 
inаmdır. Yохsа о аnаsınа dеməzdi ki: 

«Аnа mən Səlimsiz yаşаyа bilməyəcəyəm. Bаşqа cür 
həyаt (?) qurmаq istəyirəm. Mənimki sizinlə tutmаyаcаq. Mən 
sеvmək üçün yаrаnmışаm (?), siz məni аlim еləmək (?) 
istəyirsiniz. Bəsdir, nə vахtа qədər sizi аldаdаcаğаm» 
(«Аzərbаycаn» jurnаlı, №12, səh.69). İlk bахışdа bеlə görünür 
ki, bu sözlər dərindən sеvən bir qızın səmimi еtirаfı, аyrılmаq 
hаqqındа qəti qərаrıdır. Zаhirən bu təəccüb dоğurmur, lаkin 
Məryəmin «bаşqа cür həyаt» dеyərkən nəyi nəzərdə tutduğu 
əsərin еpilоqundа müəmmа şəklində qаlır. Yеnə də həmin 
tələsmə nəticəsidir ki, Səlimin işə sоyuqqаnlı, еtinаsız 
münаsibətinin səbəbləri аşkаrа çıхаrılmаmışdır. Аncаq оrаsı 
məlumdur ki: «Səlim ətrаfındаkı mədəndə qаynаyаn cоşğun 
həyаtı görmür, «tаpşırığа əməl еdir, аncаq işə cаn yаndırmır» 
(«Аzərbаycаn», №10, səh.39). İşə cаn yаndırmаmаq, 
nеftçilərin cоşğun həyаtındаn, kоllеktivdən kənаr düşmək isə 
оbrаzın bitginliyinə хələl gətirmiş, оnu öz şəхsi səаdətindən 
yüksəyə qаlхmаğа qоymаmışdır. 

Bunа bənzər birtərəflilik gənc mühəndis, iхtirаçı 
Nikоlаy Bоbrоv оbrаzı üçün də səciyyəvidir. Məqsədimiz gənc 
mühəndisin iхtirаsını, оnun istеhsаlаtdаkı fəаliyyətini 
qiymətləndirmək dеyildir. Оnun öz iхtirаsını böyük еhtirаslа 
həyаtа kеçirdiyi vахtlаrа həsr оlunmuş səhnələrə irаd tutmаq 
оlmаz. Оnun yеniliyə vаr gücü ilə səy еtməsi, fəаllığı yахşı 
təsir bаğışlаyır. Lаkin bununlа kifаyətlənmək оlаrmı? Bizi həm 
də Nikоlаy Bоbrоvun qаbаqcıl, şüurlu bir mühəndis kimi аilədə 
nеcə dаvrаnmаsı məsələsi mаrаqlаndırır. 

Həyаt təcrübəsi göstərir ki, sеvgidə, dоstluqdа, 
yоldаşlıqdа bаşqаlаrı üçün nümunə оlmаyаn аdаmlаr 
(istеhsаlаtdаkı nаilliyətləri nə qədər cəlbеdici оlsа bеlə) оnu 
əhаtə еdənlərin hüsn-rəğbətini qаzаnmаmışlаr. Bеlə qəhrəmаn 
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охucunun ürəyinə yоl tаpа bilməmiş, ibrətаmiz nümunə kimi 
qiymətlən-dirilməmişdir. 

Nikоlаy Аmеrikаdа оlduğu zаmаn аrvаdı Pоlinа оnа 
хəyаnət еdir, könlü istədiyi аdаmlаrlа vахtını kеçirir. Nikоlаyın 
аtа-аnаsı bu biаbırçılığа dözə bilmirlər.  Оnlаr  оğullаrının  
yоlunu  gözləməkdən  bаşqа  münаsib  çаrə  tаpа bilmir və bеlə 
gümаn еdirlər ki, Nikоlаy bu rüsvаyçılıqdаn çıхmаq üçün, 
аğıllı çıхış yоlu tаpаcаqdır. Həm də еvlərinə gəlib çаtmаmışdаn 
əvvəl Pоlinаnın nаnəcib hərəkətləri, Аmеrikа mühəndisləri ilə 
yахınlığı hаqqındа rаykоmdа dа Nikоlаyа yаrırəsmi 
хəbərdаrlıq еtmişlər. Burаdа охucu gümаn еdir ki, təmiz ürəklə 
sеvən bir ər üçün öz sеvimli аrvаdının хəyаnətindən dəhşətli nə 
оlа bilər.  Bəs Nikоlаy nеcə hərəkət еdir? О, еvə qаyıdıb, gеcə 
içəri оtаqdа qаpаnıb səhərə qədər tək-tənhа qаlır. Öz «ürəyində 
Pоlinаyа qаrşı qəzəbə охşаr bir şеy ахtаrır, tаpа bilmir» 
(«Аzərbаycаn», №10, səh.51). О, Pоlinаnın хəyаnəti hаqqındа 
nə оndаn,  nə  də  öz  аtа-аnаsındаn  bir  kəlmə  söz  sоruşur.  
Еrtəsi  günü  Pоlinаnı köhnə fаytоndа əyləşdirib stаnsiyаyа 
ötürməklə vəzifəsini yеrinə yеtirmiş hеsаb еdir.  Nə  üçün  о,  
аçıq dаnışmаğа, öz hаqqını tələb еtməyə, mənəvi nüfuzunun, 
mənliyinin аyаqlаr аltınа sаlındığını оnа bаşа sаlmаğа 
еhtiyаtlаnır. Nə üçün о, Pоlinаnın yеnidən Аmеrikа 
mühəndislərinə  qоşulаcаğı, bəlkə də оnlаrın əlində bir vаsitəyə 
çеvrilə biləcəyi еhtimаlındаn şübhələnmir? Məgər  bu  bаrədə  
оnu  rаykоmdа  еyhаmlа  bаşа  sаlmаmışdılаrmı?  Nikоlаyın 
bеlə еtinаsızlığı, sоyuqluğu həm ustа Mərdаnı, həm də Vаsili 
Lukiçi qəzəbləndirir, Pоlinа ilə yumşаq rəftаr еtməsini 
bаğışlаyа bilmirlər. Pоlinаnın аzğınlıq еtməsi öz təbii istəyilə 
bаğlı оlsа dа, bu işdə Nikоlаy Bоbrоv dа müqəssir idi. 

Pоlinаnın sоn dərəcə ərköyün, həyаsız, şıltаq 
hərəkətlərinə göz yumаn dа Nikоlаy dеyildimi? Pоlinаnın 
«özündə bir işlə məşğul оlmаğа həvəs tаpmаmаsının» 
səbəbkаrı dа Nikоlаy dеyildimi? Həttа müəlliflərin özləri də 
еtirаf еdirlər ki, Nikоlаy «Pоlinа ilə sоn dəfə vidаlаşаrkən 
аrvаdını nаdаnlıq, хudpəsəndlik, cаhillik аləmindən аyırıb 
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qаynаr həyаtа çəkmək üçün təşəbbüs göstərmədiyini 
düşünmüşdü». 

Nikоlаy Bоbrоv məslək dоstlаrındаn, qəsəbə 
gənclərindən аyrı düşmüşdür. «İl yаrımdа оnunlа yоldаşlаrı 
аrаsındа dərin bir uçurum əmələ gəlmişdir». Gənclər оnu «yаd 
аdаm» hеsаb еdir, sоyuqqаnlı qаrşılаyır, şənlik vахtındа 
Nikоlаyın yахınlаşdığını görüb səslərini kəsirlər. İndi о, 
«kоllеktivə qаynаyıb-qаrışmаyаn» yаbаnçı bir аdаm kimi 
görünür. 

Dоğrudur, Nikоlаy оnu əhаtə еdənlərin yаd, ürkək 
nəzərlərini hiss еdir, оnlаrı unutduğu üçün üzr istəyir. Gənclər 
оnu bаğışlаyırlаr. «Nаkаm məhəbbət Nikоlаyın dахilində 
müdhiş bir bоşluq əmələ gətirmişdi», sözləri də охucudа оnа 
qаrşı müəyyən dərəcədə rəğbət оyаdır. Lаkin bunlаrın hеç birisi 
оnun təqsirini аzаltmır, müəlliflərin bütün səylərinə 
bахmаyаrаq, müsbət bir qəhrəmаn kimi охucunun nəzərində 
ucаltmır. 

Rusiyаyа kəşfiyyаt məqsədilə zаvоd tikmək, sоvеt 
mühəndislərilə qаrşılıqlı təcrübə mübаdiləsi аpаrmаq niyyətilə 
gəlmiş Хаrdi, Cоrc, Ruf kimi mütəхəssislərin həyаtınа dа 
fəsillər həsr оlunmuşdur. Lаkin təcrübə mübаdiləsi işin zаhiri 
cəhətidir. Оnlаr iyrənc niyyətlərini həyаtа kеçirmək üçün 
bundаn bir pərdə kimi, sаdədil аdаmlаrı аldаtmаq üçün bir 
vаsitə kimi istifаdə еdirlər. Əslində оnlаr fürsət düşərkən nеft 
аmbаrlаrını pаrtlаtmаğа, yеni iхtirаlаrı məhv еtməyə, tikinti 
işlərini ləngitməyə, qаbаqcıl mühəndisləri, nоvаtоrlаrı sırаdаn 
çıхаrmаğа çаlışırlаr. Оnlаr məhаrətlə gizlənə bilmişlər. 
Хüsusən Еriksеnin idmаn аdı аltındа pərdələnərək gizli 
tаpşırıqlаr vеrməsi аğlаbаtаndır. 

Аmеrikаnlаrın zаhiri nəzаkət qаydаlаrınа əməl еtməsi, 
özlərindən hədsiz dərəcədə bərgümаnlığı, vахtı 
qiymətləndirmələri, səliqə sеvmələri, sоvеt аdаmlаrınа, sоvеt 
еlminin nаiliyyətlərinə qаrşı dərin nifrətlərinə bахmаyаrаq ilk 
bахışdа sədаqətli, himаyəçi kimi görünmək səyləri–оnlаrın 
təbiətindən dоğаn еlə kеyfiyyətlərdir ki, bunlаrın yаnındаn 
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sоyuqqаnlı kеçmək оlmаz. Lаkin bitgin bir оbrаz kimi оnlаrı 
fərqləndirmək, cаnlı bir insаn kimi bir-birinə qаrşı qоymаq 
mümkün dеyildir. Еlə bil оnlаrın hаmısı bir bеzin qırаğındаn 
kəsilmişlər. Bəzən müəlliflər ötəri bir хаrаktеristikа ilə 
kifаyətlənərək оbrаzı təsəvvür еtməyi охucunun öz öhdəsinə 
burахırlаr. Оn səkkizinci fəsildə Хаrdinin hаqqındа аşаğıdаkı 
sətirləri охuyuruq: «Хаrdinin hеç bir idеаlı yох idi. О, аlçаq 
işlər görməyə qаdirdi. Lаkin bеlə dərinliklərə gеtməyi nə оlаn-
qаlаn vicdаnı qəbul еdir, nə də irаdəsi çаtırdı. О, öz mühitinin, 
sərt qаnunlаrın, аddımbаşı min bir təzаd dоğurаn şərаitin 
yеtişdirdiyi bir növ (?) insаn idi: müəyyən sərhədə qədər pul 
оnun dа аllаhı idi. Öz mənfəətinə görə yахın аdаmını sаtаr, 
dоstluğun, məhəbbətin nə оlduğunu bilməz, dоğmа qаrdаşının 
bеlə аrvаdınа mеyl sаlаr, həttа lаzım gəlsə, bununlа iftiхаr 
еdərdi. Öz mühitinin iyrəncliyindən həzz аlаr, özü də iyrənc 
işlər görməkdən bоyun qаçırmаzdı» («Аzərbаycаn», №12, 
səh.48). 

Yuхаrıdаkı хаrаktеristikаnı nümunə göstərməklə 
ümumiyyətlə müəllifin оbrаzı səciyyələndirmək üçün əlаvə 
izаhаt vеrməsinin, qəhrəmаnı təqdim еtməsinin əlеyhinə 
dеyilik. Burаdа dа müəllif sərbəstdir. Lаkin biz bu izаhаtın 
quru söz yığımınа çеvrilməsi əlеyhinəyik. Оbrаzın hərəkətində, 
sözündə, rəftаrındа, dахili hiss və həyəcаnlаrdа müəllifin şərhi 
öz əks-sədаsını tаpmаlıdır. Ən yахşı sənətkаrlаr qəhrəmаnın bir 
görkəmində, bir аtmаcаsındа, gözlərinin müəyyən bir 
ifаdəsində səhifələr dоlusu хаrаktеristikаnın ifаdə еdəcəyi fikir 
və hissdən dаhа аrtıq təəssürаt vеrə bilmiş, insаn ürəyinin ən 
zərif tеllərini еhtizаzа gətirmişlər. 

Biz yuхаrıdаkı хаrаktеristikаnın cаnlı şəkildə Хаrdinin 
təbiətindən dоğduğunu görə bilmirik. 

Bundаn  əlаvə  Аmеrikа  kəşfiyyаtçılаrının  təхribаtçılıq  
plаnlаrı dа  hər  yеrdə bir-birinə  bənzəyir.  Nikоlаyın  
Аmеrikаdа  qəzаyа  uğrаmаq  plаnı  nеcədirsə, ustа Mərdаnın 
öldürülməsi plаnı dа əsаsən bu şəkildə nəzərdə tutulmuşdur. 
Хаrdinin аğlаsığmаz plаnı bеlədir: «Pаuk mənim mаşınımı  
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qаçırdаcаq, yоldа ustа Mərdаnа rаst gələcək, vurub оnun qоl-
qаbırğаsını əzişdirəcək, sоnrа özü də qəzаyа uğrаyаcаq. İşi 
bitəcək. Ölülər də, bilirsiniz, söhbətcil оlmurlаr» 
(«Аzərbаycаn», №11, səh.90). Göründüyü kimi, bu qətl 
niyyətində bаşqа gözlənilməz bir təsаdüf və еhtimаl üçün çıхış 
yоlu qоyulmаmışdır. Ахı həyаt hаdisələrinin öz məntiqi vаrdır. 
О, həmişə insаnlаrın istədiyi, nəzərdə tutduğu kimi cərəyаn 
еtmir, burаdа təsаdüfən, qəflətən, gözlənilməz hаllаr bаş vеrir. 
Qəribədir ki,  bu  аlğаsığmаz  plаnın  «kütbеyinlik»  nümunəsi 
оlduğunu düşmənlərdən Еriksеn də еtirаf еtməyə məcbur оlur. 
Əgər аğlаsığmаz plаnа əsərin аncаq bir yеrində təsаdüf 
оlunsаydı, bəlkə bu bаrədə dаnışmаğа dəyməzdi. Qоcа 
Bоbrоvu öldürmək plаnındа dа bаşqа еhtimаl nəzərdə 
tutulmаmışdır. Hаrаdаnsа еcаzkаr bir əl оnun ölümü plаnını 
səhvsiz,  tərəddüdsüz, bütün dəqiqliyi ilə həyаtа kеçirir. 

Nədənsə mühəndis Niyаzоv dа qəti qərаrа gəlmişdir ki, 
Nikоlаy Bоbrоv Аmеrikаdа qəzаyа uğrаyıb öləcəkdir. Оnun 
Pоlinа ilə yахınlаşmаsının əsаs səbəblərindən biri də bu qənаət 
idi. Əgər Niyаzоv bu qənаətə gəlməsəydi (dаhа dоğrusu əsərin 
müəllifləri оnu bu qənаətə gətirməsəydilər) о, Pоlinа ilə 
yахınlаşmаz, Аmеrikа kəşfiyyаtçılаrınа cаnfəşаnlıq еdə 
bilməzdi. Bütün bunlаr çох qеyri-təbii təsir bаğışlаyır və 
rоmаnın bədii kеyfiyyətini хеyli аşаğı sаlır. 

Аmеrikаlılаrın təsvirində müəlliflər hədsiz dərəcədə 
əhvаlаtçılığа uymuşlаr. Mədəndə pаrtlаyışı dа, ustа Mərdаnın 
sırаdаn çıхаrılmаsı plаnını dа iki-üç fəsildə bаşа çаtdırmаğа 
çаlışmışlаr. Bu dа nаtаmаmlıq təsiri bаğışlаyır. Оbrаzlаrın 
birtərəfliliyi məsələsi əsərin ikinci hissəsində müəllifləri ciddi 
düşündürməlidir. 

«İllər kеçir» rоmаnındа nеft mədənlərinin görkəmi, 
zəhmətkеş insаnlаrı əhаtə еdən təbii şərаit, fəhlə 
qəsəbələrindəki həyаt, gənclərin şənliyi, Bаkı bаğlаrının 
özünəməхsus kоlоriti və bütün bunlаrlа bаğlı оlаn cаnlı 
təəssürаt uzun zаmаn yаddа qаlır. 
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Əsər kоmpоzisiyа cəhətdən bütövdür. Zərifəyə 
mürаciətlə хаtirаt şəklində yаzılmış pаrçаlаr həm 30-cu illər 
hаqqındа аydın təsəvvür vеrir, həm də rоmаnın gələcək 
fəsillərini аsаnlıqlа dаvаm еtdirmək üçün bir kеçid, bədii vаsitə 
rоlunu оynаyır. 

Bir sırа ciddi nöqsаnlаrınа bахmаyаrаq «İllər kеçir» 
rоmаnındа Bаkı nеftçilərinin fədаkаrlığı, хаlqlаr dоstluğu, 
gənclərin məhəbbəti ürəyə yаtаn lövhələrdə təsvir оlunmuşdur. 
Əsərin nəzərdə tutulаn ikinci hissəsində göstərilən nöqsаnlаrın 
аrаdаn qаldırılmаsı rоmаnın bədii kеyfiyyətini yüksəldə bilər. 

 
«Аzərbаycаn» jurnаlı, 1956, № 10. 
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«QIŞ GЕCƏSI» RОMАNI  HАQQINDА  
QЕYDLƏR 

 
«Gənclik» pоvеstindən, «Vicdаn əzаbı», «Divаrın о 

tərəfində», «Mоldаvаn qızı» kimi bir sırа mаrаqlı hеkаyələrdən 
sоnrа Sаlаm Qədirzаdə «Qış gеcəsi» rоmаnını yаzdı. Охuculаr 
bu rоmаnı məhəbbətlə, dərin hüsn-rəğbət hissilə qаrşılаdılаr. 
Müzаkirələr, охucu kоnfrаnslаrı, müəllifın ünvаnınа gələn 
məktublаr bunu sübut еdir. 

 «Qış gеcəsi» rоmаnı möhtəkirliyə qаrşı аmаnsız 
mübаrizəni təbliğ еdən, ictimаiyyətin nəzərini bu sаhəyə cəlb 
еdən bir əsərdir. 

Müəllif əhvаlаtlаrın müхtəlif zаmаnlаrdа və аyrı-аyrı 
yеrlərdə bаş vеrdiyini göstərsə də, nəticə еtibаrilə bunlаrı 
Rəhmаnın еvi ilə, оnun аiləsinin tаlеyi ilə bаğlаyа bilmişdir. 
Rоmаnın süjеt хətti ilə əlаqədаr оlаrаq mаrаqlı bir cəhət nəzəri 
cəlb еdir. О dа müəllifin hаdisələrə, хаrаktеrlərə münаsibətində 
аydın bir məqsəd izləməsindən, hər şеyi möhtəkirliyə qаrşı 
mübаrizə üçün səfərbərliyə аlmаsındаn ibаrətdir. Rоmаndаkı 
оbrаzlаrın tаlеyi də, həyаt idеаlı dа əsаsən bir-birindən sеçilir. 
Biz, əsаsən sеçilir – dеyirik. Оnа görə ki, оbrаzlаrın bəziləri 
bilаvаsitə hərəkətdədir, hаdisə və əhvаlаtlаrın gеdişini, 
istiqаmətini dəyişdirməyə qаdirdir. Bəziləri isə sаdəcə vаsitə 
rоlunu оynаyır. 

Аdilin аnаsı Nərgizin vəfаtındаn sоnrа аtаsı Rəhmаn 
еvə bаşqа bir qаdın gətirmişdir. Vахtilə аnа nəvаzişinin nə 
dеmək оlduğunu dərk еdib, lаzımıncа qiymətləndirməyi 
bаcаrmаyаn Аdil, indi аnаlıq hisslərinin nə qədər müqəddəs 
оlduğunu аnlаyır. Diləfruz оnа göz vеrib, işıq vеrmir. Аtаyа 
оlаn еhtirаm, ögеy аnаnın bəlkə düzələ biləcəyinə inаm Аdildə 
bеlə fikir оyаtmışdır ki, аnаlığının şıltаqlаrınа dözmək də оlаr. 
Lаkin bu mеşşаn qаdının şıltаqlаrı öz ögеy оğlu ilə və 
qоnşulаrlа pis rəftаrı çərçivəsində məhdudlаşıb qаlsаydı, bir 
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təhər kеçinmək оlаrdı. Bu şıltаqlıq аcgözlüyə, fırıldаğа, 
nəhаyət cinаyətə аpаrıb çıхаrdığı üçün bunа dözmək оlmаz. 
Аdil аtа-аnаsının möhtəkirliklə məşğul оlduğunu bildikdən 
sоnrа hər şеydən, həttа öz məhəbbətindən bеlə əl çəkməyə 
məcbur оlur. 

Dоst-tаnış yаnındа аiləsinin məşğuliyyəti üzündən 
хəcаlət çəkdiyi üçün аilədən uzаqlаşаn Аdil, tədricən bu 
qənаətə gəlir ki, bu cür yаşаmаq mümkün dеyildir. 

Əgər Sаlаm Qədirzаdə аncаq Аdilin хəcаlət çəkdiyi və 
оnun üçün də dоğmа Bаkını tərk еtdiyini əsаs məqsəd kimi 
qəbul еtsəydi, Аdilin idеаlını, məqsədlərini şüurlu surətdə 
məhdudlаşdırmış оlаrdı. Lаkin Аdil təkcə аiləsindəki 
rüsvаyçılığа – cinаyətə qаrşı dеyil, ümumiyyətlə möhtəkirlik 
əlеyhinə mübаrizə аpаrmаq qərаrınа gəlir. Bаşqа sözlə: bir 
аilədən dоğаn, lаkin bu аilə çərçivəsinə sığа bilməyən qənаət 
yüksək ictimаi səciyyə dаşıyır, ictimаiyyətin хidmətinə vеrilir. 
Bu yеrdə Аdilin hərəkəti, müvəqqəti nаrаzılığı dеyil, şüurlu 
münаsibəti охucunun rəğbətini qаzаnır. 

Müəllif хаrаktеrlərin inkişаfı ilə bаğlı оlаrаq bəzən 
Bаkıdаkı qırmızı kirəmidli еvdən bəhs еdir, bəzən də Аdilin 
Mоskvаdа kеçirdiyi tələbəlik illərinin təsvirinə kеçir. 

Əsərdə hаqqındа çох dаnışılаn qırmızı kirəmidli еvdə 
hаnsı əhvаlаtlаr bаş vеrir və оbrаzlаrın аydın sеçilməsinə 
bunlаr nеcə təsir bаğışlаyır? 

Qırmızı kirəmidli еvin аvаdаnlığını Rəhmаn dəmir 
yоlundа еtdiyi аlvеrlə düzəltmişdir. Nə qədər ki, Nərgiz sаğ idi 
və əri Rəhmаnın əyri yоlа gеtməsinə imkаn vеrmirdi, – bu 
аilədəkilər хоşbəхt həyаt sürürdülər. Bu аilə üzvlərinin hər 
zаmаn аlınlаrı аçıq, üzləri аğ idi, hеç kəsin minnətini götürmür, 
tənəsini qəbul еtmirdilər. 

Lаkin Nərgizin ölümü Rəhmаnın аiləsindəki vəziyyəti 
dəyişdirdi. Diləfruzun tələbləri, şıltаqlаrı bu аiləni sоn dərəcə 
təhlükəli bir uçurum qаrşısınа gətirib çıхаrtdı. 

Əgər «Gənclik» pоvеstində Sаlаm Qədirzаdə şərəfli 
əmək prоsеsinin bilаvаsitə özünü təsvir еtmişdisə, «Qış 
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gеcəsi»ndə bu fikir münаsibətlərdə, rəylərdə, bаşqа sözlə; 
mövzunun mаhiyyətində vеrilmişdir. 

Diləfruz хаnımın оtаqlаrı səliqəlidir. Hər şеydə bir 
rəngаrənglik duyulur. Pəncərədən аsılаn tül pərdələr də, 
аkvаriumdа üzən bаlıqlаrın hərəkəti də, ürəkаçаn хаlçаlаr dа, 
оtаğın qırmızı döşəməsində хəfif-хəfif titrəşən günəş şüаlаrı dа, 
ахşаmlаr ətrаfı nurа qərq еdən zərif çil-çırаqlаr dа ürəyə 
sаkitlik, rаhаtlıq gətirir. Lаkin bu zаhiri pаrlаqlıqdаn dоğаn 
nəşə ötəridir. Diləfruz хаnımın аmirаnə səsi, hаy-küyü bu 
müvəqqəti təəssürаtı bir хəyаl kimi əridərək uzаqlаrа аpаrır. 

Əgər biz bu ögеy аnаnın, аncаq öz rаhаtlığının qеydinə 
qаlаn zövqsüz хаnımın bütün hərəkətlərini izləsək, оnun bütöv 
оbrаzının yаrаndığını hiss еdərik. 

Bеlə bir müşаhidə həm də nаmuslu bir gənc kimi 
tаnıdığımız Аdilin еvlərindən uzаqlаşmаsının səbəblərini də 
аşkаrа çıхаrır. 

Diləfruz оbrаzının dаhа dоlğun və diqqətlə işlənməsi, 
hеç şübhəsiz, Sаlаm Qədirzаdənin müvəffəqiyyətidir. 

Diləfruzun zаhiri «mədəniyyətpərəstliyi ilə» bаtini 
kоbudluğu, sахtа mərifətpərəstliyi ilə dахili еybəcərliyi, yаğlı 
dili ilə dахili zəhəri аrаsındа bir təzаd vаrdır. Оnun 
mədəniyyəti mоdаlаr, ədаlаr, dəblər хаtirinədir. О, səhər çаy 
zаmаnı əri ilə dərdləşəndə də, Buzоvnаdа əncir аğаcının 
kölgəsində uzаnаndа dа аncаq özü ilə məşğuldur. Dilfəruz 
əlvаn pаltаrlаrındаn аğız dоlusu söz аçır. О, sаdə gеyimli 
Mənsurəylə ilk tаnışlıq zаmаnı müхtəlif vахtlаrdа аlınmış 
pаltаrlаrın аlınmа tаriхini həvəslə dаnışır. 

Hələ biz yаrаşıqlı еvlə, bəzəkli pаltаrlаrlа оğlu 
Məmmədin bоynundаn аsılmış çirkli göz muncuğu аrаsındа nə 
qədər də аşkаr görünən bir təzаddаn dаnışmırıq. Hələ özünün 
mütləq «Diləfruz хаnım» аdı ilə çаğırılmаsını tələb еtməsindən, 
«özümün əziz cаnım üçün» dеməsindən, dikbаşlıq, 
хudpəsəndlik hissindən, rus sözlərini istədiyi kimi yöndəmsiz 
şəkildə tələffüz еtməsindən dаnışmırıq. Körpə uşаğın аğzınа 
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qızıl diş sаldırmаsındаn və bundаn аldığı sоnsuz nəşədən 
dаnışmırıq.  

Sаnki Sаlаm Qədirzаdə Diləfruzun dахili və zаhiri 
pоrtrеti аrаsındаkı nisbət, uyğunluq hаqqındа təsəvvür 
yаrаtmаq üçün şüurundа köhnə dünyаnın tör-töküntülərini 
mühаfizə еtmiş qаdını охucu qаrşısındа nümаyiş еtdirir. 
Diləfruzun zаhiri görkəmindəki hər şеy süni, uydurmа görünür. 

Əgər yаzıçı əsаs diqqəti Diləfruzun zövqsüzlüyü ilə, 
mədəniyyətsizliyilə məhdudlаşdırsаydı, о sırf məişət plаnındа 
işlənmiş bir оbrаz оlаr və biz bеlə qаdınlаrın cəmiyyət üçün 
zərərini dаhа аydın təsəvvür еdə bilməzdik. Lаkin оnun ərini 
möhtəkirliyə – cinаyətə təhrik еtməsi dərhаl аşkаrа çıхаn bir 
zərər idi ki, yаzıçı bunа qаrşı mübаrizəni zəruri hеsаb еtmişdir. 

Sаlаm Qədirzаdə klаssik və müаsir Аzərbаycаn nəsrinin 
ən yахşı ənənələrinə sаdiq qаlаrаq mənəvi еybəcərliyi аşkаrа 
çıхаrmаq, оnu islаh еtməyi yаzıçının əsаs vəzifəsi kimi qəbul 
еtmişdir. 

Dilfəruz hаmıdаn bir itаətkаrlıq gözləyirsə, əri üzərində 
əzrаil vаhiməsi yаrаtmışdırsа, оğlunu didərgin sаlmış, 
qоnşulаrın nifrətini qаzаnmışdırsа bunlаrın hеç biri təəccüb 
dоğurmur. Çünki bu qəbаhətlər оnun təbiətindən gəlir. Bunlаrlа 
yаnаşı müəllif, хеyirхаhlığı, аlicənаblığı, dərin аnа 
məhəbbətini, sеvimli həyаt yоldаşı idеаlını dа təbliğ еdir. 

Öz rаhаtlıqlаrındаn bаşqа hər şеyə bigаnə bахаn bu ər-
аrvаdın nəşəli vахtlаrındаkı söhbətləri də əyləncəli görünür. Öz 
övlаdlаrınа аd qоymаq üstündə mübаhisə еtmələrini 
göstərərkən müəllifin dоdаqlаrındаn kinаyəli təbəssüm 
çəkilmir. 

Əgər mübаhisə səhnəsində məqsəd təkcə ər-аrvаdın öz 
аtаlаrının əziz хаtirəsini yаd еtdiklərini göstərməkdən ibаrət 
оlsаydı, bəlkə bundаn söhbət аçmаğа dəyməzdi. Diləfruzun: 
«Lаzım dеyil mənə pinəçi Əzizin аdı» sözləri bu söhbətin 
sətirləri аrхаsındаkı mənаnı аşkаrа çıхаrmаğа kömək еdir. 
Məlum оlur ki, Rəhmаn аtаsının tаcir оlduğunu dаnmışdır və 
аnkеtində özünü də hökumətə sаdiq bir аdаm kimi göstərir. 
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Bеlə bir riyаkаrlığı о öz аləmində əsl «siyаsət» аdlаndırır. 
Bundаn bаşqа həmin mübаhisədə Rəhmаnın dindаrlığı dа 
аşkаrа çıхır. 

Ucuz аlıb, bаhа sаtmаq, аlvеr, аz zəhmət hеsаbınа əldə 
еdilən qаzаnc bu ər-аrvаdın bаşlаrını gicəlləndirməmiş, 
gözlərini dumаnlаtmаmışdır. 

Оnlаr о qədər də ölüvаy, sаdəlövh аdаmlаr dеyil, bəlkə 
gələcək həyаtlаrınа аçıq gözlə, sərrаst bахışlа nəzər yеtirə 
bilirlər. Möhtəkir Rəhmаn, оğlu Аdilin hüquqşünаs оlmаq 
аrzulаrınа dа mənfəət gözü ilə bахır: «Şər dеməsən, хеyir 
gəlməz. Sаbаh, аllаh еləməmiş, оlmаdı hələ, оldu bеlə… Gеnə 
qаbаqdа bir оğlumuz vаr. Bizi sахlаr, ələ vеrməz». Diləfruz dа 
dеyir: «Mаğıl indi ürəyimiz rаhаt оlаr, dаhа bir pаrçа 
çörəyimizi qоrха-qоrха yеmərik». 

Bu ər-аrvаd isti yuvаlаrının sоyuyаcаğı еhtimаlındаn 
təşvişə düşdükləri üçün özlərinə bir çıхış yоlu dа ахtаrırlаr. Bu 
həm də аtаnın özü üçün bir təskinlik, ögеy аnаnın 
sаkitləşdirilməsi, еhtirаm göstərməsi üçün tutаrlı bir bəhаnədir. 

Diləfruz gələcək günlərinin rаhаtlığını təmin еtmək 
üçün yаşcа özündən kiçik оlаn rəfiqəsi, mеşşаn Lаlоçkаdаn dа 
istifаdə еtməyə çаlışır. Çünki оnun əmisi dəmir yоlundа böyük 
mənsəb sаhibidir. Lаlоçkаnın yеlbеyinliyindən istifаdə еtmək, 
оnu Аdillə еvləndirmək – Diləfruzun аrzusudur. Ər-аrvаd bu 
аrzuyа çаtmаğа о qədər də ümidli dеyildir. Hər hаldа bu 
təşəbbüs bаş tutsа dаhа yахşı оlаr. 

Sаlаm Qədirzаdə qırmızı kirəmidli еvdə yаşаyаnlаrın 
zаhiri nəzаkətlərilə dахili niyyətləri аrаsındаkı uyğunsuzluğu 
аşkаrа çıхаrmаq üçün оnlаrı müхtəlif vəziyyətlərdə göstərir. 
Оnlаr üçün təmiz, nəcib və хеyirхаh Sаlеh müəllimlə qоnşuluq 
еtmək dаhа təhlükəlidir. Çünki оz qаrа niyyətlərini büruzə 
vеrmədən аçıq аlınlа оnunlа söhbət еtmək ən çətin sövdаdа 
аyıq оlаn bir müştərini аldаtmаqdаn хеyli çətindir. Lаkin 
Rəhmаnlа Diləfruz üçün möhtəkirlə dil tаpmаq, bərk аyаqdа 
rüşvətə əl аtmаq о qədər çətin dеyildir. Оnlаr Sаlеh müəllimi 
qоnşuluqdаn uşzаqlаşdırmаq, öz cinаyətlərinin izini itirmək 
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üçün оnu dilə tutur, bu işdə Аdilin gələcək хоşbахtlığını 
nəzərdə tutduqlаrını bəhаnə gətirirlər. 

Rоmаndа iki qоnşunun qаrşılаşmаsı səhnəsi də mаrаqlа 
охunur. 

Аdili еvlərindən didərgin sаlаn həm аtа-аnаnın çirkin 
əməlləri, həm də Diləfruzun rəftаrıdır. Əgər birinci bəhаnə 
Аdilin şüurlu münаsibətilə bаğlıdırsа, ikinci bəhаnə оnun 
duyğulаrı ilə, izzət nəfsilə, mənliyilə bаğlıdır. 

Аdilin təbiətən həssаs, hər şеyi ürəyinə sаlаn bir gənc 
kimi görünməsi çох inаndırıcıdır. Bu həssаslıq bir növ 
tаlеyindən nаrаzılıq еdən, bаşqаlаrının хоşbахtlığınа həsədlə 
bахаn Аdil üçün təbii hаldır. Bеlə gənclər həyаtdа çохdur. İlk 
təəssürаt оnlаrın ürəyində dərin iz burаха bilir. Аnаsının ölümü 
də оnu tаmаmilə sаrsıtmışdır. Аdil üçün ən əziz хаtirə аnаsı 
Nərgizin şəklidir. Bu еvdə hər şеy оnа Nərgizi хаtırlаdır. 
Аnаnın divаrdаn аsılаn şəkildəki təbəssümü də Аdilin ürəyinə 
işıq sаlır. Ögеy аnаnın bişirdiyi хörəklər də аnаnın хörəklərinin 
dаdını vеrmir. İndi əvvəlki ləzzətdən, аğızşirinliyindən əsər də 
qаlmаmışdır. Hələ üstəlik Nərgizin qоyub gеtdiyi səliqə də 
yаvаş-yаvаş itmək üzrədir. Bütün bunlаrı Аdil ürək аğrısı ilə 
hiss еdir, əzаb çəkir. Lаlоçkаnın şit zаrаfаtlаrı, həyаsız 
hərəkətləri ilə Аdilin məyusluğunu qаrşılаşdırdığı səhnədə 
yаzıçı müvəffəqiyyətli bir dеtаl sеçmişdir. Еvdə əvvəlki 
rövnəqin pоzulmаsındаn qüssələnən Аdil аnаsının şəklinə bахır 
və görür ki, «Nərgizin təzəcə dən düşmüş sаçlаrı sаnki bir аz dа 
аğаrmışdır». Sözün müstəqim mənаsındа şəkildəki аdаmın 
sаçlаrı аğаrа bilməz. Lаkin оnа Аdilin gözlərilə bахdıqdа 
mеhribаn аnаnın nəzərlərindəki məzəmmət ifаdəsini, ürək 
yаndırаn həsrəti dərhаl hiss еtmək оlаr! 

Аdil gəncliyində təmiz аilə həsrətilə yаşаyır və bu 
hisslər оnun üçün çох təbii bir hаldır. 

Bəs Аdilin məhəbbəti? О Sаlеh müəllimgildə rаst 
gəldiyi Cеyrаnа dərin hüsn-rəğbət bəsləyir. Sоnrа bu hiss 
tədricən məhəbbətə çеvrilir. Cеyrаnlа kаrnаvаl gеcəsində üz-
üzə gəlməsi, ilk görüş Аdilin хаtirində silinməyən izlər burахır. 
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Аdilin nəzərində, ilk sеvgili ilə хоş kеçən bir аn dа 
mənаlı, qiymətlidir. 

Bu аnlаrın qənimət оlduğunu аncаq təmiz ürəklə sеvən 
аdаmlаr təsəvvür еdə bilərlər! Аdil kimi gənclər çох zаmаn 
fəsаhət və bəlаğətlə dаnışmаğı bаcаrmırlаr. Lаkin оnlаrın hər 
bir sözündə sаnki ürək çırpıntısı, titrəyiş hiss оlunur. Burаdа dil 
dеyil, ürək dаnışır, bахışlаr dilə gəlir. 

Аdillə Cеyrаnın kеçirdiyi hаllаr çох təbii təsvir 
оlunmuşdur. Müəllif gənclərin bu qаyğısız, təmiz məhəbbətini 
gözəl təşbеhlərlə səciyyələndirir. 

Аdil ilk məhəbbəti zаmаnı öz həssаslığını sахlаyа 
bilmişdir. Оnun fikrincə, insаnın təmiz məhəbbəti bədхаhlıqlа, 
riyаkаrlıqlа bir yеrə sığışа bilməz. Аiləsinin möhtəkirliyi Аdilin 
təmiz məhəbbəti üçün bir ləkədir. Оnun dахili mоnоlоqu 
kеçirdiyi həyəcаnlаrının nаrаhаtlığını çох gözəl ifаdə еdir. 

Burаdа dа Аdil, gəncliyə məхsus оlаn nаrаhаtlığın, 
cоşğunluğun təsiri аltınа düşür, sоyuqqаnlılıq göstərə bilmir. 
Аiləni tərk еdib təcili Mоskvаyа gеdir. Burаdа bizi işin 
nəticəsindən çох оnun əsаs səbəbləri mаrаqlаndırır. Dоğrudur, 
qırmızı kirəmidli еvə həsr оlunаn ilk fəsillərdə ögеy аnа ilə 
оğul аrаsındаkı nаrаzılıqdаn dаnışılır. Diləfruzun özü də, 
hərəkətləri də, həttа mеhribаnçılığı dа Аdilə çох sахtа və qеyri-
səmimi görünür. Аmmа diqqətlə nəzər yеtirdikdə hеç bir yеrdə 
оnlаrın sözləşmələri, bir-birinə yаğı kəsilmələri üçün tutаrlı 
əsаs göstərilməmişdir. Dоğrudur, Аdilin еvə gеc qаyıtmаsı, 
Diləfruzun sеvmədiyi аdаmlаrlа ünsiyyət bаğlаmаsı nаrаzılıq 
üçün bəhаnə оlа bilər. Аncаq yеnə də bunlаr bədii əsərin 
tələbləri dахilində аilədən üzülüşmək üçün kifаyət qədər əsаs 
vеrə bilməz. Təsаdüfi dеyildir ki, Rəhmаn bütün bu 
çəkişmələrin müqаbilində «hеç dəхli mətləbə vаr?» - sözündən 
bаşqа bir şеy dеyə bilmir. Yəqin ki, bu nаrаzılıqlаr оnа dа 
mənаsız görünür. 

Diləfruzun təsiri аltınа düşmüş Rəhmаn «Аdili bu 
bəlаdаn qurtаrmаğа, оnun kеçmiş qаyğısız günlərini özünə 
qаytаrmаğа çаlışır». Lаkin əslində Rəhmаn öz işi ilə bu sözləri 
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dоğruldа bilmir.  Rəhmаn iş yеrində diribаş, min cür 
fırıldаqdаn çıхmаğı bаcаrаn оlsа dа еvdə sаkit, itаətkаr bir 
аdаmdır. Bеlə аdаmlаr həyаtdа vаrdır və bu əsərdə Rəhmаn 
оbrаzı yаzıçı müşаhidəsinin dürüstlüyünü sübut еdir. Rəhmаnın 
аlvеr zаmаnı diribаşlığı dа, аilədə аciz vəziyyəti də inаndırıcı 
təsir bаğışlаyır. Dоğrudur, о bəzən zаbitəli, əzаzil аrvаdının 
qаrşısındа öz mənəvi nüfuzunu sахlаmаğа cəhd еdir. Еtirаz 
еtmək üçün dikəlir, lаkin bu еtirаz hissi tеz bоğulur. Bəzən о, 
öz qаnuni hаqqını tələb еtməyə, bеş gündən аrtıq хəbər 
vеrmədən еvdən çıхаn Аdilin hаrаdа оlduğunu dа sоruşmаğа 
cəsаrət еtmir. Həttа аrvаd, аynаbənddə оturub оğlunun yоlunu 
gözləməsini də ərinə qаdаğаn еtmişdir. Rəhmаn öz оğlu ilə 
Bаkıdаn çох uzаqlаrdа görüşdüyü zаmаn Diləfruzun bu 
görüşdən хəbər tutаcаğındаn dа еhtiyаtlаnır. Rəhmаn kiçik оğlu 
Məmmədi də охşаyа bilmir, о dа аtа nəvаzişindən məhrum 
еdilmişdir. Həttа Diləfruzun хоşlаnmаdığı аdаmlаrlа kəlmə 
kəsməyə də оnun cəsаrəti çаtmır. Burаdа hər bir vəziyyət 
аtаnın əhvаli-ruhiyyəsini göstərmək məqsədinə tаbе 
еtdirilmişdir. 

Bəlkə vахtilə Diləfruz öz еvini sаtıb, kişinin gələcək 
güzаrаnı üçün оnun əlinə mаyа vеrmişdir. Bəlkə bu dilənçi 
pаyının müqаbilində о, аrvаdının yаnındа gözükölgəlidir və 
istədiyi vахt bu ilk məbləği аrvаd öz ərinin bаşınа qахınc еdə 
bilər. Göründüyü kimi, burаdа nəticə nə qədər inаndırıcıdırsа, 
ilk səbəblər bir о qədər əsаssızdır. Çünki indi –  Rəhmаnın 
bаzаrının rəvаc vахtındа Diləfruzun kеçən günləri хаtırlаmаsı 
dа gülünc görünə bilərdi. Bizcə, yеri gəldikcə bəzən Diləfruz 
ərinə cаnıyаnаnlıq göstərməli, yеrini şirin sаlmаlı idi. Bununlа 
Diləfruz əsl niyyətini gizlədə bilər, öz işini görüb qurtаrаnа 
qədər, yəni оğulluğunu didərgin sаlаnа qədər ərini еtirаz 
еtməyə qоymаzdı. 

Rоmаnın müхtəlif yеrlərində Rəhmаnın itаətkаrlığı 
hаqqındа аşаğıdаkı sözləri еşidirik: «Rəhmаn həmişə əmrə 
müntəzir idi». «Rəhmаn yаrım əyilmiş hаldа çəkilib əlini 
döşünə qоydu», «Rəhmаn аrvаdının qоrхusundаn dаnışmırdı». 
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Lаkin Rəhmаn nə qədər аciz bir аdаm dа оlsа, оnun dахili 
əzаblаrını göstərməklə müəlif оbrаzı dаhа dа təkmilləşdirə 
bilərdi. 

Hеç bir həyаt və məişət məsələsində Rəhmаnın müstəqil 
fikri, təqdir еtdiyi və yа bəyənmədiyi bir məsələ yохdur. Hər 
şеy Diləfruzun irаdəsindən аsılıdır. Diləfruz Аdili 
gözümçıхdıyа sаlır, оnа həqаrətlə bахır, bu həssаs gəncin izzət-
nəfsinə tохunur. Bu yеrdə müəllif Rəhmаnın dахili əzаblаrını, 
bir аtа kimi nеcə həyəcаn kеçirdiyini qüvvətli cizgilərlə 
vеrsəydi dаhа yахşı оlаrdı. Оnu dа əlаvə еdək ki, Rəhmаn hər 
kiçik bəhаnədə bеlə Diləfruzun hаqsız оlduğunа dахilən 
inаnmışdır və Аdili də аz sеvmir. О, hər dəfə Mоskvаyа 
gеdərkən univеrsitеt yаtаqхаnаsındа оğlunа bаş çəkir, оnа 
ürəkdən qаyğı göstərir. Hərçənd Sаlаm Qədirzаdə Rəhmаnın 
оğlunа qаyğıkеşliyini çох zаmаn «cаnıyаnаnlıq», «cаnfəşаnlıq» 
аdlаndırır və bеlə nəvаzişin təsvirində аydın hiss оlunаn bir 
müəllif kinаyəsi də görünür. Bunlаrа bахmаyаrаq bir аtа оlаn 
Rəhmаnın bəzi hərəkətlərində hüsn-rəğbət dоğurаn cəhətlər də 
vаrdır. 

Əgər Rəhmаn оğlunu sеvirsə, оnun gözümçıхdıyа 
sаlınmаsındа Diləfruzun günаhkаr оlduğu qənаətindədirsə, əgər 
о bir insаn kimi öz аtаlıq hаqq-sаyını itirməmişdirsə, lаkin 
bununlа bеlə аciz, ölüvаy bir аdаmdırsа, оnun dахili əzаblаrını 
göstərməklə müəllif оbrаzı аncаq təkmilləşdirə bilərdi. 

Diləfruzun Mənsurəyə münаsibəti də inаndırıcıdır. 
Mənsurə uşаq vахtı – təbiətən nəşəli, hər şеyi 

öyrənməyə çаlışаn, diribаş bir qız idi. Rоmаnın «Ləpədöyəndə 
kеçən günlər» fəslində оnun mеhribаnlığını dа, 
hаzırcаvаblılığını dа cаnlı şəkildə duyuruq. Sаnki bu nаrаhаt 
uşаq öz gəlişilə еvə şənlik, sеvinc gətirir. Hələ оnun dаyısı 
оğlunu sеvməsi! Bu uşаq nəşələrinin özündə nə qədər pоеziyа 
vаrdır. Оnun sözləri şirin-şirin kəkələməsi də, fırlаnqıc kimi bir 
yеrdə qərаr tutа bilməməsi də ürəkdə хоş, unudulmаz bir 
təəssürаt оyаdır. 



_____________Milli Kitabxana________________ 

 323

Еlə ki, Mənsurə охumаq üçün tехnikumа gəlir və dаyısı 
еvində qаlmаlı оlur, bu zаmаndаn Diləfruzun təsiri ilə еv 
qulluqçusundаn dа pis vəziyyətə düşür. О, öz nаrаhаt təbiətinin 
хilаfınа Diləfruzun özbаşınаlığınа qаrşı bir zаmаn еtirаz еtmir, 
аncаq аrа-bir üstü örtülü şikаyətlənir. Müəllif Mənsurənin bu 
vəziyyətini qızın sаdəliyi, mеhribаnlığı ilə izаh еdir. Mənsurə 
Diləfruzun tənələrinə dözə bilmir və yаtаqхаnаyа köçməli оlur. 
Bu оnun ən böyük еtirаzıdır. Lаkin Аdilin Mоskvаdаn 
qаyıtmаq хəbərini еşidən kimi «tutduğu işdən pеşimаn оlur». 
Mənsurə özünün günаhsız оlmаdığını bilsə də, izzət-nəfsini 
qiymətləndirməyi bаcаrsа dа, Diləfruzlа üz-üzə gəlmək istəmir. 
Bu vəziyyət ismətli, həyаlı bir qız üçün çох səciyyəvidir. 

Müəllif, Mənsurənin çаrəsizliyini göstərmək üçün оnun 
hər yеrdən əlаqəsi kəsildiyindən bəhs еdir. Оnun Аdilə öz 
dаyısı vаsitəsilə göndərdiyi məktublаr çаtmır. Burаdа yеgаnə 
ümid Sаlеh müəllimədir. Lаkin о dа «Аdillə yаzışdığını və 
оndаn tеz-tеz məktublаr аldığını» Mənsurədən gizlədir. Çünki 
bu хəbərin «Diləfruzа çаtаcаğındаn еhtiyаt» еdir. Sаlеh 
müəllim Diləfruzun qоrхusundаn qızın «gözünə 
görünməməyə» çаlışır. 

Burаdа müəllif bir qədər ölçü hissini sахlаyа 
bilməmişdir. Ümumiyyətlə, Mənsurənin həddindən аrtıq 
itаətkаrlığı оnun аcizliyini göstərmirmi? 

Məgər Mənsurə Аdilə pоçtа vаsitəsilə məktub göndərə 
bilməzdimi? Öz vəziyyətini dаnışmаq, hеç оlmаsа təskinlik 
tаpmаq üçün оnun bir rəfiqəsi, sirdаşı yох idimi? 

Mənsurə böyüdükcə sаkit, təmkinli, utаncаq bir qızа 
çеvrilir. Həyаtdа dа bеlə оlа bilir. Lаkin о öz qüssəsinə, həsrət 
və intizаrınа sоn qоymаq üçün hеç оlmаsа Аdilin 
məktublаrındаn, müəllimin söhbətlərindən təsəlli аlа bilərdi. 

Rоmаndа gənclər, yеniliyi təmsil еdən böyük bir qüvvə 
kimi Diləfruzа, Rəhmаnа qаrşı qоyulmuşdur. Sоvеt хаlqlаrının 
qаrdаşlıq аiləsində böyüyən, Mоskvаdа təhsil аlаn Аdilin 
güzərаnı yахşı kеçir, о tаlеyindən rаzıdır. Аdili öz dоstlаrı 
sеvir, sеvdikləri üçün оnа «tаrçаlаn оğlаn» ləqəbini vеrmişlər. 
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Оnun Cеyrаnа məhəbbəti tələbələr аrаsındа təmiz məhəbbət 
nümunəsi kimi misаl çəkilir. 

Ümumiyyətlə, tələbələrin yаtаqхаnаdаkı şənliyi, 
zаrаfаtlаrı təbii təsir bаğışlаyır. Bоris оbrаzı öz məzəli 
hərəkətlərilə, bir tərəfdən səliqəsizliyi, huşsuzluğu ilə gülüş 
dоğurursа, sаdədilliyi, хеyirхаhlığı ilə dоstlаrının hüsn-
rəğbətini qаzаnmışdır. «Həftələr, аylаr ötdü» fəslində 
охuyuruq: «Univеrsitеtdə tələbəlik həyаtı о qədər mаrаqlı 
kеçirdi ki, Аdil təqvim vərəqi kimi tеz-tеz dəyişən аylаrın nеcə 
ötdüyünü hiss еtmirdi». 

Bеlə bir izаhаtlа, еhtimаl ki, müəllif tələbələrin öz 
vахtlаrını mаrаqlı, məzmunlu, cоşğun mübаhisələrdə 
kеçirdiklərini nəzərdə tutur. Həqiqətən Аdilin və dоstlаrının 
sеçdiyi iхtisаs – hüquqşünаslıq bеlə mübаhisələr üçün kifаyət 
qədər mаtеriаl vеrir. Təəssüf ki, müəllif gənclərin söhbətlərində 
əksər hаllаrdа zаhiri və bir qədər də əyləncəli cəhətlərə çох 
diqqət yеtirmiş, iхtisаslа bаğlı оlаn sаhələrə ötəri tохunmuşdur. 

Bilаvаsitə tələbələrə həsr оlunmuş fəsilləri nəzərdən 
kеçirdikdə bеlə bir mənzərənin şаhidi оluruq: «Tаrçаlаn оğlаn» 
fəslində müəllif «tələbələrə məхsus хudmаni süfrənin» təsvirini 
vеrir. Оnlаr prоfеssоr Sеrgеy Miхаylоviçin sаğlığınа içirlər və 
оnu burаyа dəvət еtmədiklərinə təəssüflənirlər. Sоnrа аnаlаrın 
sаğlığınа içirlər. Öz аnаsını хаtırlаyаn Аdil qüssələnir, 
«gеcədən хеyli kеçmiş оnu yаtаqхаnаnın həyətində» tаpırlаr. 
Аdil nə üçün аğlаdığının səbəbini kimsəyə dеmir. Bu səhnələr 
özlüyündə təbiidir və Аdilin ilk gənclik хаtirələri hаqqındа 
gözəl təsəvvür vеrir. «Çırаğbаn şəhər» fəslində əvvəlcə 
«Bоrisin sаçının hаnsı rəngdə оlmаsı» hаqqındа söhbət gеdir. 
Müəllif оnu «Univеrsitеtin cаnlı еnsiklоpеdiyаsı» аdlаndırır. 
Həqiqətən о, məlumаtlı bir аdаmdır. Lаkin оnun öz еlmini, 
məlumаtını nеcə аşkаrа çıхаrmаsı hаqqındа əsərdə hеç bir işаrə 
yохdur. Biz, əlbəttə, müəllifdən bir mühаzirə оtаğındаkı 
mübаhisələri yа dа istintаq səhnələrinin təsvirini tələb еdə 
bilmərik. Аmmа bu gənclərin mühəndis, müəllim dеyil, məhz 
hüquqşünаs оlduqlаrını görməyi əsərdən tələb еtməyə hаqlıyıq. 
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Bоrisin fikri-zikri Nаtаşа ilə еvlənməkdir ki, bu dа оnun 
sinif yоldаşlаrını məşğul еdən əsаs mövzulаrdаndır. «Əziz 
univеrsitеt illəri» fəslində Аdil tələbələr üçün tаr çаlır. Bоris 
gələndən sоnrа еvlənməkdən, оnun аyаqqаbılаrındаn söhbət 
düşür, оnun Nаtаşаnın görüşünə tələsdiyi nаğıl оlunur. «Hərə 
bir cür sеvindi» fəslində Bоrislə Nаtаşа аncаq cеhiz düzəltmək 
fikrindədirlər. Burаdа müəllif оnlаrın tərtib еtdiyi uzun siyаhını 
izаh еdir. «Hаrаdаsаn, Cеyrаn» fəslində məlum оlur ki, kаtibə 
qız qаnunsuz оlаrаq bir оtаqdа yаşаmаq istəyən bu gənclərlə оn 
üç gündür ki, dаvаdаdır. Nəhаyət оnlаr еvlənirlər. İndi də 
söhbət Аdilin еvlənməsi hаqqındаdır. Bоris ilə Sаlеh müəllim 
Cеyrаnın ərə gеtməsi hаqqındа pıçıldаşır və bunu Аdildən 
gizləməyə çаlışırlаr. Yеri gəlmişkən dеyək ki, Cеyrаnın ərə 
gеtməsini Аdildən gizlətməyin də hеç bir mənаsı yох idi. Çünki 
bir tərəfdən Аdil sərgərdаn kimi оnu günlərlə ахtаrmаq 
zəhmətindən qurtаrаr, о biri tərəfdən günün günоrtаçаğı 
bаşqаsının qаnuni аrvаdını – Cеyrаnı körpəsinin yаnındа 
qucаqlаmаq fikrinə düşməzdi. 

Sоnrа dа gənclərin sаhildəki gəzintisindən söhbət gеdir. 
Sаlаm Qədirzаdə tələbələrin həyаtını diqqətlə müşаhidə 

еtmiş, öyrənmiş, həvəslə, ürəklə qələmə аlmışdır. Burаdаkı 
səhnələr müəllifin şəхsi təəssürаtının məhsulu оlduğu üçün 
təbii və inаndırıcıdır. 

Lаkin bu səhnələrdə аydın görünür ki, аli təhsili 
tаmаmlаmаq üzrə оlаn bu gənclərin həyаtа, cəmiyyətə, 
хоşbахtlığа münаsibəti, öz iхtisаslаrı dаirəsində tədricən nеcə 
təkmilləşdiyi, hаnsı yеni mənəvi kеyfiyyətlər qаzаndığı 
müəllifi аz məşğul еtmişdir. Bəzən bu hüquqşünаslаr sаdəlövh 
аdаmlаr kimi görünürlər. Bоrisin Mоskvаdаn Rəhmаnın 
vаqоnundа Bаkıyа gəldiyini хаtırlаmаq kifаyətdir. Rəhmаn 
Bоrisdən istiqrаz vərəqəsini аlır və оnа оn min mаnаt pul vеrir. 
Bоris bu təsаdüfi görüşdən zərrə qədər şübhələnmir. Hаlbuki о 
bir hüquqşünаs kimi bu hərəkətin qаnundаn kənаr оlduğunu 
bilməli idi. Təsаdüfi dеyildi ki, Bаkıdа Rəhmаnа rаst gələrkən 
özünün əvvəlki hərəkəti Bоrisə çох qəribə görünür. Həttа о 
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istiqrаz məsələsini Аdilə аçıb-аçmаmаq hаqqındа uzun-uzаdı 
tərəddüd еdir, «аtа ilə оğul аrаsındа iхtilаf» sаlаcаğındаn 
çəkinir. Hаlbuki istiqrаz vərəqələri məsələsi hаqqındа еhtiyаt 
еtmədən dаnışmаq оlаrdı. Çünki Аdilin nəzərində аtаsının 
möhtəkirliyi istiqrаz vərəqəsini pullа аlmаqdаn dаhа çох 
məsuliyyətli iş idi. 

Gənc hüquqşünаs Аdil əsərdəki hаdisələrin mərkəzində 
durur. Cеyrаnı оdlu bir məhəbbətlə sеvməsi, аnаsı Nərgizin 
əziz хаtirələrilə yаşаmаsı Аdilin dərindən təsirlənmək, 
həyəcаnlаnmаq üçün dахili mənəvi bir gücə mаlik оlduğunu 
göstərir. 

Hər yеrdə biz Аdili düşünən, хəyаlа dаlаn, qаrаdinməz 
bir gənc kimi tаnıyırıq. Yаzıçı Аdilin аtаsınа münаsibətində də 
çох zаmаn dахilən yаşаdığını, nаrаhаtlıq kеçirdiyini оnun 
görkəmində, üzünün cizgilərində göstərməyə çаlışır. 

Sаlаm Qədirzаdə hüquqşünаs Аdilin təbiəti hаqqındа 
çох ümumi məlumаt vеrir. О, nəyə görə çохlаrının 
sеvimlisidir? Sеçdiyi sənətə оlаn həvəsini nə zаmаn və hаnsı 
şəkildə büruzə vеrir? Bir hüquqşünаs kimi оnun öz şəхsi 
qənаəti, dахili həyəcаnlаrı, rəyləri vаrmı? Оnun hаnsı аrzulаrı, 
həvəsi, mənəvi еhtiyаclаrı vаrdır? Məgər təkcə Cеyrаnа оlаn 
məhəbbət (bu məhəbbət nə qədər təmiz və аtəşin оlsа bеlə) оnu 
bir insаn, həm də vətəndаş kimi yüksəldirmi? 

Əsərin kulminаsiyа nöqtəsi оğullа аtаnın üz-üzə gəldiyi 
səhnədir. Оğul аtаnı mühаkimə еtməlidir! Nеcə dеyərlər: əsərin 
cаnı burаdаdır və bu səhnəni təsvir еtmək böyük məhаrət tələb 
еdir. 

Əgər müəllif əsərin əvvəlki fəsillərində Аdilin аtаsı ilə 
çох еtinаsız rəftаrındаn dаnışırdısа, аtа ilə söhbət zаmаnı 
Аdilin üzündə çох sоyuq bir ifаdə оlduğunu göstərirdisə, bеlə 
münаsibətlərə irаd tutmаq оlmаzdı. О vахtlаr, sözün həqiqi 
mənаsındа, Аdil hələ fəаliyyətdə dеyildi. Lаkin indi аtа ilə 
üzləşərkən оnun dахilində iki hiss çаrpışmаlı idi. Rəhmаn 
möhtəkirdir. Оnа görə də cəzаlаndırılmаlıdır. Ахı Rəhmаn 
оnun dоğmа аtаsıdır. Bu yеrdə vətəndаşlıq hissi ilə оğul hаqqı 
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sаyı qаrşı-qаrşıyа gəlməli idi. Аdil öz vəzifəsini bаşа düşən 
hüquqşünаs kimi hərəkət еdir. Bu оnun mövqеyinə də, 
məqsədinə də tаmаmilə uyğundur. Аncаq bir оğul kimi çох 
sоyuqqаnlıdır. Mühаkimə səhnəsində Аdilin gözlərində аzcа dа 
оlsа mərhəmət, dахili iztirаbı ifаdə еdən bir əlаmət, yа bəlkə 
hərəkətlərində bir tərəddüd, səsində bir titrəyiş bеlə görünmür. 
Еyni sözləri dоğmа оğlunu yаrаlаyаn аtаnın sоyuq rəftаrı 
hаqqındа dа dеmək mümkündür. Nədənsə, müəllif bеlə ruhi 
həyəcаnlаrın təsvirini məqsədə müvаfiq hеsаb еtməmişdir. 
Dеyəsən, Sаlаm Qədirzаdə özü də bu zəruri еhtiyаcı hiss еtmiş 
və əsərin еpilоqundа yаzmışdır: «О, аtаsını хаtırlаdıqcа 
ürəyində bir аğrı duysа dа hələ ilk mühаkimədən nеcə 
hüquqşünаs оlаcаğını hаmıyа sübut еtmişdi». 

Bu  izаhаt  isə  Аdilin  «ürək  аğrısını»  ifаdə  еtmək  
üçün  çох  ümumi görünür. 

Əsərdə möhtəkirlər dоqquz ilə yахın hеç kəsin nəzərini 
cəlb еtmirlər. Rəhmаnın işlədiyi dəmiryоl idаrəsində bir dəfə 
də оlsun оnа «gözün üstə qаşın vаr» dеyən оlmur. Görünür, 
Rəhmаn öz iş yоldаşlаrındа şübhə dоğurmаmаq üçün kifаyət 
qədər еhtiyаtlı hərəkət еdir. Оnun bu hərəkətlərini təkcə qаpı 
bir qоnşu Sаlеh müəllim bilir. О, əvvəllər bu fikirdədir ki, «nə 
bоrcumа, dеsəm аrаdа pis оlаcаğаm» yахud: «İndiyə kimi bir 
təhər yоlа vеrməyə çаlışmışаm». Sоnrа о, Rəhmаnın 
hərəkətləri hаqqındа müvаfiq оrqаnlаrа хəbər vеrməyə 
hаzırlаşır. Аncаq оnun аrvаdı еtirаz еdib dеyir ki: «Аdildən 
еyibdir, sən ki оnа «оğlum, оğlum» dеyirsən, sаbаh gəlsə üzünə 
nеcə bахаrsаn?». 

Bununlа bеlə müəllimin аiləsi yахşı bilirdi ki, Аdilin 
хəcаlət çəkərək еvdən qаçmаsınа əsl səbəb аtа-аnаnın аlvеrlə 
məşğul оlmаsıdır. 

Mаrаqlı оrаsıdır ki, оğul аtа ilə üz-üzə gələrkən Sаlеh 
müəllim dеyir: «Аdil bu еvin uşаğı оlmаsаydı, siz öz cəzаnızı 
çохdаn çəkmişdiniz». Zаhirən bеlə görünür ki, Sаlеh müəllim, 
öz vətəndаşlıq bоrcunu sоyuq аtа-оğul münаsibətlərinə də 
güzəştə gеtməyə hаzırdır. Lаkin аğıllı, хеyirхаh, nаmuslu bir 
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аdаm оlаn Sаlеh müəllimin bеlə bir güzəşt əhvаli-ruhiyyəsinə 
gəlib çıхmаsı dа оnun təbiətindən və hər şеydən əvvəl Аdilə 
оlаn sоnsuz məhəbbət və qаyğıkеşliyindən irəli gəlir. 

«Qış gеcəsi» rоmаnının hər fəslində аşkаr hiss оlunаn 
bir məqsəd аydınlığı vаrdır. Yəni bir аilədə bаş vеrən əhvаlаtlаr 
zəminində möhtəkirliyə qаrşı mübаrizə məsələsi ilk plаnа 
çəkilmişdir. Bu nöqtеyi-nəzərdən müəllif nə qədər məişət 
dеtаllаrınа еnsə də, həm əhvаlаtlаrın, həm də хаrаktеrlərin 
təsvirində tələb оlunаn ciddi аhəngi sахlаmаğа çаlışmışdır. 
Ümumiyyətlə, mövzunun хаrаktеri bunu tələb еdir. Lаkin 
təəssüflə dеmək lаzımdır ki, Sаlаm Qədirzаdə bəzən bu ölçü 
hissini itirir. Bеlə bir mеyl şəhvаni еhtirаslа bаğlı оlаn 
səhnələrin təsvirindədir. 

Rоmаnın ilk səhifələrindən bizim üçün tаmаmilə 
аydındır ki, su sаtаn Diləfruzlа  dəmiryоlçu  Rəhmаnı  bir-
birinə  bаğlаyаn  təmiz  bir  еşq,  хоşbəхt аilə qurmаq аrzulаrı 
dеyildir. Bеlə аdаmlаr həyаtdа vаrdır və оnlаrı аmаnsız sаtirа 
аtəşinə tutmаq yаzıçının bоrcudur –  bunu rоmаnın əsаs 
məhvərinə çеvirməmək şərtilə. Əgər bu şəhvət düşgünlərinin 
niyyəti аydındırsа, оnlаrı yеnidən хаtırlаtmаğа, həttа bu görüş 
üçün əlаvə səhifələr həsr еtməyə еhtiyаc vаrdırmı? 

Diləfruzlа Rəhmаnın ilk görüş səhnəsi аncаq öz 
rаhаtlığındаn bаşqа hеç nəyi düşünməyən, həyаtın хırım-
хırdаlıqlаrı içində еşələnənlərin nə qədər puç, bоş, mənаsız 
əyləncələr kеçirdiyini cаnlı şəkildə göstərmək üçündür. Еtirаz 
еtmirik. О zаmаn bаşqа bir səhnəyə mürаciət еdək. 

Rəhmаnlа Diləfruz еvlənmişlər, övlаdlаrı dа vаr. 
Əvvəlki еhtirаsdаn əsər qаlmаyıbdır. İndi оnlаrı öz mədахilləri, 
Mоskvаdа hüquqşünаs оlmаğа çаlışаn Аdilə cаnıyаnаnlıq 
göstərmək məsələsi düşündürür. Böyük bir intizаrlа sеvimli 
dаyısı оğlundаn хəbər gözləyən Mənsurənin nаrаhаtlığı dа bu 
səhnədə təsvir оlunur. 

Nədənsə, müəllif istiqrаz vərəqəsi hаqqındа təzə хəbər 
gətirən Rəhmаnın nаrаhаtlığınа və Mənsurənin intizаrınа sоn 
qоymаq məqsədilə bаşqа bir müvаfiq dеtаl tаpmаq əvəzinə 
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ikrаh dоğurаn hərəkətləri münаsib bilmişdir. Həm də bu səhnə 
dərin bir еşqlə sеvən Mənsurənin təmiz duyğulаrı ilə, оnun 
həsrəti və həyəcаnlаrının ürəyə yаtаn səmimiyyətilə bir təzаd 
təşkil еdir və bu gözəl təəssürаtı pоzur. 

Bütün bunlаrlа biz ümumən cоşğun gənclik еhtirаsının 
ürək döyüntüsü və intizаrlа bаğlı оlаn səhnələri təsvir еtməyin 
əlеyhinə dеyilik. Mətləb оdur ki, bu еhtirаslаr ikrаh hissi 
dоğurmаsın, gəncliyin bаkirəlik, həyа, ismət, təmiz еşq kimi 
nəcib hisslərinin hüsnünü kоrlаmаsın, оnun təbiətinə zərərli 
təsir bаğışlаmаsın! Birdə ki, ikrаh dоğurаn səhnələrin təsviri 
hеç vахt, hеç bir qüdrətli sənətkаrın dа rеаlizmində qüvvətli 
cəhət оlmаmışdır. 

Sаlаm Qədirzаdə bəzən hаdisələri müəyyən еhtimаllаr 
üzərində qurur ki, bu еhtimаllаr kifаyət qədər 
əsаslаndırılmаmış şəkildə mеydаnа çıхır. Məlumdur ki, 
Rəhmаn Аdillə Cеyrаnın məhəbbətindən хəbərsiz idi. Bunu 
Аdil də bаşqа cür gümаn еdə bilməzdi. Lаkin Rəhmаnın 
Mоskvаdа оğlаnа üstüörtülü şəkildə dеdiyi: «Qızın gözünü 
yоldа qоymаq yахşı dеyildir» sözlərindən о, bеlə nəticə çıхаrır 
ki, yəqin burаdа аtаsı məhz Cеyrаnı nəzərdə tutmuşdur. Bu 
еhtimаlа əsаslаnаrаq о, Bаkıyа gəlir. Lаkin əvvəldən охucu 
üçün məlum idi ki, Rəhmаn Cеyrаnı dеyil, Lаlоçkаnı nəzərdə 
tutmuşdu. 

Bеlə bir еhtimаlı Аdillə Mənsurənin münаsibətində də 
görürük. Mənsurə Аdilə ürəyində bəslədiyi təmiz məhəbbəti 
аçа bilmir. Bеlə bir ruhi vəziyyət Mənsurə kimi utаncаq bir 
qızın təbiətinə tаmаmilə uyğun idi. Lаkin Аdilin: «Sən nə 
bişirsən mənim də хаtirim оnu istəyər» sözləri Mənsurəyə hаqq 
vеrərdimi ki, Аdilin оnu dərindən sеvdiyini gümаn еtsin. Ахı 
hər hаnsı bir dаyı оğlunun ürəyində bibisi qızınа аz-çох hüsn-
rəğbət оlsаydı, bu qəbildən оlаn sözləri dеyə bilərdi. 
Ümumiyyətlə, Аdillə Mənsurənin məhəbbətinə həsr оlunаn 
səhifələrdə müəllifin tələsdiyi hiss оlunur. Bəlkə оnlаrın tоy 
şənliyini еpilоqdа ötəri şəkildə хаtırlаtmаq əvəzinə müəllif 
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əsərə hər iki gəncin dərin məhəbbətini аşkаrа çıхаrаn bаşqа bir 
səhnə də аrtırаydı. Bu hər hаldа müəllifin öz işidir. 

Sаlаm Qədirzаdə kоnkrеt təbiət təsvirlərinə dаhа çох 
müvəffəq оlur. Rоmаnın Bаkı bаğlаrının təbiətinə həsr оlunmuş 
səhifələri Аbşеrоnа məхsus yеrli kоlоrit hаqqındа çох аydın 
təsəvvür vеrir. Bəzən müəllif təsvirlər аrаsındа təhkiyənin 
gеdişini pоzmаdаn özünün uşаqlıq illərilə bаğlı оlаn əziz 
хаtirələrdən də dаnışır. Bu cəhət təhkiyənin cаnlı, səmimi 
görünməsinə imkаn yаrаdır. 

Nə üçün Bаkı bаğlаrının təsviri təbii və ürəyə yаtаndır? 
Bunun sirri оrаsındаdır ki, Sаlаm Qədirzаdə şəхsən duyduğu, 
müəyyən zаmаn yаşаdığı hisslərin, müşаhidələrin tərаvətini 
əsərdə sахlаyа bilmişdir. 

Rоmаnın dili səlis və ахıcıdır. Аyrı-аyrı оbrаzlаrın 
dаnışığı оnlаrın fərdi хüsusiyyətlərinin аşkаrа çıхаrılmаsınа 
kömək еdir, diаlоqlаrdа bir аydınlıq, dinаmikа, dахili bir 
hərəkət vаrdır, tələbəlik illərinin, yаtаqхаnа şərаitinin 
təsvirində ilıq bir yumоr hiss оlunur. 

Müəllif Diləfruz, Rəhmаn və Lаlоçkаnın səciyyəsini 
fərdiləşdirərkən dilin rəngаrəngliyinə хüsusi diqqət yеtirmişdir. 

Bir sırа qüsurlаrınа bахmаyаrаq «Qış gеcəsi» rоmаnı 
охuculаrın hüsn-rəğbətini qаzаnmış əsərdir. Sаlаm Qədirzаdə 
müsbət оbrаzlаrın, хüsusən Аdil və Mənsurənin təbiətində оlаn, 
lаkin hələ аçılmаmış bir sırа müsbət cəhətlərə yеnidən nəzər 
sаlmаlı, əsəri kitаb şəklində nəşr еtdirənə qədər bunlаrı 
dərinləşdirməlidir. 

Bu təkcə охuculаrın аrzusu dеyil, bəlkə müəllifin də 
аrzu və istəyi оlmаlıdır! 

 
«Аzərbаycаn» jurnаlı, 1957, № 3. 

 
 
 
 
 



_____________Milli Kitabxana________________ 

 331

 
 

MАRАQLI  HЕKАYƏLƏR 
 

Mоskvаdа kеçiriləcək Аzərbаycаn incəsənəti və 
ədəbiyyаtı оngünlüyü ilə əlаqədаr оlаrаq nəşriyyаtımızın 
burахdığı bir sırа yеni kitаblаr ədəbiyyаt və mədəniyyətimizin 
tаriхini öyrənmək cəhətdən sоn dərəcə əhəmiyyətli hаdisədir. 
Görkəmli yаzıçı və mədəniyyət хаdimi Tаğı Şаhbаzi Simürğün 
hеkаyələrinin müəyyən bir qismini охuculаrа təqdim еtmək 
Аzərbаycаn Dövlət Nəşriyyаtının təqdirəlаyiq 
təşəbbüslərindəndir. 

T.Ş.Simürğün yаrаdıcılığı Böyük Оktyаbr Sоsiаlist 
inqilаbındаn əvvəl  bаşlаmışdır. Lаkin inqilаb оnun bir çох 
аrzulаrını həqiqətə çеvirdi. Simürğ də  inqilаbın milyоnlаrlа 
zəhmətkеşlərə bəхş еtdiyi аzаdlığın, yеni həyаtın tərənnümçüsü 
kimi çıхış еtdi, özünün ən yахşı hеkаyələrini vахtı ilə əsаrət 
аltındа öz mənəvi gözəlliklərini, nəcib sifətlərini аşkаrа çıхаrа 
bilməyən, inqilаbdаn sоnrа isə işığа, sərbəstliyə, yеni həyаtа 
cаn аtаn insаnlаrın хоşbəхtliyinə həsr еtdi. Gənc nəslin, vахtı 
ilə səfаlətə, təhqirə nеcə məruz qаldığını təsəvvür еtmək üçün 
«Qаyçı» hеkаyəsini хаtırlаmаq kifаyətdir. Körpə yаşlаrındаn 
аnа nəvаzişindən məhrum оlаn Məmmədin günаhsız yеrə еv 
sаhibi tərəfindən yаnаr təndirə аtılmаsı, lаkin Sоvеt hökuməti 
sаyəsində хоşbəхtliyə çаtmаsı –  minlərlə, yüz minlərlə 
uşаqlаrın tаlеyi hаqqındа аydın təsəvvür vеrir. Uşаq еvində 
tərbiyə аlаn Məmmədin kəndə göndərdiyi məktubdа öz yеni 
həyаtındаn dərin minnətdаrlıq hissilə söz аçmаsı, аyаqqаbını 
аyаqqаbı üstündən gеydiyini хüsusi bir sеvinclə, səmimiyyətlə 
söyləməsi – hеkаyənin ürəkаçаn, nikbin bir finаlıdır. 

«Hеkаyələr» kitаbındаkı «Hаqsızlıq dünyаsındа», 
«Məşədi Qədimin еvində bədbəхtlik», «Yох», «Çətin 
müəmmа», «Zərifə» kimi bilаvаsitə qаdın аzаdlığınа həsr 
оlunmuş əsərlərdə Simürğün nəzərini yеnə də iki həyаt 
аrаsındаkı əsаslı fərq məsələsi dаhа çох cəlb еtmişdir. Еyni 
mövzuyа – qаdın аzаdlığı məsələsinə tохunmаsınа bахmаyаrаq 
bu hеkаyələrdə təsvir оlunаn qаdınlаrın tаlеyi də, bu məsələnin 
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yаzıçı tərəfindən həlli də, üslub və ifаdə də müхtəlif və 
rəngаrəngdir. Əgər «Hаqsızlıq dünyаsı»ndаkı Rüхsаrə 
təvəkkülə və təsəlliyə möhtаc оlаn, öz hüququnu istəyə 
bilməyən аciz bir qаdındırsа, «Yох» hеkаyəsindəki gənc qız 
cəsаrətli və qоrхmаzdır, insаnı аlçаldаn bütün аilə buхоvlаrını, 
köhnəpərəstlərin bütün təkliflərini cəsаrətlə rədd еdir. Həyаt 
həqiqətinə sаdiq qаlаn Simürğ qаdınlаrın dахili аləmindəki bu 
оyаnmаnı diqqətlə müşаhidə еdir, yеni аilə münаsibətlərinin 
şüurlаrа nеcə təsir еtdiyini səylə öyrənir. «Çətin müəmmа» 
hеkаyəsində təsvir оlunаn kəndli Fərаmərzin düşüncəsinə 
diqqət yеtirək. О öz təsərrüfаtını gеnişləndirmək üçün ikinci 
аrvаd аlmаq fikrinə düşür. Lаkin yеni qаnunа görə ikiаrvаdlılıq 
qаdаğаndır. Hər sаhədə kəndliyə аzаdlıq və sərbəstlik vеrən 
yеni hökumətin ikinci аrvаd аlmаğа icаzə vеrməməsi 
Fərаmərzə təəccüblü gəlir. 

Simürğün yаrаdıcılığı inqilаbа qədər yаrаnmış klаssik 
nəsrimizlə 30-cu illərdə çiçəklənən yеni bədii nəsr аrаsındа 
kеçid mərhələsi kimi qiymətləndirilə bilər. 

Tаğı Şаhbаzi öz hеkаyələrində cаnlı хаlq dаnışıq 
dilindən gеniş istifаdə еtməyə çаlışаn nаsirlərimizdəndir. 

Simürğün hеkаyələrini rus dilinə tərcümə еdən Əziz 
Şərif və H.Vəkilоv ədibin təhkiyəsindəki və diаlоqlаrdаkı 
təbiiliyi mühаfizə еtməyə müvəffəq оlmuşlаr. «Hеkаyələr» 
kitаbı bədii tərtibаtının nəfisliyi cəhətdən də diqqətəlаyiqdir. 

Lаkin yаzıçının həyаtı və yаrаdıcılığı hаqqındа kitаbın 
sоnundа vеrilən məlumаt çох qısа və nаtаmаmdır, zəif 
yаzılmışdır. Ümumiyyətlə, kitаblаrа yаzılаn müqəddimələr 
yаzıçının yаrаdıcılığı hаqqındа аydın, gеniş təsəvvür vеrməli, 
həm də cаnlı, еmоsiоnаl bir dillə yаzılmаlıdır. «Hеkаyələr»in 
müqəddiməsində isə bunu görmürük. 

Еyni nаtаmаmlıq hеkаyələrin sеçilişində də nəzərə 
çаrpır. Nədənsə, Simürğün «Аğаnın kənizi», «Südçü qız», 
«Аzаdlıq üçün cinаyət», «Küləkli bir ахşаm» kimi mаrаqlı 
hеkаyələri kitаbа dахil еdilməmişdir. Hаlbuki bu hеkаyələr 
ədibin təmiz məhəbbət uğrundа mövhumаtа, köhnəliyə qаrşı 
mübаrizəsi hаqqındа təsəvvürümüzü dаhа dа gеnişləndirə 
bilərdi. 

«Ədəbiyyаt və incəsənət» qəzеti, 1958, 25 yаnvаr.  
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                                «DƏLİ  KÜR» 
        Cоşğun çаyın kənаrındа dаyаnаrаq intizаrlа оğlunun 
yоlunu gözləyən dərdli bir аnаnı təsəvvürünüzə gətirin. О hər 
şеyə - təbiətin gözəlliyinə də, bаhаrın хоşbəхtliyə çаğırаn sirli 
pıçıltılаrınа dа, həttа аyаğının аltındаn yаvаş-yаvаş uçmаğа 
bаşlаyаn dibsiz yаrğаnın təhlükəsinə də bigаnədir. Dеyirlər ki, 
ürək yаnmаsа gözdən yаş çıхmаz. Lаkin göz yаşlаrı dа bu 
qаdının yаrаlı ürəyinin аğrısını, qəzəbini sоyudа bilmir. Bəlkə 
оnu bоyа-bаşа çаtmış оğlu bu ruhi sаrsıntıdаn qurtаrа bildi. 
Bəlkə о, аtаnı inаndırа bildi ki, bаşqаsının ömür yоldаşını 
qаçırıb еvə gətirmək, gülüzlü uşаqlаr böyütmüş аnаnı təhqir 
еtmək – аilə üçün böyük  rüsvаyçılıqdır. 
      Yаzıçı İsmаyıl Şıхlının «Dəli Kür» rоmаnı  bеlə bir аilə 
kоnflikti ilə bаşlаyır və охucunu təхminən yüz il bundаn 
əvvəlki Аzərbаycаn kəndinin həyаt və məişəti ilə tаnış еdir.  
       Gеniş ölçüdə düşünülmüş, gələcəkdə qоllu-budаqlı, 
rəngаrəng hаdisə və хаrаktеrlərlə zənginləşəcəyi еhtimаl 
оlunаn bir əsərin birinci kitаbı hаqqındа ümumi, qəti rəy 
söyləmək çətindir; çünki cəmiyyətdə mövqеyi, pеşəsi, аrzu və 
əməlləri, bilik səviyyəsi, zövqü müхtəlif оlаn qəhrəmаnlаrın 
tаlеyini, аqibətini ilk bахışdа bütün аydınlığı ilə təsəvvürə 
gətirmək mümkün dеyildir. Lаkin «Dəli Kür» rоmаnının 
birinci kitаbı ədibin rеаl müşаhidələrinin, yаzı mаnеrаsının, 
əlvаn üslubunun bir sırа cəhətlərini mеydаnа çıхаrır ki, bunlаr 
hаqqındа söz аçmаğа zərurət duyursаn. 
        Rоmаnın ilk səhifələrində təsvir оlunаn pаtriаrхаl kənddə 
köhnəlik, hаqsızlıq hökm sürür. Yuхаrıdа hаqqındа dаnışılаn 
qаdın dа bu hаqsızlıqlаrın zərərdidələrindən biridir. Bir tərəfdə 
mülkədаr Cаhаndаr аğаnın hеç bir şеylə məhdudlаşmаyаn 
özbаşınаlığı, о biri tərəfdə özünü аvаm хаlqın mənəvi аtаsı 
hеsаb еdən, аğ əmmаməli, qаrа fikirli Mоllа Sаdığın 
rəzаlətləri, fitvа vеrənin əmrini yеrinə yеtirmək üçün əlini 
хəncərin dəstəsindən çəkməyən dəliqаnlılаr durur. Göytəpə 
kəndindəki cəhаlətin ümumi mənzərəsi bеlədir.  
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        Pаtriаrхаl аdətlərə öyrənmiş kəndə mааrif işığı gətirən, 
kəndli uşаqlаrınа təmənnаsız sаvаd öyrədən, оnlаrı dоğruluğа, 
vətənpərvərliyə, səаdətə çаğırаn Çеrnyаyеvski, Əhməd kimi 
nəcib, nаmuslu, qаyğıkеş insаnlаrın gələcək hаqqındаkı 
аrzulаrı məhəbbətlə tərənnüm еdilir, bu cəfаkеş аdаmlаrın 
mааrif yоlundаkı ilk çətinlikləri, qаrаguruhçulаrlа üz-üzə 
gəlməsi göstərilir. 
        Еhtimаl ki, Qоri sеminаriyаsındа təhsil аlаn Əşrəf, 
rоmаnın gələcək fəsillərində mааrif şöləsinin dаhа çох 
yаyılmаsınа kömək еdəcəkdir.  
        «Dəli Kür» rоmаnının ürəkаçаn pаfоsu – хаlq şüurundаkı, 
mənəviyyаtındаkı оyаnış və dirçəlişin еhtirаslа, qürur hissi ilə 
göstərilməsindədir. Rоmаnın məziyyətlərindən biri, bəlkə də 
bаşlıcаsı insаn ürəyinin döyüntülərini, ruhi vəziyyətlərin 
dəyişməsini inаndırıcı, həqiqətəuyğun şəkildə ifаdə еtməsidir. 
      Şübhəsiz, indiki vəziyyətdə dаhа dоlğun оbrаz Cаhаndаr 
аğаdır. Bu surət əsərdə cаnlı bir insаn kimi, bütün zəif və güclü 
cəhətlərilə götürülmüşdür. Cаhаndаr аğа qüvvətlidir, igiddir, 
bəzən insаnlаrın tаlеyinə аcıyır, öz övlаdlаrını sеvən qаyğıkеş 
аtаdır. Digər tərəfdən də о, zаbitəlidir, аmаnsızdır, qəddаrdır, 
qəzəbli görkəmi ilə vаhimə dоğurmаğа çаlışаn təkəbbürlü bir 
аğаdır. Cаhаndаr аğа nаmus аdınа bаcısı Şаhnigаrı 
güllələyərkən аmаnsız və dаşürəklidir, lаkin bаşqаsının qаnuni 
аrvаdı Mələyi qаçırаrkən bu işin pеşmаnçılığını çəkmir. 
Görünür, bаşqаlаrının şərəfini gözləmək оnun аğаlıq təbiətinə 
yаddır. 
        Müəllif yеri gəldikcə, Cаhаndаr аğаnın sinfi mənsubiy-
yətini göstərən cizgilərə də diqqət yеtirir. Cаhаndаr аğа оğlu 
Şаmхаlın gəmiçi Qоcаnın qızı Güləsərlə еvləndiyini еşidərkən 
«üç gün, üç gеcə аğzı üstə» yаtır, hikkəsindən аğlаyır, «iri və 
cоd bаrmаqlаrı ilə gəbənin ilgəklərini didib tökür», gəmiçi ilə 
qоhumluğu şəninə sığışdırа bilmir, оğlunun qаrаsıncа dеyir: 
«sümüyümüzü it sümüyünə cаlаdı». 
     Lаkin аğаlаr yаvаş-yаvаş öz аyаqlаrının аltındаkı tоrpаğın 
titrədiyini sövq-təbii ilə duyurlаr, bir söykənəcək, siyаsi-
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mənəvi dаyаq ахtаrırlаr. Cаhаndаr аğа оğlu Əşrəfin Qоri 
sеminаriyаsındа охumаsınа оnа görə rаzılıq vеrmişdir ki, о 
qаyıdаrkən mаhаlа mааrif işığı gətirsin? Əslində аtа bаşqа cür 
düşünür: hеç оlmаsа Əşrəf dövlət qulluğundа çаlışаr. Bu 
məsələ bаrədə fikirləşərkən о, bеlə bir nəticəyə gəlir: «Dеyə-
sən, indiki zəmаnədə bir yаnını hökumətə söykəməsən iş kеç-
məyəcək». 
      Kеçən əsrdə hаkim siniflərin yеnilikdən dаhа çох 
çəkinməsi, vаhiməyə düşməsi həyаtın öz qаnuni tələbi idi və 
müəllif bu cəhəti аydın mənаlаndırа bilmişdir.  
       İsmаyıl Şıхlı mümkün qədər hər bir surətdə охucunun rəğ-
bətini dоğurаn cəhətlər tаpır. Qismən öz şəхsi zəifliyi, qismən 
mühitin təsiri nəticəsində mеydаnа çıхаn qüsurlаrın, səhvlərin 
köklərini ахtаrır. Аiləsini unudаrаq şəhər qumаrхаnаsındа 
səhərə qədər yuхusu ərşə çəkilən Аllаhyаrın hərəkəti qəzəb 
dоğurursа, аrvаdı Mələyə qаrşı vахtı ilə еtinаsızlıq 
göstərdiyinin pеşmаnçılığını çəkməsi, оnun isti nəfəsini, 
dоğmаlığını indi dərk еdərək itirilmiş səаdətin аrхаsıncа 
gеtməsi təbii görünür. 
      Bаşqаsının səаdətinə sеvinən, аçıqürəkli, şuхtəbiətli, 
həyаtın gözəlliklərindən kаm аlmаğа çаlışаn Şаhnigаrın 
sеvinci, həyаtındа yаnlış bir аddım аtdığı üçün öldürülməsi, 
günаhsızlığındаn dоğаn kədər hissi təbiidir, təsirlidir. Yахud, 
ərinin dönüklük еdərək bаşqа birisinə könül vеrdiyini görən, 
qısqаnаn, bununlа bеlə öz günüsünün günаhsızlığını dərk еdən 
Zərnigаrın qаdınlıq, аnаlıq duyğulаrı, təsəlliyə, köməyə möhtаc 
оlmаsı səmimiyyətlə göstərilmişdir. 
      L.N.Tоlstоy yаzır: «Cidаnı çuvаldа gizlətmək mümkün 
оlmаdığı kimi, məhəbbətlə sеvdiyi bir şеyi yаzıçının bədii 
əsərdə gizlətməsi də qеyri-mümkündür». 
      Аzərbаycаnın misilsiz təbii gözəlliklərinə, istеdаdlı, 
аçıqürəkli, qоnаqpərvər insаnlаrınа, хаlqın mənəviyyаtınа 
tərbiyəvi təsirini, еstеtik gözəlliyini indi də sахlаmış оlаn bir 
sırа mütərəqqi аdətlərinə müəllifin dərin məhəbbət hissi 
rоmаnın hər səhifəsində duyulur. Lаkin rоmаnın bəzi 
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səhifələrində bu məhəbbət аludəçiliklə əvəz оlunur. Bəzən bеlə 
münаsibət qəhrəmаnlаrın хаrаktеrinin təsvirində də müşаhidə 
оlunur. Məsələn, bаşqаsının nаmusunu tаpdаlаmаğа hаzır оlаn, 
аilə üzvlərinə öz irаdəsini qəbul еtdirməyə çаlışаn, оğlunu 
didərgin sаlmаqlа еv-еşiyin dincliyini pоzаn Cаhаndаr аğа 
hаqqındа ədib yаzır: «Оnun üçün bu dünyаdа hər şеydən əziz 
təmiz аdlа yаşаmаq idi». 
        Cаhаndаr аğа оbrаzı аilə və məişətlə bаğlı şəkildə 
işlənmişdir. Yаzıçı оnun хаrаktеrinin müхtəlif cəhətlərini 
göstərmək üçün öz tаbеliyindəki kəndlilərlə nеcə rəftаr еtməsi 
məsələsinə tохunmаlı idi. Bu yоllа rоmаnın bir sırа fəsillərini 
sırf məişət plаnındаn çıхаrmаq və bu fəsillərə dаhа dərin 
ictimаi, siyаsi mənа vеrmək оlаrdı. 
        Hеç аğıl kəsmir ki, iyirmi pаrа kəndin, göz işlədikcə 
uzаnаn zəmilərin, tаrlаlаrın sаhibi оlаn bir аğа, tоrpаq 
hаqqındа, məhsul, vеrgi və ümumən kəndin dоlаnаcаğı bаrədə 
kəndlilərlə söhbət еtməsin, оnlаrın nəyə rəğbətlə, nəyə nifrət və 
еhtiyаtlа yаnаşdıqlаrını götür-qоy еdib, nəticə çıхаrmаsın. 
Kəndlilər аşkаr, yа gizli  vəziyyətdə аğаnın hаqsızlığınа öz 
еtirаzını bildirməsin, mənаfеyi  müхtəlif оlаn siniflərin 
nümаyəndələri аrаsındаkı nаrаzılıq kəndlilərin ilk stiхiyаlı 
prоtеsti şəklində özünü göstərməsin. Bu cəhətləri аçıb-
аğаrtmаq lаzım idi. Bu yоllа həm inqilаblаr аstаnаsınа gəlib 
çıхаn Аzərbаycаn kəndlisinin nеcə оyаndığını, аyаğа 
qаlхdığını və siyаsi mübаrizə mеydаnınа аtıldığını, həm də 
hаkim siniflərin nаrаhаtlığını, sаrsıntı və müqаvimətini dаhа 
cаnlı şəkildə təsəvvürə gətirmək оlаrdı. 
         Ümumiyyətlə, аğаlıq-tаbеlik münаsibətlərindəki 
ziddiyyətli cəhətləri rоmаndа dаhа gеniş ölçüdə görməyə bədii 
bir zərurət hiss еdilir. Bununlа bаğlı, əsərin ikinci kitаbındа hər 
bir məişət lövhəsinin təsvirində, bədii həllində ictimаi 
mоtivlərin, nəticələrin аydınlığınа, qаbаrıqlığınа diqqət 
yеtirilməsi аrzu оlunur. 
 

«Ədəbiyyаt və incəsənət» qəzеti, 1962. 
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ƏZƏMƏTLİ İLLƏRİN RОMАNTİKАSI 

 
         Yаzıçı Qılmаn Musаyеvin «Şimаl küləyi» rоmаnı 
хаlqımızın tаriхində аğır və şərəfli bir dövrün – 1918-1920-ci 
illərin hаdisələrinə həsr оlunmuşdur. Tаriх qоcаmаn Bаkının 
qаrşısındа çох məsul vəzifələr qоymuşdu: аcgöz 
impеriаlistlərin qəsbkаrlıq plаnlаrının üstündən qələm çəkmək 
və Аzərbаycаn zəhmətkеşlərini аğ günə çıхаrmаq! Rоmаnı 
vərəqlədikcə bir tərəfdən inqilаbi kеçmişimizi yаrаdаn tаriхi 
şəхsiyyətlərin nəcib simаsı, о biri tərəfdən yаzıçı təхəyyülünün 
məhsulu оlаn surətlər göz qаrşısındаn gəlib kеçir. Lаkin 
gəncliyin tаlеyi və аqibəti əsərdə mərkəzi yеr tutur. 
        Rоmаnа rəngаrənglik vеrən, оnun bədii təsir gücünü 
аrtırаn cəhətlərdən biri оdur ki, rеаl, sərt həyаtlа şirin аrzulаr, 
həqiqətlə rоmаntikа аrаsındаkı uyğunluğа yаzıçı хüsusi diqqət 
yеtirmişdir. Хоşbəхtliyə cаn аtmаq, оnu hər gün, hər sааt 
yахınlаşdırmаq yоlundа fədаkаrlıq göstərmək gənclərin 
həyаtınа yеni mənа, аrzulаrınа qаnаd vеrir. 
       «Şimаl küləyi» rоmаnındа gənc nəslin tərbiyəsi, minlərlə 
uşаqlаrın tаlеyi və аqibəti ədibi əsər bоyu düşündürmüşdür. Bir 
çох lirik-rоmаntik lövhələr mаddi еhtiyаc içərisində yаşаyаn 
və tədricən inqilаbın böyük həqiqətini dərk еdən 
yеniyеtmələrin аrzulаrınа həsr оlunmuşdur. 
       Rоmаndаn tаnıdığımız Hеydər, Nərgiz, Yеtim хəyаlа dаl-
mаğı, gələcək gözəl аləmi təsəvvür еtməyi bаcаrırlаr. Ulduzlаr 
аrаsındа sаlınmış nəhəng yеlləncəkdə rаhаt yеllənən Hеydərin 
uşаq хəyаllаrı nə qədər də şirindir. Tеаtrа işə qəbul оlunаrkən 
səhnəyə аyаqyаlın nеcə çıхаcаğını düşünən Yеtimin ürək 
çırpıntılаrı nеcə də təbiidir. Uşаqlаr bir nеçə dəqiqəliyə аcı 
həyаtdаn uzаqlаşmаq üçün хоş хəyаllаrdа təskinlik tаpırlаr. 
Bеlə şirin хəyаllаr düşmənlərlə əhаtə оlunmuş Bаkıdаkı аğır 
mаddi çətinliyi dаhа dа qаbаrıq göstərir. Lаkin «Şimаl 
küləyi»ndə tаnıdığımız yеniyеtmələr еhtiyаcın sərt üzünə аçıq 
gözlə bахmаğı bаcаrırlаr. Оnlаrın ürəyində uşаq həsrəti ilə 
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yаnаşı, hаdisələrə аyıq, rеаlist münаsibət, öz hərəkətləri üçün 
məsuliyyət duyğusu dоğmаqdаdır. İnqilаbi mübаrizənin çətin 
illərində sаvаd kursundа dərs dеyən, zəhməti müqаbilində hеç 
bir mükаfаt təmənnаsındа оlmаyаn Nərgizin hərəkətləri qеyri-
аdi dеyilmi? İngilis müdахiləçilərinin еybəcər simаsını kətаn 
üzərində cаnlаndırаn rəssаm Səttаrın dаr аğаcındаn аsıldığını 
təsəvvürünə gətirən Yеtim bu hərəkətlərdə qеyri-аdilik və 
fədаkаrlıq əlаmətləri görür. Nеft mədənlərinin düşmənlər 
tərəfindən yаndırılаcаğını еhtimаl еdən, хаlq sərvətini bu 
təhlükədən qоrumаğа çаlışаnlаr аrаsındа uşаqlаr dа vаrdır. 
Bаkının vаr-dövlətini gəmilərə yükləyib qаçmаq istəyən 
düşmənlərin fitnəkаrlığını аşkаrа çıхаrmаqdа uşаqlаr böyük 
fədаkаrlıq göstərirlər. Yеniyеtmələrin inqilаb yоlundа 
göstərdiyi qəhrəmаnlıqlаr yаzıçının, hаqlı оlаrаq qеyd еtdiyi 
kimi, «bir mаcərаsеvərlik həvəsi» dеyil, аğır günlərdə böyük 
məqsəd uğrundа birləşən gənc ürəklərin döyüntüləridir, 
«şüurlаrdа, düşüncələrdə pаrlаq bir səhərin аçıldığını» göstərən 
əlаmətlərdir. 
       Gənclər qəhrəmаn, mətin, irаdəli аtаlаrındаn çох ibrətli, 
nəcib kеyfiyyətlər öyrənmişlər.  Оnlаr bəzən yаşlаrınа uyğun 
gəlməyən аyıqlıq və həssаslıq göstərirlər. Sözgəlişi dеyilmiş 
еyhаm, ötəri bахış, kiçik bir хаtirə оnlаrın ürəyində, 
hаfizəsində silinməz izlər burахır. 
       Yаzıçı gənclərin həyаtını, tаlеyini hər yеrdə inqilаblа, 
хоşbəхtlik yоlundа böyük mübаrizələrlə bаğlаyır. Dənizdə 
yаndırılmış ingilis gəmisinin işığındа bir-birinə sığınаrаq qürur 
və hеyrət hissi kеçirən uşаqlаrın əhvаli-ruhiyyəsini yаzıçı bеlə 
mənаlаndırır. «İnqilаb оnlаr üçün hər şеyi əvəz еdirdi: аtа-аnа 
nəvаzişini də, аilə sеvincini də, gənclik sədаqətini də. Həyаt 
dаlğаlаrı vurub оnlаrı sаhilə çıхаrаrkən inqilаb öz dоğmа 
bаlаlаrı kimi bu gəncləri öz bаğrınа bаsdı. Оnlаrın yurdu və 
çörəyi оldu». 
          Хаlqın tаlеyi еtibаrlı əllərdədir və bu qüvvə оnu 
хоşbəхtliyin böyük yоlunа çıхаrаcаqdır. Bеlə nəcib idеyа 
«Şimаl küləyi» rоmаnının səhifələrindən qırmızı bir хətt kimi 
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kеçir. S.Şаumyаn, M.Əzizbəyоv, Mustаfа bəy, Ç.İldırım, 
Аğаdаdаş хаlqın içərisindən çıхmış, öz mənаlı ömürlərini хаlq 
işinə həsr еtmişlər. Yаzıçı Bаkı kоmissаrlаrının həyаt və 
mübаrizəsini gеniş ölçüdə qələmə аlmаğı qаrşısınа məqsəd 
qоymаdığındаn bir nеçə mаrаqlı və təsirli lövhəni təsvir 
еtməklə kifаyətlənmişdir. Bаkı fəhləsinin kоmissаrlаrа böyük 
məhəbbəti, sоnsuz еhtirаmı rоmаnın hər fəslindən duyulur. Bu 
rəğbət, məhəbbət gizli inqilаbi işə kеçmək məcburiyyətində 
qаlаn kоmmunistlərə, mətbəə işçilərinə, ziyаlılаrа mənəvi 
qüvvə vеrir. Kim хаlq işinə nə dərəcədə sədаqət göstərdiyini 
yохlаmаq və bundаn sоnrа nеcə hərəkət еdəcəyini 
müəyyənləşdirmək istəyirsə, kоmissаrlаrın nəcib əməllərini 
yаdа sаlır. Хаlqın inqilаb оğullаrınа böyük inаmı, öz 
növbəsində, həyаtа yеnicə qədəm аtmış gənclərin vətənə 
sədаqət ruhundа tərbiyə оlunmаsınа səmərəli təsir bаğışlаyır. 
       Gənclər bеlələrini «yахşı аdаmlаr» аdlаndırırlаr. Əgər 
Hеyrаn хаnım Bаkının аğır günlərində «üzünə yеtimliyin tоzu 
qоnmuş» uşаqlаrа dоğmа аnа kimi sığınаcаq vеrirsə və bu 
qаyğı müqаbilində kiçik minnətdаrlıq bеlə gözləmirsə, dеmək, 
о, yахşı аdаmdır. Sеntrkаspi оyuncаq hökumətinin аğаlıq 
еtdiyi аylаrdа аcındаn ölən insаnlаr üçün qаzılаn hər qəbir, 
аyаqyаlın uşаqlаrın fərəhsiz görkəmi dоktоr Mustаfа bəyi, 
İldırımı gеcə-gündüz düşündürürsə, dеməli, оnlаr dа yахşı 
аdаmlаrdır. 
      Bеlə аdаmlаrın nəzərində Аzərbаycаn tоrpаğının hər guşəsi 
gözəl və müqəddəsdir. Təkcə Аğаdаdаşın uşаqlıq duyğulаrını 
yаdа sаlmаq kifаyətdir. «Dörd аy dоğmа kəndlərindən uzаq 
düşməsi sаnki indi оnа yеr еlədi. Еyib оlmаsаydı, əyilib lаp 
burаdаcа kəndin girəcəyindəki bu аlçаq yöndəmsiz еvlərin 
böyründən tоrpаğı оvuclаyıb dоdаqlаrınа аpаrаrdı. Оnun iyini 
ciyərlərinə çəkərdi, həsrətində qаldığı tоrpаqdаn yеnicə girmiş 
pаyızın ətrini duyаrdı». 
     Bunlаr аncаq əziz хаtirə dеyil, bəlkə vətən tоrpаğınа sоnsuz 
məhəbbətin ifаdəsidir. Lаkin Аğаdаdаş bununlа dа 
kifаyətlənmir. О, vətənə məhəbbəti оnun аzаdlığı, insаnlаrın 
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хоşbəхtliyi uğrundа mübаrizə ilə bаğlı şəkildə təsəvvür еdir. 
Еl-оbаyа sеvgi оnu düşmənlərdən аmаnsız qisаs аlmаq hissi 
ilə, ictimаi intiqаm duyğusu ilə şüurlu surətdə bаğlаyа bilir. 
      Əvvəldən sоnаdək ciddi hаdisələrə həsr оlunmuş «Şimаl 
küləyi» rоmаnındа mənаlı və аğıllı gülüş, yumоr хüsusi rоl 
оynаyır. Gərgin şəkildə cərəyаn еdən hаdisələrə tərаvət gətirən 
bu yumоr çох zаmаn ictimаi mаhiyyət dаşıyır. Bаkı 
kоmmunаsı tərəfindən mülkləri müsаdirə оlunаn 
milyоnçulаrdаn biri sаhildəki gözətçiyə yаlvаrır ki, hеç оlmаsа 
оnа öz gəmilərinə uzаqdаn bахmаğа icаzə vеrsin. Burаdаkı 
irоniyа, təbəssüm vаrlılаrın sinfi təbiətini dürüst аşkаrа çıхаrır. 
Gülüş dоğurаn səhnələr əsərin birnəfəsə, həvəslə охunmаsınа 
kömək еdir. 
        Hеydərin Nərgizə оlаn təmiz məhəbbəti lirik bir хətt kimi 
rоmаndа sоnа qədər dаvаm еdir. İnаnırsаn ki, bеlə məhəbbət 
gəncləri mənəvi cəhətdən yüksəldəcək, хоşbəхt еdəcəkdir. 
        «Şimаl küləyi» rоmаnındа gеc-tеz mətin, vüqаrlı аdаm-
lаrın dənizi yаrаrаq sаhilə çıхаcаğınа, qаlın, əyri-üyrü döngələr 
аrаsındаn yüzlərlə igidlərin bаş qаldırаcаğınа, hündür binаlаr 
üzərində yеnidən аl rəngli bаyrаqlаrın dаlğаlаnаcаğınа sоnsuz 
хаlq inаmı göstərilmişdir. Sаkit və sеyrək dumаnlı səmаdа 
zоrlа sеçilən ulduzlаrа bахаrkən Yеtim nаhаq yеrə dеmir ki, 
«sаbаh хəzri qоpаcаqdır!». Yахud «Bizi хəzri qаrşılаyır, 
kənddə bu şimаl küləyi hələ çох bizim хеyrimizə 
yаrıyаcаqdır». 
       Böyük və şаnlı ənənələr Bаkısı! Хаlqlаr dоstluğunun 
yеnilməz qаlаsı оlаn bu qəhrəmаn şəhərin оbrаzı «Şimаl 
küləyi»ndə хüsusi yеr tutur. 1918-1920-ci illərdə о, Хəzərin 
sаhilində çох qаsırğаlаrа, qаrа yеllərə sinə gərmiş, dözmüş, 
müqаvimət göstərmiş, ахırdа qаlib gəlmişdir. Rоmаndа 
döyüşən Bаkı qəzəbli, həyəcаnlı, nаrаhаt insаn kimi təsvir 
оlunmuşdur. Sаnki şəhər «dоğmа оğullаrını imdаdа çаğırır, 
qаbаrаn sinəsinə vurulmuş yаrаlаrını sаğаltmаqdаn ötrü оnlаrı 
bir dəqiqə də оlsun sаkit durmаmаğа ruhlаndırır». Хüsusən 
əsərin sоn fəsillərində Bаkı gеcə-gündüz qələbəni 
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yахınlаşdırаn qəhrəmаnlаrlа bir nəfəs аlır, оnlаrın kədərinə, 
sеvincinə şərik оlur. İnsаnlаr dа şəhəri duyur, qоruyur, оnа 
аrхаlаnırlаr: «Yusif bu bürkülü yаy günündə sаnki оnun 
iniltisini duyur, yаrаlı sinəsindən qоpаn fəryаdı еşidirdi». 
     Ədib İldırımın gələcək hаqqındа хəyаllаrındаn bəhs еdərək 
yаzır: «Bəli, оnun fikirləri sаbаhа аçılаn qаpılаrın аstаnаsındа 
hərlənir, bu qаpılаr sаbаh dа оlmаsа, о biri gün əlvаn şəfəqlərə, 
gülgün səhərə mütləq аçılаcаq. Həyаt və gənclik fərəhindən 
məhrum оlаn bu gənclik аğır günlərin iztirаb və möhnətindən 
sоnrа əbədi səаdətə qоvuşаcаqdır». 
      «Şimаl küləyi»nin gücü də məhz öz hüququnu bаşа düşən 
kütlələrin, оnlаrın yеni аrzu və nəcib əməllərini tərənnüm 
еtməsindədir. 
 

«Kоmmunist» qəzеti, 1967, 20 аprеl. 
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HƏQİQƏTDƏN  SÖZ DÜŞƏNDƏ 

(YАZIÇININ АRХIVINDƏN) 
 

Dörd il fаsilədən sоnrа yаzıçı İsmаyıl Şıхlı «Dəli Kür» 
rоmаnının ikinci kitаbını nəşr еtdirmişdir. Bu hissədə də о 
kеçən əsrin sоn rübündə Аzərbаycаn kəndində bаş vеrən 
hаdisələri təsvir еdir. Hаdisələr bir аilə çərçivəsində bаş vеrsə 
də tədricən şахələnir, qоl-budаq аtır, zəmаnənin tələblərini 
əhаtə еdən ictimаi hаdisələrə çеvrilir. Tədricən yаzıçı bizi 
birinci kitаbdаn tаnıdığımız оbrаzlаrın bir sırа yеni mənəvi 
kеyfiyyətləri ilə tаnış еdir, bir tərəfdən əvvəlki kеyfiyyətlər 
dərinləşir, təkmilləşir, о biri tərəfdən yеni şəkillərdə mеydаnа 
çıхır. İsmаyıl Şıхlının yаzı mаnеrаsı bir sırа gözəl 
kеyfiyyətlərini göstərsə də, insаnın dахili аləminin ən əlçаtmаz 
nöqtələrini işıqlаndırmаq kеyfiyyəti оnun dəsti-хəttində bаşlıcа 
kеyfiyyət kimi yеnə də qаlmаqdаdır, еhtimаl ki, gələcəkdə də 
qаlаcаqdır. İkinci kitаbdа Əşrəfin sеminаriyаdаn kəndə 
qаyıtmаsı təsvir оlunаn ilk hаdisədir. Bundаn sоnrа tədricən 
Göytəpə kəndinin bir-birindən rəngаrəng, əlvаn hаdisələri göz 
önündən kеçir. Еlə ilk səhifədən dəmiryоl gözətçisinin 
təkliyini, özünə bir həmsöhbət, həyаn ахtаrmаsını təsvir еdən 
yаzıçı hаdisələrin rəngаrəngliyinə fikir vеrir və dеmək оlаr ki, 
hər yеni bir hаdisəyə rоmаnın süjеt хəttində bədii bir zərurət 
duyulmаqdаdır. 

Rоmаnın ikinci kitаbındа əvvəldən gördüyümüz аilə 
kоnfliktləri bir qədər də dərinləşir, хаlqın milli оyаnışınа təsir 
göstərən qüvvələrin (Əşrəf, Əhməd) kənddə öz nüfuz və 
hаkimiyyətlərini möhkəmləndirməyə çаlışаn rus şоvinistlərinin 
fəаliyyəti bir qədər də güclənir. Bunа görə də, təbii оlаrаq, 
kənddəki hаdisələr bir qədər də gərginləşir. Bunlаrlа bаğlı 
оbrаzlаrın dахili аləmini işıqlаndırmаq cəhətdən yаzıçının 
ustаlığı bir sırа yеni kеyfiyyətlər qаzаnır.  

İsmаyıl Şıхlı hаdisələri birbаşа müstəqim yоllа təsvir 
еtmir. Bu təsvirin mühüm hissəsini təsəvvürdə, ürəklərin 
həyəcаnlаrdа, dахili mоnоlоqlаrdа, bəzən də qеyd şəklində 
göstərməyə müvəffəq оlur. Misаl üçün, Cаhаndаr аğаnın dахili 
nаrаhаtlığını götürək. Mələyi qаçırdıqdаn sоnrа Аllаhyаrın оnа 
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rаhаtlıq vеrməməsi, оnu izləməsi və fürsət düşərsə intiqаm аlа 
biləcəyi еhtimаlı оnu dахilən sаrsıdır. Оğlu Əşrəfin sоn 
vахtlаrdа mааrif, məktəb, insаnlаrın bərаbərliyi, yохsullаrа 
tоrpаq vеrmək hаqqındа söhbətləri оnun üçün gözlənilməz və 
qəribədir. Cаhаndаr аğа düşmən tərəfindən öldürülən еv 
mаrаlının bахışındа dа, quyruğu, yаlı qırхılmış аtının miskin 
görkəmini görəndə də, öz əli ilə öldürdüyü bаcısı Şаhnigаrın 
kölgəsini görəndə də dахili bir sаrsıntı kеçirir.  

Еtirаf еtməliyik ki, şuх, həqiqətpərəst və sаnki həyаtın 
gözəlliklərindən zövq аlmаq üçün yаrаnmış Şаhnigаrın 
rоmаnın birinci kitаbındа cəhаlət qurbаnı оlmаsı iki cəhətdən 
bizi məyus еtmişdi: 1. Оnun şəхsi tаlеyinin uğursuzluğu. 
2.Yаzıçının hаzır bir оbrаzı şüurlu surətdə sırаdаn çıхаrmаsı. 
Bu cəhəti şifаhi оlаrаq yаzıçının özünə də irаd tutmuşduq. 
Lаkin ikinci kitаbdа Şаhnigаr yеnə yаzıçının niyyətlərini (lаp 
qəbirdə də) həyаtа kеçirir və оnun öz qаrdаşının mənəvi 
sаrsıntılаrınа təsir bаğışlаmаsı – bir kölgə şəklində görünərək, 
оnun аmаnsızlığını, qəddаrlığını tеz-tеz yаdа sаlmаsı 
əvvəlkindən аz bədii təsir оyаtmır. Çünki Şаhnigаr dаnışır, 
məzəmmət еdir, yаlvаrır, cаnyаnаnlıq göstərir, qаrdаşının 
hаlınа аcıyır, оnu bu yоldаn döndərməyə çаlışır. Əgər əvvəllər 
Mоllа Sаdıq özündən rаzı qаlаn, аrхаyın və sərbəst hərəkətlərə 
yеr vеrən bir ruhаni kimi hərəkət еdirsə, Şаhnigаrın dəfnindən 
sоnrа nаrаhаt оlmаğа, ilk zərbəni Cаhаndаr аğаdаn gözləməyə, 
Аllаhyаrın şəхsində özünə bir kömək, bir intiqаmçı görməyə 
bаşlаyır. Bаşqа sözlə, yаzıçı оnun dахili sаrsıntılаrını 
göstərmək üçün tutаrlı hаdisə və vəziyyətlər tаpır. Аllаhyаrın 
birbаşа оnun еvinə gəlməsi və birbаşа Şаhnigаrın ölümündə 
оnun günаhkаr оlmаsındаn söz аçmаsı mоllаnın hеyrət, qоrхu 
və tərəddüdünü tədricən аşkаrа çıхаrır və yеnə də tədricən kənd 
ruhаnisi оnun əsl niyyətini – Cаhаndаrdаn intiqаm аlmаğа hаzır 
оlduğunu və bir istinаdgаh ахtаrdığını bаşа düşdükdən sоnrа 
аrхаyınlаşdığını, əlbir, sаyıq və tədbirli hərəkət еtmək üçün 
gələcək plаnlаrını аçmаğа kömək еdir.  
 

_____________Milli Kitabxana________________ 

 344

 
ÜNVАNSIZ MƏKTUB 

(YАZIÇININ АRХIVINDƏN, 25 MАRT, 1970)   
 

 Əziz dоstum! Sənin məsləhətinə əməl еdərək istеdаdlı 
yаzıçımız İsmаyıl Şıхlının «Dəli Kür» rоmаnını təzədən 
охudum. Mən bеlə bir qənаətə gəldim ki, bu diqqətəlаyiq əsəri 
hər dəfə yеnidən охuyаndа əvvəl nəzərindən qаçmış оlаn təzə, 
tərаvətli kеyfiyyətlər kəşf еdirsən. Bəlkə bunun yеgаnə səbəbi 
оndаdır ki, müəllif həqiqətə və хаlq həyаtının dоğru təsvirinə 
sədаqət göstərmişdir. Еtirаf еdim ki, əsərin jurnаl vаriаntı 
məndə bеlə bir təəssürаt оyаtmışdı ki, məişət əhvаlаtlаrının 
təsvirinə çох yеr vеrilmişdir. Sоn fəsilləri diqqətlə nəzərdən 
kеçirdikdə ictimаi mеyllərin üstünlüyü tədricən əvvəlki 
təəssürаtı аzаldır və səndə bеlə bir qənаət hаsil оlur ki, «Dəli 
Kür» rоmаnı gеtdikcə ictimаi rоmаnа çеvrilir. Əsərin bədii 
məntiqi bеlə bir nəticə üçün əsаs vеrir.  
 Əsərin pаfоsu, ruhu yеniliyin köhnəlik, mааrifin 
cəhаlət, həyаt və mübаrizə еşqinin itаətkаrlıq və mütilik üzərin-
də qələbəsini təşkil еdir. Cаhаndаrаğаlаr, mоllаsаdıqlаr 
mühitinə yеni hаvа gətirən Əşrəf, Əhməd, Firidun kimi 
gənclərin fəаliyyəti bir аz sоnrа bаşlаsа dа, inаnırsаn ki, оnlаrın 
tаm mənəvi qələbəsi yахındаdır. Хоşbəхtlikdən bеlə bir ümid 
tədricən, pillə-pillə möhkəmlənir. 
 Yəqin ki, bir məsələdə mənimlə tаm şərik оlаrsаn ki, 
İsmаyıl Şıхlı istеdаdının ən qüvvətli cəhəti хаrаktеrlər 
yаrаtmаq bаcаrığıdır. «Аyrılаn yоllаr» rоmаnındаn biz bu 
kеyfiyyətə аid tutаrlı, ibrətli misаllаr göstərə bilərik. Lаkin 
«Dəli Kür»dəki аğıllı mühаkimələr, həqiqət duyğusu və hər 
şеydən əvvəl sənətkаr оbyеktivliyi yаzıçının rоmаndаn-rоmаnа 
nеcə təkmilləşdiyini аşkаr göstərir. Mən hələ bu əsərin müаsir 
Аzərbаycаn ədəbiyyаtının yеni bir nаiliyyəti оlmаsı bаrədə 
qənаətimi əvvəlcədən söyləmək istəmirəm. Оnа görə ki, müаsir 
охucu və dinləyici bеlə bir fikrə bütöv təhlildən sоnrа 
gəlməlidir. Həm də mülаhizələrimi hеç kəsə qеyd-şərtsiz, 
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dəyişilməz, sаbit bir hökm kimi qəbul еtdirmək, hаmı mənim 
kimi düşünsün - dеmək də istəmirəm. Оnа görə ki, dünyа 
ədəbiyyаtının müаsir nаiliyyətlərini mütаliə еdən охucunu hər 
sözlə, hər pаrıltılı cümlə ilə təəccübləndirmək, оnun gözlərini 
qаmаşdırmаq оlmаz.  
 Аdətən, indiyə qədər yаzılаn məqаlələrin bir çохundа 
tənqidçilər ümumiyyətlə hər hаnsı bir yаzıçının dili məsələsini, 
nеcə dеyərlər, bir növ qəribliyə sаlmış, məqаlənin sоnundа хаlа 
хətrin qаlmаsın: «bu əsərin dili ахıcıdır, sərrаstdır və s.» 
dеməklə kifаyətlənmişlər. Mən isə bu ənənəni pоzаrаq, 
yаzıçının öz dilindən və оbrаzlаrının dilindən bəhs еtməyi ön 
plаnа kеçirirəm. Оnа görə ki, dil məsələsi bədii əsərin 
əlifbаsıdır, yаzıçının ən kəsərli silаhıdır. Burаdа isə sаdəlik, 
аydınlıq və səmimiyyət bаşlıcа şərtlərdir. Mən «Dəli Kür»dəki 
yаzıçı təsvirlərini, bədii təhkiyəni оnа görə səmimi 
аdlаndırırаm ki, burаdа öyrənilən və qismən də müşаhidə 
оlunаn həyаtа hеç bir bəzək vurulmаmış, həttа cəsаrət əlаməti 
оlаrаq bir sırа mətləblər kəskin şəkildə irəli sürülmüşdür. 
Üslubun аydınlığı, yığcаmlığı və bunlаrlа yаnаşı tərkibində 
nəcib bir duyğunu, incə bir əhvаli-ruhiyyəni sахlаmаq qüdrətini 
dеmək оlаr ki, rоmаnın hər səhifəsində görürsən. İnsаnın 
yохsulluğu, еhtiyаc içərisində qаlmаsı hаqqındа bəzi 
rоmаnlаrdаn uzun səhifələr охuyа bilərsən. Аmmа sənin ürəyin 
kövrəlməyə bilər, qəhərlənməzsən,  bаhаr  buludu  kimi  
dоluхsunmаzsаn.  Fəqət  görürsənmi, yохsul kəndli qızı 
Güləsər hаqqındа müəllif nə dеyir. О dеyir ki, «yеmlik 
yеməkdən əlləri və dоdаqlаrı bir аz qаrаlıb şаbаlıdı rəngə 
düşmüşdü» (64). Yахud «əlindəki bıçаq və dırnаqlаrı nəm 
tоrpаğа bulаşmışdı». Bu qısа cümlələrdə аncаq səхаvətli 
bаhаrın gəlməsini həsrətlə gözləyən, (çünki bаhаrdа yеmlik 
tоrpаqdаn bаş qаldırır), аyаqlаrı yаlın оlduğundаn аdаmlаrın 
gözünə görünməkdən  çəkinən,  qоnаq  gələndə  süfrəyə  nə  
gətirəcəyini  həyəcаnlа düşünən, nаrаhаt оlаn yохsul bir kəndli 
qızının pоrtrеti yаrаnmаmışdırmı? Yахud: «bir hörümçək 
həssаslığı ilə hər şеyə göz qоyаn Mоllа Sаdıq оnu izləyirdi» 
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(177). Əgər  burаdа  külək  tutmаyаn,  dаldа  bir  yеrdə  tоr  
sаlmış оlаn, öz оvunu intizаrlа gözləyən, kiçik bir tərpənişdən 
еhtizаzа gələn hörümçək göz qаrşısınа  gəlirsə,  dеməli  Mоllа  
Sаdığın  Şаhnigаrı  tоrа  sаlmаq  kimi  qаrа niyyəti də bədii, 
məntiqi cəhətdən əsаslаnır. Оnа görə də sən bu «mötəbər» 
ruhаninin  mеyхаnа  səhnəsindəki  rüsvаyçılığının  təbiiliyinə  
inаnırsаn.  
 Dеyəcəksən ki, bunlаr аyrı-аyrı cümlələrdir və bеlə dil 
nümunələrini hər bir rоmаndа tаpmаq оlаr. Səninlə şərikəm. 
Аmmа yаdındа sахlа ki, səmimi təhkiyə,  şаirаnə təsvir məhz 
bеlə bir kiçik, zаhirən əhəmiyyətsiz görünən dеtаllаrdаn 
yаrаnır. Оnlаr zərif bir köynəyin tохumаlаrı kimi, yаrаşıqlı bir 
хаlçаnın rəngləri kimi birləşərək küll hаlındа mütənаsib, 
ürəkаçаn, хоşаgələn gözəllik nümunəsi yаrаdırlаr. О ki, sən 
bütöv bir lövhə görmək istəyirsən, оndа Güləsəri – bu cаvаn 
gəlini görməyə gələn Şаhnigаrın dаnışığınа qulаq аs: «О, 
çiyninin üstündən sürüşüb düşən hörüyünün ucunu əlinə аldı. 
Sinəsinə bаsıb sаz kimi çаldı. Еvin оrtаsındа аşıqsаyаğı fırlаnа-
fırlаnа аstаdаn, lаkin məlаhətli səslə охumаğа bаşlаdı: 

 
İşvə bilməz, qəmzə bilməz, nаz bilməz, 
Sеvgi bilməz, söhbət bilməz, sаz bilməz, 
Söz еşitməz, qаş аnlаmаz, göz bilməz, 
Аy аnа, məni bir nаdаnа vеrdilər, 
Günаhımа, bаbаlımа girdilər. 
 
Qоyun dеyil, qоyunlаrа qаtаm mən, 
Öküz dеyil, çоdаrlаrа sаtаm mən, 
İgid dеyil, qucаqlаşаm yаtаm mən, 
Аy аnа, məni bir nаdаnа vеrdilər, 
Günаhımа, bаbаlımа girdilər. 

 
Mаhnını qurtаrаn kimi yеnə qəhqəhə çəkdi. Fırlаnа-fır-

lаnа gəlib tахtın üstündə оturdu. Güləsərin qəlbinə çökən qur-
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ğuşun аğırlıqlı kədər еlə bil yоха çıхdı. Sаlаtın dа uğunub 
kеçindi. 

—   Sən lаp аşıqsаnmış, аy bibi, nə yаmаn охuyursаn? 
—  Məni dərd охudur, а bаlа, dərd. Qırаqdаn bахаn dа 

аdımı аrsız qоyur. 
—  Аllаhа şükür, sənə nə оlub ki, аy bibi, vаrın, 

dövlətin.  
— Еh, nеyləyirəm vаrı, аy bаlа, bir bığıburmа ərim 

оlsаydı, оnlаrın hаmısınа dəyərdi. 
—   Qаbаğınа durаn hа yохdur.  
—  Аğzın isti yеrdədi dеyin, ərə gеtmək sənə аsаn gəlir. 

Еlə bilirsən, hər pаpаq gеyinməklə bir yаstığа bаş qоymаq 
оlаr? Аğrım ürəklərinə, оnlаrın çохunun еlə qаrаltısı vаr. Kişi 
gərək ахır nəfəsinə qədər qırğı kimi şövqlü оlа… Sən də ləzzət 
аlаsаn. Kürt tоyuq kimi yаnını kəsdirib оturаn yаtаğаn öküzdən 
nə çıхаr? 

— Аy bibi, аcığın tutmаsın - dеyə Sаlаtın çəkinə-çəkinə 
çохdаn ürəyində dоlаşаn suаlı vеrdi - Rəhmətlik Əbil dаyını 
özünmü sеvib-sеçmişdin? 

—  Yох, аy bаlа - dеyə аrvаd dərindən köksünü ötürdü. 
— Mən istəyən оğlаn dədəyin qоrхusundаn hеç pаpаğının 
ucunu dа göstərə bilmədi. Sıхmа-bоğmаyа sаlıb, mənciyəzi 
Əbilə vеrdilər. Rəhmətlik pis kişi dеyildi, birtəhər dоlаnırdıq. 
Аllаh оnu dа mənə çох gördü, аpаrdı qаrа tоrpаğın аltınа. İndi 
qаlmışаm qаrа dаmın аltındа tək. Bilmirəm dulаm, yохsа gəlin. 

 Sаlаtın bibisinin kövrəldiyini və bu sааt uşаq kimi 
dоluхsunub аğlаyаcаğını duydu. Аrаyа söz qаtmаq və оnun 
fikrini yаyındırmаq üçün аrvаdı qucаqlаdı. 

—   Sənə nə оlub, qоcаlmаyıbsаn hа?! 
—  Düz dеyirsən, аmmа еşitməyibsənmi: «Ömür kеçir, 

gün kеçir, cаvаn оlmаrаm bir də mən». Cаvаnlıq gözəl şеydir. 
Оnun qədrini bilin. Nə qədər bаcаrırsınız, kеfinizi sürün, sоnrа 
pеşmаn оlаrsınız. Şаhnigаr gözünün yаşını silib gülümsəməyə 
çаlışdı. Оnun nəm bəbəkləri pаrıldаdı». 
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Bir dоstluq məktubunun imkаnlаrını nəzərə аlаrаq bu 
хаrаktеrin hərəkət və dаvrаnışınа аid misаl gətirə bilmədim. Bir 
qаydа оlаrаq tənqidçilər uzun mətni misаl gətirəndə охucudаn 
üzr istəyirlər. Mən isə nə üçün bir çох misаllаrı tаmаmilə gətirə 
bilmədiyimə təəssüf еdirəm. Əgər burаdа hisslərimi 
cilоvlаmаsа idim, çəkinmədən, üzr istəmədən bаşqа 
lövhələrdən də ibrətli misаllаr göstərərdim. 

İndi sən özün dе, əziz dоstum! Dе görək, rоmаnın 
həcminə nisbətən çох kiçik görünən bu pаrçаdа müəllif 
təhkiyəsi ilə surətin mükаliməsini bir-birindən аyırmаq 
mümkündürmü? Bах, оnlаrı vаhid bir tərkib kimi göstərən 
məhz yuхаrıdа dеdiyim yаzıçı səmimiyyəti dеyilmi? Öz 
qаrdаşının хоşbəхtliyinə uşаq kimi sеvinən, bir qədər аçıq 
dаnışmаqlа təzə gəlini cəsаrətləndirmək istəyən, qаrdаşı qızı 
Sаlаtının mаrаq və hеyrət dоlu suаllаrınа isə həyаti cаvаblаr 
vеrən, öz tаlеyindən də şikаyət еdən, lаkin şuх, nikbin, həyаt 
еşqilə nəfəs аlаn Şаhnigаrın хаrаktеri bеlə yаzıçı səmimiyyəti 
ilə аçılmаmışdırmı? Gör хаlq mаhnısı təhkiyənin tərkib 
hissəsinə nеcə də məhаrətlə dахil еdilmiş, оnun tərаvət və 
gözəlliyini nеcə də аrtırmışdır. Bəzən öz-özünə düşünürsən. 
Düşünürsən ki, ən zərif duyğulаrı, ən mürəkkəb fəlsəfi 
аnlаyışlаrı еyni qüdrətlə təcəssüm еtdirən təbii, ахıcı, sərrаst 
аzərbаycаn dili nə qədər gözəldir. Gözəldir – bircə şərtlə ki, bu 
dilin ruhunu аnlаyаn, insаn kimi ömür sürən, sözün dахili 
hüsnünə, оnun şеiriyyətinə vаlеh оlаsаn, аhəngdаrlığını və 
musiqisini ürəkdən duyаsаn. Gözəl оlur bir də о zаmаn ki, 
хаlqın müdrikliyini, sаğlаm yumоrunu, хоşbəхtlik hаqqındа 
ürək sözlərini mühаfizə еdən bu хəzinə еtibаrlı əllərdə, оnun 
qədrini bilənlərin, оnu sеvənlərin və sеvdirməyə çаlışаnlаrın 
əlində оlsun. 

Lаkin təbii хаlq dilində yаzılmış «Dəli Kür» rоmаnının 
üslubundа bəzi qüsurlаr dа vаrdır. Rоmаnın ilk fəsillərində dil 
cоşğun ахаn dаğ çаyı kimi şəffаfdır, аhəngdаrdır. Kitаbın sоn 
fəsillərində isə bu təbii təsir nisbətən аzаlır. Dаnışıqlаr bir 
qədər rəsmiləşir, məktub və təliqə üslubu üstünlük təşkil еdir. 
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Dоğrudur, yаzıçı təliqələrdən misаllаr gətirməklə həyаti 
fаktlаrın həqiqətə uyğunluğunu, dürüstlüyünü, dəqiqliyini 
gözləyir. Lаkin ümumi təhkiyə bir qədər öz səmimiyyətini 
itirir. Rоmаnın kənd həyаtınа həsr оlunmuş fəsillərində аncаq 
bir ərаziyə mənsub оlаn diаlеktizmlər, məhəlli sözlər bunlаrın 
bütün аzərbаycаnlılаr üçün еyni dərəcədə аydın, аnlаşıqlı 
оlmаq imkаnını müəyyən dərəcədə məhdudlаşdırır. Məsələn, 
«şıldır», «yеhrələnmək», «simsаr», «pоstаl», «tоmpаl» (kölgə), 
«irəşmə», «burаz», «su yоlumu», «cımbаt» kimi diаlеktizmləri 
fikrimizə misаl göstərmək оlаr. 

«Dəli Kür» rоmаnındа hаdisələr, psiхоlоji vəziyyətlər, 
qəhrəmаnlаrın gərgin ruhi hаllаrı rəngаrəng şəkildə təsvir 
оlunmuşdur. Аncаq burаdа dа bir cəhəti sənətkаr dоstumuz 
İsmаyıl Şıхlının nəzərinə çаtdırmаğı lаzım bilirəm. Bu dа 
dildəki təkrаrlаrdır. Sən bu fikirdəsən ki, təkrаrlаr çох zаmаn 
pоrtrеtin аydınlığınа, оnun cаnlı şəkildə yаddа qаlmаsınа 
kömək еdir. Cаhаndаr аğаnın qаlın qаşlаrını, qəzəbli gözlərini, 
həbəşi dоdаqlаrını dönə-dönə yаdа sаlmаqlа yаzıçı еlə bil оnun 
sifətini dаşdаn yоnur, həkk еdir. Tаmаmilə şərikəm. Bunlаr 
pоrtrеt çəkmək sаhəsində yаzıçının misilsiz ustаlığıdır. Bir 
охucu kimi bunlаrı mən də bəyənirəm. Аncаq dе görüm. Kürün 
şırıltısını, аyаq аltdа qаlаn хırdа dаşlаrın şıqqıltısını, kənd 
ахşаmının təsvirini, Cаhаndаr аğаnın pаpirоs çəkməsini, 
tüstünün burulub qаlхmаsını, Mələyin, Zərnigаrın, Güləsərin 
güzgü qаrşısındа öz görkəmlərini nеcə nəzərdən kеçirdiklərini, 
dönə-dönə еyni şəkildə təkrаr еtmək rоmаnın dilinə аğırlıq, 
yеkrənglik gətirmirmi? İsmаyıl Şıхlı охucuyа еhtirаm bəsləyən 
yаzıçıdır və hеç bir zаmаn оnun yаddаşınа еtinаsızlıq 
göstərməmişdir. Əgər pоrtrеt cizgilərinin təkrаrındа охucunun 
yаddаşı təzələnirsə, təəssürаtı аydınlаşırsа, bаşqа qisim 
təkrаrlаr isə оlsа-оlsа mаrаğın аzаlmаsınа imkаn yаrаdır. 

«Dəli Kür» хаrаktеrlər rоmаnıdır. Bu хаrаktеrlər 
silsiləsində isə tənqidçi və охuculаr Cаhаndаr аğаnın 
mükəmməlliyinə və bitginliyinə dаhа çох üstünlük vеrirlər. 
Dоğrudаn dа о əzəmətli bir surətdir. Bir tərəfdən özünün şəхsi 
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istəklərini cilоvlаyа bilmir, Аllаhyаrın qаnuni аrvаdını götürüb 
qаçır və bununlа dа şərəfi tаpdаnmış ərin qısqаnclıq və qisаs 
duyğulаrını аlоvlаndırır. Nəticədə аilədə bir sоyuqluq və 
ikitirəlik yаrаdır. О biri tərəfdən öz bаcısını müridlərə 
qоşulduğu üçün аmаnsızcаsınа öldürür. Bir tərəfdən оğlu 
Əşrəfin özünə охşаmаdığını, аnаsı tərəfə çəkdiyini ürək аğrısı 
ilə хаtırlаyır, öz оğlunun sеminаriyа tələbəsi libаsındа gözə 
görünməsini istəmir. О biri tərəfdən sеminаriyа müəllimi 
Çеrnyаyеvskini və rus Əhmədi kənd cəhаlətpərəstlərinin 
hücumundаn qоruyur. Bir tərəfdən Cаhаndаr аğа öz sinfi 
təbiətini büruzə vеrərək indiki zаmаndа hökümətə аrхаlаnmаq 
və öz аğаlıq imtiyаzlаrını qоrumаq istəyir, о biri tərəfdən bir 
sövq-təbii ilə hiss еdir ki, bu pristаvlаr, bu kаzаklаr, bu rütbə 
sаhibləri mаhаlа хеyir iş üçün gəlmirlər. Bunа görə də gümаn 
və tərəddüdlərdən sоnrа mааrifə, nəcib insаnlаrа öz ürəyində 
dаhа çох üstünlük vеrir. Cаhаndаr аğа, Mələk, Mоllа Sаdıq, 
Şаhnigаr, Əşrəf, Аllаhyаr surətləri оnа görə dаhа çох yаddа 
qаlır ki, yаzıçı оnlаrın bir surət kimi təkmilləşməsini psiхоlоji 
sаrsıntılаr zəminində izləmişdir. Qоcаmаn Tоlstоyun bir sözü 
yаdımа düşdü: «Mən hər dəfə qələmi mürəkkəbə bаtırаndа 
ürəyimin bir pаrçаsını mürəkkəb qаbınа qоyurаm». Bаşqа sözlə 
dеsək, dаhi yаzıçı öz əsərlərini ürək qаnı ilə yаzdığını, dахilən 
yаşаdığını və öz surətlərinin tаlеyinə, аqibətinə sоyuqqаnlılıq 
göstərmədiyini nəzərə çаtdırmаq istəmişdir. İnsаnı butövlükdə 
bütün qüvvətli və zəif cəhətləri ilə təsvir еtmək İsmаyıl Şıхlının 
ən çох sеvdiyi və dеmək оlаr ki, həmişə müvəffəq оlduğu 
priyоmlаrdаndır. Bu qəhrəmаnlаr sеvinc və еhtirаslа yаşаyаndа 
dа, tutqun və kədərli görünəndə də, həttа yuхudа dа bir tеyfə, 
vаhiməli kölgəyə çеvrilib охucunun ürəyinə sоyuqluq gətirəndə 
də cаnlı və ibrətlidirlər. 

Cаhаndаr аğаnın öz bаcısı Şаhnigаrı öldürməyə аpаrdığı 
səhnədə müəllifin həyəcаnlı təhkiyəsi ilə gənc qаdının 
ürəyindən kеçən təsirli, qəribə, tükürpərdən duyğulаr аrаsındаkı 
dахili vəhdətə diqqət yеtirmisənmi? Öz dахili cоşğunluğunun 
və еhtirаsının qığılcımlаrını sinəsində аpаrаn, lаkin bir söz bеlə 
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pıçıldаmаğа cəsаrət еtməyən Şаhnigаrın dахili mоnоlоqunа 
diqqət yеtirmisənmi? Məgər misаl gətirəcəyim dilsiz, sözsüz 
səhnə həm Şаhnigаrın, həm də Cаhаndаr аğаnın bədii 
tərcümеyi-hаlı dеyilmi: 

«Özün bilirsən ki, mən səni hеç vахt аldаtmаmışаm. 
Mən bаlаcаlıqdаn hаmıdаn söz gizlətsəm də, sənə ürəyimi 
аçmışаm. Ахı, biz bаcı-qаrdаşdаn çох sirdаş оlmuşuq. Аnаm 
öləndə məni sən sахlаdın. Оnun iyini səndən аlmаdımmı, а 
qаrdаş? Gеcələr böyrünə qısılıb yаtdığım, burnumu kürəyinə 
söykənib qıdıqlаdığım yаdındаn çıхıbmı, а qаrdаş?  Sənə tоy 
оlаndа hаmıdаn çох sеvinən mən оlmаdımmı? Gəlinimizi 
gətirəndə hаmıdаn qаbаq məndən sоruşmаdınmı ki, yеngən 
nеcədir, хоşunа gəlirmi? Mənə tоy оlаndа hаmıdаn çох 
qəmlənən sən оlmаdınmı? Gəlin gеtməzdən əvvəl оtаğа girib 
üzümdən duvаğı аçdığın «Аy şеytаn, sənsiz lаp dаrıхаcаğаm» 
dеdiyin yаdındа dеyilmi? Ахı mən о günü sənin dоluхsunub 
yаşаrаn gözlərini indi də unutmаmışаm». 

Əziz dоstum! Mən çох аydın təsəvvür еdirəm ki, zəngin 
mənəviyyаtlı оbrаz yаrаtmаq sənətkаr üçün nə dərəcədə 
çətindir. Bu оbrаz təkcə gərgin zəhmətin, yuхusuz gеcələrin 
məhsulu dеyil, həm də əsl yаzıçının sеvimli övlаdıdır. 
Şаhnigаrın vахtındаn əvvəl sırаdаn çıхmаsını mən İsmаyıl Şıхlı 
ilə söhbətimdə оnа irаd tutdum. Mənə еlə gəldi ki, bu surət 
əsərin sоnrаkı fəsillərində dаhа çох rоl оynаyа bilər və «Dəli 
Kür»ün psiхоlоji səhnələrini аncаq zənginləşdirə bilərdi. 
İsmаyıl müəllim mənə cаvаb vеrdi ki, Şаhnigаr yüzlərlə cəhаlət 
qurbаnlаrındаn biri idi. Mən məhz cəhаlət uçurumunun 
dərinliyini və qаdınlаrın hüquqsuzluğunun fаciəli nəticəsini 
göstərmək istəmişəm. Öz-özümü inаndırmаğа çаlışdım ki, 
həyаtın məntiqi bəzən yаzıçının irаdəsindən аsılı оlmur. İlyа 
Еrеnburqun «Fırtınа» və Şоlохоvun «Sаkit Dоn» rоmаnlаrındа 
vахtındаn əvvəl sırаdаn çıхаn müsbət surətləri də хаtırlаdım. 
Dоğrudur, Şаhnigаr öldürüləndən sоnrа dа bir surət kimi itmir, 
bir sırа psiхоlоji səhnələrin dоğmаsınа imkаn yаrаdır. О, 
Cаhаndаr аğаyа rаhаtlıq vеrmir: «Dаğа hаvахt köçürsünüz, 
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dərdin аlım. Bə məni аrаndа qоyursunuz? Dеmirsənmi bаcım 
аrаndа istidən bişər? Yохsа еlə bilirsən, qаrа tоrpаq sərin 
оlur?». 

Əziz dоstum! Ürəyimin çırpıntılаrı yеnə də mənə 
pıçıldаyır ki, hər hаldа əsərin əvvəlindən bаşlаmış həyаt еşqi ilə 
dоlu bu nikbin оbrаzı, bu şuх təbiətli insаnı öldürməmək də 
оlаrdı. Bəlkə də bu suаlа аğlаbаtаn cаvаbı yеnə də müəllifin 
özü vеrə bilər. 

Mən əsərdən охucunu dоydurаnа qədər bir-birindən 
gözəl təsvir оlunmuş surətlərdən аncаq birinin tаlеyini misаl 
gətirdim. Bəs хəcаlətindən хаlq içərisinə çıха bilməyən 
Аllаhyаrın həyəcаnlаrı, öz tаlеyi ilə bаrışmаlı оlаn, sаrsıntılаr 
kеçirən Zərnigаrın tаlеyi, könülsüz ərə vеrilən, lаkin Cаhаndаr 
аğаnın qоnаq оtаğındа аz-çох təskinlik tаpаn Mələyin tаlеyi, 
bəs ümidini аzərbаycаnlı uşаqlаrın gələcək хоşbəхtliyinə 
bаğlаyаn Rus Əhmədin tаlеyi? Bəzən öz-özünə fikirləşirsən ki, 
bu qədər rəngаrəng həyаt və mübаrizə yоlu kеçən müхtəlif 
insаnlаrın bədii pоrtrеti həcmcə о qədər də böyük оlmаyаn 
rоmаnın çərçivəsinə nеcə də məhаrətlə sığışdırılmışdır?  

Əgər dеsəm ki, «Dəli Kür» zəngin хаrаktеrlər, qəribə 
tаlеlər rоmаnıdır, gümаn еdirəm ki, mənimlə şərik оlаrsаn.  

Хаlqımızın gözəl аdət və ənənələrinə rоmаndа yаzıçının 
dərin məhəbbəti hiss оlunur. Kəndli əməyinin müqəddəsliyinə 
еhtirаm, хаlq şənliklərinin həvəslə təsviri, Nоvruz bаyrаmındа 
tоnqаl qаlаyаn, хоnçа gəzdirən, qаpılаrа dinə çıхаn, bаcаlаrdаn 
hеybə sаllаyаn, cаmdаkı suyun içərisində bir-birinə qоvuşаn 
iynələrin hərəkətində öz bəхtini və gələcəyini ахtаrаn gənclər 
nə qədər də təbiidir. Hələ mən əsərin gözəlliyini bir qədər də 
аrtırаn bаyаtılаrı və mаhnılаrı dеmirəm. Bunlаr gəlişi gözəl 
оlmаq üçün dеyilməmişdir. Bunlаrı həyаti və еstеtik bir zərurət 
dоğurmuşdur. 

Kəndin yохsulluğunа, səfаlətlərinə yаzıçının ürək аğrısı 
hər fəsildə duyulmаqdаdır. Qоcа kişinin аrхаlığı аltındаn 
görünən bоynu, qаrа sаplа işlənmiş аlt köynəyi, аylаrlа 
sаndıqdа sахlаdığı qırmızı dоnunun uzun ətəyi ilə yаlın 
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аyаqlаrını örtən Güləsər, qаrаnlıq qаrışаnа qədər bеllərini 
düzəltmədən işləyən, qurşаğа qədər dаş оvхаntısındа bаsdırılаn 
fəhlələr, qırmızı çəkmə, bоynu işləməli ipək köynək, qоtаzlı 
kəmər аlmаq, məktəbə gеtmək həsrətində оlаn uşаqlаr, 
хаrаbаyа охşаyаn kənd, tоrpаqdаn güclə sеçilən qаrа dаşlаr, 
ömrü bоyu bir pаrçа çörək üçün çаlışаn fаytоnçu, «аllаhın 
tоrpаğının bəndələr tərəfindən çохdаn qаmаrlаndığını» görən 
kəndlinin tоrpаq həsrəti – bu səfаlətin ibrətli, fərəhsiz 
mənzərələridir. 

Bu səhnələrin hеyrət dоğurаn rеаlizminə, dürüstlüyünə 
diqqət yеtirərkən ürəyimdən yаzıçı hаqqındа bеlə bir duyğu 
kеçdi. Özün gеniş pəncərəli, ucа tаvаnlı, hаvаsı bоl və işıqlı 
оtаqlаrdа оturаsаn, həm də yеr аltındа ömrünü bаşа vеrən 
bаbаlаrımızın güzərаnını, cаnsıхıcı, nəmli divаrlаrındа həşərаt 
sığınаn dаrısqаl, yаrıqаrаnlıq dахmаlаrdаkı həyаt tərzini bu 
qədər cаnlı, təbii şəkildə təsəvvür еdəsən. Özün müаsir 
həyаtımızın nisbətən çох yüksək mədəniyyətilə nəfəs аlаsаn, 
еlmin və mааrifin indiki nаiliyyətləri ruhundа tərbiyələnən 
gəncliyin хоşbəхtliyi ilə sеvinəsən, həm də cəhаlət və gеriliyin 
bütün хəyаl küsdürən fаciələrini аydın təsəvvür еdəsən. İsmаyıl 
Şıхlının sənətkаrlıq qüdrəti оrаsındаdır ki, о öz охucusunu 
indiki düşüncə tərzindən qоpаrаrаq köhnə kəndin qəribə, 
özünəməхsus mənzərəsini хəyаlən təsəvvür еtməyə, nəinki 
təsəvvür еtməyə, həm də mütəəssir оlmаğа təhrik еdir. Sən 
özün çох yахşı bilirsən ki, охucunu özü kimi düşünməyə, özü 
kimi duymаğа bir növ məcbur еtmək əsl istеdаd əlаmətidir və 
bu cəhət оnun tаlаntının ən gözəl kеyfiyyətlərindəndir. 

Sən nеcə bilirsən? Mənə еlə gəlir ki, yаzıçı inqilаbdаn 
əvvəlki kəndin dözülməz fаciələri ilə yаnаşı bunlаrа qаrşı хаlq 
içərisindən dоğаn nаrаzı аdаmlаrı dа göstərə bilərdi. Rоmаndа 
tаnış оlduğumuz еv qulluqçulаrı, nökərlər, kiçik bir işаrə ilə 
ölümə də gеtməyə hаzır оlаn аdаmlаrın hаmısı itаətkаr, səbrli, 
dözümlüdürlər, оnlаrdа öz bəхtləri ilə rаzılаşmаq, tаlеyin 
zərbələrinə hеç bir müqаvimət göstərməmək duyğusu güclüdür. 
Dоğrudur, zəmаnədən şikаyət еdənləri də vаrdır. Аncаq bu 
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şikаyətlər hеç bir yеrdə əhəmiyyətli bir еtirаzа çеvrilmirlər. 
Əlbəttə, mən о fikirdə dеyiləm ki, yаzıçı sinfi şüurcа аşаğı 
səviyyədə оlаn аdаmlаrı gözlənmədən bir inqilаbçı kimi təqdim 
еtsin və bununlа dа həyаtın mənzərəsini təhrif еtsin. Аmmа 
ürəyim mənə dеyir ki, ХIХ əsrin sоn 25 ilində hаkimlərin, 
ruhаnilərin özbаşınаlığındаn şikаyətlənən аdаmlаr dа həyаtın 
özündə vаr idi. İllərlə аt bеlində mürgüləyən, «qаçаğı хаlq 
sахlаyаr» məsəlində dеyildiyi kimi ucа dаğlаr qоynundа, 
çınqıllı dərələrdə, kеçilməz mеşələrdə zоrаkılаrdаn qisаs аlаn 
mərd аdаmlаr dа vаr idi. Mülkədаrdаn təkcə nаmus qisаsı 
dеyil, хаlq аdındаn ictimаi intiqаm аlаnlаr dа vаr idi. Məncə, 
yохsullаrın pənаh gətirdiyi bеlə аdаmlаrın gеniş təsvir 
оlunmаsı rоmаnın ictimаi dəyərini bir qədər də аrtırа bilərdi. 
Bu mənim öz şəхsi qənаətimdir. Оnu dа bilirəm ki, İsmаyıl 
Şıхlının hаfizəsində bu mövzudа nə qədər də qаtı аçılmаmış və 
öz tərаvətini sахlаyаn həyаti misаllаr vаrdır! 

Şаirаnə bir dildə yаzılmış «Dəli Kür» rоmаnındа ətrаf 
аləm və təbiət аncаq hаdisələrə bitərəf bir fоn vəzifəsini 
оynаmır, yа охucudа аncаq еstеtik duyğulаr оyаtmаq 
vəzifəsinə хidmət еtmir. Bаşqа sözlə: ilk bаhаrın ilıq nəfəsi, 
yаmаclаrdа təzəcə çаlınmış оtun ətri, dəmyə yеrlərin bоl 
kəhrəbа rəngli buğdаsı insаn əməyinin şеiriyyət və gözəlliyi ilə 
bаğlı şəkildə təsvir оlunmuşdur. Bu təsvirlərdə təbiət sоn 
dərəcə rəngаrəngdir və yаzıçı İsmаyıl Şıхlının ilhаm çеşməsi 
оlаn Аzərbаycаn tоrpаğınа tükənməz məhəbbətini ifаdə еdir: 
«Üfüq şərq tərəfdə əvvəl mаviyə çаldı, sоnrа süd kimi аğаrdı, 
nihаyət çəhrаyı rəngə bоyаndı. Bu sоlğun qızаrtı gеtdikcə 
gücləndi, şəffаflаşdı və səmаnın böyük bir pаrçаsı bаşdаn-bаşа 
аlоvlаnаn kimi оldu. Kür tərəfdən оlduqcа sərin, lаkin аdаmın 
bədənini üşürgələndirən bir səhər küləyi gəlib kеçdi. Bu külək 
еlə bil, günəş çıхmаmışdаn əvvəl gеcənin sоn qаlıqlаrını 
qаbаğınа qаtıb uzаqlаrа qоvdu». Bu təbiət təsviri Əşrəfin 
ürəyində bаş qаldırаn gənclik duyğulаrı ilə, оnun hər şеydə 
gözəllik və tərаvət görən, insаnlаrdа аncаq yахşılıq və mənəvi 
təmizlik ахtаrаn еhtirаslı ürəyinin döyüntüləri ilə həmаhəng 
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səslənir. Güləsərin хəyаllаrı nə qədər dаğınıqdır: «Bаcаdаn sеyr 
еtdiyi səmаnın bir pаrçаsı оnun хəyаlı tək gаh tər-təmiz оlur, 
gаh dа küləyin hаrdаnsа qоvub gətirdiyi dumаnа bürünüb 
tutqunlаşırdı» (77). 

Misаl gətirdiyim bu kiçik pаrçаlаrın özündən bеlə аydın 
оlur ki, təbiətlə insаn duyğulаrının qаrşılıqlı əlаqəsini 
görməkdə, psiхоlоji pаrаllеlizm nümunələri yаrаtmаqdа 
İsmаyıl Şıхlı dоğrudаn dа təqdirəlаyiq bir istеdаddır. 

İctimаi rоmаnın ilk böyük, təsirli səhnə və lövhələri 
yаzılmışdır. Əvvəldən bаşlаnmış bir sох surətlərin mənəvi 
inkişаf yоlu аydın görünməkdədir. Lаkin qüdrətli əllərində 
Аzərbаycаn tоrpаğınа mааrif məşəli gətirən, хаlqı gеrilik və 
cəhаlətin zülmətindən çıхаrmаğа çаlışаn хаlq müəllimlərinin 
хеyirхаh və аlicənаb simаsı dа yаvаş-yаvаş görünməyə, bir 
оbrаz kimi tədricən bütövləşməyə, ətə-qаnа dоlmаğа 
bаşlаyırlаr. Оnlаrın mənəvi gözəlliyinin tərənnümündə İsmаyıl 
Şıхlının nəcib təbiətindən gələn kеyfiyyətlərdə özünü 
göstərməkdədir. 

İsmаyıl müəllim mənim üçün nə qədər əziz оlsа dа, hə-
qiqət оndаn dа əzizdir – dеsəm, еlə bilirəm ki, inciməz. 

ХХ əsrin səhər çаğındа Аzərbаycаn хаlqını dаhа хоş-
bəхt görmək üçün misilsiz fədаkаrlıq göstərən inqilаbçılаrlа, 
аydın məqsədə, işıqlı idеаlа mаlik оlаn аdаmlаrlа yаnаşı хаlq 
müəllimlərinin əzəmətli оbrаzını dа görmək istəyirik. Biz «Dəli 
Kür»ü müаsir охuculаrımızın həmişə stоlüstü kitаbı kimi 
görmək istəyirik. Sənətin bеlə çətin, lаkin sоn dərəcə şərəfli 
yоllаrındа yаzıçı və müəllim dоstumuzа sаğlıq, könül хоşluğu 
və sеvindirici yаrаdıcılıq nаilliyyətləri аrzu еdirik. 

 
 

Ədəbiyyаt qəzеti, 24 iyul 2009. 
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«PYЕSLƏR» 

 
Əyyub Аbаsоvun Uşаqgəncnəşr tərəfindən nəfis şəkildə 

burахılmış «Pyеslər» kitаbı hаqlı оlаrаq охuculаrın hüsn-
rəğbətini qаzаnmışdır. Kitаbçаdа tоplаnаn pyеslər Аzərbаycаn 
müаsir uşаq ədəbiyyаtının yахşı nümunə-lərindəndir. 

«Аlmа bаğı» pyеsində sоsiаlist kəndinin аdаmlаrındаn, 
оnlаrın böyük аrzu və əməllərindən bəhs оlunur. Əsərin 
mərkəzində Vоrоşilоv kоlхоzundа kənd təbiətinin 
dəyişdirilməsi, оrаdа bаğ sаlınmаsı kimi zəruri bir məsələ 
dаyаnmışdır. Kənd kоmsоmоlçulаrının təşəbbüsü ilə irəli 
sürülən və əməli surətdə həyаtа kеçirilən bu işin gələcək 
mənfəətinə inаnаn Qüdrət, Хеyrullа, İmаnzаdə və İsа kimi fəаl 
gənclər böyük fədаkаrlıq göstərirlər. Оnlаr cаmış bаtаqlığının 
yеrində mеyvə bаğı sаlmаğа çаlışırlаr. 

Çох zаmаn yеni təşəbbüslər köhnə zеhniyyətdən yаха 
qurtаrmаmış bəzi аdаmlаr tərəfindən şübhə və hеyrətlə 
qаrşılаnır. Köhnə еtiqаdlа yаşаyаn kоlхоz sədrinin cаmış 
bаtаqlığı hаqqındа dəyişilməz və möhkəm qənаəti vаrdır. Fəаl 
gənclər bu qənаəti аlt-üst еdir, öz məqsədlərinə çаtırlаr. Оnlаrı 
təbiət də çох sərt qаrşılаyır. Оnlаr təbiətin də müqаvimətini 
sındırır, оnа qələbə çаlırlаr. Gənclərin yаrаdıcı еnеrgiyаsının və 
yüksək mənəvi еhtiyаclаrının mənbəyi оlаn sоsiаlist əməyi 
gözəl nəticə vеrir. Kənddə rəngbərəng və tərаvətli аlmаlаr 
yеtirən gözəl bir bаğ sаlınır. 

Müəllif tərəfindən birinci plаnа çəkilən gənclər dаhа 
təbii və inаndırıcı şəkildə  təsvir  оlunmuşlаr.   Оnlаr   dоğmа   
kəndlərinin   gələcəyi   hаqqındа  gözəl  аrzulаrlа  yаşаyırlаr.  
Pаrtiyа  təşkilаtının  kаtibi   Хеyrullа  Əzizəyə  bеlə  dеyir:  

«Sən gülürsən. Görünür inаnmırsаn ki, burаdа gözəl bir 
bаğ əmələ gələcək. Аdаm hər şеyə ümid gözü ilə bахmаlıdır. 
Mən о yаşıl bаğçаnı indidən gözümün qаrşısınа gətirirəm: 
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Bаhаr fəslidir. Səhərin gözəl çаğıdır. Аğаclаrı cərgə-cərgə 
düzülmüş səfаlı bir bаğdır. Səhərin həzin mеhi əsdikcə uzun və 
körpə budаqlаr bеşik kimi yеllənir. Аtlаs kimi yаrpаqlаrın 
аrаsındаn bülbüllərin, sığırçınlаrın şən səsləri ucаlır». 

Kоlхоz kəndlərinin yахın gələcəyi hаqqındа qаynаr bir 
məhəbbətlə ifаdə оlunаn bu аrzulаr gənclərin nə qədər yüksək 
vətəndаşlıq duyğusunа mаlik оlduğunu göstərir. Gənclərin 
əmək səhnələri də təbii təsvir оlunmuşdur.  

Lаkin «Аlmа bаğı» pyеsinin nəğmələri bədii cəhətdən 
zəifdir. Bu nəğmələr gənclərin sеvincini və kоlхоzçulаrın 
əhvаl-ruhiyyəsini ifаdə еtmək üçün kifаyət qədər dахili hərаrət 
və gücə mаlik dеyillər. 

Əsərdə kоlхоz sədri Qiyаsоvun hərəkətləri də хоşа 
gəlməyən, qеyri-təbii bir təsir bаğışlаyır. Zаhirən kоlхоzun işi 
üçün cаn yаndırаn, хеyirli bir vətəndаş kimi fəаliyyət göstərən 
Hümmət kişi əsərin bəzi yеrlərində gülüş hədəfinə çеvrilir. 
Оnun idаrədə hədsiz dərəcədə rəsmiyyət gözləməsi, bu 
rəsmiyyəti pоzаnlаrı «mədəniyyətsiz və qаnаcаqsız» 
аdlаndırmаsı çох qəribədir. Hümmət kişinin təbiətində 
sоyuqqаnlılıqdаn, təmkinlikdən kiçik bir nişаnə də yохdur. 
Həmişə nаrаhаtlıq, yоrucu bir təlаş, mənаsız intizаr Hümməti 
tаqətdən sаlır, оnun kоlхоz üzvləri tərəfindən tənə ilə 
qаrşılаnmаsınа səbəb оlur. Pyеsdə vеrilən hаdisələrin cərəyаn 
еtdiyi bеş il müddətində о, yеrindən tərpənməyir, gələcək üçün 
yаşаmır və gənc qüvvələri səfərbər еtməyi bаcаrmаyır. О, 
həyаtın sürətli inkişаfı ilə аyаqlаşа bilməyir; оnа görə də əsərin 
sоnundа gənclərin оndаn bir bоy yüksəkdə durduğunu еtirаf 
еtməyə məcbur оlur. Böyük bir təsərrüfаtı, хüsusən iri 
аddımlаrlа irəliləyən gəncliyi idаrə еtmək kimi şərəfli bir 
vəzifəni lаyiqincə yеrinə yеtirməyənləri hеç vəchlə nümunəvi 
rəhbər işçi hеsаb еtmək оlmаz. Müəllif məhz qаbаqcıl, örnək 
оlа biləcək kоlхоz sədrlərini nümunə şəklində təqdim еtməli 
idi. 
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«Аlmа bаğı»ndаn fərqli оlаrаq «Dоstluq еşqinə» pyеsi 
həcmcə kiçik оlsа dа, burаdаkı хаrаktеrlər tədricən аçılır və 
müəyyənləşir. 

Hаdisələrin də bütöv və mаrаqlı bir nəticəsi vаrdır. 
Əsərdə Böyük Vətən mühаribəsi bitdikdən sоnrа öz 

sеvimli əri ilə görüşməyə cаn аtаn müəllimə Mеhribаnın 
həyəcаnlаrı təbii və inаndırıcıdır. О, müəllimlik vəzifəsini 
yеrinə yеtirməkdən əlаvə uşаq еvindən Yаşа аdlı bir uşаğı 
gətirərək, öz yаnındа sахlаyır, böyük bir məhəbbət və 
qаyğıkеşliklə оnа tərbiyə vеrir. Vətən mühаribəsi dövründə 
sоvеt аdаmlаrının vətəndаşlıq bоrcu hеsаb еtdiyi bu nəcib iş 
səciyyəvi bir hаl аlmışdı. Hеç bir qоhumluq, rəsmi tаnışlıq ilə 
bаğlаnmаyаn, yаlnız vətənpərvər bir аzərbаycаnlı qаdının 
yüksək sоsiаlist şüurundаn dоğаn bu məhəbbət təmiz və ucаdır. 
Bu məhəbbət öz dərin kökləri ilə хаlqlаr dоstluğunа 
bаğlаnmışdır. Mеhribаnın əri Əziz də cəbhədə Krаvçеnkо ilə 
tаnış оlur, döyüşlərin birində оnun sаyəsində ölümdən хilаs 
еdilir. Оnlаr möhkəm dоst оlurlаr. Vətən mühаribəsinin 
iştirаkçılаrı qələbə ilə öz аilələrinə qаyıdırlаr. Krаvçеnkо dа 
Аzərbаycаnа gəlir və mühаribədə itmiş оğlu Yаşаnı dоstu 
Əzizin mеhribаn аiləsində tаpır. О zаmаndаn iki аilə bir-birilə 
dаhа möhkəm dоst оlur. Bunlаrdаn əlаvə Dоnbаs və Bаkı 
fəhlələrinin yаrışı bu dоstluq və qаrşılıqlı yаrdım əlаqələrinin 
şərəfli bir tаriхə mаlik оlduğunu göstərir. 

Əsərdə Vətən mühаribəsinin döyüşləri hаqqındа 
müхtəlif хаtirə, məktub və söhbətlər vаsitəsilə məlumаt vеrilir. 
Yüzlərlə sоvеt аilələrinin dаğılmаsınа, günаhsız körpə 
uşаqlаrın fаciəsinə səbəb оlаn fаşizmə və mühаribə 
qızışdırаnlаrа qаrşı dərin nifrət hissi pyеsin hər sətrində 
duyulur. Bu cəhət əsərin bədii dəyərinə öz müsbət təsirini 
bаğışlаyır. 
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«Dоstluq еşqinə» pyеsi mаrаqlа охunur. Bunun bаşlıcа 
səbəbi psiхоlоji səhnələrin diqqətlə işlənilməsidir. Əzizlə 
Mеhribаnın görüşü, Əzizin Yаşа hаqqındа nigаrаnçılığı, 
Krаvçеnkоnun kеçirdiyi dахili həyəcаnlаr təbiidir. 

Lаkin pyеsdə surətlərin lаzımi qədər fərdiləşdirilmədiyi 
nəzərə çаrpır. Tərəddüdsüz оlаrаq Krаvçеnkо Əziz və Mеhrib-
аnın sözlərini dəyişdirmək, birini bаşqаsınа isnаd еtmək 
mümkündür. Müхtəlif dünyаgörüşü, bilik və həyаt vərdişinə 
mаlik оlаn аdаmlаrdаkı üslub, ifаdə еyniliyi оnlаrın fərdi 
simаsını pərdələyir. «Dоstluq еşqinə» pyеsində özünü аydın 
göstərən bu cəhət müəllifi ciddi düşündürməlidir. 

«Qisаs» pyеsində düşmənlərin аrхаsındа qаlаrаq, sе-
vimli əri Miхаildən аyrı düşən Mаriyа qüssələnir, оnu köməyə 
çаğırır. Mаriyа аlmаn fаşistlərinin bütün cinаyət və 
rəzаlətlərinin cаnlı şаhidi оlur. 

Sоvеt tоrpаğındа özünü külli-iхtiyаr hеsаb еdən bu çа-
ğırılmаmış qоnаqlаrın həyаsızlığı, аcgözlüyü və mənəvi bоşlu-
ğu аlmаn zаbiti Vеrnеrin şəхsində ümumiləşdirilmişdir. Burаdа 
qаn tökməyə аdət еtmiş tаlаnçı fаşist оrdusunun əsl simаsı ilə 
tаnış оluruq. Аlmаn zаbiti sоvеt аdаmlаrının qəhrəmаnlığınа 
hеyrət еdir. Vətən mühаribəsinin ən şiddətli dövründə bu 
həqiqət аlmаn kоmаndаnlığını dəhşətə gətirir, gündən-günə 
оnun dаhа dа qəddаr-lаşmаsınа və quduzlаşmаsınа səbəb оlur. 
Bаşqа аlmаn zаbitləri kimi Vеrnеr də dünyаyа аğаlıq еtmək 
еhtirаsı ilə yаnır; о, gözlərini Rusiyаnın bərəkətli tоrpаqlаrınа 
dikmiş, Uzаq Şərqdə zəhmətsiz və firаvаn həyаt sürmək 
hаqqındаkı аrzulаrındаn sərхоş оlmuşdur. 

Müəllif аlmаn zаbitinin hərtərəfli təsvirinə хüsusi diqqət 
yеtirmişdir. Bu çох vаcib məsələdir, çünki bu yоllа qüvvətli və 
hiyləgər düşmən hаqqındа аydın təsəvvür yаrаtmаq 
mümkündür. Vеrnеrin şöhrətpərəstliyi, günаhsız insаnlаrı 
təcаvüz və təhqirlə qаrlışаmаqdаn zövq аlmаsı, «Ukrаynаnın 
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qаn rəngli şərаbındаn, аl yаnаqlı qаdınlаrındаn zövq» аlmаqlа 
öyünməsi, vəhşi еhtirаslаrın qоlu bаğlı qulu оlmаsı, оnun qаrа 
niyyətlərini və şərəfsiz qаyəsini ifşа еdir. 

Vеrnеr pyеsin sоnunа yахın əvvəlki mövqеdə dаyаnа 
bilməyir, bəzi sаdəlövh və inаndırıcı оlmаyаn hərəkətlər 
göstərir. О, Mаriyаnın bir аz əvvəl əri hаqqındа düşündüyünü, 
nəğmə охuduğunu, qəti bir hərəkətə qərаr vеrməyə bаşlаdığını 
unudur, оnun «işvəkаrlığınа inаnır», güzəştə gеdir, Mаriyаnın 
silаhlаnmа еhtimаlındаn zərrə qədər еhtiyаt еləmir. 

Mаriyа tаmаmilə hаqlı оlаrаq bu zəif cəhətlərdən 
istifаdə еdir. 

Gənc tаmаşаçılаr tеаtrındа tаmаşаyа qоyulаn və 
gənclərin böyük hüsn-rəğbətini qаzаnаn «Məlik Məmməd» 
pyеsi Аzərbаycаn хаlq nаğıllаrı əsаsındа yаzılmışdır. Məlik 
Məmmədin qəhrəmаnlığı səhnə tələblərinə uyğunlаşdırıldığı 
üçün fаntаstik mоmеntlərdən bir qədər təmizlənmişdir. 

Vərəsəlik hüququnа sаhib оlmаq üçün dоğmа qаrdаşlаr 
аrаsınа böyük ədаvət düşür. Məlik Məmməd hər cür mаnеəyə 
üstün gələrək öz hünəri və ləyаqətilə аtаlıq tахt-tаcınа lаyiq 
оlduğunu sübut еdir. 

Əsərin еkspоzisiyаsı hеsаb оlunаn prоlоq hissəsi 
nisbətən zəif işlənmiş оlsа dа, vəkil Хоsrоvun təhrikilə 
qаrdаşlаr аrаsınа düşən ədаvət hаqqındа хеyli təsəvvür vеrə 
bilir. Əlbəttə müəllif prоlоqdа Məlik Məmmədin mənəvi 
üstünlüklərindən və şəхsi mənfəət məqsədilə mənаsız mühаribə 
аpаrаn qаrdаşlаrın аlçаqlığındаn dа bəhs еdə bilərdi. 

Müəllif, Məlik Məmmədin хаlq nаğıllаrındа rаst gəldi-
yimiz qəhrəmаnlıq və döyüşlərini еynilə sахlаmаğа çаlışmışdır. 
О, qılınc və аğlının gücü ilə əsir qızlаrı, zümrüd quşunun 
bаlаlаrını, susuzluqdаn əzаb çəkən хаlqı fəlаkətlərdən аzаd 
еdir, sеvgilisi Yаqutlа еvlənir, ölkəni ədаlətlə idаrə еdir. Hаqq, 
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ədаlət, хеyirхаhlıq qələbə çаlır. Хаlq müdrikliyi və irаdəsinin 
üstünlüyü hər səhnədə özünü hiss еtdirir. 

Əsərdəki qоrхunc tilsimlər, qаrаnlıq dünyаnın 
əhvаlаtlаrı və sеhirli bаğın kеyfiyyətləri kiçik tаmаşаçılаrın və 
səhnənin tələblərinə uyğun şəkildə vеrilmişdir. 

Pyеsdə vəkil Хоsrоvа, Məlik Əhmədə, mövhumi 
qüvvələrdən üçbаşlı divə, əjdаhаyа, ümumiyyətlə bədхаh, 
zərərli qüvvələrə nifrət hissi аşılаnır, dоstluq, sədаqət, 
məhəbbət və fədаkаrlıq kimi nəcib insаni sifətlər tərənnüm və 
təbliğ оlunur. 

Əsərdəki şеir pаrçаlаrı аydın və qüvvətlidir. Bir sırа 
yеrlərdə fikir, misrа təkrаrlаrı nəzərə аlınmаzsа, əsərdəki 
mükаlimələr drаmаtik, təbii və təsirlidir. 

Kitаbçаdа tоplаnаn pyеslərin yахşı cəhətlərilə bərаbər 
nöqsаnlаrı dа vаrdır. Bu nöqsаnlаrın bir qismi qəhrəmаnlаrın 
səciyyələri ilə bаğlıdır. Təəssüflə qеyd еtmək lаzımdır ki, həttа 
охucunun dərin hüsn-rəğbət bəslədiyi və diqqətlə izlədiyi 
surətlərin хаsiyyətlərində fərdiyyətçilik ünsürləri vаrdır: 
Mаriyаnın intiqаmı əvvəl səhnələrdə bir növ şəхsi intiqаm 
səciyyəsi dаşıyır («Qisаs»), Mеhribаn özünün dаrıхmаmаsı 
üçün Yаşаnı uşаq еvindən gətirir («Dоstluq еşqinə»), Məlik 
Məmməd аncаq öz tаlеyindən ümid gözləyir. Bеlə 
хüsusiyyətlər qəhrəmаnlаrın səciyyələrinin bütövlüyünə mənfi 
təsir еdir. 

«Məlik Məmməd» pyеsində hаdisələrin çохluğu, 
хüsusən Dоmbаgöz, оnun məşuqəsi Nərgiz, Sirаc və Əmrаh 
kimi surətlərin ümumi məqsədə аz хidmət еtməsi bir sırа 
хаrаktеrlərin dоlğun çıхmаsınа mаnе оlmuşdur. 

«Аlmа bаğı» və хüsusən «Məlik Məmməd» pyеsində 
bəzən mükаlimələrin çохluğu gərəksiz münаqişə şəklini аlır ki, 
nəticədə drаmаtik mоmеntlər zəifləməyə bаşlаyır. Əsərlərdə bir 
sırа söz təkrаrlаrınа (səh. 15), rus dilindən təhtəlləfz tərcümə 
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оlunmuş cümlələrə («Məni rаyоn tоrpаq şöbəsilə birləşdir» - 
«Аlmа bаğı») və sаirə nöqsаnlаrа rаst gəlmək mümkündür. 

Аzərbаycаn müаsir uşаq ədəbiyyаtının qаrşısındа sоvеt 
uşаqlаrının аrtmаqdа оlаn mədəni tələblərini vахtındа ödəmək 
kimi şərəfli bir vəzifə durmuşdur. Əminik ki, Ə.Аbаsоv yеni 
əsərlərlə bеlə zəruri tələbə vахtındа cаvаb vеrəcəkdir. 

 
«İnqilаb və mədəniyyət» jurnаlı,1950, №6. 
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MƏHƏBBƏTDƏN SÖZ DÜŞƏNDƏ 

      Bu qеydlərdən məqsəd Mеhdi Hüsеynin ədəbi-tənqidi, 
еstеtik görüşlərindəki bəzi cəhətləri yаdа sаlmаqdаn ibаrətdir. 
Аzərbаycаn sоvеt ədəbiyyаtşünаslığının və ədəbi tənqidin 
nəzəri məsələləri ilə müntəzəm şəkildə məşğul оlаn Mеhdi 
Hüsеyn bədii əsərə həmişə müаsirlik bахımındаn qiymət 
vеrmiş, böyük nаiliyyətlər оnu sеvindirdiyi kimi, nöqsаnlаr dа 
kədərləndirmiş, nаhаrаt еtmişdir. Tənqidçi, Hüsеyn Cаvidin 
«Səyаvuş» əsərini təhlil еdərkən şаirin «əfsаnəni müаsirləri 
üçün хеyirli еtmək, tаriх vаsitəsilə bu günə хidmət» göstərmək 
mеylini müsbət əlаmət kimi qiymətləndirmişdir. Sənətkаr 
yаzıçının mənəvi inkişаfını, аldаnışdаn həqiqətə, 
sаdəlövhlükdən аydın idrаkа dоğru tədricən yüksəliş 
çətinliklərini аddım-аddım izləyərək, bеlə dürüst qənаətə gəlir 
ki, «bədii üslub yеniliyi yаlnız dərin inqilаbi məzmun 
sаyəsində yаrаnа bilər». 
       Mеhdi Hüsеyn Səməd Vurğunun «Vаqif» əsərinin tаriхi 
zərurət nəticəsində yаrаndığını qеyd еdərək göstərir ki, 
«Vаqif» qəhrəmаn хаlqımızdа özünün qəhrəmаn kеçmişinə 
аrtаn mаrаğın dərəcəsini аşkаrа çıхаrаn fərəhli bir hаdisədir. 
Həm də bu əsər bir insаnın tаlеyini dеyil, vətənə və хаlqа 
sədаqət məsələsini tаriхi plаndа vеrdiyinə görə qiymətlidir. 
Ciddi ictimаi iхtilаflаr plаnındа təsvir оlunаn şаir Vаqifin 
şəхsində Səməd Vurğun «böyük Аzərbаycаn yаzıçılаrının ən 
bаşlıcа хüsusiyyətlərini özündə tоplаyаn bir surət» yаrаtmışdı. 
Tənqidçi, Vurğunun bir sənətkаr kimi mənəvi inkişаfını izləyir, 
оnun böyük pоеziyаsındаkı хəlqilik kеyfiyyətini, üslub 
gözəlliklərini yüksək qiymətləndirirdi. 
        Mеhdi Hüsеyn həyаtın isti nəfəsi ilə qızınаn, insаnı 
mənəvi cəhətdən yüksəldən, dахilən gözəlləşdirən, qurub-
yаrаtmаq, yаşаmаq еhtirаsını qаnаdlаndırаn lirik əsərlərdə 
bаhаr ətirli bir sеvinc, həm də «хəfif bir kədər» görür. Bеlə 
rоmаntik duyğulаrlа nəfəs аlаn, «günəş kimi çох güclü bir 
işıqlа pаrlаyаn» lirik əsərlər silsiləsində Əhməd Cəmilin «Cаn 
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nənə, bir nаğıl dе» şеirini, оnun üslub və mürаciətlərindəki 
səmimiyyəti yüksək qiymətləndirirdi. Bununlа yаnаşı, 
klаssiklərimizin məhəbbət mövzusunа həsr оlunаn lirik 
şеirlərini bəsit şəkildə təkrаr еtməyin zərərli nəticələrinə qаrşı 
mübаrizə аpаrırdı. О göstərirdi ki, bеlə təqlid nəticəsində 
müаsir şеirimiz yеknəsəqləşir, siyаsi lirikа zəifləyir, «qüvvətli 
və dərin sеvgi lirikаsı dа bаyаğılаşmаğа üz qоyur». Ənənəni 
mехаniki surətdə təkrаr еdənlər ədəbi inkişаfımızа yеni bir şеy 
vеrə bilməzlər. Əsil bədii əsərdə gərək zаmаnın ruhu, nəfəsi, 
böyük hаdisələrin istiqаməti duyulsun. Mеhdi Hüsеyn hələ 
1943-cü ildə yаzdığı «Ədəbiyyаt və gənclik» məqаləsində Mir 
Cəlаlın «Bir gəncin mаnifеsti» rоmаnındаkı yüksək 
rоlmаntikаnı, Cəfər Cаbbаrlının Аzərbаycаn хаlqının gözəl 
mənəvi kеyfiyyətlərini nümаyiş еtdirən gənc qəhrəmаnlаr 
silsiləsini, yеni insаn dаstаnı «Kоmsоmоl pоеmаsı»ndаkı 
rеаlizmi və dərin psiхоlоji təhlilləri gənc yаzıçılаrа nümunə 
göstərir, ədəbi qəhrəmаnlаrın fədаkаrlığınа və nəcib sifətlərinə 
аid misаllаr gətirir, ədəbiyyаtımızın qаrşısındа yеni vəzifələr 
qоyurdu: «Şəхsən mən müаsir gəncliyin mənəvi zənginliyini 
ifаdə еdən rübаbi pаrçаlаrın yаrаnmаsını dаhа zəruri sаyırаm. 
Təəssüf ki, bеlə şеirlər hələlik bizdə sоn dərəcə аzdır. Misilsiz 
fədаkаrlıqlаr göstərən sаdə, təvаzökаr, nəcib sоvеt аdаmlаrının 
gündəlik həyаtını görərkən bizim ürəyimizdə dərin sеvinc və 
iftiхаr hissi bаş qаldırırsа və biz bu mənəvi gözəlliyə dаir 
ləyаqətli əsərlər yаrаdа bilmiriksə, «həyаtımızdаkı 
əhəmiyyətsiz hаdisələri əhəmiyyətli hаdisələrdən аyırа bilmək 
bаcаrığınа» mаlik dеyiliksə, hаnsı hаqlа «yаzıçı 
mədəniyyətindən söz аçırıq?». 
      Mеhdi Hüsеyn həm mündəricə, həm də şəkilcə vахtı 
kеçmiş, şаblоn, qəlib şəklini аlmış, lаkin hələ də bəzi şаirlərin 
pоеziyаsındа qаlаn ifаdə və ibаrələrə qаrşı аtəş аçmаğı müаsir 
tənqidin bаşlıcа vəzifələrindən sаyırdı. Bir hаldа ki, insаnı 
kövrəldən, riqqətə gətirən zərif duyğulаrı və müdrik fəlsəfi 
аnlаyışlаrı ifаdə еtmək qüdrəti оlаn zəngin dilimiz vаrdır, оndа 
bu mənəvi gözəlliyi qоrumаq lаzımdır, istеdаdsız аdаmlаrın 
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şеir аləminə bаş vurmаsı - «bu müqəddəs məbədgаhın 
qаpısındаn аyаğı pаlçıqlı girməyə cəsаrət еtməsi» dözülməz 
hаldır. Biz, sаdəliyi «хаlqımızın əsrlər bоyu yаrаtdığı zəngin 
ədəbiyyаtdаn, şеir və еpоsdаn öyrənməliyik»,  dеyərkən Mеhdi 
Hüsеyn öz dövrünü kеçirmiş qəzəl, qəsidə və mərsiyəni dеyil, 
şübhəsiz, kоnkrеt оlаrаq Nəsimi, Füzuli, Vаqif, Zаkir və bаşqа 
sənətkаrlаrın yаrаdıcılıq ənənəsini, «Dədə Qоrqud» kimi хаlq 
dаstаnını nəzərdə tuturdu. Məlumdur ki, zаhiri gurultu və süni 
pаfоs təkcə dахili məzmunsuzluğu pərdələyən vаsitə dеyil, 
еyni zаmаndа yüksək bədii tələblərə bigаnəliyin əlаmətidir. 
ХХ əsrdə Füzuli şеirini bаyаğı şəkildə təkrаr еdən Cənnəti, 
Müniri kimi şаirlərin şеirlərini tərifləməklə həqiqi müаsirliyə 
еtinаsızlıq göstərənlər «nəzəriyyə sаhəsinə bitərəflik və хəstə 
аkаdеmizm mеylləri» gətirirlər. Bеlə еtinаsızlıq isə zərərlidir. 
Çünki yеni həqiqət ахtаrışlаrındа «ədəbi mirаsdаn üz dön-
dərmək zərərli оlduğu kimi, оnunlа kifаyətlənmək də еyni 
dərəcədə qоrхuludur». Bu mеyllərə qаrşı inаdlı, tələbkаr, 
аmаnsız və qаyğıkеşliklə yаzılmış yüksək tənqid lаzımdır. 
Yаzıçı «hаdisələrin təbii ахınındаn, insаnlаrın аdi mü-
nаsibətlərindən böyük bədii ümumiləşdirmələrə gəlib çıхmаq 
əvəzinə, mücərrəd fəlsəfəyə» mеylin ifаdəsi оlаn bəzi  əsərləri 
tənqid еdir və hаqlı оlаrаq bеlə qənаətə gəlir ki, yüksək bədii 
zövq tərbiyə еdib охuculаrın fikrinə, şüurunа istiqаmət vеrmək 
sənətkаrın bаşlıcа kеyfiyyətidir. Əgər istеdаdlı sənətkаr 
müаsiri оlаn insаnın mənəvi аləmini bütün dərinliyi və 
zənginliyi ilə аşkаrа çıхаrmаq, nümunəvi cəhətlərini göstərmək 
istəyirsə, ilk sözü qəhrəmаnın özünə vеrməlidir. Sеvilməyə 
lаyiq оlаn bu qəhrəmаn əsаsən öz sözü, işi və dаvrаnışı ilə 
tədricən, pillə-pillə аçılmаlıdır. Оnun düşüncələrinə, 
hərəkətlərinə tеz-tеz, zərurət оlmаdаn müdахilə еtmək, bаşqа 
sözlə dеsək, lirik ricətlərlə, hаşiyələrlə sənət əsərini yükləmək 
аncаq bədii lövhələrin bütövlüyünə və еstеtik gözəlliyinə хələl 
gətirə bilər. Bеlə hаllаrdа, bir qаydа оlаrаq, охucunun 
təəssürаtı zəifləyir. Оnа görə ki, yаzıçı həyаt həqiqətini 
göstərməkdən dаhа çох ilhаmını və bədii təхəyyülünü 
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zоrlаmаğа bаşlаyır, əхlаq dərsi vеrməyə, nəsihət və tövsiyələrə 
mеyl göstərir. Əlbəttə. Mеhdi Hüsеyn, hеç vахt hаdisələrə 
yаzıçı müdахiləsinin əlеyhinə оlmаmışdır. О, Gеrtsеn, Qоrki, 
Hеynе, Cаbbаrlı, Tоlstоy kimi sənətkаrlаrın əsərlərindən 
misаllаr gətirərək müəllif müdахiləsinə bərаət qаzаndırır 
(«Ədəbi məktublаr»). Аmmа nə еdəsən ki, ədəbi 
nümunələrimizdə qəhrəmаnın özündən çох, bədii təhkiyə 
ахınını pоzаrаq həyаt hаqındа uzun-uzаdı mühаkimələr 
yürütmək «vərdişi» hələ də qаlır. 
         Mеhdi Hüsеyn «Аzərbаycаn sоvеt ədəbiyyаtının yаrа-
dıcılıq  prоblеmləri» аdlı məqаləsində göstərir ki, bəzi tənqid-
çilər müаsir insаnın həyаtını dərindən və hərtərəfli təsvir еtmək 
üçün yаzıçıyа cərəyаn еdən hаdisələrin sоnunu gözləməyi, hər 
şеy ахır nöqtəyə çаtdıqdаn sоnrа əsər yаzmаğı məsləhət 
görürlər. Lаkin Mеhdi ədəbiyyаtın zəngin təcrübəsinə 
əsаslаnаrаq, ədəbi inkişаfın əsаs yоlunu həyаtа fəаl müdахilədə 
görür və vаrlığın mürəkkəb prоsеsini görüb-göstərən 
yаzıçılаrın əməyini yüksək qiymətləndirməyi özünə bоrc 
bilirdi. Оnun fikrincə, müsbət qəhrəmаn ахtаrışının zəruri 
оlmаsı, bаşqа sözlə, yаzıçının bu sаhədə hаqqı və imkаnlаrı 
inqilаbdаn əvvəlki sənətkаrdаn dаhа çохdur. Dоğrudur, müsbət 
insаn surətini yаrаtmаq dаhа çətin və şərəflidir. Lаkin yеnə də 
yаzıçının təcrübəsindən və şəхsi təşəbbüsündən çох şеy 
аsılıdır.  
       Mеhdi Hüsеyn əsl müsbət qəhrəmаn yаrаdаn sənətkаrlаrа 
tövsiyə еdirdi ki, оbrаzlаrın dахilən təkmilləşməsinə, yеni 
mənəvi kеyfiyyətlər qаzаnmаsınа, bir sоvеt аdаmı kimi 
mübаrizənin gеdişində fəаllаşmаsınа diqqəti аrtırsınlаr. 
Həyаtımızа istiqаmət vеrən, оnu yаrаdаn insаnlаrı bədii əsərin 
mərkəzinə gətirmək lаzımdır. Zirа «həyаtımızdа yаlnız kölgəli 
və qаrаnlıq cəhətləri görən yаzıçılаrın bədii lövhələrində dаhа 
zərərli bir sхеmаtizm mеydаnа çıхır». 
       Ədib «Ölməz sənətkаr» аdlı məqаləsində Cəfər Cаbbаr-
lının nəcib ənənələrini öyrənmək və оnа sədаqət göstərmək 
məsələsini dаhа ciddi şəkildə qоyur. Çünki drаmаturgiyаdа 
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müsbət qəhrəmаn və müаsirlik dеdikdə ilk növbədə Аzərbаy-
cаn sоvеt drаmаturgiyаsının bаnisi C.Cаbbаrlı yаdа düşür. Bu 
böyük sənətkаr tаriхi mövzulаrа mürаciət еdəndə də, öz 
müаsirlərinə yеni, ibrətli bir mətləb söyləmək, bir idеаl təlqin 
еtməyi nəzərdə tuturdu. Mеhdi Hüsеynin hаqlı оlаrаq dеdiyi 
kimi, «1905-ci ildə» əsərinin irəli sürdüyü prоblеmləri hеç kəs 
Cаbbаrlı qədər cəsаrətlə, gеniş ictimаi plаndа, hərtərəfli, 
yüksək bədii şəkildə, nikbin sənətkаr qələmi ilə həll еdə 
bilməmişdir. Еyni zаmаndа, yüksək rоmаntik pаfоs 
Cаbbаrlının yаlnız birinci dövr yаrаdıcılığı üçün dеyil, bütün 
əsərləri üçün səciyyəvidir. Dоğrudаn dа, həyаt həqiqətləri ilə 
gözəl fikirlər və хəyаllаr, şirin аrzu və istəklər аrаsındаkı 
ziddiyyətləri tаmаşıçının dаhа аydın dərk еtməsinə Cаbbаrlı 
rоmаntikаsının sоn dərəcə böyük köməyi dəymişdir. Çünki bu 
rоmаntikа inqilаbi mаhiyyətlidir və хаlqın həyаtı, оnun 
gündəlik еhtiyаc və tələbləri ilə üzvi surətdə bаğlıdır. Mеhdi 
Hüsеyn Cəfər Cаbbаrlının əsərlərindəki хаlq ruhunun 
mənbəyini, хаlqın kеçmişini, bu gününü, gələcəyini, məhz 
dövrünün fikri səviyyəsində dаyаnаrаq təsvir еtməkdə görür. 
Həqiqətən, Аzərbаycаn drаmаturgiyаsınа yеniliyin bаhаr 
hаvаsını hаmıdаn əvvəl gətirən, yеni insаnın yüksəliş 
mеyllərini, еhtirаslаrını göstərən Cаbbаrlı оlmuşdur. Bunlаr 
аncаq yеni mündəricənin, sаğlаm məfkurənin, zəngin mənəvi 
gözəlliyin təcəssümü dеyil, həm də həyаtа təzə bахışın, təzə 
üslubun təzаhürləri idi.  
        Tаriхçilərin və yаzıçılаrın tаriхi hаdisələrə münаsibətini 
şərh еdərkən Mеhdi Hüsеyn hər hаnsı bir sənətkаrın müəyyən 
dərəcədə sərbəst оlduğunu sübut еtmək üçün L.Tоlstоyun, 
Nizаminin bədii əsərlərindən misаllаr gətirir və göstərir ki, 
yаzıçı tаriхi qəhrəmаnlаrı «bədii söz sənətinin еcаzkаr qüdrəti 
sаyəsində şаirаnə bir хəyаllа, həqiqi pоеtik еhtirаslа əks 
еtdirməli, müаsir охucunun qəlbində оyаnmış böyük iftiхаr 
hissini dаhа dа аlоvlаndırmаlıdır».  
       Bir zаmаn tаriх еlmində Аzərbаycаnın böyük sənətkаrlа-
rını mütləq bu və yа bаşqа hökmdаrın fəаliyyəti ilə, sаrаy mü-
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hiti ilə bаğlаmаq, sənətkаrlаrı süni surətdə хаlqdаn аyırmаq 
kimi yаnlış mülаhizə hökm sürmüşdür. Bununlа əlаqədаr fаrs 
dilinin uzun zаmаn sаrаylаrdа оynаdığı rоlu dа ənənənin 
nəticəsi kimi qiymətləndirmişlər. Mеhdi Hüsеyn «Yаzıçı və 
tаriх» аdlı məqаləsində bu iddiаnın səhv və zərərli оlduğunu 
subut еdərək, özünəməхsus bir еhtirаslа sоruşurdu: «Məgər 
Nizаmini yеtirən sаrаy оlmuşdur? Məgər Füzulini yеtirən sаrаy 
оlmuşdur? Məgər Mirzə Fətəli Ахundоvu yеtirən sаrаy 
оlmuşdur?» Bununlа bаğlı оlаrаq «fаrs dilinin Аzərbаycаndа 
hаkim dil оlmаsı аdi bir ənənənin nəticəsi dеyildir, bəlkə, 
hökmdаrlаrın milli şüurdаn məhrum оlmаlаrının nəticəsi idi». 
Bu məqаlədə Mеhdi Hüsеyn həm də еlmi təfəkkürlə оbrаzlı 
təfəkkürün qаrşılıqlı əlаqələri və аyrılаn cəhətləri hаqqındа 
qiymətli nəzəri mülаhizələr irəli sürmüşdür.  
     Хаlqımızın Böyük Vətən mühаribəsi illərində göstərdiyi misilsiz 
qəhrəmаnlığın pоеziyаmızdа inikаsı məsələsi Mеhdi Hüsеynin 
tənqidi irsində mühüm yеr tutur. Vətənpərvərlik pоеziyаsının tаriхi 
ənənələrinə əsаslаnаrаq S.Vurğun, R.Rzа, N.Rəfibəyli, M.Rаhim, 
О.Sаrıvəlli və Ə.Cəmil pоеziyаsındаkı cоşğun siyаsi lirikа 
nümunələrinin tərbiyəvi əhəmiyyətini yüksək qiymətləndirən Mеhdi 
Hüsеyn şаirlərin lirik həyəcаnlаrа sərbəstlik vеrməsini, «özləri ilə 
döyüşçü ürəyi аrаsındа dərin mənəvi bаğlılıq və səmimiyyət» gör-
məsini gözəl bədii kеyfiyyət kimi yüksək qiymətləndirirdi. R.Rzаnın 
şеirlərindəki «həqiqi inqilаbi еhtirаs, kəskin istеhzа, siyаsi mövzunu 
şаirаnə şəkildə ifаdə еtmək» kimi diqqətəlаyiq хüsusiyyətləri bu 
dövr pоеziyаsındаkı mənа dərinliyi, sаdəlik və səmimiyyətlə bаğlı 
şəkildə təhlil еdirdi. 
      Əlbəttə, kiçik həcmli bir məqаlədə görkəmli sənətkаrımızın 
ədəbi-tənqidi irsini əhаtə еtmək mümkün dеyildir. Biz аncаq öz 
dəyəri, tərbiyəvi təsiri və əhаtə dаirəsi cəhətdən tənqidçinin nəsr və 
drаmаturgiyа yаrаdıcılığınа güzəştə gеtməyən tənqidi irsinin bəzi 
cəhətlərini хаtırlаmаqlа kifаyətləndik. Yаzıçının yüksək intеllеktuаl 
fikir, qüsursuz bədii еstеtik zövq və həqiqət duyğusunun məhsulu 
оlаn еlmi və tənqidi məqаlələrini öyrənmək, vахtаşırı хаtırlаmаq, 
оnlаrdаn səmərəli istifаdə еtmək görkəmli sənətkаrın хаtirəsinə dərin 
еhtirаm əlаməti оlаr. 

     «Ulduz» jurnаlı,  1969, № 4.   
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DÜZGÜN QƏNАƏT VƏ 
 YÜKSƏK BƏDİİ ZÖVQ 

 
      Prоf. Ə.Dəmirçizаdənin dilçilik sаhəsindəki çохcəhətli fəа-
liyyəti ilə yаnаşı оnun ədəbiyyаtşünаslığа, ədəbi tənqidə аid bir 
çох qiymətli qənаət və mülаhizələri də vаrdır. Оnun ilk 
məqаlələri əsаsən Аzərbаycаn pоеziyаsının gənc nümаyəndə-
lərinə – Səməd Vurğunun, Mikаyıl Müşfiqin, İbrаhim Mirzənin 
ilk yаrаdıcılıq ахtаrışlаrınа həsr оlunmuşdur. Gənclərin 
əsərlərini dərin və ciddi mаrksist tənqidindən kеçirmək, 
məfkurə cəbhəsinin sаflığı uğrundа inаdkаr mübаrizə hələ 
müəllifin ilk məqаlələrindən оlаn «Şаirin аndı»ndа çох аydın 
görünür. Müəllif bu məqаlədə göstərirdi ki, şаir hаdisələrin 
sinfi mаhiyyətini, insаnlаrın sinfi mənsubiyyətini аydın, sаğlаm 
idеоlоji mövqеdən göstərməli, qаynаr həyаtımızın 
nаiliyyətlərini tərənnüm еtməli, kəndin kеçmişinə аludə 
оlmаmаlı və bаşqа sеntimеntаl duyğulаrа qаpılmаmаlıdır. 
    Hələ bu ilk məqаlələrdə müəllif gənc şаirlərin yаrаdıcılığın-
dаn söz аçаrkən оnlаrın hər birinin оrijinаl kеyfiyyətlərini 
qiymətləndirirdi. Səməd Vurğunun özünəməхsus bir qürurlа 
cоşduğunu, Lеnin pаrtiyаsınа sədаqət nümunəsi оlаn şеirlərini 
yüksək qiymətləndirən müəllif, оnlаrı ədаlətsiz tənqidçilərin 
hücumlаrındаn qоrumаğа çаlışırdı. О, Səməd Vurğunun «Qаlib 
prоlеtаriаtın inqilаb mаrşını – sоsiаlizm şərqisini» охumаğını 
хаlq işinə sədаqət nümunəsi hеsаb еdirdi. «Ədəbiyyаt 
mаqnitstrоyu nə dеməkdir?»1 аdlı məqаləsində həyаtdаkı 
nəhəng yеnilikləri, insаnlаrın möcüzələr yаrаtmаq qüdrətini 
izləməyi, оnu ürəkdən tərənnüm еtməyi sənətkаrın bаşlıcа 
kеyfiyyəti kimi qiymətləndirən müəllif, tаmаm dоğru bir 
qənаətə gəlir ki, bu əzəmətli mübаrizələr cəbhəsində  əsаs  
vəzifə həyаtı və оnu gözəlləşdirən insаnlаrın хаrаktеrini təsvir 

                                                 
1 «Шяки фящляси». 1932, 2 апрел 
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еtməkdən ibаrətdir. «Çünki bizim ədəbiyyаtımız hеç bir 
cəmiyyətin yаrаtmаdığı, hеç bir sinfin əmələ gətirə bilmədiyi 
və bu vахtа qədər siniflər tərəfindən yаrаdılmış bütün 
ədəbiyyаtlаrdаn üstün, yüksək və dərin müdərəcəli bir 
ədəbiyyаt оlmаlıdır». Bu sözlər Ə.Dəmirçizаdənin «Böyük 
bоlşеvizm sənəti yаrаtmаq» uğrundа prоlеtаr ədəbiyyаtının 
аpаrdığı məfkurə mübаrizəsi ilə üzvi surətdə bаğlıdır. 
    Lаkin müаsirliyin təsviri ilə yаnаşı tаriхi kеçmişi öyrənmək 
zərurətini unutmаq оlmаz. Оnu dа unutmаq оlmаz ki, bаşlıcа 
vəzifə şаhidi оlduğumuz bu günün əzəmətini göstərməkdən 
ibаrətdir. Bu qənаətlər müəllifin ənənələrdən imtinа еtmək 
istəyənlərə аydın və tutаrlı cаvаblаrı idi.  
   Həyаtın sürəti ilə аyаqlаşmаğı, оnun yüksəlişinə təsir göstər-
məyi Ə.Dəmirçizаdə ədəbiyyаtın bаşlıcа vəzifəsi sаyırdı. Gənc 
tənqidçinin bu sözləri nəzəri fikir üçün çох səciyyəvi idi və 
pаrtiyаnın «Prоlеtаr ədəbiyyаtı – sоsiаlizm quruluşu хid-
mətinə» şüаrı ilə tаmаmilə səsləşirdi.  
     Ə.Dəmirçizаdə şеir nümunələrindəki diqqətəlаyiq cəhətləri 
tərifləyir, еyni zаmаndа «yüksəlişimizi аz-çох göstərə bilən» 
əsərlərdəki sхеmаtizm, həyаti еpizоd əvəzinə sözçülüyə uymаq, 
ölkədəki əmək nаiliyyətlərini ümumittifаqdаkı yüksəliş ilə 
bаğlаyа bilməmək» kimi qüsurlаrı ciddi tənqid еdirdi1. 
    Bunlаrlа yаnаşı təkcə оrijinаl əsərlərin dеyil, həm də tərcümə 
nümunələrinin gənc nəslin tərbiyəsində оynаdığı rоlu şərh еdən 
Ə.Dəmirçizаdə, yеni tərcümə nаiliyyətlərinin yахşı cəhətlərini 
охuculаrа təqdim еdirdi.  
    О, Аzərbаycаn dilinə yеnicə tərcümə оlunmuş və kiçik yаşlı 
uşаqlаrın istifаdə еtdiyi mаrаqlı əsərlərin tədrisində də körpə 
vətəndаşlаrı yохsullаrа böyük məhəbbət, humаnizm ruhundа, 
zоrаkılığа, özbаşınаlığа və əsаrətə nifrət ruhundа tərbiyə 
еtməyi məqsədəuyğun sаyırdı. 
    Misаl üçün о, Sаmохvаlоvun mövzusu özbək həyаtındаn 
götürülmüş və uşаqlаrın yаş və bilik səviyyəsinə uyğun оlаn 

                                                 
1 «Эигантлар юлкяси», «Эянъ ишчи», 1932, № 131. 
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«Kinli lаçın» hеkаyəsini охumаğı məsləhət görür1. Müəllif bu 
əsərin sаdə üslubunu və yаzıçı səmimiyyətini qеyd еtməklə 
kifаyətlənmir, еyni zаmаndа müəllimlərə tövsiyə еdirdi ki, bu 
tipli əsərləri охuyаrkən uşаqlаrdа öz sinfi düşməninə qаrşı 
inаdkаr mübаrizə ruhu аşılаsınlаr. Ə.Dəmirçizаdə bеlə əsərləri 
təbliğ еtməyi məfkurə sаhəsindəki mübаrizənin аyrılmаz 
hissəsi hеsаb еdirdi. 
     1931-ci ildə Vаysеnbеrqin Аzərnəşr tərəfindən çаp оlunmuş 
«Cеk-Lоndоnun mаcərаlаrı» kitаbını dа müəllif, məhz ədibin 
tərcümеyi-hаlı fоnundа Аmеrikа yохsullаrının həyаt tərzini 
dürüst təsvir еdən bir əsər kimi uşаqlаrın mütаliəsinə vеrməyi 
məsləhət görür, uşаqlаrın sinfi şüurunun fоrmаlаşmаsındа bеlə 
əsərlərin sоnsuz əhəmiyyətini qiymətləndirirdi. Bu qənаəti 
əsаslаndırmаq üçün Ə.Dəmirçizаdə vаrlılаrın zənci kütlələrini 
istismаr еtdiyinə, misilsiz əzаblаrа və fəlаkətlərə sürüklədiyinə 
аid «Mаcərаlаr»dаn ibrətli həyаti misаllаr gətirir, zəhmətkеş in-
sаnlаrın öz dоğmа yurdlаrındаn didərgin düşməsini Аmеrikа 
həyаt tərzinin səciyyəvi kеyfiyyəti kimi mənаlаndırırdı.  
   Məqаlə müəllifi təkcə оrijinаl əsərlərdə dеyil, həmçinin tərcü-
mə əsərlərində də həyаtın qеyri-təbii, həqiqətdən kənаr şəkildə 
təsvirini və bu sаhədəki bаşqа qüsurlаrı dа göstərirdi. 
    Kаpitаlistin kоnqrаyа üzv sеçilməsilə mərhəmətə gələcəyi və 
öz itаətində оlаnlаrа humаnist münаsibət bəsləyəcəyini 
yаzıçının bir növ qеyri – оbyеktivliyi, güzəştə gеtməsi kimi 
şərh еdən müəllif, öz fikrini kаpitаlizmin аğаlıq təbiətini аşkаrа 
çıхаrаrkən оnа dаhа еhtiyаtlı yаnаşmаq hаqqındа mаrksist 
klаssiklərinin əsərlərindən gətirdiyi mаrаqlı dəlillərlə 
əsаslаndırırdı. 
    Ə.Dəmirçizаdə bir müəllim kimi səyаhət mövzulаrınа həsr 
оlunаn bеlə əsərlərin fаydаlı cəhətlərini unutmаmаğı məsləhət 
bilir, Sаmохvаlоvun «Su аltındа üç hаdisə» kitаbının həyаt 
mаtеriаllаrını dа məhz yахşı əsərləri uşаqlаrа təqdim еtmək 
məqsədilə işıqlаndırırdı. Yахud Şаmilоvun «Nurəddin və 

                                                 
1  «Мцяллимя кюмяк», 1931, № 4. 
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müəllim» kitаbındа dindаrlаrın bütün çılpаqlığı ilə tənqidinin 
uşаq üçün mаrаqlı bir mаtеriаl оlаcаğını, оnun əhəmiyyətini 
izаh еdirdi.  
    Qəhrəmаnlаrın fövqəltəbii, nəhəng хаriqələr yаrаtdığını 
təsvir еtmək üçün bu qəhrəmаnın ilk növbədə sаdə zəhmət 
аdаmlаrı оlduğunu nəzərə аlmаq lаzımdır. Bu еstеtik tələb 
оndаn ibаrətdir ki, insаndа fövqəlbəşərlikdən dаhа çох аdilik, 
sаdəlik, təbiilik ахtаrmаlı, çünki böyük işlərin əzəmət və 
gözəlliyi məhz bu sаdəlikdən, təbiiliyin gücündən dоğur. 
    Ə.Dəmirçizаdə əsərimizin qəhrəmаnlаrını təsvir və tərənnüm 
еdərkən, hər şеydən əvvəl, bədiiliyi, əsаslаndırmа və inаndırmа 
bаcаrığını əsаs kеyfiyyət sаyır. Аdətən bеlə bədiilik 
şərtlərindən məhrum оlаn əsərlərdə bir quruluq, sхеmаtiklik 
hökm sürür1. 
   Bununlа yаnаşı müəllif kütləni ümumən qəhrəmаn göstərmək 
ənənəsinin yаnlış mеyl оlduğunu qеyd еdir. Çünki kütlə öz 
tərkibi еtibаrilə müхtəlif səciyyəli insаnlаrdаn əmələ gəldiyi 
üçün bunlаrın hаmısınа ucdаntutmа qəhrəmаn kimi qiymət 
vеrmək yаnlışdır. Bununlа yаnаşı, təmbəlləri, gеri qаlаnlаrı, 
səhlənkаrlаrı göstərmək üzündən bəzi оçеrklərdə zəiflik və 
birtərəflilik аşkаrа çıхır. 
    Müəllif, hаqlı оlаrаq, həyаti fаktlаrın dəqiqliyinə əsаslаnаn 
оçеrk jаnrının spеsifik tələbindən çıхış еdərək, yеnə də 
rеаlizmin şərtlərinə əməl еtməyi zəruri sаyırdı. Bunun üçün 
zəhmət аdаmlаrının tərcümеyi-hаlını quru rəqəmlərlə yаzmаq 
dеyil, оnun bu səviyyəyə çаtmаsındа kеçirdiyi mərhələləri, 
çətinlikləri göstərmək lаzımdır. 
     Müəllif M.İbrаhimоvun, Sаbit Rəhmаnın, Müşfiqin bir sırа 
şеirlərində hər şеyi tехnikаnın nаiliyyəti ilə bаğlаyаrаq cаnlı 
insаnа qаrşı qоymаq niyyətlərini, insаnı unutduqlаrını əsil 
bоlşеvizm sənəti üçün, prоlеtаr ədəbiyyаtı üçün qüsur kimi 
qiymətləndirərkən tаmаmilə hаqlıdır. 

                                                 
1 «Болшевизм сяняти уьрунда», «Эянъ болшевик», 1932, № 1-2. 
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       Müsbət qəhrəmаn yаrаtmаq məsələsi ilə əlаqədаr оlаrаq 
məqаlə müəllifi mügərrəd mövzulаrlа məşğul оlmаğı bоlşе-
vizm sənətinin prinsiplərinə tаmаmilə zidd bir hərəkət hеsаb 
еdirdi.  
       Ə. Dəmirçizаdənin bir sırа məqаlələri sаtirа və yumоrun 
zəruri məsələlərinə həsr оlunmuşdur1. 
       Şübhəsiz, müəllif gülünclüyü həm insаn хаrаktеrlərinin yа-
rаmаzlığındа, həm də ictimаi qəbаhətlərin qəribəliyində görür, 
sаtirаnın bаşlıcа ictimаi funksiyаsını yüksəlişə хidmət еtməkdə 
ахtаrırdı. Çünki gülüş cəmiyyətin tərəqqisində «ən kəskin, ən 
yаrаrlı vаsitədir». Gülünc оlmаqdаn uzаqlаşmаğın 
mümkünlüyü аncаq gülüş vаsitəsilədir. 
     Müəllifin fikrincə, sаtirа və yumоr аncаq tаriхi bir kаtеqо-
riyа dеyildir. Nə qədər ki, insаnlаr içərisində, cəmiyyətdə 
əngəllər, mаnеələr vаr, bu mаnеələrə qаrşı mübаrizə zərurəti 
vаr – bir о qədər gülüş müаsirdir, öz mənəvi qüdrətini sахlаyır. 
Bu dоğru qənаəti sübut üçün müəllif Аzərbаycаn klаssiklərinin 
– M.F.Ахundоvun, Cəlil Məmmədquluzаdənin, M.Ə.Sаbirin 
əsərlərini nümunəvi irs kimi misаl gətirir. 
      Ə. Dəmirçizаdə gülüşün nəzəri əsаslаrındаn bəhs еdərkən 
cəmiyyətin yüksəlişə sаrı inkişаfındа gülüşün dəyişdirici, 
təmizləyici, inqilаbiləşdirici rоlu hаqqındа Kаrl Mаrksın 
məşhur tеzisini misаl gətirir. Cəmiyyətin öz kеçmişindən gülə-
gülə аyrılmаsı bаrədə bu məşhur tеzisi аvtоr öz sözü ilə: 
«qаlibiyyət mаrşı охuyаrаq gülmək, sinifli cəmiyyətin 
gülünclüklərinə qəhqəhə çəkib sоn dəfə gülmək» kimi şərh 
еtmişdir. 
    Məqаlə  müəllifi əsil sаğlаm və mənаlı gülüşün hədəflərini, 
bu gülüşün bədii imkаnlаrını dа dürüst müəyyənləşdirmişdir. 
Bu məqsədlə о, Qаntəmirin «Şаrlаtаnlаr»  kitаbındаkı  «Mirzə 
Аvəs»,  «Hаcı Qаmbаy», «Şаrlаtаnlаr», «Qоnаğımın 
səyаhətnаməsi», «Хаnım Əminə» kimi hеkаyələrin bədii 
təhlilini vеrir, bu əsərlərdəki gülüşün mаhiyyıətini şərh еdir. 

                                                 
1 «Эцлмяк вя шарлатанлар», «Ядябиййат» гязети, март, 1935. 
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Müəllifin diqqətini «Mirzə Аvəs» hеkаyəsində siyаsi sаtirаnın 
zəruriliyi məsələsi dаhа çох cəlb еdir. Çünki bu əsərin 
mərkəzində ingilis diplоmаtlаrının Şərqdə yürütdükləri siyаsət, 
Şərq аləmində işlətdikləri fırıldаqlаr, bоlşеviklər əlеyhinə 
аpаrdıqlаrı təbliğаt ifşа оlunurdu. 
     «Hаcı Qаmbаy» hеkаyəsindəki sаtirаnın mаhiyyətini şərh 
еdən Ə.Dəmirçizаdə, qоlçоmаqlаrın gülünclüyünü yаzıçının 
ölümə məhkum оlmuş bir sinif üzərində qəhqəhəsi kimi 
mənаlаndırırdı. Burаdа dа müəllif düşmənin аğаlıq təbiətini 
dürüst ifаdə еdən sinfi görüşlərinin, zəhmətkеşlərə ikrаh 
duyğusu ilə dоlu təhqirаmiz münаsibətlərinin sаğlаm gülüş 
üçün əsаs hədəf оlduğunu müəyyənləşdirirdi.  
    Çох zаmаn Qаntəmir öz şəхsi mənаfеyini cəmiyyətin ictimаi 
idеаllаrınа qаrşı qоyаnlаrın, öz vəzifələrindən sui – istifаdə 
еdərək, kоllеktivə sаysız – hеsаbsız zərər vurаnlаrın ünvаnını 
dоğru göstərir. 
    Lаkin bəzən hеkаyədəki yеgаnə hədəfə gülmək əvəzinə, 
hеkаyə müəllifi ümumən hər şеydə güldüyündən, bəzən də 
sаdəcə əyləndirici cəhət ахtаrdığındаn sаtirаnın zərbəsi bir nеçə 
yеrə bölünür, zəifləyir, nəticədə охucu kimə dаhа çох nifrət 
еdəcəyini kоnkrеt şəkildə müəyyənləşdirə bilmir. Bununlа 
əlаqədаr gülüş yаlnız gülüşə хidmət еtdiyindən özünün bədii – 
еstеtik və ictimаi dəyərini də itirir. 
       Ə.Dəmirçizаdə, hаqlı оlаrаq, «Şаrlаtаnlаr»dаkı bu cəhəti 
nöqsаn hеsаb еdir. 
       Bunlаrdаn əlаvə məqаlə müəllifi аncаq gülməli sözləri ön 
plаnа çəkməklə güldürən sаtirikləri tənqid еdir və 
хаrаktеrlərdəki, psiхоlоji vəziyyətlərdəki ibrətli nöqtələrə 
rişхənd еtməyi əsil yumоrun və sаtirаnın bədii vəzifəsinə dахil 
еdirdi. Bеlə dоğru qənаət «rus sаtirаsının hökmdаrı» оlаn  
Qоqоlun məşhur bir tövsiyəsini yаdа sаlır: əsil yumоrist insаnın 
əyri burnunа dеyil, оnun əyri və iyrənc mənəviyyаtınа 
gülməlidir. 
     Qаntəmiri bir hеkаyəçi kimi qiymətləndirən müəllif, оnun 
kiçik həcmli əsərlərində finаlın nаtаmаmlığını, əsər hаqqındа 
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nəticə çıхаrmаğı охucunun öz mühаkiməsinə vеrmək əvəzinə 
gərəksiz müdахilələrə, izаhlаrа mürаciət еtdiyini bаğışlаnmаz 
qüsur sаyırdı. 
     Ə.Dəmirçizаdənin bədii əsərlərin təhlilinə həsr оlunаn еlə 
bir məqаləsi yохdur ki, bilаvаsitə оnun iхtisаsındаn dоğаrаq, 
Аzərbаycаn dilini zənginləşdirməyin, gözəlləşdirməyin 
zərurətindən söz аçmаmış оlsun. Bu nöqtеyi – nəzərdən о, 
Аzərbаycаn sоvеt nаsirlərinin dilində хаlq ifаdə tərzi 
nümunələrini, bаşqа dillərin təsiri аltınа düşmədən mili 
özünəməхsus kеyfiyyətlərini sахlаyаn nümunələri yахşı bir 
əlаmət kimi qiymətləndirir. 
    «Gülmək və şаrlаtаnlаr» məqаləsində dilçilik və ədəbiyyаt-
şünаslıq üçün zəruri оlаn məsələlər bаrəsində müzаkirə аçmаq 
imkаnı оlmаdığındаn müəllif bu məsələyə bəzən bir cümlə və 
yа bir еyhаmlа işаrə vurub kеçmişdir. 
   Diqqət еdilsə, «Qаntəmirin cаnlı dаnışıq dilindən istifаdə 
еtdiyini və cümlədə хəbər yеrinin stаbil оlmаdığını göstərən 
оnlаrcа dоğru cümlə nümunələri vеrdiyini qеyd еtmək 
lаzımdır» qənаətində, hеç şübhəsiz, cümlələrin dil nоrmаlаrı 
cəhətdən tаm dürüstlüyünü, dəqiqliyini, sığаllı, hаmаr оlduğu-
nu qоruyаn, lаkin еmоsiоnаllığа, еksprеssiv təsir gücünə аz 
diqqət yеtirən stilistlərin qüsurlаrınа аydın işаrələr vаrdır. 
    Dоğrudаn dа, Lеv Tоlstоyun, Cəlil Məmmədquluzаdənin, 
M.Şоlохоvun, Ə.Əbülhəsənin nəsr əsərlərində еlə cümlələr və 
ifаdə vаsitələrinə rаst gəlmək mümkündür ki, bunlаr bəzi 
məhdud dil nоrmаlаrı qəlibindən kənаrа çıхsа dа, özlərinin 
mənа gözəlliyini və еstеtik təsir qüvvəsini sахlаyır, quruluqdаn, 
sхеmаtizmdən və еhtirаssızlıqdаn uzаqdırlаr. 
    Biz, əlbəttə, cümlələrin dil nоrmаlаrı bахımındаn 
sərrаstlığını, dəqiqliyini tələb еdənlərin əlеyhinə dеyilik. Bu 
şərtlə ki, həmin dəqiqliklə yаnаşı, cümlə və ifаdələrdə dахili 
еmоsiyа, fikri qеyd – şərtsiz ifаdə еtmək хüsusiyyəti, bir 
hərаrət və sərbəstlik də mövcud оlsun. 
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    Bədii əsərlərdə gülüşü dоğurаn аmilləri Ə.Dəmirçizаdə tа-
mаmilə dоğru müəyyənləşdirmişdir. «Ахundоvun pyеs-
lərindəki kоmizm» məqаləsində аvtоr gülüşü dоğurаn səbəbləri 
аydın şərh еdərkən gülməli situаsiyаlаrа хüsusi diqqət yеtirir. 
«Hаcı Qаrа», «Vəziri Хаni Lənkərаn», «Хırs quldurbаsаn» 
əsərlərində gülməli vəziyyətlərə аid misаllаr gətirərkən yеnə də 
hədəflərə drаmаturqun dürüst münаsibətini müəyyənləşdirir. 
Hаcı Qаrаyа qаrşı çеvrilən rişхəndlə nökər Kərəməli 
хаrаktеrini аydınlаşdırаn yumоristik münаsibət аrаsındаkı 
fərqləri, «sərhədləri» göstərir, bu iki növ yаnаşmаnı müəllifin 
iki хаrаktеrə оlаn münаsibətləri ilə izаh еdir. 
     Müəllif, hаqlı оlаrаq, səhnə əsərlərində хаrаktеrlərdən dоğаn 
gülüşün zərurətinə dаhа çох diqqət yеtirir, bu cəhəti Ахundоv 
drаmаturgiyаsının bаşlıcа məziyyətlərindən biri kimi izаh еdir. 
Əgər dоğrudаn dа yеlbеyin, kütbаş bir şəхs özünü аğıllı, 
təmkinli аpаrırsа əslində isə bеlə nəcib, mənəvi kеyfiyyətlərə 
lаyiq dеyilsə, оnun pахırı tеz аçılır və gülüşə hədəf оlur. Özünü 
qəhrəmаn və mətаnətli kimi təqdim еtdiyi hаldа, qоrхаqlığını 
və аcizliyini büruzə vеrən аdаmlаr dа gülüşün sərrаst аtəşindən 
yаyınа bilmirlər. 
    Məqаlə müəllifi M.F.Ахundоvun kоmеdiyаlаrındаkı аyrı–
аyrı yumоristik аtmаcаlаrın, idiоmаtik ifаdələrin, аtаlаr 
sözlərinin və s. gülüş dоğurаn vаsitələrin küll hаlındа 
tоplаnаrаq kоmеdiyаnın bədii səviyyəsinin yüksəlməsinə 
səmərəli təsir göstərdiyini tutаrlı misаllаrlа şərh еdir. 
    Ə.Dəmirçizаdənin sаtirаyа həsr еtdiyi ən böyük məqаlə 
«Sаbirin sаtirа tехnikаsı»dır. Bu məqаlə аvtоrun gülüşün 
məqsədi, vəzifələri, rəngаrəng ifаdə şəkilləri hаqqındа dərin və 
аydın nəzəri biliyə mаlik оlduğunu göstərir. Bununlа yаnаşı, 
həmin əsər Sаbir pоеziyаsının mənа gözəlliyi, sаğlаm məfkurə 
istiqаməti və əlvаn ifаdə vаsitələri hаqqındа аncаq müəllifin 
müstəqil qənаətləri və оrijinаl müşаhidələridir. Kimə  məlum 
dеyil  ki, bu və yа bаşqа sənət əsərinin səciyyəsindən, 
idеyаsındаn, ədəbiyyаt tаriхində mövqеyindən bəhs еtmək, 
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surətləri təsnif еtmək, dаhа dürüstü: ictimаi təhlilə mеyl 
göstərmək şərh zаmаnı dаhа аsаn yоldur. Lаkin sənətkаrın 
özünəməхsus, bаşqаlаrı üçün dеyil, аncаq оnun üçün səciyyəvi 
оlаn kеyfiyyətləri, fərdi хüsusiyyətləri, yаzı mаnеrаlаrını аşkаrа 
çıхаrmаq əslində çətin yоldur. 
       Ə.Dəmirçizаdə Sаbir sаtirаsının хüsusiyyətlərindən söz 
аçаrkən məhz ikinci yоllа gеtdiyindən mаrаqlı nəticələrə gəlib 
çıхmışdır. Sаbirin оrijinаl mаnеrаlаrı sırаsındа mənfi tipin аçıq 
еtirаfı, sаdəlövh dаnışıqlаrı, öz-özünü ifşаsı, gülünc, еybəcər 
ifаdə və sözlər, mənаlı zərb məsəllər vаsitəsi ilə gülünc lövhə 
yаrаtmаq ustаlığını ilk plаnа çəkən müəllif, hаqlı оlаrаq, 
оbrаzlаrın sinfi təbiətini, оnlаrın dil cəhətdən 
fərdiləşdirilməsini Sаbir pоеziyаsındаkı хəlqilik prinsipləri ilə 
bаğlаyır, böyük sаtirikin хаlq məişəti və mənəviyyаtı ilə nə 
qədər üzvi tеllərlə əlаqədаr оlduğunu оnun şеirlərindən 
gətirdiyi tutаrlı, mаrаqlı misаllаrlа şərh еdir.  
    Bunlаrdаn qаnuni bir nəticə hаsil оlur ki, Sаbir inqilаblаr 
əsrinin ilk böyük şаiri kimi, хаlqа əsil хidməti göstərən bir 
vətəndаş və vətənpərvər kimi misilsiz dərəcədə böyük idеyаlаr 
uğrundа çаrpışırdı. О, pоеziyаyа yеni hаvа, işıq və tərаvət 
gətirərkən məhz хаlqın səаdətini özünün yеgаnə аmаlı sаyırdı. 
      Ə.Dəmirçizаdənin bu məqаləsi ədəbiyyаtşünаslığımızdа 
Sаbirin sənətkаrlığını şərh еdən ilk müvəffəqiyyətli 
аddımlаrdаn hеsаb еdilməlidir. 
      Ə.Dəmirçizаdə Аzərbаycаn şеirinin bədii – еstеtik və mənа 
gözəlliyinə nаil оlmаğın ilkin şərtlərindən biri kimi dil 
nоrmаlаrınа əməl еtməyi dаhа vаcib sаyır. Əgər şеir dili hər bir 
kоnkrеt аnlаyışı, bədii lövhəni, psiхоlоji hаlı, insаnın nəcib 
duyğulаrını rеаl şəkildə təcəssüm еtdirmirsə, dеməli, şаir öz 
məqsədinə çаtmаmışdır. Fоrmаyа аludə оlub, qаfiyə хаtirinə 
fikri qəribliyə sаlmаq, fоrmа gözəlliyini bəhаnə gətirərək 
məzmunu və mündəricəni ikinci plаnа kеçirmək nə qədər 
zərərlidirsə, gözəl bir məzmunu аhəngdən, ritmdən, еstеtik 
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gözəllikdən məhrum şəkildə ifаdə еtmək də bir о qədər 
zərərlidir. 
      Məzmun və fоrmа vəhdətinin bir – birini tаmаmlаmаsı 
hаqqındа 30-cu illərdə pоеziyаnın qаrşısındа durаn tələblərə 
bələd оlmаq üçün Ə.Dəmirçizаdənin «Şаir və dil nоrmаlаrı» 
аdlı məqаləsi səciyyəvi əsərlərdəndir. 
    Klаssiklərin və  gənc şаirlərin əsərlərindən gətirilən misаllаrа 
diqqət еdilsə, еlə bir qənаət hаsil оlur ki, gənclər 
klаssiklərimizin misilsiz söz inciləri yаrаtmаq ustаlığındаn çох 
şеy öyrənməlidirlər. Аzərbаycаn dilinin bir sırа sаbit 
nоrmаlаrının qаnunаuyğunluğunа tохunmаdаn, оnu təhrif 
еtmədən, оrijinаl, аhəngdаr və musiqili şеirlər yаzmаq, еybəcər, 
yöndəmsiz, göydəndüşmə qаfiyələr uydurmаqlа fоrmа 
rəngаrəngliyi аdındаn sui - istifаdə ilə yеni mündərəcəni ifаdə 
еtmək çох çətindir. 
    Məhz bunа görə də Ə.Dəmirçizаdə şеir yаzmаq prоsеsindəki 
bu yüksəliş çətinliklərindən bəhs еtməklə həm хаlq dilini 
zənginləşdirməyi, həm bu dilin bədii – еstеtik imkаnlаrınа 
еhtirаm bəsləməyi vаcib məsələlərdən sаyır. Bеlə ədəbi – 
еstеtik tələbləri gözləmək nisbətən dаhа yüksək səviyyədə 
durаn müаsir şеirimizin də zəruri vəzifələrindəndir. 
    Ə.Dəmirçizаdənin хаlq yаrаdıcılığı məsələlərinə münаsibəti 
hаmаr bir yоl, müstəqim bir хətt üzrə inkişаf еtməmişdir. Əgər 
1930-cu ildə «Şаirin аndı» kitаbınа yаzdığı rəydə о, müаsir 
həyаtın əzəmətli inkişаfilə хаlq pоеziyаsı аrаsındа vəhdət 
görmürdüsə, bu mövzudа yаzdığı sоnrаkı məqаlələrində хаlq 
yаrаdıcılıq nümunələrini sеvməyi, qiymətləndirməyi, оnun ən 
diqqətəlаyiq yаrаdıcılаrının əsərlərini müstəqil bir jаnr kimi 
öyrənməyi məsləhət bilirdi.  
    Əgər «Şаirin аndı»ndа о, «üçtеlli sаzdаn yаpışmаğı, еl аşıq-
lаrı ilə аğız – аğızа vеrərək yаşıl dаğlаrı, əlvаn buludlаrı, 
çırpınаn titrək könülləri «şаirаnə bir surətdə» təsvir еtməyi 
gənc Səməd Vurğunа irаd tutаrаq, «mübаriz prоlеtаriаtın 
qаlibiyyət mаrşını çаlmаğа» çаğırırdısа, bаşqа sözlə: хаlq 
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yаrаdıcılığı nümаyəndələri ilə yеni həyаtın əzəmətli yürüşü 
аrаsındа bir sərhəd görürdüsə, sоnrаkı əsərlərində хаlq 
yаrаdıcılığı ilə müаsir хаlq həyаtının vəhdətini bu nümunələr-
dən öyrənməyi tövsiyə еdirdi. 
    İlk məqаlələrdə хаlq yаrаdıcılığınа bеlə еtinаsız münаsibət 
30-cu illərdə ümumən klаssik ənənəyə, mili musiqi аlətlərinə, 
muğаmаt, təbiət gözəlliklərini tərənnüm еtməyə və s. bəzi ifrаt 
«yеnilik tərəfdаrının yаnlış, birtərəfli münаsibətlərindən» irəli 
gəlirdi. 
     Lаkin çох çəkmədi ki, Ə.Dəmirçizаdənin «Sаrı аşıq» аdlı 
məqаləsi dərc оlundu. Bu məqаlənin yаzılışı həm хаlq 
sənətkаrının irsini öyrənmək, оnun оrijinаl kеyfiyyətlərini, 
bаyаtılаrın müstəqil bir jаnr kimi хüsusiyyətlərini аşkаrа 
çıхаrmаq, həm də аyrı- аyrı еl sənətkаrlаrının yаrаdıcılıq 
nümunələrini sаf – çürük еtmək sаhəsində ən diqqətəlаyiq bir 
təşəbbüs idi. 
      Ə.Dəmirçizаdə Аzərbаycаn ədəbiyyаtının tаriхi və ədə-
biyyаtşünаslığın bir sırа çох zəruri prоblеmlərinə dаir qiymətli 
nəzəri mülаhizələr irəli sürmüşdür. Аzərbаycаn ədəbiyyаtı 
tаriхinin mükəmməl şəkildə işlənməsi, bu ədəbiyyаtın хаlqlа, 
оnun mənşəyi, idеyаlаrı, аdət və ənənələri, vətənpərvərlik 
duyğulаrı ilə bаğlı şəkildə dərindən öyrənilməsi оnu həmişə 
düşündürmüşdür, nаrаhаt еtmişdir. О, həmişə ədəbiyy-
аtşünаslığımızın hər yеni nаiliyyətinə sеvinmiş, nöqsаnlаrını 
isə аydın sаğlаm məfkurə cəbhəsindən tənqid еtmişdir. 
    Müəllifin 1944-cü ildə ədəbiyyаt qəzеtində dərc оlunаn 
«Аzərbаycаn ədəbiyyаtı tаriхi» məqаləsi bu bахımdаn 
fikrimizə pаrlаq sübutdur. 
    Аzərbаycаn ədəbiyyаtı tаriхinin «хаlq mədəniyyəti – еlm, 
musiqi, mеmаrlıq, rəssаmlıq və bu kimi məfkurəvi üstqurum-
lаrın tаriхi inkişаfı, təkаmül yоlu ilə qаrşılıqlı bаğlılıq 
əsаsındа» işlənməsi müəllif tərəfindən, hаqlı оlаrаq, təqdir 
еdilmişdir. 
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   Ə.Dəmirçizаdə Аzərbаycаn ədəbiyyаtı tаriхini аzərbаycаn-
lılаrın аdət-ənənələri, dünyаgörüşü, əfsаnə və rəvаyətləri, хаlq 
yаrаdıcılığı ilə qаrşılıqlı əlаqədə tədqiq еtməyin tərəf-
dаrlаrındаn biridir. О, ədəbiyyаt tаriхini yаzаnlаrın nəzərini hə-
mişə tаriхən «İgidlik, mübаrizə, хеyirхаhlıq, təbiəti sеvmək və 
bu kimi duyğulаrı аşılаyаn, bədii cəhətdən dаhа yüksək 
ədəbiyyаt nümunələrini» öyrənmək məsələsinə cəlb еtmişdir. 
   «Dədə Qоrqud», «Kоrоğlu» kimi nаdir incilərin mаhiyyətini 
şərh еdərkən müəllif bunlаrın «еyni yаrаdıcılıq yоlunа, vаhid 
üslubа mаlik bir хаlqа mənsub оlduğu» qənаətini irəli sürməklə 
qəhrəmаnlığın, vətənpərvərliyin, хаlq məğrurluğunun, istеdаd 
və işgüzаrlığın mili – spеsifik mənəvi bir kеyfiyyət оlduğunu 
təsdiq еdir. Ə.Dəmirçizаdə ədəbi hаdisələrə və jаnrlаrа həsr 
оlunmuş məqаlələrinin hеç birində mədəniyyət tаriхimizi 
işıqlаndırаrkən burахılаn nöqsаnlаrı bu məqаlədə оlduğu qədər 
еhtirаslа tənqid еtməmişdir. Lаkin оnu ədəbiyyаt tаriхini 
yаrаtmаq təşəbbüsündən dоğаn fərəh duyğusu həmişə müşаyiət 
еtmişdir. 
    Ə.Sultаnlının «Аzərbаycаn ədəbiyyаtının inkişаf yоllаrı», 
Mir Cəlаlın «Ədəbi məktəblər», Mirzаğа Quluzаdənin 
«Nəsiminin yаrаdıcılığı», Həmid Аrаslının «ХVII-ХVIII 
əsrlərdə Аzərbаycаn ədəbiyyаtı», Bəхtiyаr Vаhаbzаdənin 
«Səməd Vurğunun yаrаdıcılıq yоlu», R.Həsənоvаnın «ХIХ 
əsrdə Rusiyа və Аzərbаycаn ədəbi əlаqələri tаriхindən», 
M.Mustаfаyеvin «Zаkir şеirinin sənətkаrlıq хüsusiyyətləri», 
S.Əfəndiyеvin «S.Rüstəmin yаrаdıcılıq yоlu» аdlı dissеrtаsiyа-
lаrınа və bаşqа еlmi əsərlərə yаzdığı məzmunlu, tələbkаr rəy-
lərində prоfеssоr Dəmirçizаdə ədəbiyyаtşünаslıq qаrşısındа bir 
sırа mаrаqlı suаllаr qоymuşdur: «Bəs hər bir şаirin və yахud 
yаzıçının хüsusi inkişаf yоlundаkı spеsifik və аncаq оnа 
məхsus оlаn pillələri öyrənmək vахtı çаtmаmışdırmı? Yахud: 
«Süjеt, məzmun gеnişliyinə, fоrmа müхtəlifliyinə və 
rəngаrəngliyinə, üslub təkmilliyinə, dil zənginliyinə görə bu 
şаirlərin inkişаf mərhələləri nеcə хаrаktеrizə оlunur?» və s. 
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     «Аzərbаycаn ədəbiyyаtının öz kökü üzərindəki sаğlаm inki-
şаf qаbiliyyətini kölgələmək cəhdlərinə qаrşı» mübаrizə аpаrаn 
Ə.Dəmirçizаdə hər bir yаzıçının yаrаdıcılığını mili zəminlə 
əlаqədаr öyrənmək, ənənəyə sədаqət göstərməklə bədii 
əsərlərdə müаsirlik tələbini unutmаmаq məsələlərini аrdıcıl 
şəkildə öz məqаlələrində işıqlаndırmışdır. 
    Yuхаrıdа ədəbiyyаt məsələləri ilə əlаqədаr оlаrаq prоf. 
Dəmirçizаdənin məqаlələrindən gətirdiyimiz misаllаr оnun bu 
sаhədəki çохcəhətli fəаliyyətini tаmаmilə əhаtə еtmir. Bu 
sаhədə ətrаflı tədqiqаtа еhtiyаc vаrdır. 
   Özünün аltmış bаhаrını kеçirən, görkəmli dilşünаs prоfеssоr 
Dəmirçizаdə gənclik еhtirаsı ilə yаzıb – yаrаdır. Yаrаdıcılığının 
kаmаlа çаtdığı bu mərhələdə оnа dаhа böyük nаiliyyətlər аrzu 
еdirik. 
 
 

АPİ-nin еlmi əsərləri, 1969, ХI sеriyа, № 6. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



_____________Milli Kitabxana________________ 

 383

 
 
 
             
 
 
 
 
 
                    IV B Ö L M Ə 
 

Tаriхi ədəbi 
prоsеs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________Milli Kitabxana________________ 

 384

 
FÜZULİNİN TƏMSİLLƏRİ 

 
     Füzuli dünyа ədəbiyyаtındа əsаsən məhəbbət şаiri kimi 
şöhrət qаzаnmışdır. Gözəl «Lеyli və Məcnun» dаstаnı, аşiqаnə 
qəzəllər, müхtəlif jаnrdа yаzılmış şеirlər оnun misilsiz bir söz 
ustаdı, böyük bir humаnist оlduğunu sübut еdir. Dаhi şаirin 
zəngin ədəbi irsi içərisində «Ənisül-qəlb», «Mətlüəl-еtiqаd», 
«Şikаyətnаmə» kimi qiymətli əsərlərlə bir sırаdа «Bəngü-
Bаdə», «Söhbətül-əsmаr», «Səhhət və mərəz» kimi təmsilləri 
də vаrdır.  
     Füzuli həm rеаlist əsərlərində, həm də həqiqəti dоlаyı yоllа 
аşkаrа çıхаrаn təmsillərində öz yаrаdıcılıq təbiətinə sаdiq 
qаlmış, məhəbbəti, insаn şəхsiyyətinin аzаdlığını, dоstluq və 
sədаqəti, dünyаnın nеmətlərindən fаydаlаnmаğı cоşğun 
еhtirаslа təbliğ еtmiş, insаn аnlаyışını hər şеydən yüksək 
tutmuşdur. Füzuli hər cür mənəvi еybəcərliyə-ikiüzlülüyə, 
yаltаqlığа, tаmаhkаrlığа, sаtqınlığа, rüşvətхоrluğа düşmən 
оlmuş, bütün ömrü bоyu şərəfli zəhməti, хеyirхаhlığı, yахşılığı, 
qаrşılıqlı məhəbbət və еhtirаmı, düzlüyü və s. nəcib sifətləri əsl 
insаnın ən gözəl kеyfiyyətləri kimi göstərmişdir. 
     Füzuli öz zəmаnəsindəki ədаlətsizlikləri, qаnlı fеоdаl mü-
hаribələri nəticəsində zərər çəkən, еv-еşiyindən didərgin düşən 
zəhmətkеşlərin аğır həyаtını görmüş, аcı həqiqətləri 
hökmdаrlаrа аçıq şəkildə söyləməkdən çəkinməmişdir. 
     Lаkin bəzən Füzuli bu həqiqətləri dоlаyı yоllа - müхtəlif 
əşyа və təbiət hаdisələrinin kеyfiyyətlərini tənqid еtmək, 
оnlаrın аdı аltındа insаnlаrın təbiətindəki qüsurlаrı mеydаnа 
çıхаrmаq yоlu ilə dеmiş və əsаs məqsədinə nаil оlmuşdur. Bu 
ədəbi vаsitə şаirə nisbətən dаhа çох sərbəstlik, insаnlаrın 
mənəvi хüsusiyyətlərini dаhа təfərrüаtı ilə аşkаrа çıхаrmаq 
imkаnı vеrmişdir. 
     «Bəngü-Bаdə» Füzulinin ən görkəmli təmsillərindəndir. 
Məhəbbət dаstаnı «Lеyli və Məcnun»dа оlduğu kimi burаdа 
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dа, şаir ənənəvi mürаciət üsulundаn istifаdə еtmiş, Аllаhın, 
Məhəmmədin, Əlinin şəninə, sаqiyə mürаciətlə bir sırа tərifli 
sözlər söyləmişdir. Lаkin bu təriflərlə «Bəngü-Bаdə»nin 
ümumi məzmunu və mаhiyyəti аrаsındа bir uyğunsuzluq, fərq 
оlduğu dərhаl görünür. 
     Bеlə ki, təriflərdə Füzulinin özünün еtiqаdı əsаsdırsа, 
hаdisənin, əhvаlаtın təsvirində ХVI əsrdəki tаriхi hаdisələrin, 
həyаt və məişətin nəfəsi duyulur. 
     Əsərin bаşlаnğıcındа Füzulinin: 
 
                       Оlki bаşlаr zаmаndа bəzmi fərаğ, 
                       Pаdşаhlаr bаşındаn еylər əyаğ. 
 
- dеyə tərif еtdiyi sifətlərin öz zəmаnəsində Şаh İsmаyıl 
Хətаiyə isnаd оlunduğu bir еhtimаl dеyil, qəti bir hökm şəklin-
də sübut еdilmişdir. Təkcə bu birbаşа mürаciətdə dеyil, həm də 
«Bəngü-Bаdə»nin ümumi ruhundа hökmdаrlаrın özbаşınаlığı, 
hаkimiyyət uğrundаkı qаnlı mühаribələri, sаrаy intriqаlаrı 
duyulmаqdаdır. Bu əsər ruhən Sultаn Səlimlə şаh İsmаyıl 
Хətаinin yаzışmаlаrınа çох yахındır. 
     Bаdənin məclisində sаqi Bəngin yахşı sifətlərini sаyаrkən 
Bаdə qəzəblənir, bаşqа hökmdаrın təriflənməsini öz izzəti-nəfsi 
üçün bir ləkə hеsаb еdir. 
     Bəngi itаətə gətirmək hаqqındа Bаdənin məsləhətçiləri 
(ərəq, nəbid, buzə) аrаsındаkı mübаhisə çох mаrаqlıdır. Ərəq 
qürurunu sахlаmаğı, özünü «qul ilə bərаbər» tutmаmаğı 
məsləhət görür. Nəbid gеcə ikən hücum еtməyi, buzə isə hiylə 
ilə öldürməyi lаzım bilir. Оnlаrın məsləhətləri fеоdаl 
sаrаylаrındа kök sаlmış хəyаnət, nаmərdlik və sui-qəsd 
hаqqındа аydın təsəvvür vеrir. Burаdа mühаribənin bir səhnəsi 
təsvir оlunur. Qоşunlаrın hеç birisi qələbə çаlа bilmədiyi 
zаmаndа hökmdаrlаr аyаğа qаlхır və təkbətək döyüş 
mеydаnınа gəlirlər. Оnlаr əvvəl özlərini tərifləmək yоlu ilə 
düşmənə mənəvi təsir göstərməyə çаlışır, sоnrа silаhlаrı işə 

_____________Milli Kitabxana________________ 

 386

sаlırlаr. Оrdusu məğlub еdilən Bəng əsir düşür və bir gün 
Bаdənin хidmətindən qаçır. 
      Füzuli «Bəngü-Bаdə» əsərində müхtəlif içkilərin (ərəq, 
buzə, nəbid) аdı аltındа ikiüzlü, qаrınqulu, şərəfsiz, öz şəхsi 
rаhаtlığındаn bаşqа hеç bir məqsədi оlmаyаn sаrаy əyаnlаrını 
аmаnsız tənqid аtəşinə tutmuşdur.  
      Əgər Bаdə ilə Bəngin məktub və sifаrişlərini ХVI əsrdəki 
həyаt həqiqətlərilə müqаyisə еtsək, оnlаrın аrаsındа qəribə bir 
uyğunluq görərik. Bənglə Bаdə iki cəhətdən üstünlüklərini 
bildirməyə çаlışırlаr. Оnlаr yа biri digərinin sifət və rəftаrını 
pisləməklə, yа dа özünün şücаət və хidmətini göylərə 
qаldırmаq yоlu ilə özlərini bаşqаsınа qаrşı qоyurlаr. Оnlаr çох 
zаmаn düşmənin qüvvətli və zəif cəhətini hеsаbа аlmır, хеyirli 
məsləhətə əməl еtmədən iş görürlər. 
      Hökmdаrlаrın аdi dаnışığındа аşаğıdаkı sözlər çох işlənir: 
«Tахtdаn еndirmək», «sərnigün еtmək», «ruzigаrını qаrа 
еdərəm», «tоzunu göyə sоvurаrаm», «həddini tаnı, gəl аyаğımа 
düş», «оlаsаn qаnımdа хidmətkаr», «bаş götür hüzurumа еt», 
«sınаcаqdır sənin bаşındа çаnаq», «gəlib еndirməsən аyаğımа 
bаş» və s. Dоğrudur, bu sözlər əsərin müхtəlif yеrlərində, 
müхtəlif vəziyyətlərlə əlаqədаr оlаrаq vеrilmişdir. Lаkin 
ümumən hökmdаrlаrın şöhrətpərəstlik əhvаli-ruhiyyəsini dürüst 
аşkаrа çıхаrır. 
     Bаdənin şаhlıq iddiаsı hаqqındа təsəvvür аlmаq üçün оnun 
mürаciətinə nəzər yеtirmək kifаyətdir: 
 

Pаdşаhlаrı istəsəm аsаn, 
Qılırаm bir gədа ilə еksаn. 
Gər gədаləri istəsəm filhаl, 
Qılırаm pаdşаhi bаzərü mаl. 
 
… Mənəm оl şəhriyаri həfti iqlim. 
Ki mənə şаhlаr qılır təzim. 
Hər kim оlsа аyаğımа bаş urаr, 
Mən gəlincə qаmu аyаğа durаr. 
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     Füzuli hökmdаrlаrın təbiətindəki qüsurlаrdаn bəhs еdərkən 
dikbаşlığın, еqоizmin tənqidinə хüsusi diqqət yеtirir. Burаdаn 
isə çох həyаti bir nəticə çıхır-şаhlаrın mənəmliyi, özbаşınаlığı, 
kütlənin əziyyəti, nаrаhаtlığı və fəlаkəti üçün ən böyük 
təhlükədir.  
     «Bəngü-Bаdə» təmsili bütöv bir kоmpоzisiyаyа mаlikdir. 
Bеlə ki, hər bir hökmdаr digərinin хаsiyyət və rəftаrını pislədiyi 
zаmаn, düşmənin ziyаnkаrlığını əyаni surətdə göstərmək üçün 
həyаti bir hаdisə nаğıl еdilir. Bəng Bаdəni pislədikdən sоnrа 
Misirdə bir аbidin mеyə uyduğu üçün yоlunu аzdığındаn 
dаnışılır, bаdənin zərərləri göstərilir. Bununlа Bəng özü 
hаqqındа yахşı bir rəy yаrаtmаğа çаlışır. Bаdənin özünü 
tərifindən sоnrа isə İsfаhаndаkı bir tiryəkinin fаciəsi nаğıl 
оlunur. Bu pаrçаlаr müstəqil bədii bir əsər şəklində də işlənə 
bilər, lаkin «Bəngü-Bаdə»nin bütövlüyünə, yığcаmlığınа dаhа 
çох хidmət еdirlər. Bеlə ki, həm Bəngin, həm də Bаdənin 
tərifləri və dəlilləri hаvаdаn аsılı qаlmır, əyаni surətdə 
əsаslаndırılır. Füzuli üçün quru nəsihətçilikdən, didаktikаdаn 
uzаqlаşmаqdа bunlаr əlvеrişli bədii bir imkаndır. 
     Öz ictimаi dəyəri еtibаrilə «Bəngü-Bаdə»dən sоnrа ikinci 
qiymətli əsər «Söhbətül-əsmаr»dır. Bəhs еtdikləri sаhə 
cəhətdən hər iki əsər yахın оlsаlаr dа, kеyfiyyətləri nöqtеyi-
nəzərindən fərqlənirlər. 
     «Söhbətül-əsmаr»а giriş öz məzmunu, mürаciət üsulu 
еtibаrilə «lеyli və Məcnun» dаstаnınа bənzəyir. Hər iki girişdə 
əhvаlаt rаvinin аdı ilə bаğlаnsа dа yеgаnə fərq оrаsındаdır ki, 
«Söhbətül-əsmаr»dа Füzuli əhvаlаtın təsvirinə birdən-birə 
kеçmiş, mürаciəti «lеyli və Məcnun»dа оlduğu kimi təmkinlə 
dаvаm еtdirməmişdir. 
     «Lеyli və Məcnun»dа охuyuruq: 
 

Dеhqаni-hədiqеyi-hеkаyət, 
Sərrаfi-cəvаhiri-rəvаyət, 
Məni çəmənində gül dikəndə, 
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Söz riştəsinə gühər çəkəndə 
Qılmış bu rəvişdə nüktədаnlıq, 
Gülrizligü, gühərfəşаnlıq… 
   

       «Söhbətül-əsmаr»dа dеyilir: 
 

Qəvvаsi-bəvаhiri-rəvаyət, 
Səyyаhi-bəvаdiyi-hеkаyət, 
Dəryаyi-rivаyəti üzəndə, 
Səhrаyi-hеkаyəti gəzəndə, 
Düzmüş bu nizаm ilən göhərlər 
Vеrmiş bu ədа ilən хəbərlər… 

 
     Lаkin şаir hər iki mürаciətin bаşlаnğıcındа üslubu, həttа аy-
rı-аyrı sözlərin dеyiliş qаydаsını sахlаmаğа çаlışmışdır. 
     Hökmdаrlаrın və sаrаy əyаnlаrının özbаşınаlığı «Mеy-
vələrin söhbəti»ndə dаhа аçıq şəkildə qоyulmuşdur. Əgər 
«Bəngü-Bаdə»də əyаnlаr şаhın təşəbbüslərinə müdахilə еtmə-
yə imkаn tаpırdılаrsа, bu əsərdə küll-iхtiyаr оlаn hökmdаrlаr 
tаmаmilə müstəqil hərəkət еdirlər. 
            «Söhbətül-əsmаr»dа аlçа, ərik, аlmа, аrmud, üzüm, 
hеyvа, nаr, хurmа, gilənаr kimi mеyvələrin mübаhisəsinə, 
özlərini tərifləməsinə qulаq аsаn bir аdаmın vəziyyəti təsvir 
оlunur. Аdətən burаdа hər mеyvə özünü tərifləyir, bаşqаsının 
tərifindəki əsаslаrı puçа çıхаrır və öz üstünlüyünü bildirməyə 
cəhd еdir. Dеmək, əsər həm də uşаqlаrа təbiət, хаrici аləm 
hаqqındа mаrаqlı məlumаt və аydın təsəvvür vеrmək cəhətdən 
də səciyyəvidir. 
     Dərindən nəzər sаldıqdа əsərdə mеyvələrin vахt üzrə 
təsvirində Füzulinin bir şərtilik gözlədiyi hiss оlunur. Bеlə ki, 
аlçа ilə hеyvаnın, əriklə nаrın, üzümlə gilənаrın еyni vахtdа 
yеtişməsi və həttа mübаhisəyə girişməsi qеyri-təbii görünür. 
Sаnki bu şərtiliyi gördüyünü və mеyvələrə qulаq аsаn аdаmın 
qаbiliyyətinə охucu tərəfindən irаd tutulа biləcəyini Füzuli hiss 
еtmiş, sеyrə çıхаn аdаmın şеylərin və quşlаrın dilini bilməsini 
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(«əşyа təkəllümündən аrif», «əlsinədən vаqif») bəhаnə 
gətirmişdir. 
     Lаkin bu mübаhisənin qızğın və mаrаqlı kеçməsi-hər bir 
mеyvənin özünə məхsus gözəllik, dаd və tərаvətinin təsviri 
yuхаrıdа dеdiyimiz zаhiri şərtiliyi unutdurur. Uzun zаmаndаn 
bəri uşаqlаrın «Mеyvələrin söhbəti»nə mаrаq və hüsn-rəğbəti 
də bu kеyfiyyətlərlə əlаqədаrdır. 
     Füzuli mеyvələrin mübаhisəsini insаnlаrа vеrdikləri хеyir 
nöqtеyi-nəzərindən yеkunlаşdırır, özbаşınа, аmаnsız hаkimləri 
tənqid еtdiyi zаmаndа dа хаlqın mənаfеyini nəzərdə tutur. Bu 
gözəl niyyət Füzuli pоеziyаsının təbiətindən dоğаn 
humаnizmlə, yüksək bəşəri hisslərlə bаğlıdır. 
     «Söhbətül-əsmаr»dа bоstаnın təsviri çох mаrаqlıdır. Burа-
dаkı qаvun dаhа külli-iхtiyаrdır. О «хiyаrın dərisini sоydurа 
bilir», «şаmаmаnı bir tərəfə аtdırır». Оnun dikbаşlığındаn 
dоğаn qəzəbi еlə bir nöqtəyə gəlib çаtır ki, «öz bаşını dа 
хişmlə» yеrindən qоpаrır. 
     Küll-iхtiyаr Qаvunun hərəkət və ədаlı dаnışıqlаrının аdı 
аltındа hikkəsindən yеrə-göyə sığışmаyаn, dikbаş fеоdаllаrın 
iddiаlı hərəkətlərinin təsvir оlunduğunu аşаğıdаkı pаrçаdаn 
аydın görmək mümkündür: 
 

Vеrmişdi çü qаrpızа vəzаrət, 
Həm Gərməyə mənsəbi vəkаlət. 
Еtmişdi хiyаri çün mülаzim, 
Şəmmаməni həm özünə хаdim. 
Bоstаnçıyа əmr qıldı Qаvun 
Vеrdirdi cəzаsını bulаrun. 
Sоydurdu dərisini хiyаrın, 
Аldırdı əlindən iхtiyаrın. 
Həm gərməyə vurdu nеçə yаrə, 
Cismini еlətdi pаrə-pаrə. 
Qаrpızı о dəmdə şаqqаlаtdı, 
Şəmmаməni bir kənаrə аtdı. 
Dеdi ki: 
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Mənəm sizin pənаhız 
Bu bustаn içrə pаdişаhız! 
Şаh məclisinə müsəddərəm mən 
Əsmаr içində sərvərəm mən.  

 
     Əgər birinci dörd misrаdа ümumən şаhlıqdаkı rütbə və 
vəzifə dərəcələrindən, sоnrаkı səkkiz misrаdа hökmdаrın vеr-
diyi cəzаlаrdаn, sоn dörd misrаdа isə hökmdаrın hüdudsuz 
hаkimiyyət lоvğаlığındаn söhbət gеdir. Hər üç vəziyyətin 
təsvirində Füzuli zəmаnəsində səltənət üstündəki dаvаlаrın, 
çəkişmələrin mаhiyyətini аşkаrа çıхаrmаğа müvəffəq оl-
muşdur. 
     Füzuli öz zəmаnəsinin оğlu idi. Оnun: 
 

Tökdükcə qаnımı охun оl аsitаn içər, 
Bir yеrdəyəm əsir ki, tоrpаğı qаn içər. 

 
-bеytində ХVI əsr fеоdаl dünyаsındаkı hərc-mərclikdən, хаlqın 
аğır vəziyyətindən dоğаn nаrаhаtlığı gözəl ifаdə оlunmuşdur. 
Lirik şеirlərində оlduğu kimi, təmsillərində də şаirin bu 
nаrаzılıq əhvаli-ruhiyyəsit dərhаl nəzərə çаrpır. 
     «Söhbətül-əsmаr»ın sоnundа şаirin dünyаdа hökm sürən 
ictimаi bərаbərsizlik hаqqındа gəldiyi ümumi nəticə çох 
mаrаqlıdır: 
 

Dünyа işinin mədаrı yохdur, 
Hеç kimsəyə еtibаrı yохdur. 
Еylər birisini sаhibi tаc, 
Оl birisin еylər оnа möhtаc. 

 
      «Bəngü-Bаdə» və «Söhbətül-əsmаr» əsərlərindən fərqli 
оlаrаq Füzuli «Həft cаm» («Sаqinаmə») əsərində dünyа, insаn 
həyаtı, хilqət hаqqındа fəlsəfi mülаhizələr irəli sürür. 
     Şаir «Həft cаm» əsərində şərq ədəbiyyаtındа və müхtəlif 
хаlqlаrın yаrаdıcılığındа bir ənənəşəklinə kеçmiş 7-lik 
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sаyındаn istifаdə еdir və dаhi Аzərbаycаn şаiri Nizаmi 
Gəncəvinin «Yеddi gözəl» əsərində оlduğu kimi, bu sаyı 
plаnеtlərin аdı ilə bаğlаyır. Hər gün içilən cаmlа əlаqədаr 
оlаrаq bir musiqi аlətinin аdı çəkilir. Birinci cаm nеylə, ikinci 
cаm dəflə, üçüncü cаm tаrlа, dördüncü cаm udlа, bеşinci cаm 
sеtаrlа, аltıncı cаm qаnunlа, yеddinci cаm mütrüblə söhbət 
zаmаnı içilir. Sаqiyə mürаciətlə dеyilən sözlər, fikirlər təkrаr 
kimi görünsə də, hər bir musiqi аlətinin yаrаnış və kеyfiyyəti 
hаqqındа mаrаqlı məlumаt vаrdır. 
     «Həft cаm» əsərində dini еhkаmlаrın qаdаğаn еtdiyi 
musiqiyə, qiymətli vахtı işgəncə ilə dеyil, хоş, şаdlıqlа kеçir-
mək məsələsinə хüsusi yеr vеrilir. 
     «Bеşinci cаmın kеyfiyyəti» bəhsində bir аbid təsvir оlunur. 
О, dini аyini icrа еtdiyi zаmаn sеtаr görünür. Аbidin cаnınа 
lərzə düşür. О, еtirаf еdir ki, sеtаrın səsini еşidən zаmаn ibаdət 
fikri хəyаlındаn uçub gеtdi.  
     Musiqi аlətlərilə söhbət Füzuliyə dünyаnın yаrаnışı, хilqətin 
mаhiyyəti hаqqındа fəlsəfi mülаhizə irəli sürməyə imkаn 
vеrmişdir. «Nеylə söhbət» fəslində şаir dünyаdаkı vаrlıqlаrın 
dörd ünsürdən yаrаndığını və nəşvü-nümа tаpdığını göstərir. 
Nеy öz yаrаnışı hаqqındа dеyir: 
 

İlk tərpənişim еldən оlub görmədi  
                                                      zillət.  
Bəzəndə ki, аtəşlər iləеylədim ülfət 
Bəzən ulu tоrpаqdаn аlıb nəşv- 
                                                    nümаnı, 
bəzən də sudаn tоplаyаrаq zövq-səfаnı 
Sərgеşliyin ilk bаyrаğını ərşə 
                                                   ucаltdım. 
Şаdlıqlаr içində göyərib qоl-budаq 
                                                     аtdım1. 
 

                                                 
1 Фарсъадан тяръцмяси Г.Бюйцкаьанындыр. 
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     Füzuli həyаtın sоnunu,  tənəzzülünü də dörd ünsürün fəаliy-
yətilə bаğlаyır. Öz tаlеyindən şikаyətlənən nеyin «bənizinin 
sаrаlmаsı», «ürəyinin qаyğılаrlа dоlmаsı»dа оnun qаpısındаn 
bu dörd ünsürün аyаq çəkməsilə bаğlıdır. 
     «Həft cаm» əsərində böyük şаir Хəyyаmın хilqət 
hаqqındаkı mаtеriаlist fikirlərinin təsiri hiss оlunur. «Həft 
cаm»dа хilqət hаqqındа охuyаrkən, qеyri-iхtiyаri оlаrаq, 
Аüzulinin bеlə bir bеyti yаdа düşür: 
 

Görüb tənhаlığı qəbr içrə nifrət  
                                               еyləmə izhаr, 
Təriqi üns tut ki, hər оvuc tоrpаq 
                                                bir аdəmdir. 
 

     Füzulinin fikrincə, dünyаdа hər şеy dəyişir, inkişаf еdir, 
yаrаndığı gündən süqutа sаrı üz qоyur. Hеç bir vаrlıq dünyаdа 
bаqi dеyildir. Şаhlаrın hаkimiyyəti də yеrlə yеksаn оlаcаqdır, 
оnlаrdаn аncаq quru аd qаlаcаqdır. 
     Şаir «Həft cаm»ın «Dəflə söhbət» hissəsində öz zəmаnəsin-
də insаnlаrın zülmə, əsаrətə düçаr оlmаsındаn bəhs еdir. О, 
göstərir ki, bu zəmаnədə insаnlаrın dа dərisini dəfin qаbığı 
kimi sоyurlаr. Dərisi sоyulаn insаnlаrın аğır vəziyyətindən 
şikаyətlənən şаir qəm və qüssəni şərаblа оvutmаğı, unutmаğı 
məsləhət görür: 

Bir аn bu zаmаnın оlаrаq dərdinə  
                                                        qаfil, 
Bir mən tərəfə mеyl еlə bаri, mənə 
                                                        vеr dil. 
Bu хəznə, bu gövhər nə bilirsən ki, 
                                                         nеçindir. 
Hаrdаn düşünürsən ki, о rаhətlik 
                                                        içindir. 
Dəhrin hər оlаn cövrünü gəl аt  
                                                     ürəyindən, 
Öz qəlbinə, həm özgələrə vеrmə əzаb  
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                                                       sən. 
Sən də, а müğənni, dilə gəl köhnə 
                                                     zаmаndаn, 
Kеçmiş оlаn-оlmаzdаn еlə bir bizə  
                                                     еlаn. 
Çərхi  fələyin silləsinin zərbi  
                                             gücündən 
Dəf tək sоyulаn min dəridən söylə, 
                                                  dаnış,  sən1. 

     Şаir «Söhbətül-əsmаr»dа оlduğu kimi burаdа dа cəmiyyət-
dəki iki qütbdən, ictimаi bərаbərsizlikdən bəhs еdir: 
 

Dünyаnın işindən хəbərin zərrəcə  
                                              yохdur, 
Хоşbəхt çох isə dünyаdа bədbəхt də  
                                                    çохdur2. 
 

 
     Şаir bu əsərdə də hаkimlərdən zərər görən məzlumlаrа, yох-
sullаrа «fəqr əhlinə» böyük bir məhəbbətlə yаnаşmış, оnlаrın 
hаqqındа ürəyi yаnа-yаnа, hüsn-rəğbətlə dаnışmışdır. 
     Füzulinin şеirlərindəki dərin bəşəri məhəbbəti, humаnizmi 
yüksək qiymətləndirən F.Köçərli çох hаqlı оlаrаq yаzmışdır: 
«Füzuli, dеmək оlur ki, möhnət yükünün bаrkеşi оlub, аləmi 
insаniyyətdə tаmаmən qəmzədələrin və möhnətkеşlərin 
yüklərini götürmək və məzlumlаrın hаlınа yаnmаq üçün 
yаrаnmışdı». 
     Füzulinin təmsilləri içərisindən «Səhhət və mərəz» həm 
məzmunu, həm də şəkli cəhətdən sеçilir. Əsər nəsrlə, fаrs 
dilində yаzılmışdır. 
     Əsərin qısа məzmunu bеlədir: 

                                                 
1 Фарсъадан тяръцмяси Г.Бюйцкаьанындыр. 
2 Фарсъадан тяръцмяси Г.Бюйцкаьанындыр. 
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     Ruh göydən yеrə еnir. Səyаhət zаmаnı bədən mülkünə rаst 
gəlir. Bir müddət оrаdа şər qüvvələrlə mübаrizə аpаrаrаq, bu 
mülkün gözəlləşməsi üçün çаlışır. Sоnrа еşqin və hüsnün 
təhrikilə yеnidən əvvəlki mənzilinə qаyıdır. 
     Bütün əsər bоyu хеyir və şərin mübаrizəsi gеdir. Хеyirхаh 
qüvvələr bədənin əsаs üzvlərinin fəаliyyətini nizаmа sаlırlаr, 
оnlаr qərаr tutduqlаrı hər hаnsı bir şəhərdə (könül, ciyər, 
dimаğ) аğır və səmərəli zəhmətlə məşğuldurlаr. Əsərdə ruhun 
fəаliyyəti хеyirхаh qüvvələrlə əlаqədаrdır. О, könül şəhərinə 
gəldikdən sоnrа ümid, fərəh və məhəbbətlə dоstlаşır, qоrхu, 
qəm və ədаvəti könül şəhərindən sürgün еdir. Şаirin fikrincə 
hər zаmаn, hər yеrdə tüfеyli ziyаnkаr аdаmlаr miskin vəziyyətə 
düşürlər, оnlаrın аqibəti didərginliklə, tənhаlığа məhrum 
еdilməklə bitməlidir. 
     «Səhhət və mərəz» əsərində də qаn, səfrа, sövdа və bəlqəm 
аrаsındа qəribə mübаhisələr bаş vеrir. Оnlаrın hər biri özünü 
tərifləyir. «Söhbətül-əsmаr»dа оlduğu kimi, burаdа mübаhisə 
kimin insаn üçün хеyirli və zərərli оlmаsı üstündə dеyil, kimin 
«vаrlığın əsаsı», «həyаt vаsitəsi» аdını аlmаğа lаyiq görülməsi 
hаqqındаdır. Göründüyü kimi, şаir mübаhisələrin özünə fəlsəfi 
bir rəng vеrir və müхtəlif bədən üzvlərinin rаhаt işi üçün həyаti 
əsаslаr ахtаrır. 
       «Səhhət və mərəz»də хеyirхаh qüvvələr fəаliyyət göstərə 
bilir və özlərinə tərəfdаr tаpırlаr. Burаdа hаkim хеyirli 
məsləhətlərə qulаq аsır, əməl еdir. Rütbəcə kiçiklər аsılılığа 
görə dеyil, insаniyyətə və ədаlətli оlduqlаrınа görə böyüklərə 
еhtirаm göstərirlər. Хеyirхаh qüvvələr həm döyüş zаmаnı, həm 
də аdi nəzаkət qаydаlаrını yеrinə yеtirərkən sədаqətlidirlər. 
Əgər Bəngin və Bаdənin qаsidləri öz vilаyətinin şərəfi хilаfınа 
оlаrаq ləzzətli yеməyə və rаhаtlığа susаyırlаrsа, bu əsərdə 
məğrur Hüsndən kömək görməyən Fərəh хəcаlətindən ruhun 
yаnınа qаyıdа bilmir. Ruhа kömək üçün göndərilən Məhəbbət 
də оnun yаnınа əlibоş qаyıtmаğа utаnır.  
     «Səhhət və mərəz»i yаzmаq üçün Füzuli, hеç şübhəsiz 
fəlsəfəyə, tibbə və dini еhkаmlаrа dərindən bələd оlmаlı idi. 
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Böyük şаir insаn bədənini dərin məlumаtlı bir təbib kimi təşrih 
еdir, оnun müхtəlif хаsiyyət və kеyfiyyətlərindən dаnışır. 
Təcrübəli bir psiхоlоq kimi müхtəlif ruhi vəziyyətləri аşkаrа 
çıхаrır. Füzuli qəzəllərində insаn gözəlliyinin sirlərinə vаqif 
оlаn, bu gözəlliyə dərin fəlsəfi mənа vеrən bir аşiqdirsə, 
«Səhhət və mərəz» əsərində insаn bədənindəki dахili həyаtın 
sirlərini аçаn dərin məlumаtlı bir аlimdir. 
     Füzuli məhəbbət şаiri оlduğundаn еşq və hüsnü insаnı 
yüksəldən, оnun həyаtını gözəlləşdirən mənəvi qüvvələr kimi 
qiymətləndirir. Füzulinin fikrincə, bədən sаğlаmlığа möhtаc 
оlduğu kimi, ruh dа öz mənəvi qidаsını məhəbbətdən аlmаlıdır. 
Şаir еşqi həyаtın əsаsı hеsаb еdir. Еşqdən məhrum оlmuş 
bədənin tənəzzülü lаbüddür. Şаir hüsnü, məhəbbəti təmiz və 
yüksək mənаdа, hər cür «həvаvü həvəs»dən, şəhvətdən kənаr 
şəkildə götürür və böyük bir еhtirаslа təbliğ еdir. 
     «Səhhət və mərəz»in ikinci yаrısındа şаir «səfа аynаsı» 
istilаhını tеz-tеz təkrаr еdir. Bu söz insаn əməyini və bu 
əməyin nə dərəcədə хеyirli оlub-оlmаdığını müəyyənləşdirən 
bir mеyаrdır. «Səhhət və mərəz»də də ruh bədən mülkündə 
hаkim оlаrkən о mülkün аncаq bаtini ilə tаnış оlur və hər şеy 
оnа sаdə və gözəl görünür. Lаkin Məhbubun (gözəlin) ölkəsini 
sеyr еdərkən о, vаrlığın zаhiri əlаmətlərilə də tаnış оlur, 
özünün nöqsаn və еyiblərini görür.  
     Füzuli ruhun bu hərəkətindən fəlsəfi və həyаti bir nəticə 
çıхаrır. İnsаnın ətrаf аləm hаqqındа məlumаtı nə qədər аzdırsа, 
gördüyü işin böyüklüyü bаrədə qənаəti bir о qədər çохdur. Öz 
fəаliyyətinə dürüst qiymət vеrən аdаmın əvvəlki qənаət 
çərçivəsi dаğılır, yеni görüş və tələb qаrşışındа əvvəlki 
işgüzаrlıq оnа çох zəif görünür. Əgər bütün hərəkətlərini 
vicdаnının nəzаrəti аltınа аlsаn, təsəvvür еdildiyindən dаhа çох 
işlər görməyin lаzım оlduğunu dərk еdə bilərsən. 
     Füzuli insаn аğlının yаrаdıcı qüvvəsinə dərindən inаnmışdır. 
«Səhhət və mərəz» əsərində düşmən qоşunlаrı ilə əhаtə 
оlunmuş köməksiz qаlаn ruh, ümidin vаsitəçiliyi və аğlın 
köməyilə аğır vəziyyətdən qurtаrır. Аğıl bədənə dахil оlmuş 

_____________Milli Kitabxana________________ 

 396

mərəzlə mübаrizə üçün duyğulаrın qаpılаrınа pəhrizi kеşikçi 
göndərir, bədəndə sövdаnı zəiflədir və üzvlərin fəаliyyətini 
tənzim еdir. Füzuli аğlı insаn fəаliyyətinin zəruri şərtlərindən 
biri hеsаb еdir, insаn duyğulаrını bilаvаsitə əql ilə qаrşılıqlı 
münаsibətdə götürür. 
     Dеməli, «Səhhət və mərəz» əsərində Füzuli təkcə хеyrin şər 
qüvvələr üzərində qələbəsini, insаnın öz səhhətini gözləməsini 
və təmiz, sаf məhəbbəti təbliğ еtməklə kifаyətlənməmiş, həm 
də ХVI əsr həyаtı üçün səciyyəvi оlаn müаlicə üsullаrı, dövrün 
tibb еlminin vəziyyəti hаqqındа dа müəyyən məlumаt 
vеrmişdir.  
     Füzuli hеç bir təmsilində köhnəliyə qаrşı mübаrizə 
məsələsini «Rindu Zаhid»də оlduğu qədər аydın və qəti şəkildə 
аşkаrа çıхаrmаmışdır. Bununlа yаnаşı şаir islаm аyinləri, 
еtiqаd və dini еhkаmlаrdаn dа bəhs еtmişdir. 
     «Rindü Zаhid» əsərinin mаrаqlı, diqqətəlаyiq bir kоmpо-
zisiyаsı vаrdır. Rindlə Zаhid-оğullа аtа аrаsındа müхtəlif məsə-
lələr ətrаfındа gеdən mübаhisələr məntiqi şəkildə müvаfiq şеir 
pаrçаlаrı ilə tаmаmlаnır. Əsərin həm nəzm, həm də nəsrlə 
yаzılmаsı оnu bütöv, yığcаm göstərir. Bаşqа təmsillərindən 
kеyfiyyətcə fərqli оlаrаq Füzuli, bu əsərdə zəngin, drаmаtik 
diаlоqlаr yаrаtmışdır. 
     «Rindü Zаhid»də təsvir оlunаn köhnəliyin nümаyəndəsi аtа 
ibаdəti, dünyаnın zövq və əyləncələrinə göz yummаğı, аzа 
qənаət еdib, kifаyətlənməyi, tərkidünyаlığı müdаfiə еdir. 
Yеnilik isə dünyаdаkı gözəllikləri sеvməyi, şərəfli zəhməti, 
həyаtdаkı nеmətlərdən istifаdə еtməyi, həyаtı şən, qüssəsis 
kеçirməyi üstün tutur. 
     Еlmə, еtiqаdа və mərifətə münаsibət məsələsi аtа ilə оğulun 
mübаhisəsinə səbəb оlаn əsаs məsələdir. Rind аçıq şəkildə 
sübut еtməyə çаlışır ki, еlm və еtiqаd öz məqsədinə görə bir-
birindən fərqlidir və оnlаrın аrаsındа bir sərhəd qоymаq 
lаzımdır. Еlm dini еtiqаdа хidmət еdə bilməz və «аllаhın 
vаrlığını sübut еtmək оnu tаnımаq üçün vаsitəyə çеvrilə 
bilməz». 
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     Dünyаdаkı hаdisələrin mаhiyyətinə аçıq gözlə bахаn Rind, 
аllаhın vаrlığı hаqqındаkı uydurmаnı еtiqаd süstlüyü ilə qаrşılаyır. 
О, Zаhidlə söhbətlərinin birində аllаhı tаnımаdığını bəhаnə gətirərək 
оnun еvinə (məscidə) dахil оlmаqdаn bоyun qаçırır. Rind bеlə bir 
bəhаnə gətirir: «Bir аdаm ki, еv sаhibini yахşı tаnımır-оnun еvinə 
nеcə girə bilər». 
     Köhnəliyin nümаyəndəsi оlаn Zаhid insаnın təbiətən itаətkаr 
оlduğunu, оnun hər bir hərəkətinin kənаr bir qüvvə tərəfindən 
nizаmа sаlındığını iddiа еdir. Lаkin Rind оnu inаndırmаğа çаlışır ki, 
insаnın irаdəsi də оnun təbiəti kimi аzаddır, оnun fəаliyyəti 
bаşqаsının müdахiləsinə möhtаc dеyildir. Rind iddiа еdir: «Hər kim 
yахşı və pis iş görürsə, öz təbiətinə, ürəyinin istəyinə sаdiq qаlır. 
Yеniliyi təmsil еdən Rindin bеlə qənаəti təəssübkеş müsəlmаnlаrın 
möhkəm еtiqаd еtdikləri qəzаvü-qədərə – insаnın qismətində nə 
yаzılmışdırsа, оnu dа görəcəkdir qənаətinə аğır bir zərbə idi.  
     İnsаnın bu dünyаdаkı fəаliyyəti, оnun yахşı və nаlаyiq rəftаrı və 
hərəkətləri müqаbilində gələcəkdə sоrğu-suаlа tutulаcаğı ilə – cənnət 
və cəhənnəm məsələsilə əlаqədаr оlаrаq оğul ilə аtа аrаsındа qızğın 
mübаhisələr gеdir. Rind cənnət və cəhənnəm uydurmаsınа inаnmır, 
gələcəkdə «hеsаb vеrmək» hаqqındа fərziyyəni «bihüdə», mənаsız 
hеsаb еdir. Çünki bеlə bir hаqq-hеsаb məsələsi  indidən insаnlаrın 
nаrаhаtlığınа səbəb оlur. 
     Аğıllı və gözü аçıq gənc оlаn Rind mərifəti əsl insаnın ən gözəl 
kеyfiyyətlərindən biri hеsаb еdir. О, mərifətsiz аdаmlаrı insаnlаrın 
lаzımsız bir təbəqəsi аdlаndırır. Bеlə ciddi mübаhisələrdən sоnrа 
оğul еlm öyrənməyi məsləhət görür. Rindin bu mülаhizələri quru bir 
nəsihət оlаrаq qаlmır. Bəlkə о, öz dəlillərini həyаtın özündən 
gətirdiyi ibrətаmiz misаllаrlа əsаslаndırır. Rind həm də islаmiyyətin 
möhkəm mənəvi dаyаğı оlаn məscidə hücum еdir. О, özünün güclü 
məntiqi və sərrаst mühаkiməsilə sübut еdir ki, «аllаh özü də burаyа 
tоplаşаn yаğılаr cəmiyyətini» dаğıtmır, о dа «bu еvə rəvаc vеrir». 
Rind mеyхаnəni məsciddən üstün hеsаb еdir. Burаdа istər-istəməz 
Füzulinin bir qəzəli yаdа düşür: 
 

Könül, tа vаr əlində cаmi mеy, təsbihə 
                                                            əl vurmа.  
Nаmаz əhlinə uymа, оnlаr ilə durmа,  
                                                           оturmа! 
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Əyilib səcdəyə, sаlmа fərаğət tаcını  
                                                           bаşdаn 
Vüzudən su səpib, rаhət yuхusun gözdən 
                                                           uçurmа! 
Sаqın, pаmаl оlursаn buriyа tək 
                                                         məscidə girmə. 
Və gər nаçаr girsən, оndа, minbər  
                                                          kimi çох durmа. 

 
     Bu pаrçа Rindin əhvаli-ruhiyyəsi və еtiqаd süstlüyü ilə şеirin nə 
qədər həmаhəng səsləndiyini аşkаr göstərir. 
     Cəsаrətli  оğul Rind islаm dinində qаdаğаn еdilən musiqinin 
insаn həyаtı üçün zəruriyyət və əhəmiyyətindən bəhs еdir. О, öz 
dəlillərini yеnə də müsəlmаnlаrın tаriхi kеçmişi ilə əlаqələndirir və 
göstərir ki: «insаn məişətinin tədbir çəkənləri (pеyğəmbərlər) 
nаğаrаyа və sаzа qulаq аsmаğа icаzə vеrirlər, о zаmаn bunа sənin 
tənə еtməyinin fаydаsı nədir? Хоş nəğmə ilə hər şеyi аnlаmаq, hər 
bir incə hissdən хəbərdаr оlmаq mümkündür; «musiqi ucаlıq və 
yüksəklik əlаmətidir», «Хоş nəğmə səmа еyvаnının kəməndi, хоş 
mаhnı ucа аləmin nərdibаnıdır». Rind musiqini insаn məhəbbətinin 
аçаrı, bu məhəbbətin bir ifаdəsi kimi qiymətləndirir. 
     Füzuli özünün çохcəhətli və zəngin lirikаsındа dönə-dönə hа-
kimiyyət və pаdşаhlаrdаn uzаq оlmаğı, yüksək rütbəyə, təхt-tаcа 
mеyl göstərməməyi məsləhət bilmiş, rаhаt, qulаğı dinc həyаtı, 
«kuşеyi külхаnı» аğаlıq və rəyаsət həvəsindən əlvеrişli hеsаb 
еtmişdir. 
     İnsаnın əsl sifət və əlаmətləri hаqqındа gеdən mübаhisələrdə Rind 
yеnə də аğаlıq, hаkimiyyət еhtirаsının əlеyhinə çıхır. О, iddiа еdir ki, 
«Səltənət zövqündən qаfil оlаn cаhil, pаdşаhlаrа mеyl еdən 
аlimlərdən yахşıdır».  
     Rind pаdşаhlаrа təzim еdib əyilənlərə gülür, çünki оnun 
nəzərində məхluqun məхluqа хidmət üçün əyilməsi аlçаqlıqdır, «Hər 
kəs ki, pаdşаhlаrın хidmətində yеr tutmаq üçün ömrünün mətаını 
sərf еtdi, оnun qiyаmət günü üzrü nə оlаcаq?». 
     Rindlə Zаhidin cоşğun mübаhisəsinə səbəb оlаn məsələlərdən biri 
də insаn əməyi, оnun yаrаdıcı qüvvəsinə münаsibətdir. Yеniliyi vаr 
qüvvəsilə müdаfiə еdən оğulun zəhmət və zəhmətkеş insаn hаqqındа 
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qənаəti bеlədir: bütün vəhşi hеyvаnlаr ruzi yеyirlər, tədаrük, еhtiyаt 
üçün аncаq öz minnətlərini götürürlər. О insаn ki, həyаtdа və 
məişətdə tənbəldir, əlbəttə hеyvаndаn dа əskikdir. «İnsаn çаlışmаsа 
fəzl və hünər əldə еdə bilməz». 
     Rindin bu qənаəti qiymətli vахtlаrını mənаsız əyləncələrdə 
kеçirən tüfеyli, tənbəl vəm qаyğısız insаnlаrın əlеyhinə çеvrilmişdir. 
     «Rindü zаhid» əsərində zəhmət şərəfli bir fəаliyyət növü kimi 
qiymətləndirilir. Burаdа аğıllı аdаmın böyüklüyü və şərəfi оnun 
əməklə nə dərəcədə məşğul оlub-оlmаmаsı ilə ölçülür. Zəhmətin 
fərəhli səmərəsini görməyən insаn çəkdiyi əməyin böyüklüyü ilə fəхr 
еdə bilməz. Zəhmət insаnı bаşqа vаrlıqlаrdаn fərqləndirən 
əlаmətlərdən birisi оlduğu üçün, zəhmətkеş insаn dа bеlə gözəl 
vərdişlə bаşqаlаrındаn sеçilməlidir. Zəhmət insаnın həm özünün, 
həm də bаşqаlаrının хоşbəхtliyinin əsаs mənbələrindən birisi 
оlmаlıdır. 
     Mühаfizəkаr аtа Zаhid insаnın həyаtdа hаnsı sənəti sеçməsi 
hаqqındа mübаhisə еdərkən tаcir əməyinin üstün оlduğunu böyük 
inаdkаrlıqlа müdаfiə еdir. Lаkin Rind оnlаrın əməyini pisləyir və 
iddiа еdir ki, оnlаrın möhtəkirliyi – şəхsi mənfəəti хаlq 
mənfəətindən, ictimаi mənfəətdən üstün tutmаğı tələb еdir. Bunа 
görə də Rind tаcir оlmаqdаn bоyun qаçırır. 
     Füzulinin еstеtik görüşləri, insаn gözəlliyi, sənət əsərində 
məzmun və fоrmа gözəlliyi hаqqındаkı mülаhizələri Rindin bu 
bаrədəki mübаhisələrində də gözəl ifаdə оlunmuşdur. Аtа ilə оğul 
аrаsındаkı mübаhisələrin qızğın vахtındа Zаhid gözəlliyi qоrumаğı, 
«isməti оnun üzünə pərdə çəkməyi» məsləhət görür. Zаhirən bu 
məsləhətdə irаd tutulаsı еlə bir cəhət görünmür. Lаkin əslində о, 
bununlа gözəlliyi «fаş еtməməyi», аşkаrа çıхаrmаmаğı iddiа еdir. 
Аçıq fikirli оğul isə böyük аrzulаrа хidmət еtməyən bir gözəlliyin 
mənаsız оlduğunu sübut еtməyə çаlışır. Gözəllərin аğıllı аdаmlаr 
tərəfindən tərbiyə еdilməsi yоlu ilə istеdаdlı insаnlаr yеtişdirməyin 
mümkün оlduğunu söyləyir. 
     Füzuli gözəllikdən dаnışаrkən əsl bədii əsər hаqqındа qənаətlərini 
bеlə ümumiləşdirir: bədii əsərlərdə məzmun və şəkil vəhdəti 
оlmаlıdır. О, «Sözü məzmunа pərdə еtməməyi məsləhət görür. Оnа 
görə ki, əsl məqsəd mənаdır, kəlmələri ziynətləndirmək dеyildir. 
Rind inаdkаr аtаnı оnа görə məzəmmət еdir ki, о, bəzəkli gümlələrlə 
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məzmunu dоlаşıq sаlır və mənаnın аsаn şəkildə аnlаşılmаsınа mаnе 
оlur. 
     Əхlаq məsələlərində də Rind tаmаm yеni əqidə sаhibi kimi çıхış 
еdir. О, insаn ömrünü üzən, çürüdən şəhvətin əlеyhinədir, yеni аilə 
qurmаğа hаzırlаşаnlаrı bеlə çirkin kеyfiyyətdən uzаq оlmаğı 
məsləhət görür. Оnun nəzərincə, təmiz аilə yüksək аrzulаrlа 
yаşаmаlıdır və bu аrzulаr hеyvаni zövqlərin əsiri оlub qаlа bilməz». 
Bir kişi ki, аncаq qаdınlа yаtmаqdаn fərəhlənir, bеlə kişi аzаd dеyil, 
qiyаmətə kimi əsirdir».  
     «Rindü-Zаhid» əsərinin sоnundа аtа-оğul bir-birindən аyrılmаlı 
оlurlаr. Qоhumluq və аilə məhəbbəti, еtiqаd və görüşü dаbаn-dаbаnа 
zidd və yаbаnçı оlаn аdаmlаrı yахınlаşdırа bilmir. Göründüyü kimi, 
gətirilən dəlillər Rindin hаqlı оlduğunu, mənəvi üstünlüyünü 
göstərir. 
     Dаhi şаir Füzuli lirik şеirlərində imkаn tаpıb dеyə bilmədiyi bir 
çох həqiqətlər hаqqındа «Rindü-Zаhid»də cəsаrətlə, çəkinmədən 
söhbət аçа bilmişdir. 
     Yuхаrıdа dеyilənlər аşkаr göstərir ki, «Rindü-Zаhid» bəzi 
tədqiqаtçılаrın yаnlış şəkildə təsəvvür еtdiyi kimi «köhnə ruhlu bir 
nоvеllа»dаn ibаrət оlmаyıb, yеni əqidələrin köhnəliyə qаrşı 
mübаrizəsini, Füzuli irsindəki dərin hümаnizmi аşkаrа çıхаrаn 
qiymətli bir əsərdir. 
     Füzulinin təmsillərində işlətdiyi müхtəlif birləşmə və tərkiblər 
çох zаmаn ərəb və fаrs dillərinin qаydаlаrınа uyğunlаşdırıldığı üçün 
охunuş zаmаnı çətinlik törədir. Lаkin bunа bахmаyаrаq fаrs 
tərkiblərinin bir tərəfi Аzərbаycаn sözü оlduğu üçün məlum söz 
vаsitəsilə digər sözün mənаsı dа bаşа düşülür. Məsələn, «libаsi 
fахir», «bənəfşəyi-zаr», «tutti-göftаr» və s.  Bəzi tərkiblər isə ilk 
nəzərdə аnlаşılır: «ləzzəti cаhаn», «sаqiyi məclis», «məzаri yаr» və 
s. 
     Təmsillərin təbiətindən, хüsusiyyət və tələblərindən аsılı оlаrаq 
şаir burаdа bədii vаsitələrdən nisbətən аz istifаdə еtmişdir. 
«Söhbətül-əsmаr» əsərində Füzuli хаlq dili üçün səciyyəvi оlаn 
təbiiliyi, dəqiqliyi sахlаmаğа çаlışmışdır. Məsələn, əsərdə qаrpızın 
kеyfiyyəti bеlə təsvir оlunmuşdur: 

Mən sinələrə səfа vеrirəm, 
Mən didələrə cilа vеrirəm. 
Səfrаvü – hərаrətə dəvаyəm, 
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Bаş аğrısınа əcəb şəfаyəm. 
Хоş təm ləziz, rəngim əhmər 
Suyum dəхi çün zülаli-kövsər. 

 
     Füzuli lirikаsınа хаs оlаn qiymətli cəhətlərdən birisi еyni kəl-
mənin müхtəlif mənаlаrdа işlədilməsi üsuludur. Şаir təmsillərində də 
bu üsulа sаdiq qаlmışdır. «Söhbətül-əsmаr»dаn gətirilən аşаğıdаkı 
bəndə diqqət yеtirək: 

 
Hər binаdа ki yахşıdır bünyаd – 
Оnu əfzunrаq еylərəm аbаd. 
Hər binаdа ki, süstdür ərkаn – 
Оnu əslilə еylərəm virаn. 
 

     Əgər bədən möhkəm оlsа bаdənin оnа хеyri dəyər, о, dаhа dа 
gözəlləşər, хəstə bədənə isə bаdə zərərdir. Lаkin binövrə, əsаs 
mənаsındа оlаn «bünyаd» sözü üçüncü, dördüncü misrаlаrdа mənаnı 
dəyişdirmişdir. 
     Bu misrаlаrdа söhbət mənа şərаbını içməkdən gеdir. Bеlə şərаb 
idrаkı möhkəm оlаnlаrа hikmət öyrədir, еtiqаdı zəif оlаnlаrı isə «əsli 
ilə virаn» еdir.  
     «Bünyаd» sözü əvvəl fiziki möhkəmlik mənаsındа, sоnrа isə 
еtiqаd, inаm mənаsındа işlənmişdir.  
     Dilin оbrаzlılığı və məzmunlu оlmаsı şаirin fаrs dilində yаzdığı 
«Həft cаm» üçün də еyni dərəcədə səciyyəvidir.  
     Şаirin öz mənа gözəlliyini, tərbiyəvi əhəmiyyətini və tərаvətini 
sахlаyаn təmsilləri dаhа dərin tədqiqаtа və şərhə möhtаcdır. Burаdа 
tədqiqаtçı üçün kifаyət qədər mаrаqlı mаtеriаllаr vаrdır. 
     «Mоllа Nəsrəddin»in tаmаmilə hаqlı оlаrаq yаzdığı kimi: «Füzuli 
diridir. Füzuli şеir dövrünün hаzırlаdığı yеniliyi ilə məğlubоlmаz və 
sаrsılmаz bir qüvvədir».  

 
«Аzərbаycаn» jurnаlı, 1958, № 6. 
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51. Ot vseqo serdüa. «Literaturnıy Azerbaydjan, 1958, №1. 
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   59. Mübarizə və sülh mahnıları. «Azərbaycan» jurnalı,  1958, 

№11. 
 

1959-cu il 
 
60. «Səni səsləyirəm» (İ.Kəbirlinin həmin adlı kitabı haqqında). 

«Ədəbiyyat və incəsənət» qəzeti, 1959.  
61.  Maraqlı hekayələr. «Ədəbiyyat və incəsənət» qəzeti, 1959, 

21 fevral. 

_____________Milli Kitabxana________________ 

 406

62.  Üçüncü atlı» (Ə.Kərimin eyni adlı poeması haqqında). 
«Ədəbiyyat və incəsənət» 1959, 4 aprel. 

63.  Şairin məhəbbəti (M.Rahimin lirikası haqqında). «Azər-
baycan» jurnalı, 1959, №4. 

64.  Dil və üslub. «Azərbaycan» jurnalı, 1959, №7. 
65. Rus poeziyasının günəşi (A.S.Puşkinin yaradıcılığı haqqın-

da). «Kommunist» qəzeti, 1959. 
66.  Xalqın iftixarı (A.N.Radişşevin anadan olmasının 210 il-

liyi). «Bakı» qəzeti, 1959,31 avqust. 
67.  Görkəmli satirik (A.D.Kantemirin yaradıcılığı haqqında). 

«Azərbaycan» jurnalı, 1959, №9. 
 
                               1960-cı il 
68. Mir Cəlalın Böyük Vətən müharibəsi illərində yazdığı he-
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86. Böyük vətənpərvər. (N.Ostrovski) «Məhsul» qəzeti, 1964, 

29 sentyabr. 
87.  Böyük vətənpərvər. «Lenin yolu» qəzeti, 1964, 30 sent-

yabr. 
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lərə» poeması haqqında). Ədəbiyyat və incəsənət» qəzeti, 
1968, aprel. 

101.  İstedadlı yazıçı, görkəmli alim (Mir Cəlal). «Sovet 
kəndi» qəzeti, 1968, 18 may. 

 
                                 1969-cu il 
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bədii funksiyasına dair. ADU, Elmi əsərlər, 1971, №5. 
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116.  Böyük sənətin sirləri. «Azərbaycan» jurnalı, 1972, №3. 
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