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Hüseyn Cavid – 132 
 

Cavidi tanıya bilmək üçün sadəcə əbədi adın köl-

gəsində kölgələndik... Elə tanıtmaq üçün də bu kölgə-

nin böyüklüyündən danışdıq. Amma sadəcə özümü-

zə... Heç yovşan ətirli əngin çöllərə Cavid deyə hayqı-

ra bilmədik. 

Bu böyük kölgəni yaradan isə Cavid dühası idi. 

Həmin düha bir günəş idi ki, Cavid adının üstünə işıq 

saçaraq bu kölgəni yaratdı. 

İnsandan danışdı, insandan yazdı... İnsan yetişdir-

di... İnsan yetişdirmək üçün ideyalar aləmi yaratdı... 

İnsanı dərk etdi... İnsandan bəhrələndi... İnsan xis-

lətini gördü, onu anladı... 

İnsanın uydurduğu həqiqətlər sistemindən şübhə-

ləndi... Həqiqətin kağızlarda, əşyalarda yox, düşüncə-

lərdə olduğuna inandı... 

İnsanın özü yaradıb əsirinə çevrildiyi İblisin kim 

olduğunun tərifini verdi... “İblis” əsəri ilə insanlara 

insanı tanıması üçün güzgü verdi. 

İnsanı sevdi, insan oldu… Amma insanın qara 

niyyətlərinin qurbanına çevrildi... 

Elə bir ana obrazı yaratdı ki, xeyir aynası, insanlıq 

aynası, mərhəmət dünyası... 

Şeyx Sənan haqqı arayıb bulmuş, həqiqətin sadəcə 

sevgidə olduğuna inanmış, inandığını yaşamış, yaşa-

dıqca haqqa doğru gedən yolda göylərlə vəhdətdə ol-

muşdur. Bütün dinlər onun ideyalarından qat-qat 

aşağıda qaldı. 
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Məktəbli bir qız yaratmaqla sadəliyi, gözəlliyi, in-

sanları sevdiyini ən pak bir varlığın dili ilə səsləndir-

di. 

Öksüz Ənvər Azərbaycan pedaqogikasına böyük 

töhfə verdi, müəllimliyin nə olduğunu anlatdı. 

Maral mollaların əsrlərlə qurduğu sindromu sın-

dırdı, Qadına-Ürəyə azadlıq istədi. Amma Cəlilin, Sa-

birin, Cəfərin qadın azadlığından fərqli, romantik üs-

yan yaratmaqla… Amma bu azadlığa dəvət edənlərin 

zatı qırıq olması azadlığın məzar olması deməkdir de-

di... 

Ərəb İbn Yəmini yaratdı... Şərin özünü... 

Türk Elxanı yaratdı – Tanrının ədalət yaradan qı-

lıncını... 

Afəti yaratdı... Anjeli yaratdı... Südabəni yaratdı...  

“Hep qadın cürmi-ehtirasatı!” – dedi və gözəlliklə 

şeytanın vəhdəti... 

Göyərçin yaratdı paklıq və saflıq rəmzi... Xumar 

yaratdı, dinlərin daşıya bilməyəcəyi eşq yaşatdı ru-

hunda... İsmət yaratdı namusu ilahi kimi toxunul-

maz... Sevda yaratdı, sevgisi hökmdarlara diz çökdü-

rən. Sürüklənən bəşəriyyətin qadınla yüksələcəyinə 

inandı. 

Səyavuş yaratdı, İranla Turanın ayrılmaz, danıl-

maz həqiqəti, odla günahların yuyulmasını göstərdi. 

Çin sərhəddinə qədər türk ellərinin yaşadığını və 

hökmünü bağırdı, bu hökmün və Tanrı qılıncının bir 

qadın gücü ilə necə yox olmasını hayqırdı. 

Turan ellərinin ərlik rəmzi olan Teymuru yaratdı, 

təkəbbürün və nəfsin qardaşa necə zərbə vurduğunu 

göstərdi... Bu dünyanın zərrə qədər dəyəri olmadığını 
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dedi, amma “Cahan bir nazənin dilbər” də söylədi. 

Bu nazənin dilbərin isə bir igidə layiq olduğuna inan-

dı da… 

Ana yaratdı... Aşiq yaratdı... Məşuq yaratdı... Xə-

yanətkar ər yaratdı... Qatil yaratdı... İnqilabçı yarat-

dı... İnqilabın əzdiklərini yaratdı... Ər-Ərən yaratdı... 

Hökmdar yaratdı... Mələk yaratdı... İblis yaratdı... 

Peyğəmbər yaratdı – Bəşər yaratdı, Bəşəriyyət yarat-

dı... 
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Həyat və yaradıcılığın bütövləşməsi 

 

Təkcə dövrünün yox, məhəlləsinin yox, regionu-

nun yox, bəşəriyyətin şair və ya yazıçısı meyarı ilə 

araşdırsaq, Azərbaycan ədəbiyyatında yetərincə bu 

cür şəxsiyyətlər görə bilərik. Bu meyara cavab verən 

ədiblərimizdən Nizami Gəncəvi, İmadəddin Nəsimi, 

Məhəmməd Füzuli, Mirzə Fətəli Axundzadə, Məhəm-

məd Hadi, Hüseyn Cavid, Yusif Vəzir Çəmənzəminli, 

Məmməd Səid Ordubadi, İsa Muğanna və s. kimi şair 

və yazıçılarımızı misal çəkə bilərik.  

Hər bir xalqın ədəbiyyatı digər xalqlar üçün o za-

man maraqlı və cəzbedici olur ki, həmin ədəbiyyat öz 

orijinallığı ilə təqdim edilsin. Dəblə yazılan bədii əsər-

lər sadəcə dövrü üçün populyar olar, qısa vaxtda par-

lar və sönərlər. Lakin milli düşüncənin alt qatındakı 

ideya ustalıqla və səmimiyyətlə qələmə alınarsa və 

ümumilikdə bəşəriyyətə xidmət edərsə, o zaman bü-

tün maneələri asanlıqla dəf edər və zirvədə görünər. 

Buna Mopassan, Viktor Hüqo, Çingiz Aytmatov, Tol-

stoy, Nəsimi, Hüseyn Cavid, İsa Hüseynov kimi dahi-

lərin yaradıcılığını misal çəkmək olar.  

Hüseyn Cavid (1882-1941) XX əsrin əvvəllərindəki 

Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli sənətkarlarından 

biridir. Yaradıcılığında poeziya və dramaturgiyadan 

istifadə edən sənətkar Azərbaycan romantizminin ba-

nilərindəndir. Onun “İblis”, “Şeyx Sənan”, “Peyğəm-

bər”, “Topal Teymur”, “Xəyyam”, “Səyavuş” kimi 

pyesləri dünya ədəbiyyatının incilərindəndir.  
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Bütün yaradıcılığı boyu xeyirlə şərin mübarizəsini 

təsvir edən H.Cavidin əsas qayəsi, ideyası humanizm, 

insanpərvərlik mövqeyindən çıxış edərək, müxtəlif 

mövzularda məhəbbət və fəlsəfi məzmunlu əsərlər 

yaradaraq sənət, fikir və amalını geniş oxucu kütlələ-

rinə sevdirməyi bacarmaqdır. 

                                       

*** 

 

Hüseyn Cavid dühası elə bir işıq idi ki, onun sə-

madan yerə enişi və batışı olmadı. O, sönməz bir fikir 

işığı kimi parladı, parlayır və parlayacaqdır. Dərin 

fəlsəfi fikirləri və bəşəriliyi ilə Nizami Gəncəvidən 

sonra Türk, o cümlədən Azərbaycan ədəbiyyatında 

parlayan böyük ideya sahibi oldu. Yaradıcılığı ilə min 

illər insanlığın qəlbində, düşüncəsində, yaşayışında 

daşlaşmış ehkamları, bəzən incə, bəzən isə sərt şəkil-

də qaşıdı, dağıtdı.  

Cavidin yaradıcılığı romantik ideyalar üstündə 

qurulub. Bütün tədqiqatçılar da bu fikrin təbliğçisi və 

tədqiqatçısı olmuşdur. Lakin diqqət edildikdə görərik 

ki, Cavid yaradıcılığında reallıq romantik şəkildə elə 

düzgün, elə səlis təqdim edilmişdir ki, Cəlilin sərt re-

alizm silləsi kimi sifətimizə dəymir. İstər məişət qay-

ğılarından bəhs edən “Ana”, “Uçurum”, istər yerlə 

göyün vəhdətini ifadə edən “Şeyx Sənan”, istər insan, 

mələk, Tanrı kimi fəlsəfi məsələlərini özündə əks et-

dirən “İblis”, “Peyğəmbər”, “İblisin intiqamı”, istərsə 

də tarixi keçmişi qızıl ədalət tabağında bizə sunduğu 

“Topal Teymur”, “Xəyyam”, “Səyavuş” kimi əsərlə-

rində oxuduğumuz və rastlaşdığımız həqiqətlərdən 
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utanmır, əksinə, dərs alır və bəzən də qürurlanırıq. 

Bu, Cavid həqiqətidir, bu, Cavid fəlsəfəsidir, bu, Ca-

vid mənəviyyatıdır. Həqiqətin, gerçəkliyin sevgi və 

qürurla qucaqlaşmış, bütövləşmiş halı... 

Cavid yaradıcılığı və şəxsiyyəti ilə bir bütöv, bir 

tamdır. Onun yaradıcılığının qayəsinin ana xəttini 

təşkil edən insanlıq, mərdlik, alilik, bəşərilik, huma-

nistlik, dəyişməz əqidə, möhkəm xarakter eynilə şəx-

siyyətində də özünü göstərir. Yazdıqları ilə yaşam 

tərzi bu qədər üst-üstə düşən sənətkar çox azdır. Ca-

vid məhz bu cür bütöv şəxsiyyətə malik sənətkarlar-

dandır.  

Cavid Birinci Dünya Müharibəsini, Oktyabr inqi-

labını, Demokratik Cümhuriyyətin qurulmasını, yıxıl-

masını, Sovet hökumətinin qurulmasını, 1930-cu illər 

repressiyalarını görüb yaşayan şəxsiyyətlərdəndir. Bu 

cür qarışıq və xaotik ictimai şəraitlərin şahidi olub, 

yaşayıb, amma bu hadisələrdən 100 ilə yaxın bir za-

man keçməsinə baxmayaraq, tarixin verdiyi obyektiv 

və şərəfli qiymət almaq yalnız dahilərə məxsusdur. 

Çünki Cavid tarixə birmənalı şəxsiyyət kimi düşdü. 

Cavid nə yaradıcılığında, nə şəxsiyyətində, nə də ailə-

sində heç bir ləkəyə bulaşmamış, nə kiçik qığılcımla-

ra, nə də böyük partlayışlara gözü qamaşmamış, özü-

nün müəyyənləşdirdiyi gerçəkliyi uzaqgörənliklə ya-

şayan bir dühadır. 

Cavid şəxsiyyətinin yaşam tərzini obrazları ilə 

müqayisə etsək, Şeyx Sənan kimi daima haqqa doğru 

gedən, inandığı və bulduğu həqiqətdən bir anda ol-

sun yayınmayan, Arif kimi İblislə, şərlə mübarizəyə 

qalxan, “Peyğəmbər” kimi tökülən qanların qarşısını 
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almaq istəyən, Elxan kimi ədalət məhkəməsi qurub 

dünyanı ədalətsizlikdən xilas etmək arzusunda olan, 

Səyavuş və Azər kimi odla suyun qovuşduğu torpaq-

dan doğulub odla saflaşan, Xəyyam kimi şərlənməsi-

nə, ləkələnməsinə baxmayaraq öz paklığı və idrakı ilə 

mübarizə aparan olduğunu görmüş olarıq. Cavid, 

sanki, yaradıcılığında  da öz taleyini yazmışdır.  

Bu qədər böyük bir şəxsiyyətin nə qədər sadə və 

səmimi olduğunu öyrənmək üçün həyat yoldaşı Müş-

kinaz xanım və qızı Turan xanımın xatirələrinə göz 

gəzdirmək lazımdır. Dünyaya xoşbəxtlik arzu edən 

və cəmiyyətin firavan həyat tərzi sürməsini arzulayan 

şairin faciəli və qürurverici bir həyat tərzini, Cavidin 

yanında olanların bir gündən sonra yoxa çıxmasını, 

ailəsinin şanlı, şöhrətli tituldan vətən xaini damğasına 

qədər əzablı bir yol keçməsini, Cavidli və Cavidsiz 

günlərini yaşayan Cavidlər ailəsinin keşməkeşli həyat 

tərzini oxuculara bir daha çatdırmaq üçün Müşkinaz 

xanımın 1973-cü ildə qələmə aldığı “Cavid haqqında 

xatirimdə qalanlar” və Cavid sevdalı, Turan aşiqi 

Azər Turanın böyük Hüseyn Cavidin qızı Turan xa-

nımla 9 yаnvаr 2004-cü ildə etdiyi xatirə söhbətini ye-

nidən nəşr etdirməyi düşündük.  

Cavid haqqında xatirələr, nəinki gəncliyimiz, hər 

kəs üçün daima sanballı, gərəkli bir konsepsiyadır. İs-

tər Müşkinaz xanımın, istərsə də, Turan xanımın xati-

rələrini oxuduqda bu ailənin böyüklüyünü bir daha 

görmüş oluruq. Çünki nə qədər ikiüzlü insanlar gör-

mələrinə baxmayaraq, Cavid soyunun nümayəndələri 

heç bir ad çəkmir, konkret olaraq kimlərisə günahlan-

dırmırlar. 
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Hədəf Nəşrlərinin “Xatirə ədəbiyyatı” silsiləsinin 

VIII kitabı olaraq çap ediləcək bu xatirələrin kitabse-

vərlərin, cavidsevərlərin ürəyincə olacağına da əmi-

nik. 
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Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru alimlik 

dərəcəsi almaq üçün Müdafiə Şurasındakı çıxış 
 

25 may 2007-ci il 

 

Hörmətli sədr! Hörmətli müdafiə şurasının üzvlə-

ri!  Hörmətli xanımlar və cənablar, əvvəla, sizin hamı-

nızı salamlayıram.  

Bizim milli şüurumuza özümüzü dərk etmək ba-

xımından təsir edəcək fikirlərin yönləndirilməsinin, 

bu mövqedən yazılan əsərlərin gizlədilməsinin, tarix-

lərin təhrif edilməsinin zamanı keçmişdir. Bu gün 

faktlara obyektiv yanaşma, ideoloji yönləndirməni üs-

tələməkdədir. Məhz belə bir şəraitdə Cavid kimi sə-

nətkarların yaradıcılığının tədqiqi bir daha aktuallaş-

maqdadır.  

Müasir ədəbiyyatşünaslığımızın bir çox problem-

lərinin həlli baxımından Cavid yaradıcılığına müxtəlif 

istiqamətlərdən müraciət etmək olar ki, bunların biri 

də Cavidin qəhrəman konsepsiyasıdır. 

Şairin romantik qəhrəmanları bəşəriyyətin əbədi 

problemlərinə dövrün problemləri işığında cavab ax-

tarır. Elə buna görə də Cavidin qəhrəmanları sahib ol-

duqları xarakterik keyfiyyətlərə görə Sovet ədəbiyyat-

şünaslığında çox vaxt mübahisə mənbəyinə çevrilmiş 

və ədib bir çox qəhrəmanlarına (Afət, Elxan, Topal 

Teymur, Peyğəmbər və s.) görə nüfuzlu ədəbiyyatşü-

naslar tərəfindən belə, yanlış mövqedən təhlil oluna-

raq qınağa məruz qalmışdır. 
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Qəhrəman konsepsiyasını araşdırdığımız H.Cavi-

din yaradıcılığında türkçülüyə böyük bir konsepsiya 

kimi baxılmışdır. Təsadüfi deyil ki, ideoloji ateizmin 

təsirində olan bir çox tənqidçilər və ədəbiyyatşünaslar 

Cavidi ateist adlandırsalar da, digər bir qisim tənqid-

çilər və ədəbiyyatşünaslar birmənalı olaraq Cavidi 

panislamizmdə, pantürkistlikdə günahlandırmışlar. 

Qətiyyətlə deyə bilərik ki, qəhrəman konsepsiyasının 

əsasında ittihadçılıq, tərəqqi, bəşəri problemlər daya-

nan şair daima şovinist ideyalardan uzaq, sadəcə mil-

lətinə böyük sevgi bəsləyən, güclü milli duyğulara sa-

hib olan bir şəxs idi. 

Göstərdiyimiz cəhətlər və müəllifin ideya-sənət-

karlıq xüsusiyyətlərinin üzə çıxarılmasında qəhrəma-

nın müstəsna rolu mövzumuzun müasir ədəbi-nəzəri 

fikir üçün nə qədər aktual olduğunu göstərir.  

“Hüseyn Cavid yaradıcılığında qəhrəman konsep-

siyası” mövzusunda müzakirənizə təqdim olunan 

dissertasiya giriş, 4 fəsil, nəticə və ədəbiyyat siyahı-

sından ibarətdir. Onu da nəzərinizə çatdırıram ki, bu 

iş Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Ədəbiyyat 

nəzəriyyəsi şöbəsində yerinə yetirilmişdir. 

Dissertasiya işinin girişində mövzunun elmi aktu-

allığından, məqsəd və vəzifələrindən, elmi yeniliyin-

dən, təhlil metodlarından və s. bəhs edilmişdir. 

İşin “XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan ədəbiyya-

tında romantizm cərəyanı və romantik qəhrəman” 

adlanan birinci fəslində Azərbaycan romantizminin 

inkişaf tarixindən, problemlərindən, özünəməxsus-

luqlarından, həmin dövrün ictimai-siyasi şəraitindən, 

romantiklərin yaratdığı bədii qəhrəman tiplərindən 
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və onlarda ifadə olunan ideallarından, ideyalarından 

söz açılaraq qəhrəmanların təsnifatı prinsipləri müəy-

yənləşdirilmişdir. Bunun davamı olaraq növbəti ya-

rımbaşlıqda Cavid qəhrəmanlarının təsnifatı verilmiş-

dir. 

XX əsr Azərbaycan romantizminin qəhrəman tip-

lərini  müxtəlif cür təsnif etmək olar: müxtəlif millət-

ləri, təbəqələri, zamanları və məkanları təmsil edən, 

mücərrədliyi, mövhumiliyi və gerçəkliyi ilə fərqlənən 

qəhrəmanlar. Lakin biz dissertasiyamızda XX əsr 

Azərbaycan romantizminin banilərindən olan H.Ca-

vidin romantik qəhrəman tiplərini aşağıdakı kimi təs-

nif etməyi qərara aldıq: romantik qəhrəman ailə-məi-

şət kontekstində (Səlma, Afət, Cəlal, Maral); romantik 

qəhrəman inqilab və müharibə kontekstində; (Knyaz, 

Azər, Topal Teymur, Şeyda, Arif, İblis, Səyavuş); ro-

mantik qəhrəman dini-fəlsəfi kontekstdə (Şeyx Sənan, 

Peyğəmbər, Xəyyam). Dissertasiyanın növbəti fəsilləri 

bu təsnifat əsasında müəyyənləşdirilir. 

Dissertasiya işinin ikinci fəsli “H.Cavidin roman-

tik qəhrəmanı ailə-məişət kontekstində” adlanır. 

“Şərq müdrikliyi və ana” adlanan birinci bölmədə 

Anaya dərin ehtiram və məhəbbətlə yanaşan H.Cavid 

dramaturgiyasının ilk romantik qəhrəmanı, “Ana” 

pyesindəki Səlma anadan və “Qadın”, “Öksüz Ən-

vər”, “İlk bahar”, “Qız məktəbində”, “Çiçək sevgisi”, 

“Şərq qadını” kimi şeirlərində, “Azər” dastanındakı 

“Azad əsirlər”, “Vəhşi qadın”, “Səlmanın səsi” kimi 

parçalarda anaya olan dərin hörmətdən söhbət açıl-

mışdır. 
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Cavid “Ana” pyesində ananı Şərq müdrikliyinin 

təmsilçisi kimi göstərməklə, Şərq, eyni zamanda türk  

mentalitetində qadının tutduğu uca yeri göstərir. 

Şərq müdrikliyinin əsasında Tanrı sifətlərini mə-

nimsəyərək kamilləşmək, ilahi iradəyə uyğunlaşmaq 

başlıca yer tutduğu kimi, ananın da xarakter və dav-

ranışında bu cəhət əsasdır. O, çox çətin bir məqamla –

oğlunun qatilini bağışlamaq və ona sığınacaq ver-

məklə sınağa çəkilsə də, ilahi iradədən uzaq düşmür. 

İkinci fəslin ikinci bölməsi “Qadın azadlığı proble-

mi və qadın qəhrəmanlar” adlanır. Bu bölmədə H.Ca-

vidin ailə-məişət mövzusunda yaratdığı “Maral”, 

“Uçurum” və “Afət” əsərləri tədqiqata cəlb edilmiş-

dir. 

Şairin ailə və məişət mövzusunda yazılan “Ma-

ral”, “Uçurum” və “Afət” faciələri öz məzmunları və 

daşıdıqları ideya yükü ilə bir-biriləri ilə üzvi surətdə 

bağlı olan bir silsilə təsiri bağışlayır, elə buna görə də 

bu əsərlər ardıcıl tədqiqata cəlb edilmiş, hər bir obra-

za diqqət yetirilmişdir. Bədii qəhrəman ənənəsində 

onlardan başlanan yeniliklər və  

 

 Qadın! Ey sevgili, şəfqətli mələk! 

 Bu qədər səbrü-təhəmmül nə demək? 

 O lətafət, o nəcabətlə sana 

 Bu əsarət, bu həqarət nə rəva!? 

 Sən nəsin?.. Kəndini bil, zəfi bıraq! 

 Həp nəsibinmi sənin sillə-dayaq?! 
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   – deyən Cavid romantizmində qadın azadlığı prob-

leminin necə böyük önəm daşıdığı müəyyənləşdiril-

mişdir. 

Elmi işimin üçüncü fəsli “H.Cavidin romantik 

qəhrəmanları inqilab və müharibə kontekstində” ad-

lanır. “İnqilabın qəhrəmanların taleyi ilə açılan fəlsəfi 

mahiyyəti” adlı birinci bölmədə H.Cavidin inqilaba 

münasibəti araşdırılmışdır. 

Sovet dövründə H.Cavid yaradıcılığına, xüsusilə 

də inqilabi mövzuda yazdığı əsərlərinə obyektiv ger-

çəklikdən kənar münasibət bəslənilmişdir. Bu qəbil-

dən olan tənqidçiləri iki qrupa bölmək olar; birincisi, 

vəzifə hərisləri, “ölüm qədər zəhərli” həyatda yaşa-

mağı üstün tutanlar, Cavidi proletar inqilabının ma-

hiyyətini anlamamaqda günahlandıranlar, ikincisi isə 

H.Cavidi sevənlər, qorumaq üçün, yaşatmaq üçün sü-

ni şəkildə Cavid yaradıcılığında Sovet ideologiyasını 

təbliğ edən, onu alqışlayan ünsürlər taparaq Cavidin 

də bu dövrün adamı olduğunu demək istəyənlər. Bu 

fəsildə Cavidin inqilab və müharibə kontekstində təq-

dim etdiyi qəhrəmanlar ədəbiyyatşünaslıqda rastlaş-

dığımız yanlış təhlillərlə polemikada tədqiq olunur. 

XX əsrin əvvəllərindəki istər dünyadakı, istər Ru-

siyadakı, istərsə də Azərbaycandakı inqilabi proseslə-

ri diqqətlə izləyən Cavid inqilab mövzusuna da biga-

nə qalmamış, dahiyanə fikirlərini “Şeyda”, “Knyaz” 

pyesləri və “Azər” poeması ilə ortalığa qoymuşdur. 

Yüksək siyasi təfəkkürə malik Cavid yaratdığı heç bir 

əsərdə tələskənliyə yol verməmiş, xeyli düşünüb-da-

şındıqdan sonra ortalığa çıxarmışdır. Apardığımız 

tədqiqat göstərir ki, sovet tənqidçilərinin söylədikləri 
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“Cavid proletar inqilabının mahiyyətini anlamır” ki-

mi fikirlər kökündən yanlışdır. Bu öz əksini istər xal-

qın zəhmətkeş təbəqəsinin ağır güzəranını, acınacaqlı 

vəziyyətini görərək müasir və aktual mövzuda qələ-

mə aldığı “Şeyda” faciəsində, istərsə də proletar inqi-

labının qələbəsi nəticəsində bir sinif kimi əzilən, 

məhv olan “knyazlar” dünyasının faciəli həyatını əks 

etdirən “Knyaz” faciəsində daha qabarıq şəkildə gös-

tərmişdir. 

H.Cavidin romantikasının özünəməxsusluqların-

dan biri də onun bir mövzuya müxtəlif prizmalardan 

baxmasıdır. Ümumilikdə, inqilabi şair olmayan Cavid 

inqilabın təntənəsini alqışlasa da, məğlub olan sinfin 

də bəlalarını, problemlərini göstərməyi özünə borc bi-

lərək “Knyaz” faciəsini yaratmışdır.  

Üçüncü fəslin ikinci bölməsi “Müharibə; ideologi-

ya və tarixi şəxsiyyət” adlanır. Bu bölmədə bəşəriyyə-

tin ən böyük faciəsi olan müharibəyə Cavidin  müna-

sibəti, ideoloji görüşləri təhlil edilmişdir.  

Dramaturq müharibə problemini, əsasən, “İblis”, 

“Topal Teymur”, “Səyavuş”, “İblisin intiqamı” dram 

və faciələrində qaldırmaqla yanaşı, “Xəyyam”, “Pey-

ğəmbər” dramları, “Azər” poeması və digər irili-xır-

dalı əsərlərində də bu mövzuya toxunmuşdur. Dövr, 

tarix baxımından bu mövzu Cavidin əsərlərində uzun 

bir müddəti əhatə edir. Dahi sənətkar bu mövzuya 

daxil etdiyi bütün əsərlərində müharibələri bəşəriyyə-

tin fəlakətləri kimi qiymətləndirmiş, ona şər qüvvələ-

rin törətdiyi bir faciə kimi baxmışdır. Bəşəriyyəti heç-

liyə sürükləyən bu problemi aradan götürmək üçün 

bütün insanların və böyük tarixi şəxsiyyətlərin şərdən 
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uzaqlaşıb, xeyir ətrafında, sülhsevər insanların huma-

nizm cəbhəsində birləşməsini vacib bilmişdir.  

Dünyanın həmişə ikilikdən – xeyirlə şərin mübari-

zəsindən ziyan gördüyünü anlayan şairin düşüncələri 

bu gün siyasətdə “ikili standart” deyilən bir terminlə 

ifadə olunur. Cavidşünas Əjdər İsmayılovun təbirincə 

desək, necə ki, planetimizdə hərb allahları, həyata və 

insan səadətinə zəhər qatan ölüm mələkləri yaşayır, 

Cavidin demonik poeziyası öz estetik təsirində qalır, 

ideya kəsərliliyi ilə hər zaman mübarizənin ön cəbhə-

sində dayanmış olur. Elə buna görə də adı çəkilən 

əsərlərdə Cavidin qəhrəman konsepsiyasını XX əsrin 

qlobal hadisələri işığında tədqiq etməyə çalışmışıq. 

Dissertasiyanın dördüncü fəsli “H.Cavidin dini-

fəlsəfi baxışları və romantik qəhrəmanı” adlanır. Bu 

fəsildə “Şeyx Sənan”, “Peyğəmbər” və “Xəyyam” 

pyesləri tədqiqata cəlb edilmişdir. Adı çəkilən əsərlər-

də dramaturqun qarşıya qoyduğu məqsəd haqqa-hə-

qiqətə qovuşmaq yollarını arayıb axtarmaq və bunun 

geniş həcmdə bədii həllini vermək olmuşdur. Şeyx 

Sənan da, Peyğəmbər də, Xəyyam da – hər üçü haqq-

həqiqət yolunda müxtəlif təsəvvürləri olduğu kimi, 

ona qovuşmaq yolları da müxtəlifdir. 

Ömürboyu həqiqət axtarışında olan dahi şair Ca-

vid tiranı göydə yox, yerdə axtarıb. Lakin şairin yara-

dıcılığını tədqiq edən bəzi alimlər nədənsə Cavidi Al-

lahsız, ateist bir insan kimi qələmə verməyə çalışıb və 

onun ideyalarından çıxış edərək yerdəki bəlaların sə-

bəbkarının göylərdə olduğunu sübut etməyə çalışırdı-

lar, lakin Cavid yaradıcılığını tədqiq edəndən sonra 
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görürük ki, Cavid heç vaxt Allahsız, dinsiz olmayıb, 

sadəcə olaraq  o, 

      

Şübhədir hər həqiqətin anası, 

Şübhədir əhli-hikmətin babası  

 

  – deyərək haqqa gedən yolun şübhədən keçdiyinə 

inanan bir insan idi. Bəzən bu fəlakətlərdən, dəhşət-

lərdən, vəhşətlərdən usanıb yaradana da qarşı üsyan-

çı bir mövqedə dururdu. Bizim fikrimizcə, bu da 

müdrikliyə doğru gedən yolun başlanğıcında hər bir 

bəşər övladının keçirə biləcəyi psixoloji haldır.  

H.Cavid özü müdrikləşdikcə, inkişaf etdikcə, hə-

qiqətə yaxınlaşdıqca onun yaratdığı qəhrəman tipləri 

də dəyişir, sanki haqqa doğru gedən pillələri bir-bir 

keçir. Daima bəşəri və əbədi ideyaları diqqət mərkə-

zində saxlayan filosof-şairin bütün yaradıcılığı böyük 

bir fəlsəfi konsepsiya təşkil edir, desək, yanılmarıq.  

Fəlsəfi ideyalarını, əsasən, “Şeyx Sənan”, “İblis”, 

“Peyğəmbər” və “Xəyyam” kimi əsərlərində təqdim 

edən şair bütün yaradıcılığı boyu bir hədəfə vuraraq 

bəşər övladını bir Allaha, vahid dinə qulluq etməyə, 

şərin yaranmasına və böyüməsinə xidmət edən nəfsi 

boğaraq kamilləşməyə çağırır. H.Cavid bu idealına 

həmişə sadiq qalmış Peyğəmbərin dili ilə bir  cür 

   

Bən məhəbbət əsiriyim.. hər an, 

Hər zaman özlərim bir öylə cihan 

Ki, bütün kainatı eşq olsun. 

Könül uçduqca etila bulsun. 

Qandan əsla görülməsin də əsər, 
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Saçsın al qönçələr şəfəqli səhər. 

 

Şeyx Sənanın dili ilə  isə 

 

Həqiqət istərəm, yalnız həqiqət, 

Yetər artıq şəriət, ya təriqət. 

 

– deyə bir başqa cür ifadə etmişdir. 

Dahi mütəfəkkirin yuxarıda adı çəkilən əsərlərini 

davam etdirdiyi ənənələr və müasirlik mövqeyindən 

təhlil etmiş, qəhrəman konsepsiyasındakı başlıca 

prinsipləri müəyyənləşdirərək sistemləşdirməyə ça-

lışmışıq. 

H.Cavid yaradıcılığını mümkün qədər obyektiv 

şəkildə araşdırdıqdan sonra deyə bilərik ki, ideya, 

mövzu və sənətkarlıq keyfiyyətləri baxımından Azər-

baycan və eləcə də dünya ədəbiyyatının zənginləşmə-

sində mühüm rol oynayan romantizmin böyük ustadı 

Cavidin yaradıcılığı fikir, ideya, məzmun, vəzn, fəlsə-

fə, söz, qəlb və ən əsası romantizm araşdırıcıları üçün 

daima cəzbedici tədqiqat obyekti olaraq qalacaqdır.    
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Xəyyamın Cavid fəlsəfi fikrindəki təzahürü 
 

Cavid haqqa-həqiqətə qovuşmağın yollarını “Şeyx 

Sənan” və “Peyğəmbər” əsərlərində ərsəyə gətirmiş-

sə, “Xəyyam” dramında müdrik bir şair-filosofun ob-

razını yaratmaqla ilahi eşqə sahib olan şairin dünya 

haqda fəlsəfi düşüncələrinə də geniş yer vermişdir. 

Zənnimizcə, “Xəyyam” dramı din əleyhinə yazılmış 

ateist ruhlu bir əsər deyil. Çünki Xəyyamın yaşadığı 

dövrdə ateizm mövqeyində durub, Allahsızlığı təbliğ 

edən ideyalar, fikirlər yaymaq, demək olar ki, qeyri-

mümkün idi. Cəhalət, xurafat və mövhumatı isə bü-

tün əsrlərdə, hətta islam dini yarananda da tənqid et-

mişlər. Odur ki, Xəyyam bütün açıqfikirli insanlar ki-

mi, cəhalətə qarşı çıxış edə bilərdi. Sovet tənqidində 

Xəyyamı ateist kimi göstərmək cəhdləri, zənnimizcə, 

özünü doğrultmur. Əsəri təhlil edərkən bu problemə 

təkrar qayıdıb fikrimizi sübut etməyə çalışacağıq. 

1. Cavid bütün əsərlərinin elə ekspozisiya, bədii 

müqəddimə hissəsindən oxucu və tamaşaçını gərgin 

vəziyyətdə saxlamağı bacaran sənətkardır. “Xəy-

yam”da da birinci pərdə bədii müqəddimə rolunu oy-

nayır. Biz burada gələcəkdə bütün əsər boyu hadisə-

lərə müdaxilə edəcək Xacə Nizam və Sabbah  obrazla-

rı, həyatdan tez gedib, lakin tez-tez də Xəyyam tərə-

findən yad ediləcək Sevda, Rəmzi və Xərabati surətlə-

ri ilə rastlaşır və onların daxili aləmi ilə tanış oluruq. 

Birinci pərdədə hələ ki, Xəyyamın ateistliyinə aid bir 

dəlil-sübut tapa bilmirik. Əksinə, Cavid Xəyyamın 

ömrünün bu gənc çağlarında hərdən məscidə gedib, 

imama qulaq asdığını qeyd etməyi vacib bilmişdir. 
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“Xəyyam” sırf həyati-fəlsəfi dramdır“. …Fəlsəfi səpki 

Cavid yaradıcılığının, Cavid istedadının öz təbiətin-

dədir. Onun bütün əsərləri  şeir və dramları həyatın 

fəlsəfəsi ilə aşılanmış, sənətin fəlsəfəsinə çevrilmişdir. 

Lakin əvvəlki dramlarda fəlsəfi səpki həyatın özünün 

təsvirində, hadisələrin bilavasitə göstərilməsində və 

ona yazıçı münasibətində ifadə olunurdu. “Xəyyam” 

əsərində isə, bütün bunlarla yanaşı, konfliktin mahiy-

yəti, qəhrəmanın xarakteri, adamların qarşılıqlı əlaqə-

si, hadisələrin inkişafı, əsas obrazın düşüncə və qəna-

ətləri, dili və üslubu fəlsəfi səciyyə daşıyır.”1 

İkinci pərdə ekspozisiyanın bitməsi və zavyazka-

nın hadisələrin tanıdığımız obrazlar ətrafında daha 

da gərginləşməsi  ilə müşayiət olunsa da, əsərin dra-

matik cəhətdən ən sakit hissələrindən ola bilər. Bu 

pərdəni Cavid öz fəlsəfi fikir və düşüncələrini demək 

üçün yaratmışdır desək, yanılmarıq. Birinci pərdədə-

ki hadisələrdən illər ötüb keçmiş, artıq hər tanıdığı-

mız personaj öz mövqeyini müəyyən etmişdir. Rəmzi 

və Xərabati əvvəlki adət, vərdiş və düşüncə tərzlərin-

də qalmış, Xacə Nizam yüksələrək Alp Arslanın baş 

vəziri olmuş, Sabbah uzun və uzaq səfərdən məram 

və istəyinə uyğun qərarla geri dönmüşdür. Xəyyam 

və Sevdanın talelərində isə əvvəlki narahatlıq, həyat-

da öz yerini tapa bilməyən insanların qayğı və gərgin-

liyi hiss olunmaqdadır. Xəyyam da, Sevda da – bu iki 

gözəllik, şeir-sənət və həyat aşiqi bir-birinə yetişərək 

küllə qovuşmaq arzusunda olan cüzlərə bənzəyir. 

                                                           
1Əkbərov  Z.H.Cavidin «Şeyx Sənan» faciəsi. Bakı, Elm 1977. s.196 
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Onları qovuşdurmaq isə, Cavid kimi bir dahinin ecaz-

kar qələmindən asılı idi. 

Dövrünün insanları tərəfindən qəbul edilib, başa 

düşülməyən Xəyyam çox çətin həyati problemlər, 

maddi üzüntülərlə rastlaşır. Tələbələri “yolundan az-

mış” – deyərək onu tərk etmiş, zəmanəsini qabaqla-

mış bu şəxsi camaat anlamadığından işsiz və ruzusuz 

qalmasına səbəb olmuşdur. Belə bir hala, vəziyyətə 

XIX əsrin böyük Azərbaycan şairi M.Ş.Vazeh də dü-

çar olmuşdur. M.Ş.Vazehi yenidən hörmət və nüfuz 

sahibi edən M.F.Axundov idi. Xəyyamı da kimsə qiy-

mətləndirməli, layiq olduğu məqama ucaltmalı idi. 

“Əsrinin öksüzüdür dahilər” – deyən Rəmzi Xəyya-

mın mövqeyini bizə daha dəqiq anladır. Peyğəmbər-

lərin çoxu yurdlarını tərk etdikləri kimi, dahilərin də 

çoxunu öz zəmanəsi anlamamış, onlar yaşadıqları 

dövrün “öksüzü”, yetimi olmuşlar. Onun bazardakı 

vəziyyəti, ələ salınıb təhqir olunması Peyğəmbərin 

eyni məqamdakı halı ilə böyük oxşarlıq təşkil edir. 

Onun təbabət, nücum və digər elmlərdə olan biliyinə  

inanmayan kütləyə Xəyyamın kəskin cavabı belə olur: 

 

Ülkər ismi ilə deyir, göydə yaşarmış bir öküz 

Bu bir əfsanə,  yer altında da varmış bir öküz. 

Arif olsaq,  bu öküzlər arasında bişək 

Görünür bir yığın ipsiz və yonulmaz eşşək. 

 

Zəmanəsinin bu cahil insanlarından narazı olan 

Xəyyamın  hislərini Cavid də eynilə keçirmiş, ruhunu 

didən etiraz nidalarını böyük sələfinin dili ilə söylə-

mişdir. Zəmanəsinin dahisini adi çörəyə möhtac qo-
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yan cəmiyyəti nə adlandırmaq olardı? O cəmiyyəti bu 

vəziyyətə salan nə din, nə də Tanrı idi. Onu bu hala 

gətirən “vicdan dəllalları”, xurafat və cəhaləti yaya-

raq öz “maddi ehtiyaclarını” təmin edən şəxslər idi. 

Onlar o vaxt da, bu zəmanədə də bəşəriyyəti irəli get-

məyə qoymayan, daim tənəzzülə aparan, ağızlarında 

“millət, Allah”, ürəklərində “mən-mən” deyən qüv-

vələrdir. 

Bəşəriyyət o vaxt səadət və xoşbəxtlik məqamına 

yetişə bilər ki, sələflərinin halal əməllərinin davamçısı 

olaraq onları öz xələflərinə ötürə bilsin. Əks təqdirdə 

Cəmşidin camı peymanəyə, qədim kaşanələr viranəyə 

çevriləcəkdir. Cəmiyyət günah sahibi olarsa, cənnəti 

nə bu, nə də o dünyada görəcəkdir. Saray qızlarının 

gəlişini xəbər verən qulamlar bazar əhlini üzü divara 

tərəf durmağa məcbur edirlər. Buna təəccüb və etiraz 

edən, “göz neçindir?” – deyən Xəyyam qırmancla vu-

rularaq yenə təhqirə məruz qalır. Gələnlərin içində 

Sevda da vardır. Cavid onları yenidən görüşdürür. 

Sevdanın Xəyyama müraciət edərək: “Hankı sənətə 

maraq etdin sən?” sualına şair – filosof aşağıdakı də-

rin və düşündürücü cavabı verir: 

 

İzlərəm göydəki yıldızları mən, 

Lakin onlar çox uzaqdan daha şən, 

Daha dilbər və gözəldir, biləsən, 

Bizə yaxınlaşdımı, bəs-bəlli, yaxar, 

O alov səndəki gözlərdə də var. 

 

Əvvəllər elm, bilgi və həqiqət aşiqi olan Xəyyam, 

indi yeni hiss və duyğuların burulğanına – gözlərdən 
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ürəklərə süzülən odlu-atəşli eşqin tilsiminə düşür. 

Qızların təhriki ilə çıxıb gedən Sevdanın ardınca ba-

xaraq: 

 

Nədir, bilməm, günahım, məst ikən gözlər vüsa-

lından 

Bənim məhrum olan, ey nazlı afət, gül camalın-

dan. 

 

Artıq Xəyyam məcnunanə hallar keçirir və bu yer-

də Cavidin yaratdığı Şeyx Sənanı xatırladır. Bütün ət-

rafdakılar real düşüncə sahibləri olduqları halda, 

Xəyyam və Sevda əsl aşiqlər kimi romantik xəyallar 

və hislər içində yaşayırlar. 

Cavid Xəyyamı bizə öz adət və vərdişlərindən 

dönməyən vətənpərvər bir adam kimi təqdim edir. 

Bir yığın tül və ipəklərə bürünmüş Rum rəqqasələri-

nin rəqsi məclisə xüsusi təravət gətirir. Valehedici gö-

zəllik və səsə malik olan Sevda səhnəyə gələrək xaqa-

nın arzusu ilə məhəbbət, saflıq və azadəlikdən bəhs 

edən nəğmələrindən birini oxuyur. 

Belə gözəl şərqidən riqqətə və həyəcana gələn Alp 

Arslan yerindən qalxaraq Sevdadan nə arzuladığını 

və nə istərsə, yerinə yetirəcəyini söyləyir. Xaqanın tə-

kidli tələblərindən sonra Sevda məclisdə olan Sabbahı 

nəzərdə tutaraq: 

 

Xəyyamı edin əmrimə tabi, 

Zəncirlədiniz, iştə bu, kafi. 
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– deyir. Xaqan və bütün məclisdəkilər heyrət, Sabbah 

isə qorxu və təlaş içərisində qalır. Xəyyam: 

 

Xəyyamə nə lazımdı ki, zəncir, 

Onsuz da köləndir, bu  nə təhqir? 

 

– deyə soruşanda Sevda Sabbahı göstərərək, bu şairin 

məhv olmasını tələb edir. Xaqan buna razı olmayanda 

Sevda: “Şən könlünü şair mənə versin”, deyir. Artıq o 

səhvini anlamış, əsl Xəyyamın kim olduğunu bilmiş-

dir. Sevda mədrəsə odasında, bazarda onu öz vurğun 

baxışları və şeirləri ilə məftun edən şairi ürəkdən sev-

mişdir. O, məhəbbətini açıq-aşkar xaqana bildirib ar-

zusunda təkid edir. 

 

Xəyyam: 

(Laubali və coşqun yerindən qalxar) 

“Mən ömrümü sərməst olaraq şən dilərəm, şən. 

Bir dindəyəm azadə bütün küfr ilə dindən 

(Sevdanı süzər) 

Sorduqda ki mehrin nə?  – Gülüb dəhrin ərusu, 

Mehrim, dedi, şən könlünü yalnız mənə versən”. 

 

Cavid Xəyyamdan həzəc bəhrində tərcümə etdiyi 

bu rübaidə “küfr ilə din” deyərkən dinin əleyhinə ol-

duğunu yox, xurafat və cəhalətin törətdiyi qayda və 

adətlərin ziddinə olduğunu söyləyir. Tanrı və İslama 

qarşı Xəyyamın münasibəti isə başqa olmuşdur.  

Onun Həcc ziyarətinə getməyi buna əyani sübutdur. 

Xəyyama əks olan Naiblə müəllimini müdafiə 

edən Saib arasında nə qədər fərq vardır. Halbuki, hər 



31 
 

ikisi eyni müəllimdən dərs almışlar. Deməli, cəhalət 

insanın öz xislətindədir. Səhnənin ən maraqlı yerləri 

Naibin nə cəbr, həndəsə, nə nücum, nə də Xəyyamın 

təqdir etdiyi digər elmlərdən xoşu gəlməməsi, elə an-

caq onda nəsə bir ləkə tapıb şərləmək istəyidir. Bura-

da da iki qüvvə üz-üzə durur: Xəyyamı hər cəhətdən 

ucaldan, müdafiə edən Saib və Müftinin göstərişi ilə 

onu şərləyib gözdən salmaq istəyən Naib… Xəyyamı 

isə düşündürən bu dünyanı necə  dərk eləmək məsə-

ləsidir. Çünki ondan əvvəl gələn dahilər nə qədər ça-

lışsalar da, bu müəmmanı həll edə bilməmişlər: 

 

Fəzli, ürfanı tanınmış necə dahi başlar, 

Ürəfa bəzminə famus olaraq parladılar. 

Birər əfsanə deyib getdilər, əfsus, əfsus, 

Bu qaranlıq gecədən çıxmağa yol bulmadılar. 

 

Dünyanın sirləri nə qədər çox açılırsa, bir o qədər 

müəmmalı görünür. Dünyaya gələn hər dahi ariflər 

məclisində yanan çırağa bənzəyir. Lakin onların saç-

dığı işıq zülməti dağıdıb sabahı açmağa kifayət etmir: 

 

Kiminin fikrinə hakim görünür məzhəbüdin, 

Kiminin saplanaraq qaldığı həp şəkkü-yəqin, 

Ansızın bir də baxırsan ki, çıxır bir nadin 

Bağırır: Hey, nə odur yol, nə bu, qafili miskin. 

Bu rübai məna tutumuna görə indiyə qədər söylə-

nənlərin hamısından dərindir və bəşəriyyətin Tanrı 

barədə düşüncələrini əks etdirir. Bir qismi məzhəbə, 

dinə qapılaraq haqq-həqiqət yolunu ancaq burada 

arayır. İkinci qisim “Şeyx Sənan”dakı Dərviş kimi 
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məzhəbə də, dinə də şübhə ilə yanaşır və onların in-

karına qədər gedib çıxa bilir. Üçüncü qisim isə nə 

mövcud cəhalət və xurafat yayan məzhəb və dini, nə 

də ona qarşı olan şübhəni qəbul edir. O, Tanrıya ye-

tişmək üçün yeni bir yol arayır. 

Dostlarının qəbrini ziyarətə gələn yarımsərxoş Xə-

rabat müridləri ilə gələn Müftiyə fikir verməyib ovcu-

nu şərabla doldurub göyə səpərək acı qəhqəhə ilə: 

 

Bu da göylərdə gülən sultanın. 

Sən də iç, bəlkə açılsın qanadın… 

Sərxoş ol, bunca ağır faciələr 

Səni ürkütməsin əsla!.. Desələr 

Çökdü evlər, qırılıb ailələr, 

Sən haman zövqünə bax, etmə kədər. 

 

– deyir. O sözü, o hərəkəti ki, ancaq yaxın adamların 

yanında edə bilərsən, onu cəmiyyət içində etmək hə-

mişə məqbul deyil. Keçirdiyi dərddən, içdiyi şərab-

dan ağlını itirmiş Xərabatinin məzarda uyuyan dost-

larına göstərdiyi son nəvaziş qeyri-ölülərə göstərilmə-

məli idi. Xüsusən, onun Tanrıya qarşı söylədiyi sözlər 

və etdiyi hərəkət küfr sayılmamalıdır və bunun mən-

tiqi ona gətirib çıxardır ki, Xərabati Müfti və onu əha-

tə edənlər tərəfindən daş-qalaq edilərək öldürülür. 

Artıq Xəyyamın həmsüfrələrindən heç kim qalmamış-

dır. Xəyyamın qəbiristana gələrək dostlarını və Sev-

danı anıb söylədiyi sözlər faciənin ən kədərli və ya-

nıqlı yeridir. Beşinci pərdənin birinci səhnəsi Məlikşa-

hın dəvətilə Xəyyamın Bağdada səfər etməsi ilə bitir. 

Müfti və naiblərlə daima pəncələşən Xəyyam cəhalət 
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və xurafatın ən böyük nümayəndələri ilə də üzləşməli 

imiş. Ən yaxın həmsüfrələrini Nişapurda itirən Xəy-

yam son dayaq və arxası olan Məlikşahla Xacə Niza-

mı da Bağdadda itirəsi olur. Onun Xəlifə sarayında 

gördükləri hər insanı; istər  mömin, istər dinsiz, istər 

müsəlman, istərsə də kafiri dəhşətə gətirər. Hamı 

üçün əmirəlmöminin din rəhbəri şəxsiyyətsiz, bir qa-

dın düşkünü, əqidəsiz bir yalançı imiş... 

Balıq başdan iylənər. İslamı nüfuzdan salan, bü-

tün Şərqi ətalət və geriliyə sürükləyən bu din rəhbər-

ləri olmamışlarmı? Bunları görən Xəyyamın, onlara 

qarşı laqeyd və ya üsyankar mövqe tutmasını dinsiz-

lik adlandırmaq olarmı? 

Hamıya o dünyada vəd etdiyi cənnəti özü üçün 

bu dünyada yaradıb kiçik yaşlı “huri”lərlə eyş-işrətə 

dalan xəlifə Müqtədi Billahı və onun simasında İslamı 

hörmət və nüfuzdan salan bütün böyük din xadimlə-

rini Cavid Xəyyamın acı gülüşü və kəskin sözləri ilə 

damğalayır. 

Birinci pərdənin bitməyi ilə süjetdə olan düyünün 

açılması razvyazkada tamamlanmış olur. Altıncı pər-

də “Xəyyam”dramının finalıdır. Əsərin əvvəlində 

gördüklərimizdən Xəyyam və Saqi, düşmən cəbhə-

dən isə qocalıb əldən düşmüş Müfti və onu müşayiət 

edən Naib qalmışdır. Nə dünyanı lərzəyə gətirən Alp 

Arslan və Məlikşah, nə bütün Şərqi siyasəti ilə idarə 

edən Xacə Nizam, nə də terroru ilə hamını qorxu içə-

risində saxlayan Sabbah vardır. Qalan haqqı-həqiqəti 

bu dünyada arayıb tapan Xəyyam və həmin haqqı-hə-

qiqəti arayaraq cəhalət və xurafat toxumu yayan Müf-

tidir. Mübarizə yenə davam edir. Lakin Xəyyam hə-
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yatının son anlarını onu sevən, əzizləyən gənc nəslin 

içərisində keçirirsə, Müfti təklənmişdir. Düzdür, Müf-

ti kimilər hələ yaşayacaq, indinin özündə  də, gələ-

cəkdə də mövcud olacaqlar. Lakin onların sözü, mə-

həbbəti el içində yaşamayacaqdır. Harda cəhalət və 

xurafat bataqlığı olsa, orada Müfti kimilər üfunət ya-

ya biləcəklər. 

Xəyyam son monoloqunda Saibi görüb adət-ənə-

nəni nişan verərək ondan tez ayrılmaq istəyən qızlara 

müraciətlə: 

 

Uydunuz bunca xurafata yetər! 

Bu həy iştə ölümdən də betər. 

Əl verir paslı, sönük adətlər! 

Şən təbiət sizi azadə dilər. 

… 

Bir nəfəsdir bu sürəksizcə həyat 

Bir nəfəs!... getdimi? Gəlməz… 

(əlini ürəyinin üstünə qoyub titrək səslə) 

Heyhat!.. 

 

   – deyir. Dramın bu yeri “Azər” dastanının sonu ilə 

ideya cəhətdən oxşarlıq təşkil edir. Cavid “Azər” das-

tanında da buna bənzər fikirlər işlətmişdir. Eyni döv-

rün məhsulu olan həm “Xəyyam”, həm də “Azər” 

dastanının son hissələri Cavidin bir növ əbədiyyət 

nəğməsi idi. 

 
“Hüseyn Cavid yaradıcılığı çağdaş təfəkkür işığında”. 

(Hüseyn Cavid – 130) Beynəlxalq elmi konfransın 

materialları. Bakı, 2012. 22-24 oktyabr. 
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Hüseyn  Cavid Allah haqqında 

əsər yazacaqdı... 
 

Romantik faciənin əsas nümayəndəsi olan H.Ca-

vid yaradıcılığının romantik qəhrəman tiplərinə diq-

qət yetirsək, yaradılışın yaradana doğru inadla ad-

dımlamasını görərik. 

Filosof-şair H.Cavidin dram əsərlərində ilk ro-

mantik qəhrəmanı ailə-məişət mövzusunda olan  

“Ana” faciəsindəki ana obrazı idi. Bu əsərdə, sanki, 

Cavid bütün humanist, insanlığa xidmət edən fikirlə-

rini ortaya qoymaq istəmişdir. Düzdür, ananın faciəsi 

içərisində onun etdikləri çox qeyri-adidir, lakin Cavid 

əmin idi ki, ana kimi obrazlar bəşəriyyəti sürüklənən 

bəlalardan qurtara bilər. 

Romantik qəhrəman axtarışında olan H.Cavid ya-

radıcılığına “Maral”la davam edərək yenə ailə-məişət 

mövzusuna toxunur. Böyük problemlərin həllini cə-

miyyətin ən kiçik qurumu olan ailədə axtarır. “Ana”-

ya nisbətən “Maral”da romantizm zəifdir. Lakin onun 

ailə-məişət mövzusunda yazdığı “Maral”, “Afət” 

pyesləri dramaturgiyamızda qadın hüquqsuzluğuna 

toxunulan ilk əsərlər idi. Ümumiyyətlə, H.Cavid ro-

mantizminin özünəməxsusluqlarından danışarkən 

onu da deməliyik ki, Cavid romantik qəhrəman tip-

lərinin heç birini; nə müsbət, nə də mənfi obrazlarını 

ideal şəkildə nə mənfiləşdirmiş, nə də müsbətləş-

dirmişdir. Hər hansı bir obrazına diqqətlə baxsaq, gö-

rərik ki, romantik qəhrəmanın daxili aləmində ikilik 

var, bir tərəddüd var, yaxşılıqla pislik bir-birinə üstün 

gələ bilmir. Bu da onu deməyə əsas verir ki, Cavid nə 
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qədər romantik olsa da, yaratdığı insan obrazı sada-

ladığımız keyfiyyətlərinə görə bizlərdən elə də fərq-

lənmir. Şərq fəlsəfəsindəki dualizmin təsiri Cavid ya-

radıcılığında aydın görünməkdədir. Bu, yəni ikilik 

bəşər övladının xislətidir. 

Biz Cavidin yaradıcılığına ümumilikdə diqqət ye-

tirsək, görərik ki, onun yaradıcılığında bir süjet xətti, 

bir kompozisiya var. Kiçik hadisələrə, məhəlli prob-

lemlərə, məişət problemlərinə toxuna-toxuna Cavid 

yaradıcılığı yüksələn xətt üzrə inkişaf edir. Əsərləri-

nin ardıcıllığına fikir versək, görərik ki, o, Səlma ana, 

Maral kimi obrazlardan sonra kamil insan (“Şeyx Sə-

nan”), İblis (“İblis”), Allahın yerdəki elçisi Peyğəmbər 

(“Peyğəmbər”) mövzularına ardıcıllıqla müraciət et-

miş, hətta bəzi mənbələrdə deyilir ki, Cavid son vaxt-

lar Allah haqqında da əsər yazmağı fikirləşirmiş. 

H.Cavid özü müdrikləşdikcə, inkişaf etdikcə, hə-

qiqətə yaxınlaşdıqca onun yaratdığı qəhrəman tipləri 

də dəyişir, sanki haqqa doğru gedən pillələri bir-bir 

keçir. Misal üçün, hamımızın görə biləcəyi kiçik bir 

hadisəni drama çevirən Cavid Ana-Səlma (“Ana”) ob-

razını, aktual mövzuda olan “Uçurum” və “Şeyda” 

pyeslərindəki Cəlal və Şeyda obrazını yaradır. Bunlar 

Cavidin dramaturgiyasının ilk qələm təcrübələri idi. 

Bu qəhrəman tipləri nə qədər romantik olsalar da, or-

ta səviyyəli oxucunun, tamaşaçının anlaya biləcəyi, 

başa düşə biləcəyi səviyyədədir. Lakin  biz Cavidin 

Şeyx Sənan (“Şeyx Sənan”), Arif (“İblis”) obrazlarına 

diqqət yetirsək görərik ki, onlar haqqa, həqiqətə qo-

vuşmağa daha yaxındırlar, necə ki Şeyx Sənan qovu-

şur. Arif isə çılğın bir gəncə oxşayır, hər şeydə günahı 
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göylərdə axtarır, gücündən böyük işlərə girişir. Bu, 

onun dünyanı dərk etmək yolundakı çabalarıdır. La-

kin Arif haqqı tapmaq, ona yaxın olmaq istərkən şərə 

mübtəla olur. Bu, hər bir gəncin özünüdərki zamanı 

düşə biləcəyi bəlalardır. “İblis”i yazarkən Cavidin 35 

yaşı olduğu fikrimizin anlaşılmasına kömək edən 

amillərdəndir. Düşünmək olar ki, axı Cavid “Şeyx Sə-

nan”ı yazarkən daha cavan idi. Bəli. Amma onu da 

nəzərə almaq lazımdır ki, insanlar fərqli olduğu kimi, 

dahi şairin yaratdığı obrazlar da daxili keyfiyyətlərinə 

görə bir-birilərindən fərqlənirlər. Şeyx Sənanın Arif-

dən üstün cəhəti o idi ki, o özünüdərk mərhələsini 

keçmişdir. O, Füzulinin Məcnunundan dərs almışdır. 

Cismin bir heç, ruhun isə əbədi olduğunu dərk etmiş, 

ilahiyə doğru üz tutmuşdur. Onun da eşqi ilahi eşq 

idi. Filosof-şairin yaratdığı üçüncü qəhrəman tipləri 

sırasına Peyğəmbəri (“Peyğəmbər”), Xəyyam (“Xəy-

yam”) obrazlarını daxil edə bilərik. Bu obrazlar dinin 

dediyi mərhələləri – şəriəti, təriqəti, mərifəti keçmiş, 

həqiqət mərhələsindədirlər. Onlar özünüdərkin ən 

yüksək pilləsindədirlər. Xəyyam nə Arif kimi çılğın, 

üsyankar, şübhəçi, nə də Sənan kimi sevgisi uğrunda 

gözlənilməz addım ataraq əqidəsindən dönən bir ob-

razdır. Onun dini-fəlsəfi fikri, təfəkkürü formalaşa-

raq, dünyaya daha obyektiv baxma imkanı vermişdir. 

Öz dostlarını, sevgilisini, həmfikirlərini itirən, dinin 

başında duranların əxlaqsızlığını görən Xəyyamda fi-

kir dəyişikliyi görmürük. Çünki o artıq filosofdur, ka-

mil insandır, öz yaşam tərzini, qarşısına çıxacaq prob-

lemləri əvvəlcədən bilirdi. Bəli, Xəyyam bu bəşəriy-

yəti artıq tanıyırdı. Türkiyəli təsəvvüf alimi A.Yükse-
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lin məqalələrinin birində fars şairi Ömər Xəyyamın 

yaradıcılığını təhlil edərkən qərara gəldiyi bir çox mə-

qamlar fikirlərimizin əsassız olmadığını təsdiqləyən 

elmi sübutdur: “Din yolunu bilməyin şəriət, o yola 

əməl etmənin təriqət, Allah razılığını əldə etmək üçün 

birləşdirmənin həqiqət olduğunu söylər. Həvəsə uy-

maya şəriət deyilməyəcəyini, şəriətsiz təriqətin müm-

kün olmayacağını, riyaziyyatdan isə yalnız xəyal do-

ğacağını dilə gətirir. Bütün sufilər kimi o da insana 

böyük bir önəm verir: ulduzlar belə insana verilmiş 

yem dənələridir. Dünyanı göstərən qədəhin qoyuldu-

ğu sandıq qəlbdədir. 

Mənəviyyat yolçuluğunda riyaziyyatı yox, eşqi se-

çir. Xəyyama görə, “Müfti ilə şəhər vaizinin məhkə-

məsində dilləri tutur, dövlət quşudur eşq… Ancaq 

eşq bülbül kimi ağlayıb sızlamaq deyil, səsi belə çıx-

madan ölmək, yox olmaqdır… 

Sevgililər iki başlı, tək bədənli pərgar kimidir, am-

ma, əlbəttə, bir yerdə birləşəcəkdirlər. Sən və mən 

pərdənin arxasındayıq; o pərdə qalxdığında nə sən, 

nə də mən qalacağıq. Məscidi, mədrəsəni, kilsə və 

monastırları dolduranlar cəhənnəmdən qorxan, cən-

nəti umanlardır. Allah sıralarından xəbərdar olanlar 

isə bu növ toxumu könüllərə əkməzlər”1. 

Bəli, Cavidin də Xəyyamı həqiqət pilləsinə çatmış, 

kamilləşmiş, dünyanı dərk etmiş bir obrazdır. Sevgili-

si Sevdanın ölümü zamanı söylədiyi fikirlər Xəyya-

mın iç dünyasını daha yaxşı açır. 

 

                                                           
1http://sufizmveinsan.com/tasavvuf.html. Ahmet F.Yüksel. İstanbul 
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Söylə kimdən diləyim mən imdad? 

Həp təbiət, bəşəriyyət cəllad. 

 

Yuxarıdakı fikirlərimizi əsas tutaraq “Cavid Allah 

haqqında da əsər yaratmağı fikirləşirdi” fikrinə inana 

bilərik. Çünki buna Cavidin həm gücü, həm də haqqı 

çatırdı. Çünki o, Şərqin mövhumat içində qıvrıldığı 

bir vaxtda Peyğəmbər haqqında əsər yazdı və xalq tə-

rəfindən sevildi. İndiyə qədər hər yazıçının cürət edə 

bilmədiyini Cavid 100 il bundan öncə etmiş, belə bir 

mübahisəli mövzuda səhnə əsəri yazmışdır. Özü ka-

milləşdikcə, haqqa yaxınlaşdıqca obrazları da həmin 

yolu keçən Cavid Tanrı haqqında əsər yazmağa haqqı 

çatan dahilərdən idi. 

Bəlkə də, Cavid ömrünün ahıl çağlarında o cür 

möhtəşəm bir əsəri bizlərə bağışlayacaqdı… Bəlkə də, 

Cavid o əsərin eskizini hazırlamışdı, bəlkə də yarada-

cağı Allah obrazının monoloqlarını yazmışdı... Heç nə 

bilmirik. 

Çox maraqlıdır ki, Cavid həbs ediləndən sonra əli-

mizdə olan bir-iki məktubundan başqa heç nə yox-

dur. Bəşəriyyətin taleyini düşünən filosof, ola bilməz 

ki, məşəqqətləri görə-görə heç nə yazmasın, qeydlər 

aparmasın. 

Bəlkə də, həmin adı çəkilən ən ali obraz yaradıl-

mış və bəlkə, tariximizin də gizlədildiyi bizə məlum 

olmayan arxivlərdə gizlədilir. 
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Hüseyn Cavid yaradıcılığında  

demonizm 

 

“Demonizm”– “demon” anlayışını ilk dəfə Sokrat 

dilinə gətirmiş, haqsızlıq, ədalətsizlik əleyhinə içəri-

sindən üsyan edən səsləri eşidərək onları “demon” – 

“Allahın səsi” adlandırmışdır. Bu baxımdan demo-

nizm bəşər tarixində zülmə, ədalətsizliyə qarşı bir 

mübarizə vasitəsi kimi müsbət hadisədir. 

Demonizm tiraniyanı ədalətsizlik, zülm, haqsızlıq 

üzərində qurulan səltənəti daim inkar edir. Əslində 

onun üsyanı göylər səltənətinə qarşı yox, yerdəki ca-

hil, mövhum, əzazil tirana və onun cəmiyyətinə qarşı-

dır. 

Platon Allahı “formalar forması”, yəni dünyada 

hər bir şeyə forma verib onu qoruyub saxlamaq və ya 

dəyişmək hüququna malik olan bir qüvvə adlandır-

mışdır. 

Bəşər düşüncəsi ta qədimdən xeyirlə şərin müba-

rizəsini qəbul etmiş, bu mübarizədə xeyirin əvvəl-axır 

şərə qalib gələcəyinə, işıqlı, ölümsüz, səfalətsiz, ehti-

yacsız bir səltənət qurulacağına inanmışdır. Bunun 

timsalını ən qədim və ən böyük dualist din olan Zər-

düştilikdə görürük. Həm zərdüştilik dövründə, həm 

ondan əvvəl, həm sonra mövcud olan politeist dinlər-

də də xeyir və şər qüvvələr daim mübarizədədir. Bu 

dinlərdə də xeyrin qələbəsi labüd göstərilir. 

Tarixin sonrakı dövrlərində yaranan İudaizm, 

Xristianlıq, İslam dinləri monoteist mövqedə dursalar 

da, onlarda da xeyirlə şərin mübarizəsi ön plana çəki-
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lir. Şər qüvvələr olan Satana, İblis Allaha – yaradıcı 

qüvvəyə qarşı çevrilir. 

Monoteist dinlər dövründə demonizm, bir çox 

hallarda əvvəlki müsbət funksiyasını itirərək şərə xid-

mət edən bir vasitəyə çevrilir. Bu Allahın iradəsiylə-

dirmi, ya onun iradəsindən kənardır? Tanrının iradə-

sindən kənar heç nə mövcud deyil – nə zaman, nə 

məkan, nə məzmun, nə də forma. 

“İnkarı inkar” qanununa əsaslanaraq, Allah özü-

nü bir dəfə inkar edib dünyanı yaratmış və həmin o 

dünyada özünə bənzər varlıq olan, bütün yaradılmış-

ların əşrəfi insanı yaratmışdır. İnsan ona qoyulan qa-

dağanı pozmuş və Allah özünü bir daha inkar edərək 

onu əbədiyyətdən, səadətdən, firavan yaşayışdan 

məhrum edib cənnətdən qovmuş, əzab-əziyyətə məh-

kum etmişdir. 

Bütün bunlar öz əksini dünyanın romantik ədə-

biyyatında Dante, Şiller, Şekspir, Höte, Bayron, Puş-

kin, Lermontov və s. bizim ədəbiyyatımızda isə, əsa-

sən, Hüseyn Cavid yaradıcılığında tapmışdır. 

Hüseyn Cavid bir çox faciə və dramlarında demo-

nik ruhlu insanların taleyini Zərdüştilik dövründən 

tutmuş İslamiyyətin qələbəsi, Böyük Cahan çarpışma-

ları və ateizm dövrünə qədər izləmişdir. Onun “Səya-

vuş”, “Peyğəmbər”, “Xəyyam”, “Topal Teymur”, 

“Şeyx Sənan”, “İblis”, “Azər” əsərləri bu qəbildəndir. 

Cavidin inkar etdiyi, lənətlədiyi tiran şər qüvvələ-

rə uyaraq, başına şər qüvvələri toplayaraq ucsuz-bu-

caqsız məmləkətlərə, milyon-milyon insanlara qaran-

lıq, zülmət, əsarət və ehtiyac gətirən yer tiranlarına 

qarşıdır. 
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İlk baxışdan inkaredici mövqedə durub Allahı “ti-

ran” adlandıran, ona qarşı mübarizəyə səsləyən qüv-

vələr insanda təəccüb doğurur. Axı “formalar forma-

sı” olan Allah, istəsə insanın məzmununa da sahib 

dura bilər, lakin o ən ali olduğu qədər də demokratik 

bir varlıqdır. O, bizə ən gözəl forma və ən ali şüuru 

vermiş, xeyirlə şəri ayırıb-seçməyi isə öz öhdəmizə 

buraxmışdır. 

Bu baxımdan xeyrə xidmət edən adam demokra-

tik ruha malik olsa, əməlləri bəşəriyyətə səadət, şərə 

xidmət edən adam isə şər qüvvələrin tövsiyələrinə 

əməl etsə, bütün kainata, insaniyyətə fəlakət gətirə-

cək. 

H.Cavidin tarixin ən qədim dövrlərindən bəhs 

edən əsəri “Səyavuş”dur. Xeyrə xidmət edən Səya-

vuş, şərin köləsi olan Kərşivaz və Südabə əsərin kon-

fliktini təşkil edirlər. Səyavuş qurmaq, yaratmaq, bir-

birinə düşmən olan iki böyük xalqı, iki məmləkəti sül-

hə, qardaşlığa birliyə gətirmək əzmi ilə çarpışır. Ona 

qarşı mübarizə aparan Südabə və Kərşivaz isə öz şəx-

si mənafe, murdar istəkləri ilə xeyrin qarşısına sədd 

çəkir. Keykavus, Əfrasiyab kimi şərə xidmət edən   

mənfur insanların əllərində oyuncağa çevrilirlər və 

qədim tarixin ən qədim faciələrindən biri – Səyavu-

şun öldürülməsi, şər demonunun xeyir demonuna qə-

ləbəsi, artıq yetişməkdə olan İran-Turan birliyinin po-

zulması, bu xalqların sonralar hələ uzun müddət bir-

birinə qanlı, amansız düşmən olması faciəsi baş verir. 

Şər xeyrə qalib gəlir... 

Dramaturqun İslamın ilk təşəkkülü, inkişafı, qələ-

bəsi və peyğəmbərin şəxsiyyətindən bəhs edən, ən 
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maraqlı, düşündürücü dramlarından biri “Peyğəm-

bər” əsəridir. Peyğəmbər yerə-göyə sığmayan, ancaq 

göydəki ali qüvvənin hökmünü, istəyini yolundan az-

mış, çoxallahlığa inanan, həqiqətdən uzaq düşmüş in-

sanlara çatdırmaq istəyən, bu yolda heç nədən qor-

xub-çəkinməyən, yalnız xeyrə xidmət edən demonik 

bir obrazdır. Özündən əvvəl gələn İsa Peyğəmbərdən 

fərqli olaraq, o, təkcə kitabı yox, qılıncı da qələbə çal-

maq üçün intixab etməli olur. Bu fikrə onu yönəldən 

Allahın özüdür. İlahi tərəfindən göndərilən mələk-

lərdən biri ona kitab, digəri isə qılınc təqdim edir. 

Hicrətdən sonrakı mübarizəsində həm kitab, həm də 

qılınca dayaqlanaraq nüsrət sahibi olur. 

Sufizm dövründə arif insan, həqiqətə varıb xidmət 

edən şəxsiyyət haqqında çox düzgün bir fikir söylə-

nilmişdir. “Mənəm Allah” demək hüququna malik 

olan hər hansı bir şəxs ariflik zirvəsinə qalxmalıdır... 

Və o, bu zaman dörd pillədən keçməlidir: şəriət, təri-

qət, mərifət, həqiqət. 

Şəriət dövründə mövcud olan qanunları öyrənib 

ona riayət etməli, təriqət dövründə özünə mürşid se-

çərək ilahi və elmi axtarışlarda olmalı, mərifət döv-

ründə özü mürşid olaraq bildiklərini başqalarına öy-

rədib yol göstərməli, həqiqət dövründə göstərdiyi yo-

lun, çatdığı elmi-fəlsəfi nəticənin yayıldığını, qalib 

gəldiyini görməlidir. Əgər görərsə, demək o, həqdir, 

arifdir. Mənsur Həllac da, Nəsimi də bu yolla getmiş, 

onların “Mənəm Allah” deməyi, həqiqətə varmaları-

na, küllə qovuşmalarına səbəb olmuşdur. 

H.Cavid yaradıcılığında bu cür obrazlara rast gəl-

mirik. Onun “Xəyyam” və “Topal Teymur” əsərlərin-
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də həqiqətin axtarışı, dünyanın dünəni, bu günü və 

sabahını düşünən qüdrətli demonik obrazlar yaradıl-

mışdır. Bu baxımdan “Xəyyam” pyesi diqqəti daha 

çox cəlb edir. Əsərdə üç dost təsvir olunur: Xəyyam, 

Xacə Nizam, İbn Səbbah. Xəyyam, ancaq xeyrə xid-

mət edən, şəri özündən qovan böyük filosof, alim, şa-

ir-Sokrat xislətli bir şəxsdir. İbn Səbbah şərin carçısı, 

gələcəkdə baş verəcək bir çox fəlakətlərin səbəbkarı 

və icraçısıdır. Xacə Nizam xeyirlə şər arasında taraz-

lıq yaratmaq istəyən, bütün dövləti ədalətlə, nizamla 

idarə etmək istəyən obrazdır. 

Allahın özü kimi tənhalığı, öz xeyirxah demonu-

nun pıçıltılarına qulaq asaraq yaratmaq, qurmaq əzmi 

ilə yaşayan Xəyyam şərə düşüb bir çox çətinliklərlə 

rastlaşsa da, uzun, mənalı bir ömür sürür, qocalığın-

da hamı ona məhəbbət, hörmət və ehtiramla yanaşır. 

Şər ona yaxın gələ bilmir, çünki ruhu şərdən uzaq idi. 

Ancaq hər gün, hər saat şər işlərlə qarşılaşan Alp Ars-

lan, Məlik şah, Xacə Nizam kimi dünyaya sahiblik 

edən qüdrətli şəxsiyyətlər şərin əli ilə nizam, qayda-

qanun yaradırlar. İbn Səbbah kimi şərə xidmət edənin 

ən böyük arzusu və istəyi isə elə həmin qayda-qanun 

və nizamı dağıtmaqdır – İblisin arzusu kainatın niza-

mını pozmaqdır. Pozulmuş insan, pozulmuş cahan 

asanlıqla onun hökmü altına keçə bilər. Burada biz 

gələcəkdə “İsmailiyyə” terrorçu təriqətinin, təşkilatı-

nın, dövlətinin, birliyinin yaradıcılarından biri olan 

Həsən ibn Səbbahı, əsərdə isə İblisin adı çəkilməsə də, 

ona xidmət edən demonik bir obrazı görür, tanıyır və 

əməllərinə nifrət edirik. 
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H.Cavidin “Topal Teymur” əsəri qəhrəmanlıq 

dramıdır. Xeyirlə şərin mübarizəsi, Cavidin digər 

əsərlərində olduğu kimi, burada çox da qabarıq nəzə-

rə çarpmır. 

Əsərdə təsvir olunduğu kimi, iki cahangir üz-üzə 

gəlmişdir. Bunlardan biri Yıldırım Bəyazid, digəri 

Əmir Teymur idi. Yıldırım Bəyazid serb qızı olan Me-

liçanın, sərxoşluqdan ayrılmayan vəzirinin, ədalətsiz 

divan adamlarının dediyi ilə oturub-duran, öz sara-

yında xain, mənfur niyyətli adamlara yer verib ehti-

ram göstərən iradəsiz, lakin inad bir şəxsiyyətdir. Şər 

və çirkabla əhatə olunan bir hökmdar heç vaxt ədalət, 

nizam, qayda və qanun yaradıcısı ola bilməz. 

Əmir Teymur isə ayıq, hər şeydən şübhələnən, 

hətta ən yaxın adamlarına da bir işi etibar edəndə onu 

dəfələrlə yoxlatdıran, ən xırda intizam, qayda-qanun 

pozğunçuluqlarına qarşı amansız olan, lakin ədaləti 

heç vaxt əldən verməyən, dostlarına sonsuz məhəb-

bət, düşmənlərinə nəhayətsiz kin və qəzəb bəsləyən 

bir şəxsiyyətdir. Onun demonik ruhu hərblə yoğru-

lub. Bununla belə, Əmir Teymur şeirə, sənətə, gözəlli-

yə qarşı laqeyd deyildir. Onu apardığı mübarizədə 

heç nə – nəinki tək-tək, hətta yığın-yığın insanlar, uc-

suz-bucaqsız məmləkətlər, bəşərin başına gətirilən fa-

ciələr çəkindirə bilmir. Qarşıya qoyduğu məqsədə, fi-

kir və əməlinin qələbəsinə o hər şeyi qurban verməyə 

qadirdir. Yıldırım Bəyazidə söylədiyi sözlər dedikləri-

mizə sübutdur: “Heç maraq etmə, xaqanım!.. Əgər 

dünyanın zərrə qədər dəyəri olsaydı, yığın-yığın in-

sanlara, ucu-bucağı yox məmləkətlərə... sənin kimi bir 

kor, mənim kimi bir topal müsəllət olmazdı”. 
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Bir nəticə hasil olur, onların hər ikisi icraçıdır. Biri 

durğunluq, şər mühitə xidmət edir, digəri isə dağıdıcı 

da olsa, qurub-birləşdirməyə, qayda-qanuna riayət 

edən bir cəmiyyət yaratmağa cəhd göstərir. Əmir 

Teymur özünü yol azmışlara qarşı mübarizə aparan 

bir “Allah bəlası” adlandırırdı. 

H.Cavid “Şeyx Sənan” əsərini dini ayrıseçkilik 

əleyhinə yazmış, hələ dinlərin indiki formada möv-

cud olmadığı, ən ilkin dövrdə ilahiyə və yaxın bildiyi 

adamlara məhəbbət şəklində olduğu bir zamanla in-

diki təzadlı dövrü qarşılaşdırmışdır. Allah bizi xristi-

an və ya müsəlman yaratmayıb. Bizi yaradarkən “ya-

xın və əziz bildiklərini sev”– deyib. Bu sevginin ən 

yüksək forması eşqdir. Sənanın Xumara olan məhəb-

bəti Məcnunun Leyliyə olan məhəbbətinə bənzəsə də, 

daha əzablı, daha keşməkeşlidir. 

Yuxuda buta alan, sevginin dalınca Tiflisə gələn, 

daim şübhələr içində yaşasa da, pak eşqinə, məhəbbə-

tinə şəkk gətirməyən Sənan demonik bir obrazdır. O 

həm İslamın, həm də Xristianlığın mövhumat və cə-

halətinə üsyan edən, “Allah birdir, din də bir olmalı-

dır və bu dinin əsası eşqdir”, – deyən bir şəxsiyyətdir. 

Öz mürşidlərinin əhatəsindən uzaqlaşıb Xumarın ata-

sının və onun ətrafındakı xristian cahillərinin tələblə-

rini yerinə yetirərək istəyinə yenə də çata bilmədiyini 

anlayan Sənan Xumarın dəvəti və təhriki ilə sevgilisi 

ilə birlikdə uçuruma atılır. Onlar səadəti bu dünyada 

yox, özlərini inkar edərək o dünyada arayır və tapır-

lar. 

Cavidin I Dünya Müharibəsi əleyhinə yazılmış 

“İblis” faciəsi ictimai məzmun və dərin fəlsəfi mənası-
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na görə həmişə aktuallığını qoruyub saxlayan bir sə-

nət abidəsidir. Əsər boyu ən çox iki obrazla rastlaşı-

rıq. Bunlardan biri şərin carçısı və hərəkətverici qüv-

vəsi olan İblis, digəri əvvəl İblisə nifrət edən, sonra 

isə onun köləsinə çevrilən mütərəddid ruhlu Arifdir. 

Arif insanlardan, müharibədən, dünyanın keşməkeş-

lərindən uzaqlaşaraq İxtiyar adlı bir ərəbin ocağına sı-

ğınan, onun nəvəsi ilə evlənən və səadəti, Allahı təq-

dir, İblisi inkar edən bir şəxsiyyətdir. Biz onu əsərin 

ilk səhnələrində bu cür görürük. Tərəddüdlü, sabitqə-

dəm olmayan Arifin cahanda baş verən bütün fəlakət-

lərə qarşı İblisi günahkar bilməsi və ona qarşı etdiyi 

inkaredici çıxışlar İblisi vadar edir ki, onu tənhalıq-

dan çəkib çıxartsın və cəmiyyətin təzadlı, keşməkeşli 

burulğanına atsın. 

İnsan ilk günahını nəfsi ucbatından etmiş və indi-

yəcən, bundan sonra da edəcəyi bütün günahlar onun 

nəfsini boğa bilməməsindən irəli gəlir. Arifə bütün tə-

rəddüdlü insanlarda olduğu kimi, bu hissin güclü ol-

duğunu bilən İblis torunu Rənanı səhnəyə gətirməklə 

qurmağa başlayır. İlk məhəbbəti yada düşən və özü-

nü cilovlaya bilməyən Arif müxtəlif qiyafələrdə zü-

hur edən İblisin fitnələrinə uyur, cinayət yoluna düşə-

rək Xavəri boğub öldürür. İblisin təhriki ilə əlinə silah 

alır, şərab içir, cibinə altun doldurur. Qadın, silah, şə-

rab, altun-İblisin insanları yoldan çıxartmaq üçün is-

tifadə etdiyi ən güclü vasitələrdir. İlk cinayətlərdən 

qorxub geri çəkilməyən Arif ikinci bir cinayətə yol ve-

rərək yəhudi sələmçisini öldürür. Eşq, ehtiras və qan 

onun gözünü elə tutur ki, doğma qardaşı Vasifi belə 

tanımır. Qardaşını qətlə yetirəndən sonra ağlı, huşu 
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başına gələn Arif bütün bu işlərdə özünü yox, İblisi 

günahkar sayır. Ədalət carçısı Elxan və son pərdədə 

səhnəyə çıxanların hamısı bəd əməllərinin səbəbini 

İblisdə görür: “Qəhr olmalı, məhv olmalı İblis!” – de-

yə fəryad və üsyan qaldırır. 

Kimdir günahkar? Mövhumi, rəmzi-simvolik həm 

də ola bilsin ki, gerçək, fövqəlbəşər bir qüvvə olan İb-

lismi, ya öz nəfsi ucundan həmcinsinə, yaxınına, uza-

ğına düşmən kəsilən, Allahın “Mən səni dünyanın əş-

rəfi yaratdım” – deyə müraciət etdiyi insanmı? 

H.Cavid bu suala İblisin son monoloqunda tutarlı 

bir cavab verir. Oxucuya da, tamaşaçıya da əsl tiran-

ların, İblisin xidmətində duran şeytan xislətli insanla-

rın daxili aləmi açılıb göstərilir. Bunlar xaqanlar, şah-

lar, tülkü siyasilər, xadimi ədyanlar, qadın düşkünlə-

ri, məzhəb, din ayıranlar və s. şərin xidmətində du-

ranlardır. İblis bu cür insanların, o, yerə enməsə də, 

şərə xidmət edəcəyinə inanır və insandakı nəfs, şəh-

vət, təkəbbür və digər mənfi xislətlərin onun üçün bir 

ovlaq yeri olduğunu tam yəqinliyi ilə söyləyir: 

 

    Mən tərk edirəm sizləri əlan, nəmə lazım? 

    Heçdən gələrək, heçliyə olmaqdayım azim. 

    İblis nədir?- Cümlə xəyanətlərə bais... 

    Ya hər kəsə xain olan insan nədir? – İblis!.. 

 

Bəli, Sokrat, Xəyyam kimi insanlar İblis köləsi ola 

bilməz. Onların ruhuna yaxınlıq edən demon bu cür 

adamları ancaq xeyrə xidmət etməyə səsləyə bilər. 

İbn Səbbah kimi ruhunu çoxdan İblisə satanlar bun-

dan heç bir peşmanlıq duymazlar. Arif kimi həyatının 
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müəyyən dövründə İblisə uyanlar nə qədər peşman 

olsalar da, etdikləri səhvlər bizim üçün, oxucu və ta-

maşaçılar üçün bir örnəkdir. 

Demonizm-demon şərə xidmət edəndə, tərəddüd-

lü, zəif adamların ruhuna hakim olanda fəlakət, ira-

dəcə güclü, ruhən mətin, xeyrə xidmət edən adamlar-

da isə bütün bəşəriyyət üçün səadət gətirər. Bu ba-

xımdan “Tiran”ın inkarı şərə xidmət edənlərin, onun 

təqdiri isə xeyrə xidmət edənlərin amalı, kredosudur. 

Rahim və rəhman olan zalım və tiran ola bilməz. Lə-

nətlənib dərgahdan qovulan İblis və ona xidmət 

edənlər Tirandırlar. H.Cavidin tirana yönəldilmiş in-

karı onlara qarşıdır. 

 

Ədəbi-nəzəri məcmuə. (Ədəbiyyat nəzəriyyəsi 

şöbəsinin illik məcmuəsi). II kitab. Bakı, “Nafta-Press”, 

2004. 
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Hüseyn Cavid yaradıcılığında sərbəst şeir 

 

Sərbəst şeirin xüsusi qafiyə sisteminə malik oldu-

ğunu az söyləməmişlər. Buna əsaslanan bir sıra şair-

lər vəzn cəhətdən səliqəsiz nəsrdən belə aşağı səviy-

yədə duran əsərlər yaratmış və həmin yazıların guya 

özlərinə məxsus vəznə malik olduğunu sübut etməyə 

can atmışlar. Ədəbiyyatşünaslıqda bu problem hələ 

indiyədək həll olunmamış vəziyyətdə qalmaqdadır. 

Müasir rus şərqşünaslığında sərbəst şeir eyni ölçü-

lü bölgülərin misralarda müxtəlif sayda yerləşdiril-

məsi kimi başa düşülür. “V russkom stixovedenie 

volnım stixom prinoto nazıvat stixi odinakovıx stop, 

no s raznım çislom stop v strokax.” M.L.Kasparov, 

Sovremennıy russkiy stix.”1 

Akademik M.C.Cəfərov “Şeirimizin dili və vəzni 

haqqında” adlı məqaləsində sərbəst şeir barədə belə 

mülahizə yürüdür: söhbət vəznsizlik haqqında get-

mir, əksinə, vəzndə sərbəstlik haqqında gedir. 

Yuxarıdakı fikirləri ümumiləşdirərək belə bir nəti-

cəyə gələ bilərik: sərbəst şeir hər hansı bir vəzn daxi-

lində bölgü və ya təfilə sərbəstliyi nəticəsində meyda-

na gəlir. Bu yolla yaranan şeirlər ədəbiyyatşünaslıqda 

ölçülü sərbəst şeir adını almışdır. Lakin poeziyamız-

da, ölçülü sərbəst şeirin yuxarıdakı tələblərə cavab 

verə biləcək ilk mükəmməl nümunələrini kim yarat-

mışdır problemi hələ də mübahisəlidir. Prof. A.Axun-

dov “Şeir sənəti və dil” adlı monoqrafiyasında bu mə-

                                                           
1
Metrika i ritmika. Moskva. 1974, str. 373 
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sələ üzərində ayrıca olaraq dayanmış və bir sıra qiy-

mətli fikirlər söyləmişdir. Lakin aşağıda Cavidin ölçü-

lü sərbəst şeirləri üzərində aparacağımız araşdırmalar 

bizi A.Axundovun bəzi fikirləri ilə razılaşmamaq 

məcburiyyətində qoyur. 

Razılaşa bilməyəcəyimiz əsas fikir odur ki, müasir 

şairlərimizin yaradıcılığını araşdıran hörmətli alim 

poeziyamızda ölçülü sərbəst şeirin yaradıcısı kimi 

C.Novruzu götürmüş və bu məsələdə ona ancaq 

M.Müşfiqin təsiri olduğunu söyləmişdir. Halbuki, Ca-

vid Müşfiqdən daha əvvəl, hətta indinin özündə də 

vəzn texnikasına görə C.Novruzun ölçülü sərbəst şe-

irlərini kölgədə buraxa bilən şeirlər və poetik parçalar 

yaratmışdır. Bir şeyi də qeyd etməyi vacib bilirik. Bu 

ondan ibarətdir ki, Müşfiq şeir-sənət məsələlərində 

Cavidi həmişə özünün müəllimi bilmiş və ondan öy-

rənməyi müqəddəs bir vəzifə hesab etmişdir. Digər 

tərəfdən, (söylənilən xatirələrə əsasən) Cavidin müa-

sirləri arasında ancaq Müşfiqin istedadına böyük 

ümidlər bəslədiyini az söyləməmişlər. Deməli, 

C.Novruz ölçülü sərbəst şeirin yaradıcısı yox, ona ya-

radıcılıqla yanaşan layiqli davamçısıdır. 

Əsrimizin əvvəllərində şeirdə bölgü sərbəstliyinə 

Cavidin “Ana” mənzum dramında və Sabirin “İki hə-

pənd” şeirində rast gəlirik. Hər iki əsərdə - “Ana”da 

bölgü, “İki həpənd”də təfilə sərbəstliyi dialoqun (mü-

kalimənin) tələblərindən irəli gəlir. Bu, bəlkə də ölçü-

lü sərbəst şeiri yaradan ilk səbəblərdən biridir. Sabir-

də bu forma ötəri bir hal olmuşsa, Caviddə artıq ya-

radıcılıq üslubuna çevrilmişdi. Əlbəttə, dramlarda 

olan ölçü sərbəstliyi hal-hazırda bizi maraqlandırmır. 
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Fikirlərimizi sübut etmək üçün buna ehtiyac da duy-

muruq. Caviddə ölçü sərbəstliyinə malik olan “Öksüz 

Ənvər”, “Qız məktəbində”, “Çiçək sevgisi”, “Şərq qa-

dını” kimi şeirlər ədəbiyyatımızda ölçülü sərbəst şei-

rin banisi kimdir sualına cavab verməyə imkan verir. 

“Azər” dastanında da ölçülü sərbəst şeirin tələblə-

rinə cavab verə biləcək bir neçə şeir nümunəsi vardır. 

Bundan əlavə, “Azər”də elə bir hadisəyə rast gəlirik 

ki, bu, ədəbiyyatımızda, hələlik ancaq Cavidə xas 

olan bir xüsusiyyət kimi qiymətləndirilə bilər. Yuxarı-

da M.C.Cəfərovun adını çəkdiyimiz məqaləsində belə 

bir fikrə rast gəlirik: “Vəzndə sərbəstlik... o deməkdir 

ki, şair yeni məzmunu yeni formalarda daha müvəf-

fəqiyyətli ifadə edə bilmək üçün eyni əsərdə, ya eyni 

bir şeirdə, poemada müxtəlif vəznlər işlədə bilər”. Bu 

fikir “Azər”in bir neçə hissəsində özünü praktiki su-

rətdə büruzə verir. Məsələn, “Nil yavrusu”nda fəal 

müctəs, aktiv xəfif və rəməlin 6, 8, 10-cu növlərinə, 

“Mühacirlər yuvası”nda həzəcin 8, 12-ci növlərinə, rə-

məlin 6-cı növünə, aktiv xəfifə və heca vəzninin 8, 11, 

14-cü növlərinə, “Məzarlıqdan keçərkən”də heca vəz-

ninin 3, 4, 5, 7, 11 və 14 hecalı növlərinə rast gəlirik. 

Klassik irsimizə müraciət edərkən buna bənzər hadi-

səyə M.Füzulinin “Leyli və Məcnun”unda rast gəlirik. 

Lakin “Azər”də olan vəzn sərbəstliyi “Leyli və Məc-

nun”dakına bənzəməz, burada daha kiçik həcmli bir 

əsər daxilində daha artıq vəzn və onun növlərinin tət-

biqi ilə rastlaşırıq. Hər hansı kiçik həcmli bir əsər da-

xilində vəzn sərbəstliyi və bölgü, variant rəngarəngli-

yi baxımından Cavid ədəbiyyatımızda heç bir şairlə 
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müqayisə edilə bilməz. Müqayisə edilərsə, qalib gələ-

cəyi şübhəsizdir! 

“Azər”də ölçülü sərbəst şeirin həm əruz vəznli, 

həm də heca vəznli formalarına rast oluruq. Şair əsər-

də əruz vəznli sərbəst şeir nümunələrini həzəc və rə-

məl bəhrinin müxtəlif təfilələri əsasında yaratmışdır. 

İlk növbədə, həzəc bəhrində yazılmış ölçülü sərbəst 

şeirə diqqət yetirək: 

 

    Üsyan! 

    Fəlan 

    Dilcan 

    Üsyan deyə hər dildən, ağızdan 

    məf 'Ulü    məfA'İlü    fə'UlAn 

    Bir nifrət ucaldı. 

    məf 'Ulü   fə'Ulü 

    Keçmişlərə, keçmişdəki adətlərə üsyan! 

    Məf' Ulü   məfA'İlü   məfA' İlü  fə'UlAn 

    “Üsyan” 

 

Misal gətirdiyimiz misralar “Müstəzad həzəc”in-

də (dördbölümlü sınıq açıq naqis həzəc) yazılmışdır. 

Həzəcin bu növünü təşkil edən təfilələr asanlıqla par-

çalanmaq və müxtəlif ölçülərdə birləşmək (qruplaş-

maq) xüsusiyyətinə malikdir. Elə həzəcin 10 və 12-ci 

növlərini də yaradan 8-ci növün (müstəzad həzəcinin) 

bu xüsusiyyətidir. Müstəzadlığa malik olan, əruzun 

bəhr növlərinin hamısına bu xüsusiyyət xasdır. 

Klassik ədəbiyyatımızda müstəzad şeirlər külli 

miqdardadır. Lakin onlarda vur-tut iki qəlib, yəni 

dördbölümdən sonra ikibölümlü (nadir hallarda üç-
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bölümlüdən sonra ikibölümlü gəlir) işlənir. Cavidin 

müasiri və yaxın dostu olan Hadinin yaradıcılığında 

bəzən üç qəlibə rast olunur (“Ümməhati-həyat”, “Fik-

rət”). Lakin bu, Cavidin sərbəst əruzu qədər cilalan-

mış bir formada deyildir. 

Yuxarıda misal gətirdiyimiz parçada dörd müxtə-

lif ölçülü qəlibin-misranın bir-birini necə ardıcıllıqla 

izlədiyinin və tamamladığının şahidi oluruq. Bunlar-

dan ikisi, qeyd etdiyimiz kimi, şairlər arasında çox-

dan məlum idi və geniş surətdə tətbiq edilirdi. Üçün-

cüsü, məf'Ulü məfA'İlü fə'Ulün şeirimizə Cavid tərə-

findən gətirilmiş və şairin adıyla “Cavid həzəci”ad-

landırılmışdı. Hamısından maraqlısı dördüncü qəlib – 

fə'lAn təfiləsidir. Fə'lAn, fə'İlün təfiləsinin son hecası 

ikiqat uzun olan variant formasıdır. Uzun fəlun adla-

nır. “Azərbaycan əruzunda bu təfilə fəal təfilələrdən-

dir. Beş bəhrdə – mütəqarib, mütədarik, rəməl, müc-

təs və xəfif bəhrlərində işlənir”. 

Bəs onda həzəclə əlaqəsi olmayan fəl'an təfiləsinin 

həzəc bəhrində yazılmış bu şeirdə iştirakını necə ad-

landıra bilərik? Böyük şairimizin milli əruzumuzda 

olan daimi, ciddi axtarışlarının müvəffəqiyyətli nəti-

cəsi! 

Şeirimizdə rəməl bəhrinin müstəzad forması Cavi-

də qədər də mövcud idi. Bu forma müstəzadlı mü-

xəmməs və qəzəllərimizdə iki, M.Ə.Sabirin bəhri-tə-

villərində (Həmin şeirlər təvil bəhrində deyil, rəməl 

bəhrində yazıldığı üçün Sabir onları haqlı olaraq bəh-

ri-təvil deyil, uzun dərya adlandırmışdır) daha böyük 

ölçülərdə təzahür etsə də, bu şeirlərin heç birinə öl-

çülü sərbəst şeir adı vermək mümkün deyil. Cavidin 
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“Azər” dastanındakı rəməl bəhrli müstəzadları isə öl-

çülü sərbəst şeirin tələblərinə tamamilə uyğundur. 

 

    Çağlayanlar kürələrdən daşaraq, 

    fA' ilAün   fə' ilAtün  fə' ilün 

    Süzülən gözləri oxşar və öpərkən şaqraq. 

    Fə' ilAtün  fə' ilAtün fə' ilAtün  fə'lün 

    İncə bir şeir oxunur. 

    fA' ilAtün  fə' ilün 

“Azad əsirlər” 

 

Bir-birini vəzncə izləyən və mənaca tamamlanma-

yan üç misra – üç müxtəlif ölçülü qəlib!... Bu, Cavidin 

şeiri artıq sözçülükdən azad etmək üçün müxtəlif öl-

çülü misralara müraciət etməsi, vəznə yaradıcılıqla 

yanaşaraq ölçülü sərbəst şeirin daha bir müvəffəqiy-

yətli nümunəsini ədəbiyyatımıza gətirməsi deyilmi? 

Ədəbiyyatımızda ilk uğurlu nümunələri Cavid tə-

rəfindən yaradılan əruz vəznli ölçülü sərbəst şeir nə-

zəri cəhətdən çox geniş inkişaf imkanlarına malikdir. 

Belə ki, həzəc və rəməlin başqa növlərində, bundan 

əlavə, səri, müzare və mütədarik bəhrlərinin bir sıra 

növlərində çox asanlıqla (əlbəttə, müəyyən vərdiş sa-

yəsində) ölçülü sərbəst şeir yazmaq mümkündür. 

Əruz elminin ən görkəmli nümayəndələrindən biri 

olan, fəxrimiz prof. Əkrəm Cəfər də milli əruzumuz-

da həzəc və rəməlin müstəzadlı formalarından başqa 

digər bəhrlərin də müstəzadlı formalarının mövcud 

ola biləcəyini dəfələrlə söyləmişdir. Bu, müasir şairlə-

rimiz qarşısında milli əruzumuzun və ölçülü sərbəst 
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şeirimizin inkişafı üçün geniş imkanlar açan və bu-

nunla bərabər tələblər qoyan bir problemdir. 

Heca vəznli ölçülü sərbəst şeirə “Azər” dastanının 

“Tısbağanın zövqü”, “Yaşamaq və yaşatmaq”, “Mə-

zarlıqdan keçərkən”, “Dəniz kənarında” adlı hissələ-

rində rast olunur: 

 

    Azər gülüb “xayır!” dedi: “Bizdə deyil tısbağa, 

    İnsan belə görməz bu zövqü əsla! 

    Şərqin bir çox ölkəsini mən gəzib də dolaşdım, 

    Çox ellərə yanaşdım. 

 

“Tısbağanın zövqü” 

 

    Gəncliyin almaz gözləri şimşək kimi çaxardı. 

    Hər üzdə maraqlı bir hal vardı.        

         

“Yaşamaq və yaratmaq” 

 

    Bir eşq yaşarkən 

    Sən də atdın məni. 

    Vəfasız olsan da mən, 

    Unutmam səni. 

 

“Məzarlıqdan keçərkən” 

 

    Şətarətli bir mayısdır... Azər enmiş sahilə, 

    Zümrüd dalğaları seyrə dalmışdı. 

    Bu halda bir şey gurladı, maraqlandı cocuqlar: 

    – Nədir bu səs? 

    Yıldırımmı? 
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    Hər nə varsa göydə var, 

    – Əvət, doğru... 

    Baxın, iştə! 

    – Qos-qoca bir təyyarə.... – kim bilir nərdən 

gəliyor, yolu hanki diyarə? 

                                                               

“Dəniz kənarında” 

 

Göstərdiyimiz şeir parçalarında iki və üç müxtəlif 

ölçülü misralar biri digərini vəzncə izləmiş və mənaca 

tamamlamışdır. Cavid tərəfindən ilk dəfə qələm təc-

rübəsindən keçən heca vəznli sərbəst şeirin bu, ilk nü-

munələri müasir şairlərimiz tərəfindən böyük məhəb-

bətlə sevilməkdə, inkişaf etdirilməkdə və cilalanmaq-

dadır. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində ölçülü sərbəst 

şeirin mükəmməl nümunələrini yaradan və əruz vəz-

nində sərbəst şeirin yazıla biləcəyini əyani surətdə sü-

but etdirə bilən ilk böyük sənətkar Caviddir. 

Böyük şair və dramaturq Hüseyn Cavid Rəsizadə-

nin vəzn sahəsində ədəbiyyatımıza gətirdiyi yuxarı-

dakı yeniliklər bizi məcbur edir ki, bu dahi sənətkarın 

yaradıcılığına daha həssaslıqla yanaşaq, onun ədəbiy-

yat tarixində tutduğu mövqeyi daha düzgün müəy-

yən edək. 

 
Elmi axtarışlar, XII toplu (“Filologiya məsələləri”nin 

xüsusi buraxılışı), “Nurlan” nəşriyyatı, 2004. 
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“İblisin intiqamı” pyesi haqqında 
 

Sülhpərvər qüvvələrin qələbəsi ilə bitən bu pyes 

janrına görə dramdır. Bu, Cavidin yeganə dram əsəri-

dir ki, orada Sovet hökumətinin, onun nümayəndələ-

rinin, ümumiyyətlə, onun varlığının adı çəkilir. Qeyd 

etməliyik ki, Cavidin irili-xırdalı digər bədii əsərlərin-

də sovet hakimiyyətinin adı və yaxud atributlarına 

rast gəlinmir. Bu baxımdan əsər xüsusi maraq doğur-

maqdadır. Doğrudur, onun “Telli saz” pyesində So-

vet Azərbaycanından bəhs olunur, lakin bu əsər əli-

mizdə olmadığından, bizə gəlib çatan üç kiçik parça-

ya əsaslanaraq, onun haqqında geniş fikir yürütmək 

çətindir.“İblisin intiqamı” əsərinin qəhrəmanı Birinci 

Dünya müharibəsi əleyhinə yazılmış “İblis”faciəsinin 

əsas qəhrəmanlarındandır. Əsərin təsir obyekti bütün 

dünya imperializmidir. Buna görə də əsərdə İblis şey-

tanlardan istifadə edir. Buradakı Arif “İblis”dəkinə 

bənzəmir. O, artıq ”Şərqin mütərəddid çocuğu” deyil, 

əksinə, sülhü bütün varlığı ilə müdafiə edən bir mü-

cahiddir. Əsərdə İblisə qarşı insanlara kömək edən iki 

simvolik obraz da vardır. Bunlar sülh pərisi Sima və 

Tuncərdir. Sima özünü “...bir çox şairlərin, filosofların 

könlünü ovlayan, ən yüksək və dərin düşüncələrdə 

qanad çalan bir dilək pərisi, ... bəşəriyyət üçün çırpı-

nan, qan izlərini silməyə çalışan sülh pərisi” adlandı-

rır. Tuncər sülh pərisi Simanın keşiyini çəkmək üçün 

sülhpərvər bəşəriyyəti təmsil edən Spartak qiyafəli 

bir qəhrəmandır. Əsərdə onun hansı xalqın, hansı 

dövlətin nümayəndəsi olduğu dəqiq söylənilmir. 

Doğrudur, Arif: “Gerçəkdən Tuncərmi? Mən onu çox-
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dan tanıyıram. Söylə, indiyə qədər haralarda idin?” – 

deyirsə də, bizi daha çaşbaş salır. “İblis”dəki Arifin 

əslən İstanbullu olub Bağdad civarında yaşadığını bi-

lirdik, buradakının isə hardan gəlib, hara getdiyi də-

qiq məlum deyil. Tuncər adına Cavidin nə “İblis”, nə 

də ki digər əsərlərində rast gəlmişik. 

Professor Ə.Cəfərin redaktorluğu ilə Hüseyn Ca-

vid külliyyatının IV cildində ilk dəfə çap olunan “İbli-

sin intiqamı” pyesində bu ad Tüncər yox, Tuncər kimi 

verilmişdir. M.Cəfərin tədqiqatında “tunc heykəli” 

Tuncərin Tüncər kimi verilməsi də təəccüblüdür. 

Tunc sözündən yaranmış Tuncər adını A.Həsənoğlu 

da Tüncər kimi qəbul edərək aşağıdakıları yazır: ”Bü-

tün bunlara qarşı şair Tüncəri qoymuşdur. Tüncərin 

mənası münbit torpağa səpilən toxum mənasını ifadə 

edir ki, bu da bütün dünyada sülhün, əmin-amanlığın 

təbii inkişafı, ədalətin, tərəqqi və təkamülün poetik-

ləşdirilməsindən ibarətdir”. Nə qədər gözəl və poetik 

səslənsə də, biz hər halda akad. M.Cəfərin “tunc hey-

kəl” ifadəsini və prof. Ə.Cəfərin redaktəsindəki Tun-

cər adını qəbul etsək, daha yaxşı olar. Tuncərin Spar-

tak qiyafəsində olması onun mübarizəyə qalxmış 

məzlum siniflərin ümumiləşdirilmiş, rəmzi bir obraz 

olduğuna dəlalət edir. Hörmətli şairimizin qızı Turan 

xanımın tərtibatı ilə Hüseyn Cavidin 2005-ci ildə 5 

cilddə çap olunan əsərlərinin V cildində bu söz Tün-

cər yox, Tuncər kimi verilmişdir. 

1936-1937-ci illərdə əsər yazılarkən Cavid bəşəriy-

yəti gözləyən böyük bir müharibəni və onun qanlı nə-

ticələrini əvvəlcədən duyub görmüşdü. Qeyd etmək 

lazımdır ki, bunu duyub-görənlər az deyildi. Lakin 
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onun nəticələrini düzgün təyin etmək bacarığı yalnız 

dahilərə məxsusdur. Cavid gələcək müharibədə faşiz-

min məğlubiyyətini labüd bilirdi. O duymuşdu ki, qa-

lib gələn demokratik qüvvələr məğlub olan irticanın 

məhkəməsini onların öz ölkəsində, öz vətəndaşlarının 

iştirakı ilə aparacaq və bu proseslərdə bütün beynəl-

xalq sülhsevər insanlar iştirak edəcəklər. Elə təkcə 

Nürnberqdə müharibə canilərinə qurulmuş beynəl-

xalq mühakiməni buna misal göstərsək, kifayətdir. 

Alman, italyan və yapon faşizminə qurulan məhkə-

mələr həmin ölkələrin ərazisində, geniş xalq kütlələri-

nin gözü qarşısında olmuşdur. “İblisin intiqamı”nda 

sovet nümayəndəsinin əsərin sonunda söylədikləri bu 

baxımdan Cavidin peyğəmbərliyi idi. 

İrihəcmli əsərlərinin, demək olar ki, hamısında bu 

və ya digər tərzdə ədəbiyyatımıza yeniliklər gətirən 

böyük sənətkar burada da öz ənənəsini davam etdir-

mişdir. “İblisin intiqamı”ədəbiyatımızda ictimai-siya-

si məzmunda yazılıb böyük beynəlxalq məclislərin 

bədii təsvirini verən ilk dram əsəridir. 

Pyesi dəfələrlə oxuyub, Cavidin digər dram əsər-

ləri ilə müqayisəli surətdə tədqiq edəndən sonra gəl-

diyimiz nəticə ondan ibarətdir ki, ”İblisin intiqamı” 

dil və bədii cəhətdən onun digər əsərlərindən kəskin 

surətdə fərqlənir. Bədiilik baxımından onu deyə bilə-

rik ki, əsərin əlimizdə olan variantı Cavidin sənətkar-

lıq cəhətdən ən zəif əsəridir. Pyes, əsərin tamamlan-

mamış bir qaralama variantını xatırladır. Bizi bu şüb-

hələrə gətirib çıxaran ikinci pərdədən sonra əsərdə 

olan natamamlıq və tələskənlik, pyesin dili, oradakı 

şeir parçalarıdır. Əsərin birinci və ikinci pərdəsində 
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olan hadisə və məzmunun genişliyini və gərginliyini 

üçüncü, dördüncü və beşinci pərdələrdə görmürük. 

Son üç pərdə hələ üzərində işlənəcək bir yazını xatır-

ladır. Cavidin bütün əsərlərində özünəməxsus bir dil 

vardır. Bu dil onun məişətdəki dilindən fərqlidir. 

Onun nəsrlə yazılmış son dram əsərləri “Topal Tey-

mur” və “İblisin intiqamı”dır. “Topal Teymur”dakı 

dil Cavidin “Maral”, “Şeyda”və “Afət”kimi əsərləri 

ilə çox yaxın olduğu halda, “İblisin intiqamı”ndakı dil 

onun məktublarının üslubuna və leksikasına yaxın-

dır. Deməli, Müşkinaz xanımın köçürdüyü və bizə 

gəlib çatan bu nüsxə əsərin son bitkin variantı deyil. 

Görünür, Cavid onun dili üzərində işləməyə vaxt tap-

mamış və ya əsərin əsas variantı itib-batmışdır. Fikir-

lərimizi pyesdəki üç şeir parçası da təsdiq edir: birinci 

pərdədə qaraçıların, ikinci pərdədə Xalidin oxuduğu 

parçalar bədii cəhətdən çox güclü olduğu halda, dör-

düncü pərdədə İblisin oxuduğu şeir Cavid şeiriyyəti-

nin tələblərinə cavab vermir.  Müqayisə üçün onların 

hərəsindən bir bəndə diqqət yetirək. Birinci pərdədə 

qaraçıların:       

 

İnsan ömrü dalğa kimi keçər, gedər.            

Hər gələn bir sevgi yolu seçər, gedər.     

Dərdi burax, zövqünə bax, unutma ki,        

Hər kəs əcəl badəsini içər, gedər. 

 

– şərqisi heca vəzninin 12-lik ölçüsündə dörd hecalı 

bölgülərin üç dəfə təkrarı ilə yazılmışdır. Nə forma, 

nə məzmun, nə də qafiyə sistemində hər hansı bir xə-

tası olan bu şeir sənətkarlıq nümunəsidir. 
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İkinci pərdədə Xalidin nəğməsi:       

Səni ürkütdümü halım, çiçəyim!        

Öylə yan baxma, aman sevdicəyim!           

O baxışlar, o duruşlar, o əda               

Qoparır fırtınalar ruhumda.              

 

Şeir əruz vəzninin üçbölümlü incə naqis rəməl nö-

vündə-fə'ilAtün fə'ilAtün fə'ilün ölçüsündə yazılmış-

dır. Bədiilik, vəzn, qafiyə və mənasına irad tutmaq 

mümkün deyil. İndi isə dördüncü pərdədəki şeirin 

bir parçasına diqqət edək: 

 

Alqış sevda gecələrini oxşayan qaranlıqlara! 

Alqış qaranlıqlar içində süzülən işıqlara!              

Alqış ipəklər içində qıvrılan qanadsız quşlara!    

Alqış oynaq və incə ayaqlardakı nazlı uçuşlara!  

 

Nə əruz, nə də heca vəzninə uyğun gələn ritorik 

sətirlər 16, 19, 17, 18 hecadan ibarətdir. Cavidin yara-

dıcılığında belə bir şeyə rast gəlməmişik. Müasirləri 

içərisində vəzn baxımından ən yüksək pillədə duran 

bir şair belə bir yazını şeir formasında tamamlanmış, 

bitkin bir əsərə sala bilməzdi. Deməli, əsərin sonuncu 

üç pərdəsinə və bu şeirə Cavidin yenidən, təkrarən əl 

gəzdirməsi fikri olmuşdur. O, şübhəsiz ki, “İblis”dəki  
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monoloqlara bənzər tərzdə bu əsərdə də nəsə yarat-

malı idi. Əlimizdəki varianta əsasən əsərin natamam-

lığı barədə şübhələrimizi Cavidin, bəlkə də, hansı ar-

xivdəsə yatan, sonralar əlimizə keçəcək bitkin variantı 

doğruldub aradan götürə biləcəyinə ümidimiz çox-

dur. 

 

“Elm” qəzeti. 31 oktyabr, 2006-cı il. № 31-32 
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II FƏSİL 
Ədəbiyyatşünaslıq və ədəbi köşə 
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Ədəbiyyat Ədəbiyyatdırmı? 
 

“Ədəbiyyat ədəbiyyatdırmı?” sualını eşitdiyi za-

man bir anlıq bütün bəşəriyyətin tarixini, mədəniyyə-

tini, fəlsəfəsini gözünün qabağına gətirməyə çalışır 

insan. Çünki bu gün bizim sadəcə bədii əsər deyib 

oxuduğumuz nümunələrin sayəsində əsərin əhatə et-

diyi çağın bütün mühitini görmüş və yaşamış oluruq. 

Yazılı ədəbiyyat daima bir ideologiyanın aparıcı ma-

şını olub. Bu ideologiya maşınları mütərəqqi də ola 

bilər, mürtəce də. Çünki insan həqiqətləri və ya həqi-

qət kimi qəbul etmək istədiklərini yüksək səviyyəli 

təqdimatla qəbul etmək və həzm etmək istəyir. Zövq-

lə hazırlanıb təklif edilən istənilən qida şüur altında 

“həzm edə bilmərəm” fikrindən tamamilə uzaq olur. 

Həzm zamanı nə qədər əziyyət çəkilsə də, təqdimat-

dan aldığın xoş duyğular insanı o qədər rahatladır ki, 

reallıqdan uzaq olursan. Ədəbiyyat da adətən siyasi, 

iqtisadi, dini ideologiyaların sözün zərif və yumşaq 

naxışları ilə bəzədilib təqdim edilməsi ilə məşğul olur 

bəzən. Lakin bütün bunlarla yanaşı “ədəbiyyat ədə-

biyyatdırmı?” sualına cavab vermək istəsək, ədəbiy-

yat həyatdır deyə bilərik. 

Tarixi mənasından uzaqlaşaraq artıq sadəcə ədəb 

qaydaları yox, insanı təqdim edir ədəbiyyat. Bu insan 

Nəsiminin lirik qəhrəmanı, Cavidin Şeyx Sənanı kimi 

müdrik də olur, Füzulinin Məcnunu kimi ilahi eşq fə-

daisi, Nizaminin Şirini kimi səmimi, Cəlilin Şeyx Nəs-

rullahı kimi fırıldaqçı da, Cavidin İbn Yəmini kimi 

məkrli və şər ideyaların carçısı da. Klassik ədəbiyyat 

insanın nəfsini də, arzularını da istər müsbət, istərsə 
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də mənfi olsun pərdə altında, ən yaxşı halda tül pərdə 

altında təqdim etməyə cəhd edirdisə, günümüzdə ya-

ranan yeni ədəbi cərəyanlar ədəbiyyata bir sənət kimi 

baxaraq daha çılpaq formada təqdimatı alqışlayır. La-

kin çılpaqlığın özünün belə cəmiyyətdə yaratdığı as-

sosiasiya o qədər də xoş deyil, tükürpədicidir, itələ-

yicidir. Bu baxımdan ədəbiyyatın həyat həqiqətlərini 

ifadəsindəki məcaziliyinə daima ehtiyac duyulur, re-

allıqla xülyaların sintezinin vəhdətdə olması arzula-

nır. 

İnsan duyğularının carçısı anlamını da daşıyan 

ədəbiyyat bəzən bu duyğuların düşməni rolunda da 

çıxış edir. İnsan duyğularına ən güclü təsir mexaniz-

minin sadəcə söz olduğunu nəzərə alsaq, ədəbiyyatın 

ideologiyaların ən böyük silahı olduğunu görərik. Tə-

sadüfi deyil ki, bütün peyğəmbərlərin şair olması, 

Tanrı sözünün şeirlə, avazla insana çatdırılmasını ta-

rixdə görmüş oluruq. Şeir bir zamanlar bu gün dili-

mizdə işlənən ədəbiyyat ifadəsinin sinonimidir. Bü-

tün peyğəmbərlərin, təriqət başçılarının kütlələrə xita-

bı şeirlə, rəvayət və əfasənələrlə olmuşdur ki, bu da 

ədəbiyyatın gücündən xəbər verir. 

Bu gün ədəbiyyat ifadəsi səsləndikdə müəyyən 

formalarda, çərçivələrdə yazılan şablon əsərlər nəzər-

də tutula bilməz. Ədəbiyyat dedikdə sərhədsiz arzu-

lar, sərbəst düşüncə məhsulu, zövq oxşayan mətnlər 

olmalıdır. Ədəbiyyat həyat həqiqətlərinin carçısı ol-

duğu üçün onun ədəbiyyat olmasını şərtləndirən əsas 

amil ədəbiyyatın mədəniyyət, tarix, sənət,  fəlsəfə, əx-

laq qaydaları olmasıdır. 
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Duz dağının əzəməti 
 

Böyük şəxsiyyətlərin şəninə tərif söyləmək, yaz-

maq çox çətindir. Çünki yazılacaq yazı, deyiləcək söz 

nə qədər müdrikcəsinə deyilsə də, böyük adamın 

əməllərini, gördüyü işlərin genişliyini, dərinliyini ifa-

də edəcək qüdrətdə olmur. Böyük arzular əmələ çev-

riləndə onu ifadə etməyə sözün qüdrəti də çatmır. 

Onun üçün də mən ənənəmə sadiq qalıb akademik 

İsa Həbibbəylinin 65 illik yubileyi münasibətilə sadə-

cə xatirələrimi və düşüncələrimi yazmağı qərara al-

dım. 

Akademik İsa Həbibbəyli ...  Düz bir il bundan ön-

cəyə qədər bu ad mənim üçün Naxçıvan Dövlət Uni-

versitetini yenidən quran və dünyaya tanıtdıran bir 

rektor, Cəlil Məmmədquluzadə yaradıcılığının funda-

mental araşdırıcısı, Azərbaycan elminin inkişafı na-

minə fədakar bir alim mücəssəməsi, Akademiyanın 

vitse-prezidenti, Milli Məclisin deputatı, Nizami adı-

na Ədəbiyyat İnstitutunun direktoru, dövlətçilik yol-

larında Ulu Öndər məktəbinin layiqli nümayəndəsi 

mənalarını ifadə edirdi. Bu cür assosiasiya Akademik 

İsa Həbibbəyli adını eşidən hər kəsdə yaranır. Çünki 

Akademikin uzunmüddətli yorulmaz fəaliyyəti onu 

görünən məğrur və qürurlu bir dağ kimi ucaltmış, el-

mi və siyasi camiyyədə sevdirmişdir. İsa Həbibbəyli 

görkəmli elm xadimi, təhsil adamı kimi xalqımız tərə-

findən sayılıb seçilən bir ziyalıdır. Bütün bu qeydlə-

rim, sanki, görünən dağı ifadə edir... O dağı ki, bir tə-

rəfi sərt qayalar, bir tərəfi yaşıllıqlar olan yer səthində 
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məğrur, qürurlu, yenilməz və müdrikcəsinə ucalmış-

dır. 

Bu gün isə İsa Həbibbəyli adı mənim üçün tama-

mən başqa bir məna ifadə edir, bunun adı doğmalıq, 

səmimilik və dostluqdur. 

Cəmiyyətimizdə var olan bu cür ziyalıların siyasi, 

elmi, ictimai fəaliyyətini mətbuatdan izləyir, oxuyur 

və müəyyən fikirlərdə oluruq. Bəzən isə onlar haqqın-

da haqlı və ya haqsız şəkildə mühakimə yürüdür və 

fərqli rəy formalaşdırırıq. Bu cür komplekslərlə uca 

dağa yaxınlaşmağın mümkün olmadığını, çətinliyini, 

qəlbinə gedən yolların keçilməzliyi ilə aramızda bir 

məsafə yaradırıq. Lakin görünən dağın qəlbindəki 

zənginliyi, sərinliyi, istiliyi, böyüklüyü, sevgini gör-

mək üçün ona yaxın getmək və uzaqdan böyük gö-

rünən bu dağın hər parçasını incələmək və tanış ol-

maq lazımdır. 

Bir neçə il idi ki, doktoranturaya qəbul olmaq 

üçün cəhd edirdim. Gah özümdən, gah da digərlərin-

dən asılı olaraq bu iş alınmırdı. Bir gün qərar verdim 

ki, yenidən müraciət edim. Nəzərdə tuturdum ki, bu 

münasibətlə Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun 

yeni direktoru Akademik İsa Həbibbəylini təbrik 

edər, ədəbiyyat sahəsində gördüyüm işlər haqqında 

ona məlumat verər, özümün timsalında gənclərin fəa-

liyyəti ilə onu tanış etmiş olaram. 

İstədiyimdən artıq oldu... Heç bir zaman ünsiyyə-

timiz olmayan, heç bir yerdən şəxsi tanışlığımız olma-

yan bu səmimi ziyalı ilə görüşdüm. Müəllifi və redak-

toru olduğum bir neçə kitabı hədiyyə etdim. Dokto-

ranturaya qəbul olmaq arzumu dilə gətirdim. Birinci 
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görüşümüz qısa oldu: “Sənədlərini ver baxarıq”, – de-

di. Bir neçə həftədən sonra sənədlərimi elmi katibliyə 

verdim və yenidən görüşdük... Bu dəfə isə İsa müəlli-

min yaratdığı səmimi münasibətdən cürətlənib təsis 

etmək istədiyim pyes müsabiqəsi haqqında da danı-

şıb, dəstəyini istədim. Böyük həvəslə bu məsələdə ya-

nımızda olacağanı dedi... Hətta yerindəcə müsabiqə-

nin adının “Anamın kitabı” olmasını təklif etdi. Mə-

nim romantik Cavid sevgisi ilə yaratmaq istədiyim bu 

müsabiqəyə realist Cəlil sevgisi də daxil oldu. Bir az 

nə işlə məşğul olduğum haqqında məlumat istədi. Be-

ləcə bir dəfə də görüşdük... Və dördüncü görüşümü-

zün təşəbbüskarı İsa müəllim oldu. Həmin ərəfədə 

akademik Teymur Kərimlinin yeni vəzifəyə getdiyi 

üçün, onun vəzifəsini mənim tutmağımı istədiyini de-

di. Elə hökmlə, elə inamla dedi ki, nə müzakirə etmə-

yə, nə də düşünməyə imkanım oldu. Çünki bu təkli-

fin arxasında müdrik bir insanın gəncliyə olan inamı, 

etibarı dururdu. Beləliklə, mənim doğma Ədəbiyyat 

İnstitutunda doktorant olmaq arzum birdən-birə bu 

mötəbər elm ocağında direktor müavini olmaqla bit-

di. İsa müəllimin bu təklifini, addımını onun gənclər-

lə işləmək, gəncləri önə çəkmək, gəncliyə stimul ver-

məsi kimi qiymətləndirirəm. Çünki bir gənc kimi mən 

də öz qınıma çəkilib, təhsilimiz və elmimiz üçün gü-

cüm çatan dərəcədə müstəqil fəaliyyət göstərirdim. 

Mənim kimi, bir çox gənc var ki, dövlət və millət 

üçün heç kimdən heç nə gözləmədən əməli işlər gö-

rür. Lakin dövlətçiliyimizin sadiq carçısı, elmimizin 

fədakar insanlarından biri olan İsa müəllim kimi ziya-

lılarımız əllərini gəncliyin çiyninə qoyduqları, onlara 
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daha işıqlı yol göstərmək arzusunda olduqları zaman 

dövlətimiz və millətimiz üçün xeyirli və uğurlu olur.  

Elə buna görə də İsa müəllim haqqında düşündü-

yüm zaman onun elmi, siyasi fəaliyyəti ilə bərabər, 

insani keyfiyyətlərinə daha çox heyranlıq duyuram.  

Çünki çox az insan olur ki, siyasi fəaliyyət göstərərək 

həm dövlətin, həm də xalqın etibarını itirməsin, sima-

sını dəyişməsin. İsa müəllim elmi, ictimai-siyasi fəa-

liyyətində Ulu Öndər Heydər Əliyevə, prezidentimiz 

İlham Əliyevə verdiyi dəyərlə bərabər, həyatının bö-

yük bir hissəsini bəxş etdiyi doğma Naxçıvanında el 

ağsaqqalı kimi tanınması və adının rəğbətlə qarşılan-

ması bunun bariz nümunəsidir. Ziyalının şəxsiyyəti o 

zaman bütövləşir ki, onun əməlləri ilə əqidəsi üst-üs-

tə düşsün, yaradıcılığı ilə həyat tərzi vəhdətdə olsun. 

Bu zaman geniş anlamda qəbul etdiyimiz “insan” an-

layışı ilə tanış oluruq, bu ziyalıdır, bu müəllimdir, bu 

siyasi xadimdir, bu elm fədaisidir, bu vətəndaşdır  –  

bu İsa Həbibbəylidir. 

İnsanların həyatında kimlərinsə təsiri olur həmişə. 

Bu təsir işıqlı adamlardan olduğunda o bu işığın tam-

lığa doğru göstərdiyi yolla gedir. Zənn edirəm ki, da-

marlarında bəy nəslinin qanını daşıyan İsa Həbibbəy-

linin həyatında böyük mütəfəkkir Cəlil Məmmədqu-

luzadənin, akademik Abbas Zamanovun və Ümum-

milli lider Heydər Əliyevin təsiri daha güclüdür. Bəl-

kə də, məhz buna görədir ki, İsa müəllim sirli, qapalı, 

qorxulu,  müəmmalarla dolu qara rəngi sevmir. O şəf-

faflığı, ağı, paklığı sevir və buna üstünlük verir. İsa 

müəllimin həyatının və yaradıcılığının bütün sahələri 

Ağ yolla gedir. 
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Mənə yeni vəzifə təklif edəndə qarşıma iki şərt 

qoydu: sadiqlik və məsuliyyət. Bir də kitabları ilə bə-

rabər bir qutu Naxçıvan duzu verdi. Bu iki söz və əş-

yavi yazı nümunəsi olan duz hər şeyi deyirdi. Təbii 

ki, sadiqlik və məsuliyyət istənilən rəhbərin işçisin-

dən gözlədiyi və tələb etdiyi ilk və əsas amildir. Bu-

nun geniş izahına ehtiyac yoxdur. Amma duz məsələ-

si vicdanıma oyulmuş bir möhür oldu. Çünki elimizin 

duza münasibəti hamımıza bəllidir. Tarixin aşılanma-

sından keçib bu gününə gələn duz kultu bir qutsallığa 

çevrilib. İsa müəllimin duzu mənə verərkən baxışla-

rındakı dərinlik çox şeyi ifadə edirdi: duza sədaqət, 

duz dağı olmaq, duzu tapdalamamaq, duzu artıq et-

məmək, duz verməyi bacarmaq və duz dağı kimi sa-

bit, uzunömürlü, səxavətli, mərd, yenilməz və sirli ol-

mağı bacarmaq. (Bu yazını yazdığım ərəfədə işdən 

sonra İsa müəllimin otağında bir kitab üzərində çalış-

mamızda onun şəxsi albomunu gördüm. Bir az vərəq-

lədik. O zaman İsa müəllimin duz dağına olan ürək 

yanğılı məhəbbətinin, heyranlığının, hətta aşiqliyinin 

ifadəsini gördüm. “Duz dağı mənim romantikamdır” 

deyən İsa müəllimin albomunda 50-dən çox duz dağı 

ilə bağlı rəsm vardı. Bir çoxunda isə özü yox idi. Sa-

dəcə sehirli duz dağı vardı). İsa müəllimin bu duz yü-

künü çiynimə qoyması onun daima sayğı ilə andığı 

müəllimləri professor Əziz Şərifə, professor Abbas 

Zamanova, akademik Məmməd Cəfərə, professor Ya-

vuz Axundluya qoyduğu ehtiramın və sayğının əla-

mətini xatırlatdı mənə... Çünki söhbətlərimiz zamanı 

onlar haqqında kövrələrək danışdığı xatirələr, onların 

gənclərə və millətimizə göstərdiyi xidmətlərini vur-
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ğulaması, daima böyük tutması bir insanın duz-çörə-

yə olan hörməti idi... 

İsa müəllimin 1987-ci ildə Məmməd Cəfər müəlli-

mə yazdığı məktub onun sədaqət simvolu olan duza 

münasibətinin tərənnümüdür: 

"Əziz və unudulmaz ustad, salam! 

Sizin mənə çox doğma olan adınız, şəxsiyyətiniz, əsər-

ləriniz, xidmətləriniz, səmimiyyətiniz günlər, illər keçdikcə 

nəzərlərimdə daha da müqəddəsləşir. "Məmməd Cəfər mək-

təbi"nin şagirdi olmağımla yalnız fəxr edə bilərəm. Az-çox 

elmi vərdiş qazanmağım üçün hamıdan çox Sizə, Sizin nü-

munənizə minnətdaram". 

İkinci bir tərəfdən bu duz qədim diyarımız olan 

Naxçıvanın simvoludur və bunun üçün də duzla bağ-

lı məhz Naxçıvanda yaranan bir alqış var: Səni görüm 

duz dağına dönəsən. Bunun anlamı isə alqışlanan in-

sanın duz dağı kimi əbədi, səxavətli olması deməkdir. 

Öz yurdu üçün xoş əməllərlə əbədi olması, istər mə-

nəvi, istərsə də maddi tərəfdən dövləti üçün səxavətli 

olmaq İsa Həbibbəyli prinsipidir. İsa müəllimə sanki 

əməli saleh analarımız milyon dəfə “səni görüm, duz 

dağına dönəsən” alqışını uca göylərə göndərmişlər ki, 

bu gün duz dağı və İsa Həbibbəyli anlayışlarının xey-

li ortaq cəhətini görə bilirik.  

Bir dəfə söhbətlərimizdə belə bir fikir dedi: “Mə-

nim üçün ən yaxşı naxçıvanlı odur ki, o Azərbaycana, 

Azərbaycançılığa xidmət etsin. Yalnız bu cür əməllər 

sahibi naxçıvanlı olmağı ilə fəxr edə bilər”. 

İsa müəllimlə tanışlığımda, dostluğumda, bu 

məktəbin üzvü olduğum yeddi ay içərisində ondan 

Cəlil Məmmədquluzadə kimi ətrafındakıları maarif-
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ləndirmək və cəhalətdən uzaqlaşdırmaq  ideyalarını, 

akademik Abbas Zamanov kimi elmin inkişafı üçün 

gənclərə uzatdığı əli, səmimiliyi, qayğını, Heydər Əli-

yev kimi idarəçiliyi, karizmatik dünyagörüşü, diqqə-

ti, möhkəm yaddaşı, uzaqgörənliyi gördüm, öyrən-

dim və öyrənməkdəyəm... 

İsa müəllimin qayğısını bir doktorant, bir kadr, bir 

oğul kimi hiss etmək və görmək çox asan və qürurve-

ricidir. Bu böyük insandan bu cür münasibəti görmək 

heç də çətin deyil. Demək olar, İnstitutun kollektivi, 

gənc aspirantlar bu qayğını addımbaşı görür və yaşa-

yır.  İsa müəllim, adətən, köməkçisi ilə mənə tez-tez 

jurnal və qəzetlər göndərir. Bu materialları vərəqlə-

yəndə görürəm ki, hansısa bir məqalənin üstündə as-

pirant və doktorantlarımızdan birinin adı yazılıb. Bə-

zən də ad yazılmır, sadəcə “Biz də bir qızın işi Macar-

Azərbaycan ədəbi əlaqələri olmalıdır, ona verin” tipli 

cümlə yazılıb. Bu cür diqqətli olmaq hər insanın ba-

cara biləcəyi iş deyil. Adını belə tanımadığı bir tədqi-

qatçıya lazım olacağını düşündüyü məqalələri o qə-

dər işin arasında seçib göndərmək sadəcə müdriklik 

əlamətidir. Açığı mən İsa müəllimi tanıyana qədər elə 

bilirdim ki, çox aktiv və işgüzar adamam. Lakin alt-

mış beş yaşı haqlamış İsa müəllimi gördükdən, onun-

la işlədikdən sonra özümü o qədər passiv, astagəl hiss 

edirəm ki, pafoslu görünməsin, bəzən pessimizmə be-

lə qapılıram. Çünki onun sürətinə yetişə bilmirik. 

Onun diqqətcilliyinin qarşısında çox aciz qalırıq.  

AMEA kimi mötəbər bir qurumun vitse-preziden-

ti, İnstitutun direktoru kimi idarəçiliklə məşğul ola-

ola, ictimai-siyasi xadim kimi dövlət tədbirlərində iş-
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tirak etməklə bərabər iki tədbirin arasında keçiriləcək 

hər hansı bir tədbirin dəvətnaməsini belə redaktə et-

məyə vaxt tapmaq, hazırlanacaq slaydlara şəkillər be-

lə təklif etmək, nəşr ediləcək jurnalları vərəq-vərəq in-

cələmək, sadəcə yüksək zəka sahibinə, millətin taleyi-

ni öz taleyi hesab edən seçilmiş insanlara məxsusdur.  

Təsadüfi deyil ki, akademik Abbas Zamanovun 

hələ 1987-ci ildə Naxçıvan tarix muzeyinin direktoru 

Sübhi müəllimə yazdığı məktubda İsa müəllim haq-

qında bu fikirləri işlətmişdir. 

“Möminə Xatun məqbərəsinin şəkli qiyamətdir. 

Bundan beş-on nüsxə mənə göndərsəniz əla iş gör-

müş olarsınız. Bu, mənim xaricdəki dostlarım üçün 

ən yaxşı hədiyyə olar. Siz tapa bilməsəniz İsa Həbib 

tapar. O, qoçaq adamdır, tapar. Hər hansı bir çətinlik 

onun qarşısında diz çökür. İsa Həbib aləmdir”. 

Bir az da İsa Həbibbəyli və Ədəbiyyat İnstitutu 

haqqında... 

Açığı, bir neçə il öncə ölkəmizdə gedən inkişaf 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında o qədər 

hiss edilmirdi. Elmin keşiyini çəkən akademiyamıza 

yeni prezidentin təyin olunmasından sonra bütün ins-

titutlarda bir canlanma başladı. İstər kadr siyasəti, is-

tər elmi müəssisələrə yaradılan şərait Azərbaycan 

Milli Elmlər Akademiyasını ölkənin ictimai-siyasi hə-

yatında nüfuzlu bir qurum kimi yenidən söz sahibi 

etməyə başladı. Bu baxımdan Akademik İsa Həbib-

bəylinin Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutuna direktor 

təyin edilməsi ədəbiyyatşünaslıq elmimiz və ədəbiy-

yatımız üçün böyük bir töhfə oldu. Yarandığı gündən 

Ədəbiyyat İnstitutunun direktorları ölkə üçün çox 
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əhəmiyyətli insanlar olmuşlar. Bəlkə, elə buna görədir 

ki, Ədəbiyyat İnstitutunun nüfuzu digər müəssisələr-

dən daima fərqlənmişdir. Əziz Mirəhmədov, Yaşar 

Qarayev, Bəkir Nəbiyev kimi böyük alimlərdən son-

ra, bu instituta rəhbərlik edəcək ən layiqli elm xadimi 

məhz İsa müəllim idi. Bunu İsa müəllimin institutda-

kı bir illik fəaliyyətində daha aydın sezmək olar. Belə 

ki, bir il müddətində Ədəbiyyat İnstitutunda yaradı-

lan “Ədəbi tənqid” şöbəsi, “Mətbuat tarixi” şöbəsi, 

“Mühacirət ədəbiyyatı” şöbəsi, “Nəşriyyat” şöbələri-

nin yaradılması, “Ədəbiyyat məcmuəsi”, “Xəbərlər” 

elmi jurnallarının çapının intensivləşməsi, “Poetika. 

izm”in təsis edilməsi, “Ədəbi əlaqələr” jurnalını İns-

titutun qanadları altına alması,  Akademiyanın tari-

xində ikinci olan yüksək texnologiya ilə təmin edilmiş 

“Elektron” akt zalının məhz Ədəbiyyat İnstitutunda 

yaradılması, uzun illər öncə fəaliyyətini dayandırmış 

“Ədəbi proses” adlı illik hesabat xarakterli konfransın 

yenidən fəaliyyətə başlaması ədəbiyyatşünaslığın dir-

çəlməsinə, ədəbi proseslərə ciddi şəkildə münasibətin 

ortaya qoyulmasına xidmət edir. Elm özlüyündə ağır 

bir prosesdir. Onu çevikləşdirən və praktik edən isə 

təhsildir. İsa müəllimin Naxçıvan Dövlət Universite-

tindən əldə etdiyi təcrübəni Ədəbiyyat İnstitutunda 

həyata keçirmək arzusu ədəbiyyatşünaslığımız üçün 

bir ərməğandır sanki. Çünki İsa müəllim Ədəbiyyat 

İnstitutuna Naxçıvan Dövlət Universitetitinin priz-

masından yanaşır. Bu da elmi tədqiqat müəssisəsinin 

imkanlarını genişləndirir, beynəlxalq əlaqələrini for-

malaşdırır. Bunun nəticəsində də Azərbaycan ədəbiy-

yatının, ədəbiyyatşünaslığının dünyaya açılması pro-
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sesi başlanmış olur. Bu prosesdən isə qazanan, əlbəttə 

ki, Azərbaycan elmi, mədəniyyəti olur.  

Professor Asəf Zamanovun maraqlı bir fikri var: 

“Elə Universitetlər var ki, ora kimi rektor qoysan onu 

yüksəldir, çəkisini artırır. Elə müəssisələr də var ki, 

onları müəssisəyə rəhbərlik edənin şəxsi nüfuzu, icti-

mai-siyasi ampluası və əzmi daha yüksəklərə qaldırır. 

İsa Müəllim məhz bu cür liderlərdəndir. Bunu Naxçı-

van Dövlət Universitetindəki fəaliyyəti də göstərmiş, 

bu gün Ədəbiyyat İnstitutunda da gedən proseslər 

sübut edir. İsa Həbibbəyli ideyalarının həyata keçmə-

sində, Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığının yenidən və 

müasir tələblərlə formalaşmasında onunla çiyin-çiyi-

nə işləmək bir zövqdür. Bundan əlavə isə bir akade-

mikin xoş və şirin xatirələrinin şahidi olmaq Abbas 

Zamanovun dili ilə desək “bir aləmdir”. 

Bu günlər “qızmar günəş” sevdalısı akademik İsa 

Həbibbəylinin 65 illik yubileyidir. Artıq İsa müəllim 

təkcə şəcərəsinin yox, Azərbaycanın, türk dünyasının 

adamıdır. Dərin zəkaya, müdrik düşüncəyə malik us-

tadın əlini sıxmaq, doğum gününü üzbəüz təbrik et-

mək mənim həyatımın önəmli və dəyərli hadisələrin-

dən olacaq! 



78 
 

Qövsi Təbrizi qəzəllərinin vəzni haqqında 
 

Əlican Qövsi daha çox istedadlı bir qəzəl şairi ki-

mi məşhurdur. Daha dəqiq desək, Qövsi ədəbiyyat 

tarixində XVII əsrin müxtəlif mövzularda məharətlə 

yazılmış oynaq, mənalı, ürəyəyatımlı qəzəllər müəllifi 

kimi tanınmışdır. Onun yaradıcılığında ictimai motiv-

li, məhəbbət, təbiət gözəlliklərinə həsr edilmiş qəzəl-

lərlə yanaşı, Əlişir Nəvai, Vahid Təbrizi, Sahir və ən 

çox Məhəmməd Füzuli kimi böyük şairlərə yazdığı 

nəzirələri də vardır. 

Qövsi əsərlərinin mühüm hissəsini əruz vəznində 

yazmışdır. Lakin o, bu vəznin ən oynaq, Azərbaycan 

dilinin xüsusiyyətlərinə uyğun musiqili bəhrlərini se-

çərək, əsərlərini bu bəhrlərdə yazmağa çalışmışdır. 

Təəssüflər olsun ki, Qövsi Təbrizinin tədqiqatçıların-

dan heç biri şairin əsərlərinin vəzni haqqında müfəs-

səl məlumat verməmişdir. Ona görə də biz bu məsə-

ləyə bir az məsuliyyətli yanaşaraq, əruz vəzninin 

Qövsi yaradıcılığında rast gəldiyimiz bəhrləri barə-

sində bir qədər məlumat vermək istərdik. 

Qövsi Təbrizi şeirlərini yazarkən bəhrlərin əksə-

riyyətindən çox ustalıqla istifadə etmişdir. Lakin şai-

rin ən çox işlətdiyi bəhrlər həzəc, rəməl və müzare 

bəhrləridir. Bu bəhrlərdən bir neçə misalı gözdən ke-

çirək: 

Birinci növ-dördbölümlü bütöv həzəc: 

 

MəfA' İlün  məfA' İlün  məfA' İlün  məfA' İlün  

Nə sərkeş şölədir bu vəh, bu nə qəddü, nə qamət-

dir, 
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Qiyamətlər qiyamından qiyam etmiş qiyamətdir?! 

 

Səkkizinci növ-dördbölümlü sınıq açıq naqis hə-

zəc, yaxud müstəzad həzəci: 

 

   Məf 'Ulü   məfa' İlü  məfA' İlü  fə' Ulün 

   Bülbül mənim əfğanıma qatlanmadı uçdu, 

   Yarım gecə qönçə yuxudan durdu və köçdü. 

 

İndi isə Qövsinin rəməl bəhrinin müxtəlif növlə-

rində yazdığı şeirlərinə misal olaraq aşağıdakı nümu-

nələri göstərmək istərdik. Rəməl bəhrinin Qövsi yara-

dıcılığında ən çox ikinci növ-dördbölümlü bütöv na-

qis növünə rast gəlinir ki, onun da ölçüsü aşağıdakı 

kimidir: 

 

   fA'ilAtün  fA'ilAtün  fA'ilAtün  fA'ilün 

   Canə etdim dərdi-zil zəbtindən, ey dildar eşit! 

   Əndəlibin sərgüzəştin, ey güli-bixar, eşit!.. 

 

Qövsi yaradıcılığında rəməl bəhrinin daha bir nö-

vünə rast gəlinir ki, bu da altıncı növ-dördbölümlü 

qısa incə rəməldir. Bu növün ölçüsü aşağıdakı kimi-

dir: 

   fə'ilAtün  fə' ilAtün  fə'ilAtün  fə'ilün 

   Kimi can etdi, kimi könlünü dildarə fəda, 

   Bilmənəm mən ki, yoxumdur, nə edim yarə fə-

da? 

Qövsi Təbrizi müzare bəhrində də qəzəllər yaz-

mışdır. O, bu bəhrin, xüsusilə, birinci və üçüncü növ-
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lərindən istifadə etmişdir ki, bunlara misal olaraq aşa-

ğıdakı misralarla başlanan qəzəlləri göstərmək olar: 

Birinci növ-dördbölümlü sınıq açıq naqis müzare: 

 

   məf'Ulü  fA'ilAtü  məfA'İlü  fA'ilAn 

   Gər nalə çəkməsin dili-bimar, neyləsin? 

   Aşiq gözüm gər ağlamasın zar, neyləsin? 

 

Üçüncü növ-dördbölümlü sınıq bütöv müzare, ya-

xud ikinci müzare: 

 

   məf 'Ulü  fA'ilAtün  məf'Ulü  fA'ilAtün 

   Könlümdəki muradım, 

   Ey yar sən bilirsən. 

 

Daha sonra, Qövsinin müctəs bəhrinin ikinci növ-

fəal müctəsdə (məfA'ilün fə'ilAtün  məfA'ilün  fə'ilün) 

yazdığı və aşağıdakı misralarla başlayan şeirini misal 

göstərmək olar: 

 

   Əgərki kəmxüsənü binəvayam, ey bülbül! 

   Kənar tutma ki, mən aşinayam, ey bülbül! 

 

Şairin rəzəc bəhrində yazılmış şeirinə misal olaraq 

üçüncü növ-dördbölümlü qısa rəzəc növündəki aşa-

ğıdakı qəzəli misal göstərmək olar: 

 

   müftə'ilün  məfA'ilün  müftə'ilün  məfA'ilün 

   Ərşdən ötdü eyləməz yarə əsər fəğanimiz, 

   Bir yerə yetsə yaxşıdır naleyi-natəvanimiz. 
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Qövsinin münsərih bəhrində bizə yalnız bir qəzəli 

gəlib çatmışdır ki, o da birinci növ-dördbölümlü fəal 

münsərih növündə yazılmışdır. 

 

   müftə'ilün  fA'ilün  müftə'ilün  fA'ilün 

   Qəmzeyi-xunxarinə cürəti-nəzzarə yox, 

   Neyləyim ah etməyim, dərdü çox çarə yox. 

 

Qövsi Təbrizinin şeirlərinin vəznini araşdırarkən, 

biz çox maraqlı bir şeirə rast gəldik. “Sənindir” rədifli 

bu şeir formaca gəraylıya oxşayır. Lakin şeirə diqqətlə 

fikir verilsə, onun istər vəznində, istərsə də qafiyə qu-

ruluşunda klassik ədəbiyyata xas xüsusiyyətlər özü-

nü göstərir. Prof. H.Araslı isə bu şeiri gəraylı kimi 

təhlil etmişdir. 

Şeirin bir neçə bəndinə diqqət yetirək: 

 

   Eylə kim, dərman sənindir, 

   Dərdi bidərman sənindir. 

   Hər nə etsəm, padişahım, 

   Eylə kim fərman sənindir. 

 

   Nəşeyi-didarinəm mən, 

   Ey güli-tər, xarinəm mən, 

   Bir əmanətdarinəm mən, 

   Dil sənindir, can sənindir. 

 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi prof. Həmid Araslı 

bu şeiri xalq şeirinin gəraylı formasında təqdim et-

mişdir. 
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Bu şeir aaba, bbba, qqqa quruluşunda yazılmış və 

doqquz bənddən ibarət bir şeirdir. Halbuki, gəraylı 

hər bəndi dörd misradan, hər misrası səkkiz hecadan 

ibarət olan, üç-beş bəndlik şeirə deyilir. Gəraylının 

qafiyə quruluşu isə belədir: abcb, dddb, cccb. 

Şeirin vəzninə isə fikir versək onu dördüncü növ 

ikibölümlü bütöv rəməl (fA'ilAtün fA'ilAtün) növün-

də olduğunu görərik. Göründüyü kimi, şair burada 

daxili qafiyələri məharətlə işlətməklə yanaşı, həm də 

şeirin məzmununu, mənasını da itirməmiş, məzmun 

və forma vəhdəti prinsipini əsas tutmuşdur. Bütün 

bunlardan belə nəticəyə gəlmək olar ki, şeir Məhəm-

məd Füzulinin: 

 

Məni candan usandırdı, cəfadan yar usanmazmı? 

Fələklər yandı ahimdən, muradım şəmi yanmaz-

mı? – 

  – qəzəli formasında daxili qafiyələrlə yazılmış və sırf 

əruz vəznində olan mükəmməl bir qəzəldir. 

 

 

“Filoloji araşdırmalar” məqalələr toplusu. XI 

kitab. Bakı Şirvannəşr, 2000 
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Türklərdə tayfalararası nifaqın “Kitabi-Dədə 

Qorqud”da izləri 

 

Qədim türk xalqlarının həyatını, mədəniyyətini, 

adət-ənənələrini özündə əks etdirən, neçə-neçə əsrlə-

rə sinə gərərək bugünümüzə gətirib çıxaran, tarixlərin 

yaddaşına əbədi həkk olunan bir kitab var. “Kitabi-

Dədəm Qorqud alə lisani taifeyi oğuzan”adlanan bu 

kitab türk xalq akademiyasının yaratdığı ən məşhur, 

dolğun və qədim tarixi abidədir. Azərbaycan xalqının 

ən qədim abidəsi sayılan (XI-XII əsrlərə aid) bu qəhrə-

manlıq dastanı elm aləminə XIX əsrdən məlum ol-

muşdur və hələlik XV-XVI əsrlərdə üzü köçürülmüş 

iki əlyazma nüsxəsi – Drezden və Vatikan nüsxələri 

əlimizdə vardır. 

Bu tarixi abidə üzərində tədqiqat aparan türkoloq-

ların bir qismi “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının ya-

ranma tarixini İslam dininin təşəkkülündən, yəni VII 

əsrdən sonraya aid etməyə çalışırlar. Lakin dastanda 

baş verən hadisələrə nəzər salanda, bütün bunların 

hər hansı bir vahid ictimai-siyasi quruluşda baş verdi-

yini dəqiq söyləmək olmur. Belə ki, boylar içərisində 

“Basatın Təpəgözü öldürdüyü boy” daha çox mifik 

xarakter daşıyıb, dastanın islam dinindən əvvəl ya-

randığını və ibtidai icma quruluşunun məhsulu oldu-

ğunu sübut etsə də, digər boylarda məs: “Dirsə xan 

oğlu Buğac xan boyu”nda, “Salur Qazanın evini yağ-

malandığı boy”da, “İç Oğuza Dış Oğuzun dönük çıx-

ması və Beyrəyin öldüyü boy”da feodalizm ictimai 

quruluşunun əlamətlərini görmək olar. 
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Başqa boylarda, məsələn: “Duxa oğlu Dəli Domrul 

boyu”, “Vəkil oğlu İmranın boyu”nda söylənilən əh-

valatlar dini xarakter daşıyır və göründüyü kimi, İs-

lam dininin yaranmasından sonrakı dövrü əhatə edir. 

Bundan başqa, boyların əksəriyyəti Görklü Məhəm-

məd Mustafaya ehtiramla, müraciətlə bitir və demək 

olar ki, bütün boylarda islam dininin bir sıra əlamət-

ləri özünü göstərir. Bu da, şübhəsiz ki, dastanın üzü-

nün köçürülməsi zamanı (XV-XVI əsrlərdə) dinin üs-

tünlük təşkil etməsi  ilə əlaqədar dini don geydirilmə-

si ilə bağlıdır. 

“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında türk xalqları-

nın qədimliyi ilə bərabər, onların mədəniyyəti, adət-

ənənələri, yaşayış tərzi, psixologiyası, igidliyi, vətən, 

namus uğrunda apardıqları birgə mübarizə poetik bir 

dillə təsvir olunur. Dastanın dili sadə, təmiz türk dili-

dir və o qədər safdır ki, neçə əsr bundan əvvəl yaran-

masına baxmayaraq, bu gün də asanlıqla oxunur və 

anlaşılır. Ümumiyyətlə, “Kitabi-Dədə Qorqud”dasta-

nı Azərbaycan ədəbi dilinin tarixini öyrənmək baxı-

mından da çox zəngin mənbədir. 

“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının məzmunu hər-

tərəfli, orijinal mövzularla zəngindir. Bəzi orta əsr şa-

irlərinin yaradıcılığında da bu mövzulara rast gəlirik. 

Məsələn, Ə.Firdovsinin “Şahnamə”sindən fərqli ola-

raq, “Kitabi-Dədə Qorqud”un boyları müsbət sonluq-

la bitir. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında, türklərin 

yenilməzliyindən, ərliyindən geniş bəhs olunur və elə 

problemlərə toxunulur ki, o problemlərə indi də türk 

xalqları arasında rast gəlinir. Məsələn, qardaşla qar-

daşın, qohumla qohumun, xalqla xalqın arasında ni-
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faq salmaqla onları öz əlləri ilə qırdırmaq və beləliklə 

xalqın başını qatıb torpaqlarını işğal etmək, nemətlə-

rini tar-mar etmək indinin özündə də geniş yayılmış 

haldır. 

Türklər arasına ilk dəfə bu nifaqı çinlilər salmış-

dılar. Görkəmli türkoloq Murad Adcının “Qıpçaq çö-

lünün yovşanı” adlı kitabında oxuyuruq ki, “...Çinlə 

təxminən beş əsr müqəddəs müharibə getdi. Qıpçaq-

ların yığcam ordusu çinlilərin milyonluq ordularını 

dəfələrlə məğlub etdi (müəllif qıpçaq sözünü, ümu-

miyyətlə, türk mənasında işlədir). Nəticə etibarilə, qə-

ləbə döyüş meydanında həll olunmadı, diplomatiya-

da mahir olan çinlilər qıpçaqların – türklərin cəmiy-

yətinə nifaq toxumu səpdilər... Və axır ki, onları şimal 

və cənub qollarına ayırdılar. Cənublular çinlə sülh 

bağladılar, Şimallılar isə qərbə hərəkət etdilər... xalq-

ların böyük köçü başladı...”  

Gördüyümüz kimi bu məsələ dastanın bir sıra 

boylarında öz əksini tapmışdır. Bir neçə boya nəzər 

salsaq, bunu aydın görərik. Məsələn, “Uşun qocanın 

oğlu Səgrək boyu”nda söylənilir ki, Uşun qocanın oğ-

lu Əgrək neçə ildir düşmənlərin əsirliyindədir. Onun 

kiçik qardaşı Səgrək xandan izin alır ki, gedib qarda-

şını xilas etsin. Xan bir neçə igidi də ona qoşub getmə-

yinə icazə verir. Səgrək başına yığdığı igidlərlə kafir-

lərin üstünə gedir, düşmənlərin qoşununu məhv edir, 

pəhləvanlarını öldürür. Səgrəyin öhdəsindən gələ bil-

məyəcəklərini görən düşmənlər qardaşı qardaş əli ilə 

məhv etməyə çalışırlar. Əgrəyi aldadaraq azadlıq vəd 

edirlər və onu Səgrəyin üstünə göndərirlər. Çünki bi-

lirlər ki, Səgrəyi Əgrəydən başqa kimsə məğlub edə 
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bilməz. Əgrək qardaşını yatdığı yerdə yaxalayır. La-

kin burda xalqımızın milli mənəvi dəyəri olan qopuz 

qardaşları bir-birinə tanıdır. Onlar birləşib düşməni 

məhv edir və vətənə dönürlər.               

Yaxud “Salur Qazanın dustaq olduğu və oğlu 

Uruzun onu xilas etdiyi boy”a diqqət yetirək. Demək 

olar ki, burada da hadisələr eyni ilə əvvəlki boydakı 

kimi cərəyan edir, lakin burada qardaşı qardaşa yox, 

atanı oğluna qarşı qoyurlar. Oğuzların düşməni olan 

Təkür Qazana deyir ki, üstümüzə düşmən gəlir onları 

məğlub etsən, səni buraxarıq.  Burada da düşmən ba-

şa düşür ki, onların düşməni olan oğuzları məğlub et-

mək, yenmək olmaz. Ona görə də Qazandan istifadə 

etmək istəyirlər.  Lakin bu da baş tutmur. Şübhəsiz ki, 

bu olan bir hadisədir, lakin Dədəm Qorqud bunu öz 

istəyinə uyğun olaraq yaratdğı üçün burada da hadi-

sələr xoş sonluqla bitir.                                                     

Dastanın sonuncu boyu olan “İç Oğuza Dış Oğu-

zun dönük çıxması və Beyrəyin öldüyü boy”, yəni 

türklərin var-dövlət naminə casusların əli ilə parça-

lanmasını, Türk dünyasının faciəsi kimi qiymətləndi-

rilmişdir. Boyda deyilir: Qazan həmişə qələbədən 

sonra öz evini talan etdirərdi, yəni ev-eşiyini, var-

dövlətini Oğuz elinin ixtiyarına verərdi. Növbəti ta-

lanların birində Dış Oğuz bəyləri iştirak edə bilmir. 

Bununla da Dış Oğuzla İç Oğuz arasında düşmənçilik 

başlayır. Dış Oğuz İç Oğuza düşmən kəsilir. Qazan-

dan incimiş bəylər Aruzun fitvasıyla razılaşırlar. Am-

ma Qazanın sadiq dostu, Oğuz elinin dirəyi olan igid 

Beyrək Qazana dönük çıxmır. Bunu görən Aruz Bey-

rəyi özü qılınclayır və özünün də düşündüyü kimi, 
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Beyrəyin aradan qaldırılması Qazanın zəifləməsinə 

səbəb olur. Sonda Dış Oğuzla İç Oğuz üz-üzə gəlir və 

iki qardaş bir-birini vurur. Son boyun belə faciəli bit-

məsi, demək olar ki, dastanın kədərli finalına çevrilir. 

Düzdür, bu boyun da sonunda ənənəvi hal təkrar 

olunur. Yenə Dədəm Qorqud şadlıq edir, amma bu 

şadlıq daha əvvəlki şadlıqlardan deyildi, çünki artıq 

Oğuz elinin birliyinə xələl gəlmişdi. 

Gördüyümüz  kimi, Dədəm Qorqud türkün öz 

içində məhv edilməsini bir daha önə çəkmiş və bunun 

da heç vaxt türkə xeyir gətirmədiyini ifadəli şəkildə 

söyləmişdir: 

 

Hanı dediyim bəy ərənlər,                              

               Dünya mənimdir deyənlər?                      

               Əcəl gəldi, yer gizlətdi,     

               Fani dünya kimə qaldı?      

               Gəlimli-gedimli dünya,      

    Son ucu ölümlü dünya! 

 

Ümumiyyətlə, “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanın-

dan belə nəticəyə gəlmək olar ki, türklərin mərdliyi, 

ərənliyi, igidliyi əzəldəndir, lakin onlar bir olanda da-

ha güclü olurlar. Biz bunu görkəmli şairimiz Bəxtiyar 

Vahabzadənin “Kitabi-Dədə Qorqud”dan və digər ta-

rixi faktlardan bəhrələnərək yazdığı “Özümüzü kəsən 

qılınc” pyesində bir daha görürük. B.Vahabzadə bu  
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əsərində hələ kökü “Kitabi-Dədə Qorqud”dan gə-

lən və indinin özündə də türklərin ən zəif nöqtəsi 

olan “Türk birliyi” problemini böyük məharətlə qoy-

muş, pusquda duran alçaq, hiyləgər düşmənin yeri 

gələndə bu zəiflikdən öz məqsədlərinə uyğun istifadə 

etdiyini qeyd etmişdir.    

 

“Elm” qəzeti. 4 dekabr, 2002-ci il. № 37-38 
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“Kitab yüklü eşşək” romanı haqqında 
 

Cəmiyyətimizdəki naqislikləri, insanların nəfs və 

qürurun əsiri olduğunu gördükcə yadıma “Kitab 

yüklü eşşək” əsərinin qəhrəmanı “Çoşşa”nın nəsihət-

ləri düşür, bu heyvanın insana münasibətini tez-tez 

xatırlayıram. Bəlkə, kimsə düşünər ki, bu qədər pey-

ğəmbərlər, üləmalar, alimlər ola-ola niyə məhz eşşə-

yin - Çoşşanın nəsihətləri? Təsəvvür edirsinizmi, insa-

na bir dahi yol göstərir, öyüd-nəsihət edir, amma biz 

buna o qədər əhəmiyyət vermirik və ya dəyərləndirə 

bilmirik. Çünki nəsihət edən birmənalı şəkildə hamı-

dan üst mövqedədir və onun dedikləri qəbul edilən-

dir və bu, təbiidir. Amma mədəni səviyyəsinə, sava-

dına görə özündən qat-qat aşağıda olduğunu qəbul 

etdiyin biri səni tənqid edərsə və yol göstərərsə, bu 

tənqidlər və iradlar həqiqəti əks etdirərsə, o zaman 

analar demiş, “adamın yeddi qatından keçər”. 

Bir insan oğlu olaraq, həmcinsimin heyvan tərə-

findən haqlı tənqidi adama çox ağrı verir. Bəşəriyyət 

binayi-qədimdən bu günə didaktik materiallarla tər-

biyələnməyə, həyatı dərk etməyə vadar edilsə də, vir-

tual bir dünya olmasına baxmayaraq, bir metr torpaq 

üçün hələ də qan tökür, hərisliyinin qurbanı olur, hər 

gün bir addım əxlaqsızlığa doğru sürüklənir. Mövhu-

matın və cəhalətin içində çırpınır. Şəxsi mənafelər bə-

şəri mənafeləri tapdalayır və insan oğlu bu eybəcər-

likləri özünün uydurduğu şeytanın boynuna atır. 

Hərdən cəmiyyətimizi bu cür görəndə Tanrının niyə 

məhz indi peyğəmbər göndərmədiyini də düşünür 

insan. Axı insanların düzgün yola çəkilməsi üçün bu 
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gün müdrik sözünə daha çox ehtiyac duyulur. Sonra 

da düşünürsən ki, bəlkə, cəmiyyətin pozulmasına 

peyğəmbər kimi tanıdığımız Adəm və onun həyat 

yoldaşı Həvva səbəb olub? Kini də, xəyanəti də, qar-

daş qanı tökməyi, oğurluğu, etdiklərini ört-basdır et-

məyi də biz insanın əcdadı sayılan Adəm və onun 

ailəsindən öyrəndik. Bəlkə də, bu əfsanə insanın ma-

yasında nələrin olduğunu, nə ilə yoğrulduğunu gös-

tərmək üçün yaradılıb və “sən daxilən bu cürsən” – 

deyə yaradanın bizə mesajıdır?! 

Əsərin ən maraqlı tərəfi isə insanın eşşəklə müqa-

yisəsidir. Niyə it yox, at yox, meymun yox, məhz “Ki-

tab yüklü eşşək”? Çünki Şərq-Türk mədəniyyətində 

bütün insanlar ən qaba, mədəniyyətsiz, avam, dünya-

dan bixəbər, tənbəl, özündənrazı adamları eşşəyə 

bənzədirlər. Hətta bu işgüzar və insanın bütün əzab-

larına daima boyun əyən heyvanın adını çəkəndə qar-

şı tərəfdən üzr də istəyirik. Bəlkə də, bu üzrü kimisə 

eşşəyə bənzətdiyimiz üçün eşşəkdən istəməliyik? Eş-

şək yeganə varlıqlardandır ki, insanla dostluğunun 

tarixi bilinmir. Həmişə, hər yerdə insana gərəkli olan 

bu heyvan, sadəliyinə və təvazösünə görə daima tən-

qidə və təhqirə düçar olur. Ədib eşşəyi bu səbəbdən 

seçmiş olmasın? 

Digər tərəfdən əsərin adındakı ironiya çox maraq-

lıdır. Bəlkə də, bu adı seçməkdə müəllif elmlə, dünya-

görüşlə, şüurla əhatə olunmuş insanı leksikonumuz-

da özünə xüsusi bir məna daşıyan eşşəklə müqayisə 

edir. Nə qədər məlumatlı və ağıl sahibi olsa da, insa-

nın şüursuz, savadsız, gördüklərini dərk etməyən, 

yaxşılıqla pisliyi dəyərləndirməyi bacarmayan bir eş-
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şəkdən fərqi yoxdur demək istəyir. Günümüzdə də 

adam olmağı bacarmayan, dəblə ayaqlaşmaq üçün ki-

tab oxuyan, oxuduqlarına görə özünə ən yüksək də-

yəri verib ən ali bir insan kimi təqdim edən, əldə etdi-

yi bilik və bacarıqları təbiətin məhvinə yönləndirən, 

vəhşi təbiətin ən vəhşi varlığına çevrilən, şəhvət və  

şöhrətin əsiri olan yüzlərlə insan görə bilərik. Boğa-

zında qalstuk, gözündə ziyalılığın simvolu kimi dərk 

etdiyi eynək, əynində kostyum olan kor əbləhlər ki-

tabla yüklənmiş eşşəyi xatırladır. Xisləti isə demona 

xidmət etməkdir. 

Düzdür, bu əsərə qədər istər bizim, istər şərq, is-

tərsə də dünya ədəbiyyatında alleqorik yolla insanları 

tərbiyə etmək arzusunda olan böyük müdriklər ol-

muşdur. Lakin Əbdürrəhim bəy Talıbovun “Kitab 

yüklü eşşək” romanı əvvəlki əsərlərdən fərqli olaraq 

mövzuya yanaşma, heyvanın müşahidəsi ilə insanla-

rın tənqidi, məktub vasitəsi ilə əvvəlki sahibinə müra-

ciəti, sondakı sual-cavabı insanı daha çox düşünməyə 

vadar edir. 

Bu baxımdan, böyük şəxsiyyət Əbdürrəhim bəy 

Talıbov cəmiyyətin eybəcərliklərini, insanın ən vəhşi 

“heyvan” olduğunu bu kiçik romanında böyük usta-

lıqla əks etdirib. 

Bu qədər ali ideyaları özündə cəmləşdirən Əbdür-

rəhim bəy Talıbovun “Kitab yüklü eşşək” əsərini So-

vet dövrünün tədqiqatçıları Azərbaycan ədəbiyyatın-

da yazılan ilk romanlardan biri kimi dəyərləndirirdi-

lər. Lakin müstəqillik qazanandan sonra tədqiqat im-

kanlarının genişlənməsi nəticəsində dünya ədəbiyya-

tı, ədəbiyyatşünaslığı haqqında geniş bilgilər əldə 
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edildi. Bu bilgilərə yiyələnəndən sonra bəzi əsərlərin 

tədqiqatı ilə bağlı fərqli məqamlar ortaya çıxdı. Bun-

lardan biri də Əbdürrəhim bəy Talıbovun “Kitab yük-

lü eşşək” əsəridir. Tədqiqatçı Tahirə Həsənzadənin 

araşdırmalarında təqdim etdiyi dəlillər maraqlıdır: 

“Kitab yüklü eşşək” əsərinin əsli fransız yazıçısı Pol 

de Koka məxsusdur. Cənubi Azərbaycanda və İranda 

bu əsəri farscaya tərcümə və təbdil edən isə Marağalı 

Məhəmmədhəsən Xan Etimadüssəltənədir. 

Böyük alim Xeyrulla Məmmədov bu barədə özü-

nün məşhur “Cənablar, börklərinizi qaldırın, əlahəz-

rət fakt gəlir” məqaləsini çap etdirmiş və qeyd etmiş-

dir: “Əbdürrəhim Talıbov kimi böyük alim və ədibin 

“Kitab yüklü eşşək” əsəri ilə məşhurlaşmağa ehtiyacı 

yox idi”. 

Paris cəmiyyətinin qüsurlarını gərəkdiyində açıq 

lövhələrlə təsvir edən, istər Fransa geniş dairələrinin, 

istərsə də Avropa ictimaiyyətinin sevimlisi olan Pol 

de Kok Məhəmmədhəsən xanın diqqətindən yayın-

mamışdı. 

Tədqiqatçılardan P.Ariyanpur, Məhəmməd Şahid 

Nurayi, Mirhaşim Mühəddis, xan Məlik Sasani də  

“Müstəqil vəhş, ya əlhimar yəhmilül-əşfəran” əsərini 

Məhəmmədhəsən xanın əsərləri siyahısında vermiş-

lər. Tahirə Həsənzadəyə görə, İranın görkəmli alimi 

Səid Nəfisi bu əsəri Məhəmmədhəsən xanın fransız 

dilindən tərcümə və ya təbdil etdiyini, əsərin qəhrə-

manlarına iranlı adlar qoyduğunu bildirir. İran alim-

ləri F.Adəmiyyət, Y.Ariyanpur, M.Bamdad Ə.Talıbov 

haqqında tədqiqatlarında “Əlhimar…” – “Kitab yük-
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lü eşşək” əsərini Ə.Talıbovun əsərləri siyahısına daxil 

etməmişlər.”1 

Salidə Şərəfovaya görə isə bəzi tədqiqatçılar bu-

nun adını Apulleyin “Qızıl eşşək” əsəri, bəziləri isə 

Kontes de Sequr adlı bir fransız yazıçısının əsəri kimi 

də qələmə verirlər. 

Fikrimizcə, “Kitab yüklü eşşək” əsərinin bir fran-

sız yazıçısına aid olduğu iddiasını qəbul etmək müm-

kün deyil. Çünki əsərin ön sözündə yazılan qeydlərdə 

də müəllifin özü bu mövzuya ondan öncə çox mütə-

fəkkirlərin toxunduğunu deyir: “Mən bu hekayətin 

ilk təşəbbüskarı və mündəricəsinin müəllifi deyiləm”.  

Bu onu göstərir ki, əsərin müəllifi mövzu haqqında 

geniş bilgiyə sahibdir, elə buna görə də istər Avropa, 

istərsə də dünya ədəbiyyatında yazılmış təmsil və al-

leqorik əsərlərə işarə edir. Bu da yazıçının təvazökar-

lığından xəbər verir. Əgər, doğrudan da, məhz bu 

əsər xarici bir əsərdən tərcümə edilsə idi, müəllif bu-

nu yazmaqdan zərrə qədər də çəkinməzdi. Ən yaxşı 

halda buna təbdil demək olar ki, bu da təbdilin sər-

hədlərini aşaraq müəllif qələmi ilə ən gözəl şəkildə 

aşılanmışdır. 

Təbdil, iqtibas ədəbiyyatımızda XIX əsrdən geniş 

istifadə edilən janrlardandır. Bu terminin meydana 

çıxmasına qədər Nizaminin “Leyli və Məcnun”undan 

bəhrələnərək onlarla əsər yazılmışdır. Əgər bu əsərin 

hansısa Avropa mənşəli bir yazıçının əsərindən təbdil 

edildiyini, iqtibas edildiyini desək belə, bunun plagiat 

                                                           
1A.Y.Abuşova. XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəllərində Cənubi Azərbaycan 

ədəbi-mədəni mühiti – problemlər, müqayisələr. Bakı Universitetinin 

xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası № 3, 2012. 
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kimi qəbul edilməsi mümkün deyil və bu cür qələmə 

vermək istəyənlər böyük yanlışlıq içindədirlər. Əgər 

təbdil termini ilə, plagiat termininə eyni mənanı ver-

sək, onda ən böyük plagiatçı Məhəmməd Füzuli ol-

malıdır. Çünki o da Nizami kimi “Leyli və Məcnun” 

poemasını yazmışdır. Lakin Ədəbiyyat nəzəriyyəsi 

“nəzirə”ni, “təbdil”i, “iqtibas”ı qəbul edibdir və bir 

zamanlar şair və yazıçılar bundan istifadə etdikləri 

üçün fəxr hissi də duymuşlar. Adı çəkilən əsəri oxu-

duqca, Şərq müdriklərindən çəkilən misallarla, nü-

munələrlə və Şərq fəlsəfəsini əks etdirən əhvalatlarla 

tanış olduqca müəllifin əsərə nə qədər doğma yanaş-

dığını görürük. 

Sədi Şirazinin, Mövlanə Cəlaləddinin əsərdə istifa-

də edilən ibrətamiz fikirləri dediklərimizə sübutdur. 

Tədqiqatçı Salidə Şərifovanın dili ilə desək, bura-

da M.Ə.Talıbovun nəsr qələmi, düşüncələri duyulur, 

ürəyi döyünür. 

Əsər fars dilində yazılsa da, Çoşşanın məktubla-

rındakı bəzi dialoqlar Azərbaycan dilində verilib. 

Əsəri tərcümə edən Mirəli Mənafi də bunu diqqətdən 

qaçırmayıb, bununla bağlı xüsusi qeyd verib: Bu dia-

loq əsərin orijinalında da Azərbaycancadır. Bundan 

sonrakı bəzi dialoqlar, xüsusilə, ləhcə xüsusiyyəti ilə 

fərqlənən dialoqlar əsərin orijinalında olduğu kimi 

(azərbaycanca) saxlanılmışdır. Həmin dialoqlardan 

biri bu cürdür: 

“– Hay canım, hey babam hey, tap hey! Budur, eş-

şək ləpiri buradan keçib. Orada yatağı məlumdur. 
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Hay axtar, tap hay, odur ha! – deyə o, itləri məni ax-

tarmağa qızışdırırdı”.1 

Bu dialoq qədim Azərbaycan torpağı olan Zənca-

nın Şərəfabad şəhərində eşşəyi axtarmağa çıxan Səfər-

qulunun dilindən verilib. 

Bütün bunlar əsərin azərbaycanlı müəllifə aid ol-

duğunun sübutudur. Bəli, əsərdə “Hamı sərraf Horş 

(Avropalı bankir) və Rotşild və ya yeni top ixtiraçısı 

Krup (Almaniyada metallurgiya şirkəti) deyildir ki, 

yüz kürurdan artıq sərmayəsi olsun. Bu cür sərmayə-

darlıq və varlılıq da bizim əsrimizin hadisələrindən-

dir. Tarixçilərin dediklərinə görə, dörd yüz il bundan 

əvvəl inkişaf və mədəniyyət həddi-kəmala çatmamış-

dı. Bir nəfər də bu dərəcədə təkamül etməmişdi” kimi 

fikirlərə də rast gələ bilirik.2 Lakin bu cür fikirlərin 

XIX əsr rus və türk ədəbiyyatı vasitəsilə Avropa ilə ta-

nış olan azərbaycanlı mütəfəkkirlərin əsərlərində gö-

rülməsi təbii hal idi. Digər bir tərəfdən isə neft Bakısı 

dünyanın diqqətində idi. Avropalı iş adamlarının Od-

lar diyarına gəlişi özləri ilə mədəniyyətlərini də gətir-

mişdi. Həm bu cür misallara, həm də şərq fəlsəfi fikri 

ilə cilalanmış bir əsəri sadəcə Şərq və Qərb fəlsəfəsini 

dərindən bilən bir şəxs yaza bilərdi. Bu parametrlərin 

hamısı da Əbdürrəhim bəy Talıbovda var idi. 

Nəzərə alsaq ki, Əbdürrəhim bəy Talıbov ərəb, 

fars, rus, ingilis və fransız dillərini yaxşı bilib, deməli, 

azərbaycanlı ədibin bu əsəri yazması və ya təbdil et-

                                                           
1“Kitab yüklü Eşşək”, Mirzə Əbdürrəhim Talıbov. Tərcüməçi M.Mənafi. 

Bakı, Yazıçı, 1979. 
2
“Kitab yüklü Eşşək”, Mirzə Əbdürrəhim Talıbov. Tərcüməçi M.Mənafi. 

Bakı, Yazıçı, 1979. 
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məsi mümkün idi. “Kitab yüklü eşşək” romanı bütün 

ruhu ilə Şərq-Azərbaycan mədəniyyətinin məhsulu-

dur. İstər Məhəmmədhəsən Xan Etimadüssəltənə, is-

tərsə də Əbdürrəhim bəy Talıbov yazsın, fərqi yox-

dur. Lakin heç bir halda əsərin tərcümə əsəri olduğu-

nu qəbul etmək olmaz. 

Fransız yazıçısı Pol De Kukun bu mövzuda yazdı-

ğı əsər ola bilər (Amma nə qədər araşdırsaq da, bu 

mövzuda xüsusi bir əsəri olduğunu görmədik. Bəlkə 

də, hansısa əsərində kiçik bir haşiyəyə çıxıb, bu da bu 

əsərə və müəllifinə xələl gətirə bilməz), lakin bəzi 

şəxslərin yeni – nəsə qeyri-adi bir şey tapıblarmış ki-

mi, konkret elmi fakt olmadan “Sən demə, bu əsər 

fransız yazıçısı Pol de Kukun imiş”, “Apulleyin imiş”, 

“Kontes de Sequr adlı bir fransızın imiş” deməsi o qə-

dər ciddi görünmür. 

Tahirə Həsənzadənin fikri ilə razılaşsaq, əsərin 

müəllifi Məhəmmədhəsən Xan Etimadüssəltənədir. 

Bu məqam isə əsərin ciddi bir tədqiqata ehtiyac duy-

duğunu göstərir. Nəzərə alsaq ki, Məhəmmədhəsən 

Xan Etimadüssəltənə Qacarlar dövlətinin tanınmış si-

malarından olmuş, Nəsrəddin şah Qacarın (1831-

1896) şəxsi mütərcimi, tərcümə və nəşriyyat naziri ol-

muşdur, o zaman heç bir vəzifə tutmayan bir ədibin 

onun əsərini öz adı ilə təqdim etməsi mümkün deyil-

di. Hələ Əbdürrəhim bəy Talıbovun İranın Birinci 

Milli Məclisinə deputat seçilməsi (deputat seçilsə də, 

bundan imtina etmişdir)  də göstərir ki, Əbdürrəhim 

bəyin İran dövləti ilə də əlaqələri güclü imiş. Bu bir 

daha sübut edir ki, onun Məhəmmədhəsən Xan Eti-

madüssəltənəyə aid olan bir əsərə sahib çıxmaq kimi 

http://az.wikipedia.org/wiki/Nasir%C9%99ddin_%C5%9Fah
http://az.wikipedia.org/wiki/1831
http://az.wikipedia.org/wiki/1896
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nə imkanı, nə də arzusu olmuşdur. Xeyrulla Məm-

mədovun dili ilə desək, “Əbdürrəhim Talıbov kimi 

böyük alim və ədibin “Kitab yüklü eşşək” əsəri ilə 

məşhurlaşmağa ehtiyacı yox idi”. 

Hədəf Nəşrlərinin 2014-cü ildə çap etdiyi romanın 

yeni nəşri də Əbdürrəhim bəy Talıbovun adı ilə veri-

lib. Əsərin yeni və daha tutarlı faktlar meydana çıxa-

na qədər Əbdürrəhim bəy Talıbova məxsus olduğu 

qənaətindəyik. Ümid edirik ki, bu məqalə ilə tədqi-

qatçıların diqqətini bir daha bu əsərə cəlb etmiş ola-

rıq. 

 

 

Ədəbiyyat məcmuəsi XXV buraxılış. 2014. 

             http://kulis.az/news/7655 
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Milli əruzumuz dünən, bu gün və sabah 

 

Mədəniyyətin zirvələrinə çatmış və inkişafın yük-

sək pillələrində duran bir çox xalqlarda olduğu kimi, 

bizim də bədii ədəbiyyatımızın iki qolu vardır: şifahi 

və yazılı. Şifahi ədəbiyyat nümunələrinin tarixini tə-

yin etmək çətin və bəzən qeyri-mümkün olduğu hal-

da, yazılı ədəbiyyat dəqiq tarixə malikdir. Folklor kol-

lektivin, yazılı ədəbiyyat nümunələri isə fərdi yaradı-

cılığın məhsuludur. Bizi çox vaxt “şair xalq” adlandı-

rırlar. Bu, təsadüfi deyil. Folklorumuzun böyük bir 

qismi nəzmlə yaradılmış, yazılı ədəbiyyatımız isə ta 

XIX əsrə qədər bir sıra istisnalar nəzərə alınmasa, 

nəsrdən uzaq olmuşdur (Xaqani və Füzuli yaradıcılı-

ğında olan nəsr). 

Şeirin 5 tərkib hissəsi vardır: məani, bəyan, bədii, 

vəzn, qafiyə. Bunlardan, şübhəsiz ki, şeri şerə bənzə-

dən ən mühüm cəhət vəzndir. Dərin məna, fikir, dü-

şüncə və hissiyyatdan ibarət olan məani-şeirin ruhu, 

bəyan, bədii, qafiyə şerin tənidirsə (forması, qurulu-

şu, söz tutumu), vəzn onun canıdır. Mənasız, fikirsiz 

şeir ruhsuz bədənə bənzəyər. Fiziki bir hal kimi ruh-

suz bədən mümkündür, cansız bədən isə ölümə məh-

kumdur. Vəzn ruhsuz bədii nümunəni də nəzm sə-

viyyəsinə çatdıran bir vasitədir. Ta qədim zamanlar-

dan şeirimiz iki vəzndə yaradılıb: əruz və heca vəzn-

lərində. “Bunlardan hansı qədimdir?” – sualına cavab 

vermək çətindir, çünki VII-VIII əsrlərdən etibarən 

ərəb, fars və Azərbaycan dillərində yaradılan yazılı 

ədəbiyyatımızın başlanğıcında əruz vəzni dayanır. 

Qazi Bürhanəddin və Nəsiminin bir sıra heca vəznli 
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şeirlərini nəzərə almasaq, “hecanı yazılı ədəbiyyatı-

mıza Ş.İ.Xətai gətirmişdir” fikri ilə razılaşmalı olaca-

ğıq. Bu isə XVII əsr deməkdir. 

Şifahi ədəbiyyat nümunələrinin tarixini təyin et-

mək nə qədər çətin olsa da, onların bəzilərinin qədim-

liyi heç də şübhə doğurmur. Ovsun, bəlkə də ən qə-

dim bədii janrdır. Aşağıdakı nümunəyə diqqət yeti-

rək: 

                      Haş gedə, huş gedə,  

                      Ox sənə tuş gedə. 

                      fA ilün   fA  ilün (mütədarik bəhri) 

 

Ovsunlardan sonra qədimliyinə görə növbə nəğ-

mələrə düşür. “Kos-kosa” oyunu və oradakı nəğmələ-

rin Novruz bayramı və Zərdüştilik dövrü ilə bağlı ol-

duğunu inkar etmək çətindir. Buradakı nəğmələr 

münsərih bəhrindədir: 

  

                     Ay uyruğu-uyruğu 

                     Saqqalı it quyruğu. 

                     müftə ilün   fA ilü 

 

“Qodu-qodu” mərasimi ilə əlaqədar oxunan “can, 

gülüm, can-can” nəğməsi də həmin ölçüdədir.  

Atalar sözlərindən “Yüz ölç, bir biç” (fə lün  fə 

lün), “Keçmə namərd körpüsündən, qoy aparsın sel 

səni…” (fA ilAtün  fA ilAtün  fA ilAtün  fA ilün) nü-

munələri rəməl bəhrindədir. Dədə Qorqudun məşhur 

“Ayrana ayran demədim mən Dədə Qorqud” – deyi-

mi isə (müftə ilün müftə ilün  müftə ilAtün) rəcəz 

bəhrində söylənilmişdir. (Məşhur əruzçularımızdan 
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Sabir Əliyev “Şifahi ədəbiyyat və əruz vəzni” mövzu-

sunda geniş tədqiqat işləri aparmışdır. Maraqlananlar 

alimin bu mövzuda yazdığı əsərləri ilə tanış ola bi-

lərlər). Belə misalların sayını qat-qat artırmaq müm-

kündür. Nəhayət, bir nəticəyə gələcəyik ki, şeirimiz ta 

qədim zamanlardan əruzsuz yaradılmamışdır. Heca 

ilə bərabər əruz da aparıcı mövqe tutmuşdur. Fikri-

miz bu vəznləri qarşı-qarşıya qoymaq, hansınısa üs-

tün hesab etmək deyil. Əksinə, məqsədimiz indiyə 

qədər bir sıra üzdəniraq (millətimizin nümayəndələri 

olsalar da) ədəbiyyatşünaslar tərəfindən “bizim deyil, 

ərəblərindir” – deyə yadlaşdırmaq istədikləri milli 

əruzumuzun mövqelərini özünə qaytarmaqdır. “Bi-

zim deyil, ərəblərindir” – deyənlər bir şeyi yaddan çı-

xarırlar ki, əruz vəzni və əruz elmi istilahlarını eyni-

ləşdirmək olmaz.  Elmi hər hansı bir xalq və ya həmin 

xalqa mənsub olan bir fərd, yaxud bir neçə adam ya-

rada bilər, vəzni isə yox. Tarixən Sokrat, Aristotel, İbn 

Sina, Nəsrəddin Tusi, Aleksandr Humbolt, Labsçev-

ski, Eynşteyn və s. bu kimi dahi şəxslər bir sıra elm-

lərin yaradıcısı olmuşlar. Elm fərdi xüsusiyyət daşı-

dığı üçün kiminsə tərəfindən yaradılacağı şübhə do-

ğurmur, o cümlədən, əruz elmi və onun yaradıcısı 

ərəb mənşəli  Xəlil ibn Əhməd. Vəzn isə ictimai hadi-

sədir. O, bütövlükdə böyük bir arealda, bir neçə regi-

onda mövcud ola bilər. Eyni vəzndə müxtəlif dilli bir 

neçə qonşu və uzaq xalq yarada bilər. Vəznin yaradı-

cısı isə yoxdur. İstər heca, istərsə də əruz vəzni 

ümumbəşəri xüsusiyyət daşıyır. Bu baxımdan, folklo-

runda olan qədim nümunələri eramızdan çox-çox əv-

vəllərə gedib çıxan Azərbaycan xalqı da əruz vəzni-
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nin yaradıcılarından və inkişafına təkan verənlərdən 

biri olmuşdur. 

”Bizim deyil, özgənindir” – deyənlər 1000 illik ya-

zılı ədəbiyyatımızın (son dövr nəzərə alınmazsa) apa-

rıcı vəzni olan əruzu özgələşdirməklə hansı məqsəd-

ləri güdür, kimin dəyirmanına su tökür? – bunu onla-

rın öz vicdanlarına buraxaq. 

XI əsrdən başlayaraq Xətib Təbrizi, Qivami Mütər-

rizi, Nəsrəddin Tusi, Vəhid Təbrizi, Bahar Şirvani, 

Hüseyn Əfəndi Qayıbov, Əkrəm Cəfər, Sabir Əliyev, 

Tərlan Quliyev kimi əruzçularımız ərəb-fars və xüsu-

sən son dövrlərdə milli əruzumuzun inkişafı üçün az-

mı əziyyət çəkmişlər? Yuxarıda adları çəkilən alimlər 

sırasında hamımızın ustadı, mərhum elmlər doktoru 

prof. Ə.Cəfərin adını xüsusi çəkmək lazımdır. Bir çox 

şərq və qərb dillərini gözəl bilən poliqlot ustadımız 

Ə.Cəfər tədqiqi ilə məşğul olduğu elmi və bədii əsər-

ləri orijinaldan oxumuş, ilkin mənbəyə yaxından bə-

ləd olmuşdur. Bunun da, şübhəsiz ki, ona daha dəqiq 

elmi nəticələr çıxarmağa böyük köməyi vardı. Alimin 

“Əruzun nəzəri əsasları və Azərbaycan əruzu” kitabı 

XX əsrdə bu sahədə yazılmış ən mükəmməl tədqiqat 

əsəridir. Ustadın qədim və müasir ədəbiyyatımızın 

əruz vəzni üzərində apardığı araşdırmalar, gəldiyi 

nəticələr, irəli sürdüyü islahatlar bu elmi öyrənmək 

istəyənlər üçün əvəzedilməz bir mənbədir. Lakin ki-

tabın hədsiz dərəcədə elmiliyi və terminoloji zənginli-

yi bir tərəfdən, onun az tirajla çap olunmağı isə digər 

tərəfdən əruzu bir elm kimi öyrənmək istəyənlərin 

qarşısında çətinliklər yaradır. Əlimizdə olan ədəbiy-

yat nəzəriyyələri isə, demək olar ki, öz səthiliyi ilə 
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əruz haqqında heç bir məlumat vermir. “Ədəbiyyat-

şünaslığın əsasları”, “Ədəbiyyat nəzəriyyəsi” kimi 

dərsliklər Sovet dövrünün ideologiyasını daşıdığın-

dan əruz bölməsinin əruz elmini zəif bilən adamlar 

tərəfindən yazılması səbəbindən bu mənbələr əruzun 

öyrənilməsinə yardımçı ola bilmir, əksinə elmdə çaş-

başlıq salmağa xidmət göstərir. Bu səbəbdən nəinki 

orta, hətta ali məktəblərdə də filoloq adını daşıyan 

müəllimlər əruz bəhsini tədris etməkdə çətinlik çəkir-

lər. Müəllimlərimizin çox böyük bir qismi əruz vəznli 

şeiri oxumaqda çətinlik çəkirsə, onların tələbələri, şa-

girdləri barədə nə fikirdə ola bilərik?! 

Keçən əsrin əvvəllərində ziyalılarımızın əksərinin 

bacardığı bir işi indi həmin sahənin mütəxəssisləri 

çox zəif bilirsə vəziyyət problem halını alır və onun 

həlli vacib məsələlərdən birinə çevrilir. Apardığımız 

müşahidələrdən bu nəticəyə gəlirik ki, əruz vəznli şe-

ir harda söylənilməsindən asılı olmayaraq, hətta mə-

nası anlaşılmasa da, əgər öz ölçüsündə düzgün söylə-

nilirsə dinləyicini məftun edir. Bakıda “Məcməüş-şü-

əra” (rəhbəri Fazil Şahin), “Vahid poeziya klubu” 

(rəhbəri Həkim Qəni) ədəbi məclislərinin fəaliyyəti 

əruz vəznli şeirin yaranması, yazılması və inkişafında 

böyük uğurlar qazanmışdır. Meyxana sənətinin hal-

hazırkı inkişafı və geniş yayılması və meyxana us-

tadlarımızın yeni-yeni bəhr və növlərə müraciət et-

məsi, meyxananın özündə belə vəzn qırılmasına qə-

bahət kimi yanaşılması müsbət hadisədir.  

Azərbaycanın bir çox mədəniyyət mərkəzləri tari-

xən şeiri, sənəti özündə yaşadan və onun inkişafında 

təməl olan mənbələrdir. Əgər qədim dövrlərdə Şama-
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xı, Gəncə, Təbriz şəhərləri bu vəzifəni öz üzərinə gö-

türmüşdürsə XIX əsrdə ədəbi məclislərin artması ilə 

əlaqədar olaraq bir azda genişlənmiş, Lənkəran, Nax-

çıvan, Qarabağ və Tiflisi də əhatə etmişdir. XX əsrdən 

etibarən  mədəni mərkəz rolunu, ümumiyyətlə, Bakı 

oynamışdır. 

Əruz vəznli şeir XX əsrdə təkcə Sabir, Cavid, Va-

hidin adı ilə  deyil, vəzn baxımından onlardan geri 

qalmayan onlarla sənətkarın adı ilə bağlıdır. Ədəbiy-

yat tarixində adları yaşayan S.Vurğun, S.Rüstəm, 

C.Xəndan, M.Seyidzadə, B.Vahabzadə kimiləri ilə ya-

naşı, Ələkbər Şahid, Rüfət Əhmədzadə, Rüfət Zəbioğ-

lu, Qulam Feyzullayev, Həkim Qəni, Ənvər Nəzərli, 

Rəhim Saraylı, Fazil Şahin, Hacı Ələmdar Mahir və 

digər şairlərimiz də bu sahədə az külüng çalmamış-

lar. 

Gənc nəslin əruza diqqət yetirməsi, bu vəznin tə-

ləblərini tam ödəyəcək səviyyədə şeirlər yazması ürə-

yimizi fərəh hissi ilə doldurur. Bunların sayı çoxdur. 

Şəxsən tanış olub yaradıcılıqlarını müəyyən dərəcədə 

araşdırdıqlarımızdan Kərbalayi Mahir Cürət, Hacı 

Rüfət Rafiqoğlu, Arif Buzovnalının adını çəkə bilərik.    

Əruza qarşı müxtəlif təqiblərdən, soyuq münasi-

bətlərdən danışan çoxdur. Biz də bu fikirlə müxtəlif 

məqamlarda razı oluruq, lakin tam yəqinliklə deyə bi-

lərik ki, XX əsr Azərbaycanda əruzun əsl çiçəklənmə 

və inkişaf dövrüdür. Buna ümumi savadlanma, mət-

buat və kitab çapı işinin genişlənməsi, hamının anla-

yacağı və istifadə edə biləcəyi yazı qrafikasının (istər 

kiril, istər latın) tətbiqi, Ə.Cəfər, S.Əliyev və s. kimi 

əruzşünas-alimlərimizin yetişməsi və əvvəlki dövrlə-
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rə nisbətən daha geniş tədqiqat işlərinin aparılması, 

ümumən, xalqımızın milli hislərinin oyanması kimi 

amilləri misal göstərə bilərik. 

Yuxarıda göstərdiyimiz bütün mənfi və müsbət 

halları qarşılaşdırsaq görərik ki, bir vəzn kimi xalq 

içində əruza böyük hörmət və məhəbbət vardır. Bir 

elm kimi isə xalqın lap hörmət və məhəbbəti olsa da, 

onu öyrənməkdə acizdirlər. Əvvəla, bu elmin ən düz-

gün, dəqiq örnək yeri olan prof. Ə.Cəfərin “Əruzun 

nəzəri əsasları və Azərbaycan əruzu” kitabı çox kiçik 

tirajla çap olunduğundan axtaranlar onu tapmaqda 

acizdirlər. İkincisi, bu kitab o dərəcədə elmidir ki, hər 

maraqlanan onu qavraya bilmir. Deməli, həmin kita-

bın müddəaları əsasında çoxlarının başa düşə biləcəyi 

elmi-kütləvi bir dildə əruz elmi və əruz vəzni mövzu-

sunda bir kitab yazılmalıdır ki, heç olmasa filoloqları-

mız onu öyrənib tədris edə bilsinlər. 

Keçən əsrin sonlarında respublikamızda T.Quli-

yev kimi gənc əruzşünas-alimin yetişməsi fərəhli hal-

dır, lakin T.Quliyev və sayı çox az olan əruza meyilli 

bir neçə alimlə həmin sahədə olan kadr qıtlığını ara-

dan götürmək çox çətindir. Bu isə ona gətirib çıxara 

bilər ki, mərhum Ə.Cəfərin əruz elmi sahəsində etdik-

lərinin üstündən qələm çəkib 30-40 ildən sonra Ərə-

bistan, İran və ya Türkiyədən bu elmi öyrənmək üçün 

ölkəmizə mütəxəssislər dəvət etməli olacağıq. Bunun 

nəticəsində milli əruz elmi və milli əruz vəzni istilah-

ları xalqımız üçün yenidən əlçatmaz bir əfsanəyə çev-

riləcəkdir. 

Ə. Cəfərin əruz elmində etdiyi islahatlar (reform-

lar) onun anlaşılmasında və milli bir vəzn kimi qəbul 
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edilməsində çəkdiyi zəhmət nə qədər böyükdürsə, bi-

zim onun fəaliyyətini tədqiq və təbliğ etməkdə hünə-

rimiz bir o qədər kiçikdir. 

 

Sumqayıt şəhər 21 saylı məktəbin müəllimi  

Zülfəli Zülfəliyev 

Bakı şəhər Yasamal rayon 20 saylı məktəbin müəllimi 

Şəmil Sadiq 
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Milli şeir vəznlərimiz 

 

Milli şeirimizin neçə vəzni vardır və bunlar hansı-

lardır – problemini həll etməkdən ötrü, öncə qarşıya 

çıxan bir neçə suala cavab vermək lazım gəlir: 

1. Şeir nədir? 

2. Vəzn nədir? 

3. Hansı vəznlər ədəbiyyatımızda işlənmişdir? 

Şeir sözünün lüğəti mənaları çoxdur – dərketmə, 

bilik, anlama, duyma, hissetmə və s. Terminoloji mə-

nada isə dərin və incə mənalı, xəyallar və təsəvvürlər 

daşıyan, vəznli, qafiyəli söz və yaxud ifadədir. 

Hər hansı bir şey haqqında daha dəqiq məlumat 

əldə etməkdən ötrü onu tərkib hissələrinə ayırırlar və 

hər birini ayrı-ayrılıqda tədqiq edib həmin o anlayış 

haqqında dəqiq elmi nəticəyə gəlirlər. 

Şərq poetikasının tələblərinə görə şeirin 5 tərkib 

hissəsi vardır: məani, bəyan, bədii, vəzn və qafiyə. 

Bunlardan üçü bəlağət elminə aiddir. Məani – dərin 

incə fikir və mənaları, bəyan – şeirə uyğun gələn xü-

susi bir dili, yəni bədii üslubu, bədii – bədii təsvir və 

ifadə vasitələrini, vəzn – misraların ahəng və ölçüsü-

nə görə bərabərliyini, qafiyə – misra sonluqlarının fo-

netik uyğunluğunu özündə birləşdirir.  

Vəznin şeirin beş tərkib hissəsi içərisində ən əsas 

xüsusiyyət olduğunu həm Şərq, həm də Qərb alimləri 

dönə-dönə təsdiq etmişlər. İbn Sinaya görə, şeir insa-

nı fikrə, xəyala daldıran, sözlərdən, fikirlərdən yara-

dılmış vəznli bir sənət əsəridir. Nəsrəddin Tusinin 

fikrincə, şeir xəyalla yaradılmış bərabər vəznli və qa-

fiyəli kəlamdır. XV əsrin məşhur Azərbaycan əruzçu-
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su Vahid Təbrizi şeiri vəznli, qafiyəli və xəyal olunan 

kəlam adlandırmışdır. Akademik İ.Kraçkovski bədii, 

bəyan və məanini şeir üçün əsas xüsusiyyət sayma-

mış, üstünlüyü vəznə verərək yazmışdır: ”Bu üç el-

min şeirə heç dəxli yoxdur. Şeirin ən yayılmış tərifi 

demək olar ancaq vəzn üzərində qurulmuşdur”. Gör-

kəmli İran alimi P.N. Xonlərinin şeir haqqında son qə-

rarı belədir: “Həqiqət budur ki, əgər dünyanın hər 

hansı bir dilində şeir varsa, vəznlidir”. 

Doğrudan da dərin, incə məna və bədiiyyata nəsr-

də də rast olunur. Hətta nəsrin səc adlanan forması 

da mövcuddur. Lakin vəzn ancaq nəzmə – şeirə aid 

olan xüsusiyyətdir. Bu baxımdan, vəzni, ahəngi, ölçü-

nü şeirin əsas xüsusiyyəti hesab etməliyik. 

Deməli, seir – incə, dərin mənaya, özünəməxsus 

deyim üslubuna, bədii ifadə və təsvir vasitələri ilə ifa-

də olunan obrazlılığa, ahəngdar vəzn və gözəl, səlis 

qafiyə sisteminə malik olan bədii söz sənətidir. 

Dünya şeir praktikasında 6 vəzn məlumdur.  

1. Antik vəzn – e.ə. VIII əsrdə Yunanıstanda yara-

dılmış, III əsrdən etibarən Roma ədəbiyyatında işlə-

dilmiş şeir vəzni sistemidir. Uzun və qısa hecalara 

əsaslanan müxtəlif stopalarla, modellərlə yaradılır 

(xorey, yamb, amfibraxiy, anapest, daktil və s.) Bir 

növ əruz təfilələrinə bənzəyən bu stopalar antik vəz-

nin əsasını təşkil edir. Eramızın XVIII əsrindən etiba-

rən M.Lomonosov tərəfindən rus şeirinə gətirilmiş və 

rus poeziyasının yaranıb inkişaf etməsində mühüm 

rol oynamışdır. 

2. Tonik vəzn – “Tonos” sözünün mənası yunanca  

“vurğu” deməkdir. Vurğulu hecaların müəyyən qay-
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dada düzümü və sıralanması əsasında yaradılır. Daha 

çox flektiv dillərə uyğundur.  XIX əsrin sonlarından 

etibarən, Qərb və Rus ədəbiyyatında geniş tətbiq olu-

nur. 

3. Sillabik vəzn – hecaların misralarda sayca, kə-

miyyətcə bərabərliyi əsasında yaranmışdır. Bizdə ona 

heca vəzni deyilir. Şeirimizin əsas vəzni olsa da, onu 

ancaq türk ədəbiyyatına aid etmək olmaz. Çünki bu 

vəzn, demək olar ki, bütün dünya xalqları tərəfindən 

işlədilir. 

4. Sillabik – tonik vəzn. Bu vəzn misralarda hecala-

rın kəmiyyətcə eyni düzümü ilə bərabər həm də vur-

ğulu hecaların müəyyən tərzdə düzümünü tələb edir. 

5. Əruz vəzni – 72 tip təfilənin yaratdığı müxtəlif 

qəliblər üzərində qurulur. Qəlib şeirimizdə misranı, 

təfilə isə misra bölümünü (bölgünü) bildirir. Əruz 

vəzni daha çox Yaxın Şərq xalqları, o cümlədən, Azər-

baycan  poeziyasında geniş tətbiq olunmuşdur. Əruz 

vəzni uzun və qısa, bizim dilimiz üçün isə açıq və qa-

palı hecaların misra-qəlib daxilində həm miqdar, kə-

miyyət, həm də keyfiyyətcə eyni təkrarından yaranır. 

Yüksək dəqiqlik və sənətkarlıqla yazılmış əruz vəznli 

şeirdə misralarda olan səslərin miqdarca bərabərliyi 

ilə yanaşı, həm də uzun, qısa, qapalı, açıq hecaların 

eynilə təkrarını M.Ə.Sabirin aşağıdakı misralarında 

görə bilərik: 

 

Çırmanırıq keçməyə çay gəlməmiş, 

Başlayırıq qızmağa yay gəlməmiş. 
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Yuxarıda misraların hər birində 28 səs vardır. Bun-

lardan 11-i sait, 17-si samitdir. Hər misrada olan 11 

hecadan 5-i açıq, 6-sı qapalıdır. Onların düzümü, diq-

qət yetirsəniz, eynilə təkrarlanmışdır. Bu cür ahəng, 

vəzn bərabərliyinə başqa vəznli şeirlərdə rast gəlmək 

qeyri-mümkündür. 

6. Rübai vəzni. Bu vəzni bir sıra mütəxəssislər əru-

za aid etsələr də, dövrümüzün şeir vəznləri sahəsində 

ən böyük mütəxəssisi olmuş mərhum prof. Ə.Cəfər 

onu ayrıca bir vəzn adlandırmışdır. Rübai vəzni ilk 

dəfə farslar tərəfindən yaradılmış və sonra Şərq poeti-

kasında geniş tətbiq olunmuşdur. 

Apardığımız araşdırmalar sayəsində bu nəticəyə 

gəlirik ki, min illik poeziyamız tarixində ədəbiyyatı-

mızda yuxarıdakı şeir vəznlərindən üçü geniş işlən-

mişdir. Bunlar heca, əruz və rübai vəznləridir. 

Yazılı ədəbiyyatımızda əruz vəzninin tarixi daha 

qədimdir. Biz əruz vəznli şeirə VII-VIII əsrlərdə ərəb 

ölkələrində yaşayan və “Əl-Azərbaycani” nisbəsi ilə 

şeirlər yazan Musa Şəhavat, İsmayıl İbn Yasər, Əbdül 

Abbas əl Əma kimi şairlərin yaradıcılığında rast olu-

ruq. Daha sonralar ta indiyə qədər əruz vəzni həm 

farsdilli, həm də türkdilli şeirimizdə geniş tətbiq 

olunmuşdur. 

“Ümumən 19 bəhri olan əruz vəzninin milli poezi-

yamızda 12 bəhri, 72 növü, 267 variant qəlibi işlən-

mişdir”. (Ə.Cəfər. Əruzun nəzəri əsasları və Azərbay-

can əruzu). 

Əruz vəznli şeirimizdə işlənən bəhrlər aşağıdakı-

lardır: həzəc, rəməl, mütədarik, rəcəz, müzare, mün-
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sərih, müctəs, mütəqarib, xəfif, səri, kamil və müqtə-

zəb. 

Nədənsə orta məktəb üçün buraxılan “Ədəbiyyat 

nəzəriyyəsi” və ali məktəblər üçün çap olunan “Ədə-

biyyatşünaslığın əsasları” kitabında bəhrlərin sayı 11 

göstərilmiş, müqtəzəb bəhri onların arasında qeyd 

olunmamışdır. Arzu edərik ki, həmin kitabların gələ-

cək nəşrlərində bu anlaşılmazlıq aradan götürülsün. 

Müasir poeziyamızda əruza olan meyil güclən-

məkdədir. Buna misal olaraq Baba Pünhan, Hacı 

Ələmdar Mahir, Şahin Fazil, Hacı Rüfət Əliyev (Ra-

fiqoğlu), Kərbəlayi Mahir Cürət, Arif Buzovnalı və di-

gər şairlərimizin yaradıcılığını göstərə bilərik. Son 

dövrdə, xüsusən, meyxana janrının inkişafı və bu sə-

nətlə məşğul olanların əruza olan dərin və elmi mara-

ğı, söylədiklərini meyxanalarda vəznə riayət etmək 

cəhdləri təqdirəlayiq hadisədir. 

Mərhum prof. Ə.Cəfərin əruza gətirdiyi islahatlar 

bir sıra ərəb mənşəli terminlərin öz dilimizdə olan is-

tilahlarla verilməsi, təfilələrin əkrəmi modelləri ilə 

əvəz olunması əruz elmini öyrənməkdə gərəkli və 

əvəzolunmaz bir vasitədir. Lakin bu sahədə çalışan 

mütəxəssislərin və elmi ədəbiyyatın azlığı əruzun öy-

rənilməsində bir çox çətinliklər törətməkdədir. 

Bu çətinliklərdən biri də onun ədəbiyyatımızda 

alınma bir vəzn olduğu haqda fikirlərin söylənilmə-

sindədir. Guya biz və bütün Yaxın Şərq xalqları bu 

vəzni ərəblərdən almışıq. Bununla razılaşa bilmərik. 

Əvvəla, vəzn ictimai bir hadisədir. O, xalqın ruhunda 

yoxdursa, süni yolla, ya məcburən, ya xoşluqla onun 

poeziyasına gətirilə bilməz. 
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Hörmətli alimlərimizdən Sabir Əliyevin şifahi xalq 

ədəbiyyatımızda apardığı araşdırmalar və tədqiqatlar 

nəticəsində folklorumuzda əruz vəznində bir çox şeir 

nümunələrinin ortaya çıxarılması da həmin vəznin 

alınma olduğu barədə fikri təkzib edir. Çünki ayrı-

ayrı şairlərə hər hansı bir vəzndə nəyi isə yazdırmaq 

mümkün olduğu halda, bütün bir xalqa vəzn sarıdan 

zor etmək qeyri-mümkündür. Əruz vəznli nümu-

nələrə tarixi bilinməyən atalar sözləri, tapmacalar, 

nəğmələr, bayatılar və s. nümunələrdə külli miqdarda 

rast olunmaqdadır. Bütün bunlar əsas verir ki, aşağı-

dakı nəticəyə gələk: ”Əruz bir elm kimi ərəblər tərə-

findən yaradılmışdır, lakin bir vəzn kimi bütün Şərq 

xalqlarının ümumi malı olmuşdur. Deməli, o, bizim 

üçün də alınma deyil, öz milli şeir vəznimizdir. Axı 

min il poeziyanda işlətdiyin bir  vəznə “mənim deyil, 

özgənindir” söyləmək düzgün deyil”. 

Hecanı həmişə milli şeir vəznimiz adlandırmışlar. 

O, təkcə bizim yox, əksər dünya xalqlarının milli şeir 

vəzni sayılmaqdadır. Poeziyasını, əsasən, əruz vəz-

nində yaradan ərəb və farslarda da heca vəznli şeirlə-

rə rast olunur. Onu beynəlxalq terminologiyada silla-

bik vəzn adlandırırlar. Bu vəzn misralarda hecaların 

kəmiyyət bərabərliyinə əsaslanır. Bu baxımdan silla-

bik istilahı, öz dilimizdə olmasa da, düzgün termin-

dir. Heca vəzni istilahı isə mübahisələr doğurur. Axı 

yuxarıda adlarını çəkdiyimiz 6 vəznin hamısı hecaya 

əsaslanır. Onların yaranmasında da heca mühüm rol 

oynayır, onların da hamısı elə heca vəznidir. Təsadüfi 

deyil ki, Ü.Hacıbəyov, M.Ə.Sabir kimi dahilərimiz bu 

vəzni “barmaq hesabı”, “barmaq üsulu” vəzn adlan-
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dırmışlar. Bu vəznə yeni bir ad vermək məsuliyyətini 

öz üzərimizə götürmək istəmədik. Ancaq arzu edər-

dik ki, hörmətli filoloq-alimlərimiz və terminologiya 

komitəsi bu işə diqqət yetirsin və indiyə qədər heca 

vəzni adlanan vəznə daha dəqiq elmi ad versinlər. 

Əks təqdirdə biz də onu sillabik vəzn adı ilə adlandır-

malı olacağıq. 

Bu vəzn yazılı ədəbiyyatımızda Xətai yaradıcılığın-

da ilk dəfə işlənməyə başlamışdır. Doğrudur, 

Q.Bürhanəddin, İ.Nəsimi yaradıcılığında da bir sıra 

nümunələrin heca vəznində olduğu barədə fikirlər 

yürüdülür. Ancaq həmin nümunələr varsa da, yenə 

də çox az miqdardadır. İlk dəfə onu yazılı ədəbiyyatı-

mıza Şah İsmayılın gətirdiyi faktı isə təkzibolunmaz-

dır. Hecada vəzn rəngarəngliyi əruza nisbətən müqa-

yisə olunmaz dərəcədə bəsitdir. Düzdür, poeziyamız-

da, nəzəriyyə kitablarında söylənildiyi kimi 2 hecalı-

dan tutmuş 16 hecalıya qədər və bunların müxtəlif  

bölgü quruluşu ilə ifadə olunmuş heca vəznli ölçülər 

vardır. Lakin onlar əruzun 72 növü, 267 variant qəlibi 

qarşısında say və ahəngdarlıq baxımından müqayisə-

yə gələ bilməz. Ancaq folklorumuzun, aşıq şeirimizin  

və XVI əsrdən etibarən yazılı ədəbiyyatımızın böyük 

bir qismi bu vəzndə yaradıldığı üçün, millətimizin bir 

nümayəndəsi onu asanlıqla duyub, həmin vəzndə ya-

zılan şeirləri oxuya bildiyi üçün heca vəzni digər 

vəznlər arasında xüsusi hörmətə layiqdir.  

“Avesta”dakı “Qat”ların, “Dədə Qorqud”dakı şeir 

nümunələrinin heca vəznində olduğunu ehtimal və 

təsdiq edənlər var. Bundan əlavə, A.A.Tufarqanlı, 

Xəstə Qasımı, Sarı Aşığı, Aşıq Alını, Aşıq Ələsgəri və 
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s. çıxsaq Ş.İ.Xətai, M.P.Vaqif, M.V.Vidadi, Q.Zakir, 

Ə.Cavad, S.Vurğun, S.Rüstəm, M.Şəhriyar və s. kimi 

böyük sənətkarlarımız əsərlərinin əsas bir qismini 

məhz bu vəzndə yazmışlar. Aşıq Qurbanidən üzü bə-

ri dədə aşıqlarımız şeirlərini bu vəzndə qoşmuşlar. 

“Koroğlu” kimi bir eposumuzun bütün şeirləri heca 

vəznindədir. 

Rübai şeir vəznlərimizin üçüncüsü və sonuncusu-

dur. Mənşə etibarilə farslar tərəfindən yaradılan bu 

şeir vəzni farsdilli ədəbiyyatımızda daha çox işlən-

mişdir. Qətran, Xaqani, Nizami, Nəsimi kimi şairləri-

mizin yaradıcılığında rübainin gözəl farsdilli nümu-

nələrini görə bilərik. Şərq ədəbiyyatında rübainin ən 

böyük ustadı Ömər Xəyyam, bizim poeziyamızda isə 

Məhsəti Gəncəvidir. Türkdilli ədəbiyyatımızda rübai 

vəzninin gözəl nümunələrinə Füzuli, Nəbati, S.Ə.Şir-

vani kimi şairlərin yaradıcılığında rast oluruq. 

Apardığımız araşdırmalar nəticəsində XX əsrin 

əvvəllərindən etibarən türkdilli ədəbiyyatımızda rü-

bai vəzninin işlənmədiyi, unudulub getdiyi müşahidə 

olunmaqdadır. Doğrudur, rübai forması ədəbiyyatı-

mızda işlənmişdir. Lakin şairlərimizin rübai adı ilə 

yazdığı şeirlərin hamısı heca vəznli dördlüklərdən 

ibarət olmuşdur. Hətta Xaqani və Məhsətinin rübailə-

ri də heca vəznli dördlüklər formasında tərcümə edil-

mişdir. Lakin rübaini rübai edən onun özünəməxsus 

vəznidir. “Ərəb, fars, türk-azəri və s. Yaxın Şərq ədə-

biyyatında (rübainin nəzəri olaraq, ümumiyyətlə) 24 

vəzn növü var. Lakin Azərbaycan ədəbiyyatında rü-

bai vəzncə 6 növdə yazılmışdır” fikrini söyləyən  

prof. Ə.Cəfər rübaini vəzncə əruzdan fərqləndirmiş, 
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onun ayrıca bir vəzn növü olduğunu bildirmişdir. 

Rübai mənşə eibarilə əruz vəzninə daxil deyil. Əruzu 

ərəblər, rübaini farslar yaratmışlar. Rübai vəzni ancaq 

rübai janrında yazılan şeirlərə tətbiq olunur. Qəzəl 

janrında tətbiqini istisna  hal kimi ancaq Q. Bürhanəd-

dində müşahidə etmişik. Bu vəzn əruz və heca vəzn-

lərinə nisbətən  poeziyamızda az işlənmişdir. XX əsr-

də isə yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi tamamilə unu-

dulub getmişdir.  

Gənc şairlərimizdən Hacı Rüfət Əliyevin (Rafiqoğ-

lu) XX-XXI əsrlərin qovşağında nəşr etdirdiyi “Toy 

çaldır Qarabağda” kitabında 6 rübaiyə rast oluruq. 

Həmin rübailər rübai vəzninin I və II növlərindəndir. 

Rübai vəzninin yenidən poeziyamıza qayıtması se-

vindirici haldır. Arzu edərdik ki, bundan sonra rübai 

janrında şeir yazmaq istəyən şairlərimiz onu heca 

vəznində yox, öz vəznində yazsınlar. 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz  üç şeir vəznindən başqa 

poeziyamızda mənsur şeir və sərbəst şeir adlanan şeir 

formaları da vardır ki, onlar haqqında fikirlərimizi si-

zinlə bölüşməyi vacib bilirik. 

Mənsur şeirdə məani, bədii, bəyan çox qüvvətli ol-

duğu halda, vəzn və qafiyə bir o qədər gözlənilmir. 

Bu baxımdan onu şeir adlandırmaq mümkün olsa da,  

nəzm adlandırmaq məqbul deyildir. Mənsur şeirdə 

bəzən vəzn və qafiyə ünsürlərinə də rast gəlmək olur. 

Lakin bu şeirlərdə olan vəzn əruz və heca vəznli şeir-

lərdə olduğu kimi ahəngdar və səlis deyildir. Burada-

kı vəzn  eyni bölgü və təfilələrin, yəni eyni kəmiyyət 

və keyfiyyətin təkrarından yox, vəzncə müxtəlif par-

çaların ritmik təkrarından yaranır. Bu ritmik parçalar 
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müxtəlif ölçüdə olsa da müəyyən bir məna və ardıcıl-

lıqla düzülür və bu düzüm mənsur şeirin ahəngini, 

ölçüsünü yaradır. Mənsur şeir formasında hər iki vəz-

nin – əruz və hecanın ahənginə rast olmaq mümkün-

dür. Nəbati və Sabirin əruz çalarlı mənsur şeirlərinə 

poeziyamızda bəhri-təvil deyilir. Halbuki, onlar əru-

zun təvil bəhrində yazılmayıblar, onlar əruz ahənginə 

uyğun nəsrlə yazılmış sənət nümunələridir. Heca 

vəzninin ahəng və ölçüsünə uyğun yazılmış şeirlərə 

görkəmli yazıçı, pedaqoq və alimimiz Gülhüseyn Hü-

seynoğlunun yaradıcılığında rast oluruq. Belə bir nü-

munəyə diqqət yetirək: “Açıldı mücrü, örtüldü müc-

rü, boşaldı mücrü...”. Yuxarıdakı ifadələri heca vəz-

nində olan hər hansı bir şeirin beş hecalı bölgüsü ki-

mi, yaxud beş hecalı şeir növünün üç misrası kimi də 

qəbul etmək olar. Özünü vəzn buxovu ilə bağlamaq 

istəməyən, ancaq məna və bədiiyyat arayan, yeri gəl-

dikcə ahəng və qafiyəni unutmayan qüdrətli sənət-

karlar üçün bu, məqbul sayılsa da, ancaq ondan özü-

nü vəzn baxımından əziyyətə salmaq istəməyən bir 

sıra şairlərimizin sui-istifadə etməsi halı məqsədəuy-

ğun deyil. 

Keçən əsrin 20-ci illərinin sonlarında 30-cu illərin 

əvvəllərində poeziyamızda sərbəst vəznli şeir deyilən 

şeir nümunələri yaranmağa başladı. Bədiiyyat və 

ümumən ədəbiyyatşünaslıq elmindən uzaq olan bir 

sıra şairlərimiz buna  aludə oldular və nəticədə mət-

buat səhifələrində səliqəsiz nəsr və dəyərsiz olan yazı 

nümunələri çap olunmağa başladı. Əvvəla, o vaxt tez-

tez işlənən və son dövrlərə qədər ədəbiyyat nəzəriy-

yəsində adı çəkilən sərbəst vəzn anlayışı öz-özlüyün-
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də düzgün deyil. Rus dilindəki “Вольный стих” isti-

lahı dilimizə düzgün tərcümə edilməmişdir. Əslində 

onun  düzgün tərcüməsi “вольный” – sərbəst, “стих” 

– şeir, yəni sərbəst şeir deməkdir. Sərbəst şeir həm nə-

zəri, həm də praktiki cəhətdən mümkün və gərəkli 

olan bir şeir formasıdır. Onun yaradıcıları ədəbiyya-

tımızda Sabir və Caviddir. Sabirin “Əhval-pürsanlıq”, 

Cavidin “Qız məktəbində”, “Şərq qadını”, “Azər” po-

emasındakı həm heca, həm də əruz vəznli bir neçə şe-

irini bura aid etmək olar. Sonralar əruz vəznində sər-

bəst şeirin ən gözəl nümunələrini S.Rüstəm, heca vəz-

nində isə S.Vurğun, M.Müşfiq, R.Rza, X.Rza və baş-

qaları yaratmışdır. Bu, məqbul hadisədir və poeziya-

mızın gələcək inkişafında sərbəst şeirin özünəlayiq 

yer tutacağı heç bir şəkk-şübhə doğurmur. Sərbəst şe-

ir vəznsiz şeir deyil, bu forma şeirdə mövcud olan 

bölgülərin sərbəstliyini  nəzərdə tutur. Məsələn, heca 

vəznində ən çox yayılmış 3, 4, 5, 6 hecalı bölgüləri 

yerli-yerində işlətməklə bəzən 11, bəzən 8, yeri gə-

ləndə 3, 4 hecalı misralar yaradaraq onları bir-birinə 

qafiyələrlə bağlayıb gözəl ahəng və axıcılığa malik 

nəzm nümunələri yaratmaq olar. Həmin bu formaya 

güclü bədiiyyat, dərin, incə məna, məzmun da veri-

lərsə yaranan şeir nümunələri, doğrudan da ecazkar 

olur, yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, sərbəst şeir təkcə 

heca yox, həm də əruz vəznində yaradılır və əruz 

vəznində yaradılan sərbəst şeirin imkanları daha ge-

nişdir. 7, 8 növ bölgü hara, 72 növ təfilə hara? Şübhə-

siz ki, üstünlük 72 növün yaratdığı ahəng  və ölçüdə 

olacaqdır. 
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Təəssüflər olsun ki, 20-30-cu illlərdə yaranan və 

sərbəst vəzn şüarı ilə XX əsrin az qala sonlarına qədər 

ədəbiyyatımızda cövlan edən bir başqa cərəyan da 

var idi. Həmin cərəyanın nümayəndələri Qərbdə və 

Rusiyada kök salan tonik vəznə meyil salmış və hətta 

qafiyəyə qarşı belə çıxmışdır. Onlar bir şeyi anlamaq 

istəmirdilər ki, dilimiz iltisaqi dildir, vurğusu sabit-

dir. Flektiv dillərə uyğun gələn tonik vəzni dilimizə 

uyğunlaşdırmaq olduqca çətindir. Daha doğrusu qey-

ri-mümkündür. Aleksandr Blok, Vladimir Mayakov-

skiyə doğma olan bir vəzn əslində bizim üçün yaddır. 

Xalq bu azad şeir, sərbəst vəzn müəlliflərini qəbul edə 

bilməyəcək. Tonik vəzn ədəbiyyatımızda həm nəzəri, 

həm də praktiki cəhətdən sayılmasa da, sillabik-tonik 

vəznin inkişafına və onun sərbəst şeirdə işlənməsinə 

M.Müşfiq, R.Rza, S.Vurğun və digər şairlərin yaradı-

cılığında rast olduğumuzdan, deyə bilərik ki, imkan 

vardır. Məsələn, Mayakovskinin: 

 

Я волком бы 

выгрыз 

          бюрократизм. 

К мандатам 

почтения нету. 

– tonik vəznli şeir parçasını R.Rza: 

Mən qurd kimi  

gəmirərdim 

                            bürokratizmi. 

Mandatlara qarşı 

yoxdur hörmətim. 
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– misraları ilə silllabik-tonik vəzndə tərcümə etmiş-

dir. 

 

Və ya  Nazim Hikmətin 

 

Sən yanmasan, 

Ben yanmasam, 

Biz yanmasaq, 

Nasıl çıkar 

      Karanlıklar aydınlığa? 

 

– misraları da sillabik-tonik vəznindədir. 

Dediklərimizə yekun vuraraq onu arzulayardıq ki, 

hal-hazırda yazan və gələcəkdə hünərini poeziya sa-

həsində sınamaq istəyən şairlərimiz şeir yaradarkən 

məna, obrazlılıq, xüsusi deyim tərzi, qafiyə ilə yanaşı, 

vəznə də xüsusi diqqət yetirsinlər. Dünya poeziyasın-

da dil qanunlarımıza uyğun gələ bilən yaxşı, gözəl nə 

varsa, onu poeziyamıza gətirməkdən çəkinməsinlər. 

“Filan şey dəbdədir, filan şey Qərbdə yaxşı qarşıla-

nır” – düşüncəsi ilə dil qanunlarımızı pozan bayağı, 

süni forma və ölçüləri (buna misal olaraq, repi göstər-

mək istərdik) incəsənətimizə gətirməkdən çəkinsinlər.  

 

Əruzşünas alim Zülfəli Zülfəliyev                               

F.ü.f.d.,dos. Şəmil Sadıqov 
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III FƏSİL 
Günümüzdə ədəbiyyat və ya 

Ədəbiyyatımızın günü 
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Bic uşaq kimi böyüyən ədəbiyyatımız 
 

Bugünkü ədəbiyyatın aparıcı qüvvəsi olan gəncli-

yin bədii əsərlərini, bədii əsərlərə yazdıqları tənqidi 

yazıları, müəyyən auditoriyada etdikləri çıxışları oxu-

duqda və ya dinlədikdə ilk ağlımdan keçən bu olur 

ki, bugünkü ədəbiyyat atasız bic uşaqlar kimi böyü-

yür. Bu zaman da bir neçə sual çıxır ortaya: bunun 

günahı kimdədir? Bic uşaqların gic uşaqlardan üstün 

xüsusiyyətləri həddindən çox deyilmi? və sairə. 

Məncə, günümüzdə ədəbiyyatımız bir lider, bir 

məktəb, bir cərəyan qıtlığı çəkir. Bunun səbəblərin-

dən biri də ədəbiyyatımızda, çağdaş yazıçıların, şair-

lərin arasında “avtoritet”in olmamasıdır. “Avtori-

tet”in olmaması isə ədəbiyyatın özbaşına inkişaf et-

məsinə səbəb olur. Kimlərsə düşünəcək ki, indi mən 

başımızda durub bizi idarə edən, yönləndirən axtarı-

ram. Və ya mayası azadlıqla yoğrulmuş ədəbiyyata 

diktator axtarıram. Qətiyyən, belə fikrim yoxdur. Am-

ma ədəbiyyatı izlədikdə vallah bu məsələ üzə çıxır. 

Bəzi tənqidçilər gənclərlə klassiklər arasında qütbləş-

mə var deyəndə az qalıram sevinim. Amma vallah bu 

qütbləşmə də nəyinsə ətrafında olur axı. Deməli, 

qütbləşmə də yoxdur. Qütbləşmə Mollanəsrəddinçi-

lərlə Füyuzatçılar arasında idi. Həm də xeyirli qütb-

ləşmə. 

Ədəbiyyatı atasız qoyan, atalıq borcunu layiqincə 

yerinə yetirməyən, ata olmağa layiq olmayanlar  bu 

gün çağdaş ədəbiyyatımızın bic uşaq kimi böyümə-

sində ən böyük günahkarlardırlar. Çünki əllərində 

olan qələmlərini gəncliyin haqlı-haqsız ittihamlarına 
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qarşı cövlan etdirə bilmirlər. Mən elə düşünmürəm 

ki, dünya ədəbiyyatından 3-5 yazıçının bir neçəsinin 

adını əzbərləyib sağda da, solda da dahi kimi görün-

mək üçün istifadə edən gənclərdən zəif olduqları de-

mək deyil bunun səbəbi.  Bunun səbəbi “özü lum-lum 

udub, batində, amma dediyi mənaya bir bax” fəlsəfə-

sinin onlardakı təzahürüdür. Hədyan danışan uşağın 

ağzının üstündən bir sillə vurub: “kəs səsini” demək 

üçün Cavid kimi, Cəlil kimi, Cavad kimi, Xəlil Rza 

kimi, Bəxtiyar kimi haqqın olmalıdır ki, sonra da 

onun əlindən tutub istədiyin yerə aparasan, yönləndi-

rəsən. Doğrudan da, gözü kölgəli olmaq çox pis şey-

dir. 

Uşaq da bic doğulanda, bic böyüyəndə özü öz 

ayaqları üstündə durmağı bacarır. Həyatı nəzəri for-

mada məktəbdən, təhsildən öyrənmir, birbaşa prakti-

ki yolla yaşayaraq öyrənir. Sözsüz ki, bu mənzərənin 

də iki tərəfi var: xeyirli və ziyanlı. 

Xeyirli tərəfi odur ki, bu uşaq başına gələnləri bir 

daha yaşamayacaq, bütün əyri yollardan öz xeyri na-

minə istifadə edəcək, bir sözlə, yaşama haqqını asan-

lıqla kimsəyə verməyəcək, mübarizələrdə, çəkişmə-

lərdə böyüyəcək və güclü olacaq... Amma bu güc, bu 

alov məişəti onsuz  təsəvvür edə bilmədiyimiz maye 

qaz kimi səmərəli yox, böyük bir binanı partladacaq, 

mühariblərdə insan öldürmək üçün  istifadə edilən si-

laha çevriləcək. 

Ziyanlı tərəfləri isə ... 

Bu yazını çoxdan yazıb facebook profilimdə pay-

laşmışdım. Sonra dərindən araşdırma aparıb daha bö-

yük oxucu auditoriyası üçün publika.az-a verməyi 
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düşünürdüm. Sonra fikrimdən vaz keçdim. Çünki ya-

zıçı, ədəbiyyatşünas, publisist kimi hobbi naminə ya-

zılar yazan biri kimi görünsəm də, daha çox mən mü-

əlliməm, pedaqoqam. Buna görə də “bu yazını yazıb 

bir neçə nəfərin xətrinə dəyə bilərəm” – deyib qələmi 

yerə qoydum. Nöqtələrdən sonra tamamilə başqa for-

mada söz açacaq, izah edəcəkdim subyektiv fikirlə-

rimlə. Həm ağsaqqal, həm də gənc yazıçılarmıza ürək 

sözlərimi deyəcəkdim. Aqressiyadan uzaq, sakit və 

təmkinli.  Amma təəssüf... 

Çünki bu yazını mənə yazdıran gənc tənqidçi Gü-

nel Mövludun “vətənpərvərlik elə bir şeydir ki, onun-

la Volterin, Russonun, Hüqonun qarşısına çıxmaq 

"ədəbsizlikdir, əxlaqsızlıqdır” cümləsi idi. Bu cür fi-

kirləri istər bədii, istərsə də tənqidi yazılarında gör-

düyüm bu tip bir qrup gəncin formalaşdırdığı yeni 

ədəbiyyat bic doğulmuş və böyüməkdə olan ədəbiy-

yatın olduğunu sübut edir mənim üçün. 

Axı Günel xanım yaxşı bilməli idi ki, sadəcə bəşəri 

ideyalar tərənnümçüsü, Turan sevdalısı Hüseyn Ca-

vid vətənpərvərliyi ilə, millətə olan sevgisi ilə nəinki, 

Volterin, Russonun, Hüqonun qarşısına çıxmaq olar, 

hətta ayaqlayıb o tərəfə də keçmək olar. Çünki milli 

dəyərlərinə sahib çıxmaq, onu hər şeydən üstün tut-

maq onların təqdim etdiyi millətçilik deyil, sadəcə in-

san sevgisidir. Mən insanı sevirəm, amma bu qanım-

dan, canımdan olarsa, ona daha çox bağlı, daha çox 

tutqun oluram. Cavidin, Cavadın, Əli bəy Hüseynza-

dənin, M.Ə.Rəsulzadənin, Xəlil Rza Ulutürkün, Bəxti-

yar Vahabzadənin milli sevgisi sənin qarşısına çıxa 

bilmədiyin avropalıdan fərqli olaraq bonapartizm, fa-
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şizm yaratmaq ideyasına söykənmədi. Nə qədər və-

tənpərvər və millətçi olsaq belə, yenə də qonağı özü-

müzdən üstün tutub, yeməyimizin ən dadlısını, evi-

mizin ən yaxşı yerini qonağa verdik. Bunları görmə-

mək ən azından nankorluqdur. 

Adını çəkdiyi Hüqo “Səfillər” əsərində keşiş obra-

zını elə bir sevgi ilə yaradıb ki, adam az qalır, lap dö-

nüb xristian olsun, elə məhz o cür keşişlərə ibadət et-

sin. Onun vicdan, ədalət, mərhəmət hissini elə ali şə-

kildə təqdim edir ki, sanki kilsənin çıxardığı heç bir 

oyundan xəbəri yox idi. Dünyanın parçalanmasında 

və idarə olunmasında ən iyrənc yollara əl atmasını 

sanki kilsə etmirdi. Nəzərə almaq lazımdır ki, min il-

dən çoxdur ki, Avropanı birləşdirən ən ali dəyər din 

idi, milli dəyər yox və həm də islami dəyərlərə qarşı 

birləşdirirdi. Necə ki, Osmanlı imperiyasının tabeçili-

yində olan xalqları İslami dəyərlər birləşdirirdi. De-

məli, tolerant saydığın avropalı özünü həmişə səndən 

yüksəkdə tutub və aşağıya baxıb, öz dəyərlərindən 

gözünə eynək, əyninə don geyəcək. Sən isə əynindəki 

dəyərlər paltarından utandığın üçün soyunur, soyun-

duğun üçünsə çılpaq qalıb lap biabır olursan. 

Nədənsə yazını yenə davam etdirə bilmədim. 

İkinci dəfə isə Əkrəm Əylissiz. (Məncə, Əylis kəndi-

nin dili olsaydı, ondan imtina edərdi. Amma elədiklə-

rini haram etmədən, vicdanı və erməni ruhu ilə baş-

başa buraxardı.) Əkrəm Əylisli sindromu yarananda 

yazmaq həvəsinə düşdüm. Amma gördüm hamı ya-

zır. Düşündüm ki, ayıbdır, hamı yazır, mənim yazma-

ğımla nə dəyişəcək ki? Qoy elə dərdimizi, sərimizi 

dostlar arasında bölüşək, mübahisəmizi də orda edək. 
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Beləcə yazmaq fikrindən vaz keçib, başladım yazılan-

ları diqqətlə izləməyə. Gördüm ki, Əkrəm kimi milli 

ədəbiyyatımızın ruhuna yad olan, milli və dini kimli-

yinə aid olmayan bir şəxsin “atalıq” (düzdür ona ədə-

biyyatımızın atası ifadəsini kimsə işlətməyib, əstəğ-

fürullah, mən də bu düşüncədə deyiləm. Amma təəs-

süflər olsun ki, onun ruhunda qidalananlar var hələ 

də) etdiyi ədəbiyyatın bic balalarının olması və inki-

şaf etməsi təbiidir. Elçisi gülüm olanın, başına külüm 

olar. 

İzlədikcə gördüm ki, qısa bir zamanda vətən xai-

ninə “insan” deyib müdafiə edən ziyalılarımızın sayı 

çoxaldı. “Bəşəri ideyalar”a sahib olan bu insan hü-

quqları qoruyucularının demirəm dədəsini, anasını 

söysən, deyirəm toyuğuna kiş desən, görəsən tole-

rantlıqlarını saxlaya bilərlərmi? Maşınının yerində 

maşın saxlasan, iki dəfə yanlış olaraq zəng etsən, val-

lah, adamın dədəsini yandırardılar. 

Bütün bunların fonunda kimsə mənim dədəmi, 

anamı, evimi təhqir edib, aşağılayırsa, məgər mən 

susmalıyam? Qətiyyən yox. Susaramsa, deməli, hey-

siyyat və ləyaqətim yoxdur deməkdir. Hətta haqqımı 

bütün formalarda tələb etməliyəm düşüncəsindəyəm. 

Əgər bir xalq heysiyyatına toxunulduğunu anlayır, 

dərk edirsə, deməli, onun xalq kimi yaşamağa haqqı 

çatır. Əks təqdirdə isə yox. 

İndi gəlib el qınağını tənqid edərək, “yox biz Ək-

rəmi öldürsək, döysək, bizə Avropa nə deyər?” deyib 

hüquq müdafiəçisi olublar. Birincisi,  bu xalqı tanıyan 

olsa idilər, bilərdilər ki, anasını, bacısını təhqir etmiş 

ermənini belə versən əlinə, təəssüflər olsun ki, yenə 
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ürəyi ağrıyıb, bağışlayan xalqdır. O ki qala özünün 

nankor övladının qanını tökə. Bunu bu xalqın ruhun-

dan qidalanan Cəlil və Cavidin yaratdığı obrazlar ay-

dın şəkildə sübut edir. “Kamança” əsərindəki qəhrə-

manın erməni Baxşını əsir götürəndən sonra bağışla-

ması, Hüseyn Cavidin “Ana” pyesindəki Səlma ana-

nın oğlunun qatili Muradı öz vicdanı ilə baş-başa bu-

raxması, hətta oğlunun dostlarından gizlətməsi ən ba-

riz nümunədir. 

Yenə yazını davam etdirmək həvəsim o qədər ol-

madı. Çünki bu hadisələr ədəbi məsələdən siyasi mə-

sələyə çevrildi. Kimlərsə bundan istifadə edib dostum 

Yusif Əli Əfşar demiş “bu gün bədii ədəbiyyatdakı 

obrazları bütöv bir millətin adına çıxaraq, dahilər ya-

ratmış millətmizi kölgələyirlər...” 

Amma Günel Mövludun “Qarabağ qaçqını olaraq 

Əkrəm Əlyislinin romanı mənim hislərimi təhqir et-

mir” ifadəsi adamı yaman incidir. Öz aləmində de-

mokratik çıxışlar edib zəhləmizi tökən bu xanım hə-

min dəqiqə bu ölkəni böldü. Qarabağlı, naxçıvanlı de-

yə ayırdı. Amma bir azərbaycanlı kimi bu cür ifadələr 

mənim heysiyyətimə toxunur. Necə olur ki, bundan 

əvvəl başqa bir çıxışında qaçqın düşdüyü dövrdən, 

qaçqın düşərgələrindən, itirilmiş doğma kəndindən, 

uşaqlığından, sahib ola bilmədiyi sinif yoldaşlarından 

danışarkən kövrəldiyini, hətta ağladığını gizlədə bil-

məyən bu xanım “Daş yuxular” romanını oxuyanda 

hislərini təhqir edəcək heç nə tapa bilmir.  
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Heç olmasa əsərin obrazlarının uşaqlığından da-

nışdığı hissələri oxuyub “itirilmiş uşaqlığı” olmayan 

adam kimi özünü təhqir olunmuş hiss etmək lazım 

idi. 

Bu əsl riyakarlıqdır. Tolerantlıq donu geymiş bic 

adamların riyakarlığı kimi. 

 

www.publika.az 
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İsa Muğannanın “İlan dərəsi” kitabında tarixilik və 

mistika 

 

İsa Muğanna... Bu ad bütün Azərbaycan oxucusu-

na doğmadır. Ədəbiyyata gəldiyi gündən keşməkeşli 

bir ömür yolu keçən İsa Muğanna tutduğu qələmə 

həmişə sadiq qalmış, çətinliklərə, təzyiqlərə baxmaya-

raq, inandığı yoldan dönməyən dahi bir şəxsiyyət ki-

mi özünü təsdiqləmişdir. Ədəbiyyatımızda, bəlkə də, 

dünya ədəbiyyatında onun kimi ikinci bir şəxsiyyət 

yoxdur ki, uzun illər öncə yazdığı əsərlərə dönə-dönə 

qayıtsın, məzmununda ciddi dəyişikliklər etsin. Bəlkə 

də, kimlərsə bunu cəsarətsizlik və lüzumsuz bir hal 

kimi qəbul edir. Amma, məncə, bu, İsa Muğannanın 

yazdıqlarına və düşündüklərinə sədaqətli olmasından 

və səmimiliyindən irəli gəlir. Çünki qələminə və sö-

zünə şübhə belə olmayan bir sənətkar öz əsərini yeni-

dən işləyir, onu əlavələrlə zənginləşdirirsə, bu bir növ 

onun səmimi söz ustadı olduğundan xəbər verir. Pro-

fessor Nizami Cəfərovun təbirincə desək, “Mən sizin 

yazdığınız hər cümlənin heyranıyam, çünki sizin yaz-

dığınız hər bir cümlə Azərbaycan dilinə tarixi nüfuz 

(və hörmət) gətirir. Sizin bədii intellektual təfəkkürü-

nüzün miqyası elədir ki, dünyada mövcud olmuş (və 

olan!) istənilən xalqın yazıçısının bədii intellekti ilə 

müqayisə oluna, həmin müqayisədə ən qeyri-obyek-

tiv hakimin münsifliyi ilə qalib gələ bilər”.  

İsa Muğannanın “Yanar ürək” əsərini yenidən iş-

ləyib “İdeal”, “Doğma və yad adamlar” əsərini “İsa-

həq, Musahəq” adlandırması, “Qəbiristan”ı, “GurÜn”   
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və “Cəhənnəm”i yenidən əlavələrlə işləyib oxuculara 

təhvil verməsi səbir və əzm istəyir. Heç bir yazıçı bə-

dii əsərinə qarşı bu qədər tələbkar deyil. Amma İsa 

Muğanna bunu bu ahıl yaşlarında da edirdi. Ömür-

gün yoldaşı Firuzə xanım belə Muğannanın bu tələb-

karlığına bəzən üsyan edirdi. Söhbətlərimizin birində 

ustad sənətkar dedi ki, “Gərək “Məşhər”i yenidən iş-

ləyim”. Bu zaman Firuzə xanım: “Ay İsa, bəsdir, sən 

Allah” deyərək etirazını bildirdi. İsa müəllim isə öz 

mövqeyində qaldı və imkan tapan kimi işləyəcəyini 

desə də, ömür vəfa etmədi. 

İsa Muğannanın son  kitabı olan “İlan dərəsi”ndə 

dörd yeni əsəri verilib: “Həyatımdan səhifələr” oçer-

ki, “Qırx kisə qızıl”, “Söz yarası” və “İlan dərəsi və ya 

peyğəmbərin taleyi” povestləri. Bu əsərlər ilk dəfə 

Azərbaycan jurnalında çap edilsə də, hələ kitab şək-

lində oxuculara təqdim edilməmişdir. Bu əsərlərin bi-

rinci nəşrini hazırlamaq ilk dəfə mənə nəsib oldu. Bu 

mənim üçün İsa Muğanna demiş “fantastikasız fan-

tastika” kimidir. Çünki bir vaxtlar əsərlərini oxuyub 

ideal dünya axtarışında olan bir tələbənin bu ideal 

dünyanı təqdim edən bir dahinin əsərlərini çapa ha-

zırlaması və ön söz yazması bir möcüzə kimidir. Pa-

foslu səslənməsini istəmədiyim bir fikri bura yazmaq 

istərdim, ön söz yazıb-yazmamağım haqqında çox 

düşünürdüm. Sərhədsiz bir ideya və fikir sahibinin 

əsərləri haqqında nəsə yazmağın məsuliyyəti məni sı-

xırdı. Amma Ustadım qəbul etdiyim Muğannanın şə-

rəfinə və əsərlərindən təsirlənərək yazdığım “OdƏr-

lər” romanımın ön sözünə yazdığı rəydəki son cümlə 

məni cürətləndirdi: Çünki bizim ikimizin taleyi var bu 
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kitabda. Tale birliyi, əbədi yazıçılıq birliyi, gələcək həyat 

birliyi böyük, nadir xoşbəxtlikdir... 1 Elə bu cümlədən 

ürəklənib kitabın adını da təklif etdim: “İlan dərəsi”. 

Bir az düşündü və “olar” dedi. Çünki təklifi etdiyim 

zaman kitabın üz qabığının dizaynını da aparmışdım. 

“Ağ gəlini yaxşı fikirləşmisiniz”, – dedi. Zəif görən 

gözləri ilə ƏsƏlmənin təsvir edildiyi rəsmə baxıb: 

“Bunu daha yaxşı oxşatmısınız”, – dedi. Bu, ikimizin 

də gülüşünə səbəb olmuşdu. 

Azərbaycan ədəbiyyatında çox böyük rezonans 

doğuran “İdeal” əsəri haqqında, demək olar ki, ölkə-

mizin ən böyük alimləri öz tənqidi fikirlərini yazmış-

dır. 

Akademik İsa Həbibbəyli “İsa Hüseynovdan İsa 

Muğannaya: Axırıncı əlyazma və bütöv dünya” mə-

qaləsində qeyd edir ki, “İsa Hüseynovun yaradıcılığı 

Azərbaycan bədii nəsrinin böyük ustadı Cəlil Məm-

mədquluzadə ilə altmışıncı illər ədəbi nəslinin arasın-

da körpü funksiyasını daşıyır. İsa Hüseynovun əsər-

ləri Azərbaycan altmışıncılarının möhtəşəm bir prolo-

qudur. Sanki, İsa Hüseynov doğma və yad adamlar 

haqqındakı qənaətlərini, yazıçı təəssüratlarını Azər-

baycan altmışıncılarına təhvil verib, özü tamam yeni 

bir sahə ilə, “İdeal” romanı ilə və onun davamı olan 

yeni dünyanı təsvir etməklə məşğul olmağa keçmiş-

dir. “İdeal” yalnız İsa Hüseynovun yaradıcılığında 

                                                           
1Şəmil Sadiq. “Odərlər” romanı. İsa Muğanna. Ali roman. 

(Bakı, Hədəf Nəşrləri 2013.) 
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deyil, geniş mənada Azərbaycan ədəbiyyatında özü-

nəməxsus bir istiqamətdir”.1 

İsa Hüseynovun birdən-birə İsa Muğanna olduğu-

nu düşünən və yazanlar da az olmamışdır. Amma 

onun ta doğulandan Muğanna olub, sivilizasiyanın 

yaradılışından xəbər verən Muğlardan olması nəsil-

nəcabətinin keçdiyi həyat yolundan görünür. İsa Mu-

ğanna doğulduğu gündən İsa Əfəndi olmuşdur. Hər 

şeyi bilən ağa, üləma, sayğıdəyər, bilgiyə sahib anla-

mında işlənən “Əfəndi” kəlməsi İsa Muğanna doğu-

landa ona verilən ilk ad idi. İlahi bir səs bu adı İsa 

Muğannanın ata qohumu Hilal xalaya dedizdirib. 

Müəllif bunu özü belə qeyd edir: “Hilal xala sevinclə 

xeymədən eşiyə atılıb, deyib: – Gözün aydın, ay 

Omar ağa, İsa əfəndi gəldi!” İsa Əfəndi Muğannanın 

əmisi olmuşdur. Tarixi sirləri varisləri ilə gələn nəsil-

lərə ötürən Muğlar, Muğannalar İsa Əfəndiyə “Nəslin 

Günəşi” deyərlərmişlər. Çünki o, SafAğ elminin bili-

cisi və bu elmi  gənclərə çatdırmaqda görəvləndirilən 

bir şəxs idi. O, dövrü üçün çox təhlükəli “İstoriya İs-

lama” kitabını yazmışdır. Yaradılışın sirlərini qəlbin-

də daşıyan, amma bildiklərinin hamısını OdƏrlərə 

ötürə bilməyən bir SafAğ alimi idi. Çünki vaxtsız və-

fat etmişdir. Bu şanlı və müqəddəs iş İsa Muğannanın 

çiyninə düşdü və o, bu şərəfli işi ləyaqətlə, yolundan 

dönmədən həyata keçirdi. Mehdi Hüseynə “Anadil 

ötəndə” öçerkinə görə “atamı daha yaxşı tanıyı-

ram”deyib öz gördüklərindən yazan İsa Muğanna 

ömrünün sonuna qədər gördükləri və eşitdiklərindən 

                                                           
1"Ölümdən sonrakı həyat". İsa Həbibbəyli. İsa Hüseynovdan İsa 

Muğannaya: Axırıncı əlyazma və bütöv dünya. (Bakı Hədəf Nəşrləri.) 
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başqa heç nə yazmadı. Gördükləri onun həyatına bi-

çilən yaşam, eşitdikləri isə Bağ atanın ona babaları, 

ataları və işıq vasitəsi ilə dedikləridir. İsa Muğanna-

nın yazdıqlarını anlamayan, dərk edə bilməyən şəxs 

gərək, onun 81 yaşında yazdığı “Həyatımdan səhifə-

lər” oçerkini oxusun. O bir OdƏr nəslinin şəcərəsini, 

dərk etdiyi həqiqətləri bu əsərində yazmış, o əsərləri 

niyə və necə qələmə aldığını pafossuz qeyd etmişdir. 

Bu oçerk İsa Muğannanın yaşadıqlarını və yazdıqla-

rını özündə əks etdirən bir tezisdir sanki. 

İsa Muğanna möcüzəli bir şəxsiyyətdir. “Həyatım-

dan səhifələr”i oxuyanda bir hadisə oxucunu mistika 

ilə tarixi gerçəkliyin vəhdətində vəcdə gətirir. Çünki 

“Həyatımdan səhifələr” nə qədər tarixə söykənən bir 

oçerk olsa da, bir o qədər də mistik inancı ehtiva edir. 

Əsərdən bir daha İsa Muğannanın Hüseynovdan Mu-

ğannaya çevrilməsinin təsadüfi olmadığının şahidi 

oluruq. Müəllifin həyatında baş verən həqiqətləri 

mistik bir yozumla təqdim etməsi qeyri-adi düşüncə 

sahibi olduğunu ortaya çıxarır. “Postmodernist mətn-

lərdə məqsəd hadisəni danışmaq deyil, hadisənin ya-

ratdığı duyğuları anlatmaqdır ki, bu da “yalnızlıq, 

gerçək həqiqət, depressiya” kimi duyğuların ifadəsi-

dir“.1 

Əsərdən məlum olur ki, İsa Muğannanın və ömür-

gün yoldaşı Firuzə xanımın valideynləri rəhmətə ge-

dəndən sonra həm özünün 6 bacı-qardaşı, həm də Fi-

ruzə xanımın 6 bacı – qardaşını evləndirib köçürmək 

                                                           
1İsmayıl Şıxlının tanış etdiyi İsa və Firuzə Muğannalar. 

2014.06.22. http://modern.az/articles/59560/1/ 
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bu kişinin müqəddəs vəzifəsi olur. Onları evləndirib 

yola salandan sonra, yəni evləndikdən 20 il sonra hə-

yatının sevinci-Sevinc adlı qızı dünyaya gəlib. Bu, 

doğrudan da, bir möcüzədir. İsa Muğannanın vəfatın-

dan sonra Firuzə xanım bu müəmmalı həyat tərzinə 

bu cür qiymət verir: “İsayla o qədər ağrılı-acılı gün-

lər  gördük ki... İsanın da,  mənim də atam müharibə-

yə gedib qayıtmadılar. Davud Nəsib adında şair var 

idi, tanıyırdınızmı? Bax, o, kiçik qardaşım idi. Atam 

elə onun ancaq üzünü  görə bildi. Onların  evində İsa 

böyük uşaq idi, bizim evdə də mən. Onların hamısını 

böyüdüb ali təhsil verdik, ailə sahibi elədik. Amma, 

demək olar ki, indi onların böyük əksəriyyəti dünya-

dan köçüb. Mən bilmirəm nədir günahımız ki, onlar 

bizdən qabaq köçdülər, axıra qalan biz olduq”.1 

Bundan sonra isə “Yanar ürək”, “İdeal”, “Doğma 

və yad adamlar”, “İsahəq, Musahəq” yazılır, cəmiy-

yət İsa Hüseynovu İsa Muğanna olaraq tanıyır. Bu, o 

zaman olur ki, İsa Muğanna şəcərənin layiqli yaşama-

sını təmin edir. Seçilmiş olduğunu sübut edir. Beləcə 

gah silsilənin çağdaş nümayəndəsi Səmədi, gah da ən 

qədim nümayəndələri-ƏsƏlməni (Süleyman peyğəm-

bəri), ƏsƏlEyi (İsa peyğəmbəri) BağhəmOdu (Mə-

həmməd peyğəmbəri), ÜnƏsimi (Nizami Gəncəvini), 

Nəsimini yazdı. Yazdı və qəbiristanlığa çevrilmiş be-

yinləri SafAğ işığı ilə işıqlandırmağa çalışdı. Amma 

bəzi qəbiristanlıqlar bunu dərk edə bilmədi. İsa Mu-

ğannanın ağlını itirdiyini söylədi və yazdı. Düzdür, 

İsa Muğannanın SafAğ elmi haqqında dedikləri bir 

                                                           
1Xalq Qəzeti. 4 may 1997. Faciənin kökü. 
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insanın asanlıqla qəbul edə biləcəyi fikirlər deyildi. 

Bunun üçün gərək beynində SafAğ işığı olsun. Bey-

nində bu işıq olanlar və ya bu işığı görmək istəyənlər 

onun yazdıqlarını duya və ya anlaya bilərlər. Hüseyn 

Cavid heç də təsadüfən “Şeyx Sənan” əsərində Səna-

nın və Xumarın əl-ələ tutub uçduğunu yalnız ruhu 

pak olanların gördüyünü yazmamışdır. O pak ruhla-

rı – SafAğ işıqlarını yalnız saflaşmışlar görə bilərdi. 

Nəzərə alsaq ki, beyinlərimizin işığı sönüb, onda biz 

İsa Muğannanın 40 ilə yaxın bir zamanda SafAğ elmi 

haqqında yazdıqlarını necə başa düşə bilərik? 

“İdeal” romanındakı “Qapalı dünya”, “Eysar çar-

mıxda”, “Peyğəmbərin möhürü” kimi hissələri və on-

dan sonra bu ideyanı daha da dərinləşdirib “Cəhən-

nəm”, “Qəbiristanlıq”, “İsahəq, Musahəq”, “İlan də-

rəsi və ya peyğəmbərin taleyi”, “Qırx kisə qızıl” kimi 

əsərləri ağlı başında olan heç kim yaza bilməz. Çünki 

bu ağıl göylərlə əlaqəyə girə bilmirsə, ordan qidalana 

bilmirsə, onları nə düşünə və qələmə ala bilər, nə də 

anlaya... İnsan göylərlə – Yaradanla əlaqəyə girməyi 

və onu eşitməyi bacardığı bir zaman ağlı-SafAğ işığı 

başındakı kəllə sümüyündən ət qeyri-iradi fikirlər 

söylər. “Həyatımdan səhifələr” oçerkini vərəqlədikcə 

görürük ki, İsa Muğanna ağlı başından çıxıb göyləri 

gəzən və eşidən bir OdƏrdir...   

 

*** 

İsa Muğannanı tarixi keçmişimiz, insanın yaradı-

lışı, mifik düşüncələr maraqlandırsa da, o, çağdaş cə-

miyyətimizdə gedən proseslərə heç bir zaman biganə 

qalmamışdı. 85 yaşlı yazıçı iki eynəyi üst-üstə geyə-
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rək, böyük bir lampa işığında oxuyub-yazmasına bax-

mayaraq, milli taleyimizə təhlükə olan bütün məsələ-

ləri izləyir, öz analitik düşüncələrini istər müsahibələ-

rində, istərsə son yazdığı povest və romanlarında 

ürək ağrısı ilə qələmə alırdı. İsa Muğanna yerlə gö-

yün əlaqəsindən danışır, qədimdə yerdə olanların xə-

bərini göylərdən aldığını deyirdi. Orxan Fikrətoğlu-

nun “Ölü mətn” romanında deyildiyi kimi, “Hələ 

göydən səs, mələk, fikir və adam gəlməkdədir. Qeyb-

dən xəbər eşidənlər var. Bizim elin kahininə Dədə de-

yirlər. O, bizim mətnimizi yazır”. Bu ifadələr sanki 

İsa Muğannanı ifadə edir. Hətta Orxan Fikrətoğlunun 

Cəlil Məmmədquluzadəyə ruhən bağlılığı göstərir ki, 

özünü Cəlil ədəbi məktəbinin yetirməsi hesab edən 

Muğanna yaradıcılığının ikinci mərhələsi-magik rea-

lizmi Orxan Fikrətoğluna da təsir etmişdir. Bu baxım-

dan “Ölü mətn”də adı keçən təhrifsiz Dədə elə İsa 

Muğannanın prototipidir, demək olar.  

Yaranışının tarixi və səbəbləri bilinməyən erməni-

türk düşmənçiliyi mövzusunda hələ “Cəhənnəm”, 

“Qəbiristan” romanlarında yazmış yazıçı “Qırx kisə 

qızıl” və “Söz yarası” povestlərində bu mövzuya ye-

nə toxunmuş, düşmənin fitnəkarlığını bir daha gös-

tərməyə çalışmışdır. 

  

*** 

İsa Muğanna “İdeal” romanında qoyduğu bir ide-

yanı – “Xalqların vahid kökü və vahid dili” ideyasını 

“Qırx kisə qızıl” povestində çox anlaşıqlı bir dillə qə-

ləmə almışdır. Öz prinsiplərindən vaz keçməyən, bə-

şərin taleyi düşüncəsinin carçısı olan filosof-yazıçı bu 
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əsərində SafAğ elmini başa düşməyənlərə müəllimlik 

etməyi qarşısına məqsəd qoymuşdur. Düzdür, müəl-

lifin bu müəllimliyi-ustadlığı bütün əsərlərində var, 

amma bu əsərdə ustad sənətkar sanki dediklərinin 

dərin mənasını anlamayan şagirdlərinə bütün bu mət-

ləbləri daha asan, daha sadə və bir az da onun ruhuna 

daha yaxın olan əhvalatlarla yoğuraraq çatdırmışdır.  

“Qırx kisə qızıl” povesti bir gəncin-Zahidin dilin-

dən danışılır. Fəlsəfi fikirlərlə yüklü olan bu tale kita-

bı əsərin baş qəhrəmanı Zahid və Nəsibənin saf sevgi-

sinin təqdimi ilə gərilmiş fikirləri sanki sığallayır, ox-

şayır. Amma bu şirin sevgi nəğməsi bir həyat fəlsəfə-

sini özündə daşıyır. 

Əsərdə erməninin dilindən danışılan “Aşıq Qərib” 

dastanının əsli, sözsüz ki, rəmzi mənadadır. Bütün ta-

rixçilərin gəldiyi bir qənaət var: bütün insanlığın və 

türkün qədim tarixi bu gün gizli qüvvələr tərəfindən 

gizlədilir və ya təhrif edilmiş formada bizə təqdim 

edilir. İsa Muğanna da “Aşıq Qərib” dastanının əsil 

variantını bu əsərdə təqdim etməklə, tarixi şəxsiyyət 

olan Məmmədhüseyn Təhmasibi bir obraz kimi təsvir 

etməklə, hətta Məhəmmədhüseyn Təhmasibi bu das-

tanın əsl variantını nəşr etdirməməkdə günahlandır-

maqla, Ermənistandakı gizli “Matenadaran” kitabxa-

nası haqqında “Matenadaran əməkdaşı” Karens Ka-

rapetyanın dilindən danışmaqla, Mircəfər Bağırovun 

antimillət fəaliyyətini təqdim etməklə, Göyçə mahalı-

nın ermənilərə necə verilməsini, insanların necə köçü-

rülməsini göstərməklə türk dünyasını öz tarixini araş-

dırmağa, düzgün kimliyini bilməyə səsləyir. Tarixi 
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əsərləri özünə mövzu seçən bədii əsərlərin bir funksi-

yası da bu olmalıdır, bizcə. 

Yazıçının bir çox əsəri kimi, “Qırx kisə qızıl”ı da 

vərəqlədikcə, sanki, tarixi bir əsər oxuduğunu, bitir-

dikdən sonra isə İsa Muğannanın tarixçi və bu əsərin 

də tarixi əsər olduğunu düşünürsən. Çünki bədii ədə-

biyyat olmasına baxmayaraq, o qədər inandırıcı bir 

dil, fakt var ki, dəhşətə gəlirsən. Bəlkə də, İsa Muğan-

nanın yazdıqları bir tarixdir və oxucuların dəli olma-

ması üçün adını bədii ədəbiyyat qoyub. Axı nə qədər 

də olmasa, bədii ədəbiyyat təxəyyülün məhsulu kimi 

qəbul edilir. Amma biz dünya ədəbiyyatından da 

görmüşük ki, bu gün dünyanı heyrətə gətirən texni-

kaların: yeraltı gəmilərin, vertolyotların nəzəriyyəsi 

elə ilk dəfə Jül Vernin bədii əsərlərində verilmişdir. 

Sonralar isə alimlər bu fantastik fikirlərdən bəhrələ-

nərək yeni ixtiralar etdilər və bu ixtiralar bu gün hə-

yatımızın əsas amilinə çevrildi. Jül Vern deyirdi ki, 

bir adamın xəyal edəcəyini başqasının reallaşdırması 

çətin deyil. Bəli, bu gün, bəlkə də, bizlərə xəyal kimi 

görünən İsa Muğanna ideyaları, açılmamış gizlin 

mətləblər, gizlin tarixlər bir gün bir tarixçi, arxeoloq 

tərəfindən kəşf ediləcək. 

İsa Muğanna yenə bir çox stereotipləri yıxdı. Çün-

ki əsərdə Uğur Mağarov, Mircəfər Bağırov, Məmməd-

hüseyn Təhmasib, Yemliyanov kimi tarixi şəxsiyyət-

lər və ya tarixi şəxsiyyətlərin prototipləri var. O, indi-

yə qədər kimsənin cürət edib söyləmədiyi bir fikri bə-

dii obrazın dilindən təqdim edir: “Karens necə hey-

rətləndisə, hətta dizləri üstə qalxdı. 
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– Professor Məmmədhüseyn Təhmasibi yaxşı ta-

nıyıram mən, – dedi. Göyçə aşıqlarından dastan top-

lanmasında iştirak eləmişəm. “Aşıq Qərib”i də mən 

vermişəm ona. Amma nədənsə mənim verdiyim mət-

ni – OdƏrUn variantını yox, savadsız bir aşığın da-

nışdığını yazıb.” Düzdür, bunu deyən erməni Kara-

nes Karapetyandır və o, həmin Karapetyandı ki, “Ta-

qanroq” diviziyasında qeyri-adi qəhrəmanlığı ilə 

fərqlənən azərbaycanlı Uğur Mağarov haqqında iki 

daşın arasında da olsa, “material” vermişdi KQB-yə. 

Buna – erməninin dediklərinə inanmaq çox çətindir. 

Amma düşünsək ki, Karapetyan bu fikirləri heç bir 

təzyiq altında deyil, sadəcə vicdanının səsi ilə etiraf 

etmişdir, bu etiraf isə azərbaycanlıların heç bir vəhşi-

liyə, fitnəyə baxmadan öz əqidələrindən: insansevərli-

yindən, qonaqpərvərliyindən, dürüstlüyündən yaran-

mışdır, deməli, yazıçı Karanesin fikirlərini təqdir edir. 

Bir anlıq 1930-1940-cı illəri yada salıb gözlərimiz 

önündə canlandırsaq, o dövrdə bir çox qeyri-adi hadi-

sələrin baş verdiyini görmüş olarıq. “Dədə Qorqud” 

dastanını repressiyaya məhkum edən bir rejim necə 

olur ki, şifahi xalq ədəbiyyatımızın toplanmasına ica-

zə verir və pul ayırır? Azərbaycanda yaşayan türkləri 

sürgün etməyi düşünən bir rejim necə olur ki, Cənubi 

Azərbaycan haqqında şeirlər, romanlar yazılmasına 

start verir? Əlbəttə ki, toplanan bir çox mətnlər təhrif 

olunaraq yazıya alınmış, həqiqətlər gizlədilmişdir. 

Hətta bir çox tədqiqatçılar bu gün o dövrdə qələmə 

alınmış nümunələrin yanlışlığından söz açır, bəzi nü-

munələrin isə şəxslərin yaradıcılıqlarının məhsulu ol-

duğunu sübut etmişlər. Bəli, bu mətləblərin araşdırıl-
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masına böyük ehtiyac var və tarixçilərin bu gizlinlərə 

bir daha dönmələrini və heç bir təzyiq olmadan doğ-

ru-dürüst tədqiq etmələrini səbirsizliklə gözləyirik.  

Əsərdə diqqəti çəkən bir məqam da var: Karanes 

“Aşıq Qərib” dastanının tədqiqatçısı, əsərin baş qəh-

rəmanı Zahidi Məhəmmədhüseyn Təhmasiblə tanış 

edən bir şəxsdir. Zahidin atası – Uğur Mağarova xə-

yanət edən Karanes OdƏr tarixinin üzə çıxmasını is-

təyən şəxslərdən biri kimi təqdim edilir. Elə buna gö-

rə də canıyananlıq edib Zahidi Məhəmmədhüseyn 

Təhmasiblə görüşdürür və onu aspiranturaya daxil 

etdirməsini tapşırır. Məhəmmədhüseyn Təhmasib isə 

onu qəbul edir və Zahidin izinə düşdüyü və bu məq-

sədlə də yazdığı “Aşıq Qərib dastanında tarixi həqi-

qətlər” əsərini oxuyur və ona deyir: – İlk rəyi respub-

likanın ən yüksək instansiyasından eşidəcəksən. Yəni 

mənim fikrimi instansiyanın rəyindən sonra biləcək-

sən”. Bundan sonra isə “respublikanın ən yüksək ins-

tansiyasından” rəy bildirilir: Zahid Mircəfər Bağıro-

vun kabinetinə çağırılır: ”Oxu tar” yazan Müşfiqin 

yolu ilə gedirsən?” deyilib istintaqsız, filansız həbs 

edilir. 

Bu, diqqətli oxucunu heyrətləndirən bir məqam-

dır. Çünki Karanes bir zamanlar Zahidin atası ilə 

dostluğunu, onlara yaxınlaşmasını gizli erməni kəş-

fiyyatının əli ilə etdiyini etiraf edərək, haqqında “ma-

terial” verib “qızıl medalı” iki “qırmızı medal”la əvəz 

etdirməsi günahını yuyub, unutqan bir xalqın övladı-

nı yenə aldatmışdır. Uğur Mağarov erməninin-Kara-

nesin OdƏr tarixini bilməsini və ona bəzi mətləblər-

dən danışmasını xoş niyyət kimi qəbul edib yenə evi-
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nə almışdır. Sonda yenə onun fitnəsi ilə şəcərənin da-

vamçısı, Uğur Mağarovun oğlu Zahid Mağarovu tələ-

yə salmışdır. Onların kimliyini bilən bu erməni məkr-

li biri olduğunu bir daha göstərmiş olur və yenə öz 

əlimizlə susduruluruq. Zahid bu işlərin başında er-

məni olduğunu əsərdə heç düşünmür də. Çünki o, 

yazdığı gizlin tarix kitabını ilk dəfə Məhəmmədhü-

seyn Təhmasibə vermiş və ondan sonra həbs edilmiş-

dir. 

Əsərin müsbət sonluqla bitməsi oxucunu ümid-

ləndirir. Dastan üzərində qurulan, “Qırx kisə”dəki qı-

zılın OdƏr dilindəki sözlər olduğunu məharətlə oxu-

cuya izah edən yazıçı OdƏr həqiqətlərini öyrənən Za-

hidə axır ki, sevgilisi Nəsibədən “hə” cavabını eşitdir-

miş və vüsala çatdırmışdır. Mircəfər Bağırovun edam 

edilməsi ilə azadlığa çıxan Zahidi sevgilisi qarşılayır. 

Bu, bir ümid işığıdır. Demək ki, şəcərə hələ də yaşa-

yır, gizlədilmiş tarixlərin ortaya çıxmasına ümid var. 

Bu ümid isə onların yanında olan Nəsibə kimi türk 

qızlarının dəstəyi ilə həyata keçiriləcək. Əsərin qəhrə-

manı Zahid sanki İsa Muğannanın prototipidir. Çünki 

onun vərəsənin nümayəndəsi olması, dünyagörüşü, 

taleyi, filoloq olması, öz xalası qızını sevməsi, onunla 

evlənməsi və s. bir çox xüsusiyyətlər İsa Muğannanın 

yenə tanıdıqlarından yazmasına, həm də çox yaxın-

dan tanıdıqlarından yazması ideyasına sadiq qaldığı-

nı göstərən amildir. Bu dəfə isə tanıdığı özü və bu 

gün də ona dəstək olan sevimli ömür-gün yoldaşı Fi-

ruzə xanımdır. Bu əsəri yazmaqla İsa Muğanna SafAğ 

elmi haqqındakı fikirlərin bədii təxəyyülün məhsulu 

olduğunu yox, bir tarix olduğunu göstərmək istəmiş-
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dir, bəlkə də. Çünki heç bir müsahibəsində, heç bir 

məqaləsində, heç bir söhbətimizdə mən oxumadım və 

eşitmədim ki, İsa Muğanna desin ki, filan obraz bədii 

obrazdır, bədii priyomdur, bədii təxəyyüldür, bədii 

təhlildir. “İdeal”dan bu tərəfə yaratdığı OdƏr həqi-

qətlərini bilən obrazların tarixi şəxslər olduğunu vur-

ğulamağa və oxucularını inandırmağa çalışmışdır hə-

mişə. Xalq yazıçısı Anarın bir sözü var: “İsa yazdığına 

inanan, inandığını yazan bir sənətkardır”. Bəli, o 

məhz inandığını yazan sənətkardır. “İnandığı” dedi-

yimiz mətləblər isə ona nəslini tanımasından, tarixi 

yaxşı bilməsindən irəli gəlir. Bəzən şərti terminlər ya-

radaraq bəşər övladının yaradılış nəzəriyyəsini ortaya 

qoymağa çalışır. Amma heç bir ideyasında şovinizm 

yoxdur. Sadəcə dünyanın şər qüvvələrdən xilasını is-

təyən və gözləyən bir dahi idi İsa Muğanna. 

 

*** 

Bu gün İsa Muğanna yeganə klassiklərimizdəndir 

ki, 90-cı ildən bu günə qədər yazdığı bütün əsərlərdə 

Azərbaycanın əzəli düşməni olan ermənilərin türklə-

rə qarşı olan nifrətinin səbəblərini göstərən əsərlər 

yazmışdır. Son illərdə qələmə aldığı “Cəhənnəm”, 

“Qırx kisə qızıl”, “İlan dərəsi və ya Peyğəmbərin ta-

leyi”, “Söz yarası” kimi əsərlərində türk millətinin ta-

rixi düşməni olan ermənilərin fitnəsinə xüsusi yer ay-

rılmışdır.  

Muğannanın son böyük həcmli əsəri olan “İlan 

dərəsi və ya peyğəmbərin taleyi” povesti insanın  öz 

yaradılma tarixinə olan marağını cavablandırır. Ən 

önəmli məsələ isə İsa Muğanna türk millətinin gələcə-
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yinə böyük ümidlə baxır. Süleyman peyğəmbərin və-

təninin qədim türk torpaqları olduğu, peyğəmbərin 

isə türk yanında olduğu qənaətinə gəlir insan. Zəhərli 

bir heyvan olan ilanın belə dünyanın maariflənməsi-

nə, barışın bərqərar olmasına, günahsız axan qanların 

durdurulmasına görə insanın-türk oğlunun yanında 

olması oxucunu heyrətləndirməyə bilmir. Peyğəmbə-

rin türk torpaqlarını işğal etmək üçün bu qədim diya-

ra hücüm etmiş Rus Çarı Aleksandra “Türkün heç bir 

düşməni yoxdur, bizim yeganə düşmənimiz cəhalət-

dir” – deməsi demək olar ki, İsa Muğanna yaradıcılı-

ğının, yaratdığı SafAğ elminin əsas qayəsidir. Cəhalə-

tin insanlığı uçuruma sürükləməsi daima ədibləri dü-

şündürmüş, onlara həqiqəti çılpaqcasına söyləməklə 

yol göstərmişlər. Türk oğlunun bugünkü azğın bir 

dünyada intellektlə qalib gələcəyini söyləyən Muğan-

na Hüseyn Cavidin “Turana qılıncdan daha kəskin, 

ulu qüvvət, yalnız mədəniyyət, mədəniyyət, mədə-

niyyət...” səslənişinə XXI əsrin sonunda bir daha səs 

vermişdir. İnsanlığı dini cəhalətlə parçalayıb istismar 

etməyi qarşısına məqsəd qoyan qüvvələrə qarşı sadə-

cə elm və mədəniyyətlə qalib gəlməyin mümkünlü-

yünü söyləyən dahi, bəşəriyyətin iblisləşməsinin acı-

sını çəkir, onu tale ağrısı kimi dərk edirdi. Şəxsi taleyi 

ilə milli taleyi vəhdətdə görənlər millətinin qurtulu-

şunu bəşəriyyətin qurtuluşu kimi də dərk edənlərdir. 

Bu millətçiliyin adı isə Cavid millətçiliyi, bəşəriliyidir.  

Muğanna 1997-ci ildəki müsahibəsində təhrif 

olunmuş tarixin üstünün açılması ilə bağlı deyirdi: 

Heydər bəy dəfələrlə təkrar edib ki, “Qədim tariximi-

zi yazın!”, yazmırlar. “Azərbaycan akademikləri” ya-
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zanda isə yunan dilində “Arti” yazırlar. (OdƏr yaz-

mırlar!) “Pat” yazırlar (BağOd yazmırlar!), hətta I 

Pyotrun yürüşündən sonralar da öz qədim adı ilə Bağ 

Od adlandırılmış indiki mərkəz şəhərimiz “Ba Ki” 

haqqında həqiqəti də gizlədib təhrifdillilərimizin, təh-

rifşüurlularımızın özlərinin vasitəsilə “zdes tatsan” 

deyirlər. 

Öz nəsrində daima təhrif dünyadan danışan İsa 

Muğanna “İlan dərəsi” kitabındakı əsərlərlə – “Həya-

tımdan səhifələr”, “İlan dərəsi”, “Söz yarası”, “Qırx 

kisə qızıl” əsərləri ilə yenə ənənəsinə sadiq qalmış, 

“İdeal” romanında tezis şəklində yanaşdığı mistik 

məsələlərin tarixlə uyğun mətləblərinin açılmasına 

çalışmış, oxucusunu tarix və gerçəklik qarşısına gəti-

rərək bir daha düşünməyə vadar etmişdir.  

 

İsa Muğanna. “İlan dərəsi” (Əsərlər, povestlər).  

Hədəf Nəşrləri 2013. 
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“İdeal”ı oxumadan, “Azərbaycan ədəbiyyatı ilə 

tanışam” demək mümkün deyil 

 

Firuzə xanım: Allahdan bir arzum var ki, İsa yaşadığı 

müddətdə məni də yaşatsın. Onu heç kimə etibar edə bilmə-

rəm. 

İsa Muğanna:- Onda gərək əbədi yaşayasan! 

 

Ağlımın kəsdiyi zamanlarda oxuduğum ilk əsər 

“İdeal” romanı idi. Əruzşünas alim Zülfəli Zülfəliye-

vin məsləhəti ilə oxumuşdum. Nə qədər ağır bir əsər 

olsa da, əsər elə bir formada təqdim edilib ki, bu ağır-

lığı hiss etmədim. Dünyagörüşü yeni formalaşmaqda 

olan, ədəbiyyat aləminə atılmağı belə ağlına gətirmə-

yən, sadə kənd uşağının dünya sirlərini özündə daşı-

yan kainat qədər ağır bir əsəri dizləri əsə-əsə, boğazı 

quruya-quruya oxuması ona bir istiqamət verdi. Hə-

yat fəlsəfəsini, milli kimliyi, mifik dünyagörüşlərin al-

tında gizlənən tarixi, dildəki kodlu sözlərdə yaradılı-

şın sirlərinin necə gizlədildiyini araşdırmağı, öyrən-

məyi “İdeal” əsəri öyrətdi mənə. Hər cümlədən sonra 

kasıb kitab rəfimdən yeni bir kitabı masanın üstünə 

gətirməyi, müqayisəni, müqayisəli təhlili, məntiqi ar-

dıcıllığı, şübhəni, düşünməyi bu əsər öyrətdi mənə... 

“İdeal” romanını oxuduğum gündən müsahibim 

olan, kitabı sevən, milli qürurunun olduğunu hiss et-

diyim hər kəsə bu kitabı tövsiyə etdim. Oxuyanlardan 

“sağ ol” aldım. Sonra da özüm üçün də üstüörtülü 

qalan suallara cavab verməyim istənildi. Çıxılmazlara 

girirdim bəzən və sonda bir gün bu kişinin özü ilə gö-
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rüşüb bu suallara cavab alacağımı düşünürdüm hə-

mişə. 

Tələbə vaxtı bu görüş üçün çox çalışsam da, alın-

madı. Son dövrlərdə İsa Muğanna ilə görüşmək üçün 

çox cəhd etdim. Bütün yazıçı dostlarıma, ona yaxın 

olacaq bir neçə başqa şəxslərə də xahişdə bulundum. 

Amma mümkün olmurdu ki, olmurdu. Adətən də, 

səhhətinin yaxşı olmadığı üçün bu baş tutmurdu. 

Bir gün dostum Əli İbrahimbəyli zəng etdi ki, səni 

İsa Muğanna ilə görüşdürəcəyəm. Bu şad xəbərə 

muştuluq nə verəcəksən? Çünki bir vaxtlar bir tələbə 

üçün əlçatmaz zirvədə olan böyük bir şəxsiyyətlə gö-

rüşməyin mənim üçün ən şad xəbər olduğunu bilirdi. 

Və beləcə İsa Muğannanın əlini sıxmaq və o əllər-

dən öpmək şərəfinə nail oldum. Qapalı dünyamdakı 

bütün suallara Muğannanın özündən cavab aldım. Bu 

sirli insanın təvazökarlığı və məntiqi əsərlərində ol-

duğundan daha çox heyran etdi məni. 

Həyat yoldaşı Firuzə xanımla münasibətləri və bu 

yaşda insanların bir-birinə necə hörmət və sədaqətlə 

yanaşmaları onlara qibtə etməyə məcbur edirdi ada-

mı. 

İlk görüşümüz elə Əli İbrahimbəyli ilə birgə baş 

tutmuşdu. Elmə, incəsənətə və mədəniyyətə böyük 

qiymət verən Əli müəllimin və mənim suallarım Mu-

ğannanı 200000 illik tarixin dərinliklərindən, 70-80-ci 

illərin Yazıçılar Birliyinə, ordan bu günə və gələcəyə 

aparırdı. Hərdən Firuzə xanımın ərkyana “İsa, bir az 

nəfəs al, yavaş-yavaş danış” deyərək keçirdiyi nara-

hatçılıq bizi susmağa və seyr etməyə məcbur edirdi. 
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Söhbət əsnasında indiki gənclikdən şikayətini də 

dilə gətirdi ustad sənətkar. Əsərlərinin oxunmama-

sından və yenidən nəşr olunmamasından danışdı. Elə 

bil neçə illərdir, arzusunda olduğum fikrimi səslən-

dirmək üçün kömək etdi mənə. Və söz verdim: “85 il-

lik yubileyinizə “İdeal” silsiləsindən, SafAğ elminin 

əsasları olan 6 əsəri müasir tələblərə uyğun çap edə-

cəyik”. Bir neçə aydır ki, “İdeal”, “Məhşər”, “Qəbiris-

tan”, “Cəhənnəm”, “İsahəq-Musahəq”, “GurÜn”əsər-

lərinin redaktoru kimi çalışıram. Həftədə bir dəfə İsa 

müəllimi görməyə getdim, qeydlərimizi, dizaynları-

mızı ona göstərdim, kitabın formatı haqqında fikirlə-

rini öyrəndim, düzəlişlərini götürdüm. İki eynəyi üst-

üstə qoyub oxumasına baxmayaraq, ustad sənətkar 

hər bir kitabının korrektə səhvinə belə diqqət yetirir-

di. Ən çox üstündə işlədiyimiz əsər isə “İdeal” oldu. 

Çünki həmin əsərə iki ayrıca bölmə yazmış, bəzi his-

sələrə isə xeyli əlavələr etmişdi. Digər tərəfdən də 

“Yanar ürək”dən bu tərəfə “heç kəsin anlamadığı 

bədbəxt OdƏr”in yazdığı bu əsər hər işarəsində bö-

yük bir məna daşıyır, hər bir hərfi bir körpüdür. İsa 

Muğannanın xətti də o qədər mistikdir ki, bəzən elə 

olurdu ki, zəng edib filan sözdəki filan hərfdən sonra 

gələn hərf nədir deyə soruşmasaq olmurdu. 

Hər dəfə də ağsaqqalın ocağında süfrə açılırdı. İs-

tər Firuzə xanım, istərsə də qızı Sevinc xanım Qərb 

bölgəsinin zəngin nemətləri ilə bəzədilmiş süfrəyə əy-

ləşməyimizi israrla tələb edirdi. O qədər qayğı ilə, o 

qədər səmimi şəkildə yeməyi təklif edirdi ki, etiraz et-

məyə belə adam utanırdı. Əsl azərbaycanlı ağbirçək 

təcəssüməsidir Firuzə xanım. 
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Firuzə xanımın İsa müəllimə qayğısı hər an diqqə-

ti çəkir, bir Azərbaycan qadınının timsalında onunla 

fəxr edirdim. Söhbətlərin birində Firuzə xanım dedi 

ki, Allahdan bir arzum var ki, İsa yaşadığı müddətdə 

məni də yaşatsın. Onu heç kimə etibar edə bilmərəm. 

İsa müəllim özünəməxsus tərzdə güldü və dedi: – 

Onda gərək əbədi yaşayasan! 

Bəli, İsa müəllim əbədi yaşamağa haqqı çatan bir 

şəxsiyyətdir. Və sözsüz ki, yaşayacaq da. O vaxta ki-

mi yaşayacaq ki, işıq gəmisi Olama-Yerə ensin və bu 

dünyanı bir ideya altında birləşdirsin, sülhü, əmin-

amanlığı bərqərar etsin. Bağ Atanın OdƏrləri ağ günə 

çıxsın! 

Bu gün demək olar ki, redaktoru olduğum bu 

əsərlərin hamısının çapı bitdi. Ən son əlimə aldığım 

əsər isə “İdeal” romanı oldu. 750 səhifəlik bu əsər mö-

cüzəvi bir görünüşlə ruhumun və kitab rəfimin şahı 

oldu. Sanki arzusunu belə qəlbimə gətirməyə çəkindi-

yim bir iş baş tutdu. 

Mənim  də Ustad sənətkarımıza bir töhfəm oldu. 

“OdƏrlər” romanım. Roman haqqında İsa Muğanna-

ya danışdım. Kişinin elə bil çiçəyi çatladı. “Nə vaxt 

verirsən, oxuyum”, – dedi. Buna inanmadım. Səhhəti-

nin o qədər də yaxşı olmadığını görürdüm. Bunu 

oxumasını ondan istəməzdim. Amma israrla çap edib 

göndərməyimi istədi. Kitabı verdim. Üç gündən son-

ra zəng etdi: 

– Ya Allah! Ya Allah! Necəsən? Əsərini oxudum, 

ürəyimə çox yatdı. Çox mənalı, müdrik, ali roman 

yazmısan. Sevinə-sevinə təbrik edirəm. Böyüksən, 

amma daha böyük gələcəyini gözləyirəm... Xahiş edi-
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rəm səhifələrin arxasındakı qeydlərimə laqeyd ol-

ma...  Çünki bizim ikimizin taleyi var bu kitabda. Tale 

birliyi, əbədi yazıçılıq birliyi, gələcək həyat birliyi bö-

yük, nadir xoşbəxtlikdir... 

Məncə, heç bir azərbaycanlı “İdeal”ı oxumadan, 

Azərbaycan ədəbiyyatı ilə tanışam deyə bilməz. Allah 

bu müdrik insana can sağlığı versin, yarımçıq qalan 

əsərlərini tamamlasın! 

 

www.publika.az 
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İsa Muğanna yaradıcılığının “Ün” poemasındakı 

poetik təhlili 

 

Bu yaxınlarda xalq şairi Zəlimxan Yaqub mənə 

zəng etmişdi. “Zəlimxan müəllimdir, danışan” deyən-

də bir az təəccübləndim. Çünki telefon zənginə qədər 

elə bir ciddi münasibətimiz və ya ünsiyyətimiz olma-

mışdı. Amma bizi bağlayan bir ortaq bağ olduğunu 

bilirdim. Məhz bu ortaq bağa görə sanki çoxdandır, 

Zəlimxan müəllimlə münasibətlərimiz varmış kimi 

söhbəti davam etdirdik. Əlbəttə ki, Zəlimxan müəlli-

mi şirin və zəngin dilə, rəvan nitqə, xalq təfəkkürün-

dən süzülüb gələn türk-Turan sevdalı, haqq və ədalət 

yükümlü şeirlərə sahib bir ədib olaraq əksəriyyət ki-

mi mən də tanıyır və rəğbət bəsləyirdim. Lakin bu 

rəğbətin əsas səbəblərindən biri Zəlimxan müəllimin 

də Ustad dediyi ustadım, böyük yazıçımız İsa Mu-

ğanna idi. İsa Muğanna Zəlimxan müəllimi çox istə-

yirdi. Həmişə ondan söz düşəndə böyük hörmət və 

məhəbbətlə danışardı. Məhz buna görə də zənnim 

məni yanıltmadı. Söhbət elə ortaq bağımızdan getdi. 

Hələ uzun illər bundan qabaq İsa Muğannanın “Yeni 

Azərbaycan” qəzetində işıq üzü görən “Zəlimxan Ya-

qub və “Bisütun”da külüng səsi” məqaləsində yazdı-

ğı fikirlər onun Zəlimxan Yaquba verdiyi böyük də-

yərin nümunəsidir: ”Həq”dən – Ağdan xəbər verən 

Ün eşidənlər əsla şübhə eləmirlər ki, Zəlimxan Yaqu-

bun səsi də “Həq”dən – Ağdandır”... Külüngün “Bi-

sütun”u Bağıstana döndərsin, bütöv Azərbaycanda, 

vahid Bağdayda əbədi vəkil əbədi şeirin gurlasın...” 

Söhbətimiz zamanı Zəlimxan müəllim dedi ki, Şəmil, 
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ustadımızı tez-tez yuxuda görürəm, gör yuxuda mə-

nə nə dedi?! – “Bilirəm, məni yaxşı oxumusan. Ancaq 

sənə tam aydınlığı ilə çatmayan çox mətləblər var. 

Qaldırdığım problemlərə, toxunduğum məsələlərə 

yenidən güzgü tutmağa, SafAğlara, OdƏrlərə cəmiy-

yətdəki təhriflərə aydınlıq gətirməyə böyük ehtiyac 

var. Hər şeyi təzədən başla, məni yenidən oxu, ağlı-

mın, idrakımın, təfəkkürümün süzgəcindən keçən nə 

varsa, hamısını ürəyindən keçir. Mənim yaradıcılığım 

sağlığımda mən istəyən kimi açılmadı. İnanıram ki, 

onu sizlər açacaqsınız. Vuruşun təhriflərlə, SafAğlar, 

Odərlər dünyanın naqis işlərini düzəltmək üçün bizə 

hava, su kimi gərək olacaq. Mən yazdığımı yazmı-

şam, dediyimi demişəm. Demədiyim çox şeyləri də 

ürəyimdə o dünyaya – inandığım dünyaya aparmı-

şam. 

Son söz Odər bəşəriyyətinin, uca hökmdarın – Ey 

Sarın, SafAğların olmalıdır.  

Mən ölməmişəm! Öz fikir gəmimdə yol gedir, 

dünyaya, dünyama və sizlərə baxıram”. (P.S. Zəlim-

xan müəllim mənə telefonda dediklərini daha bədii 

formada poemanın girişi kimi çap etdirdiyi üçün hə-

min mətni verməyi daha məqbul hesab etdim. 2, səh. 

39) 

Mən də bu sözlərdən təsirlənib, “Ün” adlı poema 

yazdım. Göndərim sənə, ona bir yaxşıca bax, sonra 

məsləhət bildiyin bir yerdə yayımlayaq. Mən bilirəm, 

sən Muğannaya ən böyük dəyər verənlərdənsən”. 

Bu fikirlər ruhumu oxşadı. Birinci ona görə ki, us-

tad hesab etdiyim fikir adamının yaradıcılığına bələd 

olduğumu bilən, dostluğumuzdan agah olan Xalq şai-
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ri Zəlimxan Yaqub mənə etimad edirdi, ikinci isə İsa 

Muğanna haqqında bədii əsər yazılırdı. Həmin əsərin 

məhz qeybdən gələn səsin təkidi ilə yazılması isə Mu-

ğanna həqiqətinin yenidən təzahürü idi. Zəlimxan 

müəllimin lirik poeması “Ün”ü birnəfəsə oxuya bil-

mədim. Çünki hər cümlə, hər misra bir əsəri xatırla-

dır, elminin ağırlığı ilə beyni dondururdu. Bitirdik-

dən sonra, əlbəttə ki, heç bir təklif etmədim. Zəlimxan 

müəllim təvazökarlıq edib göndərib, axı mənim onun 

qələmindən çıxan hər hansı bir cümləni redaktə et-

mək kimi ixtiyarım yox idi. Açığı buna heç gərək də 

yox idi. Çünki poema o qədər səmimi, ürəklə, ruhla 

və  ilhamla yazılıb ki, hər hansı bir sözün artıq oldu-

ğunu düşünmək mümkün deyil. Poemada müəllifin 

gözləntisi, təmənnası sadəcə ürəyinin rahatlaması ola 

bilərdi... 

Bu mövzuda ilk dəfə böyük şairimiz Xəlil Rza 

Ulutürkün İsa Muğannanın “İdeal” romanını oxuyar-

kən yazdığı “Sən mənə bir silah verdin” şeirini oxu-

muş və heyrətlənmişdim. Çünki bir bədii əsəri digər 

bir bədii əsərlə təhlilə çəkmək və tərənnüm etmək o 

qədər də asan məsələ deyildi. Əlbəttə ki, Xəlil Rzanın 

milli ruhu dərk etməsi və çılğıncasına vətən eşqi ilə 

yazdığı şeir “İdeal” romanındakı simvolikanı oxucu-

lara bir də bədii yolla təqdim etmişdir.  

 

"Uzaqda yox, bu dünyada verdin mənə cənnətimi, 

Kəşf elədim cahan boyda qürurumu, millətimi.(3, səh. 

92) 

İsa Muğanna Xəlil Rza Ulutürkün bu şeirinə Zə-

limxan Yaqub haqqındakı məqaləsində münasibətini 
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bu cür bildirmişdir: “Bəli, canım-ciyərim!... On il bun-

dan əvvəl Xəlil Rza Ulutürk şeirimizin tarixində ilk 

dəfə “Bağ Ata”, “OdƏr yurdu” deyəndə “Türk”ün – 

“OdƏr”in özünə qayıdan yolundakı səddə parçalan-

ma başlandığını hiss etdim. Səni oxuyanda isə düşün-

düm ki, səddin parçalanması nə mənim OdƏr mədə-

niyyətinə, Bağday tarixinə aid yazdıqlarımdan başla-

nıb, nə də Xəlilin “Bağ Ata”, “OdƏr” yurdu inqilabın-

dan.”(1, səh.77) “İdeal” romanı 80-ci illərdə böyümək-

də və güclənməkdə olan azadlıq ideyalarına ideoloji 

dəstək olan ən böyük və dünya səviyyəli əsərlərimiz-

dəndir. Həmin dövrün gəncliyi məhz “İdeal”la əfsu-

nun gerçəkliyə çevriləcəyinə inandılar və bu inancdan 

qüvvət aldılar. Millət eşqi ilə döyünən böyük ürək sa-

hibi, Caviddən sonra ədəbiyyatımızda millət şairi ki-

mi tanınan Xəlil Rza Ulutürkün “İdeal” əsərində təq-

dim etdiyi konsepsiyanı, fəlsəfəni yeni gəncliyin özü-

nüdərki üçün böyük silah hesab edirdi. 

  

Sən mənə bir yaraq verdin, raketlərdən güclü yaraq. 

Bir cüt sönməz çıraq verdin, əziz şair, gözüm-çıraq. 

Bəxş elədin elə müdrik, elə bir qüdsi kitabı, 

Öpdüm, sıxdım ürəyimə kitab adlı inqilabı.  

 

“İdeal” romanı İsa Hüseynovu İsa Muğanna etdi-

yi kimi, artıq oxucuları EysAra, BağOda, OdƏrə çe-

virmişdi. İdealdan sonra bir müddət susan yazıçı son-

radan “Cəhənnəm”, “GurÜn”, “Qəbiristanlıq”, “İsa-

həq, Musahəq” kimi romanlarını, “İlan dərəsi və ya 

Peyğəmbərin taleyi”, “Qırx kisə qızıl”, “Söz yarası” 

kimi povestləri, məqalələri, açıqlamaları ilə yeni yetiş-
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məkdə olan Azərbaycan oxucusunun könlündə özü-

nə tac qurdu. Sonrakı əsərləri və fikirləri, sanki, “İde-

al” romanında qoyulan konsepsiyanın, fəlsəfənin, əf-

sunun, gerçəkliyin şərhi və təfsirləri idi.  

Xalq şairi Zəlimxan Yaqubun “Ün” poeması İsa 

Hüseynovdan İsa Muğannaya keçilən yolun həyat 

fəlsəfəsini özündə ehtiva edən dəyərli poemadır. Kre-

do qəzetinin 31 oktyabr sayında Əli Rza Xələfli “Zə-

limxan Yaqubun “Ün” poeması üzərində düşüncələr” 

məqaləsində doğru olaraq qeyd edir ki, “ ”Ün” bizə 

deyir: ...poetik şərhin gücü hər misranın ilhamında və 

siqlətində Zəlimxan Yaqub imzasını təsdiqləyir. Bəli, 

bizim üçün adi olan, hamımızın anladığı, anamızın 

dilinin şəhdi-şəkəri ilə təbii balı, şirəsilə süslənmiş 

sözləri ancaq Zəlimxan Yaqub bu qədər ustalıqla İsa 

Muğanna zamanının və məkanının sonsuzluğunu 

özündə ehtiva edərək göstərə bilərdi...” (4) Böyük us-

tad İsa Muğanna ilə söhbətlərimizin birində məndən 

soruşdu ki, Şəmil, “OdƏrlər”in ikincisini yazırsanmı? 

Dedim, İsa müəllim, nəsə yaza bilmirəm hələ. Dedi: –

tələsmə özləri deyəcəklər, onda da yazarsan. Birincini 

də yazanda onlar deyib, diqtə edib, sən yazmısan”. 

İndi İsa müəllim demişkən, sanki Zəlimxan müəllimə 

bu poemanı göylərdən kimsə diqtə etmiş, o da yaz-

mışdır. Əsər o qədər elmi və fəlsəfi mətləbləri poetik 

şəkildə ifadə edir ki, sanki bu poema deyil, mənzum 

elmi əsərdir. Bəli, mənzum elmi əsər. Çünki İsa Hü-

seynovdan İsa Muğannaya qədər gedən yolda usta-

dın bütün yaradıcılığı poetik təhlilə cəlb edilmişdir. 

Mənzum əsərlərdə elmi izahat və təhlillər veril-

məsi ənənəsi qədim türk təfəkküründən gəlir. Niza-
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miyə, Nəsimiyə, Xətayiyə yalnız şair demək və günü-

müzün anlamı ilə şair kimi yanaşmaq böyük yanlış-

dır. Kimlərsə elmi fikirlərini, fəlsəfəsini nəsrlə dediyi 

halda, bu böyük dühalar ahəngdar və ritmik olaraq 

ruhlara daha da yaxşı xitab etsin deyə nəzmi seçmiş-

lər. Xalq şairi Zəlimxan Yaqubun “Ün” poeması onu 

göstərir ki, Sabir Rüstəmxanlı demişkən, “Bu torpaq 

hələ də bərəkətlidir”. Bəli, bərəkətin toxumları gene-

tik yaddaşımızda yaşayır hələ də, onu elmlə, zəka ilə, 

saflıqla suvara bilsək, bir zamanlar Bilgə xaqanlar ki-

mi dünya mədəniyyətinə yaşam konsepsiyaları və di-

ni fəlsəfi dünyagörüş ixrac edən və sadəcə yaradan 

xalq kimi mühüm yeri olan türk təfəkkürü yenidən 

cücərər və bəşəriyyətin xilasının işığı ola bilər. 

“Ün” poemasının sadəcə alt başlıqları göstərir ki, 

müəllif filosof yazıçının həyat və yaradıcılığına tam 

mənası ilə bələddir: SafAğ elmi, İsadan Muğannaya,  

Onun qurduğu məclis, Yerlə göy arasında, Atadan 

bağ ataya, Yanğın, “Zarinci” üstündə, Muğanna saz 

çalırdı,  Sən nələr çəkirsən, Sui-qəsd, Pıçıltılar, Firuzə 

xanıma salamlar olsun, Nəimilik – Nəsimilik – Mu-

ğannalıq, Muğanna var, Muğannadan içəri. 

  

Başdan-başa müəmma, 

      Sehr qoxuyan kişi. 

“Tövrat”ı, “İncil”i də,  

Quranı “Gur ün” kimi, 

Təzə gözlə, baxışla,  

      Duyan, oxuyan kişi.  

Sən ağ görmək istədin, 

      Bu düzü, bu dünyanı.  
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Silahlardan aralı, 

Günahlardan aralı, 

       Allahlardan aralı. 

 

Misralardan bəlli olur ki, Zəlimxan müəllim “İde-

al” romanından başlamış “Mənim məhəbbətim” adlı 

bir səhifəlik son yazıya qədər Muğanna yaradıcılığı 

ilə dərindən tanışdır. Müəllifin “Sehr qoxuyan kişi” 

ifadəsi isə maraqlı bir tapıntıdır. Elmi ədəbiyyatda 

magik realizm – əfsunlu realizm kimi səciyyələndiri-

lən Muğanna yaradıcılığının baş obrazı olan İsa Mu-

ğannaya yaraşan uyğun poetik ifadələrdəndir – “Sehr 

qoxuyan kişi” ifadəsi. Ustad sənətkarın İsa Muğanna 

kimi yazdığı bütün əsərlərində bir sirr, bir məna giz-

lənib. Hər bir sözü üzərində fikirlər yürüdülə, müza-

kirələr açıla bilər. Şairin “Silahlardan aralı, Günahlar-

dan aralı, Allahlardan aralı” misraları ilk baxışdan 

oxucunu düşündürə bilər. Lakin əminəm ki, Muğan-

na ideoloji fikri ilə tanış olan oxucu, gülümsəməyə 

bilmir bu məqamda. Dünyanı “Ağ” görmək istəyən 

yazıçı həyatının son 30 ilini təhrif olunmuş dinlərin, 

allahların mahiyyətini açmağa çalışdı. Onun konsep-

siyasına görə bu gün dünyanı dinlərlə idarə edənlər 

pul allahları, qorxu allahları, təhrif allahlarıdır. 

Hər hansı bir oxucu əsərləri ilə yazıçını oxuya, du-

ya, anlaya bilər. Hətta onunla dərdləşə, söhbətləşə də 

bilər. Lakin bu cür bir poemanı yazmaq üçün vacibdir 

ki, oxuduğun əsərin müəllifi dostun ola, həm də onun 

yazdıqlarına pərəstiş edəsən, simpatiya ilə yanaşasan 

və hər cümləsinə qibtə edəsən ki, belə bir əsər ortalığa 

qoya biləsən. 
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Əzizimiz, Muğanna!  

Heç kəs soruşmasın ki, 

Haralıyam,  

hardanam.  

Mən də Odərlərdənəm,  

Mən də SafAğlardanam. 

 

Bəlkə, bir zamanlar Zəlimxan müəllim də İsa Mu-

ğanna ilə söhbətlərində onun göylərdən Ün eşitməsi-

nə inanmadığını deyib və ya eyhamını vurub, bəlkə 

də sadəcə ürəyindən keçirib. Amma poemanı oxu-

duqca görürsən ki, bu gün Zəlimxan müəllim İsa Mu-

ğannaya və onun Ününə tam varlığı ilə inanır. Və za-

man-zaman planetdən Muğannanın göndərdiyi ilahi 

səsi, siqnalı eşidir, qədim elm olan ağ, maq, muğ - 

SafAğ elminin fəlsəfəsini sözün qüdrəti ilə bizə təq-

dim edir.  

 

Doqquz oğlu, övladı, 

Bir-bir güllədən keçən, 

İsa, Musa babanın 

İsahaq, Musahəqtək, 

Anadilə çevrilib 

Tüstülənən ahı da, 

Yazıq Taftı qarının 

Açılmaz sabahı da 

SafAğ elmindən gəlir. 

Cümrünün tütəyində 

Alovlanan nəfəs də, 

Tapdığın sinəsindən 
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Qopan o qəmli səs də, 

Çayın hayqırtısı da, 

Selin gurlaması da, 

Sudüşən çəmənində 

Şehin parlaması da 

SafAğ elmindən gəlir. 

 

Yuxarıdakı misralar İsa Muğanna taleyi ilə, obraz-

larının taleyinin ifadəsidir. Çünki İsa Muğannanın adı 

onun əmisinin, Musa isə babasının adıdır ki, biz bu 

haqda İsa Muğannanın “Həyatımdan səhifələr” oçer-

kindən oxuyuruq: “İsa əfəndi mənim doğuluşumdan 

səkkiz il əvvəl, nəslimizin Muğanlıdan əvvəlki kəndi 

Padişahlıqda dünyasını dəyişmiş əmim idi. Nəriman 

Nərimanov sosialist ideyaları təbliğ etdiyinə görə 

həbs olunub Tiflis həbsxanasında bir il yatdıqdan 

sonra, 1906-cı ildə Bakıya gedərkən SafAğ elmi haq-

qında məlumat toplamaq üçün yolunu SafAğ alimlə-

rinin kəndi Padişahlıqdan salıb, orada babamla doğ-

ma qardaş qədər yaxınlaşdıqdan sonra, 1913-cü ildə 

Odessadan təhsildən qayıdanda Zeynalabdin Tağıye-

vin kompanyonu, babamın əmisi oğlu “Xozeyin Mə-

həmməd”in vasitəsilə SafAğ təhsilli İsa əfəndini, kiçik 

qardaşı Musa ilə birlikdə Bakıya çağırtdırıb. Qara şə-

hərdəki hərbi gimnaziyaya qəbul elətdirib, şəxsən 

“silsilə”dən, (Həllac Mənsurdan, Firdovsidən, Niza-

midən, Nəsimidən, Füzulidən, Yunis İmrədən) özü 

dərs deyib. Musa gimnaziyanı qurtarmamış xəstələ-

nib Padişahlığa qayıdıb.”(5, səh.16-17) İsa Muğanna 

istər bədii əsərlərində, istər müsahibələrində, istər 

publisistik məqalələrində, istərsə də adını çəkdiyimiz 
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“Həyatımdan səhifələr” əsərində elə bir üslub seçib 

ki, oxucu birmənalı olaraq bütün bu olanların bir bə-

dii təxəyyülün məhsulu yox, İsa Muğannanın öz tale-

yi olduğu qənaətinə gəlir. Çünki İsa Muğanna ədə-

biyyatla əbədiyyatın, ədəbiyyatla həqiqətin, ədəbiy-

yatla tarixin, ədəbiyyatla göyün, ədəbiyyatla yerin 

arasında olan “sehr qoxuyan kişiydi”. 

“İdeal” romanı ilə əsası qoyulan SafAğ elminin 

fəlsəfəsini bir dərviş kimi oxuculara izah etməyə çalı-

şan şair yazır: 

 

SafAğ elmi deyir ki,  

Cahilliyə nöqtə qoy,  

Cəhaləti məhv eylə.  

İnsanlar arasında 

Qanlı düşmənçiliyi,  

Ədavəti məhv eylə. 

... 

SafAğ elmi deyir ki, 

Öz işini halal gör, 

Öz işini təmiz tut, 

Can gəldi-gedəridi, 

Elmi candan əziz tut. 

 

İsa Muğanna ideologiyasının əsasında duran ən 

ali amal elm idi. SafAğ elmi. Bu elm cəhalətin kökünü 

kəsmək, onu məhv etmək üçün işıq gəmiləri tərəfin-

dən insan oğluna göndərilmişdir. Lakin insan oğlu 

cəhalətə uyaraq bu elm qılıncının qəbzəsindən tuta 

bilmir, onun üçün də dünya qan gölünə, bəşəriyyət 

nəfsinin qurbanına çevrilib. Bu misralarda Nəsimi fəl-



160 
 

səfəsindən qaynaqlanan İsa Muğanna ideologiyasının 

mayasını Zəlimxan Yaqub sanki Şah Xətayi modelinə 

çevirib oxuculara təqdim edir. Bu model İsa Muğan-

nanın xalq genetik yaddaşından, yoxluğu var edən  

ruhundan yoğrulduğunu daha praktik şəkildə göstə-

rir. Seçilmişlər zamansız olsa da, dediklərinin zamana 

görə önəmi daha böyükdür. Kodlaşdırılmış mesajları 

İlahi Ünün gücü ilə seçilmiş bəşər övladına yetirirsə, 

onun həzm olunmasında sonrakı varisin işi daha 

önəmlidir. Muğannadan sonra Zəlimxan Yaqubun bu 

poema ilə üzərinə götürdüyü mənəvi yük SafAğ elmi-

nin xalq təfəkkürünə, düşüncəsinə yaxınlaşdırılması 

missiyasıdır.  

 

Səsi sazdan gəlirdi,  

Ünü neydən gəlirdi.  

İstədiyi nə varsa, 

Enib göydən gəlirdi.  

Mələklər qanad çalır,  

Göydə yalanlar olmur. 

Göydə təhriflər olmur, 

Göydə talanlar olmur. 

Göydə əqrəblər olmur, 

Göydə ilanlar olmur.  

İlana zəhər verən 

Filan filanlar olmur. 

 

– deyən müəllif bu misralarla adiliyin içindəki 

qeyri-adiliyi, sadəliyin içindəki mürəkkəbliyi, yoxlu-

ğun içində varlığı sözlərlə yansıtsa da, Muğannanın 

Yerdən üz döndərib göylərə olan etibarının və inamı-



161 
 

nın səbəblərini daha aydın izah edir. Bir çox insan 

Yerdə olan bəlaların, faciələrin, vəhşətlərin, dəhşətlə-

rin məhz göylərdən gəldiyinə bu gün də inanmaqda-

dır. Bütün dini kitabların söykəndiyi bir həqiqət var: 

Cənnətdən yerə qovulan və ya göndərilən ilk insan 

Adəmdir və bu ilk insan həm də ilk peyğəmbərdir. 

Bu gün bəşəriyyətin caynaqlarında can verdiyi nəfs, 

tamah, qan da elə Adəmin ailəsi ilə dünyaya tanışdır. 

Bu da onu deməyə əsas verir ki, göylərdən yerə gön-

dərilən Adəm özü ilə bir çox bəlaları gətirmiş və bəşə-

riyyətə miras qoymuşdur. Yuxarıdakı misralara diq-

qət etdikdə, Muğanna həqiqətinin nüvəsində göylərin 

paklığından danışıldığını görərik. Bəlkə də, məhz bu 

səbəbdəndir ki, insan övladı bəzən də məcazi anlam 

daşıyan göylərdən, qutsal yaşam tərzindən qovuldu 

və dünyamıza göndərildi. (Bəlkə də, Adəm yerə endi-

rilməmişdən öncə yerdə yaşayanlar vardı və bu yaşa-

yanların xisləti pozulmamış, korlanmamışdır. Bəlkə 

də, Adəm və arvadının Tanrı dərgahından qovulan-

dan sonra yer üzündəki özbaşınalıqlarının qarşısını 

almaq üçün öz nurundan yaratdığı yeni bir qövmü 

Yerə göndərib. İstənilən halda Göy Yerdən daha pak 

və daha aydındır, həm materiya, həm də ideya baxı-

mından.) 

Göylərin kir, ləkə, hiylə, təhrif saxlamadığı üçün 

aqil insanların əksəriyyəti kimi Muğanna həqiqət 

Ününü yalnız göylərdən eşitmək istəyirdi. Çünki gü-

nah ifadəsi göylərdə yaşayanların nə ağlından keçir, 

nə də dillərinə gəlirdi. Ustad sənətkarın eşitdikləri və 

ya eşitmək istədikləri isə o qədər batini mənalarla 

yüklü idi ki, yerdəki insan bunu anlamaqda və dərk 
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etməkdə çətinlik çəkirdi. “Ün” poemasının misraları 

isə bu simvolların açılmasında çətinlik çəkənlər üçün 

daha sadə dillə sirli elmi izah edir. 

Həmin batini elmdir, dindir ki, “bu din (və bütün 

dinlər) məhəbbət dinidir. Qanun və ehkam yığıntısı 

deyil. Biz ərəblərin, bizə “əcəm” deyərək ixrac etdik-

ləri din adlanan dəbilqənin altında can vermək üzrə-

yik! (buna deyərlər, həyəcan siqnalı, yoxsa “din əldən 

getdi, qoymayın, millət kafir oldu”. Bunlar hamısı 

boş-boş şeylərdir.) Din bizimdir... Amma ərəb dövlət-

çiliyi tarixi bizim deyil. Din bizimdir... Amma İran şi-

əliyi bizim deyil. Mən İmadəddin Nəsiminin təqdim 

etdiyi Həzrəti Mühəmmədi sevirəm! O, Hərra mağa-

rasında “Hu” deyərək, özündən gedən aşiqdir. Mən 

Xətayinin vəsf etdiyi Əlini sevirəm! O Əli ki, mənə 4-

cü xəlifə olaraq lazım deyil”. (6, səh. 43) Xalq şairi Zə-

limxan Yaqubun “Ün” lirik poeması bütövlükdə İsa 

Hüseynov-İsa Muğanna yaradıcılığını özündə ehtiva 

edən dəyərli bir əsərdir. Poema yaradıclığının demək 

olar ki, olmadığı dövrdə bu cür bir əsərin yazılması 

istər nəzmin, istərsə də tərənnümün ən incə məqam-

ların, zərif və ilahi mətləblərin daşıyıcısı olduğunu bir 

daha sübut edir. 

Xalq şairi Zəlimxan Yaqubun “Ün” poeması axıcı 

dili, üslubu, daşıdığı tarixi əhəmiyyəti ilə XXI əsr 

Azərbaycan şeirinin qızıl fonduna düşəcək, ədəbiy-

yatşünaslığın ən maraqlı tədqiqat obyekti kimi yaşa-

yacaq əsərlərdəndir.  

 Kaspi qəzeti. 07 dekabr 2014-cü il 
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Ümman boyda bir sevgi 

 

Qanun Ümmanın yaradıcılığa uşaq ikən başladığı-

nı bilirəm. Deyirlər, şair olmurlar, şair doğulurlar. Bu 

fikri Qanun Ümmanın timsalında tərəddüdsüz qəbul 

etmək olar. Qədim və tarixi sirləri köksündə yaşadan 

Naxçıvan torpağının bədii fikir tarixinə böyük ustad-

lar, mütəfəkkirlər bəxş etdiyini hamımız yaxşı bilirik. 

Hər səhər yuxudan durub təmiz havanı ciyərlərinə 

çəkəndə İlanlı dağın uca zirvəsini görüb şair olma-

maq, atanın əlindən yapışıb Mömünə Xatun türbəsi-

nin yanından keçəndə, oradakı seyrəngahı görəndə 

şairin özünün dediyi kimi “qələmin əldə od tutub 

yanmaması”, Şahbuzun, Ordubadın köksündəki Ba-

tabat gölünü, Göy-gölü görüb ruhun coşmaması, öz 

köynəyini yırtmaması, Əlincə qalasının əzəmətindən, 

Araz çayının zümzüməsindən ilham almamaq müm-

kün deyil. Əhatəsində olduğun insanlar haqq sözə 

qiymət verdikdə, azadlıq eşqindən daima sərxoş ol-

duqda, zülmün boynuna güclü haqq biləyi kimi do-

laşdıqda sənin haqq sözü demək üçün vətənpərvər 

şair olmamağa haqqın yoxdur. Qanun Ümmanın bu 

mühitdə böyüməsi, onun sözdən qanadlanmış qələm 

atına sahib olması heç də təsadüfi deyil. 

Şairin adının və təxəllüsünün çox maraqlı olduğu 

diqqətdən yayınmır. Adın hələ dünyaya yenicə göz 

açdığı bir zamanda qoyulması adi bir haldır. Amma 

adla xarakterin üst-üstə düşməsi zamanın və əməllə-

rin məcmusudur. Doğrudan, bu qələm sahibi məişət-

də qaydalara çox ustalıqla əməl edir. Onun yaşam tər-

zinin istənilən sahəsində bir qayda, bir qanun var. 
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Amma şair ruhlu bu insanın qanunlar çərçivəsində 

özünə “Ümman” təxəllüsünü seçməsi heç də təsadüfi 

görünmür. Cahana sığmayan ürəyinin bir ümman ki-

mi böyük, yeraltı çayları, dağları, cərəyanları, florası 

və faunası ilə zəngin olması onun sərhədsizlik içəri-

sində özünə sonsuz bir sərhəd müəyyənləşdirməsin-

dən xəbər verir: 

 

    Mən əzəl üzdə fağır kənd balası Qanun idim, 

    Sən məni dalğası tüğyan edən Ümman elədin. 

 

Düşünən  insan müəyyən bir çərçivəyə heç bir za-

man sığa bilmir. Hələ burda vətən sevgisi, ilahi sevgi 

ön planda olarsa, bu çərçivələrin olması heç mümkün 

deyil. Öz ümman düşüncənin sərhədlərini müəyyən-

ləşdirmək isə böyük ürək tələb edir. 

 

    Onun təlatümlü  məhəbbətiylə 

    Necə sakit durum, çağlamayımmı? 

    Qələmdən od düşür vərəqlərə də, 

    Odu söndürməkçün ağlamayımmı? 

 

Onun azad ruhu kimisə incitmədən belə ürəklərdə 

yaşamağı bacarır. Özünə qəlblərdə xanə müəyyənləş-

dirmək və orada yaşamaq cəsarət tələb edir. 

 

    Arzular içindən ən gözəl arzu 

    Seçib ürəyində yaşayacağam. 

    Nazlı baxışından, dəniz gözündən 

    Keçib ürəyində yaşayacağam. 
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Şeiriyyət tərənnüm üzərində köklənir. Tərənnüm 

də nə qədər qəlblərə xitab edə bilirsə, deməli, şeirin 

tələbləri bir o qədər artıq yerinə yetirilmişdir. Ürək 

yanğısı ilə qələmə aldığı şeirlərin səmimiliyi, rənga-

rəngliyi və heyrətləndiriciliyi onun qələminin zaman-

zaman şahə qalxacağına insanda şübhə yaratmır. 
   

     Bir dəfə görüşdük, elə dondun baxışımda, 

     Açmaz donu, qəlbimdəki közlərdə kədər var. 
   

Məcazlar o qədər zərgər dəqiqliyi ilə seçilib işlənir 

ki, oxuyan hər kəs: istər ədəbiyyatçı olsun, istərsə də 

orta savadı olan oxucu olsun, bu məcazın qurulması-

na heyrətlənməyə bilmir. 

Şairin sözə orijinal yanaşma tərzi, kiməsə oxşa-

maq istəməməsi artıq ədəbi yolunun müəyyənləşmə-

sini bir daha göstərir. 
  

    Nə gözəldir! 

    Öz gücünlə  yeriyəsən bu həyatda. 

    Qazandığın uğurla yox, 

    Bəxş etdiyin uğur ilə sevinəsən bu həyatda. 
   

*** 

    Şöhrəti yox, sərvəti yox, 

    İnsanlığı mənsəb bilib, 

    Vəzifəndə dayanasan sabitqədəm. 

    Göz süzülə, 

    Can tükənə, 

    Ömür bitə. 

    Daha nə qəm! 

    Daha nə qəm! 
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Öz ayaqları üzərində durmaq, hər şeyi unudub in-

sanı sevmək şairin borcudur. Şair insanlıq qarşısında 

öz borcunu qurduğu oyun dolu misralarla, oxucunu 

düşünməyə vadar etməklə yerinə yetirir. 

 

    Ruhundan biçəcəm özümə donu, 

    Canına qovuşmaq, hicranın sonu. 

    Sevgi ordum ilə, həsrət ordunu 

    Biçib ürəyində yaşayacağam. 

 

Həsrətə sitəmlə yox, sevgi ilə son qoymaq ilahi 

eşq sahibinə xas olan haldır. 

 

    Bir alov ol, ürəyimi isindir, 

    Qaragözlüm, gözlərimə qonaq gəl. 

    Baxışımı fərəhləndir, sevindir, 

    Qaragözlüm, gözlərimə qonaq gəl. 

 

Şair xəyalları ilə belə xəyal dilində, incə, zərif və 

xəfifcəsinə rəftar edir. Onu elə bir həya ilə səsləyir ki, 

xəyal belə bu səslənişə, bu çağırışa baş əyməyə bilmir. 

Daima özünü təsdiqləməyə cəhd edən, sözü qiy-

mətə mindirməyi bacaran şair vətən, millət sevgisinin 

olmadığı yerdə bütün şöhrəti, ad-sanı rədd edir, saf 

arzu və istəklərinin hamıda olması üçün sanki dualar 

edir və şeirlərinin birində yazır: 

 

    Ümman, tam Vətənsiz gözləmə şöhrət, 

    Bütövü bölənə, kəsənə nifrət! 

    Kaş ola hamının köksünə qismət, 

    Vətən sevgisiylə döyünən ürək 
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Dili acı, məhəbbəti şirin, ürəyi yuxa yazıçı 
  

Açığı indiyə qədər dostum Müşfiq XANın əsərləri 

haqqında geniş bir yazı yazmamağımın iki səbəbi var: 

biri bəyənmədiyim əsər haqqında nəsə yazmağın tə-

rəfdarı olmamağım, ikincisi isə dostun yaradıcılığı 

haqqında yazacağın məqalənin cəmiyyətin birmənalı 

qəbul etməməsi. Bizim ellərin “qonşu qızı öpülmüş 

olar” kimi müdrik bir məsəli fikrimi ifadə etmək üçün 

yararlı məsəldir, məncə. 

Amma Müşfiq XANın son əsəri olan “Qatil üçün 

nekroloq” romanı haqqında fikrimi bildirməyim həm 

XANın qələminin püxtələşməyinə (və ya mənim zöv-

qümə uyğun yazmasına görədir, bəlkə də), həm bu 

romanın nəşrinin Müşfiq XANın doğum gününə düş-

məyindən doğan məsələdir. 19 iyul Müşfiq müəlli-

min, əziz dostumun, müəllim məsləkdaşımın, vətən-

daş yazıçının, istedadlı gəncin doğum günüdür. Hə-

mişə qeyri-adiliyi ilə fərqlənən Müşfiq müəllim bu 

dəfə də bizim üçün adi, amma əslində adiliyin özün-

də olan qeyri-adi hərəkəti ilə fərqləndi. Doğum gün-

lərində onun telefonunu da söndürüb səssizliyə çəkil-

məsi, öz dünyaya gəlişinin səbəblərini özüylə söhbət-

lərində araşdırması onu biz dostlardan fərqləndirirdi. 

Bu dəfə isə öz romanını özünə hədiyyə edərək onu 

sevənləri ətrafına yığdı və sözü ilə özünü təbrik etdi. 

Bəlkə də, cəmiyyətimizdə bu istedadlı gənci çox adam 

tanımır. Amma onu izləmək, onu tanımağın gənclərə 

bir nümunə olacağına əminəm. Müşfiq XAN (İmzası 

ilə də fərqlənir. Bu təxəllüsün açılışı “Xalqım 

Azərbaycan Naminə”dir.) İxtisasca bioloqdur. Öz ixti-
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sasını mükəmməl bilməsi onu AMEA-nın aspirantı 

olmasına qədər gətirib çıxarmış, ixtisasına dair abitu-

riyentlər üçün 10-dan çox metodik vəsait yazmışdır. 

Gənc müəllimlər və məktəblilər üçün yazdığı 400 sə-

hifəlik “Biologiya 6-11” metodik vəsaiti bu sahənin 

fundamental əsərlərindəndir. Biologiyanın kimya ilə 

qardaş fənn olmasından irəli gəlir ki, Müşfiq XAN 

uzun illər kimya fənnindən dərs demiş kimyadan me-

todik vəsaitlər hazırlamışdır. 

Yaradıcılıq isə onun üçün çox önəmlidir. Qarşısına 

qoyduğu məqsədi yerinə yetirmək üçün saatlarla çalı-

şar, yoruldum deməz. Hərdən gecənin gec saatların-

da mənə gələn (“Bəy, bu romanın da belin sındır-

dım”, “Bəy, hər şey hazırdı, narahat olma”) mesajları 

bunu deməyimə əsas verir. Əminəm ki, detektiv jan-

rında Azərbaycan ədəbiyyatının ən yaxşılarından ol-

mağa, oxucularını daim sevindirməyə cidd-cəhdlə ça-

lışan Müşfiq XAN artıq özünü ədəbiyyatda tapmağı 

bacarıb. 

“Sonuncu hədiyyə” əsərinin təqdimatında pafoslu 

səslənsə də, Müşfiq XANı aysberqə bənzətmişdim. 

Açığı mən bu aysberqi çoxdan görmüşəm. Amma 

oxucuların bunu görməsi üçün ciddi zamana ehtiyac 

var. Çünki o universal bir adamdır. Bunu onunla bir-

gə işlədiyimiz Fənlərin Dostluğu Olimpiadasında 

görmüşəm. Bu insan bütün fənlərə bələddir. Kimya, 

fizika, riyaziyyat, coğrafiya kimi fənləri orta məktəb 

səviyyəsində mükəmməl bilir. Bundan əlavə, o, lirik 

fikirləri və səmimi baxışları ilə insan duyğularını, ürə-

yini, ruhunu oxşamağı bacarır. Dili nə qədər acı olsa 
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da, ürəyi bir o qədər də yuxa, məhəbbəti bir o qədər 

şirin olan bu gənc yazıçı dostum mükəmməl bir fan-

taziyaya sahibdir. 

Söhbətlərimizdə dəfələrlə onu qınayıram ki, qar-

daş, sən kimyanı, biologiyanı bu qədər yaxşı bildiyin 

halda, niyə elmi-fantastik əsərlərə müraciət etmirsən? 

Cavabı isə bu olur ki, bildiklərimi yox, quraşdırdıqla-

rımı, özüm yaratdıqlarımı yazmaq istəyirəm. Bir yazı-

çıya da xas olan ən böyük xoşbəxtlik təxəyyülünün 

sərhədsiz olmasıdır. Əsərlərinin kompozisiyası, süjeti, 

məntiqi onun fərasətindən xəbər verir. Amma Müşfiq 

XAN heç vaxt özünü yazmır. Çünki o təkrarı sevmir. 

Təkrarsız olmağı bacarmaq isə böyük iradədən, cəsa-

rətdən, fədakarlıqdan irəli gəlir. 

Bir az da özünü sözü ilə təbrik edən yazıçının 

əsərindən danışaq! 

XANın əsərini oxudum, həm də bir-neçə saata. 

Çünki başladığım andan əsər məni alıb apardı. “Qatil 

üçün nekroloq” romanı ədəbiyyatımız üçün yeni bir 

üslubda, yeni janrda yazılmasa da, məncə, Müşfiq 

XANın yaradıcılığında yeni bir başlanğıc nöqtəsidir. 

Çünki bu əsərdə müəllif ənənəvi detektiv oyunlarını 

kənara qoymasa da, maraqlı süjet, gərəkli ideya, dü-

şündürücü personajlar seçib. Bu əsərdə Müşfiq 

XANın gənc bir yazar kimi artıq dilinin cilalanaraq 

rəvanlaşdığının şahidi oluruq. Sadə bir dillə yazılma-

sına baxmayaraq, səmimi duyğuları tərənnüm edən 

ifadələr, aforizm formalı cümlələr susuz bir adamın 

sudan aldığı ləzzətə bərabərdir. 
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Əgər bir əsər kitabı bitirdiyin anda bitirsə, demək 

ki, ölümə məhkumdur. Əsərin maraqlı obrazı şair 

Əhmədin dili ilə desək: “Yaxşı ki, varsan deyəcək-

dim, onda fərqinə vardım – çoxdan yox imişsən”. 

Bəli, bir bədii əsərin yaşama hüququ qazanması o za-

man olur ki, o əsər oxucunun ruhunu oxşasın, ürəyin-

dən keçənləri orda görsün və ya görmək istədiklərini 

orda tapsın. Bu baxımdan, Müşfiq XANın “Qatil üçün 

nekroloq” əsəri mənim üçün bu dediklərimə cavab 

verən bir əsər oldu. Əsər bir ideya daşımırsa, cəmiy-

yətə bir mesaj vermirsə, mövzu aktual deyilsə, o sadə-

cə zəif bir qığılcımı xatırladır, demək. Müşfiq XANın 

bundan əvvəl yazdığı “Sonuncu hədiyyə” və “Ün-

vansız sevgi” kimi romanları klassik xəfiyyə üslu-

bunda və daha çox şou xarakterli əsərlər olduğunu 

hiss etdirirdi. Bu əsər isə nəinki Müşfiq XAN yaradı-

cılığında, o cümlədən də Azərbaycan detektiv janrın-

da bir partlayışdır. Yanlış xatırlamıramsa, ədəbiyya-

tımızda silsilə qətllər törədən qatilə həsr edilmiş elə 

bir əsər yoxdur, qatilin kimliyini öncədən oxucuya 

bəlli edib, onun hüquq-mühafizə orqanları ilə oyu-

nunu təsvir edən tərsinə detektiv janrında əsər yazıl-

sın. Ola bilsin ki, Azərbaycan detektiv janrının əsas 

sütunu Çingiz Abdullayevin bu tip əsəri olsun, lakin 

özündə böyük bir ideya daşıyan və cəmiyyətə “eybə-

cərliklər eybəcərlikdən törəyir” mesajını verməyə ça-

lışan bir əsərin məhz detektiv janrında yazılmasına 

inanmıram. Azərbaycan detektiv məktəbi daha çox 

Konan Doylun klassik detektiv metodunda yazılmış-

dır. Həsən Seyidbəylinin, Çingiz Abdullayevin, Elxan 

Elatlının özünəməxsusluqları ədəbiyyatımıza yeni 
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rəng qatmışsa da, bu əsərdə müəllif detektiv çalardan 

mahircəsinə istifadə edib əsl ədəbiyyat nümunəsi ya-

ratmışdır. Bunlar Müşfiq XANın axtarışlarının nəti-

cəsidir. Bu, ondan xəbər verir ki, müəllif peşəsinin us-

tadı olmaq üçün dünya ədəbiyyatını izləyir, araşdırır. 

Yaxşı mənada “Qatil üçün nekroloq” əsəri süjet baxı-

mından Jon Verdonun “Ağlında bir rəqəm tut”roma-

nını xatırladır. Baş qəhrəman Zahid Oxtəkin hər dəfə 

törətdiyi qətllərdən sonra psixi sarsıntılarının nəticəsi 

olan mesajlar buraxır. Hüquq-mühafizə orqanlarının 

şübhələrini yayındıraraq öz əməllərini rahatlıqla hə-

yata keçirir, iyrənc bəşəriyyətin intiqamını bəşərdən 

iyrənccəsinə alır. Sovet dövrünün hərbi sahəsində iz 

buraxan özbaşınalıqlarını tənqid hədəfinə tutan mü-

əllif obrazın “ədalət məhkəməsini” Zahidin sarsıntı-

ları üzərində qurur. Hərbi hissədə əsgər olarkən hələ 

dünyagörüşü formalaşmamış bir gəncin başına gəti-

rilənlər, onun alçaldılması Zahidi bir ömür boyu qisas 

hissi ilə yaşamağa sövq edir. Əsər boyu oxucuya da 

psixoloji təsir edən qatilin “Bəsidir Qafar, yazıqdı, ya-

zıqdı, bəsidir, yazıqdı!” cümləsi sanki əlimizdən tu-

tub obrazın faciəsini göstərməyə sürükləyir. Oxucu 

sürükləndikcə nifrətin belində çırpınır və sonda bir 

anlıq bir insan olaraq eyni cinsdən olduğun bəşər öv-

ladının əməllərindən utanır və əl-qolun sınıb yanına 

düşür. 

Günay adlı qızlarla cinsi yaxınlıqdan sonra onları 

vəhşicəsinə öldürməsi bir komandirin əsgərə olan 

münasibətindən doğur. Və sonda Zahid komandirin 

sevgilisi olmuş Günaya olan sevgi və nifrətini bütün 

Günaylardan almağa başlayır. Əsər boyu oxucunun 
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gözündə nifrətəlayiq bir obraz kimi inkişaf etdirilsə 

də, müəllif sonda bu vəhşi obraza qarşı oxucuda mər-

həmət hissi yaratmağı bacarır. Əsərin son bir neçə 

cümləsi bu hissi oxucuda yaratmağı bacarır: “İndicə 

ölüm xəbərini aldığı amansız qatil, Bəşirlinin nəzərin-

də on səkkiz yaşı yenicə tamam olmuş sütül, kömək-

siz və əzilmiş sıravi Azərbaycan əsgəri idi. Bir az əv-

vəl oxuduğu məktubun təsirindən çıxa bilməmişdi. 

İndi polkovnik keçmiş əsgərin ölümünə kədərlənəcə-

yini, yoxsa qatilin öldürülməsinə görə sevinəcəyini 

müəyyən edə bilmirdi...” 

Müşfiq XANın əvvəlki əsərlərindən fərqli olaraq 

bu əsərdə keçmiş polkovnik, detektiv Tomar Bəşirli-

nin rolu az hiss olunur. Bu da müəllifin obrazı ilə ob-

razlaşması prinsipindən vaz keçməsi deməkdir. Çün-

ki Müşfiq XAN bir çox əsərlərinin qəhrəmanı olan 

mayor Qüdrətovu elə bir sevgi ilə yaradırdı ki, sanki 

obrazına valeh olmuşdu. Hətta real söhbətlərində də 

onun təəssübünü belə çəkirdi. Lakin bu əsərdə Tomar 

Bəşirlinin rolu demək olar ki, şişirdilmədən, pafosdan 

uzaq yaradılmışdır. Şair Əhməd obrazı hardasa mü-

əllifin prototipidir deyə bilərik. Onun şairanəliyi, sər-

bəst düşüncə sahibi olması, bəşəri problemlərə satirik 

üslubda göstərdiyi münasibət diqqət çəkir. 

Əhməd dostu olmuş qatil – Zahid haqqında sorğu-

ya çəkilən zaman, müstəntiqin sakit-sakit onu dinlə-

məsi zamanı: “Yoldaş müstəntiq, deyirəm, sənin di-

lində bilməyən bir fağır, həm də kar adam ola. Otu-

rub onunla yavanlıqsız yıxılana qədər içəsən. Sonra 

da qoyasan qarşına bütün dərdlərini danışasan ona”, 

– deyir. Bu bir cümləlik fikir bir insanın mənəvi boş-
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luğundan, dərdlərini eşitmək, dinləmək gücündə ol-

mayan bəşəriyyətə üsyanı idi. Hər bir insan dərdini 

bölüşə biləcək birini axtarır həmişə. Cəmiyyət üçün 

təhlükəyə çevrilmiş Zahid, Əhməd üçün ən yaxşı 

həmdəm idi. Onun şeirlərini oxuyar, münasibətini 

bildirərdi həmişə. Sanki müstəntiqi ələ salaraq deyir: 

– Adam var ki, it balasıdır, amma ona küçük demir-

lər. Adam var öz qələtini eləyir, adam da var başqa-

sının. Digər bir məqamda isə Müstəntiqin: – Ailəsi, 

qohumu-əqrəbası harda qalır? – sualına belə cavab 

verir: – Onun heç kimi yoxdur. Tənhadır mənim kimi. 

Tənhalıq qəliz məsələdi. Qəliz qərarları isə həmişə sa-

də insanlar verir, yoldaş müstəntiq. 

Bu fikirlərlə müdrik kimi təqdim edilən şair sanki 

müstəntiqə qatilin elə də professional olmamasından 

xəbər verir. Sadəliyin özünün belə qəliz olduğunu 

vurğulayır. Müəllif bütün Şərq ədəbiyyatında işlənən 

“şair” priyomunu detektiv janrında mükəmməl for-

mada təqdim edir. Bütün şairlərin daima daxilində 

tənhalıq hissi keçirməsinə eyham vurur. Bu tənhalıq 

Hüseyn Cavidin Xəyyamının, Cəlilin İsgəndərinin 

tənhalığı idi. Əhmədlə Zahidin bir dialoqu bu baxım-

dan çox maraqlıdır: 

“– Kədəri neynirsən şair? Varsa, bir qurtum sevinc 

süz, ciyərim yanır. 

Cavab Əhmədin xoşuna gəldi. Qolunu dostunun 

boynuna aşırdı: 

– Hamı eyni gündə kədərlənib, eyni gündə sevin-

səydi insanlar bir-birini daha yaxşı anlayardılar, şair. 

Elə deyilmi? 
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– Özünə həsrət qalan insanlar var şair. Sən də gör 

nəyi qoyub, nədən danışırsan”. 

Bu ifadələrdən də görünür ki, qatil intellektual sə-

viyyəsi yüksək olan bir obrazdır. Təsadüfi deyil ki, o 

özünü sevgililərinə şair kimi tanıdırdı. 

Əsərin ən vacib məqamlarından biri qatilin qur-

banlarının sosial mənşəyidir. Düzdür, qatil üçün Gü-

nay adlı qızların sosial mənşəyi önəmli deyil. Lakin 

görünür müəllif üçün bu çox önəmlidir. Həm də çox. 

Çünki qatilin girovuna düşən qızları müəllif bu cür 

təqdim edir: 

1. Günay Əhmədova – satanistlərə qoşulduğu ehti-

mal olunur. 

2. Günay İbrahimova – “İBDA-C” adlanan təşkila-

tın üzvü, PKK ilə bağlılığı var. 

3. Günay Əliyeva – orta məktəbin on birinci sinif 

şagirdi. 

Gördüyümüz kimi, müəllif bəlaya düçar olan qız-

ların hər üçünün də məişətdəki problemli həyat tərz-

lərini qabartmağa çalışmışdır. Əgər onların düzgün 

həyat tərzi olsa idi, deməli, onları daha sağlam həyat 

qarşılaya bilərdi. Bu gün bütün sosioloqların gəldiyi 

qənaət budur ki, ailə sağlam olarsa, övladlar da sağ-

lam ruhda, sağlam mühitdə böyüyə bilər. Halbuki, 

Günayların hər üçünün də problemi darmadağın ol-

muş ailədən gəlir. 

Düzdür, Günay Əhmədova saf sevginin qurbanı 

olmuşdur. Lakin onun onu dinləyən və dərdinə şərik 

ola biləcək ailəsi olsa idi, o zaman həyatı tamam baş-

qa cür ola bilərdi. Atanın bivec olması oğlunun da, qı-

zının da bədbəxtliyə düçar olmasına gətirib çıxardı. 
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Və ya digər Günay İbrahimovanın bu gün Şərqi bürü-

yən terrorizmin təsiri altına düşməsi, Türkiyədəki ic-

timai-siyasi mühitin ona da təsir etməsi, PKK liderlə-

rinə təklif edilməsi insanlığın faciəsidir ki, müəllif bu-

nu bizə Günayın timsalında göstərməyə çalışır. Bu 

motivə Orxan Fikrətoğlunun “Tək” romanında da 

rast gəlirik. “Tək” romanı da dini qruplaşmaların, di-

ni fanatizmin törətdiyi bəlalara həsr edilib. Üçüncü 

Günay isə məktəbli ola-ola siqaretə, narkomaniyaya 

qurşanmış və Zahidin qurbanına çevrilmişdir. Ata-

ana qayğısı olmazsa, var-dövlət bir insanı tərbiyələn-

dirə bilməz. Bu gün Günayların özünü intihara qalx-

ması, mənfur qruplaşmalara qoşulması ailələrimizin 

ən böyük əziyyət çəkdiyi məsələdir. Əgər Zahidin 

qurbanı olmasa idi belə, nə vaxtsa o da Günay İbrahi-

movanın taleyi ilə qarşılaşacaqdır ki, bu da cəmiyyəti-

miz üçün qəbul edilən hal deyil. Bu baxımdan müəlli-

fin detektiv çalardan istifadə edərək ciddi bir ədəbiy-

yat nümunəsi yaratmasını bir oxucu kimi, bir ədəbiy-

yatçı kimi, bir dost kimi əlbəttə ki, çox bəyəndim. Bu, 

motiv gəncliyə, ailələrə səslənişdir. Övladlarına sahib 

çıxmaları üçün onlara göstərilən gerçəklikdir. 

Əsərin kompozisiyası, müasirliyi, süjeti, gözlənil-

məzliyi və ədəbi mətni ürək açandır. 

Lakin “Qatil üçün nekroloq” romanının bir bədii 

əsər kimi nə qədər ürəkaçan tərəfləri olsa da, prob-

lemlərdən xali deyil. Belə ki, əsərdəki bəzi ifadələr və 

fikirlər sanki müəllifin əsərə bəzək vurmaq xatirinə 

edilən müdaxiləsidir. Məsələn, müəllif klassik üslub-

dan istifadə edərək bəzən hadisələrə modernistcəsinə 

şərh verir. Lakin bu şərhlər oxucuda əsərə qarşı bir ik-
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rah hissi yarada bilər: “Bu yerdə Əhməd üçün dərin-

dən bir köks ötürüb “yazıq şair”, “fağır şair”, “talesiz 

şair” kimi sözlərlə təsəlli eləmək savab iş olardı”. Və 

ya “Amma bu da mümkündür ki, güclü fantaziyalı 

oxucuların başqa nəsə uydurma əlavələri olsun. Mə-

sələn, Günay vaxt itirmədən onun köynəyini cırıq-cı-

rıq edib əynindən çıxarır”. Gərək ki, müəllif bu cür 

yersiz müdaxilələrdən yayına və oxucunun qərar ver-

məyinə və necə düşünəcəyinə müdaxilə etməyə idi. 

Bu cür yenilik oxucuya “yenilik xatirinə edilən yeni-

lik” kimi görünür. 

Əsərin bütün bölmələri aforizmlərlə başlayır. Bə-

zən isə bu aforizmlər sanki bütün bölmələrdə aforizm 

olsun deyə yerləşdirilib, bizcə buna ehtiyac yox idi. 

Bir aforizmdə isə müəllif sanki oxucuya səndən daha 

savadlıyam deməyə cəhd edir: "Memento mori! Me-

mentote hominem esse! Respice post te, hominem te 

esse memento! Öləcəyini xatırla! Sadəcə bir insan ol-

duğunu xatırla! Arxana bax, sadəcə bir insansan, xa-

tırla!" Məncə bu aforizmin orijinalına heç bir ehtiyac 

yox idi. Burda adamın ağlına gələn ilk odur ki, bu xa-

rici dildəki aforizm nəyə lazım idi? 

Bir məqamda isə müəllif obrazın ürəyindən keçən-

ləri yazmağa çalışıb, bu da primitiv bir priyomdur və 

səviyyəni aşağı salır: “Ayka Namazqılanka” adlı 

istifadəçi ismarıc qutusuna yazmışdı: “Aşqım, sənə 

kəntdən motal pendiri göndərirəm. Azdı, yemə, bax 

məni xatırla. Çok özləmişəm balamı. Yetim, feyzdə 

qızdarnan çattaşma ha, iki-üç günə gələjəm! Nəsə eşi-

dib bilsəm özünü ölmüş bil! Öpdümmm birtanəmi!” 



178 
 

Əvvəlki əsərlərə nisbətən bu romanda müəllifin 

dilinin cilalandığını qeyd etmişdim. Lakin müəllifin 

yerli-yersiz işlətdiyi “indilərdə” sözü, sanki, mükəm-

məl bir ahəngi məhv edir. Ya müəllif bu sözün anla-

mını bilmir, ya da özünün daşlaşmış yanlış leksiko-

nunun bəhrəsidir. 

P.S. Bir zamanlar demişdim ki, mən bədii əsəri üç 

halda oxuyuram: birincisi dostlarımın, tanışlarımın 

əsəridir deyə, ikincisi elmi fəaliyyətimlə əlaqədar, 

üçüncüsü öz zövqümə görə seçib oxuyuram. Bu dəfə 

“Qatil üçün nekroloq” romanını dostumun əsəri ol-

duğu üçün oxusam da, seçib oxuduğum əsərlər siya-

hısına yazdım. 

 

http://kulis.az/news/9572 
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Cəlil Məmmədquluzadə kitablarını yandıranda 

mətbuat konfransı verməmişdi... 

 

Son zamanlar kitabın oxunmamasına etiraz olaraq 

“yandırma” aksiyaları peyda olub. İlk öncə bir müəl-

lif kitabını satılmama səbəbindən yandırdı və bunu 

bu gün hamımızın tənqid etdiyi, yuxarıdan aşağı bax-

dığı şou-biznes piyarı kimi reklam etdi. Müəllif bu 

hərəkətini satışın az olması ilə əlaqələndirdi. 

Bu addımı, bəlkə də, başa düşmək olar, çünki sa-

tılmayan məhsul yük olaraq qala bilməz. Yandıraraq 

yüngülləşmək gərəkir ki, müəllif bunu da etdi. Sonra 

prosesin icrasının həyata keçirilməsi ilə əlaqədar şə-

killər də paylaşıldı, məlumatlar da yayıldı. Son addım 

isə müəllifin ciddi olduğunu, fikrində qəti olduğunu 

göstərməyə xidmət edirdi. Piyarı kim qurmuşdusa, 

bir az diqqət çəkdiyi üçün onu təbrik də etmək olar. 

Amma düşünürəm ki, bu etirazı daha da faydalı et-

mək olardı. Mən kitabın kitaba aidiyyatı olmayan 

adama pulsuz verilməsinin tərəfdarı deyiləm və bunu 

da düşünmürəm. Sadəcə olaraq, həmin kitablar ölkə-

nin o qədər də yaxşı durumda olmayan kitabxanaları-

na hədiyyə edilə bilərdi. Hər birinin içində müəllif tə-

rəfindən “kitablarımın satılmadığını gördüyüm üçün 

kitabxanalara hədiyyə etməyi düşündüm” kimi avto-

qraf da yazıla bilərdi. Əgər doğrudan da, yazıçının 

qələmində ruhu silkələyəcək nəsə varsa, uzun illər-

dən sonra, bəlkə də öləndən sonra dəyərini alacaqdı. 

Burda da yadıma C.Novruzun “Sağlığında qiymət ve-

rin insanlara” misrası düşür. Bütün insanlar insanın 

həqiqi dəyərini özü olmadıqda verir və ya anlayır. Bu 
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isə hamının tənqidinə tuş gəlir. Neyləmək olar axı, 

Tanrı da bizi öləndən sonra qiymətləndirir – cənnət 

və cəhənnəmlə. 

Əgər doğrudan da, kitab müəllifi bu addımı ilə 

diqqət çəkib şou aləminə qoşulmaq istəmirdisə, yox 

əgər niyyəti dediyim ki, piyar olunmaqdırsa, bunu da 

kitaba yaraşdırmaq olmur. Axı hamımız ciddi və ağıl-

lı adamların kitabın qiymətini bildiyini yaxşı dərk 

edirik. Oxusa da, oxumasa da. “Filankəsin əri filankə-

si boşadı”, “Filankəs qızını soyundurdu”, “Filankəs 

ən bahalı ev-maşın almaq üçün kredit götürdü” və s. 

kimi piyar şüarlara diqqət kəsilən, telefonuna gələn 

mesaja xəbəri daha dəqiq əldə etmək üçün cavab ve-

rənlərin səviyyəsini yaxşı bilirik. 

“Axar.az” saytında oxuduğum xəbərdən  öyrən-

dim ki,  “Çətir” adlı bir nəşriyyat varmış və bir neçə 

ay öncə Çarlz Bukovskinin hekayələrini çap edibmiş. 

İndi isə “yandırma” aksiyası həyata keçirəcəkləri ba-

rədə məlumat yayılıb. Hətta xəbərin sonunda belə bir 

cümlə də verilib: “Bu, doğru xəbərdir, kitabları yandı-

racağıq" (http://axar.az/news/6686). Heç bir ağlı başın-

da olan adam bu “intiharı” düzgün addım hesab edə 

bilməz. Kitabı yandırmaq mənə görə adamı yandırıb-

yaxmaq deməkdir ki, insan da yaradılmışların ən ali 

nümayəndəsidir. Bu aksiya ilə kitaba hörmət gətir-

məyi düşünmək səmimi görünmür. Bunun adı sadəcə 

iflasdır. Təəssüflər olsun ki, biz kitaba biznes kimi ba-

xa bilmirik, guya ki, kitaba böyük hörmət bəslədiyi-

mizdən “kitab bazarı”, “kitab biznesi” ifadələrini ya-

xın buraxmırıq. Əslində, ən böyük problem də elə 

burdan yaranır. Son zamanlar tez-tez mətbuatda ki-

http://axar.az/news/6686
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tab haqqında verilişlərin çoxalmasını görən, kitabın 

uca kürsülərdən səsləndirilməsini eşidən hər kəs elə 

bilir ki, bu işə girməklə qaz vurub qazan dolduracaq-

lar. Burada yadıma bir əhvalat düşür: 

“Bir gün bir gənc xaricdən ölkəmizə qayıdır, atası-

na deyir ki, ovçuluq dükanı açacağam. Xaricdə buna 

maraq çox böyükdür. Məşhur küçələrin birində bu işi 

qurur. Atası öncə buna narazı olsa da, oğlunun oxu-

muş adam olduğunu bildiyi üçün düşünür ki, yəqin 

məndən çox bilir, qoy açsın. Üstündən bir il keçir, ata-

sı bir gün oğlundan soruşur ki, oğul, işlər necə gedir, 

ticarətin varmı? Oğlu cavab verir: – Ata, günü-gün-

dən geri gedir. Heç bir xeyir əldə edə bilmirəm. Am-

ma bir şey çox maraqlıdır, mən dükanı açandan sonra 

həmin küçədə beş dənə də ovçuluq dükanı açılıb. Gö-

rəsən onlar bir şey qazana bilirlərmi?” 

Bu gün də “Əli və Nino”, “Kitabevim.az”, “Aka-

demkitab” kimi dükanların, Hədəf Nəşrləri, Qanun 

Nəşriyyatı, Qələm nəşriyyatı, Altun nəşriyyatı və s. 

adını, layihələrini tez-tez eşidən bir çox insanlar elə 

bilirlər ki, hər şey bu qədər asandır. Amma onların 

keçdiyi yollara diqqət etsələr, bunun o qədər də asan 

olmadığını görərlər. Bu təkcə kitaba aid olan məsələ 

də deyil, bütün işlər səbir, əzm, fədakarlıq tələb edir. 

Şəxsən bizim dükan 3 ildir ki, işləyir və hələ indi-indi 

xərclərini özü çıxarmağa başlayıb. Digərlərinin də fə-

aliyyətinə nəzər yetirsək, məncə, bunun şahidi olarıq. 

Əgər bir işdə, sənətdə uğur qazana bilmirsənsə, 

deməli, nəsə yanlışın var və bu iş sənlik deyil. Başqa 

bir işə əl atmaq lazımdır. Həvəsə  görülən plansız iş-

lər elə bu cür sonluqla da bitəcək. Kitabı yandıraca-
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ğam deməklə, bəzi müğənnifasonların məişət prob-

lemlərini kütləyə sırımaqla reklam olunmaq istəyinə 

meyil etmək, kitaba hörmətsizlik, xalqın isə təhqir 

olunması kimi ifadə olunur. Unutmaq lazım deyil ki, 

nə Cəlil Məmmədquluzadə, nə də Məhəmməd Hadi 

kimi dahilər kitablarını yandıranda, cıranda mətbuat 

konfransı vermirdi. Halbuki səbəb onların da maddi 

imkanlarının olmaması idi. Amma bu gün onlara qo-

yulan hörmət, göstərilən sevgi dövrünün biznesbazla-

rından daha yüksəkdə durur ki, bu da heç nə ilə mü-

qayisə edilə bilməz. 

Bu gün kitaba, ədəbiyyata xidmət göstərən sayt-

lar, nəşriyyatlar, mağazalar, şəxslər çoxdur. Bunlar isə 

danılmaz faktdır. Amma heç biri bu işi məhz xalq 

üçün, millət üçün etmirlər. İlk sırada onların öz ma-

raqları durur. Sadəcə, öz maraqlarını təmin etmək 

üçün xeyirli işlə məşğul olub, qazanır və qazandırır-

lar. Bacaranlara baş qurbandır deyərlər, bacarmayan-

lara isə... 

Bir məsələyə də toxunmaq istərdim. İstər müəllif-

lər, istərsə də, bu biznesə yeni qoşulanlar elə düşün-

məsinlər ki, 50%-lə istənilən kitab satılmadığı üçün və 

ya onu alanın yalnız çox qazanc əldə etməsinə ünvan-

lanıb. Yaxın Türkiyədəki vəziyyəti nəzərə çatdırım ki, 

nəşriyyatlar kitablarını dağıtım şirkətlərinə minimum 

50-60% endirimlə verir. Dağıtım şirkətləri isə topdan-

satış mağazalarına 40-50%-lə verir. Mağaza isə kiçik 

satış məntəqələrinə 30-40%-lə verir və son satıcı da 

10-20% qazancla satır. Bizdə isə hələ də dağıtım şir-

kətləri anlayışını böyük mağazalar əvəz edir. 

                                                     http://axar.az/news/6851 

http://axar.az/news/6851
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