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Халглар достлуғунун бөјүк ҹарчысы, ермәни халгынын ән 

сәмими досту олан Мирзә Әләкбәр Сабир Һәјатда вә әдәбијјатда 

бөјүк бир из бурахыб кетмишдир. Ики гардаш вә гоншу 

халгларьпмыз, әдәбијјатларһимыз гаршысындакы хидмәтләринә 

көрә Сабири Азәрбајчаи халгы илә јанашы ермәни халгы да үрәкдән 

севир вә јүксәк гијмәтләндирир. Букүн бөјүк Сабир ермәни хал- 

гынын ән чох севдији вә һөрмәт бәсләдији шаирләрдән биридир. 

Лакин ермәни халгы Сабири јени танымыр вә она олан бу сәмими 

мүнасибәтин тарихи дә Сабирин һәјатынын сон илләринә кедиб 

чыхыр. 

Бир инпилабчы шаир кими Мирзә Әләкбәр Сабирин ады 

ермәни халгы арасында әсасән «Молла Нәсрәддин» журналынын 

нәшриндән сонра јајылмаға башламышдыр. Лакин 1906-ҹы илә 

гәдәр, Шамахыда јашајан вә Сабирлә достлуг едәнләрин, садәҹә 

олараг онун дүканына кәлән мүштәриләрин бир чоху ону јахшы та- 

ныјырлармыш, ағыллы, сөзбилән, саһбәтҹил, нәҹиб бир адам кими, 

һәм дә бир шаир кими таныјырлармыш. Сабир онлар үчүн тәкҹә 

сабун бишириб сатан бир дүканчы дејилди. Бу дедикләримизи 

тәсдиг едәҹәк бир 'дәлил тәәссүф ки, јохдур. һәләлик буну мәнтиг 

сүбут едир. 

M. Ә. Сабирин ермәни халгына, Азәрбајчан халгы илә онун достлуғуна 

вердији јүксәк гијмәт һаггында биз башга бир тәдгигатынызда («Әдәби Ермәнистан» 

мәчмуәси, 1962, № 4) әтрафлы данышырыг. Бу китабчада исә ермөни халгыпын M. 

Ә. Сабирә бәсләдији бөјүк мәһәббәтдөн бәһс олунур. 
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Сабирин шаир олмасыны Шамахы ермәниләринин һеч 

олмазсa азәрбајчанлылардан ешитдикләринә шүбһә етмәк олмаз. 

«Молла Нәсрәддин»ин нәшриндән сонра исэ Сабир гүдрәтли 

бир шаир кими танынмаға башланды. Элбэттэ. онун шөһрәти 

әввәлҹә Шамахы ермэнилэри арасында артмалы иди. Чүнки Шамахы 

мүртәҹеләри тәрәфиндән Сабирин ҝет-кедә даһа чох 

сыхышдырылмасы вә тәһдид едилмәсинин, онун өз дүканыны 

ермәни мәһәлләсинә дәјишдирмәсиннн сәбәбләрини Сабири таныјан 

ермәниләр јахшы биләрдиләр. Сабирин өзү дә бу барәдә ән јахын 

достларына данышмамыш дејилди. 

Лакин Сабири таныјан тәкҹә онун һәмјерлиләри дејилди. 

«Молла Нәсрәддин»ин нәшриндән сонра Сабири мүхтәлиф јерләрдә 

јашајан чохсајлы ермәниләр танымаға башладылар. Онлар 

журналын сәһифәләриндә писаны һәм күлдүрән, һәм ағладан, һәм дә 

дәрин дүшүнчәләрә далдыран вә мүбаризәјә сөвг едән гүдрәтли са- 

тиралары охујур вә бунлара мәфтун олурдулар. Лакин Сабири 

шәхсән танымајан ермәни охуҹулары бу ше’рлэрин она мәхсус 

олдуғуну һәлә билмәјир, Сабир адлы сатирик шаири һәлә 

танымајырдылар. Онлар «һоп-һоп», «Ағлар күләјән», «Дин дирәји», 

«Әбунәср Шејбани», «Гоча Әму», «Чајдачапан»ы таныјырдылар. 

Лакин тезликлә Мирзә Әләкбәр Сабирин ады журнал вә гәзетләрдә 

е’лан едилди. Кениш охуҹу күтләси, o ҹүмләдән ермәни охучусу 

индијә гәдәр севә-севә охудуғу, лакин мүәлллфнни тауымадығы 

өлмәз ше’рлэрин Мирзә Әләкбәр Сабирә мәнсуб олдуғуну өјрәнди. 

Бир чохлары һәтта бејүк шаирлә шәхсән таныш олду. 

Бу заман Сабир ағыр хәстәләнмиш, өмрүнүн сон ајларыны 

јашајырды. O, мүалиҹә үчүн Тифлисә кәлмиш, Чәлил 

Мәммәдгулузадәнин евиндә галырды. Мирзә Ҹә- 
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лил вә һәмидә ханым онун гајғысыны чәкирдиләр. Сабири 

сағалтмаг үчүн бүтүн молланәсрәддинчиләр ајаға галхмышды. 

Мирзә Ҹәлил вә онун гәләм достлары Сабир үчүн әлләриндән 

кәлән һәp шеји едирдиләр. Тезликлә бу ишә ермәниләр дә 

гошулмушдулар. 

Ҹәлил Мәммәдгулузадә Сабири мүалиҹә үчүн Тифлисин 

мәшһур ермәни ләкимләри олан, јахшы таныдығы Гаспарјанса вә 

Арамјанс хәстәханасынын һәкимләринә мүраҹиәт «етмиш, онлар 

да Сабири мүаличә етмәјә башламышдылар. 

Сабири мүалиҹә едән әсас һәким Гаспарјанс иди. Сабир 

өмрүнүн сонларында Тифлисдән Шамахыја, јахын досту .Аббас 

Сәһһәтә јаздығы мәктубларда Гаспарјансын адыны чәкмәји 

унутмур, онун һаггында һөрадәтлә данышырды. 

1911-ҹи илин феврал ајындан бәри Тифлисдә Мирзә Ҹәлилин 

өвиндә јашајан вә мүалиҹә олунан Мирзә Әләкбәр Сабирин 

сәһһәти ијун ајында даһа да писләшир, хәстәлик шиддәтләнир. 

Буну көрән Мирзә Ҹәлил вә башга достлар Сабири Тифлисин 

ермәниләр јашајан Авлабар мәһәлләсиндә јерләшән Арамјанс 

хәстәханасына апарырлар. Орада дүзәлдилән «онсулиумда Сабир 

әтрафлы мүајинә олунур вә һәкимләр она операсија етмәјә иҹазә 

вермәсини хаһиш едирләр. Сабир разылаймыр. Сонра һәкимләр дә 

һәмин фикирләриндән дашыныр вә Сабири көһнә гајда илә 

Гаспарјанс мүалиҹә етмәкдә давам едир. Аббас Сәһһәтә јаздығы 

мәктубдан ајдын көрүнүр ки, Сабирлә Арамјанс хәстәханасынын 

»һәкимләри арасында самими бир мүнасибәт јаранмышдыр. Сабир 

бурада да өз дадлы-дузлу ифадәләриндән әл чәкмәмншдир ки, бу 

да һәкимләрин чох хошуна кәлмишдир. һәмин мәктубда охујуруг: 

«Докторлары ҹәм едиб консултасија етдиләр. Докторларын 

бэ’зиси операсија, јә’ни әмәлијјати-чәрраһијјә 
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иҹpa етмәк лазым билди. Мәнә тәклиф етдиләр ки, ҹијә- 

риндәки илләт кәмалинҹә бизә мэ’лум вә мүшәххәс дејилдир. разы 

олсан әмәлијјати-ҹәрраһијјә апарарыг. Чијәриндән кәсмәк лазым 

исә кәсәрик, јох, лазым дејилсә јенә кәсдијимиз јери тикиб әлач 

едәрик. 

Дедим: «Бағышлајыныз, ..мәним гарным портманет кисә 

дејил ки, истәдијиниз кими ачыб гапајасыныз. Бәлкә кәсдиниз, 

сонра әмәлә кәлмәди!» Мәним бу сөзүм һәкимләрин чох хошуна 

кетди, күлүшдүләр вә бурадакы әһбадә докторлaрын гәти сөз 

вермәдијинә көрә әмәлијјат ичрасына разы олмадылар. һәләлик 

дахили мүалиҹә илә мүдара едирәм. Доктор Гаспарјанс мәни 

мүалиҹә едир... Гардашын Ә. Сабир, 15 ијун, 1911».) 

Аббас Сәһһәтә јаздығы икинҹи бир мәктубунда Сабир һәким 

Гаспарјандан разы галдығыны билдириб, Иран консулунун хүсуси 

һәкими османлы Гандәмировун бачарыгсызлығындан вә 

наданлығындан данышыр. 

«Бурада бир нәфәр Гандәмиров адлы доктор нар, Иран 

консулунун мәхсуси һәкимидир... Кетдим онун јанына, мәни 

мүајинә етди, сорушду ки, кимдән әлаҹ едирсән? Дедим: доктор 

Гаопарјансдан. Деди: «Гаопарјанс еји бир доктордур, лакин бир 

гәдәр ихтијарлашмыш». Доғрусу онун бу ибарәои гәјатдә мәним 

хошума кетди... Хәјал етдим кя, бу адамын данышығы јалныз мәнә 

әлаҹдыр! 

Ондан ә^ıan истәдим, мәнә бир һәб вә бир ичмә дәрман јазды, 

деди ки, «бу һәбдән кеҹәләр јатан вәгтдә ики дәнә атарсан, o ичмә 

дәрманындан да ики саатда бир херәк гашығы ичәрсән, бир аз 

вәгтдә бүтүн-бүтүн сәһһәт јаб оларсан, шишманлашарсан, вәтәнә 

кедиб гәзетләрдә мәии мәдһ сдәрсән». Бу адамын јаздығы 

давалары Мир- 
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зә Ҹәлил ҹәнабларына мәсләһәт етмәмиш алдым, чүшси билирдим, 

она мәсләһәт етсәјдим разы олмајачагды. һәким ики һәб демишдисә 

мән кеҹә бир дәнә һәб атдым; o гәдәр мәни исһала апарды ки, даһа 

тагәтим галмамышдыр. Хәҹаләтимдән әһвалаты Мирзә Ҹәлил 

чәнабларына демәјә утанырам. Јенә доктор Гаспарјанса рүчу 

етмишәм... Гардашын Ә. Сабир. 17 ијун  191l».) 

M. Ә. Сабир Тифлисдә хәстә јатдығы заман вә өмрүнүн лап 

ахырларында, Шамахыја гајытдыгдан сонра да онун аиләси бөјүк 

мадди мәһрумијјәтләр ичәрисиндә јашајырды. Сабирә вә аиләсинә 

көмәк әли узадан јенә Ҹ. Мәммәдгулузадә вә «Молла Нәсрәддин» 

журналы олмушду. 1911-ҹи илин 15-ҹи нөмрәсиндә журнал Сабири өз 

охуҹуларына танытдырмыш, онун ағыр хәстәликләриндән онлары 

хәбәрдар едәрәк бөјүк шаири ағыр вәзијјәтдән гуртармаг, мүалиҹә 

еттмәк үчүн ианә көндәрмәјә чағырмышды. Бир сыра гәзетләрдә дә 

(«Каспи», «Мэ’лумат», «һагг», «Мшаг») ејни мәзмунда е’ланлар 

чыхмышды. Мәшһур ермәни гәзети «Мшаг» Бакы гәзетләринин 

мэ’луматларына әсасланараг M. Ә. Сабирин хәстәлијини онун 

операсија етдирмәк үчүн Бакыја кәлдијинин сәһәри күнү ермәни 

охуҹуларына хәбәр вермишди. 1911- ил ијулун 9-да «Мүсәлман 

аләминдән хәбәрләр» башлығы алтында кедән мэ’луматлардан 

бириндә охујуруг: 

«Гафгаз мүсәлманларынын шаири Ә. Сабир һал-һазырда 

Бакыдадыр. «Каспи» вә «Мэ’лумат» гәзетләри шаирин ағыр мадди 

вәзијјәтини, хүсусән онун хәстә вә чәрраһијјә әмәлијјатына мөһтач 

олдуғуну иәзәрә алыб онун хејринә ианә топламаға башламышлар».2) 

Истәр «Молла Нәсрәддин»ин, истәрсә дә «Мшаг»ын Сабир 

һаггында вердикләри мэ’луматлар ермәнн охучу- 
‘) «һопһопнамә», 1922, сәһ. 371 — 372. 
2) «Мшаг», 9/VII—1911, N-146. 
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лары арасында кәдәр вә тәәссүфлә гаршыланмышды. Онлардан 

бир чоху Сабири «Молла Нәсрәддин»дән таныјрды,әввәлҹә 

ше’рләринй, сонра исә өзүнү. «Мшаг»-ын мә’луматы исә ермәни 

мәтбуатында Сабир һаггында де|илмнш илк сөз иди. Шүбһәсиз, һәмин 

мэ’лумат Сабири ермәни ичтимаијјәти арасында даһа чох 

танытдырмышды. 

Сабири «Молла Нәсрәддин» журналы васитәсило таныјан бир чох 

ермәни охуҹулары, ьмухтэлиф пешә саһиби олан адамлар бөјүк 

шаирин хәстәләнмәсинә көрә чох кадәрләндиләр, она вә аиләсинә 

«мадди јзрдым көс- тәрмәк үчүн журналын мүраҹиәтинә үрәкдән сәс 

вердиләр. «Молла Нәсрәддин» журналынын 1911-ҹи илин мај, ијун ва 

ијул ајы нөмрәләриндә мүхтәлиф јерләрдән Сабира ианә 

көндәрәнләрин сијаһылары дәрҹ едилмишдир. Бу сија!һыларда биз 

Сабири таныјан, онун сатирик ше’рларина јахшы бәләд олан бир чох 

ермәни вәтәндашларынын, o ҹүмләдән Александр Ағајанын, Тумас 

Оһанјансын, Аршак Сәфәрјансын, Александр Бабајансын за 

башгаларынын адларыны да көрүрүк.1) Тәәссүф ки. бу адамларын 

шәхсијјәти һәлә ајдынлашдырылмамышдыр. Лакин о заман Сабири 

таныјан вә она һөрмәт басләјан ермәниләр анчаг јухарыда адлары 

чәкиләнләрдән ибарәт дејилди. Сабирин вәфатындан аз сонра мәлум 

олду ки, ер мани халгы ичәрисиндә ону таиыјан вә севан бир чох 

башга адамлар да вардыр. 

1912-чи илдә M. Ә. Сабирин јахын достлары олан A. Саһһат, M. 

Маһмудбәјов вә башгалары бөјүк шаирин арзусуну јеринә јетирмәк вә 

әсарләриии китаб шәклинда чап етдирмәк үчүи чох чалышырлар. 

Лакин мадди вәсаитии олмамасы бу иши чох ләнкидирди. Бу ншдә 
» Молла Нәсрзддин», ‘21/VI—1911, N-23 вә саир нөмрәләр, 
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онлара ермәни халгынын фәдакар өвладлары көмәјә чатдылар. 

1912-ҹи илдә чыхан «һопһопнамә»нин биринчи чапына јаздығы 

«Мүгәддәмә»дә M. Маһмудбәјов  барәдә белә дејир: 

«... Бу јајда Дилиҹан јајлағында бир-ики муәллим ермәни 

ханымлары васитәсилә бир мусаьмирэ дүзәлдиб, Сабирин 

әсәрләрини чап етмәк үчүн бир гәдәр пул еләдик. Биз дә габагкы 

ијирми «манат вә Дилиҹандан мәсәлән 100 манат пул илә чохдан 

арзу етдијимиз әсәрләрин Оиринчи һиссәсини чап етмәјә шүру 

етдик».') 

Бу кичик гејддән мусамирәнин күнү, програмы вә әл башлыҹасы 

иштиракчылары һаггында кифајәт гәдәр мэ’лумат алмаг олмур. Биз 

бу јахынларда ермәни мәтбуатындан бу барәдә бир мәгалә тапа 

билдик. Бу мәгалә M. Ә. Сабирин бир чох ермэни достларыньш 

адларыны мүәјјәнләшдирмәк үчүн бизэ чох көмәк едир, ејни замаи- 

да орада халг (мүәллими M. Маһмудбәјовун мүсамирәнин 

тәшкилиндәки фәалијјәти, кәнч азәрбајҹанлы мүәллимләрин вә 

шакирдләрин мүсамирәдә иштирак етмәләри һаггында да гијмәтли 

мә‘лумат вардыр. Бундан әлавә ән мараглычәһәт одур ки, Дилиҹанда 

мүсамирә илә јанашы ермәни артистләринин иштиракы илә театр 

тамашасы да верилмишдир. «Мшаг» гәзетинин 26 ијул 1912 - чи ил 

тарихли нөмрәсиндә «Гәза театры» башлығы алында кедән мәгадәдә 

дејилир: 

«Дилиҹан, 20 ијул 

Бу күн јерли клубун салонунда түрк (азәрбајҹанлы. Ә. Ј.) 

кәнҹләри аргистләрдән Ан&раникин, Мирағјанын вә Азнив 

ханымын иштиракы илә бир тамаша көстәрди- 

«һопһопнамә», 1-чи чапы, Бакы, 1912, сәһ. 2 — 3. Ситаг Чәфәр 

Хәнданын «Сабир» китабындан (Бакы, 1940, саһ. 63) көтү- 

рүлмүшдур. 
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ләр. «Кечәнин сәбри хејирдир» вә «Гырт-гырты» ) ојнадылар. 

Биринчисинн зәиф ојнадылар, икинҹиси кифајәтләндиричи иди. 

Ҹәнаб Андраник мисилсиз ојнајырды. 

Түрк мүәллимн ҹәнаб Маһмудбәјов ) өз балача вә јенијетмә 

шакирдләрилә көзәл бир мүсамирә верди. Онун взү тар, бир нечәси 

дә каманча вә гавал чалырдылар. Шакирдләр ширин бир аһәнклә 

бајаты охујурдулар. 

Јығылан бүтүн мәбләғ көзәл бир ишә сәрф олунаҹагдыр. Бизим 

гоншуларьимызын (азәрбајҹанлыларын. Ә. Ј.) Сабир адлы бир 

шаирләри, сатирик јазычылары вар иди ки, түрк (азәрбајҹанлы. Ә. J.) 

гәзетләриндә, башлыча олараг «Молла Нәсрәддин»дә иштирак едәр, 

күнүн ејбәчәрликләрини гамчылајарды. О, сон дәрәҹә јохсуллуг 

ичәрисиндә јашады вә кечән ил вәфат етди. 5у тамашадан топланан 

бүтүн мәбләғ онун әсәрләринин нәшринә сәрф едиләҹәкдир».3) 

Мәгаләнин алтында «Авсир» имзасы гојулмушдур. Бу кизли 

имзанын кимә мәнсуб олдуғуну мүәјјән едә билмәсәк дә, онун 

мәгаләни нә гәдәр һәрарәтлә јазмасы» Сабирә нә гәдәр јүксәк гијмәт 

вермәси вә һөрмәт бәсләмәси ајдын көрүнүр. Демәк олар ки, Сабир 

Иаггыйда мәгалә мүәллифинин гејдләри ермәни мәтбуатында бөјүк 

шаирин јарадычылығы барәсиндә сөјләнмиш һәләлик илк фикирдир. 

Ермәни халгынын габагҹыл, гејрәтли оғул вә гызларынын өз 

азәрбајчанлы гардашларына гошулараг Сабирин «һопһопнамәсинин 

нәшри үчүн мадди јардым 

<Кечәнин сәбри хејирдир» Г. Сундукјанын, «Гырт-гырт» 

В Мздәтјанын әсәрләридир. 

) Газет*** Mahмедов» шәклиндә јазылмышдыр. 

) «Мшаг*, 26/VII—1912, 162, сәһ. 3. 
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көстәрмәләри Сабирә, онун јарадычылығына бәсләдикләри бөјүк 

һөрмәтин вә мәһәббәтин ифадәси иди. 

Белә бир мәсәләни дә гејд етмәк лазымдыр ки, Caбирин хатирәси 

үчүн кечирилән тамаша вә мүгамирә күнү, јә’ни ијулун 20-дә бөјүк 

ермәни јазычысы Ал. Ширванзадә дә Дилиҹанда иди. Онун билаваситә 

нәзарәти алтында ијулун 22-дә «Намус» әсәри ермәни дилиндә 

ојнанылмышдыр.) Күман етмәк олар ки, Aл. Ширванзадә ики күн әввәл 

верилән тамашада вә мүсамирәдә олмуш, онун иштиракчыларыны 

алгышламышдыр. Ал. Ширванзадә M. Ә. Сабири јахшы таныјырды. 

Сабир үчүн дүзәлдилән белә бир мүсамирәни o, алгышламаја билмәзди. 

M. Ә. Сабир һаггында ингилабдан әввәл ермәни мәтбуатындан тапа 

билдијимиз мэ’луматлар һәләлик бунлардан ибарәтдир. 

Биз күман едирик ки, Сабйр јарадыҹылығына ермәни халгынын 

ингилабдан әввәл көстәрдији мараға даир бизә мэ’лум олмајан 

материаллар да вардыр. Онлары ахтарыб ашкара чыхармаг Сабирин 

әдәби ирсини, Сабири н ермәни халгы илә әлагәсини даһа дәриндән 

өјрәнмәјә чох көмәк едәрди. 

Ингилабдан әввәл M. Ә. Сабири ермәни халгы, онун габагчыл 

мәдәни иҹтимаијјәти танымышдыр. Лакин Сабир ермэни халгы 

тәрәфиндән анҹаг Совет һакимијјәти илләриндә там мэ’насы илэ 

танынмыш, она јүксәк гијмәт верилмишдир. 

Совет һакимијјәти илләриндә Мирзә Әләкбәр Сабир ермэни 

халгынын эн севимли шаирлэриндэн биринэ чеврилмишдир. Инди 

Ермэнистанда елэ бир адам тапылмаз ки, Сабири танымасын, онун 

эсэрлэрини охумамыш олсун, бөјүк дэ, кичик дэ инди Сабири таныјыр 

вэ севир. *) 

«Мшаг», 26/VII 1912, № 162. 
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Азәрбајчан кимн Ермәнистан да Сабирин хатирәсинн һәмишә 

һөрмәтлә јдд етмишдир. 1936-ҹы илдә Сабирин вәфатынын 25 

нллији, оонралар 40 вә 50 иллији, Ермәниетанда кениш гејд 

едилмишдир. 

Көркәмли ермәни шаирләри, јазычылары вә алимләри Сабир 

һаггында дәфәләрлә данышмыш, онун јарадычылығына јүксәк 

гијмәт вермишләр. Ермәни совет поезијасында Сабирә аид бир нечә 

ше’р јазылмышдыр. Сабирин әсәрләри мүнтәзәм олараг дөври 

мәтбуатда вә китаблар шәклиндә чап олунмушдур. Бәстәкарлар Г. 

Мирзојан 1925-ҹи илдә шаирин «Јаз күнләри», A. Маилјан исә 

1936-ҹы илдә «Нејләрдин, илаһи?» ше’рини бәстәләнмишдир. 

M. Ә. Сабирин һәјат вә јарады«ылығына ингилабдан әввәл нә 

гијмәт верилдији һаггында «Мшаг»да дәрҹ едилән вә јухарыда 

көстәрилән гејддән башга әлимиздә һәләлик башга мэ’лумат јохдур. 

Совет дөврүндә исә ермәни јазычылары, әдәбијјатшүнаслары вә 

тарихчиләри Сабнрә чох јүксәк гијмәт вермиш, ону XX әсрин ән бө- 

јүк шаири адландырмышлар. 

M. Ә. Сабир һаггында фикир сөјләјән вә ја она ајрыча мәгалә вә 

ше’р һәср едән ермәни совет јазычыларындан Н. Зарјанын, һ. 

Сирасын, Весперин, Т. һурјанын, Г. Борјанын, A. Грашинин, A. 

Дарбнинин, M. һарутјунјанын, әдәбијјатшүнаслардан A. 

Каринјанын, A. Асатрјднын, Г. Антонјанын, тарихчиләрдән исә C. 

Аға- јанын, A. һарутјунјанын, К. һарутјунјанын вә бир чох 

башгаларынын адыны чәкмәк олар. Онлар Сабирин hәјат вә 

јарадычылығы илә јахындан марагланмыш, бу барәдә бэ’зэн 

әтрафлы, бэ’зэн дә өз мөвзулары даирәсиндә фикир сөјләмишләр. 

Онларын бу фикирләри әсасән објектив һәгигәтә әсасланмышдыр. 

Совет дөврүндә M. Ә. Сабир јарадыҹылығы һаггында ермәни 

дилиндә сөјләнән илк фикирләр ијирминҹи 
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илләрә аиддир. 1926-ҹы илдә Азәрбајҹан К(б)П Бакы Комитәси 

нәздиндәки «Бакински рабочи» кооператив нәшријјаты M. Ә. Сабирин 

сечилмиш ше’рлэрдэн ибарәт китабчасыны «һопһопнамә» ады 

алтынд^ ермәни дилиндә нәшр етмишдир. Китабчаја M. Ә. Сабир 

һаггында мәгалә дә әлавә едилмишдир. Китабчада ики шәкил вардыр 

(Сабирин Ол илә чәкилмиш рәсми вә онун Бакыдакы абидәсинин фото 

шәкли). 

«Сабир Таһирзадә» башлығы алтында кедән кириш мәгаләсиндә 

бејүк шаирин тәрҹүмеји-һалы һаггында гыса мэ’лумат верилдикдән 

сонра әсәрләри тәһлил едилир. Бу тәһлил чох сәтһидир вә Сабир 

јарадычылығынын рәнкарәнк ҹәһәтләрини әһатә етмир. Мәгаләдә 

дејилдији кими орада әсас е’тибары илә ики мәсәләјә даһа артыг 

диггәт јетирилмишдир: фәһлә мәсәләсинә вә гадын мәсәләсинә. Сабир 

јарадыҹылығында фәһлә вә гадын азадлығы мәсәләләринин 

үмумијјәтлә кифајәт гәдәр ајдынлашдырылдығы мәгаләдә бир сыра 

нәзәри вә фактики сәһвләр, долашыг фикирләр дә вардыр. Онлардан 

бэ’зилэрини гејд едәк. 

Могаләнин бир јериндә Сабир һаттында дејилир: 

«...Онун әсәрләриндә 1904—1917-ҹи илләрдә Азәрбајҹан 

түркләринин тарихи һәјатилијинн көстәрән һәрәкатларын ән саф вә 

бәдии ифадәси мәркәзләшмишдир»1). 

M. Ә. Сабир 1911-ҹи илдә вәфат етдији һалда сон- ракы 

һадисәләри өз јарадыҹылығында неҹә әкс етдирә биләрди? Сонра 

мәгаләдә белә бир долашыг вә соһв иддиа ирәли сүрүлүр ки, Сабир 

«...дин вә ингнлаб мәсәләләринин һәллиндә лазыми мөһкәм әлагәни 

баша дүш 

') M. Ә. Сабир, һопһопнамә (ермәни дилинда), Бакы, 1926, сөһ. 9. 



16 

 

мүрдү».) Белә бнр фикир ирәли сүрмәк ән азы Сабир јарадычыЈығы 

илә кнфајәт гәдәр таныш олмамағын нәтичәси иди. Сабирин бүтүн 

варлығы илә ингилаба бағлы олмасы. дики мәсәләләри, дин 

хадимләрини ингилаби бир мүбаршликлә тәнгид вә ифша етмәси 

јухарыдакы нддианы рәдд едир. 

Мүгәддәмәнин бизә мэ’лум олмајан мүәллифи Сабир һаггында 

даһа долашыг фикирләрә дүшүр. O, иддиа едир кн, «Зәманәнин 

нҹтимаи һәјатындан керидә галмајан Сабирин өз идеалы һаггында 

дүшүнүлмүш лазыми мүнаснбәт јох иди».) Бу гејри-елми фикирләрә 

белә бир сәһв фикир дә әлавә едилмишдир ки, «өз дүнјакөрүшүнүн 

тәшкили вә формалашмасы үсулларындан хилас ола билмәдији үчүн 

онун кредосу истәр-истәмәз утопии ҹаһијјәт дашыјыр».) Сабир 

парлаг, дүшүнҹәли вә ајдын бир идеала малик иди, бу идеалын реал 

һәјатла, пролетариатын вә заһмәткеш кәндлиләрин һәјаты вә 

мүбаризәсилә билаваситә бағлы олмасы онун кредосунун, гаршысына 

гојдуғу мәгсәдин там реал, утхжшјадан чох узаг олдуғунү сүбут 

едирди. 

M. Ә. Сабир һаггында белә гејри-һәгиги, долашыг фикирләрин 

ермәниҹә'чыхан «Һопһопнамә»дә ирәли сүрүлмәси мүәјјән гәдәр дә 

Азәрбајҹанда Сабир јарадыҹылығынын лазыми дәрәчәдә тәдпиг 

олунмамасынын нәтичәси иди. Чүнки китабча Бакыда чыхмышды, 

мәгаләнин мүәллифн дә шүбһәсиз 1925—26-ҹы илләрдә Бакыда Сабир 

һаггында мөвчуд олан нәзәријјәләрә әсасланмышды. Ҝитабчанын 

титул сәһифәсиндә һәмин мүгәддәмәинн кәшријјатын редаксијасы 

тәрәфиндән тәртиб олунмасынын көстәрилмәси дә буну сүбу? едир. 

) «һалһалнама» (ермәни дилиндә), 1926, сәһ. 11. 

) hм12. 

) hm »paja. сәh. 12. 
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Бөјүк шаирин һәјат вә јарадыҹылығынын даһа дәриндән 

тәдгиг едилиб дүзкүн гијмәтләндирилмәси үчүн 1936-ҹы илдә онун 

вәфатынын 25 иллијинин гејд едилмәсинин мүһүм әһәмијјәти 

олду. 

M. Ә. Сабирин хатирәсини ермәни халгы да чох кениш гејд 

етдн. Јереванын, Тбилисинин вә Бакынын бүтүн ермәни гәзет вә 

журналларында шаирий һәјатыны вә јарадыҹылығыны кениш 

шәкилдә ишыгландыран мәгаләләр, хәбәрләр, шәкилләр дәрҹ 

едилди. Сабирин ермәни дилинә тәрҹүмә олунмуш ше’рлэринин 

нәшринә бөјүк фикир верилди. Бу тәрҹүмәләрин бир чоху гәзет вә 

журнал сәһифәләриндә, елә дә ајрыҹа китабчалар һалында чап 

олунду. Мәһз бу заман ермәни јазычылары вә әдәбијјатшүнаслары 

Сабир һаггында илк дәфә кениш фикир сөјләдиләр, 

јарадыҹылығыны даһа дүзкүн гијмәтләндирдиләр. 

Мирзә Әләкбәр Сабирин хатирәсинин гејд едилдији 

күнләрдә, 1936-ҹы ил декабр ајынын оонларында көркәмли ермәни 

шаири Наири Зарјан Бакыја көндәрдији телегра!мда јазмышды: 

«Загафгазија халгларынын гардашлығы уғрунда мүбаризә 

едән, Азәрбајҹан әдәбиј}атынын бөјүк классики Сабирин шанлы 

хатирәси гаршысында башымы јәрәк гардаш Азәрбајҹан 

әдәбијјатынын бөјүк күнүнү тәбрик едирәм».1) 

Башга ермәни јазычылары да (Веспер, Т. һурјан, А. 

Граши)Сабир һаггында мәгалә вә. ше’рлэр Јаздылар. 

Тәрҹүмәчиләрдән Веспер, C. Григорјан, һ. Саһјан, Т. һурјан, А. 

Граши бөјүк фәалијјәт көстәрдиләр. Ермәнистан Совет 

Јазычылары Иттифагынын идарә һеј’әгн бүтүн ерочәни 

јазычыларынын бөјүк Сабирә, ону јетиш- 

') «Коммунист» (ермэничз), Бакы, 28/XII—1936, M ? 298 (4819). 
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дирәи халга өз һөрмәт вә мәһәббәтләрини билдирән бир мәктуб 

јазараг Азәрбајчан Совет Јазычылары Иттифагына көндәрди. 

Артыг 26 илдән чох бир тарихә малик олан, лаиин өз әһәмијјәтини 

инди дә итирмәјән бу мәктубун мәтнини бурада бир даһа 

хатырлатмаг истәјирик. Мәктубда дејилирди: 

«Бакы, Азәрбајчан Совет Јазычылары Иттифагынын Идарә 

һеј’әтинә 

Ермәнистан ССР-и Совет Јазычылары Иттифагы Азәрбајчан 

халг шаири Сабирин узун илләр боју, чар истибдады шәраитиндә 

көрдүјү нәһәнк ишә јүксәк гијмәт верир. Онун сатирасы бәјләри, 

ханлары, руһаниләрн. буржуазнјаны гәтијјәтлә ифша едирди, o, 

зүлм вә истисмар әлејһинә мүбаризә силаһы иди. 

Сабирин әсәрләри ермәни охуҹусуна чохдан мэ’лумдур вә 

онун тәрәфиндән јүксәк гијмәтләндирилмишдир. Милләтчи 

әһвал-руһијјәләрин гызышдығы бир шәраитдә, ермәни-түрк 

гырғыны дөврүндә шовинистләри кэскин сурәтдә ифша едән, 

ермәни вә азәрбајҹанлы зәһмәтксшләрини гардашлыг сазиши 

бағламаға чағыран бир шаирин сурәти зәһмәткешләрин 

хатирәсиндә һәмишә чанлы галачагдыр. Сабирин бөјүклүјүнү 

јалныз Совет һакимијјәти заманында, јалныз халгларын әсл дост- 

лутуну јаратмыш Ленин милли сијасәтинин һәјата ке чирилмәси 

шәраитиндә дәрк етмәк олар. 

Сабирин өлүмүнүн 25 иллији күнүндә, формаҹа иилли, 

мәзмунҹа сосиалист МӘДӘНИЈЈӘТИН јаранмасы ишиндә јени-јени 

зирвәләр газанмаг үчүн Загафгазија заһмәткешләринин гардашлыг 

әлагәсини даһа да мөһкәмләдәк. 

Ермәнистан ССР Совет Јазычылары Иттифагынын идарэ 

hej’әти».) 

’ )  «Харһраајии һајастан» гәзети, Јереван, 27ДП—1936, M 293 

(4896). 
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Сабир күнләриндә ермәни мәтбуаты бөјүк шаирин һәјатына 

вә јарадыҹылығына һәср олунмуш бир сыра мәгаләләр дәрҹ етди. 

Бунлардан хүсусән шамр Веслерин вә әдәбијјатшүнас A. 

Каринјанын мәгаләләри ) диггәти ҹәлб едир. Јереванын «Гракан 

терт» гәзети (Әдәбијјат гәзети) Саб|ирин вәфатынын 25иллијинә 

дайр башга мәгаләләрлә јанашы редаксија мәгаләси дә вермиш- 

дир. Бакыда чыхан «Коммунист» (ермәниҹә) гәзети Сабир 

күнләрини чох кениш ишыгландырмыш, 1936-чы ил декабрын 

28-и нөмрәсини исә бүтүнлүклә Сабирә һәср етмиш вә ајрыҹа баш 

мәгалә вермишдир. Бу материаллардан биз даһа чох диггәти ҹәлб 

едән, орижинал фи- кирләр јүрүдән бир—икиси үзәриндә гысаҹа 

дајанмаг истәјирик. 

1936-ҹы ил 25 август тарихли «Гракан терт»ин чап етдији 

«Сабирин вәфатынын 25 иллији» мәгаләсиндә бөјүк шаирин халг 

гаршысындзкы хидмәтләриндән, совет халгынын она вердији 

јүксәк гијмәтдән данышылыр. Мәгаләдә доғру олараг көстәрилир 

ки, «Сабир Азәрбајҹанын халг күтләләринин гәлбиндә дәрин из 

бурахмыш вә әдәбијјатда шәрәфли бир јер тутмушдур». Мәгаләдә 

Сабирин јашадығы вә мүбаризә апардығы ағыр шәраитдән, 

1905-ҹи ил ингилабынын Сабир јарадыҹылығындакы ролундан, 

«Молла Нәсрәддин» журналынын һәјатдт 
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вә Сабир үчүн әһәмијјәтиндән дә данышылыр. Мәгаләдә дејнлнр: 

«Сабир реалист, ејни заманда јениликчи шайр иди. Оиун 

әсәрләри билаваситә һәјатдан нәигәт едир вә һаким синифләрә 

кәскин бир шәкилдә күлүрдү. Сабир халг шикајәтләринин 

ифадәчнсинә чеврилмишди. Нефт- мәдәнләриндән тутмуш памбыг 

тарлаларына гәдәр һар јердә Сабирин үсјанкар маһнылары 

ешидилирди. 

Сабир јарадыҹылығында инсан вә вәтәндаш јүксәк мәнаја 

маликдирләр... Бир реалист шаир вә јени мөвзулар устасы кими 

Сабир Азәрбајҹан әдәбијјатында бөјүк классик кими 

танынмышдыр». Бу доғру фикирләрлә јанашы мәгаләдә ахырадәк 

ајдынлашдырылмајан мәсәләләрә дә тохунулмушдур. Орада 

дејилир: 

«. Истәр «Молла Нәсрәддин», истәрсә дә Сабир апардыглары 

мүбаризә әрзиндә, әзиләнләрин сон хиласына, феодализми вә 

капитализми ингилаби Јолла дармадағын егмәјә доғру апаран 

синфи мүбаризә јолларында дура билмирләр».1) 

Бу сөзләр Сабирин ингилаби, синфи мүбаризәјә мү- 

насибәтини там ајдынлашдырмыр. 

Истәр Сабирин, истәрсә дә «Молла Нәсрәддин» журналынын 

бүтүн фәалијјәтинин ингилаби, синфи ма- һијјәти һамыја 

мэ’лумдур вә буну сүбут етмәјә еһтијаҹ белә јсадур. Бу фәалијјәт 

пролетар ингилабы тәләбләри күдмәсә дә она доғру кедир. M. Ә. 

Сабир вә Ҹ. Мәммәдгулузадә пролетариатын вә јохсул 

кәндлиләрин көзүнү ачмагла, көһнә дүнјаны, чаризм 

үсул-идарәсини, буржуазијаны, милләтчи лартијалары өлүмчүл 

сатира атә- 
Г'Граиэи тврт», 25/Vm-1936, № 19 (131). 
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шинә тутуб онларын көкүнү газмагла ингилаба хидмәт 

етмирдиләрми? Онларын гүдрәтли сәси феодализмин капитализми 

јыхмаг үчүн ингилаби мүбаризәјә галхышан зәһмәткеш халгларын 

сәсинә гарышыб, бир аһәнк, бир мэ’на кәсб едирди! Бу мәсәләләр 

мәгаләдә кифајәт гәдәр изаһ едилмәмиш, Сабирин мәһз пролетар 

ингилабына мүнасибәти ајдынлашдырылмамышдыр. Лакин бу- 

нунла бедә орада доғру олараг көстәрилмишдир ки, «Сабир 

истисмарчыларын вә гаракүруһчуларын ич үзүнү ачды вә бунунла да 

халг күтләләринин ингилаби мүбаризәси үчүн јарарлы олду». 

1936-ҹы илдә Сабир «һаггында јазылан мәгаләләр ичәрисиндә 

мәшһур әдәбијјатшүнас, һал-һазырда Ермәнистан ССР ЕА-нын 

академики Арташес Каринјанын мәгаләси хүсусән диггәти ҹәлб 

едир. 

Бөјүк Азәрбајҹан шаиринә дәрин бир һөрмәт һиссилә јазылмыш 

«Сабир һаггында ики сөз» мәгаләсиндә A. Каринјан башгаларыны 

тәкрар етмәдән орижинал фикирләр сөјләмәјә чалышмышдыр. 

һәҹм е’тибары илә кичик мәгаләдә A. Каринјан M. Ә. Сабирин 

јарадыҹылығындакы әсас идеја истигамәтинә тохунур, бэ’зи 

сәнәткарлыг хүсусијјәтләри һаггында да данышыр. Мәгаләнин 

әввәлиндә мүәллиф гејд едир ки, «исте’дадлы шайр Сабирин сурәти 

Гафгаз халглары мәдәнијјәтинин кәләҹәк тарихчисинин диггәтини 

ҹәл5 етмәјә билмәз» вә үмид едир ки, Сабир јарадыҹы- лығынын 

өјрәнилмәсинә кәләҹәкдә даһа бөјүк диггәт јетириләҹәк, бунун 

нәтиҹәсиндә бөјүк шаир һаггында јени сәнәдләр тапылаҹагдыр. 

Мүәллиф јазыр: «Бу сәнәдләр бејүк халг шаиринин һәјатынын нә 

гәдәр ағыр, дүшмәнләринин вә ону истәмәјәнләрин исә нә гәдәр чох 

олдуруну көстәрәҹәкдир. Чаризмин, милләтчилијин, дини фа- 

натизмин һакшмијјәти күнләриндә руһдан дүшмәмәк вә 
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әзилмәмәк үчүн, доғрудан да, түкәнмәз ирадәјә вә енержијә 

малик олмаг лазым иди. Сабир кими мүтәфәккирләрә вә зијалы 

хадимләрә тәк галмыш «ҹәнкавәр» вә «дәли ады верилир, онлара 

күлүр вә зүлм едирдиләр. Будур, белә бир гаранлыг мүһитдә шаир 

мәтанәтини итирмир вә өз гүввәтли иҹтимаи әһвал-руһијјә илә 

јоғрулмуш поезијасында халгларын ән кениш тәбәгәләринин 

ингилаби мејилләрини вә арзуларыны ифадә едир... Сабирин 

тәрчүмеји-һалы көстәрир ки, o, һакимијјәт башында оланларын 

зүлмүнү көрән бир шаир, үсјакхар вә мүбариз вәтәндаш бир шаир 

иди. Онун әсәрләринин һәр бир мисрасында иҹтимаи шикајәт вә 

нифрәт мотива чох ајдын ешидилир». Нәһајәт A. Каринјан белә бир 

фикир ирәли сүрүр ки, Сабирин һәјат вә јарадыҹылығынын 

мүфәссәл өјрәнилмәои ермәни филологларына да мараглы материал 

верә биләр. 

Бу ними доғру фикирләрлә јанашы A. Каринјанын мәгаләсиндә 

бир мүддәа да ирәли сүрүлүр ки, биз онунла разылаша билмирик. Бу 

мүддәа M. Ә. Сабирин ашыг әдәбијјатына мәнсубијјәтинә аиддир. 

M. Ә. Сабир јарадыҹылығынын халг әдәбијјаты, фолклорла сых 

әлагәси һамыја мэ’лумдур. Мәрһум профессор Чәфәр Хәнданын 

көстәрдији кимп «...халг шаиринин фолклордан истифадәси онун 

орижинал пријомла- ры кими чох вә рәнкарәнкдир», лакин «Сабирин 

халг јарадычылығына јахынлашмасы вә Јахуд фолклордан 

истифадәси онун үчүн мәгсәд олмамышдыр. Әслиндә бу, Сабир 

јарадыҹылығынын тәркиб һиссәсидир. Башга свзлә десәк, фолклор 

бу әсәрләрлә үзви сурәтдә елә бағланмышдыр ки, Сабир 

јарадыҹылығыны бунсуз тәсәввүр етмәк дә мүмкүн дејилдир».1) 

') Чзфәр Хандан, Сабир вә халг, «Азәрбајчан» журналы, 1962, 1, 

b. 196 
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Лакин Сабир нә ашыгдыр, нә дә ашыг әдәбијјаты илә әлагәдә 

олмушдур. Ашыг әдәбијјаты да халг јарадыҹылығына дахилдир, 

лакин онун тамамилэ башга, мүстәгил саһәсидир. Халг 

јарадыҹылығындан, онун аталар сөзү, зәрбүл-мәсәлләр, идиомалар 

кими зэнкин хэзинэсиндэн истифадэ едэн шайр исэ ашыг дејилдир. 

A. Каринјан Сабирин халг јарадыҹылығындан истифадә 

етмәси һаггында дејил, онун маһз ашыгларын даирәсиндә 

доланмасындан данышыр. О, јазыр: «Сабир һәтта инди 

маһныларынын унудулдуғу чохсајлы сырави ашыгларла бирләшир 

вә онларын даирәсиндә дајаныр».1) Мүәллиф өзүнүн бу 

фикирләрини даһа да дэринлэшдирмэк вэ'тэсдиг етмәк үчүн халг 

әдәбијјатындан, Гафгаз ашыгларындан, онларын әлләриндә саз вэ 

чонгур кәндбәкәнд кәзмәләриндән, базарларда вэ чајханаларда 

охумаларындан данышыр, онлары «примитив шайр» адландырыр, 

бир гэдэр дэ онларын јарадыҹылыг хүсусијјәтләриндән вә 

мотивләриндән бәһс едәндән сонра Сабир һаггында белә дејир: 

«Сабирин бөјүк иҹтимаи дәјәри елә ондадыр ки, o, ашыг 

поезијасынын демократик мејлләрини мүәјјән едәрәк, өз шәхси 

сәнәткарлығы илә халг ше’ринэ јени гон верир вә сатирик тәнгидлә 

јоғрулмуш вәтәндашлыг маһныларыны јүксәк јеткинлик дәрәҹәсинә 

чзтдырыр». Мүәллиф ашыг поезијасындан данышдығына көрә онун 

«халг ше’ри» вә «вәтәндашлыг маһнылары» сөзсүз ашыг ше’ринэ 

аид олур. A. Каринјанын сөзләриндән белә нәтиҹә чыхармаг олар ки, 

M. Ә. Сабир ашыгдыр вә ја ашыгвари бир шаирдир ки, ашыг 

ше’рини инкишаф етдириб јүксәк зирвәјә галдыримышдыр. 

һөрмәтли мүнәг- 

) А. Каринјан, Сабир һаггында икн сөз, «Хорһурдајнн гроғ» журналы Бакы, 

1937, № 1—2. 
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гид Л. Каринјан Сабири көркәмли ермәни ашығы Ҹивани илә 

мүгајисә «дир, Сабир јарадыҹылығыиын өз үсјанкар вә мүбариз руһу 

илә Ҹивани јарадыҹылығындан уступ олдуғуну гејд едир. 

Сонра мүәллиф дејир ки, ермәни ашыглары Сабирин 

маһнылары илә таныш идиләр, Сабир онлара бөјүк тэ’сир 

көстәрмишдир: «Сабирин маһныларынын ермәни ашыгларындан 

азәрбајҹанҹа охујанларына, һәтта јазанларына мэ’лум вә таныш 

олмадығыны тәсәввүр етмәк чәтиндир. һәркаһ Иран шаирләри Сәди 

вә һафиз онлара таныш идисә, демәли, һеч шүбһәсиз, јени 

Азәрбајҹан шаирләри вә хүсусән Сабир ними бвјүк шаир дә таныш 

олмалыјды. Демәли белә бир нәтичә чыхыр ки, ермәни халг 

шаирләринә Сабирин тэ’сири олмушдур». Бнз һөрмәтли A. 

Каринјанын нә јухарыдакы, нә дә бу фнкринә шәрик ола билмәјирик. 

Ән әввәл она көрә ки, M. Ә. Сабир бир ашыг кими jox, бир даһи шаир 

кими чохларына тэ’сир етмишдир. Икинҹиси исэ Сабирин ермәни 

ашыгларына көстәрдији тэ’сир һаггында мисаллар чәкилмир. Јери 

кэлмишкэн ону да гејд етмэк истэрдик ки, әдәбијјатшүнас Г. 

Антонјан, А. Кариијанын мэгалэси һаггында данышаркән 

јухарыдакы мәсәләјә өз мүнасибәтини билдирмишдир. О да Сабирин 

ермэни ашыглары үзәринә тэ’сир бурахмасы фикри илэ шәрикдир, 

анчаг буну сүбут үчүн мисал чәкмир. О, A. Каринјанын ашағыдакы 

сөзләрини тәкрар едәрәк дејир: «Сабирин һәјат вә јарадычылығынын 

мүфәссәл әјрәнилмәси ермәнн сатирикләри- 
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нә1) дә олдугҹа мараглы материал верә биләр. Сабирин ермәни 

халг шаирләринә (јә’ни ашыгларына. Ә. Ј.) нә 

дәрәҹәдә күҹлү тэ’сир етдијини дә мүәјјән етмәк мүмкүндүр».2) 

M. Ә. Сабирин һәјаты вә јарадыҹылығы сон илләр ермәни 

јазычылары, әдәбијјатшүнаслары вә тарихчиләринин диггәт 

мәркәзиндә даһа чох олмушдур. Онлар мүхтәлиф мүнасибәтләрлә M. 

Ә. Сабир һаггында данышмыш вә онун јарадыҹылығына јүксәк гијмәт 

вермишләр. Көркәмли шаир Гуркен Борјан M. Ә. Сабирин анадан 

олмасынын 100 иллији мүнасибәтилә јаздығы «Азәрбајчан халгынын 

фәхри» мәгаләсиндә белә дејир: 

«Сабири мән Азәрбајҹан дилиндә охумамышам. Мән ону әввәлҹә 

русча, сонра исә доғма ермәни дилимдә охујуб танымышам. Лакин, 

неҹә дејәрләр, јахшы шаирләр тәрҹүмә заманы удузурлар. Бурада, 

әлбәттә, бир аз һәгигәт вардыр. Ҹанлы һәјәҹанлар, интонасијалар, 

ше'рин хүсуси гурулушу, нәһајәт доғма дилин әлчатмаз рајиһәси һәтта 

ән ә’ла тәрҹүмә заманы мүәјјән гәдәр итир. Лакин бу да доғрудур ки, 

һәгиги шаири һәтта o гәдәр дә мүвәффәг олмајан тәрҹүпиә заманы да 

једди дағын архасындан танымаг олар. һәгиги поезијанын нәфәсини 

вә сәнәткарын һәрарәтли гәлбинин дөјүнтүләрини дујаркән лагејд 

галмаг олмаз».) 

Г. Борјан һәрарәтлә вә илһамла јаздығы мәгаләсиндә Мирзә 

Әләкбәр Сабирин надир бир гәләм саһиби, һүнәрвәр бир шаир 

олдуғуду чохсајлы мисалларла бир даһа тәсдиг едир, онун инсаны 

һәјәҹана кәтирән, дү- 
1) «Сатирикләринә» сөзү әвәзинә «филологларына» олмалы 
иди. 
2) Г. Антонјан, Ермөни вә Азәрбајчан халгларынын әдобм әлагәси, Бакы, 

1955, саһ. 111. 
3) «Гранан терт», 1/VI—1962, № 22 (1142). 
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шүндүрән, мүбаризәјә чағыран өлмәз поезијасындан мәһәббәтлә 

јазыр. Г. Борјан бөјүк ингилабчы шайр Мирза Әләкбәр Сабирин 

һәјатыны вә јарадыҹылығыны јахшы билир, ону марксист 

әдәбијјатшүнаслыг мөвгеләриндән тәһлил едир вә гијмәтләндирир. Өз 

мараглы, дәрин елми, ејни заманда шаиранә мәгаләсини Г. Борјан бу 

сөзләрлә гуртарыр: 

«Јарым әсрдән артыг бир мүддәт бизи Сабирдән ајырыр. Лакин 

заман Азәрбајҹан халгынын бөјүк нәғмәкарынын хејринә 

ишләмишдир. Илләр өтдүкҹә Сабир бизә даһа јахын, даһа доғма 

олмушдур вә букүн o, өз гәлб вә зәка зәнкинлијинин бүтүн 

рәнкарәнклији илә һәмишәкиндән даһа чох парлајыр. Өз 

һәмвәтәнләри тәрәфиндән үмумхалг шәрәфи вә мәһәббәтилә әһатә 

олунмуш Сабир нәинки јалныз доғма Бакыда гранит өзүл үзәриндә 

учалмышдыр,,о, һәм дә елә бир јүксәклијә галхмышдыр ки, бурадан 

ону бүтүн дүнја көрүр». 

Ермәни совет сатирик шаири Аршавир Дарбни Мирзә Әләкбәр 

Сабирин јарадыҹылығыны јүксәк гијмәтләндирмәклә она мәфтун 

олдуғуну билдирмишдир. O, јазмышдыр: 

«Сабир ады парлаг бир улдуз кими гардаш Азәрбајчанын 

классик әдәбијјаты сәмасыны бәзәјир. О, догма халгын ичәрисиндән 

чыхмыш, халгын руһуну тәрәннүм етмиш, халгын өлмәз шаири 

олмушдур». 

M. Ә. Сабирин һәјаты вә јарадыҹылығы илә јахындан 

марагланан, она јүксәк гијмәт верән ермәни шаирләриндән бири дә 

Самвел Григорјандыр. O, ијирми беш илдән артыгдыр ки, бөјүк 

шаирин әсәрләрини ермәни дилинә тәрчүмә едиб јајыр. Сабир 

јарадыҹылығынын руһуну вә һәјата тэ’сирини јахшы һисс едән 

Самвел Грнгорјан «Мирзә Әләкбәр Сабир» 1мәгаләсиндә доғру 
Т) 'Г&тшн терт», 14/П—1958, M 6 (922). 
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олараг көстәрир ки, «Сабир өз ишинин өлмәзлијини дујараг 

ше’рлэриндэн бириндә јазмышдыр: 

Мэн кедэрсэм, вар олсун амалым! 

Јашасын шәһријјари-һүрријјәт! 

Јашасын шәһријјари-һүрријјәт! 

Мэн кедэрсэм, вар олсун амалым! 

Шаир сәһф етмәди. Онун әсәрләри букүн дэ өз гүввәсини вэ 

тэравэтини итирмэмишдир. Онлар инди дэ охуҹуну 

һәјәҹанландырыр, онун гәлбини һәјати никбинликлэ, 

зәһмәткешләрин күҹүнә һәдсиз инам Һиссилә долдурур»1) 

M. Ә. Сабирин јарадыҹылығы, хүсусән онун халгларын 

бејнәлмиләл достлуғу уғрунда апардығы мүбаризә ермәни 

әдәбијјатшүнаслары вә тарихчиләрини марагландырмыш, онлар 

бөјүк шаирин бу саһәдәки фәалијјәти һаггында дөнә-дөнә 

данышмышлар. «Бејнәлмиләл» ше’ри Сабир һаггында сөһбәтин әсас 

мөвзусу олмушдур 

Әдәбијјатшүнас Г. Антонјан «Бејнәлмиләл» ше’рини тәһлил 

едиб, ермәни вә Азәрбајҹан халгларынын тарихи достлуғунун 

мөһкәмләндирилмәсиндә онун Әһәмијјәтини көстәрәндән сонра M. 

Ә. Сабирә Азәрбајчан әдәбијјатында азадлыг идејаларынын бөјүк 

ҹарчысы кими (бөјүк гијмәт верир. O, дејир: 

«Совет һакимијјәти гурулмаздан әввәлки... демократ 

јазычыларымыз...өзләринин азадлыг вә һуманист көрүшләри илә 

халга азад олмаг идејасыны ашыламыш, зоракилијә гаршы чыхмаға 

чағырмыш, чаризмә нифрәт јағдырмыш, ағлаујғун вә әдаләтли һәјат 

арзу етмишләр. 

Бу идејаны Азәрбајҹан әдәбијјатында ән јахшы; ифадә 

едәнләрдән бири мәшһур ингилабчы-демократ, 

!) C. Григорјан. Мирзә Әләкбәр Сабир, M. Ә. Сабирин Шерләр» 

(Јереван, 1957, ермөничә) китабына мүгөддөмә. 
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«Бејнәлмиләл», А башы бәлалы фәлә», «Охутмурам әл чәкин» 

вә сайр ше’рлэри јазан вә бу сатирик шерләрин мүәллифи олан 

Сабирдир».1) 

Көркәмли ермәни әдәбијјатшүнасы Ac. Асатрјан «Ермәни 

әдәбијјаты вә биринчи рус ингилабы» китабында M. Ә. Сабирин 

1905-ҹи илдәки фәалијјәтинин вә «Бејнәлмиләл» ше’ринин бөјүк 

әһәмијјәтиндән данышыр, ону ермәнн вә Азәрбајҹан халглары 

достлуғунун һимки адландырыр. Ac. Асатрјан јазыр: 

«Бу бөјүк фәлакәтин (ермәни-нмүсәлман гырғынынын. Ә. Ј.) 

гармагарышыг күнләриндә һәр ики тәрәфдән дә халглары динҹлијә 

чағыран сәсләр ешидилирди. 

Хатырлајаг ки, бөјүк Азәрбајҹан ингилабчы-дөмократ шаири 

Сабир өз мәшһур «Бејнәлмиләл»и илә «ермәни вә мүсәлман 

вәтәндашларымыза» мүраҹиәт едирди. 

Сабирин бу ше’ри һәтта өз сәрлөвһәсилә белә ермәни вә 

Азәрбајчан халгларыныи достлуг һимни кими сәсләнир, бу ше’р 

һәмин достлуғун бәдии ифадә тарихинин ән парлаг 

сәһифәләриндәндир вә пролетаризтын ингилаби мүбаризәсинин 

мәшһур һимнинин («Интернасионал»ын) сәрлөвһәсини хатырладыр. 

Халгларын достлуг вә биркә азадлыг мүбаризәои идејасы илә 

јоғрулмуш бу ше’рнлэ Сабир чар «шејтанынын» алчаг сијасәтини 

ифша едир, халгларымызын әсри достлуг вә гардашлыг әнәнәләринә 

архаланараг онлары сүлһә чағырыр. Демократ шаир дәриндән бу 

идејаја инаныр ки, «әсримиз» халгларын «иттифагү иттиһад» 

әсридир вә халгларымыз арасында «бир күнә әсбаби-тәзад» 

јохдур»2) 

') Г. Антонјан, Ермәни вә Азәрбајчан халгларынын әдәби әлагәси Бакы, 

1955, сәһ. 111. 

*) Ac. Асатрјаи, Ермәни әдәбијјаты вә биринчи pyс ингилабы (ермәни 

дилиндә), Јереван. 1956. сәh. 181 — 182. 
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Ac. Асатрјан Сабирин бу фикирләринин мүтәрәгги Азәрбајҹан 

вә ермәни мәтбуаты вә әдәбијјаты тәрәфиндән мүдафиә едилмәси 

һапгында да әтрафлы данышыр.1)’ M. Ә. Сабирин «Вејнәлмиләл» 

ш'е’ри, елә дә башга ингилаби сатиралары һағгында ермәни совет 

тарихчиләри дә јүксәк pә’i билдирмишләр. Ермәнистан ССР" 

ЕА-нын мүхбир үзвү Сатур Ағајан гејд едир ки, «Бејнәлмиләл» 

ше’ри... Азәрбајҹан әдәбијјатында чох көркәмли бир һадисәдир».2) 

Тарйхчи A. Б. һарутјунјанбиринчи pye ингилабы заманы M. Ә. 

Сабирин Загафгазијанын башга габагҹыл јазычылары вә иҹтимаи 

хадимләри—һовһаннес Туманјан, Ҹәлил Мәммәдгулузадә, Иродион 

Евдорошвили, һакоп һакопјан илә бирликдә халглары сүлhә вә 

гардашлыға чағырдығыны гејд едир, «Бејнәлмиләл» ше’риндэн 

мисал чәкәрәк јазыр ки, «Азәрбајҹанын ингилаби шаири M. Ә. 

Сабир өз халгыны бүтүн халгларла достлуг етмәјә чағырырды».3) 

Сабирин «Бејнәлмиләл» ше’ринэ мүнасибәтдә тарихчи C. П. 

Ағајанын бир фикри илә шәрик ола билмәјирик. О, Сабирин «Јохму 

бир саһиб-һидајәт, јохму бир әһли-рәшад» мисрасы һаггында белә 

бир изаһат верир ки Шаир көрүндүјү кими, белә бир партијанын 

артыг мөв ҹуд олдуғу анлајышына һәлә чатмамышды».4) Јә’ни мүәл- 

’) Ac. Асатрјанын јухарыдакы китабы, сөһ. 183—193. 
2) C. П. Ағајан, 1905 — 1907-чи илләрдә Ермәнистанда инги-

лаби һәрәкат, Јереван, 1955, сөһ. 238; Ермәни вә Азарбајчан 

халгларынын әсри достлуғу (ермани дилиндә), Јереван. 1961 сәһ. 

191. 

3} ‘A. Б. һарутјунјан, Загафгазија халглары биринчи рус ин-

гилабы илләриндә чаригма гаршы нүбаризәдә (pyс дилипдә), Је- 

реван, 1957, сәһ. 67. 
4)C. П. Ағајанын јухарыда көстәрилөн әсәрләри, сәһ. 238 ьэ 191. 

2Т 
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лиф демәк истәјир ки. Сабир сосиал-демократ партијасыныи мөвчуд 

олдуғуну билмирди. 

Биз бу фикнрлә шәрик дејилик. 1905-ҹи илдә Бакыда вә бүтүн 

Загафгазијада кениш фәалијјәт көстәрән, ачыг вә кизли гәзетләр вә 

интибаһнамәләр чап едиб јајән, фәһләләрин ингилаби мүбаризәсинә 

башчылыг едән, милли гырғынларын тәшкилатчыларыны ифша 

едән сосиал-демократ партијасынын мөвҹудијјәтиндән Сабир 

ләиики хәбәрсиз дејнлдн, һәтта онун фәалиЈјәтилә мүәјјән гәдәр 

таныш иди. «Бејнәлмиләл» ше'ринин јазылмасында болшевик 

интибаһнамәсинин бөјүк тэ’сири олмушдур. Профессор Ҹәфәр 

Хәнданын тәдгигаты бизим бу фнкрнмизи тәсдиг едир.1) Лакин 

мәтләб бунда дејилдир. Әсил мәтләб бундан ибарәтдир ки, Сабир 

«Бејнәлмиләл» ше’риндэ һәр һансы бир партија, тәшкилат һаг- 

гындамы данышырды? Јох! Сабирин ше'риндэ чох ајдын 

дејнлмишдир ки, o, үзүнү өз «мүасири олан сүхәнданлаpa, 

зијалылара, сөз биләнләрә тутмуш, сөзүнү онлара демишди. «Саһиб 

һндајәт», «Әһли-рәшад» демәклә o, мәһз зијалылары нәзәрдә 

тутурду. C. Ағајанын чыхардығы нәггичә, садәчә олараг 

«Бејнәлмиләл» ше’ринин зәиф тәрчүмәсиндән истифадә етмәси 

үзүндән олмушдур. 1936-чы илдә едилмиш һәмин тәрҹүмәдә 

(тәрҹүмәчи В. Ағасјан) «Јохму бир саһиб-һидајәт, јохму бир 

әһли-рәшад мисрасы «Бизә доғру јол көстәрән бир иәфәр јохдур» 

шәклиндә кетмишдир. Бу исә мэ’нанын кобуд тоһрифи демәкдир. 

Сонралар, 1957-чи илдә C. Григорјаныи тәрчүмәсилә чыхан 

ермәничә Сабир күллијјатында һәмич мисра «haрдадырлар 

мүдрикләр, нијә доғру јол көстәр 

Хәндан, Көз јашлары ичиндә күлүш, «Граган Адр- 

йчаи» журналы (ермавячо), Бакы, 1961, № 5, сәһ. 34—55, №6, -t*k. 

29 — 42. 
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мирләр?» шәклиндә верилмишдир кн, бу да мәтнә даһа ујғун кәлир. 

C. Ағајанын китабында дејиләси вачиб план бнр сәһв 

кетмишдир. Бу да «Бејнәлмиләл» ше’ринин јазылыш тарихинин 

1905-ҹи ил әвәзинә 1906-ҹы ил көстәрилмәсидир. 

Бу кими кичик сәһвләрә башга мүәллифләрдә дә тәсадуф етмәк 

олар. Мәсәлән, «Гракан терт» (ермәничә) гәзетиндә чап едилән бир 

мәгаләдә Сабирин Тифлисдә вәфат етдији гејд олунур.1) Тәрчүмәчи 

С. Григорян исә Сабирин вәфат етдији күнү ијулун 12-и әвәзинә 

ијунун 12-и олдуғуну көстәрир.2) M. Ә. Сабирин јзрадычылығыны 

үрәкдән севән вә тәблиғ едән ермәни јазычыларынын вә 

тарихчиләринин әсәрләриндә белә сәһвләр кетмәсәјди әлбәттә, даһа 

јахшы оларды. 

M. Ә. Сабирин Иран ингилабы һаггында јаздығы ше'рлэр дә 

ермәни тарихчиләринин диггәтини ҹәлб етмишдир. Тарихчи К:C. 

һарутјунјан «1905—1911-ҹи ил ләрин Иран ингилабы вә Загафгазија 

болшевикләрин китабында M. Ә. Сабирин өз мүбариз ше’рлэрилэ 

Иран ингилабында ојнадығы бөјүк ролу лајигииҹә 

гијмәтләндирилир. һәмин китабда охујуруг: 

V . Сабирин ады Јахын Шәргдә мәшһур иди, онун сатиралары 

Азәрбајчан вә Иран зәһмәткешләри тәрәфиндән әзбәрләнир, охунур, 

Тәбризин баррикадаларыида сәсләниоди. Иран ингилабынын 

гәһрәманы Сәттар ханы тәрәпнүм едән Сабир онун шәхсиндә нәинки 

Јалныз Азәрбајҹан јахуд Иран хадимини, һәм дә бүтүн зәһмәт- 

кешләрин мәнафејинә хидмәт едән бир инсаны көрүрдү 

‘) «Гракан терт», 25/VI1I—36, 19 (131). 
2) Сабир, Шс’рлэр (ермәни дилиндә),* Јереван, 1957, сәһ. 8. 
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«Сәттар хан ше’риндә Сабир Сэттар ханын рәшајфти гәбризлиләрин 

гәһрәманлығы илэ фэхр едирди». (Сонра мүәллиф һәмин ше’рдэн 

бир бэнди мисал чэкир1) 

M. Ә. Сабирин өлмәз ингилаби сатирик поезијасы  бир сыра 

ермәни шаирләринә дә тә’сир көстәрмиш вә јарадычылыг илһамы 

вермишдир. Бу илһамын нәгичәсиндә онлар Сабнрин хатирәсинә 

аид ше’рлэр јазмыш, онун бејүклүјүнү тәрәннүм етмиш, она олан 

еһтирам вә мәһәббәтләрини шe’p дили илә билдирмишләр. Бу 

ермәни шаирләри ичәрисиндә хүсусән Татул һурјанын, Ашот 

Îрашинин, Микајел һарутјунјанын, Даниел Кеворкјанын вә C. 

Ханјанын адлары чәкилмәлидир. Онларын һамысы M Ә. Сабирин 

хатирәсинә ше’р һәср етмишләр. 

Ашот Граши 16 бәнддән ибарәт олан хСабирә» ше’риндэ бөјүк 

Азәрбајчан шаири һаггында һәдсиз мәһәб- бэтлэ вә ифтихар һиссилә 

данышыр. Сабирин адына елә сөз гошмаг, елә бир нәғмә сөјләмәк 

истәјир ки, бу нәғмә «баһар сәмасы кими ишыглар ичиндә 

парласын», «шән һәјатымызын вә дүнјамызын ишыглы гарангушу 

олсун». Шаир, өлмәз шаирә «мүрачиәт едәрәк дејир ки, дејиләси 

сөзләр, охунасы маһнылар да чохдур. «һәркаһ гаранлыг чечмиши 

бурахыб һәјатымызын ишыглы јени күнләриндән, тәкчә бир күн 

һаггында нәғмә охусам, сәнин бүтүн көһнә дүнјан, кеһнә әсрин 

түстүләрә бүрүнәр». 

Мүәллиф кечмиши, бөјүк Сабирин тәсвир етдији зблы күнләри, 

фәһләләрин вә әкинчиләрин зүлм зәнчирләриндән асылдығы 

вахтлары хатиринә кәтирир. Лакин шаир хәЈалы тезликлә 

кечмишдән әл чәкир вә бизим күнләримизә, Сабирин арзуладығы, 

уғрунда "арпыш- дығы јени һәјата, јени дүнјаја гајыдыр, бөјүк шаи- 

 ) И. C. һарутјунјан, 1905—1911-ҹи илләрилә Иран ингилабы де 

Загафгазија болшевикләри (pye дилиндә), Јереван, 1956, 
f9b 120 
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ри дә бу дүнјаны көрмәјә чағырыр. Кечмиш һәјата иттиһамнамә 

кими сәсләнән Сабирин үсјанкар маһнылары илә јени, азадлыг 

зәманәсинин ифадәси олан шәм, үрәкачан маһнылар арасында нә 

гәдәр бејүк фәрг вардыр. Шаир јазыр (сәтри тәрҹүмә): 

Минләр илә саз чалыныр, бәхтәвәр һәјатымыздан нәғмә 

дејилир. 

Милләтләримизин үрәк севинҹләриндән нәғмәләр 

дејилир. 

Шад вә хүррә1М гардашлыгдан, дннҹ әмәкдән нәғмә- 

ләр дејилир 

Гәлбләримизин ҹошан мәһәббәтиндән нәғмәләр де- 

јилир. 

Јахын, гоншу халгларымыз гардашлыг чајына кир- 

мишләр. 

Мүгәддәс су илә јујунмушлар,гардашлыг  

јурүшүнә башламышлар. 

Дүшмәнләри јыхмагла, мәғлуб едилмәз бир гала  

         тикмишләр. 

Бејнәлмиләл, бејнәлмиләл,—азадлығын маһнысыны                                  

         тапмышлар’) 

         Мәрһум шаир Татул һурјанын «Сабир үчүн нәғмәләр» ше’ри 

(1936) илһамла јазылмышдыр. Бу ше’рдэ бөјүк шаири үрәкдән севән, 

онун өлмәз поезијаеына һәдсиз һөрмәт бәсләјән, ону өз халгынын 

поезијасы гәдәр ағырлајыб-әзизләјән ермәни нәғмәкарынын ән 

сәмими вә һәрарәтли гәлб чырпынтыларыны дујуруг. Т. Тзурјан Да А. 

Граши кими Сабирин јашадығы кечмиш ағыр, ишкәнҹәли күнләри 

јада салыр, фәһләнин вә әкинчннин јени, азад һәјатындан данышыр, 

Сабири бу хошбәхт күнләримизи көрмәјә чағырыр. Лакин Т. һурјанын 

мисралары даһа јығҹам вә долғун, даһа тутарлы вә сам- 
') «Коммунист» гәзети (ермәничә), Бакы, 28/ХН 1936, сәһ. 2. 
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баллы, даһа одлу-аловлудур. Ашағыда онун ше’риндән ики 

бәндин сәтри тәрчүмәсини веририк: 

Нәғмәкарлар су алырлар сударындан, Сабир! Нәғмәкарлар 

од алырлар одларындан, Сабир! Дүнјамызын сөнмәз ешги, 

вурушлары үчүн Нәғмәкарлар ох алырлар охларындан Сабир! 

Севнрик нәғмәләрини өз нәпмәләримиз кими, Доғмадыр 

маһныларын өз маһныларымыз кими, 

Јад әлләрдән, дүшмәнлордән мәһәббәтлә горујуруг Мејвә долу 

бағларыны өз бағларымыз кими!1) Исте’дадлы ермәни шаирләриндән 

Микајел һарутјунјан да Сабирә бир ше’р hәcp етмишдир. «Аләм сәнин 

гәлбиндәдир» адланан бу ше’р бөјүк илһам вә шаиранә чошгунлугла 

јазылмышдыр. Шаир Сабирин шәклинә бахаркән онун ади зәһмәткеш 

бир инсан, бир әкинчи олдуғуну зәнн едир, әсәрләрини охујаркән ону 

мүдрик бир инсан кими көрүр. Шаир дејир (сәтри тәр- чүтаә): 

Демәрәм сәнә анҹаг нәғмәкар, 

Чох уҹасан нәғмәкардан, 

Гәлбиндә халг ешги дүнјаја кәлдин  

Етдин дәрдләрә дәрман.  

һејрәтләндиричи саф гәлбинлә 

һәјат аҹыларыны сән даддын, 

Јенә дә мави көјләр тәкин 

Мин улдузлар јандырдын. 

Бахырам сәнә—садә бир әкинчисән, 

Охујурам—мүдриксән. 

Көр неҹә дә јерләшмишдир 

Бүтүн алам бир үрәкдә...2) 

) «Хорһрдајин гроғ» журналы, Бакы, 1937, Ni 1—2, cәh. 48 — 49. 

) «Советакан һајастан» газети, Јереван, 20.1.1962, N-125 (12559). 
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Мирзә Әләкбәр Сабирин хатирәсинин әбәдиләшди- 

рилмәсиндә, әсәрләринин тәблиғиндә ермәни совет мәгбуатынын 

да бөјүк хидмәти олмушдур. Јереванда, Бакыда вә Тбилисидә 

чыхан ермәни гәзет вә журналларында («Советакан һајастан», 

«Коммунист» (ермәниҹә), «Пролетар», «Авангард», «Советакан 

граганутјун», «Хорһрдајин гроғ», «Хорһрдајин арвест» вә саир) 

Сзбир һаггында мәгаләләр, хәбәрләр вә еләҹә дә онун әсәрләри 

дәрҹ едилмишдир. 

Ермәни мәтбуаты өз сәһифәләриндә бир чох азәрбајҹанлы 

јазычы вә әдәбијјатшүнасларын M. Ә. Сабир һаггында 

мәгаләләринә дә кениш јер вермишдир. Ермәни мәтбуатында 

мүхтәлиф вахтларда Азәрбајҹан јазычы во 

әдәбијјатшүнасларындан M. Арифин, C. Шамиловун, һ. 

Араслынын, Ә. Шәрифин, Ҹ. Хәнданын, Ә. Мирәһмәдовун 

мәгаләләри дәрҹ олунмушдур. Бизим дә белә мәгаләләримиз 

вардыр. 

M. Ә. Сабир һаггында азәрбајҹанлы мүәллифләрин 

(мәгаләләрини чап етмәклә бөјүк шаирин хатирәсини 

әбәдиләшдирмәјә чалышмасы да ермәни мәтбуатынын козәл 

тәшәббүсүдүр. 

Гардаш ермәни халгынын M. Ә. Сабирә көстәрдији ән сәмими 

дујғуларын ифадәсини биз һәм дә бөјүк Азәрбајҹан шаиринин 

өлмәз әсәрләринин ардыҹил бир сурәтдә, дөнә-дөнә ермәни 

дилинә тәрҹүмә едилмәсиндә көрүрүк. Бу чох нәҹиб вә ваҹиб ишдә 

ермәни совет шаирләриндән Весперин, C. Григорјанын, Т. 

һурјанын, 3. Ағасјанын, һ. Саһјанын, A. Грашинин вә 

башгаларынын хидмәти тәгдирә лајигдир. 

M. Ә. Сабирин әсәрләриннн ермәни дилинә тәрҹүмә 

олунмасына әсасән Совет һакимијјәтиннн илк илләрнндән 

башланылмышдыр. Доғрудур, көркәмлн Сабиршүнас Э. 

Мирәһмәдов Сабйрин «һопһопнамә»синнн ермәни дилиндә 

1912-ҹи илдә чап олунмасы еһтималыны про- 
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ли еүрүр. Лакни бу еһтимал сүбут едилмәмишдир. Бу саһәдә 

бизим дә ахтарышларьямыз һәләлик севиндиричи нәтизәнн 

вермәмишдир. 

M. Ә. Сабнрин ермәни дилиндә олан илк китабчасы 1926-чы 

нлә аидднр Азәрбајҹан К(б)П Бакы Комитәси нәзднндә «Бакински 

рабочи» кооператив нәшријјаты тәрәфиндән Бакыда нәшр едилән 

һәмин китабча «һопһопнамә адланыр.1). Бураја M. Ә. Сабирин 

ҹәми 12 ше'ри топланмышдыр. Амер тәрәфиндән азәрбајҹанҹадан 

ермәничијә тәрҹүмә олунмуш ше’рлэр бунлардыр:' «Беј- 

нәлмиләл», «Инсатмы санырсан?», «Бакы фэ’лэлэринэ», А башы 

бәлалы фә’лә», «Әкинчи», «Чығырма јат», «Бизә нә», 

«Суал-чаваб», «Нејләрдин илаһи?», «Инсанлар», «Аглашма», 

«Диләнчи». Бундан башга китабчаја бир мүгәддзмә вә 

тәрчүмәчинин Сабирә итһаф етдији me’p дә әлавә едилиишдир. 

Тәрчүмәчи Амер M. Ә. Сабирин ше’рлэрини ермәни охучусуна 

лазыми бәдии сәвијјәдә чатдырмаға cә’j көстәрирсә дә она 

мүвәффәг олмамышдыр. Демәк олар ки ше’рлэрин һамысынын 

тәрҹүмәси ашағы сәвијјәдәдир. Сабир сатирасынын оду-алову 

тәрҹүмәдә сенмүш, дады-дузу гачмышдыр. Бир чох јерләрдә ҹидди 

тәһриф- ләрә јод верилмишдир. 

Мәсәлән, елә кита бч а да кедән илк ше’ри—«Бејнәлмиләли» 

көтүрәк. «Бејнәлмиләл» сөзү «Бинелмиллел» ш.жлиндә 

ишләнмишдир. Башлыгддн сонра кәләм вә 

Гмјук сијаси әһәмијјәтә малик олан «мүсәлман вә еруг:1и 

вәтәндашларымыза» сөзләри атылмышдыр. Тәрчүч;кин бир чох 

мисралары мәтнин дәрин мэ’насыны гәзән дә тәһриф едилмиш бир 

шәкло салыр. Мәсәлән, «Әсримнз хафиш едиркән иттифагү 

иттиһад» мис- 

• Мирзә Эли Экбэр Таһир зада, һопһопнамә, Бакы, 1926, гэЬифэ, тиражм 3000 

нүсхә. 
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расыны тәрчүмәчи, «Ахы инди, әсримиздә иттифаг ичиндэ 

jaшамаг лазымдыр» шэклиндэ ишләдәрәк мэгнин хаһиш едиркән (тэлэб 

едиркэн) мэ’иасыны позмушдур. «Ҹүмләмиз әмнијјәт ичрә алмаг 

истәркән мурад» мисрасыны тәрҹүмәчи тамамилә атараг јеринә 

мәтнин үчүн«ү мисрасына ујғун олан «Bә арамызда вурушмаға һеч 

бир сәбәб јохдур» мисрасыны гојмушдур. Үчүнҹү мисра да өз 

нөвбәснндә позулмушдур. «Бејнимиздә јох икән бир кун  

әсбаби-тәзад» фикри «Ахы биз бир вәзијјәтдәјик. бир ҹүрә бәхтимиз, 

охшарьпмыз вар» фикрилә әвәз едилмишдир. Дөрдүнчү мисра да ејни 

вәзијјәтдәдир.—«Бу вәтән өвладына ариз олуб бүғзү-инад» әвәзинә 

«Bә нијә-биз ормәни вә түрк бир-биримизә дүшмәник» кетмишдир. 

Бешинҹи мисра—«Мүсәлманла ермәниләр бејининә дүшлү фәсад» 

тәрҹүмәдә «Биз ејни дүнјанын, вәтәнин өвладлары», алтынҹы мисра— 

«Јогму бир саһиб һидајәт, јогму бир әһли рәшад?» тәрҹүмәдә «Бизи 

дүз јола гојан бир адам мәјәр јох идими?» шәклиндә ишләнмишдир. 

Сабирин бөјүк бир һәјәҹан вә чағырышла дедији: 

«Еј сүхәнданан бу күнләр бир һидајәт вәгтидир . 

Үлфәтү-үнсијјәтә даир хитабәт вәгтидир»,—мисралары д.и чох сөнүк 

чыхмышдыр Тәрҹүмәчи шаирин бу алоалу сөзләрини «алимләрдән 

ким вар, чыхын (мејдана), данышмаг вәгтидир, хәлги јола кәтирмәк, 

барышмаг вәгтидир» сөзләрилә әвәз етмишдир. 

«Бејиәлмиләл» ше’ринин тәрҹүмәсиндә көрдүјүм бу нөгсан вә 

тәһрифләри башга ше’рлэрдэ дә кврмәк олар. Мәсәлән, «Әкинчи» 

ше’рини көтүрәк. Бу ше’рпн башдыгы ермәниҹә «Рәнҹбәр» тәрҹүмә 

едилмншднр. «Әкғнчи» сөзүнүн «Рәнҹбәрлә» әвәз едилмәсннин нә 

әһәмијјәти илә ше’рин башлығы «Әкинчи» дә сахлансајлы даһа доғру 

оларды. Мәсәлә тәкҹә башлыгда дејилпир. 
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Mәтн Бaшдан ајаға тәһрифло во зевгсүз тәрҹүмә 

олунмушдур. Мәсәлән,  

Сабир үчүнҹү бәнддә белә дејир:  

Алды доду әлдән сәрү-саманыны, нејлим? 

инкн, чәјирткә једи бостаныны.. нејлим? 

Нәсрәддин кечән ил борчуна јорғаныны, нејлим? 

Ол инди палас сатмаға амадә, әкинчи! 

Лал ол а балам, башлама фәрјадә, әкинчи! 

Тарчүмәсиндә нсә охујуруг (азәрбајҹанҹа шәрһи): 

Дөвлат веркини, хәрҹи алыбдыр, бизә нә? 

Борч еаһиби бојундуруғу апарыбдыр, бизә нә? 

Од дүшүб ев-ешијин јаныбдыр, бизә нә? 

Чаныны сат, кәтир мәнимкин вер, a рәнҹбәр, 

Ди рәдд ол, чох данышма, a рәнчбәр.1) һәмин китабчадан, 

тәәссүф ки, белә мисаллар чох кәтнрмәк олар. Лакин нә етмәли?! 

Сабирин илк китабчасыны әдәбијјатда нашы адам тәрҹүмә етишдир, 

Анчаг саср гәлблә тәрҹүмә етмиш, өз баҹарығыны әсиркәмәмишдир. 

Отуз алты ил бундан әввәл Сабирин штабы артыг ереиәни охучусунун 

столу үзәриндә вар идя. Мәһз буна көрә дә онун тәрҹүмәчисинин 

көрдүјү хејирхаһ иши букүн хатырламағы биз өзүмүзә борҹ билирих. 

«һопһопнамә»нин илк нәшриндән он ил кечәндән сонра. 1936-чы 

илдә, M. Ә. Сабирин вәфатынын 25 ил мүнасибәтилә бөјүк шаирин 

ики китабчасы бирдәп шхды. Бирини Азәрбајчан Совет Јазычылары 

Итгифагынын нәшријјаты Бакыда јашајан ермәни јазычыларынын 

јахындан көмәјилә чап етди,2) дикәрини исә Ермәнистан Дөвләт 

нәшријјаты бурахды.3) Демәк лазымдыр 
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ки» Јереванда чап едилән китаб бәдии тәртибат нөгтејч нәзәриндән 

даһа јахшыдыр. 

Бакыда чап едилән «Әләкбәр Таһирзадә Сабир» китабчасында 

18 ше’рин тәрчүмәси вардыр. Ше’рлэри ермәни дилинә o заман 

артыг танынмагда олан ермәни шаирләри Варсеник Ағасјан, 

Самвел Григорјан, Ашот Граши. Татул һурјан вә һамы Саһјан 

тәрҹүмә етмишлә ). 

Бу китаб M. Ә. Сабирин әсәрләринин ермәни дилинә тәрчүмә 

едилмәси тарихиндә ирәлијә доғру бир аддим һесаб едилмәлидир. 

1926-ҹы илдәки китабда нәзәрә чарпан өзбашыналыг бурада 

јохдур. Тәрҹүмәчиләр Сабир шерләринин руһуну, аһәнкини, мэ’на 

дәринлијини шаир гәлбилә дујмаға вә ермәниҹә ифадә етмәјә 

чалышмышлар. Лакин бурада да бир сыра тәһрифләрә, хүсусән 

мәтндән һагсыз јерә узаглашмалара јол верилмишдир. Бэ’зэн 

Сабирин сатира дилинин инҹә мәтләбләрини тәрчүмәчиләр ајдын 

тәсәввүр едә билмәмишләр. В. Ағасјанын «Бејнәлмилал» ше’риндэ 

етдији тәһрифләр harгында јухарыда данышдыг. Белә вә бунун 

кими тәһрифләрә китабчада јенә тәсадүф етмәк олар. Биз, әлбәттә, 

o фикирдә дејилик ки, тәрҹүмәчи мәтни олдуғу кими 

сахламалыдыр. Тәрчүмәчмнин дә өз һүгуглары вар ки, бунлардан 

бири дә она верилән мүстәгил јарадыҹылыг, јә’ни тәрчүмәјә бир 

јарадыҹы көзү илә бахмаг һүгугудур. Анчаг, ејни заманда/ 

тәрҹүмәчи мәтнин әсас мәзмун, идеја вә сәнәткарлыг 

хүсусијјәтләрини сахламаға борчлудур. Бу чәһәтдән 1936-чы илдә 

Бакыда чыхан кмтабча да мүәјјән дәрәҹәдә нөгсанлыдыр. 

1936-чы илдә Јереванда нәшр едилән «Ше’рлэр» китабчасы исә 

бу нөгсанлардан нисбәтән азаддыр. Даһа сәлигә илә чап едилмиш 

китабчаја Сабирин 22 ше’ри 
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Әруз вәзниндә бир тәрәфдән һеҹаларын, дикәр тәрәфдән 

вурғуларын сајынын аһәмијјәтли рол ојнамасы һамыја мэ’лумдур. 

Ше’рин аһәнкдарлығы вә ахыҹылығы онлардан асылыдыр. Весперин 

тәрҹүмәсиндә һеҹаларын вә вурғуларын сајы азалмышдыр ки, бу да 

Сабир шериндәки аһәнкдарлығы позмушдур. Мәсәлән, јенә һәмин 

«Инсанмы санырсан?» сатирасынын бир бәндини көтүрәк 

Инсан оланын ҹаһү-ҹәлалы кәрәк олсун, 

Инсан оланын дөвләти, малы кәрәк олсун,  

            һиммәт дөмәрәм, евләри али кәрәк олсун, 

Алчаг, уфаҹыг далманы саманмы санырсан? 

Аямаг киши! Инсанлығы асанмы санырсан? 

Бу парчанын ермәниҹә тәрҹүмәсиндә һәр мисрадә 14 сайт 

әвәзинә 12 сайт вардыр кй, бу да дахили бөлкүнү позур. Сабирдә »һәр 

мисра 5x5x4 шәклиндә үч һиссәјә бөлүнүр. Тәрҹүмәдә мисра 4x4x4 

шәклиндә үч јерә бвлүнсә дә саитләр азлыг етдијиндән Сабирдәки 

тәмкин- ли, самбаллы аһәнкдарлыг јүнкүл, тез кечән аһәнклә әвәз 

едилир. һәмин бәндин тәрҹүмәси беләдир: 

Сабир сатирасындакы ахыҹылығын вә аһәнкдарлыгын 

сәбәбләриндән бири дә тәкрирләр, рәдиф вә һәмгафијә олан сөзләрдир. 

Тәрҹүмәдә исә бу ваҹшб ҹәһәтләрә фикир верил мзшпидир. Мәтнин 

бирииҹи вә нкинчи мис- раларында ики дәфә ишләнән «инсан» сөзү 

тәрҹүмәдә Сир ләфә ишләнмишдир, дахили гафијәни тәшкил едән 
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«ҹаһү-ҹәлалы», «девләти-малы» вә «евләри али» сөзләри 

тәрҹүмәдә (һәмгафијә дејилдир. Елә дә «сагманмы» вә «асанмы» 

һәмгафијә сезләр тәрҹүмәдә гафијә тәшкил етмирләр. һәтта 

«санмырсан» рәдифи тәрҹүмәдә ејни сөзлә ифадә олунмамышдыр. 

Мәһз бүтүн бу нөгсанлар M. Ә. Сабирин чох аһәнкдар сатирасынын 

ермәниҹә зәиф сәсләммәсинә сәбәб олмушдур. Белә мисаллар јенә 

көстәрмәк оларды. 

Бүтүн бунлара бахмајараг Весперин тәрҹүмә етддији китабча өз 

вахтында ермәни охуҹусу үчүн гијмәтли һәдијјә, Сабирин әсәрләринин 

ермәниҹәјә тәрҹүмә едилмәсиндә ирәлијә доғру бир аддым иди. 

M. Ә. Сабирин илк камил тәрҹүмәш оонралар јаранды. 1957-чи 

илдә Ермәнистан Дөвләт Нәшријјаты Сабирин «Ше’рлэр» китабыны 

шайр Самвел Григорјанын тәрҹүмәсиндә ермәни дилиндә чап егди.1) 

Бу китаб Сабирин ермәниҹә чыхан китаблары ичәрисиндә истәр һәҹм 

е’тибары илә, истәрсә дә тәрҹүмәнин бәдии кејфијјәти ҹәһәтинҹә 

тәгдирәлајигдир. M. Ә. Сабирин 100-ә јахын сатирик, ушаг ше’рлэри 

вә гәзәлләри топланмыш бу китаб ер1мәни дилинә бөјүк зөвглә 

тәрҹүмә олунмушдур. Бөјүк ингилабчы шаирин поезијасындакы ән 

инҹә характерны хүсусијјәтләр, Сабир сатирасынын дады-дузу тәр- 

чүмәчинин ҝөстәрдији бөјүк мәһарәт сәбәбилә ермәни дилиндә 

сахланылмышдыр. Самвел Григорјанын Азәрбајҹан дилини мүкәммәл 

билмәси, Сабир јарадыҹылыгыны вә лоетикасыны дәриндән тәдгиг 

етмәси сајәсиндә o, бөјүк шаирин әсәрләринин мүбариз ингилаби 

маһијјәт ини, аловлу вәтәндашлыг еһтирасы илә ифадә едилмиш 

иҹтимаи-сијаси мәздаунуну там долғунлуғу илә ермәнм охуҹусуна 

чатдырмаға мүвәффәг олмушдур, Әввәлкч 

') Сабир, Ше’рлэр, Јереван, 1957. 224 сөһ, тиражи 3000, ре-

дактору Мик. һарутјунјан. 
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тәрчүмәләр васитәсилә ермәни охучусуна чохдан таныш 

олан бир чох ше’рлэри Самвел Григорјан јенидән бөјүк 

маһарәт вә усталыгла тәрҹүмә етмиш, кечгмиш тәһрифләри 

арадан галдырмыш, Сабир сатирасынын дилини, аһәнкини илк 

дәфә ермәни дилиндә мәтнә ујғун вә ја мәтнә чох јахын бир 

шәкилдә верә билмишдир. «Бејнәлмиләл», «Фэ’лэ», «Бакы 

фә’ләләринә», «Әкинчи», «Нејләрдин илаһи?», «Сәбр ејлә», 

«Диләнчи», «Охутмурам, әл чәкин» вә с. сатиралар, ушаг 

ше’рлэри вә гәзәлләр ермәннчә чох көзәл сәсләнир; Сабирин 

азәрбајҹанча ше’рлэринин руһуну, аһәнкини дәрһал һисс 

етдирир. Бу сөзләри Сабирин ермәни дилинә илк дәфә тәрҹүмә 

едшшнш бир чох ше’рлэринэ дә аид етмәк оләр. 

Исте’дадлы шайр Самвел Григорјан Сабирин ше’р- ләрини 

ермәни дилинә тәрҹүмә едәркән бир ваҹиб мәсәләјә чох фикир 

вермишдир. Бу, Сабир ше’рянин жанр вә вәзн мәсәләсидир. 

һамыја мэ’лум олмалыдыр ки, ермәни поезијасынын өз жанр вә 

вәзн хүсусијјәтләри вардыр. Доғрудур, бу хүсуснјјәтләр бэ’зэн 

Азәрбајҹан поезијасында өзүнә јахын олан ҹәһәтләр тапа биләр 

МӘСӘЛӘН: (һеча вәзнинин һәр ики иоезијада олмасы). Лакин 

Сабирин истифадә етдији әруз вәзни ермәни поезијасына хас 

дејил. Бу вәзнин Сабир сатираларында ишләдилмиш 

хүсусијјәтләрини ермәни поезијасына дахил етмәк мүмкүн 

идими? Самвел Григорјанын мәһарәти сајәсиндә бу мүмкүн 

олмушдур. Әкс һалда тәрҹүмәчи Сабир поезијасынын чох бөјүк 

аһәнкдарлығыны вә ахычылығыны ермәни дилиндә ифадә едә 

билмәјәҹәк зә өзүндән әввәлки тәрчүмәчиләрин уғрадығы 

мүвәффәгиј- јәтсизлијә дүчар олачагды. 

Самвел Григорјанын әруз вәзниндән ермәни дилиндә нечә 

истифадә етдијини, Сабир сатираларынын аһәнк- 
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дарлығыны вә ахыҹылығыны неҹә сахладығыны кестәр/ мәк 

үчүн бир—ики мисал көстәрәк: 

Биз јухарыда «Фэ’лэ» ше’риндэн данышмышдыг. Мәгнин 

илк бәндини C. Григорјан белә тәрҹүмә етмишдир: 

Јухарыда гејд етдијимиз нөгсанларын Ьеч бири бурада 

јохдур. һеҹаларын сајы кифајәт гәдәр олдуғундан дурғу 

јериндәдир, гафијә, рәдиф вә тәкрирлар јерли-јериндә 

ишләнмишдир. Ше’рин аһәнкдарлығы мәтнин аһәнкдарлығына 

чох ујғундур. 

Бу еөзләри башга ше’рлэрэ дә аид етмәк олар. Фикримизи 

тәсдиг етмәк үчүн «Әкинчи» ше’ринин ашағыдакы парчасыны 

мисал чәкмәк кифајәтдир. Мәтндә дејилир: 

Мәзлумлуг едиб башлама фәрјада, әкинчи! 

Гојма өзүнү түлкүлүјә, адә, әкинчи. 

Бир үзрлә һәр күндә кәлиб дурма гапымда, 

Јалварма мәнә бојнуну кәҹ бурма гапымда, 

Каһи башына, каһ дөшүнә вурма гапымда, 

Ләғв олма, әдәб көзлә бу мэ’вадэ әкинчи! 

Лал ол, а балам, башлама фәрјадә, әкинчи! 
Бу парчанын тәрчүмәсиндә охујуруг: 
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Гара илә јығылмыш кәлмәләр мәтндәки гафијәләрин, рәдиф вә 

тәкрирләрин тәрҹүмәдә мүвафиг кәлмәләрлә әвәз едилдијини 

кестәрир. Сабир ше’ринин мәзмун вә ифадә көзәллијини тәрҹүмәчи 

сахлаја билмишдир 

Самвел Григорјанын ијирми беш иллик зәһмәти һәдәр 

кетмәмишдир. Азәрбајҹан халгына, онун бөјүк оғлу M. Ә. Сабирә 

бәсләдији дәрин һөрмәтин сајәсиндә C. Григорјан Сабирә вә онун 

ермәни охуҹусуна лајиг бир китаб тәрҹүмә етмишдир. Онун бу 

хидмәти истәк Азәрбајҹан, истәрсә дә ермәни мәтбуаты тәрәфиндән 

јүксәк гијмәтләндирилмишдир.1) Тәрҹүмә o гәдәр јахшы тэ’сир 

бағшилајыр ки, биз онун кичик нөгсанлары һаггында данышмаг 

истәмирик. 

Биз M. Ә. Сабир һаггында кичик тәдгигатымызы бурада 

гуртарырыг. M. Ә. Сабир ермәни халгыны үрәкдән оевирди, 

Азәрбајҹан халгы илә онун достлуғуна чох јүксәк мэ’на вә әһәмијјәт 

верирди. Ермәни халгы да Сабири өз доғма оғлу кими севир, јүксәк 

гијмәтләндирир. Ермәнистанда Сабири танымајан адам јохдур. 

Бөјүк шаирин анадан олмасынын 100 иллијинин бајрам едилдији 

күнләрдә онун һаггында јени үрәк сөзләри, јени нәғмәләр ешидилди. 

Бөјүк Азәрбајҹан шаири Мирзә Әләкбәр Сабирин хатирәси бу 

нәғмәләр гәдәр, бу нәғмәләри јарадан вә севән халгларымыз гәдәр 

әбәди гала- «агдыр. Сабири һәлә даһа јени, даha ширин нәғмәләр 

көзләјир. 

‘) A. Дарбни, Сабирин әсөрләри ермәни дилиндә, «Гракан терт», 

Јереван, 14/П—1968, Ж 6 (922). Н. Тарвердијева, Шаирин асәрларв 

ермәни дилиндө «Бакы» гәзети, 25/Ш—1962, № 73 (1356). 



46 

 

          

 

 

 

 

     Мүәллифи: Әкбәр Јунис оғлу Јереванлы.

Редактору: M. Бајрамов. 

Тех. редактору: һ. Манвелјан. 

Корректору: A. Ҹәфәров. 



47 

 

 


