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Гәдим тарихи, парлаг сәнәт инҹиләри вә зәнкин әдәби
ән’әнәләри олан Азәрбајҹан поезијасында сатира, сатирик
ше’р дедикдә дәрһал Сабир ады, Сабир ше’ри јада дүшүр.
Сабир—сатирик сөз сәррафы, мүстәсна габилијјәт вә
исте’дада малик бөјүк халг шаиридир.
Сабир өз сәләфләринин, илк нөвбәдә, Хагани, Низами
вә Фүзулидән Сејид Әзим Ширванијә гәдәрки доғма
Азәрбајҹан поезијасынын, һабелә Фирдовси вә Хәјјамдан
башламыш XX әсрин тәрәггипәрвәр шаирләринә гәдәрки
классик Шәрг әдәбијјатынын ән јахшы, мүтәрәгги
ән’әнәләри әсасында јетишмиш, әсримизин әввәлләрин- дә
чаризмә, буржуа-мүлкәдар гурулушуна гаршы, азадлыг вә
истиглалијјәт
уғрунда
үмумхалг
мүбаризәсинин
кенишләндији вахт ше’римиздә ингилаби сатира мәктәбинин әсасыны гојмушдур. Онун ингилаби-демократик
поезијасы өз мүасирлији, хәлгилији, јүксәк сәнәткарлығы
вә дәрин реализми илә Азәрбајҹан мәдәнијјәтинин,
иҹтимаи вә бәдии фикринин тәрәггисиндә мүстәсна рол
ојнамышдыр.
Јени реалист вә ингилаби-демократик ше’рнмизил инкишафы тарихиндә Сабирин мүһүм хидмәти олмуш, Сабир ше’рин мөвзу даирәсини, сосиал фикир чәрчивәсини
көрүнмәмиш дәрәҹәдә кенишләндирмиш, ону һәјат һәгигәтинин, иҹтимаи варлығын ајнасына чевирмишдир.
Ҹәсарәтлә демәк олар ки, әсримизин илк он илиндә баш
верән елә мүһүм иҹтимаи-сијаси һадисә, јахуд мәишәт
мәсәләси јохдур ки, Сабир јарадыҹылығында сатирик
бәдии ифадәсини тапмасын. Сабир сатирасыны халгын
һәјат вә мүбаризәсини бүтүн типик ҹәһәтләри илә әкс
етдириб көстәрән парлаг бир күзкүјә бәнзәтмәк олар. Бәдии
әсәри, поезијаны зәһмәткеш инсанын мадди вә мә’нәви
еһтијаҹларынын, арзу вә истәјинин, дәрд вә әләминин, азад
вә хошбәхт һәјат уғрунда мүбаризәсинин тәрҹүманына
чевирмәк саһәсиндә бөјүк шаирин әдәбијјатымыза
көстәрдији хидмәтләри мисилсиздир.
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Сабир јарадыҹылығынын вүс’әти, әһатә вә тә’сир
данрәсн сон дәрәҹә кенишдир. О, јашајыб-јаратдығы дәврдә
јалныз вәтәни Азәрбајҹанда дејил, Јахын вә Орта шәргин
бир сыра өлкәләриндә дә халг азадлыг һәрәкатына, нҹтнмаи
сатиранын инкишафына гүввәтли тә сир көтәрмнш, онларҹа
сатирик шаир үчүн парлаг нүмнә олмушдур. һәлә бөјүк
шаирин өз сағлығында әсәрләри Јерлн мәтбуатла јанашы,
Петербург, һәштәрхан Сәмәргәнд, Истамбул шәһәрләриндә
вә башга јерләрдә чыхан гәзет, журнал вә мәҹмуәләрдә чап
олунмуш, умуми шөһрәт тапмышдыр.
Әсрә јахындыр ки, Сабир јарадычылығы әдәби иҹтиманЈјәтин, тәдгигатчыларын диггәт мәркәзиндәдир Кечән
дөвр әрзиндә истәр шаирин әдәби ирсини нәшр едно кеннш
охуҹу күтләләринә чатдырмаг, истәрсә дә ҺӘЈЗТ вә
фәалнјјәтини өјрәнмәк саһәсиндә бир сыра парлаг
мүвәффәгиЈЈ‘әтләр әлдә едилмишдир. Тәмәл дашлары
Чәлнл Мәммәдгулузадә, Фиридунбәј Көчәрли, Аббас Сәһпәт
вә шаирин башга мүасирләри тәрәфиндән гојулмуш, совет
әдәбиЈ‘јатшүнасларынын әсәрләриндә тәһлил вә тәдгнг
чәрчивәси даһа да кенишләндирилмиш сабиршүнаслыгын
наилијјәтләри һәгигәтән бөјүкдүр.
Сабиршүнаслығын индики сәвијјәси вә мүһүм наилНЈЈәтләри, һеч шүбһәсиз, коллектив зәһмәтин, јарадыҹы
зијалыларымызын узунмуддәтли илһамлы әмәјинин мәһс
лудур. Бу ишдә һәм шаирин мүасирләри вә гәләм достларынын, һәм дә тәдгигатчыларынын әмәји вә сә’ји вардыр. Сабир ирсинин тәдгигиндә әдәбијјатшүнасларла
јанашы дилчиләр, тарихчиләр, философлар, игтисадчылар,
педагоглар вә бир сыра башга сәнәт, пешә саһибләрн дә фәал
иштирак едирләр. Елмин мүхтәлиф саһәләрини тәмсил едән
алимләрин биркә әмәји өзүнүн көзәл бәпрәсннн верир.
Шаирин һәјат вә фәалијјәтини бүтөвлүкдә ишыгландыран
монографијаларла бәрабәр, Сабир јарздычылығынын
ајры-ајры проблемләриндән бәһс едән тәдгигат әсәрләри
мејдана чыхыр. Сабир сатирасынын сәнәткарлығына, дил
вә үслуб хүсусијјәтләринә, шаирин луолисист фәалијјәти вә
шифаһи әдәбијјатла бағлылышнә; әдәбн, фәлсәфи, игтисади
вә педагожи көрүшләринә, мүасирләринин бөјүк сәнәткар
һаггындакы мәгалә вә хатирәләринә һәср олунмуш әсәрләр
мәһз бу биркә ӘМӘЈНН бәһрәси кими гијмәтләндирилмәлидир.
Әлбәттә, дејиләнләрдән елә нәтиҹә чыхарылмасын ки,
куја әиаирин һәјат вә јарадыҹыг јолу инҹәликлә-
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ринә гәдәр өјрәнилмиш, Сабир јарадыҹылығында тәдгиг
едилмәли бир мәсәлә, бир проблем галмамышдыр. Әксинә,
Сабирин һәјат јолуна вә зәнкин әдәби ирсинә дәриндән нүфуз
етдикҹә, шаирин јарадыҹылығы әтрафында тәдгигат вә
ахтарышлар кенишләндикҹә, өјрәнилмәмиш проблемләр
даһа бариз, габарыг шәкилдә нәзәрә чарпыр. Халг шаиринин
чохҹәһәтли әдәби-иҹтимаи фәалијјәтиндә бир сыра елә мөвзу
вә проблемләр вардыр ки, индијә гәдәр ја һеч тохунулмамыш,
јахуд чох өтәри вә үмуми шәкилдә бәһс олунмушдур. Сатирик
ше’римизин
инкишафында
Сабирин
ролу,
јарадыҹылығынын тә’сир даирәси, Сабир ирсинин нәшри вә
тәдгиг тарихн, Азәрбајҹан совет поезијасында Сабир
ән’әнәләри вә бир сыра башга мөвзулар бу гәбилдәндир. һәр
бири кәркин әмәк, хүсуси арашдырма тәләб едән бу кими
проблемләри өјрәнмәдән Сабирин—бөјүк шаир вә вәтәндашын, азад вә хошбәхт һәјат мүбаризләри арасында гочаман
даға бәнзәјән о надир инсанын парлаг симасыны кениш охуҹу
күтләләри гаршысында бүтүн әзәмәти илә тәҹәссүм етдирмәк,
ҹанландырмаг мүмкүн дејилдир.
Сабир јарадыҹылығында хүсуси тәдгигата өһтијаҹы
Олан проблемләрдән бири дә шаирин чохшахәли мәтбуат
әлагәләридир. Сабир вә мәтбуат мөвзусу әдәбиЈЈатшүнаслығымызын
ишләнмәмиш
мәсәләләриндәндир.
Әсримизин әввәлләриндә сүр’әтлә инкишаф едән Азәрбајҹан
мәтбуаты Сабир үчүн сөзүн һәгиги мә’насында мүбаризә вә
вуруш мејданы олмушдур. Бөјүк шаир мәпз мәтбуат
сәһифәләрлндә реалист әдәбијјат, иҹтимаи-мәдәни тәрәгги
уғрунда гызғын мүбаризә апармыш, алг азадлығы,
вәтәнпәрвәрлик вә һуманизм идејаларыкы өзүнәмохсус,
тәкраролунмаз бир үслубда тәрәннүм едәрәк гәдим тарихә
малик Азәрбајҹан ше’ринин инкишафында јени бир әдәби
мәктәбин—ингилаби сатира мәктәоинин баниси кими
јүксәлмишдир.
Сабир вә мәтбуат мөвзусу сон дәрәҹә кенишдир. Халг
шаиринин һәјат вә јарадыҹылығы илә әлагәдар елә бир
мәсәлә, елә бир проблем тапмаг чәтиндир ки, бу вә ЈЗ башга
шәкилдә һәмин мөвзу илә бағланмасын. Әслиндә Сабирин
поетикасы, дүнјакөрүшү, Сабир мәктәби, онун тә’сир даирәси
*ими проблемләрин там шәкнлдә ӨЈРӘ- нилмәси хејли
дәрәҹәдә Сабир вә Азәрбајҹан мәтбуаты мәсәләсинин
һәртәрәфли арашдырылмасы нлә сых бағ
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лыдыр. Бу мә*нада Сабир вә XX әсрин әввәлләриндәки
демократик мәтбуат мөвзусу бөјүк шаирин мүбаризә- ләрлә
долу һәјат вә фәалијјәтини өјрәнмәк үчүн мүһүм әһәмијјәтә
маликдир.
Монографија илк мәнбәләр әсасында јазылмышдыр.
Мүәллифин әсасландығы, тәдгигә чәлб етдији башлыҹа
мәнбә бәјүк шаирин јашајыб-јаратдығы дөврдә нәшр
олунмуш Азәрбајчан мәтбуатыдыр. Сабирин мәтбуатда
олдуғу илләрдә (1903—1911) јалныз Аззрбајҹан дилиндә
30-дан артыг гәзет вә журнал бурахылмышдыр. Бунларын
әксәријјәтиндә Сабир билаваситә иштирак етмиш, бнр
гисми исә шаир һаггында материаллар дәрҹ етмишдир.
Монографијаны јазмаздан әввәл, халг шаиринин әсәрләри
күллијјатыны чапа һазырлајаркән мүәллиф бу мәтбуат
органларыны
диггәтлә,
сәһифәбәсәһифә
нәзәрдән
кечнрмиш, онлары сафчүрүк етмиш, топладығы зәнкин
тәдгигат материалларыны јазы просесиндә мүмкүн гәдәр
әһатә етмәјә чалышмышдыр.
Сабирлә илк мәктәб дәрсликләринин мүәллифләрп
олан Аббас Сәһһәт, Маһмудбәј Маһмудбәјов, Сүлејман
Сани Ахундов вә башгалары арасында сых јарадыҹылыг
әмәкдашлығы, шәхси танышлыг вә достлуг вар иди. Тәсадүфи дејил ки, бөјүк шаир мәктәблиләрә төһфә силсиләсиндән јаздығы ше’рләринин чохуну гәзет вә журналлара вермәмиш, мәһз мәктәб дәрсликләриндә чап етднрмншдир. Монографија јазыларкән 1907—1909-ҹу илләрдә бурахылмыш «Биринҹи ил», «Икинҹи ил» вә «Јени
мәктәб» дәрсликләриндән дә истифадә олунмуш, кәнҹ
нәслин тә’лим-тәрбијәси уғрунда биркә мүбаризә апаран
тәрәггипәрвәр зијалыларын, халг мүәллимләринин әмәкдашлығына вә мәсләк достлуғуна хүсуси диггәт јетирилмишдир.
Нәһајәт, Петербург, һәштәрхан, Истамбул, Теһран
шәһәрләриндә вә башга јерләрдә чыхан «Үлфәт» (1905—
1907)
, «Бүрһани-тәрәгги» (1906—1911), «Мәҹлис»
(1906—1911), «һәмијјәт» (1907), «Сури-Исрафил» (1907—
1908) , «Нәсими-Шимал» (1908—1911) вә с. кими гәзет вә
журналлар да Сабир вә мәтбуат мөвзусу илә бу вә ја башга
шокилдә бағлы олан мәнбәләрдәндир.
Јухарыда да дејилдији кими, Сабир һаггында сон дәрәҹә зәнкин, әһатәли әдәбијјат вардыр. 1905-ҹи илдән
индијәдәк бөјүк шаирин һәјат вә јарадыҹылығына даир
сајсыз-һесабсыз әдәби-тәнгиди вә публисист мәгаләләр,
мәнзум вә мәнсур хатирәләр, бир сыра елми тәдгигат

6

әеәрләри, диссертасија вә монографијалар, елми-күтләви
китабчалар јазылмыш, 1922— 1962-ҹи илләри әһатә едән
гырх илин әрзиндә «Јашыл јарпаглар», «Азәрбајҹан халг
шаири Сабир», «Сабир китабханасынын он иллији», «М. Ә.
Сабир», «Мүасирләри Сабир һаггында» вә с. бу кими адлар
алтында
бир
чох
мәҹмуәләр
бурахылмышдыр.
Монографија мүәллифи бүтүн әсәр боју бу материалларла,
халг шаири һаггындакы әдәбијјатла сых тәмасда олмуш,
сабиршүнаслығын
наилијјәтләриндән
бәһрәләнмиш,
мүтәхәссисләрин доғру-дүрүст тезисләрини инкишаф
етдирмәклә бәрабәр, онларын тәдгиг едилән мөвзу илә
билаваситә
бағлы
олан
јанлыш,
биртәрәфли
мүлаһизәләрини дә тәнгид сүзкәҹиндән кечирмишдир.
Сабир мәтбуатда дәрҹ етдирдији лап илк ше’рләриндән е*тибарән гүдрәтли бир шаир кими танынмыш, онун
әсәрләри әдәби иҹтимаијјәтин диггәтини дәрһал ҹәлб етмиш, һаггында илк мәгаләләр дә һәлә шаирин сағлығында јазылмышдыр. Әсәрләрини китаб һалында көрмәк
сәадәти Сабирә нәсиб олмамышса да, халг шаири өз јарадыҹылығына даир мәтбу рә’јләри охумушдур. Сабиршүнаслар сон вахта гәдәр елә күман едирдиләр ки, куја
шаирин сағлығында мәтбуатда онун һәјат вә фәалијјәти
илә әлагәдар әһәмијјәтли бир шеј јазылмамышдыр. Профессор Ҹәфәр Хәндан Сабир һаггындакы илк тәдгигатыны һәтта бу сәтирләрлә башлајырды: «1903-ҹү илдән
мәтбуат аләминдә танынан, Сабир та сон күнләринәдәк өз
јарадыҹылығына аид һеҹ бир елми, тәнгиди мәгалә белә
көрмәмишдир. Бу бөјүк сәнәткар һаггында илк мә- галәни
онун ән јахын досту Аббас Сәһһәт јазмышдыр.
«Тәрҹүмеји-һал» адланан бу мәгалә биринҹи дәфә 1912- чи
илдә... чап едилмишдир» (89,3). һәмин мүлаһизә сонракы
тәдгигатчылар тәрәфиндән дә бу вә ја башга шәкилдә
тәкрар едилмишдир: «Әсл мә’нада шаирлик шөһрәти
Сабири чох кеҹ, анҹаг онун өлүмүндән сонра тапмышды»
(61, 356); «Ингилабдан әввәл јазыб-јаратмыш бүтүн
көркәмли Азәрбајҹан шаирләри кими, Сабирин дә
јарадыҹылыг талеји гәрибә олмушдур. Гүдрәтли бир шаир
кими кениш шөһрәт тапдығы, гсәрлори чәмијјәтин бүтүн
тәбәгәләриндә охундуғу, дилләр әзбәрн олдуғу илләрдә белә
онун јарадыҹылығы һаггында мәтбуатда бир кәлмә
јазылмамышдыр» (30,9—10).
Сабирин сағлығында јазылмыш мәгаләләрин чоху
* Биринҹи рәгәм мәнбәнин адыны, икинчи рәгәм ИСӘ СӘҺифӘСИН11
көстәрир.
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тәәссүф кн, индијәдәк нә топланыб нәшр едилмиш, нә дә
тәдгигата ҹәлб олунмушдур. һалбуки мүасирләринин халг
шаири илә әлагәдар кичик гејдләрини белә диггәтдән
кәнарда гојмаг олмаз. Сабир ирсинин өјрәнилмәси тарихиндә бу гејдләрнн мәна вә әһәмијјәти ајдындыр. Сабиршүнаслығын индики сәвијјәси бахымындан һәмин
мүлаһизәләрин бир гисми бу күн бәлкә дә мә’лум вә мәшһур һәгигәтләр кими көрүнә биләр. Бу да тәбиидир, чүн- ки
мүасир охуҹунун Сабир һаггында тәсәввүрү вә мә’луматы
сон дәрәҹә кенишләнмишдир. Мәсәләјә тарихилик
нөгтеји-нәзәриндән јанашылса, шаирин сағлығында дәрҹ
еднлмиш јазыларын Сабир ирсинин тәгдир вә тәблиғи
саһәсиндәки ролу даһа јахшы тәсәввүр едилә биләр. Буну
нәзәрә алан мүәллиф әсәр боју Һәмин материалларын
топланмасы вә шәрһинә ајрыҹа диггәт јетирмишдир.
Монографија дөрд фәсилдән ибарәтдир. Бу фәсилләрдә
шаирин мәтбуатла әлагәси хроноложи ардыҹыллыгла шәрһ
едилмиш, бөјүк сатирикин уғрунда мүбаризә апардығы
иҹтимаи-сијаси идејалар өн плана чәкилмпшдир.
Шаирин «Молла Нәсрәддин» журналында фәалијјәтиндән данышаркән мүәллиф XX әср иҹтимаибәдии фикримизин тәрәггисиндә мүстәсна рол ојнајан вә әдәби һәрәката истигамәт верән ики сөз баһадырынын—Ҹәлил
Мәммәдгулузадә илә Сабирин мәсләк достлуғуна хүсуси
диггәт јетирмиш, бу достлуғун тарихи көкләрини, асас
хүсусијјәтләрини, бәдии ифадә вә тәзаһүр формаларыны
илк мәнбәләр, тәзә тәдгигат материаллары әсасында кениш шәрһ етмәјә чалышмышдыр. Ҹәлил Мәммәдгулузадә
илә Сабир достлуғунун јалныз аилә, мәишәт достлуғу дејил
,мәһз дәрин мәзмунлу, јүксәк мәфкурәли әгидә достлуғу
олдуғуну, ингилаба, азадлыг уғрунда мүбаризә идеалына
хидмәт етдијини ачыб көстәрмишдир.
Китабда Сабирин мәтб.уатла әлагәләри сәҹијјәләндириләркән шаирин кизли имзаларына ајрыҹа диггәт верилмишдир. Халг шаиринин бу вә ја дикәр кизли имза илә
чап олунан, узун мүддәт диггәтдән кәнарда галан бир сыра
сатирик ше’рләри мејдана чыхарылмыш, вахтилә Сабирә
иснад верилиб «һопһопнамә»јә дахил едилән бәтзи
әсәрләрин
әсл
мүәллифи
мүәјјәнләшдирилмишдир.
Үмумијјәтлә, истәр бөјүк шаирин бир сыра әсәрләри, о
мүмләдән 30-а јахын әдәбитәнгиди вә публисист мәгаләси,
истәрсә
дә
Ҹәлил
Мәммәдгулузадәиин
Сабир
јарадычылығы вә дүнјакөрүшү илә сых бағлы олуб, бу
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вахта гәдәр әдибин һеч бир күллијјатына дахил едилмә- јән
«Дәбистан»,
«һәгигәт»,
«Зилли-Султан»,
«Тәәссүф»,
«Еһсан» вә с. фелјетонлары һаггында илк мә’лумат бу
сәтирләрин мүәллифи тәрәфиндән верилмишдир.
Сабирин чохшахәли, бә’зән көрүнмәз, инҹә телләрлә
бағланан мәтбуат әлагәләрини ики мәрһәләјә ајырмаг
мүмкүндүр. Бунлардан биринҹиси Сабирин јашајыб-јаратдығы, мәтбуатда билаваситә иштирак етдији дөврү,
јә’ни 1903—1911-ҹи илләри, икинҹиси исә шаирин вәфатындан сонракы илләри әһатә едир. Өзүнәмәхсус сәҹијјәви
хүсусијјәтләрә малик олан бу мәрһәләләрин һәр бири
ајрылыгда хүсуси арашдырмаја мөһтаҹдыр. Монографија
Сабирин мәтбуат һәјатынын биринҹи мәрһәләсинә һәср
едилмишдир. Сәнәткар вә мәтбуат проблеми әдәбиЈјатшүнаслыг елмимиздә илк дәфә ишләндијиндән, шүбһәсиз, гүсурсуз дејилдир. Дејилән һәр бир тәнгиди гејд үчүн
мүәллиф индидән өз миннәтдарлығыны билдирир.

9

МӘСЛӘК ГАРДАШЛАРЫ
I
1905ҹи илдә мүтләгијјәтә гаршы үмумхалг мүбаризәсиндән горхуја дүшән чар һөкумәти 17 октјабр манифести илә халг күтләлзринә «сөз азадлығы, јығынҹаг
азадлығы, ҹәмијјәтләр вә иттифаглар тәшкил етмәк азадлығы, шәхсијјәтин тохунулмазлығы»ны е’лан етди (83,
101). Бундан сонра Русијада олдуғу кими, өлкәнин
учгарларында, о ҹүмләдән Азәрбајҹанда да дөври мәтбуатын инкишафы үчүн мүәјјән шәраит јаранды. Тәрәггипәрвәр зијалылар фүрсәтдән истифадә едиб, биридикәринин ардынҹа мүхтәлиф мәгсәд изләјән, мүхтәлиф мәләк
уғрунда мүбаризә апаран онларҹа гәзет вә журналын
нәшринә мүвәффәг олдулар. Тәкҹә ону демәк кифајәтдир
ки, 1905—1912-ҹи илләри әһатә едән сәккиз ил әрзиндә
Азәрбајчан дилиндә 40-а јахын гәзет вә журнал
бурахылмышдыр.
Азәрбајҹанда сатирик мәтбуатын јаранмасы вә инкишафы да мәһз һәмин дөврә тәсадүф едир. Ҹәлил Мәммәдгулузадә вә Мирзә Әләкбәр Сабир кими даһи сатирикләрин јетишмәсиндә мүһүм рол ојнајан 1905-ҹи ил
һадисәләри вә өлкә дахилиндәки гаты иртиҹа, ејни заманда, сатирик мәтбуатын јаранмасына әлверишли шәраит һазырлады. Өлкәдә һөкм сүрән дини мөвһумат, «Шәрг
истибдады вә Шәрг гаранлығы» (Ҹ. Мәммәдгулу- задә) да
иҹтимаи сатиранын инкишафыны сүр’әтләнди- рир, онун
үчүн зәнкин вә әлван материал верирди.~
Азәрбајчан мәтбуатынын инкишафы тарихиндә бүтөв
бир мәрһәлә олан «Молла Нәсрәддин» журналынын на- шир
вә редактору Ҹәлил Мәммәдгулузадә өз хатирәлә- риндә
сатирик мәтбуатымызын јаранмасыны шәртлән- дирән
амилләри диггәтлә сәҹијјәләндирмишдир. Әдиб бу амилләр
сырасында 1905-ҹи илин ингилаби-сијаси һади- сәләрини вә
17 октјабр манифестини хүсусилә гејд едир- ди. «Молла
Нәсрәддин»и тәбиәтин өзү јаратмасы, зәма-
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нәнин өзү јаратмасы һаггындакы мәшһур тезисини шәрһ
едәркән бөјүк сатирик о дөврдә баш верән һадисәләри
хатырлајараг сонралар јазырды:
«...Русија һөкумәтинин башы гарышдыгча, азадлыг
ахтаран милләтләр вә һөкумәтин завалыны арзу едән
үнсүрләр гәфләтдә дејилдиләр. Бунлар ҹүмләси башларыны галхызыб үсјана һазырлашырдылар. Әмәләләрин вә
идарәләрин үмуми тә’тилләринин вә һөкумәт мә’мурларына гаршы башланан суи-гәсдин арасы кәсилмирди. Бу
һал кетдикҹә о гәдәр шиддәт еләди ки, Петербург һөкумәти
мәшһур «Он једди октјабр манифести»ни е’лан етмәјә
мәҹбур олду. һәрчәнд бу манифест илә Русија тәб’әләринә
нөв-нөв азадлыг әта олунурду, анҹаг бу бош вә’дәләрә
ҹамаатын о гәдәр дә е’тимады јох иди; неҹә ки, арасындан
бир аз вахт кечәндән сонра манифест мү- рур илә ләғв олду
кетди вә чар истибдады јенә габагкы кими өз дөвраныны
сүрмәјә башлады.
Вә лакин бу арада, чох аз бир мүддәтин фасиләсин- дә
мәтбуат дүнјасында хејли бир нәфәс кенлији әмәлә кәлди.
Мин доггуз јүз алтынҹы илин радәләриндә, ја- дымдадыр,
һәр бир кәс һәр нә кејфидир јазмаға вә нәшр еләмәјә
башлады» (41,717).
Ҹәлил Мәммәдгулузадә даһа сонра өз сөзүнә давам
едәрәк дејир: «Вагиән дамын үстүндә палтар сәрән бир
кәндли өврәтинин дам үстүндә бурну киҹишиб асгырмаг
илә ханын зијарәт мүсафирәтиндән кери гајытмағына
мәкәр күлмәмәкми олар? Јахуд, рәхти-хабда узаныб
көзләрини ахыда-ахыда додаглары илә дуа вирд едән бир
хәстәнин намаз гылмағы мәкәр күлүнҹ дејил?! Вә белә
күлүнҹ бир заманда, белә гули-бијабани бир инсанларын
тарихини јазмаг үчүн, әһвал вә әтварыны тәсвир етмәк үчүн
мәкәр «Молла Нәсрәддин»ин јаранмағы тәбиидејил?!»
(41,721).
Әдибин сөзләри тәкҹә «Молла Нәсрәддин»ин јарандығы тарихи шәраити сәҹнјјәләндирмәклә галмајыб, ејни
заманда, үмумијјәтлә, Азәрбајҹан сатирик мәтбуатынын
јаранмасыны шәртләндирән амилләри ајдынлашдырмаг
бахымындан әһәмијјәтә маликдир. Бурада сатирик
мәтбуатымызын мөвзу даирәси вә тәнгид һәдәфләрн,
сатирик күлүшүн мәзмуну вә истигамәти чох доғру мүәјјәнләшдирилмишдир.
Илк нөмрәләрдән башлајараг сатира вә јумор. кәскин
күлүш «Молла Нәсрәддин» сәһнфәләриндә һәгигк мүбаризә
силаһына чеврилди. Иҹтимаи ејбәҹәрликләра
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гаршы мүбаризәдә сатирик күлүшүн чох мүхтәлиф,
рәнкарәнк
формаларындан
истифадә едән
«Молла
Нәсрәддин» журналы дәрһал кениш охуҹу күтләләринин диггәтини ҹәлб етди, дөврүн танынмыш јазычы, шаир вә
мүһәррирләри тәрәфиндән тәгдир олунду. Нәриман
Нәриманов, Үзејир һаҹыбәјов, Фиридунбәј Көчәрли кими
әдәби-иҹтимаи фикримизин мәшһур хадимләри «Молла
Нәсрәддин»ин нәшрини һәрарәтлә гаршыламыш, Әлибәј
һүсејнзадә, Әһмәдбәј Ағајев кими буржуа мүһәррирләри дә
журналын бөјүк мүвәффәгијјәтини ,е’тираф етмишләр.
Фиридунбәј Көчәрли «Молла Нәсрәддин»ин илк нөмрәләринин иҹмалына һәср етдији мәгаләсиндә онун дини
мөвһумата, әталәт вә ҹәһаләтә гаршы мүбаризәсинә јүксәк
гијмәт верәрәк јазырды: «Индијә гәдәр чапд.ан чыхмыш
нөмрәләрә әсасән дејә биләрик ки, «Молла Нәсрәддин»
нөгсанлара күлмәк јолу илә мүсәлман ҹәмијјәтини ислаһ
етмәкдән ибарәт олан мәгсәдини тамамилә јеринә јетирир.
Белә нөгсанлар вә мөвһумат исә бир нечә әср гаранлыг вә
ҹәһаләт ичәрисиндә јатыб гал- мыш бизим ҹәмијјәтимиздә о
гәдәр чохалмыш вә о гә- дәр дәрин көк салмышдыр ки, тәнгидә
онларын һансын- дан башламағы тә’јин етмәк белә чәтиндир»
(37,117— 118).
Әлибәј һүсејнзадә «һәјат» гәзетиндә дәрҹ етдирдији (27
апрел 1906) мәгаләсиндә ҹәмијјәти бүрүмүш иҹтимаи
гүсурлары «гоз көтүкләринә», «гаја дашларына»,«Молла
Нәсрәддин»ин сатирик күлүшүнү исә онлары јонуб дүзәлдән
кәсәрли бир аләтә—«балтаја» бәнзәдирди.О, «Молла
Нәсрәддин»
сатирасынын'
хүсусијјәтләрини
сәҹијјәләндирәрәк јазырды: «Гоз көтүкләрини-јонтмаг үчүн
«Молла Нәсрәддин»ин әлә алдығы балта зөһк вә хәндә,
истеһза вә ришхәнддән, мүстәһзијанә јазы вә шәкилләрдән
ибарәтдир. Вәһлеји-өвладә, бу гәдәр гәмли бир заманда бојлә
мүзһик бир гәзетәнин чыхмасы гәриб көрүнујорса да, лакин
јахшы диггәт едилиб дәрин бир нәзәрлә бахылырса көрүнүјор
ки, бу зөһк вә хәндә анҹаг заһири олуб, онун тәһтиндә бол-бол
ахан- көз јашлары кизлидир. Бу хәндәнин үзүндән пәрдәји
рәф’ етсәниз мавәрасында аһу зар, кирјәвү бүка көрәрсиниз.
Бу, Гоголун, Свифтин, Диккенсин хәндәсидир? Хејр! Бу, үрәји
јас вә әләмлә долу Молла Нәсрәддинин хәндәсидир».
Бүтүн бу фактлар белә бир һәгигәти тәсдиг едир ки,
«Молла Нәсрәддин» журналы нәшринин илк күнләрин12

дән е’тибарән охуҹуларын дәрин рәғбәтини газанмыш, халг
мәнафејини мүдафиә едән мүбариз мәтбуат органы кими
гаршыланмышдыр.
«Молла Нәсрәддин» журналы мејдана кәлдикдән сонра
Азәрбајҹан иҹтимаи вә бәдии фикри өзүнүн јени инкишаф
мәрһәләсинә дахил олду. Гыса фасиләләрлә тәхминән ијирми
беш ил давам едән, мәтбуат, әдәбијјат вә үмумән
мәдәнијјәтимизин инкишафы тарихиндә мүстәсна рол ојнајан
«Молла Нәсрәддин»ин (1906—1931) нәшри илә Азәрбајҹан
сатирик журналистика мәктәбинин әсасы гојулду. «Бәһлул»
(1907), «Зәнбур» (1909—1910), «Мират» (1910), «Ары»
(1910—1911), «Кәлнијјәт» (1912—1913), «Мәзәли» (1914—1915),
«Тути» (1914— 1917), «Бабаји-Әмир» (1915—1916) вә саир кими
мәзһә- кә журналлары мәһз бу мәктәбә мәнсуб олан, «Молла
Нәсрәддин»ин тә’сири алтында мејдана кәлиб онун сатирик
күлүшүндән өјрәнән, ән’әнәләрини давам етдирән мәтбуат
органлары иди. Доғрудур, нә әһатә етдикләри мөвзу
даирәсинин кенишлији, нә дә иҹтимаи сатирасынын
кәскинлији нөгтеји-нәзәриндән бу журналларын һеч бири
«Молла Нәсрәддин» сәвијјәсинә јүксәлә билмәмишди. Онлар
даһа чох јумористик характер дашымыш вә нисбәтән гыса
мүддәт давам етдикдән сонра бағланмышдыр. Бә’зи
мәһдудијјәтләринә бахмајараг, мүтәрәгги, ингилаби идејалар
уғрунда сона гәдәр мүбаризә апармаг, иҹтимаи идеалларынын
һәјата
кечдијини
көрүб
севинмәк
сәадәти
сатира
журналларындан јалныз биринә—«Молла Нәсрәддин»ә нәсиб
олмушдур.
«Молла Нәсрәддин» журналы Азәрбајҹан сатирик
мәтбуатынын инкишафына күҹлү тәкан вердији кими,
сатирик исте’дадларын јетишмәсиндә, онларын јарадыҹылығыны вә дүнј акөрүшүнү истигамәтләндирмәк ишин- дә
дә мүһүм рол ојнады. Јарадыҹылыг симасыны мүәјјәнләшдирмәкдә чәтинлик чәкән, классик үслубда лчрик-ашиганә ше’р чәрчивәсиндән кәнара чыха билмәјән
онларҹа шаир үчүн «Молла Нәсрәддин» һәгиги нүмунә олду.
Журналын садә, анлашыглы дили, аЈДЫн, сәлис ифадә
тәрзи вә мә’налы күлүшү бу ҹәһәтдән даһа бөјүк, тарихи иш
көрмүшдүр. Узун илләр моллахана вә мәдрәсәләрдә дәрс охујуб
баш сындырдыгдан сонра белә әлинә гәләм алмаға, үрәјнндән
кечәнләри јазмаға ҹәсарәт етмәјән тәрәггипәрвәр зијалылар
үчүн «Молла Нәсрәддин» гүдрәтли әјани васитә, әсл
јарадыҹылыг мәктәби ролуну ојна-
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мышдыр. Ҹәлил Мәммәдгулузадә бу мәсәләдән бәһс едәркән
дејир: «Ҹәми бу гисим «кәмҹүр’әт» савадлыларымыза «Молла
Нәсрәддин» мәҹмуәси бир нүмунә вә бәлкә бир дәлил вә
рәһнүма олду. Паһо! Беләдәми јазармышлар?! Бу ки, асан иш
имиш! Белә мән дә ки, јаза биләрмишәм! Вә јаздылар да...» (41,
726—727).
«Молла Нәсрәддин» журналынын нәшри илә јарадычылыг симасы мүәјјәнләшән, нөвһә вә гәзәлдән узаглашыб
сосиал-сијаси сатираја кечән шаирләрдән бири вә бәлкә дә
биринҹиси Мирзә Әләкбәр Сабир олмушдур. Илк мәтбу ше’ри
«Шәрги-Рус» гәзетиндә (1903—1905) чыхан Сабирин исГәр
поетик јарадыҹылығы, истәрсә пуб- лисист фәалијјәти 1905-ҹи
илдән сонра дөври мәтбуатын инкишафы илә әлагәдар
көрүнмәмиш сүр’әтлә кенишләнди, зәнкин тематика,
мүтәрәгги мәзмун вә идеја истигамәти, ингилаби пафос кәсб
етди. Бу вахтдан е’тибарән бөјүк шаир бир тәрәфдән «Молла
Нәсрәддин» (1906— 1911), «Бәһлул» (1907), «Зәнбур»
(1909—1910) журнал-, ларында өзүнүн классик сатираларыны,
«һәгигәт» (1909—1910), «Күнәш» (1910—1911), «Јени һәгигәт»
(1911) гәзетләриндә кәскин тазијанәләрини чап етдирир, дикәр
тәрәфдән дә «һәјат» (1905—1906), «Иршад» (1905—1908), «Тазә
һәјат» (1907—1908) гәзетләринин сәһифәләриндә әдәби-тәнгиди
вә публисист әсәрләри, иҹтимаи-сијаси мәзмунлу ше’рләри илә
мүнтәзәм чыхыш етмәјә башлајыр.
Илк гәләм тәҹрүбәләри кечән әсрин ахырларына аид олса
да, Сабирин әсл халг шаири, ингилабчы сатирик кими
јарадычылығы 1905-ҹи илдән сонра, хүсусән «Молла
Нәсрәддин» журналынын нәшри илә формалашмышдыр.
Доғрудур, Сабир бир сыра иҹтимаи-сијаси мәзмунлу
әсәрләрини, о ҹүмләдән охуҹуларын «Бејнәлмиләл» ады илә
таныдығы вә сијаси лириканын классик нүмунәләриндән
сајылан «Мүсәлман вә ермәни вәтәндашларымыза» ше’рини
һәлә «Молла Нәсрәддин»ин нәшриндән әввәлјазмыш,
«Шәрги-Рус» вә «һәјат» гәзетләриндә чап етдирмишдир.
Бунлар шаирин мәтбуатда илк аддымлары, илк уғурлары иди.
Лакин Сабирин мүбариз, дөјүшкән шаир кими әсл шөһрәти
мәһз «Молла Нәсрәддин»лә бағлыдыр.
1906- чы илин апрелиндә нәшрә башлајан«Молла
Нәсрәддин» журналы Сабирин сатирик исте’дадынын габарыг шәкилдә мејдана чыхмасы үчүн ән мүнасиб мәтбузт
органы олду. «Молла Нәсрәддин» дөврү заман е’ти-
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барилә Сабир јарадычылығында ҹәмиси беш или (апрел
1906—март 1911) әһатә етсә дә, бу аз мүддәтдә Сабир
бир сатнрик кими тәкҹә өз вәтәниндә дејил, онун сәрһәдләриндән чох-чох узагларда да танынды. Сабирин «Молла
Нәсрәддин» журналындакы фәалијјәтини диггәтлә изләјәндә
онун гејри-ади сатирик исте’дад саһиби олдуғу ајдынлашыр.
Сабир зәнкин вә рәнкарәнк поетик ирсини санки бирнәфәсә,
бешҹә илин әрзиндә јазыб-јаратмыш, бу гыса мүддәтдә ше’р,
сәнәт аләминдә бир күнәш кими парламышдыр. Бу, бир
тәрәфдән шаирин надир сатирик исте’дады, әдәби-иҹтимаи
мүһит вә тәрбијәси илә әлагәдар идисә, дикәр тәрәфдән дә
зәманәнин, империализм дөврүнүн биринҹи халг ингилабы вә
ондан сонракы ағыр иртиҹа илләриндә баш верән
ингилаби-сијаси һадисәлә- рин Сабир јарадыҹылығына күҹлү
тә’сири илә бағлы иди (32, 18).
Сабир «Молла Нәсрәддин» журналында, һәр шејдән
әввәл, гүдрәтли ингилаби сатира мәктәби јаратды вә бунунла
да Азәрбајҹан ше’ринин инкишафы тарихиндә јени вә парлаг
бир сәһифә ачды. Бу ҹәһәтдән о, әдәбијјатымызда мисилсиз
бир шаир, ән бөјүк новатордур. Дүздүр, Сабирә гәдәрки
јазылы вә шифаһи поезијада сатира үнсүрләри, тәнгид
нотлары вар иди. Зәнкин халг јарадыҹылығы нүмунәләриндә
дә, «гәлб шаири» Фүзули јарадычылығында да, ашиганә
гошмалар мүәллифи Вагиф ше’риндә дә сатирик вә
јумористик мотивләр тапмаг мүмкүндүр. Азәрбајҹан классик
поезијасында нәзәрә чарпан һәмин мотивләр XIX әср
реалистләринин јарадыҹылығында өзүнүн сонракы инкишаф
мәрһәләсинә дахил олмуш, хүсусән Гасымбәј Закир вә Сејид
Әзим Ширвани симасында ән јахшы варисләрини
тапмышдыр. Классик поезијадакы сатира үнсүрләри Г. Закир
вә
С.
Ә.
Ширвани
тәрәфнндән
мүстәгил
әдәби
ҹәрәјана—тәнгиди-сатирик ше’р ҹәрәјанына чеврилмишдир.
Сабир сатирасы мәһз бу вәнкин әдәби ән’әнәләр үзәриндә
Јүксәлмишдир. Сөз јох, Сабир әдәби ән’әнәләрин әсири олуб
галмамышдыр. Сәләфләриндән фәргли олараг, Сабир шегрин
идеја
мәзмунуну,
сосиал
фикир
чәрчивәсини
кенишләндирмәклә јанашы, она јени вә орижинал
сәнәткарлыг хүсусијјәтләри, әлван сатирик бојалар ашылады.
Классик ше’римиздәки сатира әнәнәләрини инкишаф етдириб
кенишләндирән Сабир, ејни заманда, сатираја ингилаби
мәзмун ашылајараг ону Јүксәк мәрһәләјә галдырды вә
беләликлә, поезијамызда јени
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бир мәктәб—ингилаби-сатирик ше’р мәктәби јаратды. Әли
Нәзми, Әлигулу Гәмкүсар, Мирзәли МөЧүз, Мәммәд Сәид
Ордубади, Бајрамәли Аббасзадә һаммал вә бир сыра
башгалары мәһз бу мәктәбә—Сабир әдәби мәктәбинә мәнсуб
көркәмли сатирик шаирләр идиләр. Ону да гејд етмәк
мараглыдыр ки, Сабир әдәби мәктәбинә мәнсуб олан һәмин
шаирләрин поетик јарадыҹылығы да мәһз «Молла Нәсрәддин»
сәһифәләриндә вә јахуд онун ән’әнәләри илә сых бағлы олан
дикәр сатирик мәтбуат органларында формалашмышдыр.
«Молла Нәсрәддин» журналынын нәшри илә Сабир
исте’дадыны истигамәтләндирән мүнасиб мәтбуат орга- нынын
мејдана кәлмәсинә даир бу бир нечә гејдлә кифа- јәтләниб, әсас
мәсәләјә—Сабирлә
«Молла
Нәсрәддин»
арасындакы
рәнкарәнк әдәби-тарихи әлагәләрин шәрһи- нә кечирик.
Сабир вә «Молла Нәсрәддин» журналы сабиршүнаслығын чәтин вә демәк олар, ишләнмәмиш мөвзуларындан
биридир. Мөвзунун чәтинлији ондадыр ки, әввәлән шаирин
зәнкин әдәби ирсинин, хүсуеән сатираларынын бөјүк
әксәријјәти илк дәфә «Молла Нәсрәддин» сәһифә- ләриндә дәрҹ
едилмиш, бу журналын васитәсилә бөјүк бир әразидә јајылараг
кениш охуҹу күтләләринин малы олмушдур. Бу мә’нада Сабир
јарадыҹылығындан
данышмаг,
онун
сатираларынын,
тазијанәләринин идеја мәзмунундан, тәнгид һәдәфләриндән
сөһбәт ачмаг долајысы илә Сабир вә «Молла Нәсрәддин»
журналы мөвзусундан бәһс етмәк демәкдир. Индијә гәдәр
Сабир јарадыҹылығына һәср едилән мәгалә вә китабларда
һәмин мөвзу мәһз бу нөгтеји-нәзәрдән шәрһ едилмиш, белә бир
исти- гамәтдә ишыгландырылмышдыр. Дикәр тәрәфдән, шаирин үмумән автографлары, хүсусән «Молла Нәсрәддин»- дә чап
олунмуш
сатирик
ше’рләринин
әлјазмалары
итиб-батдығындан Сабирлә «Молла Нәсрәддин» жуоналы вә
онун баш мүһәррири Ҹәлил Мәммәдгулузадә арасындакы
мараглы јарадыҹылыг әлагәләрини, редакторун Сабир
әсәрләри үзәриндәки ишини (белә бир иш исә олмамыш
дејилди), XX әср иҹтимаи-бәдии фикримизин бу ики баһадыры
арасында јараныб мөһкәмләнмиш мәсләк достлуғунун форма
вә мәзмунуну конкрет мисалларла кениш изаһ етмәк чәтиндир,
бә’зи мәсәләләрин шәргшндә исә бәлкә дә мүмкүн дејилдир.
Журналда Јәлил Мәммәдгулузадәнин фелјетонлары илә Сабир
са- тираларынын бир-бирини мүшајиәт етмәси, биринин ди-
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кәрини даһа да гүввәтләндириб тамамламасы кими јарадыҹылыг телләрини, ики сәнәткарын идеја вә мәсләк
достлуғунун конкрет тәзаһүр формаларыны ајдынлашдырмаг ишиндә дә мүәјјән чәтинликләрә раст кәлирик.
Нәһајәт, мә’лумдур ки, сатира журналы олан «Молла
Нәсрәддин»дә һеч бир ачыг имза ишләнмәмишдир. Редакторун ачыг имзасы вә бир нечә тәсадүф нәзәрә алынмазса,
журналда кетмиш онларла имзанын һамысы кизли, сатирик
имзалардыр. Бундан башга, журналдакы әсәрләрин бөјүк бир
гисми имзасыз дәрҹ едилмишдир, Одур ки, «Молла
Нәсрәддин»
журналында
чап
олунмуш
јүзләрҹә
әсәрин,—истәр фелјетон, мәгалә олсун, истәрсә ше’р, фәрги
јохдур,—мүәллифини тә’јин етмәк сон дәрәҹә чәтиндир.
Тәдгигатчыларын биркә әмәји вә сә’ји нәтиҹәсиндә һәлли
мүмкүн олан һәмин мәсәлә XX әср Азәрбајҹан әдәбијјаты вә
мәтбуаты мүтәхәссисләринин гаршысында дуран мүһүм
вәзифәләрдән биридир. Мүасирләри тәрәфиндән Сабир
күллијјатына дахил едилмиш бә’зи әсәрләр әтрафындакы
мүбаһисәләр бир дә бунунла әлагәдардыр. Сабир «Молла
Нәсрәддин» журналында һәм имзасыз, һәм дә 40-а јахын кизли
имза илә иштирак етмишдир. Тәдгигат вә ахтарышлары даһа
да кениш- ләндирмәк јолу илә шаирин истәр имзасыз, истәрсә
бу вә ја дикәр кизли имза илә чап олунмуш әсәрләринин
дүрүст мүәјјәнләшдирилмәси сабиршүнаслығын бир сыра
мәсәләләрини һәлл етмәк, бә’зи әсәрләр әтрафындакы
мүбаһисәни бирдәфәлик кәсмәк үчүн сон дәрәҹә зәруридир.
Шаирин «Молла Нәсрәддин» журналында чап олунмуш илк
ше’ри һаггындакы фикир ихтилафларынын һәлә инди дә
давам етмәси көстәрир ки, кизли сатирик имзалар һәмин
мөвзуда јазан мүәллифләрин ишини нә гәдәр чәтинләшдирир.
Бөјүк шаирин өз әсәрләри барәдә, әдәби фәалијјәтә нә вахтдан
башламасы, «Молла Нәсрәддин» журналында һансы иөмрәдән
е’тибарән иштирак етмәси, кизли имзалары вә с. бу кими бир
чох мәсәләләр һаггында һеч бир гејдинин, мәктуб, хатирә вә ја
мемуарынын галмамасы иши даһа да мүрәккәбләшдирир.
Бүтүн бу чәтинликләрә бахмајараг, Сабир вә «Молла Нәсрәддин» журналы сабиршүнаслығын мүһүм проблемләрин- дән
бири кими тәдгиг едилнб өјрәнилмәлидир. Академик Мәммәд
Ариф тамамилә доғру олараг белә бир мүлаһизә ирәли сүрүр:
«Молла Нәсрәддин»и зәманә өзү јаратдығы кими, Сабири дә
зәманә јарадыб, «Молла Нәсрәддин»ә јолдаш вә силаһдаш
вермишдн. Ҹәлил Мәммәд-
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'Гулузадә илә Сабирин јолдашлығы вә әмәкдашлығы хүсуси
бир мөвзудур вә тәдгигә мөһтаҹдыр» (П, 10—11).
Сөз јох, Сабир тәдгигатчылары индијә гәдәр һәмин мөвзу
әтрафында да дүшүнмүш вә јери кәлдикҹә, бу мәсәлә илә
әлагәдар мараглы мүлаһизәләр сөјләмишләр.Демәк олар,
Сабир һаггында хатирәләрдән, јубилеј мәгаләләриндән
башламыш ири һәҹмли монографијалара гәдәр бүтүн
әсәрләрдә шаирин «Молла Нәсрәддин» журналы илә әлагәси
мәсәләсинә тохунулмушдур. Лакин һәмин әсәрләрдә бу мәсәлә
конкрет әдәббәдии материаллар, тарихи сәнәдләр әсасында
кениш тәһлил олунмамыш, өтәри шәкилдә вә даһа чох үмуми
сөзләрлә сәҹијјәләндирилмишднр. һалбуки бу мөвзу, Сабир
јарадыҹылығынын бир сыра башга проблемләринә нисбзтән'
даһа чох конкретлик, ахтарыш вә тәдгигат тәләб едир.
Сабирлә «Молла Нәсрәддин» журналынын гаршы.лыглы әлагәси мәсәләсинә тохунан бүтүн мүәллифләр,—
шаирин истәр мүасирләри, гәләм достлары, истәрсә тәдгигатчылары,—һәмишә бир нөгтәдә, ејни бир фикир әтрафында бирләшмишләр. һәмин фикри белә хүласә етмәк
олар:
Сабирин бөјүк халг*шаири, ингилабчы сатирик кими
јетишмәсиндә, онун мүтәрәгги дүнјакөрүшү вә поетик
үслубунун формалашмасында «Молла Нәсрәддип» журналы
һәлледиҹи рол ојнамышдыр. Сабир дә, өз нөвбәсиндә, гүдрәтли
сатирик поезија мәктәби јарадарагу «Молла Нәсрәддин»ин
инкишаф етдирдији ингилабидемократик сатираја күҹлү
тәкан
вермишдир.
«Молла
Нәсрәддин»
Сабир
јарадыҹылығына зәнкин вә әлван материал вердији кими,
журналын
апарыҹы
шәхсијјәтләриндән
вә
әсас
јарадычыларындан бири олмаг е’ткбарилә Сабир дә «Молла
Нәсрәддин»ин идеја чәбһәсинин гүввәтләнмәсиндә, бир сыра
мәеәләләрин гојулушу вә һәллиндә мүбариз ингилаби мөвге
тутмасында чох бөјүк әмәк сәрф етмишдир. «Молла
Нәсрәддин» Сабири бүтүн Јахын вә Орта Шәргдә танытдығы
кими, Сабир әсәрләри дә «Молла Нәсрәддин» журналынын
кениш јајылмасында, охучулар арасында мисилсиз шөһрәт
газанмасында мүһүм рол ојиамышдыр. Сабири «Молла Нәсрәддин»сиз тәсәввүр етмәк мүмкүн олмадығы кими, «Молла
Нәсрәддин»и дә Сабирсиз дүшүнмәк чәтиндир. Сабир
һаггында данышанда дәрһал «Молла Нәсрәддин» јада дүшүр,
«Молла Нәсрәддин» дејәндә исә истәристә-
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мәз халг шаири Сабир хатирә кәлир. Иҹтимаибәдик
фикримизин бу ики дүһасы санки әкиз гардашлардыр.
Шүбһә етмәдән демәк олар ки, бу тезисләрин һәр бири
өзлүјүндә һәм тарихи, һәм дә елми ҹәһәтдән доғрудур. Бу
фикирләр истәр охуҹуда, истәрсә дә тәдгигатчыда һеч бир
шүбһә доғурмур. Лакин бу, мәсәләнин бир тәрәфи, һәм дә, неҹә
дејәрләр, нисбәтән асан тәрәфидир. Мәсәләнин о бири ҹәһәти
даһа мүһүм вә сабиршүнаслыг елмимиз үчүн даһа
әһәмијјәтлидир. Гаршыда дуран әсас вәзифә индијә гәдәр
әсасән тезис шәклиндә дејилмиш һәмин мүлаһизәләри
әдәби-бәдии материаллар әсасында сүбута јетирмәкдән,
Сабирлә «Молла Нәсрәддин» арасындакы гаршылыглы әлагә
вә тә’сир мәсәләсини конкрет шәкилдә изаһ етмәкдән
ибарәтдир.
Сабирлә «Молла Нәсрәддин» арасындакы әдәби әлагәләрдән данышаркән ејни мөвзуда јазылмыш ики мәгаләнин
адыны чәкмәмәк олмаз. Бу мәгаләләрдән биринҹисини 1937-ҹи
илдә профессор Әзиз Шәриф (101,57— 71), икинҹисини исә
тәгрибән отуз ил сонра тарих елмлә- ри доктору Мухтар
Гасымов (21, 33—48) чап етдир- мишдир.
Профессор Әзиз Шәрифин мәгаләси истәр ондан әв- вәл,
истәрсә дә сонра ејни мөвзуја тохунмуш бүтүн мүәллифләрин
јазыларындан сечилмәкдәдир. Тәдгигат материалларынын
зәнкинлији, әдәби тәһлилин сәвијјәси во мүһакимәләринин
елмилији илә сәҹијјәләнән һәмин мәгалә Сабир вә «Молла
Нәсрәддин» мөззусунун ишләнмәси саһәсиндә илк, ҹидди
аддым кими гијмәтләндирилмәлидир. Мәгалә мүәллифи
Сабирин «Молла Нәсрәддин»лә әлагәсини диггәтлә изләмиш,
шаирин илк дәфә журналда дәрҹ едилән вә о вахта гәдәр
мә’лум олмајан бә’зи ше’р- ләрини («Маһи-Кән’анын батыб, еј
пири-Кән’ан, гәм је- мә!», «Нолур ширинмәзаг етсә мәни
һәлваји-һүрријјәт» вә с.) мејдана чыхармыш, һәмчИнин халг
шаиринин журнала кәтирдији тәзә мөвзу вә идејалары, бу вә ја
баш- га илдә чап етдирдији әсәрләрин мигдарыны вә ишләтдији кизли имзалары да мүәјјәнләшдирмәјә чалышмышдыр.
Доғрудур,
сабиршүнаслығын
индики
наилијјәтләри
сәвијјәсиндән јанашдыгда, һәмин мәгаләдә мүәјјән нөгсанлар
тапмаг мүмкүндүр. Тәдгигатчы бә’зи мүлаһизәләрини кифајәт
гәдәр әсасландырмадығы кими, мөвзу илә билаваситә бағлы
олан бир сыра мәсәләләрә дә тохунмамышдыр. Әлбәттә, бу
кими нөгсанлар 30-ҹу илләрдә ја-
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зылмыш мәгалә үчун тәбиидир вә бунлары бәлкә муәллнфә ирад
тутмамаг да олар.
Мә’лум олдуғу кими, бу мәгаләдән кечән отуз ил әпзиндә
Сабирин һәјат вә јарадыҹылығы әтрафында тәлгигат һәм
кәмијјәт, һәм дә кејфијјәтҹә хејли кенишләнмишдир. Тәкҹә
әдәбијјатшүнаслар дејил, дилчиләр тарихчиләр ,философлар,
педагоглар тәрәфиндән дә бир сыра әсәрләр чап олунмуш,
шаирин башга јарадыҹылыг проблемләри илә јанашы, «Молла
Нәсрәддин»лә әлагәсинә даир мараглы мүлаһизәләр ирәли
сүрүлмүшдуо Көзләмәк оларды ки, Сабирин «Молла
Нәсрәддин» жур«алындакы фәалијјәтинә хүсуси мәгалә һәср
едән Мүх- таР гасымов өзүнә гәдәр дејиләнләри нәзәрә алыб үмүмиләшдирәҹәк, мөвзу илә бағлы олан бир сыра мәсәләләри даһа
дәрин вә тәзә тәдгигат материаллары әсасыида даһа конкрет
шәкилдә изаһа чалышаҹагдыр Лакин мәгалә илә лап өтәри
танышлыг көстәрир ки, мүәллиф бУ Јолла кетмәмиш, Сабирин
«Молла Нәсрәддин» журна лында фәалијјәти кими чох мүһүм вә
мәс’ул мөвзүја уздән јанашмыш, о вахтадәк һәмин мәсәләјә даир
сөјлә- нилән мүлаҺизәләри долашыг бир диллә, бәсит вә тәһриф олунмуш шәкилдә охуҹуја тәгдим етмишдир.
Сабирин «Молла Нәсрәддин» журналында фәалијјәтиндән данышаркән Мухтар Гасымов бир сыра һалларда
шаирин кизли имзаларыны тәһриф едир «Фүзул» «Гејби» кими
бә’зи тәзә имзалары Сабирин адына чыхыр. Лакин нәјә әсаеән
бу имзаларын мәһз Сабирин олмасы барәдә бирҹә кәлмә дә
олсун сөз демир, һеч бир дәлил, сүбут көстәрмир. Бөјүк шаирин
ингилаби поезија инҹиләри олан сатирик ше’рләринин мәгаләдә
јерли Јерсиз «фелЈетон» адландырылмасы, ҹидди мәтн тәһрифләри, шаирин иш далынҹа Бакыја кәлмә тарихинин
долашдырылмасы, башга шаирләрин бә’зи әсәрләринин сәһвән
Сабирә иснад верилиб тәһлил едилмәси вә бир сыра дикәр
нөгсанлар да бураја әлавә едилсә, һәмин мәгаләнин мәзмуну вә
сәвијјәси һаггында аз-чох тәсәввүр алмаг мүмкүндүр.
Бутүн бу дејиләнләрдән ајдын олур ки, Сабир вә «толла
Нәсрәддин» журнады мөвзусунда илк, нисбәтән 1 әпатәли мәгалә
чап етдирән профессор Әзиз Шәрифин тәдгигатындакы ән
јахшы ҹәһәтләр отуз ил сонра ејни мөвзуда әсәр јазан Мухтар
Гасымов тәрәфиндән нәинки давам вә инкишаф етдирилмәмиш,
һәтта бир сыра мәсәләләрин шәрһи даһа да бәситләшдирилмиш,
нөгсанлы һа-
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ла салынмышдыр. Мәһз бу сәбәбдән һәмин мәгалә елми
әдәбијјатда кәскин тәнгидә мә’руз галмышдыр (53, 16— 20).
һалбуки Сабирлә «Молла Нәсрәддин» журналы арасындакы
рәнкарәнк әдәби әлагәләр тәдгигатчы үчүн кениш мејдан верән
чохҹәһәтли вә дәрин бир мөвзудур. Бу мөвзу әтрафында
дүшүнән һәр бир зәһмәтсевәр, диггәтли тәдгигатчы
ахтардығыны тапар, тәзә фикир, тәзә сөз дејә биләр.
2
...1906-ҹы илин апрели иди. Тәзәҹә нәшрә башламыш
«Молла Нәсрәддин» журналынын нөвбәти нөмрәси чапа
һазырланырды. Елә бу вахт н$мә’лум бир оғлан идарәјә дахил
олуб, өзү илә кәтирдији кичик мәктубу редактора верди.
јМәктубу ачыб охујан Ҹәлил Мәммәдгулузадәнин севинҹинин
һәдди-һүдуду јох иди. Илк нөмрәләрдә дәрҹ етдији мәнзум
сатирик парчаларла әсл «Молла Нәсрәддин» шаирини
.ахтаран бөјүк мүһәррир хошбәхтликдән өз арзусуна тез
чатмыш, надир сатирик исте’дад саһибини вахтында
тапмышды.
Бу шаир—Сабир иди, иштиракынын илк күнүндән
классик сатиралары илә «Молла Нәсрәддин»ин парлаг
сәһифәләрини бәзәјән халг нәғмәкары Мирзә Әләкбәр Сабир!
Мәктуба әлавә едилмиш ше’р дә онун «Милләт неҹә тараҹ олур
олсун, нә ишим вар?!» мисрасы илә башланаи мәшһур
сатирасы иди. Бу ше’ри Ҹәлил Мәммәдгулузадә өзүнүн
ру.һаниләр әлејһинә јаздығы «Нијә мәни дејурсүнүз?»
фелјетонунун алтында дәрҹ етмишди.
Мә’лум олдуғу кими, «!Милләт неҹә тараҹ олур олсун...»
ше’ринин Сабир гәләмина мәхсуслуғу барәдә сон илләрә гһдәр
тәдгигатчылар арасында гызғын мүбаһисәләр кедирди (29,
119—126;
21,
35).
Шаирин
ингилабидемократик
мәтбуатымызын бајрагдары олан «Молла Нәсрәддин»
журналында һансы нөмрәдән е’тибарән иштирака башламасы
да мәһз һәмин ше’рин тарихи вә талеји илә әлагәдардыр.
Мүбаһисә вә мүзакирәләрдә бу сәтирләрин мүәллифи дә
иштирак етмиш, илк мәнбәләрдән кәтирдији инандырычы
дәлилләрлә һәмин ше’рин мәһз Сабир гәләминин мәһсулу
олдуғуну сүбут етмәјә чалышмышдыр {97, 206-228). һәмин
мәсәләјә тәкрар гајытмаға еһтијаҹ дујмадығымыздан тәкҹә
бир ҹәһәти гејд етмәклә кифајәтләнирик.
Ше’рин мүәллифинә даир мүбаһисәләрдә белә бир
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мүлаһизә дә сөјләнилирди ки, куја о вахтадәк әсасән гәзәлләр
вә иҹтимаи мәзмунлу лирик әсәрләр јазан, сатирик ше’р
саһәсиндә гәләм сынамамыш Сабир бирдән-бирә, мүәјјән
гәләм тәҹрүбәси кечмәдән «Милләт неҹә тараҹ олур олсун...»
кими классик бир сатира јарада билмәзди. Башга сөзлә десәк,
ше’рин мүтәрәгги идеја мәзмунуна ујғун камил бәдии
сәнәткарлығы,
әлван
сатирик
бојалары
бә’зи
тәдгигатчыларда шүбһә доғурмушду. Дүздүр, Сабир «Молла
Нәсрәддин» журналынын нәшринәдәк гәзәлләр дә, ҹидди
ше’рләр.дә јазмышды. Анҹаг «Милләт нечә тараҹ олур
олсун...» тәдгигатчыларын күман етдикләри кими, шаирин
һеч дә илк сатирасы дејилди. Нәшр тарихини сон илләрдә
тапыб мүәјјәнләшдирдијимиз бир сатира бу ҹәһәтдән хүсуси
мә’на вә әһәмијјәт кәсб едир. Биз узун мүддәт «һопһопнамә»дә
нәшр тарихи намә’лум әсәрләр сырасында көстәрилән «Бир
мәҹ- лисдә он ики кишинин сөһбәти» адлы мәшһур сатираны
нәзәрдә тутуруг. Сабир һәмин сатирасыны «Молла Нәсрәддин» журналынын нәшриндән тәхминән ики ај әввәл
јазмыш вә «һәјат» гәзетиндә дәрҹ етдирмишдир (10 фев- рал
1906). Бу сатира «Молла Нәсрәддин»ин нәшринә гәдәр
Сабирин «мәтбуатда анҹаг икиҹә ше’ри чыхмышды» дејән
тәдгигатчыларын (14, 53) јанылдыгларыны көстәрмәклә
бәрабәр, «Милләт неҹә тараҹ олур олсун...»әсәринин Сабир
гәләминә мәхсуслуғуну тәсәввүр етмәк бахымындан да
мараглыдыр. Кәләҹәк тәдгигат, ола билсин, шаирин даһа
башга, намә’лум сатираларыны мејдана чыхартсын.
«Бир мәчлисдә он ики кишинин сөһбәти» илә «Мил- ләт
неҹә тараҹ олур олсун...» ше’ри арасында мөһкәм
идеја-тематик вә бәдии сәнәткарлыг әлагәси вардыр. һәр ики
әсәрин идеја истигамәти дә, сатирик дили вә ифадә
хүсусијјәтләри дә, демәк олар, ејнидир. Бәлли олдуғу үзрә,
халг шаири сатираларынын әксәријјәтиндә типләри
данышдырмаг, онлары өз дили, өз ифадәләри илә
сәчијјәләндирмәк јолу илә кедир. Типләрин дахили аләмини
ше’р, сәнәт күзкүсүндә әкс етдирмәк үчүн сатирик диалог вә
монологлардан кениш истифадә едир. Таҹир,. руһани,
мүлкәдар, зијалы, бәј вә ја капиталистин өзүнү чанлы инсан
кими диндирмәк вә бу үсулла, онларын характерини ачмаг
Сабир сатираларында ән чох ишләнән сәчијјәләндирмә
үсулларындан биридир (59). Бу үсул Сабирин лап илк
сатирасындан габарыг шәкилдә нәзәрә чарпыр, «Молла
Нәсрәддин», «Бәһлул», «Зәнбур» кими
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сатирик журналларын нәшри илә әлагәдар олараг даһа да
тәкмилләшир, јени-јени бәдии бојалар, рәнкләр кәсб едир. Бу
хүсусијјәти шаирин мәтбуатда чап едилмиш илк, мә’лум
сатирасында—«Бир мәҹлисдә он ики киши- нин сөһбәти»ндә
чох
ајдын
шәкилдә
көрүрүк.
Дөврүн
мүхтәлиф
типләринин—таҹир, вәкил, рөвзәхан, молла, дәрвиш, гәзетчи
вә бир сыра башга сәнәт, пешә саһибләринин парлаг
сәҹијјәсини вермәк үчүн халг шаири әсәрдә онлары «бир
мәҹлисә» топламыш, данышдырмышдыр.
Вәкил
һәгсизә һәгли дејиб бир чох күнаһа батмышам.
Тачир
Мән һәлал илә һәрамы бир-биринә гатмышам.
Рөвзәха н
Үммәтин пулун алыб, мән көзләрин ислатмышам.
Молла
Күндә бир фитва вериб мәхлугу чох алдатмышам.
Гәзетәч и
Мән ҹәридәм долмаг үчүн мәтләби узатмышам.

Он ики мисрадан ибарәт олан бу мәшһур сатирада
типләрин дедикләриндән башга һеч бир гејд вә ја изаһ јохдур.
Шаирин һадисәјә, типләрә ачыг мүнасибәти, билаваситә
мүдахиләси нәзәрә чарпмыр. О, јалныз типләри
данышдырмаг, һәм дә мәһз өзү истәдији шәкилдә
данышдырмагла вәзифәсини битмиш сајыр. Бу мүхтәлиф,
рәнкарәнк типләр силсиләсиндә һәрә өз сөзү, өз әмәли илә
көстәрилдијиндән биридикәринә гәтијјән охшамыр. Сабир
бөјүк бир усталыгла һәр типин өзүнә мәхсус, спесифик
сөзләрини, ифадәләрини тапыб ишләтмиш вә бир мисра илә
камил бәдии портрет јаратмышдыр. һәм дә лөвһә елә
сечилмиш, образлар елә сәҹијјәләндирилмишдир ки, шаирин
типләрә мүнасибәти там мүәјјәндир, мәнфидир.
Сабир «Молла Нәсрәддин» журналында (1906, №4) чап
етдирдији илк шериндә дә мәһз бу јолла кетмиш, типин
дахили аләмини, һәјата бахышыны онун өз днли, оз сөзләри
илә ачыб сәҹијјәләндирмишдир. Бурада да
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тәрәгги вә инкишафа гәддар дүшмән олан мәнфи типин? өзү
данышыр вә данышдыгҹа чүрүк мә’нәвијјатыны, мүртәҹе
әхлаги-мә’нәви симасыны дәриндән ачыб ифша едир:
Милләт нечә тарач олур олсун, нә ишим вар?!
Дүшмәнләрә мөһтач олур олсун, нә ишим вар?!
Гој мән тох олум, өзкәләр илә нәди карим?!
Дүнјавү чаһан ач олур олсун, нә ишим вар?!

Сәс салма, јатанлар ајылар, гој һәлә јатсын,
Јатмышлары разы дејиләм кимсә ојатсын,
Тәк-тәк ајылан варса да, һәг дадыма чатсын,
Мән салим олум, ҹүмлә ҹаһан батса да, батсын;
Милләт нечә тараҹ олур олсун, нә ишим вар?!
Дүшмәнләрә мөһтач олур олсун, нә ишим вар?!

Ше’р әввәлдән ахыра гәдәр бу шәкилдә давам едир Охучу
һәр бәнддә иҹтимаи интибаһын әлејһдары, диндар, егоист
типин мүәјјән бир хүсусијјәти, тәзә сифәти илә таныш олур.
Ше’р тамамландыгда исә охуҹунун көзү гаршысында камил
бәдии тип ҹанланыр. Шәхси мәнафеји һәр шејдән үстүн
тутмаг, вәтәнин нә кечмиши, нә Дә кәләҹәји илә марагланмаг,
вәтән өвладынын аҹ, јохсул күзәраныны, дул гадынларын
диләнчи вәзијјәтини көрүб севинмәк, тәрәгги вә инкишафы
анҹаг јорған-дөшәкдә јад етмәк, башга милләтләрин
наилијјәтләриндән ибрәт алмамаг—һәмин типин сәҹијјәви
әхлаги-мә’нәви сифәтләри бундан ибарәтдир.
«Бир мәҹлисдә он ики кишинин сөһбәти» ше’риндәки
мәнфи типләрлә бу типин дүнјакөрүшү вә бәд әмәлләри
арасындакы охшарлыг, ејнијјәт көз габағындадыр. Идеја
мәзмуну ҹәһәтдән санки әкиз доғулмуш бу ики әсәрив күлүш,
сатира Һәдәфләри бир олдуғу кими, тссвир вә тәнгид үсулу да
ејнидир. Фәргләнән јеканә хүсусијјәт оундан ибарәтдир ки,
биринҹи әсәр сатирик диалог, икинчи әсәр исә сатирик
монолог шәклиндә јазылмышдыр. О да мараглыдыр ки,
Сабир һәм тәфсилатдан гачмаг, ла- кснизми көзләмәк, һәм дә
типләри әлван, рәнкарәнк бојаларла сәҹијјәләндирмәк үчүн
сонралар да диалог вә монологлардан кениш истифадә
етмишдир. Сатирик диалог вә монолог формасында
јазылмыш ше’рләр Сабир јарадычылығында бир силсилә
тәшкил едир. Бу типли әсәрләрдә халг шаири әввәлдән ахыра
кими бир, јахуд ики нәфәрин сөһбәтини верир, бирҹә кәлмә дә
олсун кәнар изапа, әлавә шәрһә еһтијаҹ һисс етмир. Реал,
һәгиги
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сатирик диалог вә монологлар типләрин дахили аләмиии
.ачыб сәҹијјәләндирдији кими, поетик дилә бир ҹанлылыг,
тәравәт дә кәтирир.
Бири диҝәриндән' тәхминән ики ај сонра мәтбуатда дәрҹ
едилмиш «Бир мәҹлисдә он ики кишинин сөһбәти» илә
«Милләт неҹә тараҹ олур олсун...» ше’ри арасындакы
идеја-мөвзу вә сатирик бәдии сәнәткарлыг әлагәләри
беләдир.
«Молла Нәсрәддин» нәшрә башламаздан һәлә хејли
оввәл «Бир мәҹлисдә он ики кишинин сөһбәти» адлы
классик сатирасыны мәтбуатда чап етдирән Сабир севимли
журнала илк дәфә «Милләт неҹә тараҹ олур олсун...» кими
поезијамызын инкишафы тарихиндә дөнүш нөгтәси олан
орижинал бир сатира илә кәлмишдир. Нәшр олундуғу
күндән охуҹу күтләләри арасында кениш јајылан һәмин
ше’ри, хүсусән онун нәгәрат шәклиндә ишләнән шаһ бејтини
инди әзбәр билмәјән бир охуҹу тәсәввүр етмәк чәтиндир.
Әсәрин охуҹулар арасында шөһрәт газанмасы, дилләр
әзбәри олмасы вә нәһајәт, афоризм шәклинә дүшмәси бир
тәрәфдән онун күҹлу идеја мәзмуну илә әлагәдардырса,
дикәр
тәрәфдән
дз
Сабир
сатирасынын
дәрин
үмумиләшдирмә гүдрәтиии нүмајиш етдирир.

3
«Молла Нәсрәддин» журналында иштиракынын лап
илк күнүндән башлајараг Сабирлә Ҹәлил Мәммәдгулузадә
арасында мараглы јарадыҹылыг әлагәләри јараныр.
Кетдикҹә инкишаф едиб мөһкәмләнәи, рәнкарәнк бәдии
ифадә вә тәзаһүр формалары кәсб едән вә нәһајәт, мә’налы
идеја, мәсләк достлуғуна чеврилән һәмин әдәби әлагәләр
гәтијјән тәсадүфи
дејилди,
һәр ики
сәнәткарын
дүнјакөрүшүндәки азадлыг вә демократизм идејалары- нын
гаиунаујғун инкишафынын тәбии, мәнтиги нәтнҹәси иди.
Она көрә дә Сабирлә Ҹәлил Мәммәдгулузадә арасындакы
мәфкурә достлуғунун форма вә мәзмунуну конкрет тзһлилә
кечмәздән әввәл һәмнн достлуғун иҹтнмаисијаси вә тарихи
көкләри һаггында бир нечә сөз демәк лазымдыр.
Ҹәлил Мәммәдгулузадә дә, Сабир дә кечән әсрин 60-ҹы
илләриндә дүнјаја кәлмишди. Онларыи һәр нкиси
зәһмәткеш күтлә ичәрисиндән чыхмыш, кәнҹ јашларын-
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дан халгын ағыр вә мәшәггәтли һәјатынын ҹанлы шаһиди
олмушдулар. Сонракы тәрбијә вә тәһсилләри бирбирнндән
гисмән фәргләнсә дә, башга-башга јолларла кетсә дә,
зәһмәткеш күтләләрин ағыр күзәраны, дин вә мөвһумат
ичәрисиндә боғулмасы, «хаби-гәфләтдә» јатыб аллаһү әкбәр»
сәдасы илә ојанмасы кәләҹәјин бу ики бөјүк сәнәткарыны
даим дүшүндүрмүш, нараһат етмишдир. Иҹтимаи-фајдалы
иш көрмәк, ағыр вәзијјәтдән гуртармагда, тәрәгги вә
инкишаф јолуна дүшмәкдә әзилән күтләләрә көмәк әли
узатмаг һәр ики јазычынын ән бөјүк арзусу иди. Арзу бөјүк,
имканлар исә сон дәрәҹә мәһдуд иди. Бу арзуну һәјата
кечирмәк үчүн онларын икиси дә јоллар ахтарыр, чарәләр
дүшүнүрдү.
һәлә Гори семинаријасында тәләбә икән Ҹәлил Мәммәдгулузадәнин мүтәрәгги Нахчыван зијалылары илә
бирликдә јерли әһалијә театр тамашалары көстәрмәси
1887-ҹи илдә семинаријаны битирдикдән сонра он илә гәдәр
кәнд мәктәбләриндә мүәллим ишләмәси вә нәһа- јәт, кечән
әсрин ахырларында гәләмә алдығы «Чај дәст- каһы» (1889),
«Кишмиш ојуну»
(1892)
вә
«Данабаш кәндинин
әһвалатлары» (1894) кими илк әсәрләри— халга хидмәтин
тәзаһүр формаларындан бири, бөјүк арзуларыны һәјата
кечирмәк јолунда атылмыш реал ад- дымлар иди.
Чәлил Мәммәдгулузадәдән фәргли олараг, Сабирив о
илләрдәки фәалијјәтинә даир мә’луматымыз јох дәрәҹәснндәдир. Моллаханада икән оруҹлугдан шикајәтләнмәси, мүәллими вә устады Сејид Әзим Ширванинин мәктәбиндә охујаркән гәләмә алдығы илк мәнзум парчалар,
Шәрг өлкәләринә сәјаһәти заманы һәмәданда дедији тазијанә
вә бу гәбилдән олан бир нечә әдәби-тарихи факт нәзәрә
алынмазса, Сабирин әсримизин әввәлләринә гәдәрки һәјат вә
јарадыҹылыг јолу, демәк олар, өјрә- нилмәмишдир. Лакин
ајдын бир һәгигәтдир ки, Ҹәлил Мәммәдгулузадә кими
Сабир дә даим јазмаг, өз ше’рләри илә һәмвәтәнләринә
хидмәт етмәк арзусунда иди. Шер дәфтәрини атасы
јандырдыгдан сонра белә руһдан дүшмәмәси, ше’ри
«көвһәри-јекданеји-зигијмәт» адландырмасы, ше’р, сәнәт
бајрағыны һәмишә уҹа тутуб мәддаһ шаирләрә гаршы
дурмасы Сабирин мәһз һәмин гәнаәтләри илә бағлы иди.
Доғма халгынын талеји, онун зүлм вә истибдад зәнчириндән, дини мөвһумат буховларындан азад олуб тәрәгги
вә инкишаф јолуна дүшмәси, мәдәни дүнја илә
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гајнајыб-гарышмасы Ҹәлил Мәммәдгулузадәнин дә, Сабирин дә илк әсәрләриндән нәзәрә чарпан ән көзәл кејфијјәтләрдән бири олмушдур. Ҹәлил Мәммәдгулузадә
«Данабаш кәндинин әһвалатлары» повестиндә феодал
зүлмүнүн дәһшәтли мәнзәрәләрини, зәһмәткеш иисанын
аҹынаҹаглы вәзијјәтини кениш лөвһәләрдә тәсвир етмиш,
биринин дикәри үзәриндә һөкмранлығына әсасланан
әдаләтсиз иҹтимаи гурулушун дајаг нөгтәләрини кәскин
тәнгид атәшинә тутмуш, зүлм вә истибдадын әсас кечириҹиләри олан началники дә, газыны да, главаны да,
молланы да, кәндхудаиы да гамчыламышдыр. Ҹәлил
Мәммәдгулузадә кими, Сабир дә өз мөвзусуну халг мәишәтиндән алыр, һәмвәтәнләринин ағыр күзәранынәләм вә
кәдәрини өн плана чәкиб, һуманист шаирә мәхсус лирик
аһәнклә әкс етдирирди. 1902-чи илдә Шамахы зәлзәләси
мүнасибәтилә
јаздығы
епик
мәнзумәсиндә
шаирин
дүнјакөрүшүндәки һуманизм, тәбии фәлакәтин төрәтдији
дәһшәтли һадисәләрдән доған вәтәндашлыг кәдәри реал,
бәдии ҹизкиләрлә әкс олунмушдур.
һәр ики јазычынын јарадыҹылығындан бу вә буна
^бәнзәр фактларын сајыны артырмаг мүмкүндүр. Лакин
Ҹәлил Мәммәдгулзадәнин дә, Сабирин дә илк әсәрләри- нин
кениш јајылмадығы, тә’сир даирәсинин мәһдуд олдуғу гејд
едилмәлидир. Ана дилиндә дөври мәтоуат ортанынын јохлуғу,
нәшријјат ишләринин аҹынаҹаглы вәзијјәти, ҹидди сензура
нәзарәти вә башга бу кими чәтинликләрлә әлагәдар олараг,
ады чәкилән әсәрләр о вахт чап едилиб кениш охуҹу
күтләләринә чатдырыла билмәмишдир. Бу әсәрләр јалиыз
әлјазмасы һалында, һәм дә мәһдуд даирәдә, Ҹәлил
Мәммәдгулузадә вә Сабирин јахын достлары, танышлары
арасында јајылыр вә охунурду. Бу исә сөзүн кениш
мә’насында тәрәгги вә инкишафа тә’сир көстәрмәјд чалышан,
зәһмәткеш халг күтләләрпни зүлм вә истибдад зәнҹириндән
хилас олмаға, елм вә маарифә сәсләјәп габагҹыл
сәнәткарлары гәтијјән кифајәтләндирә билмәзди. Она көрә дә
һәр ики јазычы мүнасиб јоллар ахтарыр, даһа тә’сирли вә
әһатә даирәси кениш олан гаситәләр тапмаға чалышыр, өз
идеја вә фикирләрини охуҹу күтләләринә чатдырмаг, онларла үнсијјәт бағламаг истәјирди.
.
Ҹәлил Мәммәдгулүзадә һәмин күнләрдә кечирдиј
әһвали-руһијјәни сәҹијјәләндирәрәк дејирди: «Јазмаг истәјирдим! Чох истәјирдим јазмаг! Амма билмнрдим нијә
јазым вә кимдән өтрү јазым?! Чүнки үмндвар
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днм кн, јаздыгларымы чап еләмәјә вә интишара гојмаға
һекумәт изнн верәҹәк. Вә көрүрдүм ки, неҹә ки, гәзет
нчазәсини алмаг мүмкүн дејил, һабелә дә әлјазмасыны китаб
сурәтнндә дә бирдәфәлик чап еЛәмәјә сансор идарәси мане
олур. Вә чарә нә? Јазырдым ки, көрәк нә вахт бу Јазылары чапа
вермәк мүмкүн олаҹаг» (41, 716).
Бу, тәкҹә Ҹәлил Мәммәдгулузадәни дејил, дөврүн башга
габагҹыл јазычы вә мүһәррирләрини, о чүмләдән Сабири дә
нараһат едиб дүшүндүрән әсас чәтинликләрдән бири иди. Халг
шаири гәләм достлары илә бирликдә шер мәҹлисләриндә фәал
иштирак етсә дә, мәтбуатын Јохлуғу онун да гол-ганад
ачмағына, јаздыгларынын ке- ннш јајылмаеына, охуҹу
күтләләринин малы олмасына имкан вермирди. Истәр Ҹәлил
Мәммәдгулузадә, истәрсә Саоир үчүн белә бир имкан јалныз
1903-ҹү илдән, «Шәр- ги-Рус» гәзети нәшрә башлајандан сонра
јаранмышдыр. Јәсадүфи дејилдир ки, һәр ики јазычынын
мәтбуат һә- Јаты мәһз һәмин гәзетлә башланыр. «Шәрги-Рус»
гәзети Ҹәлил Мәммәдгулузадә вә Сабирин јарадыҹылыг инкишафында мүһүм рол ојнадығы кими, һәр ики јазычынын нлк,
мә лум мәтбу бәдии әсәрләри дә мәһз «Шәрги-Рус»
сәпифәләриндә дәрч едилмишдир.
Сабирин илк мәтбу ше’рини мәһз «Шәрги-Рус» гәзетинин нәшринә һәср етмәси дә чохтәбии вә мә’налы иди.
Әсрнмнзин илк илләриндә Тифлисдә Мәһәммәдаға Шаһтахтлынын редакторлуғу илә нәшрә башлајан «Шәрги- Рус»
гәзети дәрһал мүтәрәгги јазычы вә иҹтимаи хадим- ләрин
диггәтини ҹәлб етмиш, редаксија чохлу тәбрик мәктублары
алмышдыр. «Шәрги-Рус»ун нәшрини хал- гын һәјатында
мүһүм иҹтимаи-сијаси вә мәдәни һадисә кими гијмәтләндирән,
орада иштирак едән јазычылардан бири дә халг шаири Сабир
олмушдур. Ана дилиндә дөври мәтбуат органынын фәалијјәтә
башламасы гәлби доғма халгына хидмәт ешги илә дөЈ*үнән
маарифпәрвәр шаири севиндирмиш вә бу мүнасибәтлә гәләмә
алыб, һәмин гә- зетдә дәрҹ етдирдији (27 ијун 1903) мәнзум
тәбрикиндә
«Шәрги-Рус»ун
нәшрини
һәрарәтлә.
алгышламышдыр һәтта күҹлү поетик һиссин тә’сири алтында
Сабир мү- оалиғәЈә јол верәрәк «Шәрги-Рус» гәзетини доған
күнә- шә бәнзәдирди; елә бир күнәшә ки, онун «тәл’әтиндән едә
мәшригү
мәғриб
әһли
кәсби-зија»—дејирди.
Маарифпәрвәрлик, тәрәггијә чағырыш руһунда јазылмыш һәмин
ше рдә Сабирин көрүшләриндәки һәм мәһдуд, зид- дијјәтли
чәһәтләр, һәм дә ојанма, тәдриҹи инкишаф өзү-
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нү ајдын бүрузә верирди. Гәфләтдә кечмиш күнләриш дәрин
тәәссүфлә јад едилмәси, халг үчүн иҹтимаи-фајдалы иш
көрмәк арзусу — шаирин дүнјакөрүшүндәкш ирәлиләјишин
әсас тәзаһүр формасы кими диггәти ҹәлб едирди. Халг шаири
өз охуҹуларыны ајылмаға, елмә јијәләнмәјә чағырыр,
мәктәб вә маарифсизлијин бөјүк мүсибәт олдуғуну
көстәрирди. Милли мәктәбләрин тәшки- лини халгын тәһсил
вә тәрбијәси ишиндә мүһүм бир вәзифә кими ирәли сүрүрдү.
Ҹәлил Мәммәдгулузадәнин «Шәрги-Рус» гәзетиндәиштиракы Сабирдән јарым ил сонраја тәсадүф етмиш- дир.
1903-ҹү илин ахырларында хәстә гадыныны мүа- лиҹә үчүн
Тифлисә кәтирән әдиб бир даһа Нахчывана гајытмамыш,
Тифлисдә
галыб
«Шәрги-Рус»
гәзетиндәмәкдашлыг
етмишдир. Ҹәлил Мәммәдгулузадәнин мәтбуат аләминә дахил
олмасында, мәтбәә вә нәшријјат ишләрини дәриндән
өјрәнмәсиндә «Шәрги-Рус» гәзетинин тарихи ролу олмуш,
бөјүк әдиб илк мүһәррирлик мәктәбини мәһз онун
сәһифәләриндә
кечмишдир.
Сабир
кими,
Ҹәлил
Мәммәдгулузадә
дә
«Шәрги-Рус»
гәзетини
јүксәк:
гијмәтләндирмиш, Азәрбајҹан мәтбуатынын, хүсусән «Молла
Нәсрәддин» журналынын нәшри тарихиндә онун ролуну
дөнә-дөнә гејд етмишдир. Әдибин өз хатирәләриндә һәмин
гәзетин мәзмун вә идеја истигамәтиндән мүәллиф
коллективиндән әтрафлы сөһбәт ачмасы, «Шәрги-Рус» илә
«Молла Нәсрәддин»ин нәшри арасында сых: әлагә («јавыг
рәбт») олдуғуну гејд етмәси мәһз бунун- ла әлагәдардыр (41,
701 —708).
1904-ҹү илин јанварындан «Почт гутусу» һекаЈәси илә
«Шәрги-Рус» гәзетиндә иштирак етмәјә башлајан Ҹәлил
Мәммәдгулузадә һәмин гәзетин сырави мүәллифләриндән
дејил, әсас мүһәррирләриндән бири олмушдур. һекајә,
публисист мәгалә вә рус дилиндән тәрҹүмәләри илә гәзетдә
мүнтәзәм чыхыш едән әдиб, 1904-ҹү нлин нојабрындан
1905-ҹи илин әввәлләринә (гәзет бағланана; гәдәр, ејни
заманда, «Шәрги-Рус»ун мүвәггәти редакторү олмушдур.
Әввәлҹә бир мүәллиф, әмәкдаш, сонра да мүһәррир, редактор
сифәти илә о, бурада фәал иштирак етмиш, гәзетин идеја
ҹәбһәсинин
мүәЈЈәнләшмәеиндә,
аз-чох
мүтәрәгги
истигамәтдә инкишафында һеч шүоһәсиз, тә’сирсиз
галмамышдыр.
Доғрудур,
Ҹәлнл
Мәммәдгулузадәнин
«Шәрги-Рус» гәзетиндәки фәалиЈјәти әсасән әдәби характер
дашымыш, кәскин сиЈаси ис* кәсб едә билмәмишдир. Шәраит
вә зәманә илә шәртл -

нән бу мәһдудлуғун башлыҹа сәбәбини, һәр шејдән әввәл,
гәзетин мәсләкиндә, тутдуғу идеја-сијаси ҹәбһәсиндә ахтармаг
лазымдыр. Ҹәлил Мәммәдгулузадәнин дедији кими, «о әсрдә
вә о шәраит ичиндә һеч бир кәсин ҹүр’әти ола билмәзди ки,
гәләми илә азад олсун вә әсрин һөкумәтинин истибдады илә
мүбаризә апарсын». Буна көрә дә «Шәрги-Рус» гәзетинин
мәсләки вә идејасы, әди- бнн дә тәсдиг етдији кими,
«мүсәлман ҹамаатыны маа- риф вә мәдәнијјәтә тәклиф вә
тәрғиб еләмәкдән» узаға кедә билмәмишдир (41, 705). Бундан
башга, динә вә руһаниләрә мүнасибәт мәсәләсиндә гәзет
күзәштә кедиб либерализмә јуварланыр, мадди вәзијјәтиии
јүнкүлләшдирмәк, абунәчиләринин еајыны чохалтмаг
мәгсәдилә, бә’зи һалларда, һәтта руһаниләрә јалтагланмагдан
да чәкинмирди.
Бүтүн бу мәһдудијјәтләринә бахмајараг, «Шәрги- Рус»
гәзети Ҹәлил Мәммәдгулузадәнин мәтбуат һәјатында хүсуси
мәрһәлә олмуш, онун бир мүһәррир вә јазычы кими инкишаф
едиб јеткинләшмәсиндә мүһүм иш көрмүшдүр. Әдиб бурада
дедији, јахуд дејә билмәдији бир чох мәсәләләри ил јарым
сонра нәшрә башладығы «Молла Нәсрәддин» журналында
бүтүн кәскинлији илә гојмуш, илк нөмрә чап олундуғу күндән
мүбариз јазычы- мүһәррир кими јалныз Азәрбајҹанда вә#
Загафгазијада дејил, доғма вәтәнин һүдудларындан чох-чох
узагларда да танынмышдыр.
1905-ҹи илдә өлкәдә баш верән иҹтимаи-сијаси һадисәләр, ингилаби фәһлә һәрәкаты, һәлә кечән әсрин ахырларындан Ҹәлил Мәммәдгулузадә вә Сабирин көрүшләриндә
јаранмаға башламыш тәрәггипәрвәрлик, демократизм вә
һуманизм идејаларынын формалашмасы, инкишаф едиб
бүллурлашмасы, јени мәзмун, јени кејфијјәт кәсб етмәси үчүн
әлверишли
шәраит
јаратды.
Бу
заман
Ҹәлил
Мәммәдгулузадәнин Загафгазијанын сәнаје мәркәзләриндән
бири
олан
Тифлисдә
јашајыб-јаратдығы,
фәлә
нүмајишләринин ҹанлы шаһиди олдуғу, рус дилиндә чыхан
болшевик мәтбуатында иштирак етдији, Сабирин исә шанлы
ингилаби әнәнәләри илә бүтүн Русијаја сәс салмыш пролетар
Бакысындакы иҹтимаи-сијаси мүбаризәни диггәтлә изләдији,
баш верән һадисәләрә фәал мүнасибәт бәсләдији вә
бејнәлмиләлчи шаирә мәхсус дүзкүн, принсипиал мөвге
тутдуғу нәзәрә алынарса, бу инкишафын ганунаујғунлуғу
даһа јахшы тәсәввүр едилә биләр.
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Чар һөкумзти бу заман аловлары башдан-баша өлкәни
бүрүмәкдә олан, буржуа-мүлкәдар гурулушуну ләрзәјә салан
ингилаби
һәрәкатын
гаршысыны
алмаг,
мәнфур
тахт-таҹыны мөһкәмләтмәк мәгсәдилә мүхтәлиф фитнәкар
васитәләрә әл атыр, каһ 17 октјабр манифести илә зәһмәткеш
күтләләрә јағлы вә’дләр верир, каһ бирбиринин ардынҹа
думалар чағырыр, каһ да халглар арасында милли әдавәт
тохуму сәпмәјә, Русијадакы милләтләри бир-биринин үзәринә
галдырмаға вә бунунла да синфи мүбаризәни милли
мүбаризәјә чевирмәјә ҹәһд сдирди. Чар ҹасусларынын әли илә
Гафгазда тәшкил едилән гардаш гырғыны, гызышдырылан
ермәни-мүсәл- ман давасы һәмин васитәләрдән бири, һәм дә
ән дәһшәт- лиси вә ијрәнҹи иди. Чаризмин бу фитнәкар
сијасәти иәинки јалныз јерли халглар үчүн көрүнмәмиш
мүсибәт- ләр төрәдир, һабелә чөрәк пулу газанмаг мәгсәдилә
гүрбәтә дүшән, хариҹи өлкәләрдән, хүсусилә Ирандан
ахышыб иш далынҹа Русијаја кәлән, Бакы, Тифлис кими ири
сәнаје мәркәзләриндә мүзәггәти иш тапан јүзләрҹә
әлигабарлы фәһлә үчүн дә ејни дәрәҹәдә дәһшәтли вә горхуиҹ
иди. Онларын бир гисми фәлакәтә уғрајыр, чохусу да ишсиз
галыб әлибош, аҹ вә чылпаг һалда өз вәтәнләринә гајытмаға
мәҹбур олурдулар.
Ахыра гәдәр ардыҹыл ингилабчы синиф олан пролетариат вә онун габагҹыл, мүбариз дәстәси олан болшевикләр
партијасы күнүн бу мүһүм сијаси мәсәләсинә мүнасибәтдә
јеканә
дүзкүн
мөвге тутур,
чаризмин
вә јерли
истисмарчыларын мәнфур, әксингилаби вә халгларын мәнафејинә зидд сијасәтини лә’нәтлә дамғалајырды. «Болшевикләр милли тоггушманы дајандырмаг үчүн чидди
тәдбирләр көрүрдүләр, чаризмин вә онун әлалтылары олан
азәрбајҹанлы вә ермәни буржуа милләтчиләринии ганлы
сијасәтини ифша едирдиләр, зәһмәткешләри Ленин
партијасынын бејнәлмиләлчи бајрағы алтында даһа сых
бирләшдирмәјә чалышырдылар... Фәһләләри, шәһәр јохсулларыны вә зијалыларын габагҹыл һиссәсинн фитнәкарларын әлејһинә галхыб онлары гәтијјәтлә дәф ет- мәјә
чағырырдылар, чаризм әлејһинә мүбаризә үчүн бирләшмәјә
чағырырдылар» (10, 77—78). Чар һөкумәт органлары вә
истисмарчы синифләрнн дәһшәтлн фитнә- карлығы илә
әлагәдар олараг болшевикләр дәрһал бир сыра әмәли
тәдбирләр һәјата кечирмиш, Азәрбајчан. ермәни вә рус
дилләриндә вәрәгәләр бурахмыш, Тифлисдә, Кутаисдә,
Батумда вә Загафгазнјанын башга шә31

һәрләриндә издиһамлы митинг вә нүмајишләр тәшкил
егмишдиләр.
1905- ҹи илин апрелиндә өз ишинә башлајан рсдфпннн гурултајы чеврилиш әрәфәсиндә чар һөкумәтинин
тактикасына мүнасибәт мәсәләсини кениш мүзакирә етди,
һөкумәтин өзүнү горумаг мәгсәдилә әл атдығы чиркин
тәдбирләри (пролетариатын габагҹыл нүмајәндәләрини
тә’гиб
етмәк,
гаракүруһчу
дәстәләр
дүзәлтмәк
иртиҹапәрәстләри ,халгын көзләри ирг вә дин әдавәти илә
пәрдәләнмиш шүурсуз үнсүрләрини ингилаб әлејһинә
галдырмаг вә с.) кәскин сурәтдә писләди. В. И. Ленинин
тәклифи илә гурултај «Гафгаздакы һадисәләрә даир» хүсуси
гәтнамә гәбул етди.
1905- ҹи илин сентјабрында партијанын МК-сы тәрәфиндән Русијадакы сосиал-демократ тәшкилатларынын
конфрансы чағырылды. Гурултајда олдуғу кими, конфрансда да Гафгаз һадисәләри диггәт мәркәзиндә дајанды.
Конфрансын бу мәсәләјә даир гәбул етдији гәтнамә һәмин
күнләрдә «Пролетари» гәзетиндә вә ајрыҹа вәрәгә шәклиндә
чап олунуб кениш јајылды. Гәтнамәдә чар һөкумәтинин
мәнфур милләтчилик сијасәти белә сәҹијјәләндирилирди:
«Милләтләри бир-бирилә салышдырмаг сијасәти сон
илләрдә һөкумәтин әлиндә пролетариатын ингилаби
һәрәкатына гаршы мүбаризәдв ән башлыҹа аләт олмушдур:
Гафгаздакы ахырынҹы һадисәләрдә исә бу сијасәт өз јүксәк
нөгтәсинә чатараг ермәни-мүсәлман гырғыны илә
нәтиҹәләнмишдир.
Конфранс
мүтләгијјәтин
вәһши
һәрәкәтләринә гаршы өз һиддәтини билдирәрәк әмин олур
ки, јалныз сосиал-демократијанын бајрағы алтында бүтүн
милләтләрин пролетарларынын әлбир мүбаризәси чаризмин
милли сијасәтини лазымынҹа дәф едә биләр; конфранс
бакылы вә мүсәлман јолдашлара вә Гафгазын бүтүн
пролетариатына өз бөјүк рәғбәтини билдирәрәк јәгин едир
ки, онлар һеч бир манеәјә бахмајараг кәләчәкдә дә бүтүн
Русијанын
пролетариаты
илә
бирликдә
ингилаби
мүбаризәни давам етдирәҹәк вә онунла бирликдә бу
мүбаризәни чаризм үзәриндә гәт’и гәлә6әјә чатдыраҹаглар»
(84, 104—105).
Партијанын гәрарларыны вә В. И. Ленинин көстәришләрини даим әлдә рәһбәр тутан Загафгазија болшевикләри фәһләләри тәшкил едиб сых бирләшдирмәк, зәһмәткешләри пролетар бејнәлмиләлчилији руһунда тәрбијәләндирмәк үчүн сосиал-демократ тәблиғатыны күҹ
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ләндирир,
Азәрбајҹан
вә
ермәни
милләтчиләринин
еијасәтинин халга зидд маһијјәтини ифша едирдиләр. Мүхтәлиф милләтләрин зәһмәткешләринин бејнәлмиләл достлуғуну мөһкәмләтмәк уғрундакы мүбаризәдә болшевик
мәтбуатынын, фәһлә гәзетләринин күтләви изаһат иши вә
мүстәсна тәшкилатчылыг фәалијјәти ајрыҹа гејд едилмәлидир. Болшевикләр биринҹи рус ингилабы илләриндә
Бакыда вә Тифлисдә нәшр етдикләри «Кавказски рабо- чи
листок» (1905), «Гоч-Дә’вәт» (1906), «Тәкамүл» (1906—1907)
кими легал мәтбуат органларынын васи- тәсилә Азәрбајҹан,
ермәни вә күрҹү зәһмәткешләрини өзләринин ән гәддар
дүшмәни олан чар мүтләгијјәтинә гаршы мүбаризәјә
чағырыр, «Загафгазија халгларынын мәзлум күтләләри
арасында Ленин идејаларыны јајыр- дылар» (83, 107).
Загафгазија болшевикләри башда олмагла дөврүн
габагҹыл зијалылары вә иҹтимаи хадимләри дә өз фәалијјәтләрини мәһз белә бир истигамәтә јөнәлдир, чариз- мин
милли әдавәт сијасәтини ифша етмәјә, Азәрбајҹан вә ермәни
халглары арасындакы әсрләрдән бәри давам едиб кәлән сүлһ
вә әмин-аманлығы горујуб мөһкәмләт- мәјә чалышырдылар.
Чаризмин вә онун әлалтылары олан јерли истисмарчы
синифләрин чиркин нијјәтләрини халга чатдырмаг вә
бејнәлмиләлчилик идејаларыны тәблиғ етмәк ишиндә
мүтәрәгги јазычы, шаир вә мүһәррирләр ҹидди, тарихи
фәалијјәт көстәрирдиләр. Бу мәсәләдә онлар болшевикләрлә
чијин-чијинә- кедир, әсрин габагчыл идејаларындан илһам
алырдылар. Онларын бу мүнасибәтлә мәтбуат сәһифәләриндә
дәрҹ етдирдикләри ән јахшы бәдии вә публисист әсәрләр
күнүн кәскин тәлә- батындан доғмуш, мүтәрәгги ингилаби
мәзмун
дашыЈан,
һуманизм
вә
бејнәлмиләлчилик
идејаларыны тәблиғ вә тәрәннүм едән јүксәк сәнәт
нүмунәләри кими гијмәтлиДир ХХ әср иҹтимаи-бәдии фикир баһадырларымыз олан

Сабир вә Ҹәлил Мәммәдгулузадәнин 1905-ҹи нлин мүрәккәб
вә зиддијјәтләрлә долу шәраитиндә һансы мөвгедә
дајандыгларыны, нә кими сијаси мәрамнамә илә чыхыш
етдикләрини ајдын тәсәввүр етмәк үчүн һәр икн јазычынын
мүтләгијјәт үсул-идарәсинин төрәтдији милли гырғын
сијасәтинә мүнасибәти мәсәләси үзәриндә Д Ј рыҹа дајанмаг
лазымдыр.
Ҹәлил
Мәммәдгулузадә
вә
Сабирин
көрүшләриндәки ән јахшы, демократик пләрин илдән-илә
неҹә инкишаф едиб Јеткннләшдијини,
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нә кнми тәзә хүсусијјәтләр кәсб етдијини ардыҹыл из- ләмәк
нөгтеји-нәзәриндән дә бу мәсәләнин хүсуси әһәмнјјәтн
вардыр. Ҹәлил Мәммәдгулузадә вә Сабир јарадычылығына
хас олан һуманизм, башга халглара достлуг мүнасибәти
бәсләнмәси, сүлһ вә әмин-аманлыг шәраитиндә јашамаг
кими мүтәрәгги идејалар бурада өзүну даһа габарыг шәкилдә
көстәрмишдир.
Ҹәлил МәммәдгулузадӘ вә Сабирин дөврүн бу зәрури
мәсәләсинә мүнасибәтдә бир-бириндән хәбәрсиз ејни
истигамәтдә чыхыш етмәләринә, бир мөвгедә дајанмаларына чох тәбии вә мә’налы бир һал кими бахмаг лазым
кәлир. Онларын икиси дә чаризмин мурдар сијасәтини
лә’нәтләјир, АзәрбаЈ'ҹан вә ермәни халгларынын кениш
зәһмәткеш күтләләрини ајыг салмаға, дүшмән фитнәсинә
ујмамаға чағырырдылар. Ејни вәзифәни бири Тифлисдә
«Кавказски рабочи листок» кими болшевик мәтбуаты
сәһифәләриндә, дикәри исә Бакыда нәшр олунан «һәјат»
гәзети сәпифәләриндә јеринә јетирирди.
Халг шаири Сабирин бу мәсәләјә неҹә мүһүм әһәмијјәт
вердијини, онун һәмин күнләрдә гәләмә алдығы вә чап үчүн
«һәјат» гәзети редаксијасына көндәрдији мәшһур «Мүсәлман
вә ермәни вәтәндашларымыза» ше’ринин сонуна әлавә
едилмиш кичик мәктубундан да ајдын көрмәк олурду.
һуманист сәнәткар өз мәктубунда һәм ше’ри конкрет олараг
нә мүнасибәтлә гәләмә алдығыны вә һәм дә кәләҹәкдә өз
фәалијјәтини һансы истигамәтдә давам етдирәҹәјини
сәҹијјәләндирәрәк јазырды: «...тәгазаји-зәманәмизҹә бәр’әкс
иттифаг дүшән әраминә вә мүслимин зиддијјәтинин
ислаһында фөвгәззикр бир нечә гитәнин тәнзимини әнсәб вә
әлзәм көрдүм. Башга дәфәләр дә һәм әһвалиүмумә даир
мәтләбләри өз габилијјәтим гәдәринҹә нәзм етмәјә мүштагәм.
Вә белә хүдәмати-чакәранәләри вәтән гардашларымызын
јолунда өзүмүзә ваҹиб билириз. Әкәр тәшвиг бабиндән тәб
едәчәк олурсаныз, мәмнун галырыз» (1 ијул 1905).
«Мүсәлман вә ермәни вәтәндашларымыза» ше’ринин
јаранмасы тарихчәсиндән данышаркән елми һәгигәт наминә бир факты гејд етмәлијик. «һәјат» гәзетиндә сүлһ вә
әмин-аманлыға чағырыш руһлу илк ше’ри гәзетин баш
мүһәррири Әлибәј һүсејнзадә дәрч етдирмишдир (7 ијун
1905). Мәзмуну вә истигамәти е’тибарилә мүәллифин
сонракы әсәрләриндән сечилән һәмин ше’рдә дејилирди:
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...Аркадашлар, сүлһ един та ки севиисин каинат,
Сүлһ ичиндә сән’әтү елмү һүнәр булсун ничат,
Сүлһ илә габил икән шанлы дирәхшан аһијат,
Үммәтә лазым дејил бојлә шәрәфсиз бир мәм т;
Дөври-ислаһатдыр, сүлһү сәлаһ әјјамыдыр!
Аркадашлар, сүлһ един, сүлһ етмәнин һәнктмыдырг
Даима фејзү рифаһ ејләр тәвәллүд сүлһдән, һәр тәрәфдә
бир вифагә даими мүмкүн икән,
Бир нифаг ичрә вәтән лајигми олсун наләзән,
Бах нә сөјләр аләмә гаршы бүтүн әһли-сүхән:
Дөври-ислаһатдыр, сүлһү сәлаһ әјјамыдыр!
Аркадашлар, сүлһ един, сүлһ етмәнин һәнкамыдыр!

Чаризмин милләтчилик сијасәти әлејһинә чеврилмиш
мәшһур ше’рини гәләмә аларкән Сабирин бу әсәрдән хәбәри
олмамыш дејилди. Јухарыда бир парчасыны мисал
кәтирдијимиз мәктуба әсасән демәк олар ки, шаир «Һәјат»
гәзетини диггәтлә изләмиш, онун сәһифәләриндә чап олунан
материаллары мүталиә етмишдир. һәмин әсәрлә Сабир
ше’ри арасындакы сәсләшмә, истәр мөвзу, идеја мәзмуну,
истәрсә вәзн, аһәнк әлагәси дә, көрүнүр, бурадан ирәли
кәлмишдир.
Сабир јарадыҹылығы вә дүнјакөрүшүнүн формалашмасында һәлледиҹи рол ојнајан 1905-ҹи ил Һадисәләри
шаирин әдәби-иҹтимаи фәалијјәтинә тамамилә јени, ингилаби мәзмун верди. О вахтдан е’тибарән һуманист шаир
бејнәлмиләлчилик
идејаларыны
јајмаға,
милләтләр
гардашлығынын аловлу нәғмәкары кими чыхыш етмәјә
башлады. Тәсадүфи дејил ки, чаризмин милли гырғын
сијасәтини «фитнеји-иблиси-мәл’ун» тимсалында ифша
едән, халглар достлуғунун вә бејнәлмиләлчилијин һимни
кими сәсләнән «Мүсәлман вә ермәни вәтәндашларымыза»
ше’рини Сабир мәһз 1905-ҹи илдә, ингилабын гызғын
күнләриндә јазмышдыр. Јүксәк идеја мәзмунуна көрә
шаирин о вахта гәдәрки бүтүн әсәрләриндән әсаслы сурәтдә
фәргләнән бу ше’р Сабир јарадыҹылығында ҹидди бир
дөнүшүн. башланғыҹы кими диггәти ҹәлб едирди.
Халг шаири бу ше’риндә, һәр шејдән әввәл, заманын
тәләбләринә ҹаваб верир, күнүн ән зәрури вә үмдә мәсәләсини өн плана чәкиб әкс етдирирди. Зәманә исә үмуми
дүшмәнә—чаризмә вә јерли истисмарчылара гаршы мүбаризәдә милли мәнсубијјәтләриндән асылы олмајараг
әзилән вә истисмар олунан зәһмәткеш халг күтләләринин
бирләшмәсини, иттифагыны тәләб едирдн. Сабир дә
узагкөрән сәнәткар кнми бу зәрурәти дәриндән дујмуш,
күнүн ваҹиб тәләбинә шаир-вәтәндаш кими ҹаваб
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вермншднр. Әсрләрдән бәри «бир вәтәндә һәмдијар олан»,
сүлһ вә әмин-аманлыг шәранЈИндә јашајан икнгоншу,
гардаш халгын арасына кодардан, дүшмәнләрин әли илә
салынмыш милли әдав^ин көкүнү кәсмәк, әввәлкн «үлфәт вә
үнсијјәти» бәргӘрар етмәк—Сабир ше’ринин әсас мәзмуну вә
идеја истигамәти белә иди.
Ики јолдаш, ики гоишу бир вәтәндә һәмдијар,
Әсрләрҹә өмр едиб сүлһ ичрә булмушкән гәрар,
Фнтнеји-иблиси-мәл’ун олду накәһ ашикар...
Көр чәһаләтдән нә шәклә дүшдү вәз’и-рузикар!
Гәтлү гарәт, бишүмарү шәһрү гәрјә таримар...
Әл’әман, бу фитнәјә чарә гыл, еј пәрвәрдикар!
Еј сүхәнданан, бу күнләр бир һидајәт вәгтидир!
Үлфәтү үнсијјәтә даир хитабәт вәгтидир!

Гардаш халглар арасына салынмыш зиддијјәтин
маһијјәтини вә күддүјү мәгсәди јахшы билән Сабир һәр
икихалга ејни мәһәббәт һисси илә јанашыр, һамыны әмнијјәт
ичрә
мурад
алмаға
чағырырды.
һуманист
шаир
«саһиби-һидајәт» вә «әһли-рәшад»лара, ширин сөзлү
натигләрә мүраҹиәт едәрәк, ше’рин ахырында диггәти
гаршыда дуран әмәли вәзифәләрә ҹәлб едир, һаггы халга
билдирмәк,
азәрбајҹанлыларла
ермәниләр
арасына
салынмыш сүн’и дүшмәнчилији јох етмәк ишиндә әлбир
мүбаризәни зәрури бир вәзифә кими ирәли сүрүрдү:
һәгги хәлгә билдириб дәф’и-зәлаләт етмәли,
Күн кими табан едиб памали-зүлмәт етмәли,
Набәча бу ишләрин дәф’индә гејрәт етмәли,
Хатири-мүғбәррдән рәф’и-күдурәт етмәли,
Чарәсази-сүлһ олуб дәф’и-хүсумәт етмәли,
Сабира, бејнәлмиләл тәдбири-үлфәт етмәли!
Еј сүхәнданан, бу күнләр бир һидајәт вәгтидир!
Үлфәтү үнсиЈјәтә даир хитабәт вәгтидир!

Халг шаири һаггында илк рә’ји, мәтбу сөзү дә буржуа
мүһәррири Әлибәј һүсејнзадә сөјләмишдир. «Мүсәлман вә
ермәни вәтәндашларымыза» ше’ринин нәшриндән дөрд күн
сонра «һәјат» гәзетиндә дәрҹ етдирдији (5 ијул 1905)
мәгаләләринин бириндә Әлибәј һүсејнзадә Сабирин поетик
исте’дадына јүксәк гијмәт вермиш, халглар достлуғу вә
бејнәлмиләлчилик идејасыны тәрәннүм едән бу мәшһур
ше’рдән ајрыча бәһс етмишдир. Мәгалә мүәллифи «сүлһ вә
вифагә даир шөвгавәр мәнзумәләр вүчудә кәтирәнләрин»
сырасында Сабирин адыны биринҹи чәкмиш, ермәни
зијалыларынын, јазычы вә мүһәррирләринин диггәтини
Сабир ше’ринин идеја мәзмунуна чәлб едәрәк јазмышдыр:
«Үч-дөрд күн мүгәддәм гәзетәмизин сүтунларында

36

дејилми иди ки, нөврәсидәкан шүәрамыздан Әләкбәр Сабир
бу бүғз вә әдавәтин вә бу нифагын вә бунлардан
ирәли кәлән нәһб вә гарәтин, гәтл вә гиталын бир ҹәһл вә
гәфләт, бир зәлаләт нәтиҹәси олдуғуну хәлгә билдирмәк үчүн
фәрјад едиб дурујорду. Ермәни гәзетәләри вә гәзетә
мүһәррирләри буна диггәт етдиләрми? Ермәни сүхәнданлары
Әләкбәр Сабирин мәнзумәсиндә нәгәрат олуб тәкрар едән:
«Еј сүхәнданан, бу күнләр бир һидајәт вәгтидир,
Үлфәтү үнсијјәтә даир хитабәт вәгтидир—

бејти-мә’надарындан ибрәт алыб, о јолда гәләм ојнатдылармы? Бир ше’р вә ја бир мәгалә јаздылармы? Јаздыларса билдирсинләр, биз онлары тәрҹүмә едиб, сүлһ вә
вифаги мәјәланынын икитәрәфли олдуғуну чәмаәтимизә
бөјүк бир мәмнунијјәт вә мәсәррәтлә билдирмәјә һазырыг».
Ше’римиздә «бејнәлмиләл» сөзүнүн илк дәфә мәһз
ингилабчы шаир Сабир тәрәфиндән ишләнилмәси чох
әламәтдар һадисәдир. Профессор, Ҹәфәр Хәнданын дүзкүн
көстәрдији кими, «бу сөз 1905-ҹи илдә чарын мәнфур милли
гырғынлары гызышдырдығы дөврдә хүсуси мә’на кәсб
едирди... Белә дәһшәтли күнләрдә «Сабира, бејнәлмиләл
тәдбириүлфәт етмәли!» дејән шаирин сөзләри ән гүдрәтли бир
шүар кими сәсләнирди. «Бејнәлмиләл» сөзү мүҹәррәд мә’нада
кәлишикөзәл дејил, дөврүн конкрет һадисәләри илә, халгын
иҹтимаи дәрдләри илә бирликдә верилир. Она көрә дә белә
гүдрәтлә сәсләнир- ди» (91,206—207).
Охуҹуларын «Бејнәлмиләл» ады илә таныдыглары
һәмин ше’р мәтбуатда дәрҹ едилдикдән бир ил сонра Сабир
јенидән һәмин мөвзуја гајытмышдыр. Бу дәфә шаир ермәни
вә Азәрбајчан халгларынын гәдим, тарихи достлуғуна ше’р
дејил, мәгалә һәср етмишди. «һәјат» гәзетиндә дәрҹ етдирдији
(18 ијул 1906) һәмин мәгаләсиндә шаир чар һөкумәтинин
Гафгазда јеритдији фитнәкар сијасәти публисистикасына
мәхсус күчлү мәнтиглә ифша едир, ики гоншу халг арасында
төрәдилән ганлы фачиәјә «бир мадди сәбәб вә бир миллн
мүвәчҹид олмадығы»ны, мәһз кәнардан, чар часусларынын
тәһри- ки илә гызышдырылдығыны көстәрирди. Мәгалә
мүәл- лифи дејирди: «Бир илдән зијадә вәгтдән бәри Гафгазда
ермәни-мүсәлман дә’васындан наши бу гәдәр ганлы һадисәләрин әсли мәбдәи-нәш’әтинә нәзәрн-әм’ан илә ба-
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хылдыгда вүгуна бојлә бир мадди сәбәб вә бир милли
мүвәчҹид олмадығы кими, нәтиҹеји-мәш’умәсиндән илләрдән бәри гардаш кими мүаширәт едән ики гоншу нөвбәнөв хәсарәтләрә вә кунәбәкунә мүсибәтләрә дүчар
олмагларындан маәда ҹәһаләт гурбанлары олмагла бәрабәр
бәшәријјәт аләминә нүфус ҹәһәтинҹә бөјүк бир нөгсан
јетирмәкләри дәхи мүшаһидә олмагдадыр».
Сабир мәгаләдә чаризмин гызышдырдығы милли
әдавәтин Шамахы шәһәринә вә әтраф кәндләрә тә’сирсиз
галдығыны, «һәр ики тәрәфин гәдим меһрибанлыг» шәраитиндә јашадығыны бөјүк севинҹ һиссилә хәбәр верир, ики
гоншу халгын дар күндә бири-биринә неҹә көмәк әли
узатдығына даир парлаг мисаллар кәтирир. Мәгалә мүәллифи Шамахыда зәлзәлә вахты учмуш абидәләри тә’мир
үчүн Мәдрәсәкәнд ермәниләринин Мејсәри кәндинин даш мә
дәнләриндән јүз алтмыш араба кирајәсиз даш кәтирмәләрини
ики гардаш халгын «асајиш вә мүсалимәт үзрә... күзәран
етмәјинин» парлаг тәзаһүр форма- ларындан бири кими
сәҹијјәләндирир.
Гапыбир гоншу олан ермәниләрлә азәрбајҹанлыларын
ағыр дәгигәләрдә һәмишә бир-биринин әлиндән тутдугларына, бир-биринә үрәк-дирәк вердикләринә даир
Сабирин башга мәгаләләриндә дә мараглы фактлар,
диггәтәлајиг епизодлар вардыр. Бејнәлмиләлчи шаир оир
сыра әсәрләриндә 'бу ҹәһәт көстәрмәјә хүсуси фикир вермиш,
гардаш халглар арасындакы гәдим, ән’әнәви достлуғу даһа
да мөһкәмләндирмәјә чалышмышдыр.
Чаризмин милләтчилик сијасәти мүасири Сабир кими
Чәлил Мәммәдгулузадәнин дә һиддәт вә нифрәтинә сәоәб
олмуш, бу сијасәтин чиркин маһијјәти әдибин гәләминә
мәхсус бир кәскинликлә, дахили еһтирасла ифша
едилмишдир. Әкәр Сабир чар фитнәкарлығынын ики гоншу,
гардаш халгын һәјатында төрәтдији дәһшәтли һа- дисәләри
гәләмә алыр, азәрбајҹанлыларла ермәниләри үмуми дүшмәнә
гаршы мүбаризәдә бирләшмәјә, әлбир пәрәкәт етмәјә
чағырырдыса, Ҹәлил Мәммәдгулузадә заг вилајәтләрдән,
Иранын
ајры-ајры
маһалларындан
иш
далынҹа
Загафгазијаја кәлмиш фәһләләрин аҹыначаглы ВӘЗИЈЈӘТИНИ,
чаризмин мәнфур сијасәти нәтиҹәсин- дә онларын фәлакәтә
уғрадыгларыны, јахын адамлары- ны итирдикдән сонра аҹ
вә әлибош өз вәтәнләринә га- Јытдыгларыны тәсвир едирди.
һәјат материалы, мәзмун мүхтәлиф олса да, Һәр ики
јазычынын әсас тәнгид вә мүбаризә һәдәфи бир иди.
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Ҹәлил Мәммәдгулузадәнин милли гырғын сијасәтинә
гаршы мүбаризәдә мөвгејини вә бу мәсәлә илә әлагәдар
олараг әдибин көрүшләриндәки мүтәрәгги ҹәһәтләрин
инкишаф едиб неҹә кәскин сијаси, синфи характер
алдығыны ајдынлашдырмаг үчүн илк дәфә профессор Әзиз
Шәриф тәрәфиндән үзә чыхарылмыш ики мәгаләнин хүсуси
әһәмијјәти вардыр. Мүбариз публисист гәләминин мәһсулу
олан һәмин мәгаләләр 1905-ҹи илин сонларында, Тифлисдә
рус дилиндә чыхан «Кавказски рабочи листок» адлы
болшевик гәзетиндә дәрҹ едилмишдир. Мәгаләләрин бири
«Бинәсибләр», икинҹиси исә «Хејирдуа» адланыр. Иран
зәһмәткешләринин дөзүлмәз һәјат шәраитини әкс етдирән
һәр ики мәгаләнин мөвзусу да, мәзмуну, идеја истигамәти дә
бирдир. Тәсвир олунан һадисәләр бир-бирини давам етдирир
вә тамамлајыр.
Биринҹи мәгаләдә Иран фәһләләринин аҹынаҹаглы
вәзијјәтиндән, фабрик-завод сәнајесинин јохлуғу үзүндән
минләрҹә фәһләнин ишсиз галмасындан, аиләсинә бир тикә
чөрәк пулу газанмаг мәгсәдилә онларын гүрбәтә
дүшмәләриндән, иш далынҹа ахышыб хариҹи мәмләкәтләрә кәлмәләриндән бәһс олунур. «Бунлар чохдур: бирҹә
Загафгазијада бунлар јүз минләрлә һесабланыр. Онлар
диләнчиләрә охшајырлар. һәмишә ҹырым-ҹындырда, аҹ,
јорғун. Онлар бизим һәмвәтәнимиз дејилдирләр, гонагдырлар. Онлар бураја узаг мәмләкәтләрдән... Иранын
ајры-ајры маһалларындан кәлмишләр; кәлмишләр, чүнки
онлар орада, өз вәтәнләриндә јемәјә бир шеј тапмырлар...»
(42, 506).
Вәтәнини тәрк едиб, иш далынҹа гүрбәтә кедәркән Иран
фәһләләринин хош үмиДләри, садә, хејирхаһ нијјәтләри вар
иди. Онлар бурада ишләмәк, зәһмәтинин мүгабилиндә бир
тикә чөрәк пулу газаныб вәтәнә—аҹ гојуб кәлдикләри
аиләләринә көндәрмәк хәјалында идиләр. Иран фәһләси
бурада севиләчәјини, зәһмәтинә гијмәт гојулаҹағыны күман
едирди. Бу зәһмәт адамлары хош арзу илә реал вәзијјәт
арасында кәскин зиддијјәт вә учурум олачағыны һеч
ағылларына да кәтирмирдиләр. Мәһз белә бир зиддијјәт
нәтиҹәсиндә онларын арзулары үрәјиндә галыр ,бүтүн
үмидләри боша чыхыр. Иран фәһләләринин аҹ гбјуб
кәлдикләри аиләләринә мадди көмәк көстәрә билмәдикләри
бир јана дурсун, онларын өз вәзијјәти дә кетдикҹә
чәтинләшир, шәхсн һәјатлары ҹидди тәһлүкә гаршысында
галыр. Чаризмин мәнфур милләтчилик сијасәти, Гафгазда
төрәтдијн ганлы
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чинајәтләр, өлкәдәки ишсизлик, баһалыг онлары лап та
гәтдән салыр. Фәлакәтдән јаха гуртаран Иран фәһләләрнннн әлибош өз вәтәнләринә, јохсул дахмаларына гаЈытмагдан башга бир чарәси галмыр.
Икинҹи мәгалә мәһз бу һадисәнин тәсвири илә башланыр. Бир тикә чөрәк пулу учун Гафгаза кәлән вә бу- рада
ермәни-мүсәлман давасында зәрәрдидә олан Иран фәһләләри
өз вәтәнләринә гајыдаркән мәгалә мүәллифи онлара уғурлу
јол арзулајыр, «хејир-дуа» верир. Чар һөкумәтинин мәнфур
сијасәти илә әлагәдар баш верән дәһшәтли һадисәләри,
фәһләләрин һәјатында әмәлә кәлән аҹынаҹаглы һалы
хатырлатдыгдан сонра әдиб јазыр- «Демәк, биздән
кедирсиниз, еј Иранын јазыг өвладла- ры... Сиз һаглысыныз,
мин дәфә һаглысыныз: бир јердә ки, адамлар өз
гоншуларыны, өз ушаглыг јолдашларыны өлдүрүрләр, бир
јердә ки, онлар јүз илләрлә бир кү- чәдә, бир һәјәтдә, бир евдә
јашадыглары өз дүнәнки достларынын вар-јохуну
јандырырлар, бир јердә ки, адамлар бу ҹүр икидлик
көстәрирләр вә буну нә үчүн етдикләрини өзләри дә
билмирләр,—белә јердә јашама- ға ДӘЈМӘЗ!» (42, 508). Ј
Бөјүк әдибин бу сөзләри халг шаири Сабирин «Ики
јолдаш, ики гоншу бир вәтәндә һәмдијар...» мисрасы илә нә
гәдәр дә һәмаһәнкдир! Бу сәтирләр арасындакы мәзмун вә
идеја јахынлыгы, һәр ики сәнәткарын ҹәрәјан едән
һадисәләрә бир чәбһәдән, ејни көрүшлә јанашдыглары
ачыг-ајдын шәкилдә һисс едилир. Тәнгид вә мүбаризәнин
формаҹа мүхтәлифлијинә, биринин кәскин сијасише р,
дикәринин атәшин публисист мәгалә шәклиндә меЈдана
чыхмасына бахмајараг, һәр икисинин идеја мәз- муну,
изләдији гајә ејнидир. Сабир ше’ри «Бејнәлмиләл
тәдоири-үлфәт етмәли!» кими аловлу бир чагырышла
тамамланырдыса, Ҹәлил Мәммәдгулузадәнин мәгаләси дә
вәтәнә гајыдан Иран зәһмәткешләринә әдибин мә’на- лы
мүраҹиәти, төвсијәси илә битирди:
«Өз вәтәнинизә гајыдандан сонра сиз өзүнүз кими
чырым-ҹындырлы, аҹ вә мәзлум әмәкчи халгы өз башыныза ТОПЛЗЈЫН вә онлара бу хош хәбәри јетирин; онлара нағыл
един ки, бурада, бүтүн Русијада, бүтүн әмәкчи халг ајаға
галхмыш вә бөјүк бир гүввә һалында топлашараг, бу күнә
кими алтында зарыдығы зүлму өз үзәриндән атмышдыр...
Әкәр орада онлар бурадакы өз јолдашларынын јолу илә
кетмәк истәсәләр... о заман онларын Русијадакы
јолдашлары, јадикар олараг онлара өз
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бајрағыны вә бу бајрагда јазылмыш мүгәддәс шүарыны
верәрләр. Гој мәзлум, бәдбәхт Иран зәһмәткеш халгы бу
шүары охусун:
«Бүтүн өлкәлдрин пролетарлары, бирлдшин!»
Гој охусунлар вд бирлдшсинлдр!» (42, 509).
«Манифест»ин пролетар һәмрә’јлијинә даир бу мәшһур,
ҹаһаншүмул шүарынын Азәрбајҹан јазычыларындан илк
дәфә мәһз Ҹәлил Мәммәдгулузадәнин әсәриндә сәсләнмәсинә
тәсадүфи бир һал кими бахылмамалыдыр. 1905-ҹи илин
мүрәккәб, зиддијјәтли шәраитиндә хүсуси мә’на вә әһәмијјәт
кәсб едән бу һадисә әдибин дүнјакөрүшүндәки демократизм
вә азадлыг идејаларынын ганунаујғун инкишафынын тәбии
нәтиҹәси кими мејдана чыхмышдыр. Профессор Әзиз
Шәрифин ифадәсинә көрә, «бејнәлмиләл пролетар синфинин
мүгәддәс шүарыны илк вә сон дәфә 1905-ҹи илдә бир
мәгаләсиндә тәкрар едән Ҹәлил Мәммәдгулузадә өзүнүн
һансы сијаси мәрамнамәни гәбул етдијини, һансы синфә
мәнсуб олдуғуну, һансы тәрәфдә вә кимләрә гаршы мүбаризә
апардығыны ачыг сөјләмишдир. һәм дә рус дилиндә,
болшевик гәзетиндә сөјләмишдир» (102, 13—14).
Бу мәгаләләрин үмуми руһу, дәрин иҹтимаи мәзмуну вә
јүксәк ингилаби пафосу Ҹәлил Мәммәдгулузадәнин сонракы
әсәрләриндә давам вә инкишаф едир, бир сыра мараглы
тәсвир-ифадә васитәләри, парлаг бәдии бојаларла үзә чыхыр.
Ҹәмиси бир нечә ај сонра нәшринә мүвәффәг олдуғу «Молла
Нәсрәддин» журналынын лап илк нөмрәсиндән башлајараг
Ҹәлил Мәммәдгулузадә чар һөкумәтинин мурдар сијасәти
нәтиҹәсиндә
Гафгазда
гызышан
ермәни-мүсәлман
гырғыныны өзүнәмәхсус аҹы кинајә илә сатира атәшинә
тутмуш, Иран фәһләләри үчүн һәгиги азадлыг, гуртулуш
јолунун мәһз зәһмәткеш халг күтләләринин сых бирлији вә
сарсылмаз иттифагы әсасында шаһ мүтләгијјәтинә гаршы
ардыҹыл, ингилаби мүбаризәдә олдуғуну көетәрмишдир.
Кәләҹәк сәһифә- ләрдә көпәҹәјимиз кими, бөјүк әдиб хүсусән
бу сонунҹу мөвзуја һәм һекајәләриндә, һәм дә журналда чап
етдији фелјетон, публисист мәгалә, ше’р вә карикатураларда
кениш јер вермишдир. һәмин мәсәлә илә әлагәдар ола- раг
Ҹәлил Мәммәдгулузадә илә Сабир јарадыҹылығы
арасындакы гаршылыглы әдәби әлагәләрин тә’еир вә әһатә
даирәси кенишләнмиш, һәр ики сәнәткарын идеја,
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мәсләк достлуғу јени, јүксәк инкишаф мәрһәләсинә галхыб,
ингилаби-сијаси һадисәләрин ишләнмәси саһәсиндә дә өзүнү
көстәрмишдир.
Дејиләнләри јекунлашдыраркән, Азәрбајҹан зәһмәткешләри арасында шанлы бејнәлмиләлчилик ән’әнәләринин
тәблиғи вә халглар достлуғу идејасынын тәнтәнәси
уғрундакы мүбаризәдә Ҹәлил Мәммәдгулузадә вә Сабирин
хидмәтләрини бир даһа гејд етмәлијик. Биринҹи рус
ингилабы илләриндә Загафгазија болшевикләри башда
олмагла габагҹыл јазычы вә ичтимаи хадимләрин биркә
мүбаризәси нәтиҹәсиндә һәр ҹүр дүшмән фитнәси дәф едилди,
пролетар
һәмрә’јлији,
халглар
достлуғу
вә
бејнәлмиләлчилик идејалары гәләбә чалды.
Бу әлбир мүбаризәни һәлә о заман көркәмли иҹти- маи
хадим вә јазычы Нәриман Нәриманов чох јүксәк
гијмәтләндирмишди. О, зәһмәткеш халг күтләләринин синфи
дүшмәнләрини вә онларын алчаг нијјәтләрини ифша едәрәк
дејирди: «Бәли, бунлар «Һүрүрдүләр, улујурдулар», ҹәмаәти
учурума дә’вәт едирдиләр... Лакин чиркин мәгсудларына
чатмадылар. Вәтәнини, милләтини, чәмаәтини севәнләр
иттифаг вә иттиһад едиб бунларын мүгабилинә чыхдылар,
учуруму ашкар көстәриб, гејри бир јол көстәрдиләр» «һәјат»
гәзети, 11 август

1906)

.

«Гејри бир јол» дејәркән Нәриман Нәримановун халглар достлуғу вә бејнәлмиләлчилик јолуну нәзәрдә тутдугу
ајдындыр. Чаризмин халглар арасында милли әдавәт тохуму
сәпмәјә чалышдығы вахт јеканә дүзкүн јол олан бу јолун
зәһмәткеш күтләләрә көстәрилмәси, «учурумун» арадан
галдырылмасы вә синфи дүшмән үзәриндә гәләбәнин тә’мин
едилмәси ишиндә, һәмин мүбаризәнин өн сыраларында кедән
Ҹәлил Мәммәдгулузадә вә Сабирин дә пајы вардыр. Милли
мәсәләјә мүнасибәтдә һәр ики сәнәткар бејнәлмиләлчилик
мөвгеји тутаркән, һеч шүбһәсиз, чохәсрлик классик
әдәбијјатымызын ән јахшы үмумбәшәри, һуманист
хүсусијјәтләрини давам етдирмиш, империализм вә пролетар
ингилаблары дөврүнүн гаршыја гојдуғу јени, мүһүм
вәзифәләрлә әлагәдар олараг, һәмин хүсусијјәтләрин әһатә вә
тә’сир даирәсини даһа да кенишләндирмишләр. Ҹәлил Мәммәдгулузадә вә Сабирин бу саһәдәки зәнкин әдәби ән’әнәләри
муасир әдәбијјатымызда халглар достлуғу вә пролетар
бејнәлмиләлчилији мөвзусуна һәср едилмиш
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әсәрләрдә өзүнүн сонракы инкишаф мәрһәләсинә дахил
олмушдур.
«Молла Нәсрәддин» журналынын нәшри илә Ҹәлил
Мәммәдгулузадә вә Сабир арасында јараныб мөһкәмләнмиш
мүбариз мәсләк достлуғунун иҹтимаи-сијаси вә тарихи
көкләри бундан ' ибарәтдир. Көрүшләриндәки мүштәрәк
ҹәһәтләр, ән јахшы, мүтәрәгги хүсусијјәтләр һәр ики
јазычынын
дәрһал
бирләшиб
«Молла
Нәсрәддин»
сәһифәләриндә зүлм вә истибдада, дини мөвһумата вә һәр ҹүр
керилик тәзаһүрләринә гаршы әлбир мүбаризәјә башламасы,
азадлыг вә демократија уғрунда һәрәката, әдәби-иҹтимаи
инкишафа күҹлү тәкан вермәси үчүн әлверишли зәмин
һазырламышды. Дәрин иҹтимаисијаси вә тарихи көкләр
үзәриндә јүксәлән һәмин достлуг ҹидди сынаглардан кечәрәк
бәркимиш, рәнкарәнк идејабәдии хүсусијјәтләр кәсб едәрәк
мә’налы мәфкурә вә идеја достлуғуна чеврилмишдир. XX әср
иҹтимаи-бә- дии фикримизин тәрәггисиндә мүстәсна рол
ојнамыш вә әдәби һәрәката истигамәт вермиш бу достлуғун
өзүнә- мәхсус спесифик хүсусијјәтләри вардыр.
Ҹәлил Мәммәдгулузадә илә Сабир арасындакы дост- луг,
һәр шејдән әввәл, һәр ики јазычынын дүнјакөрүшүн- дәки
габагҹыл идејаларын инкишафынын тәбии нәтиҹә- си, кечиб
кәлдикләри
јарадыҹылыг
јолунун,
әдәбииҹтимаи
фәалијјәтләринин
мә’налы
јекуну
кими
гијмәтләндирилмәлидир. Башга сөзлә десәк, бу достлуг габагҹадан
дүшүнүлмүш, планлы сурәтдә һазырланмыш достлуг дејилди.
һәмин достлуг өз-өзүнә, тәбии шәкилдә јаранмышды. һәр ики
сәнәткар
арасында
гаршылыглы
әдәби
әлагәләр,
јарадыҹылыг әмәкдашлығы јараныб мөһкәмләнәндән сонра
белә онлар бир мүддәт шәхсән көрүшмәмиш, јалныз гијаби
сурәтдә таныш, дост олмушдулар. Нәинки Ҹәлнл
Мәммәдгулузадә илә Сабирин, һабелә халг шаири илә
көркәмли
әдәбијјатшүнас
вә
тәнгидчи
Фиридунбәј
Көчәрлинин достлуғу да бу шәкилдә мејдана кәлиб инкишаф
етмишдир. Ҹәлил Мәммәдгулузадәдән фәргли олараг,
Сабирлә Көчәрли өмүрләринин ахырына гәдәр бирҹә дәфә дә
олсун
шәхсән
көрүшүб
даныша
билмәмишдиләр.
Әсәрләриндәки ән јахшы кејфијјәтләр—вәтәнпәрвәрлик,
хәлгилик, азадлыг вә демократизм мотивләри бу
јазычыларын бирләшиб үнсијјәт бағламаларына, бир
ҹәбһәнин дөјүшчүсү кнми
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фн ндејалар уғрунда әлбир мубаризә апармаларына сәбәб
олмушдур.
Сабирлә Ҹәлил Мәммәдгулузадә арасындакы достлуғун
әсас чәһәтләриндән бири дә мәһз бунунла әлагәдардыр.
Онларын достлуғу һәр чүр хырда һиссләрдән шәхси
мәнафедән узаг, јүксәк идеал, мәсләк достлуғу олмушдур.
Ҹәлил Мәммәдгулузадә илә Сабири бирләшдирән дә һәмин бу
јүксәк идеаллар иди. Доғма халгынын һәгиги азадлығы,
мәдәни тәрәггиси вә инкишафы наминә онларын икиси дә
мүбаризә мејданына атылмыш, сона гәдәр өз гәләми илә бу
чәбһәнин өн сырасында вурушмушлар. һәм дә чәбһәнин ади,
сырави дөјүшчүсү кими јох, әсас тәшкилатчысы вә
истигамәтвериҹиси кими вурушмушлар. Дөврүн бир чох
габагҹыл, вәтәнпәрвәр јазычы, шаир вә иҹтимаи хадимләри
дә онларын ҹәбһәсинә гошулмуш, халгын тәрәггиси вә
инкишафы уғрундакы мүбаризәдә өз гәләми вә әмәли
фәалијјәтләри илә Јахындан иштирак етмишләр. XX әср
әдәбијјатымызда әсас, апарыҹы иҹтимаи фикир ҹәрәјаны,
өзүнәмәхсус нәзәри-естетик принсипләри олан «Молла
Нәсрәддин» әдәби мәктәби мәһз белә јаранмышдыр. Бу
мәктәбин фелјетон, мүбариз публисистика голуна бөјүк әдиб
вә мүһәррир Ҹәлил Мәммәдгулузадә, ингилаби-сатирик ше р
голуна исә халг шаири Сабир башчылыг етмишдир. «Молла
Нәсрәддин» сәһифәләриндә дәрҹ едилмиш публисист мәгалә вә
фелјетонларда Ҹәлил Мәммәдгулузадә гәләминин гүдрәти һәр
ан өзүнү һисс етдирдији кими, сатирик ше’рләрдә дә Сабирә
мәхсус мөвзулар, тәнгид пәдәфләри, тәсвир вә ифадә
васитәләри, аҹы истеһза вә кинајә дәрһал нәзәрә чарпыр.
Ҹәлил Мәммәдгулузадә илә Сабир арасындакы мәс- ләк
достлуғунун диггәтәлајиг хүсусијјәтләриндән бири дә ондан
ибарәтдир ки, бу достлуг гаршылыглы күзәшт әса- сында
дејил, хүсуси гајғы вә кәскин тәләбкарлыг үзә- риндә
јүксәлмишдир. Ҹәлил Мәммәдгулузадә халг шаи- ринин
Ј*арадычылығыны Ј*үксәк гијмәтләндирир, заманын
тәләбләринә камил сәнәткарлыгла ҹаваб вермәк, мүһүм
иҹтимаи-сијаси вә бејнәлхалг һадисәләри, инҹә мәтләбләри
садә, анлашыглы шәкилдә кениш халг күтләләрииә
чатдырмаг, охуҹуларда күҹлү тә’сир ојатмаг ишиндә с.аоири
өз мүасирләринә вә гәләм достларына һәмишә нүмунә
көстәрирди. Бөјүк әдиб јад тә’сирләрә гаршы аиа лилимизин
тәмизлији вә хәлгилији уғрундакы мүбаризәдә, ҹанлы халг
дилинин битмәз-түкәнмәз сөз хәзинә-
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сини, мә’на инҹәликләрини вә зәнкин ифадә имканларыны
бөјүк бир ҹәсарәтлә ше’рә кәтирән, әсәрләрини бу дилдә,
кениш охуҹу күтләләри үчүн јазыб-јарадан Сабирин
хидмәтләрини дөнә-дөнә гејд едирди. Сабирин сағлығында
онун јарадыҹылығына һәгиги, лајигли гиј- мәтин илк дәфә
мәһз «Молла Нәсрәддин» журналы сәһифәләриндә, Ҹәлил
Мәммәдгулузадә тәрәфиндән верилмәси дә гәтијјән тәсадүфи
дејилдир. Бу гијмәт халг шаиринин мүбариз јарадыҹылыг
јолу һаггында илк, објектив рә’ј олмаг е’тибарилә хүсуси
әһәмијјәтә маликдир.
Бунунла белә, Ҹәлил !Мәммәдгулузадә һеч вахт Сабирә
күзәштә кетмир, онун јарадыҹылығына өзүнәмәхсус ҹидди
тәләбкарлыгла јанашырды. Ҹәлил Мәммәдгулузадә «Молла
Нәсрәддин» сәһифәләриндә аловлу, мүбариз сатирик
ше’рләри илә мисилсиз шөһрәт газанан ингилабчы шаирин
арабир буржуа мәтбуатында дәрч етдирдији вә әсасән дини
маһијјәт дашыјан әсәрләрини кәскин тәнгидлә гаршылајыр,
онун көрүшләриндәки бә’зи мәһдуд ҹәһәтләри ,өз мәсләк,
әгидә достунун нөгсанларыны демәкдән дә чәкинмирди.
Шамахылы һаҹы Мәҹид әфәндинин вәфаты мүнасибәтилә
Сабирин јаздығы әсәрләрин Ҹәлил Мәммәдгулузадә
тәрәфиндән ҹидди тәнгид атәшинә тутулмасы мәһз бунунла
әлагәдар иди.
Ҹәлил Мәммәдгулузадә илә Сабир тәкҹә хош күнүн,
асудә вахтларын дејил, һәм дә дар күнүн, ағыр дәгигәләрин
достлары олмушлар. Халг шаири хәстәләнәркән бөјүк
әдибин ҝөстәрдији тәмәннасыз јардым, онун һәјаты, сәһһәти
уғрунда апардығы фәал вә ардыҹыл мүбаризә — Ҹәлил
Мәммәдгулузадә вә Сабир арасындакы достлуғун парлаг
сәһифәләриндән бирини тәшкил едир. Сабир мүалиҹәдә
икән Тифлисдән достларына јаздығы мәктубларында Ҹәлл
Мәммәдгулузадәнин бу гајғыкешлијини дөнә-дөнә, дәрин
миннәтдарлыг һиссилә гејд етмиш, әвәзсиз гајғы үчүн бөјүк
әдибә вә онун аиләсинә өз тәшәккүрүнү билдирмишдир.
Ики сәнәткар арасында јараныб мөһкәмләнән, мараглы әдәби әлагәләрдән башлајыб јүксәк мәфкурә вә иде- ал
гардашлығына чеврилән бу достлуғун дәрин ичтнмаисијаси вә тарихи көкләри олдуғу кими, бир сыра мүтәрәгги
идеја хүсусијјәтләри, рәнкарәнк бәдии нфадә вә тәзаһүр
формалары да вардыр. Бунлары диггәтлә арашдырыб
өјрәнмәдән Ҹәлил Мәммәдгулузадә вә Сабир јарадыҹылығындакы гаршылыглы әдәби әлагәләрин ма-
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һнјјәти вә әсас истигамәти, конкрет бәдии ифадә вә тәзаһүр
формалары һаГгында там вә ајдын тәсәввүр алмаг мүмкүн
дејилдир.
4
Ҹәлил Мәммәдгулузадә илә Сабир арасындакы гаршылыглы әдәби әлагәләрин илк тәзаһүр формасы һәр ики
сәнәткарын ејни мөвзуну бирликдә ишләмәси, бу вә ја дикәр
мәсәләни ејни истигамәтдә ишыгландырмасы шәклнндә
мејдана чыхмышдыр. Ҹәлил Мәммәдгулузадә вә Сабирин
бир-бирини мүшајиәт едән, бир мөвзуну давам етдириб
тамамлајан ше’р вә фелјетонлары биркә әмәкдашлығын
әдәби мәһсулу кими гијмәтләндирилмәлидир. Икн јазычы
арасындакы әдәби әлагәләрин бу илк тәзаһүр формасы
Сабирин «Молла Нәсрәддин» журналында иштиракынын лап
илк күнүндән јаранмышдыр.
1906ҹы илин 28 апрелиндән башланан бу
әмәкдашлыг кетдикҹә инкишаф едиб кенишләнмиш, илк
вахтлар даһа чох халгын тәрәггиси, елм, мәктәб, кәнҹ нәслин
тә’лим вә тәрбијәси мәсәләләринин ишләнмәси саһәсиндә
езүнү көстәрмишдисә, сонралар халг азадлығы, ингилаби
һәрәкат кими дөврүн мүһүм иҹтимаи-сијаси һадисәләрини дә
әһатә етмишдир.
Сабирин «Молла Нәсрәддин» журналына көндәрдији илк
сатирасы әввәлки сәһифәләрдә ады чәкилән «Милләт неҹә
тараҹ олур олсун...» ше’ри иди. Бу ше’ри Ҹәлил
Мәммәдгулузадә өзүнүн руһаниләр әлејһинә јаздығы «Нијә
мәни дөјүрсүнүз?» адлы фелјетонунун алтында вермишдир.
Көрүнүр, Сабир ше’ринин идеја мәзмуну бөјүк әдибин
мәрамы илә һәмаһәнк олдуғундан о, һәмин ше’ри өз
фелјетонунун сонунда чап етмәји мәгсәдә там мүвафнг
сајмышдыр.
Беләликлә,
Ҹәлил
Мәммәдгулузадәнин
фелјетону илә Сабирин ше’ри истәр мөвзу вә мәз- мун, истәрсә
идеја истигамәти ҹәһәтдән бир-биринин мәнтиги давамы
кими мејдана чыхмыш, һәр ики әсәрин ичтимаи-бәдии
тә’сири даһа да гүввәтләнәрәк тамамланмышдыр.
Ҹәлил Мәммәдгулузадә илә Сабир арасында илк гаршылыглы әдәби әлагә мәһз бу ҹүр јаранмыш, бу әлагәләр
кетдикҹә инкишаф едиб кенишләнмиш вә һәр ики
сәнәткарын јарадыҹылығында мүһүм јер тутан бир силсилә
әсәрләрин мејдана чыхмасы илә нәтиҹәләнмишдир. Бејүк
әдибин «Нијә мән дәрсдән гачдым?», «Тәрәгги әламәтләри»,
«Голошаповун кери чағырылмасы», «Гар-
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ныјоғунлар», «һәмшәри», «Һәгигәт» адлы фелјетонлары илә
Сабирин «Ол күн ки, сәнә халиг едәр лүтф бир өвлад»,
«Билмәм нә көрүбдүр бизим оғлан охумагдан?!», «Ҹәһд ејлә,
сән анҹаг нәзәри-хәлгдә пак ол», «Етди бу фәләк һәр кәсә бир
төвр јаманлыг», «һәр нә версән, вер, мәбада вермә бир
дирһәм
зәкат»,
«Нолур
ширинмәзаг
етсә
мәни
һәлваји-һүрријјәт», «Заһида, кәл сојунаг бир кәрә
палтарымызы» кими ше’рләри бир-бирилә үзви сурәтдә
бағлы олан, бири-дикәрини давам етдириб тамамлајан,
гаршылыглы јарадычылыг әмәкдашлығынын мәһсулу
кими мејдана чыхан әсәрләрдир.
Бу типли әсәрләрдә диггәти ҹәлб едән башлыча хүсусијјәт ондан ибарәтдир ки, һәр ики јазычы ичтимаи
мәнфиликләрә гаршы ејни ҹәбһәдән сатира атәши ачыр,
кениш халг күтләләринин тәрәггиси вә инкишафы, иҹтимаи интибаһ наминә һәр ҹүр керилик тәзаһүрләринә, дини
мөвһумата вә мүһафизәкарлыға гаршы кәскин мүбаризә
апарыр.
Шүурлардакы
пасы
тәмизләмәк,
зәһмәт
адамларыны гәфләт јухусундан ојадыб иҹтимаи-сијаси
һәјата ҹәлб етмәк үчүн онларын икиси дә тамамилә јени јол
сечмиш, кәскин тәнгид, аҹы истеһза вә мәсхәрәдән ән ҝүҹлү
мүбаризә силаһы кими истифадә етмишләр. Ҹәлил
Мәммәдгулузадә вә Сабирә мәхсус гүввәтли сатирик исте’дад, тәрәгги вә инкишафа бухов олан сосиал ејбәчәрликләрә гаршы мүбаризәдә бу силаһын кәсәринн гатгат
артырмышдыр.
Гаршылыглы јарадычылыг әмәкдашлығынын мәһсулу
олан әсәрләри өз мөвзусуна вә идеја мәзмунуна көрә үч група
бөлмәк олар: а) Кәнҹ нәслин тә’лим-тәрбијәси мәсәләси,
көһнәлмиш тә’лим методларынын тәнгиди; б Чар
мә’мурлары вә јерли истисмарчылар әлејһинә мүбаризә; в)
Иранда баш верән иҹтимаи-сијаси һаднсәләрә вә
милли-азадлыг һәрәкатына мүнасибәт.
Бөјүмәкдә олан кәнҹ нәслин нәҹиб сифәтләр руһунда
тәрбијә едилмәси, онлара лап ушаглыгдан мүсбәт әхлаги,
мәдәни вәрдишләр ашыланмасы Ҹәлил Мәммәдгулузадә вә
Сабирин ән бөјүк арзуларындан бири иди. Бу да, һәр шејдән
әввәл, һәр ики сәнәткарын ушаглара халгын ,милләтин
кәләҹәји, үмид чырағы кими бахмасындан ирәли кәлирди.
«Еј милләтин үммидн, дилү чаны. ушаглар!»—дејән Сабир,
ејни зааманда, өз бөјүк достунун үрәк сөзләрини ифадә
едирди. Ушагларын тә’лимтәрбијәси ишиндә аилә вә
мәктәбин үзәринә дүшән мүһүм вәзифәләр Ҹәлил
Мәммәдгулузадә вә Сабнр јарады47

ҹылығындан гырмызы бнр хәтлә кәлиб кечир. Мәсләк
достларынын «Молла Нәсрәддин» журналында чап етднрдикләри вә бир-бирини тамамлајан илк әсәрләринин бу
мөвзуја һәср олунмасы да тәсадүфи дејилдир. Һәп ики Јазычы
көһнә чәмијјәтдәки рәзаләтләрә гаршы, азадлыг вә
демократизм угрундакы биркә мүбаризәни мәһз оу мәсәләдән,
«өвлади-вәтәнин» талејини дүшүнмәјән онун сағлам руһда,
күмраһ тәрбијәси гајғысына галмајан чәһаләтпәрәстләрин,
авам валидејнләрин тәнгидиндән башламағы лазым вә ваҹиб
билмишләр.
Бу чәһәтдән Ҹәлил Мәммәдгулузадәнин журналын илк
нөмрәләриндә (1906, № 7—8) чап олунмуш «Нијә мән дәрсдән
гачдым» фелјетонуна вә Сабирин һәмин фел- јетону мүшајиәт
едиб тамамлајан «Ол күн ки, сәнә халиг едәр лүтф бир өвлад»
вә «Билмәм нә көрүбдүр бизим оғлан охумагдан?!» адлы
ше’рләринә диггәт етмәк ки- фаЈәтдир. Феодал-патриархал
аилә мүнасибәтләри үчүн сәҹијјәви олан, ушагларын
тәрбијәсини позан мүртәҹе адәт-ән әнәләр, моллаханалардакы
әтүрпәдиҹи рәзаләт, кобуд тә’лим-тәрбијә үсуллары бу
әсәрләрдә әсас тән- гид һәдәфи кими сечилмиш вә һәр ики
сәнәткарын гәлә- мннә мәхсус ити ҹәрраһ бычағы илә тәшриһ
едилмишдир. Ҹәлил Мәммәдгулузадә сатира атәшини даһа
чох мол- лаханалара вә орада дәрс верән күтбаш, позғун руһаниләрә доғру јөнәлтмишдисә, халг шаиринин тәнгиди,
биринчи нөвбәдә, авам, диндар валидејнләрә, гулдурлу- ғу илә
фәхр едән вә өз өвладыны да бу јола сөвг етмәјә чалышан
чаһил аталара гаршы чеврилмишдир. Бөјүк әдиб әсасән
ушагларын мәктәб һәЈ*атыны вә онларын дәрсдән
гачмасынын сәбәбләрини тәсвир вә тәнгид едирсә, Сабир
ушағын доғулдуғу күндән мәктәбә кедиб дәрс өјрәнмәсинә
гәдәрки бөјүк бир дөврү кәскин истеһза, кинајә үсулу илә
ачыб сәҹијјәләндирир. һәр ики јазычынын ҹанлы, сатирик
тәсвирләринә диггәтлә нәзәр салсаг, ушағын биткин вә гәрибә
тәрҹүмеЈ*и-һалы илә гаршылашмыш оларыг. Бу, тәкҹә бир
ушағын тәрҹүмеји-һалы олмадығы кими, јалныз бир
аиләнин, бир мәктәбин тә’лим-тәрбијә үсулу да дејилдир.
Бурада дини-феодал әхлагынын һаким олдуғу кечмиш
аиләләрдә доғулуб бөјујән, моллаханаларда тәһсил-тәрбијә
көрән кәнҹ нәслин һәјат јолу, онларын тәрҹүмејиһалынын
сәҹијјәви вә типик сәһифәләри үмумиләшдирилмишдир.
Бу тәрчүмејиһалын әсас ҹәһәтләри нәдән ибарәтдир?
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Гәләм достлары диггәти илк нөвбәдә һансы мәсәләләрәҹәлб
едир вә халгын кәләҹәји олан кәнҹ нәслин тә’лимтәрбијәси
ишиндә нә кими тә’хирәсалынмаз вәзифәләрирәли сүрүрләр?
Бу суаллара чаваб вермәк үчүн һәр ики сәнәткарын
гәләмә алдығы сатирик һәјат лөвһәләри әсасында тәртиболунмуш һәмин тәрчүмеји-һалын бә’зи сәһифәләрини нәзәрдән кечирәк.
Ушағын дүнјаја кәлдији күндән башланыб, аилә вә
мәктәбдәки тәһсил-тәрбијәси дә дахил олмагла онун һәјатынын бөјүк бир дөврүнү әһатә едән бу тәрҹүмеји-һалын илк
сәһифәси Сабир ше’риндә әлван, сатирик бојаларла рәсм
олунмушдур. Ушаг доғулан кими авам, чаһил ата ҹидди
«фәалијјәтә» башлајыр: өвладыны куја һәр чүр бәла вә
хәтәрдән горумаг мәгсәдилә дәрһал тилсимә әл атыр; ушаға
сојуг дәјиб санҹылананда һәким дејил, ҹиндар чағырыр; ушаг
хәстәләниб ағласа, дәрди- нә әлаҹ ахтармаг әвәзинә, онун
анасыны сөјүр...
Ол күн ки, сәнә халиг едәр лүтф бир өвлад,
Олсун үрәјин шад!
Тә’јин елә ҹиндары ки, етсин она имдад,
Та дәјмәјә һәмзад;
Сағдан сола, солдан саға сал бојнуна һејкәл,
Гој ҹинни мәәттәл;
Мин кунә тилисматә тутуб ејлә мүгәффәл,
Кәздир ону әл-әл;
Кәр дәјсә совуг, санҹыланыб олса да бимар, һөкм
ет кәлә ҹиндар;
Көстәрмә тәбибә о ҹијәркушәни зинһар,
Гојма ола мурдар;
Ағларса ушаг дәрдинин ахтарма дәвасын,
Анҹаг сөј анасын;
Горхузсун о да дамдабаҹа илә чағасын,
Кәссин дә сәдасын...

Реал һәјат һәгигәтләри вә ҹанлы поетик мүшаһидәләрәсасында јазылмыш бу мисраларла тәрҹүмеји-һалын илк
сәһифәси тамамланыр. Бундан сонра тәзә бир сәпифә ушағын
тә’лим-тәрбијәсиндә мүһүм, һәлледиҹи мәрһәлә башланыр.
Ушаг артыг бөјүмүш, мәктәб јашына чатмышдыр. О ,инди
мүәјјән сәнәт, пешә далынҹа кетмәлн, ҹәмијјәт үчүн кәрәкли
вә фајдалы вәтәндаш олмалыдыр.
Бәс ушағын валидејни бу барәдә нә дүшүнүр? Кәләҹәкдә
өз
өвладыны
неҹә
көрмәк
истәјир?
ВалидеЈНин
дүнјакөрүшүндән, иҹтимаи һәјата мүнаснбәтиндән вә һабелә,
тәһсил-тәрбијәсиндән асылы олараг, бу мәсәлә4 Сиф. 734
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дә онлар мүхтәлиф мөвге тутур, бириси өз ушағыны мәктәбә
көндәрмәк, охутмаг истәјир, икинчиси мүәјјән сәнәт, пешә
өјрәтмәк јолуну сечир, үчүнҹүсү дә...
Тамам башга чүр дүшүнән, охујуб тәһсил алмағы
фајдасыз һесаб едән, һалал зәһмәтлә, әлинин әмәји илә
доланмағы өзү үчүн тәһгир сајан ҹаһилләр дә јох дејилди. һәм
дә феодал мүнасибәтләринин һөкм сүрдүјү көһнә дүнјада бу
чүр дүшүнән, вәтәнин вә халгын истигбалы наминә өз
өвладынын дүзкүн, мәдәни инкишафы гајғысына галмајан
чаһил
валидејнләр
ҹәмијјәтин
нүфузлу
үзвләри
сајылырдылар Реалист әдәбијјатымызда бу мөвзунун
дөнә-дөнә ишләнмәси, бир сыра әсәрләрдә һәтта башлыча
мөвзу кими алынмасы да классикләримизин халгын
иҹтимаи-сијаси тәрәггиси вә кәнҹ нәслин дүзкүн јолла
инкишафы, үмуми фајдалы вәтәндаш кими јетишмәси үчүн
һәмин мәсәләјә неҹә мүһүм әһәмијјәт вердикләрини нүмајиш
етдирмәкдәдир. Истәр М. Ф.Ахундовун «һаҹы Гара», «Хырс
гулдурбасан» кими мәшһур комедијаларындан башламыш
реалист драматуркијамызын сонракы нүмунәләриндә вә
истәрсә дә «Әкинчи» гәзети сәһифәләриндә дәрҹ едилмиш
онларҹа бәдии-публисист материалларда һәмин мәсәләнин
диггәт мәркәзиндә дајанмасынын сәбәби ајдындыр. Бу
мәсәләдә Ҹәлил Мәммәдгулузадә вә Сабир өз сәләфләринин
ән’әнәләрини давам етдирмиш, јол кәсиб адам өлдүрмәси вә
гулдур-луғу илә фәхр едән, өз өвладларында да белә чиркин
сифәтләр тәрбијәләндирмәјә чалышан ҹаһил валидејнләри
кәскин тәнгид атәшинә тутмушлар.
Ҹәлил Мәммәдгулузадә. вә Сабирин сатира објекти- нә
чевирдији чаһил ата да һәмин јолун јолчуларындан биридир.
О, һәјатда һалал зәһмәтлә күзәранын, динҹ јашајышын
дүшмәнидир. Ҹаванлыгда оғурлуг, гулдурлуг, гумарбазлыг
кими чиркин, гејри-инсани сифәтләри езүнә пешә сечмиш,
«гол күҹүнә һөрмәт вә шөһрәтә» чатмыш бу надан өзүнүн
һәјат јолуну инди оғлуна өјрәтмәк, ону да бир сојғунчу, гатил
кими јетишдирмәк фикриндәдир. Бунун үчүн һәр ҹүр васитәјә
әл атыр, нәјин баһасына олурса-олсун, оғлуну мәктәбдән
узаглашдырмаға, онун елм, тәһсил далынҹа кетмәсинә мане
олмаға чалышыр. Оғул исә, атанын арзусу вә ҹидд-ҹәһдинин
хилафына олараг, јенилијә мејл едир, гәзет вә журнал
охумаға, елм вә мәктәбә ҹан атыр. Бу ишдә ана да оғ- луна
тәрәфдар чыхыр. Беләликлә, ҹаһил ата илә көзүачыг өвлад,
көһнәпәрәст вә мүһафизәкар әр илә јенилик

50

вә кәнчлик тәрәфдары арвад зрасында кәскин ихтилаф
јараныр. һеч бир манеә оғулу өз јолундан сапдыра бил- мир.
Нәһајәт, мүбаризәдә кәнҹлик галиб чыхыр. О, тәһ- сил
далынча мәктәбә үз гојур.
Тәрҹүмеји-һалын икинҹи сәһифәси бурада битир. Бу
вахтдан е’тибарән јени бир сәһифә—мәктәб һәјаты башланыр. Ушаг дәрсә давам едир. Онда охујуб-јазмаға, тәһсил
алмаға бир һәвәс, шөвг дә вардыр. Ҹаһил ата өз мөвгејиндән
гисмән кери чәкилмишсә дә, јенә һәр ан бәһанә ахтарыр,
«гулдурлуға јох, елмә тәрәф ешгә дү- шән» оғлуну бу ишдән
усандырмаға, «бәдәмәлдән» узаг- лашдырмаға чалышыр. Сөз
јох, бунун үчүн мүәјјән бәһанәләр дә тапылыр.
Ҹәлил Мәммәдгулузадә вә Сабири дүшүндүрүб нара- һат
едән дә һәмин бу бәһанәләрдир. Бәһанәләрин бир гисми
мәктәблә, орадакы тә’лим-тәрбијә үсулу илә әлагәдардырса,
дикәр гисми ҹаһил атанын дини-феодал әгидәләри илә бағлы
иди. Сырф тәсадүфдән асылы олан бәһанәләр дә јох дејилди.
Бу бәһанәләрин тәсвир вә тәнгидиндә Ҹәлил Мәммәдгулузадә
вә Сабирин аҹы күлүшү, гәһгәһәси бүтүн кәскинлији,
амансызлығы илә сәсләнир. Мәсләк достлары һәмин
бәһанәләрин көкүнү кәсмәк үчүн сатира силаһына сарылыр,
патриархал һәјат вә мәишәтдәки рәзаләтләрин чиркин
маһијјәтини үзә чыхарыб бүтүн чылпаглығы илә охуҹу
гаршысында нүмајиш етдирирләр.
һәр ики сәнәткарын тәнгид, сатира атәши илк нөвбәдә
моллаханалара вә орада дәрс верән күтбаш, позғун
руһаниләрә гаршы чеврилмишдир. Моллахана һәјатына
руһаниләрин тә’лим-тәрбијә үсулларына Ҹәлил Мәммәдгулузадә дә, Сабир дә дәриндән бәләд иди. Онларын һәр
икиси ушаглыгда шәхсән бу һәјатын аҹысыны дадмыш,
һәтта Сабир јазы јаздығы үчүн молласы тәрәфиндән
дөјүлмүшдүр. Одур ки, јетишмәкдә олан кәнҹ нәслин
һәртәрәфли тәһсил вә тәрбијәси, онларын әгли вә физики
ҹәһәтдән сағлам, күмраһ инкишафы проблеми илә
моллаханаларын боғуҹу һәјаты, вахты чохдан кечмиш
тә’лим методлары арасындакы кәскин зиддијјәт һәр ики
јазычынын аҹы гәһгәһәсинә мә’руз галмышдыр.
Ҹәлил Мәммәдгулузадә өз фелјетонунда, ушагларда
дәрсә,' мәктәбә икраһ һисси доғуран моллаханалары вә онун
көһнәлмиш тә’лим үсулларыны сәҹијјәләндирәрәк јазыр:
«Ҝөрүрсән он үч јашында бир ушаг нә гәдәр ки, гәмишдән ат
гајырыб миниб күчәләри о тәрәфә-бу тәрә-
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фә, кишнәЈә-кишнәјә чапыр, сағ вә саламатдыр. Амма дәрсә
кедән кими бичарәнин Шәки алмасы кими гырмызы
Јанаглары башлајыр солмаға. Ушағын атасы кедиб Һачы
Кәрим һәкимә әһвалаты дејир вә һәким ушағын үзүНЈ бахан
кими она бир дуа јазыр вә ушағын атасына Дејир ки, оғлувун
һеч өзкә нахошлуғу јохдур, мәһз фә- ләггәдән горхуб. Ушаг бу
сөзләри ешидәндән сонра дәхи дәрсдән гачыр».
Сөз јох, бөјүк әдибин гәләминә мәхсус аҹы истеһза вә
кинајә илә долу олан бу сәтирләр ре.ал һәјат һәгигәтләрини
әкс етдирирди. Моллаханаларда дәрсләр ана дилиндә дејил,
ушагларын баша дүшмәдији әрәб вә фарс дилиндә кечилир,
мәктәблиләрин јаш вә билик сәвијјәси илә дабан-дабана зидд
олан дини-схоластик китаблар охудулурду. Бурада дәрс верән
фанатикләрин мүасир елмләрдән әсла хәбәрләри олмадығы
кими, тә’лимтәрбијә методлары да кобуд вә јарамаз иди.
Дәрси оилмәдикдә ушағын үзүнә түпүрмәк, ајағыны
фалаггаја салмаг, чубугла дөјмәк онларын башлыҹа тә’лим
үсул- лары иди. Кәнҹ нәслин сағлам әгли вә физики инкишафына әнкәл төрәдән, онларда дәрсә вә мәктәбә икраһ һисси
доғуран әсас сәбәбләрдән бири дә бу иди. Ҹәлил
Мәммәдгулузадә вә Сабирин һәмишә јени тә’лим-тәдрис
методлары илә силаһланмыш вә үмуми-иҹтимаи рәғбәт
газанмыш «үсули-ҹәдид» мәктәбләрини моллаханалара,
дәрсдә әјани васитәләрдән кениш истифадә едән, елмләрин
әсасларыны садә, анлашыглы јолларла ушаглара баша салан,
онларын зеһни вә физики тәрбијәсинә хүсуси гаЈғы көстәрән
кәнҹ, мүасир мүәллимләри «шишпапаг» моллалара гаршы
гојмасы бир дә бунунла әлагәдар иди. һөЈүк әдиб «Молла
Нәсрәддин» журналында дәрҹ етдирдији онларҹа мәгалә вә
фелјетонуну билаваситә һәмин мәсәләјә һәср етдији кими,
«Данабаш кәндинин мәктәби» комедијасыны да бу мөвзуда
јазмыш, «Уста Зејнал», «Иранда һүрријјәт», «Өлүләр»,
«Анамын китабы» кими һекајә вә пјесләриндә дә, јери
дүшдүкҹә, инҹә ҹизкиләрлә буна тохунмушдур. Халг
шаиринин зәнкин поетик ирсиндә ајрыҹа силсилә тәшкил
едән бир сыра сатираларында («Бу бојда!..», «Ваһ!.. бу имиш
дәрси-үсулиҹәдид?!», «Охутмурам, әл чәкин!» вә с.) һәмин
мөвзунун рәнкарәнк бәдии бојаларла ишләндијини дә хатырлатсаг, мәсләк достларынын: «Охујун, милләтин ничаты
олун!» дејә, кәләҹәјин бөјүк үмид бәсләдикләри кәнч нәслин
дүзкүн вә һәртәрәфли инкишафына, билик-
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ли, вәтәнпәрвәр зијалылар кими јетишмәсинә неҹә мү- һүм
диггәт вериб гајғы көстәрдикләри ајдын олур.
Кәнҹ нәслин тә’лим-тәрбијәси ишиндә Ҹәлил Мәммәдгулузадә вә Сабирин тәнгидинә мә’руз галан әсас ҹәһәтләрдән бири дә, јухарыда дедијимиз кими, ҹаһил валидејнләрин дини-феодал әгидәләри илә бағлы олан бәһанәләр иди. Фанатикләр үз верән һәр ҹүр бәдбәхтлијин
сәбәбини, биринҹи нөвбәдә, «дин вә шәриәтдән чыхмагда»,
ушагларын «үсули-ҹәдид» мәктәбләриндә охумасында
көрүрдүләр. Онларын әгидәсинҹә, ушағын мәктәбә кедиб
тәһсил алмасы куја аилә үчүн ҹүрбәҹүр бәдбәхтликләрә сәбәб
олдуғу кими, ушагларын әгли вә физики ҹәһәтдән
инкишафына да мәнфи тә’сир көстәрир, онларын өмрүнү
көдәлдирмиш! Буна көрә дә ҹаһил валидејнләр өз
өвладларыны һәр васитә илә мәктәбдән чәкмәјә, һәм шәхси
мәнфәәтләри, һәм дә куја сағламлыглары үчүн онлары даһа
кәлирли, «пул чыхан» ишә сөвг етмә- јә чалышырдылар. Бу
вәзијјәт доғма халгынын тәрәг- гиси вә азадлығы уғрунда
мүбаризә мејданына атылмыш Ҹәлил Мәммәдгулузадә вә
Сабир кими дөврүнүн узагкөрән сәнәткарларыны нараһат
етмәјә билмәзди. һәр ики јазычынын илк әдәби әлагәләриндән
башламыш бүтүн сонракы фәалијјәтләриндә дөнә-дөнә бу
мәсәләјә гајытмасы һәмин нараһатчылығын реал тәзаһүр
шәкил- ләри иди.
Бу мәсәлә илә әлагәдар Ҹәлил Мәммәдгулузадәнин «Нијә
мән дәрсдән гачдым?» фелјетонунда мараглы бир епизод
вардыр. Бөјүк әдиб ушагларын мәктәбдән кетмәсинин
сәбәбләрини тәсвир едәркән ҹанлы шаһиди олдуғу бир
һадисәни хатырлајараг јазыр:
«Бир нечә ил бундан әгдәм Данабаш кәндиндә бир ушаг
мәктәбә кедән күнүнүн сабаһысы ушағын атасынын једди
гојуну бир кеҹәнин ичиндә чәрләјиб өлүр. Ушағын атасы
кедиб әһвалаты Данабаш кәндинин молласы ахунд һаҹы
Молла Намазәлијә дејир. Ахунд ҹаваб верир ки, онлар
һамысы бир бәладыр ки, шәхс етдији күнаһ әмәлин әвәзиндә
аллаһ-тәала она көндәрир. Кишн анд ичир ки, ушағыны урус
дәрсинә гојмагдан савајы бир өзкә күнаһ ишә мүртәкиб
олмујуб, Ахунд бармағыны дишләјиб дејир:
— Ди белә де, рәһмәтлијин оғлу, та мәни нијә даға-даша
салырсан.
Киши евә гајыдыб көтүрүр дәјәнәји вә арвадына бир- ики
чәкиб башлајыр сөјмәјә:
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— Ај көпәјин гызы, сән нә сәбәбә бу ушағы доғдун ки,
кедәјди урус дәрси охумаға вә гојунларымызын өлмәјинә
баис олајды!
Дәхи ишләри бу һаләтдә көрәндән сонра ушаг дәрсдән
гачыр».
Ҹәлил Мәммәдгулузадәнин фелјетонунда олдуғу кими,
Сабирин ше’риндә дә көһнәпәрәст киши бүтүн күнаһлары өз
арвадынын үзәринә гојур. Фелјетонда ҹаһил ср арвадыны
мәһз ушағы доғдуғуна көрә дөјүб тәһгир едирсә, ше’рдә ана өз
өвладыны дәрсә, мәктәбә рәғбәтәндирдијинә көрә әрин аҹы
сөјүшләринә мә’руз галыр. Ушағын мәктәбдән чәкилмәси
үчүн фелјетонда гојунларын гырылмасы бәһанә олурса,
ше’рдә ҹаһил атанын һәрис иштаһасы, даһа чох пул, газанҹ
көтүрмәк, варланмаг еһтирасы өн плана кечир. Сабир
ше’риндә ҹаһил ата әввәлҹә өјүднәсиһәтә әл атыр, бу васитә
илә оғлуну мәктәбдән, охујуб јазмагдан узаглашдырмаға ҹәһд
едир. Бу ҹәһд истәнилән нәтиҹәни вермәдикдә исә дәрһал һүчума кечир.
Еј нури-дүчешмим, охумагдан һәзәр ејлә,
Салеһ вәләд ол, кәл!
Ат мин, һүнәр өјрәш, мәни дә бәхтәвәр ејлә,
Ишдә бәләд ол, кәл!
Бәсдир охудун, аз гала ҹанын тәләф олду,
Бу кардән әл чәк!
Јазмаг, охумаг башына әнкәлкәләф.олду,
ӘнГардән әл чәк!
Мин елм охујуб сөз биләсән һөрмәтин олмаз
Бу дари-ҹәһанда;
Сөз бәһринә көвһәр оласан, гијмәтин олмаз
Хасә бу зәманда. .
Јох, јох, бахырам фикринә, сәндән оғул олмаз,
Ҹанын бәҹәһәннәм!
Мырт-мырт охумагдан, киши, бир ган ки, пул олмаз,
Мыртылда дәмадәм!..

Кәскин фикри тәзадлар үзәриндә гурулмуш ше’р әввәлдән ахыра гәдәр бу шәкилдә давам едир. Мүһазифәкар
киши өзүнү там һаглы сајыр, заһирән гајғыкеш, өвладынын
талејини дүшүнән фәрасәтли ата кими көрүнмәјә чалышыр.
Лакин онун әгидәеи, һәјата мүнасибәти чохдан көһнәлдијинә,
дөврүн зәрури тәләбләринә ҹаваб вермәдијинә көрә күлүнҹ
вәзијјәтә дүшмүш, өлдүрүҹү сатира һәдәфинә чеврилмишдир.
Беләликлә, Сабирлә Ҹәлил Мәммәдгулузадә арасында
јаранан гаршылыглы әдәби әлагәләрин илк мөвзусу
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кәнҹ нәслин тәлим-тәрбијәси мәсәләси олмушдур. Һәр ики
сәнәткар бу ваҹиб мәсәләјә халгын тәрәгги вә ниҹаты,
иҹтимаи
вә
мәдәни
инкишаф
нөгтеји-нәзәриндән
јанашмыш, бу мөвзуја һәср етдикләри ше’р вә фелјетонларда бүтүн көһнә, чүрүк тә’лим-тәрбијә үсулларыны,
мүһафизәкар валидејнләри кәскин тәнгид атәшинә тутмагла
кәнҹ
нәслин
јени,
мүтәрәгги
үсуллар
әсасында
тәрбијәләндирилмәсинә чалышмышлар. Ушаглары вәтәнә
вә халга мәһәббәт руһунда бөјүтмәк, онлара мәдәни
вәрдишләр, јүксәк инсани сифәтләр ашыламаг мәсләк
достларынын уғрунда әлбир мүбаризә апардыглары ән
бөјүк идеаллардан бири олмушдур.

«Молла Нәсрәддин» журналынын нәшри илә Ҹәлил
Мәммәдгулузадә вә Сабирин јерли буржуа милләтчилә- ринә
вә онларын һавадарлары олан чар мүтләгијјәтинә гаршы
мүбаризәси даһа кениш вүс’әт алыр. Бу мүбаризә һәр ики
сәнәткарын чаризмин милли дүшмәнчилик сијасәтинә
гаршы һәлә 1905-ҹи илдәки парлаг фәалијјәтләринин
давамы вә инкишафы кими диггәти ҹәлб едир. Мүбаризәнин
башлыҹа һәдәфләри вә мәфкурәви истигамәти әсасән
галдығы һалда, онун формасы вә үслубу дәјишмишдир.
Мәсләк достларынын бу мөввзуја даир
1905ҹи илдә нәшр етдирдикләри әсәрләрдә
тәблиғи-пуб- лисист руһ, сијаси әдәбијјат үслубу һаким
идисә, «Мол- ла Нәсрәддин» сәһифәләриндәки мүбаризәләри
ән чох сатира вә мәзһәкә үслубунда иди. Биринҹи рус
ингила- бынын мәғлубијјәтиндән сонра иртичанын һәр
јердә һү- ҹума кечдији, сензура нәзарәтинин күҹләндији вә
һабе- лә кениш халг күтләләринин савадсыз олдуғу нәзәрә
алыиса, сатирик мүбаризә үслубунун үстүн ҹәһәтләри,
иҹтимаи-бәдии тә’сир гүввәси даһа јахшы тәсәввүр едилә
биләр.
Дикәр тәрәфдән, һәр ики јазычынын 1905-ҹи илдә гәләмә алдыглары әсәрләрдә тәнгид һәдәфи әсасән үмуми вә
үнвансыз көтүрүлдүјү һалда, «Молла Нәсрәддин» сәһифәләриндә мүбаризә һәдәфләри даһа да конкрстләшир,
чар мүтләгијјәти илә јанашы онун мәһз филан назиринин,
јахуд мә’мурунун халгып мәнафејинә зндд, мүртәҹе сијасәти
ифша едилирди. Тәнгид һәдәфи конкретләшдикдә сатирик
күлүшүн тә’сир гүввәси дә артыр, онларын мүбаризә
һәдәфинә доғру јөнәлтдикләри бнркә атәш
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нстәннлән нөгтәни вурур, ендирилән зәрбә даһа куҹлу вә
сәрраст олурду.
Ҹәлнл Мәммәдгулузадә вә Сабирин биркә атәши
башлыча олараг ики һәдәфә доғру истигамәт алыр-мәсләк
достлары тәкҹә мүтләгијјәтин ијрәнҹ сијасәтини һәјата
кечирән чар мә’мурларыны вә бу ишдә мәнафеји чаризм илә
там бирләшән јерли буржуа милләтчиләрини ифша етмәклә
кифајәтләнмир, һәмчинин зәһмәткеш халг күтләләринин
ганыны соруб башына олмазын мусибәтләр кәтирән,
вәтәнпәрвәрлик
вә
һуманизм
һиссиндән
мәһрум
буржуамүлкәдар ағалара гаршы кәскин мүбариаа
апарырлар.
Бу
сонунчу
мәсәлә
Сабирлә
Ҹәлил
Мәммәдгулузадәнин аҹлыг мөвзусуну биркә ишыгландыран әсәрләриндә даһа габарыг шәкилдә нәзәрә чарпыр.
Биридикәри илә сых сурәтдә бағлы олан һәр ики һәдәфә
гаршы мәсләк гардашлары әдәби әлагәләринин илк
күнләриндән е’тибарән мүбаризәјә башламышдылар.,
, «М°лла Нәсрәддин» журналынын илк нөмрәсиндән е
тибарән Ҹәлил Мәммәдгулузадә гардаш гырғынынын
мүгәссирләрини вә онларын чиркин мәгсәдләрини өзүнәмәхсус сатира, кинајә дили илә ачыб кениш халг күтләләринә чатдырмаға чалышырды. Илк нөмрәдә дәрч етДИЈи әдәби-бәдии вә иллүстратив материалларда әдибин
дөнә-дөнә һәмин мәсәләјә гајытмасы мәһз бунунла әлагәдар
иди. «Сизи дејиб кәлмишәм!..» кими халга дәрин мә’налы
мүраҹиәтлә
журналыны
нәшрә
башлајан
Ҹәлил
Мәммәдгулузадә лап биринҹи нөмрәдә дүшмән фитнәсинә
ујан, лазыми сијаси шүуру олмајан ермәнимүсәлман
вәтәндашларынын вә чар казакларынын шәклини дә
чәкдирмишди.
Архив материаллары вә рәсми сәнәдләр көстәрир киг
чар һөкумәтинин полис вә гошуну азәрбајҹанлыларла
ермәниләр арасындакы силаһлы тоггушманын гаршысыны нәинки алмыр, гырғыны һәр вәҹһлә кенишләндирмә јә
чалышыр, билаваситә гырғында иштирак едирдиләр
(9,583). Бу тарихи һәгигәтин ҹанлы шаһиди олан Ҹәлил
Мәммәдгулузадә журналын илк нөмрәсиндә дәрҹ етдији
«Билмәли хәбәрләр» бөлмәсиндә истеһза илә дејирди: «Бу нә
сирдир ки, ермәни-мүсәлман вурушмасы дүшән кими
һөкумәт әскәрләри елә шиддәтли азара мүбтәла олурдулар
ки, тәбибләр онларын чөлә чыхмағыны рәва көрмүрдүләр?»
Ҹәлил Мәммәдгулузадә илә Сабир әмәкдашлығынын
әһатә етдији мөвзу даирәси сон дәрәҹә кениш, тәнгид
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һәдәфләри исә мүхтәлифдир. Онлар һеч бир вәзифә, нүфуз
саһибләриндән чәкинмәдикләри кими, ејни заманда, чар
мә’мурларына гаршы ардыҹыл вә амансыз идиләр. Јалныз
буну демәк кифајәтдир ки, Ҹәлил Мәммәдгулузадә
журналда дәрҹ етдији тәкҹә бир фелјетонунда «саһибсиз вә
фәгир өврәтин евини виран едән» Шамахы лриставыны да,
«мүсәлманларын гарныны јумруғу илә дәлик-дәлик
еләјән» Нахчыван началникини дә, күнаһсыз инсанлары
дама гатыб дөјән, «бурнундан ганы ведрә илә ахыдан»
Зәјәм приставыны да, «мүсәлман ады чәкиләндә фиҹ’әтән
азарлајан» Ирәван губернаторуну да, јерли әһалијә
олмазын әзаб верән Газах началникини дә, бүтүн бу
һадисәләри көрүб сусан, чар мә’мурларына гуллуг көстәрән
руһани башчыларыны да, бәјләри, ханлары да кәскин
тәнгид атәшинә т^тмуш, рүсвај етмишдир (1906, №8).
Ҹәлил Мәммәдгулузадә илә Сабирин, әлејһинә биркә
мүбаризә апарыб ифша етдикләри дөвләт мә’мурларындан бири дә чаризмин ермәниләрлә азәрбајҹанлылар
арасында нифаг салмаг сијасәтини әмәли олараг һәјата
кечирән Шуша кенерал-губернатору Голошапов иди. Гарабағда милли тоггушманы һәр вәҹһлә гызышдырыб динҹ
әһалини фәлакәтә салан, евләри топа тутуб мәһәлләләрә од
вуран
голошаповчуларын
фитнәкарлығы
Ҹәлит
Мәммәдгулузадәнин дә, Сабирин дә дәрин һиддәт вә
нифрәтинә сәбәб олмушду. Бөјүк әдибин «Голошапова» вә
«Голошаповун кери чағырылмасы» фелјетонлары илә халг
шаиринин сонунҹу фелјетону мүшајиәт едиб тамамлајан
«Етди бу фәләк һәр кәсә бир төвр јаманлыг» ддлы сатирасы
мәһз бу мүнасибәтлә гәләмә алынмышдыр (1906, № 17—18).
Бу әсәрләрин сатира һәдәфини тәкҹә Голошаповла
мәһдудлашдырмаг доғру олмазды. Мәсләк достларынын
сатирасы, ејни заманда, Голошаповун фитнәкарлығына
шәраит јарадан вә бу ишдә она һәр чүр көмәклик көстәрән
чаризмин даһа јүксәк вәзифәли дөвләт хадимләринә,
мәсәлән, Гафгаз ҹанишини Воронсов-Дашкова, һәмчннин
мүтләгијјәт үсулидарәсинин өзүнә гаршы чеврилмишди.
һәр ики сәнәткарын ҹанлы тәсвирләриндән ајдын көрүнүр
ки, ијрәнҹ сијасәтин һәјата кечирилмәси үчүн ҹанишинлә
кенерал-губернатор габагҹадан данышыб разылыға
кәлмиш, онларын арасында там фикнр јекдиллији әлдә
едилмишди. Ҹәлнл Мәммәдгулузадә фел јетонунун бир
јериндә сөзарасы бу һәгнгәтә ншарә едә-
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рәк Голошапова мүраҹиәтлә дејир: «Јохса бу ишләри ондан
өтрү еләјирсән ки, билирмишсән ки, мүфти вә шејхүл-ислам
кедиб сәрдара сәндән шикајәт едәндә сәрдар онлары көрмәк
дә истәмәјәҹәк?!». Сабир да: «Кечмәз сөзумүз бир пула
сәрдар јанында»—дејәркән мәһз һәмин һәгигәтә ишарә
вурурду.
Демәли, мәсләк гардашлары синфи дүшмәнин төрәтдији дәһшәтли фитнәкарлығы сатира атәшинә тутанда
охуҹунун диггәтини јаранан фаҹиәнин баиси, сәбәбкары
олан мүтләгијјәт үсулидарәсинә вә онун дөвләт хадимләринә доғру истигамәтләндирмәјә чалышырдылар. Сөз јох,
чар сензурасынын нәзарәти алтында јазыб-јарадан һәр ики
сәнәткар бу ишдә еһтијатлы һәрәкәт едир, буржуа-мүлкәдар гурулуШуна гаршы мүбаризәдә мүхтәлиф
бәдии тәсвир вә ифадә васитәләриндән, өртүлү, ејһамлы
тәнгид үсулундан кениш истифадә едирдиләр. Милли
ајры-сечкилик, зүлм вә фитнә-фәсад үзәриндә гурулмуш чар
сијасәтинин чиркин маһијјәтини мәсләк достларынын неҹә
бөјүк усталыгла тәсвир вә тәнгид етдикләрини
ајдынлашдырмаг үчүн Сабир ше’риндән кәтирдијимиЗ
ашағыдакы мисралара диггәт етмәк кифајәтдир.
Халг шаири әсас мүбаризә вә тәнгид һәдәфини белә
сәҹијјәләндирир:
Етди-бу фәләк һәр кәсә бир төвр јаманлыг,
Сәд һејф кечән күн!
һәр бир иш үчүн хатимә бәхш олду бу зфаг,
Олдуг јенә мәмнун.
Шүкр ејләдик аллаһа јетишдикҹә зијанлыг,
Әфсүрдә биз олдуг.
Чалды бизә бир өзкә сајаг илә фырылдаг,
Гәмли күнә галдыг.
Нә рәһм биләр, шәрм ганар, ағламаг анлар,
Бөјлә фәләк олмаз!
Јох бојлә ики дилли, јаман үзлү ҹәфакар,
Бир зәррә утанмаз!
Өз билдијини гылды мүсәлманлара дөвран,
Әл ишдән үзүлдү.
Чагчаг башын ағрытды, кефин чәкди дәјирман,
Иш һәҹвә дүзүлдү.
Бу чәрхи-ситәмкарын аман мәсхәрәснндән!
Баис, балан өлсүн!
Бахмыш бу мүсәлманлара гәм пәнҹәрәсиндән,
Чәрхин үзү дөнсүн!
Әввәл бу фәләк чүмләдән әјмишди дамағы,
Гәм касәси дашды.
Ахырда бизим башымыза вурду чанағы,
Су башдан ашды...
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Бу ше’р иртиҹа илләриндә Сабирин истифадә етдији
әлван, орижинал тәсвир вә сәҹијјәләндирмә үсулларындан
бири олан өртүлү, ејһамлы тәнгид үсулу һаггында ајдын
тәсәввүр вермәкдәдир. Ше’ри башдан-баша атмаҹалы,
идиоматик ифадәләр вә ҹанлы халг дилинә мәхсус дикәр
мәзијјәтләр үзәриндә гуран ингилабчы шаир тәнгид
һәдәфини елә бөјүк мәһарәт вә фәндлә ифша етмиш- дир ки,
бу әсәр Столыпин иртиҹасы дөврүндә инкишаф едән
кәскин, ејһамлы сатиранын бариз нүмунәләриндән бири
кими гијмәтләндирилә биләр.
Ше’р мөвһуми мәфһум олан фәләјин зүлмүндән шикајәтлә башланса да, шаирин мәгсәди һеч дә бу дејилдир.
Бурада «фәләк» сөзү һәгиги мә’насында дејил, ҹәмијјәтдә
баш верән дәһшәтли һадисәләрин баиси, сәбәбкары
мә’насында ишләнмишдир. Башга сөзлә дејилсә, шаир
чаризмин милләтчилик сијасәтини ифша үчүн «фәләк»
сөзүндән бир васитә, бир бәһанә кими истифадә етмишдир.
Одур ки, Сабирин бу үсулдан истифадә јолу илә јаздығы
сатирик ше’рләрдәки е’тираз вә шикајәтләри фолклор
нүмунәләриндә раст кәлдијимиз фәләкдән шикајәт
мотивләри илә ејниләшдирмәк олмаз. Сабир ше’риндәки
е’тираз мотивләри әсасән реал һәјат һадисәләри илә
бағландығындан даһа кәскин вә даһа тә’сирлидир.
Фәләјин зүлмүндән шикајәтлә башланан ше’рин сонракы мисраларында шаир һәмин «фәләјин» сәҹијјәви
сифәтләрини бир-бир ачыб охуҹу гаршысында нүмајиш
етдирир. Мә’лум олур ки, бу фәләк «ики дилли, јаман үзлү
ҹәфакар»дыр. Рәһм вә абыр нә олдуғуну билмзјән бу
ҹәлладын һијләкәр, фитнәкар сијасәти нәтичәсинда ҹамаат
бөјүк мүсибәтләрә дүчар олмуш, «бир парча чөрәјә» һәсрәт
галмышдыр. Наһаг ахыдылан ганлар, төкүлән көз
јашлары белә онун даш гәлбинә зәррәҹә тә’сир етмир.
Ше’рдә мүтләгијјәт үсул-идарәсинә, зүлмкарлара
гаршы чеврилмиш кәскин тәнгид, өлдүрүҹү сатира илә
јанашы, күнаһсыз инсанларын фаҹиәсиндән доған вә
охуҹунун гәлбини риггәтә кәтирән дәрин лиризм, вәтәндашлыг кәдәри дә гүввәтлидир. Бу ики мотив елә гајнајыб-гарышмыш, вәһдәт һалында мејдана чыхмышдыр ки,
онлары бир-бириндән ајырмаг, тапыб мүәјјәнләшдирмәк дә
чәтиндир. «Бу чәрхи-ситәмкарын аман мәсхәрәсиндән!»,
«Дүнја, сәнә лә’нәт!», «Чәрхин үзү дөнсүн!» кнмн
мисраларда нифрәт вә гәзәб һисси нә гәдәр күҹлүдүрсә,
«баис, балан өлсүн!», «гәмли күн», «гәм пәнҹәрәси» ки-
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ми ифадәләрдәки лирик нотлары, һуманист шаирин вәтәндашлыг кәдәрини дујмамаг мүмкүн дејилдир. Бу хүсусијјәт шаирин тәкҹә сатирасында дејил, билаваситә
һәмин мәсәләјә һәср етдији мәгаләсиндә дә габарыг шәкилдә нәзәрә чарпыр.
Сатиранын нәшриндән ики күн сонра Сабирин ејни
мөвзуја даир «һәјат» гәзетиндә (6 август 1906) ачыг имза
илә бир публисист мәгаләси чап олунмушдур. Мәгалә
мүәллифи голошаповчуларын фитнәкарлығы нәтиҹәсиндә јаранан «Гарабағ фаҹиеји-мүәсифәсиндән хәсарәтләрә дүчар олан» вәтәндашлара көмәк мәгсәдиләШамахыда ианә дәфтәри ачылдығыны вә һабелә, зәрәрдидәләрин мәнфәәтинә јерли зијалыларын театр тамашасы көстәрәҹәкләрини хәбәр верирди. һуманист шаир өз
мәгаләсиндә тәкҹә «дүшмәнләрин залиманә вә бирәһманә
суи-гәсдләринә» нифрәт јағдырмагла кифајәтләнмир, ејни
заманда, фитнәкарларын ҹәзаландырылмасыны тәләб
едирди. Сабир һәмвәтәнләринин ирадәсини ифадә едәрәк
јазырды: «...голошаповчуларын мәхсусән мүсәлманлара
етдији јадданчыхмаз олан бирәһманә вә ханмансузанә
һәрәкәтиндән анҹаг дәркаһи-әһәдијјәтә шаки олуб,
дөвләтин әдаләт ганунуна она ҹәза верилмәсинә үмидвар
олмагла тәсәллијаб ола билирләр».
Ејни мөвзуда јазылмыш ше’р вә мәгалә ифадә тәрзи,
үслуб бахымындан бир-бириндән нә гәдәр фәрглидирсә,
мәзмун вә идеја ҹәһәтдән бир о гәдәр јахындыр. Мәгаләдә
синфи дүшмәнин чиркин нијјәтләрини ачыг тәнгид јолу
илә кедән шаир сатирада өртүлү, ејһамлы тәнгид үсулуну
үстүн тутмушдур. Бу да мүәјјән мәгсәдә хидмәт едирди.
Халг дилинин түкәнмәз хәзинәсиндән бәһрәләнән Сабир
фикрини ејһамла ифадә едәркән башлыҹа олараг ики
мәгсәд изләјирди: әввәлән, мүртәҹе үнсүрләрин, хүсусән
сензуранын нәзәриндән јајынмаг вә икинчиси дә сатирик
ше*рин идеја-бәдии тә’сир гүввәсини даһа да артырмаг.
Мәгсәдинә наил олмаг үчүн шаирин истифадә етдији ән
мүһүм васитә халг дилинин зәнкин сөз хәзинәси вә кениш
ифадә имканлары иди. Бу ишдә ҹанлы дилин мә’на
инҹәликләри вә ифадә јығҹамлығы, аталар сөзү, мәсәл вә
идиоматик ифадәләр ингилабчы сатирикин көмәјинә
чатырды. Сөз сәррафы ше’рдә «әјмишди дамағы»,
«башымыза вурду чанағы», «гәм касәси дашды», «су
башдан ашды» вә с. бу кими идиоматик ифадәләрдән,
аталар сөзү вә мәсәлләрдән бол-бол истифадә етмиш-
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дир. Сөз јох; Сабирин халг дилиндән истифадәси механики
јолла олмамыш, халг ифадәләри шаирин јарадыҹылыг
сүзкәҹиндән кечмишдир. Халг шаири вәзнә көрә бә’зән бу
ифадәләр үзәриндә әл кәздирир, сатиранын идеја мәзмуну
илә әлагәдар олараг бә’зән дә онлары өзү истәдији кими
мә’наландырырды. Идиоматик ифадәләрдә бу ҹәһәти ајдын
көрмәк олур. «Дамаг әјмәк», «гәм касәси дашды» кими
әсасән аилә-мәишәтдә ишләнән идиомлара шаир тәзә мәзмун
ашыламыш, онлары дармәишәт чәрчивәсиндән чыхарыб
иҹтимаи-сијаси
һадисә-ләр
бахымындан
јенидән
мә’наландырмышдыр. Сабир әсәрләриндәки идиоматик
ифадәләрин тәһлилинә хүсуси диггәт верән профессор Ҹәфәр
Хәнданын доғру көстәрдији кими, «бу, бир атанын оғула,
әрин арвада вә ја гардашын гардаша гаршы чыхыб
мүвәггәти һирсини сојутмаг демәк дејил, иҹтимаи
һадисәләрин
тоггушмасы
илә
ҹәмијјәтдә
бөјүк
јениликләрин јаранмасы демәкдир» (91, 184).
Демәли, Сабир мүһүм иҹтимаи-сијаси мөвзулара һәср
етдији ејһамлы сатираларында фикрин анлашыглы олмасына хүсуси диггәт јетирмиш, халг дилинин зәнкин сөз
еһтијаты вә ифадә имканларындан кениш истифадәјолу илә
һәм
идеја-естетик
тә’сири
гүввәтләндирмиш,
һәм
сензурадан горунмуш, һәм дә кениш охуҹу күтләләришш
гәлбинә јол тапмышдыр.
Ҹәлил Мәммәдгулузадә вә Сабирин әлбир мүбаризәси
јалныз чаризмин мәнфур милләтчилик сијасәтинирг
ифшасы илә мәһдудлашмыр, онлар, һабелә, инсани сифәтләрини итирмиш буржуа-мүлкәдар ағалара гаршы
ардыҹыл мүбаризә апарырдылар. Бу мүбаризә мәсләк
достларынын ачлыг мөвзусуну биркә ишыгландыран
әсәрләриндә дә өзүнүн габарыг бәдии әксини тапмышдыр.
1906—1907-чи илләрдә өлкәдә баш верән дәһшәтли аҹлыг
Ҹәлил Мәммәдгулузадә вә Сабир кими һуманист
сәнәткарлары дүшүндүрмәјә билмәзди. һәр ики јазычы- нын
бу мүнасибәтлә гәләмә алдыглары ше’р вә фелјетонларда
ачлыг мәсәләси кениш иҹтимаи фачиә, зәһмәткеш
күтләләрин бөјүк дәрди вә мүсибәти кими сәчијјәләндирилмишдир.
Биринҹи рус ингилабы илләриндә мәһсул нткисинә
јоллерилмәси, гураглыг, долу, чәјирткә вә скими тәбнн
фәлакәтләр нәтиҹәсиндә Азәрбајҹанын чох јерини, хүсу- сән
Гарабағ, Ирәван, Зәнкәзур маһалларыны аҹлыг бүрүјүр.
Јохсуллара көмәк көстәрмәк, онлары күтләви аҹ-
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•Лығын пәнҹәсиндән хилас етмәк күнүн ваҹиб мәсәләси
кими гаршыда дајаныр. Бу һадисә габагҹыл иҹтимаијЈӘТИН
һәјәҹанына сәбәб олдуғундан о заманкы мәтбуатда
дөнә-дөнә ишләнән, диггәт мәркәзиндә дуран актуал
мөвзулардан биринә чеврилир. Зәһмәткешләрә көмәк
мәгсәдилә кечирилән аҹлара јардым кампанијасы мәтбуатда кениш ишыгландырылыр. Миллијјәтиндән, е’тигадындан асылы олмајараг, мүтәрәгги адамлар аҹлара ианә
топлајыр, дар күндә онлара көмәк әли узадБрдылар
Буржуа-мүлкәдар ағалара кәлинҹә, онлар нәинки әлләрини ҹибләринә салмыр, һәтта ианә верәнләрин гаршысыны алмаға чалышырдылар. Фүрсәтдән истифадә едиб
мөһтәкирликлә мәшғул олур, тахылын вә дикәр әрзаг
мәһсулларынын гијмәтини дурмадан артырырдылар.
Илк нөмрәсиндән е’тибарән халг азадлығы, милли
интибаһ вә тәрәгги уғрунда мүбаризәјә башлајан «Мол- ла
Нәсрәддин» журналы вә онун Ҹәлил Мәммәдгулузадә,
Сабир кими гүдрәтли мүһәррирләри аҹлыг әлејһинә мүбаризәнин өн сыраларында кедир, кениш халг күтләләринин ағыр мадди еһтијаҹларыны, иҹтимаи дәрдләрини
әкс етдирирдиләр. Журналда чап олунмуш онларҹа фелјетон, ше’р, мәгалә, шәкил вә башга материалларын
билаваситә һәмин мәсәләјә һәср едилмәси «Молла Нәсрәддин» һуманизминин, демократизм вә вәтәнпәрвәрлијинин парлаг тәзаһүр формаларындан биридир. Аҹлыг
мөвзусунда јазылыб «Молла Нәсрәддин»дә дәрҹ олунан,
езүнүн јүксәк идеја-бәдии сәвијјәси илә сечилән әсәрләр
ичәрисиндә Ҹәлил Мәммәдгулузадәнин «Гарныјоғунлар»
фелјетону вә Сабирин һәмин фелјетону тамамлајан «һәр нә
версән, вер...» сатирасы тарихи-бәдии сәнәд олараг хүсуси
әһәмијјәтә маликдир (1906, № 36).
Ҹәлил Мәммәдгулузадә өз фелјетонунда буржуа-мүлкәдар гурулушунун гејри-һуманист, истисмарчы маһијјәтини ачыб сәҹијјәләндирмәк үчүн гүввәтли бәдии тәзад
јаратмыш, «аҹлар» вә «гарныјоғунлар» аләмини гаршыгаршыја гојмушдур. Бу гаршылашдырмада әдибин гәләминә мәхсус күҹлү тенденсија, симпатија вә антипати- ја
дәрһал нәзәрә чарпыр. Маһир фелјетон устасы бир- бирилә
дабан-дабана зидд олан ики аләми—«аҹлар» вә
«гарныјоғунлар» дүнјасыны гаршылашдыраркән садәҹә
тәсвир, пассив мүшаһидәчи јолу илә кетмир, охуҹуда
«гарныјоғунлара» дәрин кин, нифрәт, «аҹлара» исә рәғ- бәт
вә мәһәббәт һиссини күҹләндирир. Халгын һесабына
түфејли һәјат сүрән, јејиб-сәмријән мулкәдарлара, бәј-
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ләпә вә ханлара гаршы әдибин тәнгиди амансыз өлдүрүчү
характердәдир. Тәкҹә бир сөзүн—«гарныјоғун» сөзүнүн
шәрһиндә Ҹәлил Мәммәдгулузадә гәләми бөјүк бир аләм
ачыр, һуманист сәнәткарын тәнгиди,чсатирасы јүксәк
сәвијјәјә галхыб, дәрин иҹтимаи-фәлсәфи мәзмун кәсб едир.
«Гарныјоғун» сөзүнү сәҹијјәлә*һдирәркән әдиб бу сөздә
кизләнмиш синфи мә’наны ачмаг мәгсәдилә: «Нәдән адамын
гарны вә бојну јоғунлујур?» кими мараглы бир суал гојур вә
јазыр:
«Нәдән јоғуннујур,—јоғуннасын, буннан ишим јохду.
Амма мән елә билирдим ки, адамын бир аз фикри, бир аз
дәрди олса гарнынын пији бир аз әријәр вә гарны бир аз
назикләшәр.
һәр бир мәмләкәтдә, һәр бир вилајәтдә гарныјоғун адам
чохду. Гарабағда, Ирәван губернијасында да гарныјоғун аз
дејил. Бу ҹүр адамларын чоху вә бәлкә һамысы мүлкәдарды.
Гәрәз ,буннан да ишим јохду.
Бир нечә күн бундан ирәли мән кедиб, Гарабағ вә Ирәван
губернијасыны кәзиб доланмышам. Бу дәфә мән јәгин
еләмишдим ки, бир дәнә дә гарныјоғун адам көрмәјәҹәјәм.
Ондан өтрү ки, Ирәван вә Гарабағ аҹларынын вајылтысы
Тифлисдә күрчүләри ағладыр. Мәсәлән, Гарабағда јүз
алтмыш бир гарныјоғун мүлкәдары габагҹа мән
таныјырдым, амма бу дәфә мән башыдашлы нә көрдүм: һеч
биринин гарны тәфавүт еләмәјиб. Ирәван гу- бернијасында
ики јүз отуз дөрд гарныјоғун хан, бәј, аға вар, һеч бир тәфавүт
көрмәдим...»
һәмшыә вәтән вә милләтдән дәм вуран, әслиндә исә
вәтәнпәрвәрлик вә һуманизм һиссиндән узаг олан буржуа-мүлкәдар ағаларын истисмарчы тәбиәтини, гејриинсани сифәтләрини бүтүн чылпаглығы илә көстәрмәк үчүн
әдиб башга бир үсулдан да истифадә едир, гоншу күрҹү вә
ермәниләрин дар күндә өз «гафгазлы гардаш- ларына»
көмәкләрини хүсусилә нәзәрә чарпдырырды. «Ирәван вә
Гарабағ ачларынын вајылтысы Тифлисдә күрҹүләри
ағладыр» вә јахуд: «Јава чәзирәсинин ермә- ниләри гафгазлы
гардашларына ианә јығыб көндәриб- ләр»,—кими сәтирләр
бу ҹәһәтдән сон дәрәҹә мә’налы- дыр. Бүтүн бунлар бир
тәрәфдән Ҹәлил Мәммәдгулузадәнин милли буржуазија вә
мүлкәдарлара гаршы сонсуз нифрәти илә әлагәдардырса,
дикәр тәрәфдән дә бөјүк әдибин дәрин һуманизми вә
бејнәлмиләлчилик идејаларынын, башга халглара олан
достлуг мүнасибәтинин парлаг тәзаһүрү иди.
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Аҹы һәјат һәгигәтләринин тәсвириндә адәтән Ҹәлил
Мәммәдгулузадә күлүшүнә хас олан бир хүсусијјәт— кәскин
истеһза, кинајәнин јаныглы кәдәр һисси илә говушмасы бу
фелјетонда да нәзәрә чарпан башлыҹа кејфијјәтдир. Бу
мә’нада әдибин өз охучуларына мүраҹиәтлә сөјләдији сон сөз
диггәтәлајигдир. Аҹларын аһналәси илә варлыларын
ејш-ишрәтини кәскин тәзад дахилиндә ҹанландырдыгдан
сонра Ҹәлил Мәммәдгулузадә дејир: «Еј мәним һөрмәтли
охуҹуларым, еј мәним мунисләрим! Мән бу сөзләри ондан
өтрү јазмырам ки, сиз охујандан сонра мәҹмуәни гојасыныз
кәнара вә бу сөзләри јаддан чыхарасыныз! Мән бу сөзләри
јазырам ки, сиз охујуб фикрә кедәсиниз. Мән бу сөзләри
јазырам ки, фикир едәсиниз; јазырам ки, фикир едәсиниз...»
Ҹәлил Мәммәдгулузадә фелјетонларында олдуғу ки- ми,
драматуркија вә бәдии нәсрдә дә бу јолла кедир, охуҹуларын
дүшүнҹә вә мүһакимәләринә тә’сир етмәјә чалышырды.
«Өлүләр» комедијасында Искәндәрин дили илә бүтүн
фанатизм дүнјасына мүраҹиәтлә: «Хуб, сән дә кет
фикирләш!»—-дејән әдиб бөјүк һәгигәтләри әкс етдирән
кичик һекајәләриндә дә, «Молла Нәсрәддин» журналы
сәһифәләриндә дәрҹ етдији мә’налы фелјетон, публисист
мәгалә, шәкил вә башга материалларда да өз охуҹуларыны
тәфәккүр аләминә чәкир, дүшүнмәјә чағырырды. Бу мә’нада
Ҹәлил
Мәммәдгулузадәни
«дүшүндүрән
сәнәткар»
адландыран мүәллифләр тамамилә һаглыдырлар (55).
Мәсләк досту Ҹәлил Мәммәдгулузадә кими, Сабир дә
«гарныјоғунлар»ын амансыз гәними иди. Гәмсиз-гајғысыз,
түфејли һәјат сүрән, «милләт гәминдән» узаг олан
буржуа-мүлкәдар ағалара гаршы шаирин нифрәти, гәләм
достунун «Гарныјоғунлар» фелјетонуну мүшајиәт «дән «һәр
нә версән, вер...» ше’риндә дә гүввәтли бәдии ифадәсини
тапмышдыр. Сатирик нәсиһәт формасында јазылмыш бу
ше’рдә Сабир истисмарчы синифләрин дүнјакөрүшүнү,
әхлаги-мә’нәви
симасыны,
һәјата
вә
инсанлара
мүнасибәтини дәриндән ачыб ифша етмишдир. Ше’рдә
тәнгид вә сатира мүстәгим, чылпаг шәкилдә дејил, варлы
атанын өз оғлуна нәсиһәти фонунда верилмишдир.
һәр нә версән, вер, мәбадә вермә бир дирһәм зәкат,
Гој ачындан өлсә, өлсүн бинәва кәндли вә тат. һәр нә дүз
версән, вер, оғлум, борҹуну вермә тамам, һәр нә алсан, ал,
амандыр, алма касыбдан салам. һәр нә чәксән, чәк,
бәрадәр чәкмә дүз мизаныны,
Чәкмә сән милләт гәмин, чәкмә, чәк өз гәлјаныны.
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Халг шаиринин сөзү сечиб ишләтмәкдәки мисилсиз
усталығыны нумајиш етдирән бу ше’рин һәр бејти
варлыларын
һәјат
«фәлсәфәсинин»
мүәјјән
бир
ҹәһәтини,бир хүсусијјәтини сәҹијјәләндирмәкдәдир. Ҹәлил
Мәммәдгулузадә «аҹлар» вә «гарныјоғунлар» аләминин
тәсвириндә тәзада мүраҹиәт етмиш, фелјетонуну ҹанлы,
һәјати әксликләр үзәриндә гурмушдурса, Сабир дә өз
ше’риндә гүввәтли бәдии тәкрирләр ишләдәрәк һәм тәнгид
һәдәфини сәрраст нишан алмаға, һәм дә ше’рдә хүсуси
сатирик аһәнк јаратмаға мүвәффәг олмушдур. Тәк
бирҹә«чәкмәк» сөзүнүн мүхтәлиф мә’налары шаирин сөздән
истифадә
мәһарәтһни
тәсәввүр
етуләк
үчүн
кифајәтдир.Хүсусән «чәкмә сән милләт гәмин, чәкмә»
ифадәсиндәки мә’на вә мәзмун дәринлији бејтин идеја
истигамәтини ајдынлашдырдығы кими, буржуа-мүлкәдар
ағаларын мүртәҹе әгидәсини дә јахшы сәҹијјәләндирир.
Тәкририн көзәл нүмунәләриндән сајылан бу ше’рдә
сөзләрин һәгиги вә мәҹази мә’налары бир-бирини ардыҹыл
изләјәрәк һәм орижинал бир үслубун јаранмасында, һәм дә
ојнаглыг вә аһәнкдарлығын тә’мин олунмасында мүһүм
васитәјә чеврилмишдир.
Мәсләк достларынын аҹлыг әлејһинә апардыглары
әлбир мүбаризәнин әсас маһијјәти вә истигамәти беләдир. Бу
мүбаризәјә
һәср
олунмуш
әсәрләрин
идеја-бәдии
хүсусијјәтләри
бундан
ибарәтдир.
Әлбәттә,
Ҹәлил
Мәммәдгулузадә илә Сабирин аҹлыг мөвзусунда јазылмыш
әсәрләри јалныз бу ады чәкилән ше’р вә фелјетонла
мәһдудлашмыр. Кәләҹәк сәһифәләрдә көрәҹәјимиз кими,һәр
ики јазычы бу мөвзуја ајрыҹа әсәрләр силсиләси һәср
етмишдир. Тәкҹә буну демәк кифајәтдир кн, аҹлыг.әлејһинә
мүбаризә мотивләри вә бунун фонунда истисмарчыларын
кәскин тәнгиди «һәр нә версән, вер...» ше’риндән әввәл дә,
сонра да Сабир сатирасында ән чох ишләнән мәсәләләрдән
бири олмушдур. Бу мәсәлә халг шаиринин журналда чап
етдирдији илк ше’риндә мәнфи типин дили илә дејилмнш:
«Гој мән тох олум, өзкәләр илә нәди карим.
Дүнјавү ҹаһан аҹ олур олсун, нә ишим вар? —

бејтиндән
башлајараг
бүтүн
сонракы
сатира
јарадычыгында дөнә-дөнә, рәнкарәнк бәдни бојаларла
ишлдир
(«Гәм
јемә!»,
«Әкннчи»,
«Диләнчи»,
«Тө’мејн-нәһар»,«Ағлашма», «Бизә нә?!» вә с). Доғрудур, бу
силсиләјә дахил едилән сатираларын бәзиси бнлаваситә вә
бүтөв5 Сиф. 734
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лүкдә һаггында данышылан мөвзуја һәср олунмамышдыр.
Диггәтәлајиг һалдыр ки, һуманист шаир башга мәсәләдән
бәһс едәндә дә зәһмәткеш күтләләрин аҹыначаглы
вәзијјәтини, ағыр мадди күзәраныны каһ сатирик, каһ да
лирик нотларла әкс етдирмәји лазым вә ваҹиб сајмышдыр.
Сабир јалныз поетик әсәрләриндә дејил, публисист
фәалијјәтиндә дә бу мәсәләјә хүсуси диггәт вермиш вә бир
сыра мәгаләләрини билаваситә аҹлыг мөвзусуна һәср
етмишдир. Бүтүн бунлар көстәрир ки, аҹлыг проблеми
Сабир үчүн һеч дә өтәри бир мөвзу јох, зүлм вә истисмар
дүнјасында вәтәндаш шаирин зеһнини даим мәшғул едән
мүһүм мәсәләләрдән бири олмушдур.
***
1907ҹи илин әввәлләриндән башлајараг Сабир вә
Ҹә- лил Мәммәдгулузадә әмәкдашлығынын әһатә етдији
мөв- зу даирәси даһа да кенишләнир. Мәсләк достларынын
гаршылыглы әдәби әлагәләри јени бир мөвзу илә зәнкинләшир. О вахта гәдәр әсасән өлкә дахилиндәки иҹтимаи-сијаси һадисәләрин ишләнмәсиндә нәзәрә чарпан
јарадыҹылыг әмәкдашлығы бу вахтдан е’тибарән мүһүм
бејнәлхалг һадисәләрин ишләнмәси саһәсиндә дә өзүнү
көстәрмәјә башлајыр. 1905-ҹи ил ингилабынын тә сири
алтында Иранда вә Ҹәнуби Азәрбајҹанда јүксәлән милли-азадлыг һәрәкаты һәр ики сәнәткарын гаршылыглы
сурәтдә- сәҹијјәләндирдикләри актуал мөвзулардан би- ринә
чеврилир.
Мә’лум олдуғу үзрә,.бу мөвзу вахтилә Азәрбајҹанын
габагҹыл иҹтимаи фикрини, А. Бакыханов, М. Ф. Ахун- дов,
һ. Зәрдаби, Н. Нәриманов кими јазычы вә мүтәфәккирләри
дә ҹидди мәшғул етмишди. Хүсусән бөјүк мүтәфәккир,
атеист-материалист философ М. Ф. Ахундовук мәшһур
«Кәмалүддөвлә мәктублары»нда Иран һәјатына, зүлм вә
истибдадын тәнгидинә кениш јер верилмишчио. Өз бөјүк
сәләфләринин ән јахшы, мүтәрәгги ән’әнәләри әсасында
јетишән Ҹәлил Мәммәдгулузадә вә Сабир әсримизин
әввәлләриндә Иранда демократик һә- рәкат күҹләндији вахт
һәмин мәсәләни даһа конкрет шәкилдә гојмушлар. Иранда
вә Ҹәнуби Азәрбајҹанда јүксәлән халг һәрәкатыны
габагҹыл мөвгедән, мүнтәзәм сурәтдә ишыгландырмагла
«Молла Нәсрәддин» журналы халг күтләләринин фәал вә
шүурлу мүбаризәси үчүк чох бөјүк ингилабиләшдириҹи иш
көрүрдү.
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...1905-ҹи илин ахырларында Иранда вә Ҹәнуби Азәрбајҹанда ингилаби һәрәкат башланды. Халг күтләләри
јени һәјат уғрунда, мәшрутә уғрунда мүбаризәјә галхды.
Күтләви халг һәрәкатынын ашағыдан күҹлү тәзјиги
алтында һаким тәбәгә, мүтләгијјәт вә онун тәрәфдарлары
мүәјјән күзәштләрә кетмәјә мәҹбур олду. Узун мүддәтли
кәркин мүбаризәдән сонра шаһ һөкумәти 1906-чы илин
августунда милли мәҹлис чағырылмасы һаггында ганун
вермәк мәҹбуријјәтиндә галды. Беләликлә, Иранда
мәшрутијјә е’лан едилди.
Јухарыдан верилмиш бу мәшрутә вә гануни-әсасы о
заман кенишләнмәкдә олан халг һәрәкатынын гаршысыны кичик күзәштлә алмаг јолунда көрүлән мүһүм тәдбир
иди. Бу күзәшт реал олараг кениш халг күтләләринин
демократик тәләбләрини өдәмәсә дә, һәрәкатда нштирак
едән вә өзүнү ингилабчы кими көстәрмәјә чалышан
либераллары тамамилә кифајәтләндирмишди. Чүнки
кениш демократик ислаһатларын һәјата кечирилмәсн
онларын мәнафејинә ујғун дејилди. Она көрә дә өз мәгсәдләринә наил олан либераллар, кичик күзәштләр уғрунда мүбаризәјә гошулан иртиҹачы үнсүрләр һәрәка- тын
вәзифәсини баша чатмыш һесаб етдиләр.
Ингилабчы халг күтләси вә онун әсл рәһбәрләри исә
тамам башга ҹүр дүшүнүрдүләр. Онларын фикринҹә,
халгын кениш демократик һүгуглар уғрунда апардығы
мүбаризә илә шаһ һөкумәти тәрәфиндән верилмиш ки- чик
күзәштләр арасында. һеч бир әлагә ола билмәзди. Бунун
үчүн зәһмәткешләрин һаглы тәләбләри өдәннлмәли,
онларын мәнафејинә ујғун әсаслы ислаһат апарылмалы
иди (33, 75).
Бу заман дөврүн бүтүн габагҹыл иҹтимаи хадимләри
кими, Сабир вә Ҹәлил Мәммәдгулузадә дә өз фәалијјәтләрини мәһз белә бир истигамәтә јөнәлдирләр. Онлар шаһ
һөкумәтинин вердији «һүрријјәт»ин маһијјәтини ифша
едир, халг күтләләрини алданмамаға, әсаслы демократик
ислаһат кечирилмәси уғрунда фәал вә ардыҹыл мүбаризәјә
чағырырлар.
Ҹәлил Мәммәдгулузадәнин
«Иранда.
һүрријјәт» һекајәси илә «һәмшәри» фелјетону вә Сабирин
«Нолур ширинмәзаг етсә мәнн һәлваји-һүрријјәт» мисрасы
илә башланан сатирасы бу мәсәләјә һәср олунмушдур.
Мәсләк достларынын бејнәлхалг мөвзуну биркә ишләмәк
саһәсиндәки парлаг наилијјәтләрнни әкс етдирән бу
әсәрләрин јазылма тарихинә нәзәр салмадан онларын
арасындакы идеја-сәнәткарлыг бағларыны дә-
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гнг мүәјјәнләшдирмәк мүмкүн дејилдир. Она көрә дә һәмин
әсәрләрин јазылмасы вә нәшри тарихи һаггында елми
әдәбијјатда сөјләнмиш јанлыш мүлаһизәләри охучуларын
мүһакимәсинә тәгдим етмәји лазым билирик.
Профессор Ҹәфәр Хәндан Сабир сатирасынын хүсусијјәтләриндән данышаркән дејир: «Ҹ. Мәммәдгулузадә
мәшһур «Иранда һүрријјәт» (1908) адлы һекајәсиндә мәктуб
јаздырыб һүрријјәт пајынын көндәрилмәсини хаһиш едән
типә күлдүјү кими, Сабир дә бир ил габаг «Нолур
ширинмәзаг етсә мәни һәлваји-һүрријјәт» (1907) мисрасы
илә башланан мәшһур сатирасында о пријома әл атмыш,
сијаси һадисәләрин әсл маһијјәтини дуја билмәјән садәлөвһ
бир типин дилилә фикрини охуҹулара чатдырмышдыр»
(91,272).
Сабиршүнас алим Әзиз Мирәһмәдов исә «Нолур ширинмәзаг етсә...» ше’риннн 1907-ҹи илдә јавылдығыны
көстәрдији һалда, һәмин ше’рә мүгәддимә кими верил- миш
«һәмшәри» фелјетонундан кәтирдији сәтирләрин
1906ҹы илә аид олдуғуну гејд едир (61, 298).
Бу мүлаһизәләрдә бир нечә әдәби-тарихи һадисә вә факт
долашыг салынмышдыр. Елми һәгигәт наминә де- мәлијик
ки, сијаси һадисәләрин әсл маһијјәтини дәрк едә билмәјән
авам, садәлөвһ типләрә күлмәк јолу илә өз фикрини
охуҹулара чатдырмаг үсулунда биринҹилик Сабирә дејил,
Ҹәлил Мәммәдгулузадәјә мәхсусдур. һеч олмазса, она көрә
ки, башдан-баша бу үсул үзәриндә гурулмуш «Иранда
һүрријјәт» һекајәси Сабир ше’риндән хејли әввәл јазылмыш
вә чап олунмушдур. Икинҹиси, «һәмшәри» фелјетону
1906-ҹы илин дејил, 1907-ҹи илин әдәби мәһсулдур. Буна
көрә дә ону «Нолур ширин- мәзаг етсә...» ше’риндән әввәл
јазылмыш бир әсәр кими гәләмә вермәк доғру дејилдир.
Идеја мәзмуну ҹәһәтдән бир-бирилә үзви сурәтдә бағлы
олан, бир-бирини давам етдириб тамамлајан бу ше’р вә
фелјетон «Молла Нәс- рәддин» журналынын нәинки ејни
нөмрәсиндә (1907, №3), һәтта ејни сәһифәсиндә алталта чап
олунмушдур. Дикәр тәрәфдән, јазылдығы күн нәзәрә
алынса, ше’р фелјетондан габагдыр. Сабирин дәрин
мә’налы, дузлу ше’ринә Ҹәлил Мәммәдгулузадә бир
мүгәддимә јазмағы лазым билмиш вә беләликлә, «һәмшәри»
фелјетону илә «Нолур ширинмәзаг етсә...» ше’ри гәләм
достларынын бир-бирини мүшајиәт едән әсәрләри
силсиләсинә дахил
ОЛМУШДур.

Ики сәнәткар арасындакы гаршылыглы әдәби әлагә
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вә тә’сир мәсәләси бу әсәрләрдә сон дәрәчә инҹә, спесифик
шәкилдә мејдана чыхмышдыр. Әдибин «Иранда һүрријјәт»
һекајәси халг шаиринин поетик тәфәккүрүнә вә сатирик
гәләминә тәкан вердији кими, Сабир ше’ри дә Ҹәлил
Мәммәдгулузадә фелјетонунун јаранмасы үчүн тә сирсиз
галмамышдыр. Башга сөзлә дејилсә, бу әсәрләрдә
идеја-бәдии әлагәләр гаршылыглы шәкилдә өзүнү
көстәрмиш, тә’сир әкс-тә’сирлә нәтиҹәләнмишдир.
Бу фикри ирәли сүрмәк үчүн әлимиздә нә кими әсаслар вар? «Иранда һүрријјәт» һекајәси илә «Нолур ширинмәзаг етсә мәниЈ1әлваји-һүрријјәт» ше’ри арасындакы идеја-бәдии әлагәләр нәдән ибарәтдир? Сабир өз
ше’рини јазаркән Ҹәлил Мәммәдгулузадәнин һекајәсини
охумушдурму? Бу суаллара ҹаваб вермәк үчүн «Иранда
һүрријјәт» Һекајәсииин јазылмасы вә нәшри тарихинә
диггәт едәк.
Јухарыда Һекајәнин, шаһ һөкумәти тәрәфиндән 1906ҹы илин августунда верилмиш һүрријјәтлә әлагәдар јазылдығыны демишдик. Әдиб һекајәни Иранда һурријјәт
е’лан едилмәеиндән тәхминән үч ај сонра гуртарыр. Әсәрин сонундакы «23 нојабр, 1906, Тифлис»—гејди дә онун
тамамландығы тарихи көстәрир. Бурадан ајдын олур ки,
Ҹәлил Мәммәдгулузадә һүрријјәт хәбәрини ешидән кими
дәрһал һекајәни јазмаға башламыш вә күнүн зә- рури
мәсәләсинә вахтында өз мүнасибәтини билдирмиш- дир.
Әдибин һекајәни сентјабрын әввәлләриндә, јә’ни Иранда
мәшрутә е’лан едилмәсиндән бир нечә күн сонра јазмаға
башладығына даир мүәјјән ишарәләри дә вардыр.
Әсәрләринин нәшри үчүн адәтән тәләсмәјән јазычы
«Иранда һүрријјәт» һекајәсини дәрһал чап едиб кениш
охуҹу күтләләринә чатдырмағы ваҹиб билмишдир. Бу да
мөвзусу сијаси мәгсәд үчүн сечилмиш, сүжети реал һәјат
материалы үзәриндә гурулмуш һекајәннн идеја мәзмуну
илә әлагәдар иди. Гафгазда ишләјән Иран зәһмәткешләринин сијаси шүурҹа керилијини, авам һәрәкәтләрини көстәрәркән Ҹәлил Мәммәдгулузадә нәчиб бир
мәгсәд изләјирди: шаһын вердији һүрријјәтин әсл
маһијјәтини, халг күтләләринин мәнафејинә зидд, ингнлаби һәрәкатын гаршысыны алмаг үчүн көрүлән һнјләкәр тәдбир олдуғуну охуҹуларын нәзәринә чатдырмаг вә
она гаршы дәрин нифрәт һисси ојатмаг!
Беләликлә, «Иранда һүррнјјәт» һекајәсп тамамланандан бир нечә күн сонра, 1906-ҹы нлин декабр ајында
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«Гејрәт» мәтбәәсиндә ајрыҹа китабча һалында чап олунмуш вә «Молла Нәсрәддин» мүштәриләринә төһфә көндәрилмишдир. Бу барәдә «Молла Нәсрәддин» журналынын
1906-ҹы ил 22 декабр тарихли 38-ҹи нөмрәсиндәки е’ланда
охујуруг: «1906-ҹы илин мүштәриләринә Үмидварын
јаздығы «Бәсдир бу гәдәр зүлм» китабчасыны һәдијјә
едәҹәјимизи вә’д еләмишдик. Мәзкур китабын чапына
рүхсәт верилмәдијиндән онун јеринә «Иранда һүрријјәт»
китабчасы кәләҹәк нөмрә илә һәдијјә көн- дәриләҹәкдир».
Журналын һәмлн илин 29 декабрында чыхан 39-ҹу
нөмрәсиндә исә дејилирди: «һәмин нөмрә илә 9 ајлыг
мүштәриләрә «Иранда' һүрријјәт» китабы көндәрилир».
Халг шаири Сабир «Молла Нәсрәддин» журналынын ән
фәал иштиракчысы вә даими абунәчиләриндән бири иди. О,
«Молла Нәсрәддин» журналыны мүнтәзәм олараг алыр вә
мүталиә едирди. О заманкы нәглијјат васитәләри нәзәрә
алынса, 1906-ҹы ил декабрын 30-да Тифлисдән «Молла
Нәсрәддин» журналы илә бирликдә почтла көндәрилмиш
«Иранда һүрријјәт» Һекајәсини Сабирин Шамахыда
1907-ҹи илин илк күнләриндә ала биләҹәјини тәсәввүр
етмәк о гәдәр дә чәтин дејилдир. һекајәнин Тифлисдән јола
салынмасы илә Сабирин «Нолур ширинмәзаг етсә...»
ше’ринин «Молла Нәсрәддин» журналында дәрҹ едилмәси
арасында ҹәми 20 күнлүк бир вахт кечмишдир. Көрүнүр,
Ҹәлил Мәммәдгулузадәнин өз һекајәсиндә тәсвир етдији
заһирән күлмәли, маһијјәт е’тибарилә фаҹиәли әһвалат көз
јашлары ичәрисиндә күлүш устасы Сабирдә дә дәрин тә’сир
бурахмыш вә «Нолур ширинмәзаг етсә...» сатирасынын
јаранмасы үчүн мөвзу вә материал вермишдир. Ики әсәр
арасын- дакы мөвзу вә идеја, мәзмун әлагәси мәһз бурадан
меј- дана кәлмишдир.
«Иранда һүрријјәт» һекајәсинин мөвзусу илк бахышда
чох садәдир. Өз аиләләри үчүн бир тикә чөрәк пулу газанмаг
мәгсәдилә гурбәтә дүшән уста Ҹәфәр илә Әрәбләр кәндинин
сакини Кәрбәлајы Мәммәдәлинин шүур сәвијјәси,
авамлығы, аилә һәјаты, демәк олар, һекајәнин әсас
материалыдыр. Вәтәнә мәктуб јаздырмаг үчүн уста Ҹәфәр
дә, Кәрбәлајы Мәммәдәли дә мирзәнин јанына кәлмишдир.
Әкәр уста Ҹәфәр өз мәктубунда тәзә бир' арвад алмағыны
хәбәр верир, хәрҹинин чохлуғундан, өлкәдәки баһалыгдан
шикајәтләнирдисә,
Кәрбәлајы
Мәммәдәли
анасына
јазырды: «...ај ана, дејирләр Ира-
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на һүрријјәт верибләр. Дүнән гонсур бизә хәбәр верди ки,
бизим пајымызы вәтәндә пајлајачаглар. Инди, ај ана, мәним
пајыма һәр нә душсә көндәр...» (41, 413).
һекајәнин тракикомик сүжет хәтти бу мәсәлә үзәриндә
гурулмушдур. Әсәрдәки һәр бир епизод, һәр бир детал мәһз бу
нөгтеји нәзәрдән сечилмишдир. Ҹәлил Мәммәдгулузадә
падшаһ тәрәфиндән елан олунан «һүрријјәт»ин кәскин
тәнгидини вермәк үчүн мәишәт мәсәләләриндән бир васитә
кими истифадә етмишдир. Кәрбәлајы Мәммәдәли илә уста
Ҹәфәрин өз аиләләринә мәктуб јаздырмасы, бу мәктубларын
зәрфә сәһв гојулмасы өзлүјүндә кичик долашыглыгдыр вә
онларын әсасән шәхси мәишәтинә тохунур. Ҹәлил
Мәммәдгулузадәнин бир сәнәткар кими мәһарәти мәһз елә
бурасындадыр ки, о, бөјүк бир усталыгла бу әһвалаты шәхси
аилә-мәишәт чәрчивәсиндән чыхармыш, ону. ҹәрәјан едән
ичтимаисијаси
һадисәләр
бахымындан
дәрин
мә’наландырмышдыр. Тәсвир олунан һадисәни гәләмә
алмагла әдиб синфи-сијаси шүуру зәиф олан, мүасир иҹтимаи
һәрәкатын
маһијјәтини
дәрк едә билмәјән
Иран
зәһмәткешләрини јухудан ајылтмаға чалышыр, онлары
дүшүнҹә, тәфәккүр аләминә чәкирди.
һекајәнин гәһрәманы, әдибин һәлә 1905-ҹи илдә болшевик мәтбуатында дәрҹ етдирдији мәгаләләриндән таныдығымыз чөрәк пулу газанмаг мәгсәдилә гүрбәтә дүшән
минләрлә таванасыз зәһмәткешләрдән биридир. Иранда
һәјаты јохсуллуг вә сәфаләт ичәрисиндә кечән .Кәрбәлајы
Мәммәдәли ики ил јарымдыр ки, гүрбәтә дүшмүш, иШ
далынҹа Гафгаза кәлмишдир. О, Әрәбләр кәндиндән бураја
кәләркән евдә аҹ гојдуғу анасыны, арвадыны вә оғлуну
дүшүнмүшдү. Онун мәгсәди бурада фәһләлик едиб бир тикә
чөрәк пулу газанмаг вә кәндә, өз аиләсинә көндәрмәк иди:
«Әввәлләр Кәрбәлајы Мәммәдәли фәһләлик едәрди вә ики-үч
ајда бир үч-дөрд манат хәрҹлик вә алты-једди аршын чит
көндәрәрди евинә» (41, 407).
Кәрбәлајы Мәммәдәлинин бу вәзијјәти о гәдәр дә узун
сүрмүр. Бу заман чарын Гафгазда гызышдырдығы . милли
гырғын онун бүтүн арзу вә дүшүнҹәләрини пуча чыхарыр.
Вәтәндә аҹ гојуб кәлднји аиләсинә көмәк көетәрә билмәдији
бир јана галсын, өз башыны вә бурада «аллаһын изни,
пејғәмбәрин шәриәтн илә» мүвәггәти сиғә етдији Пәринисә
адлы арвадыны белә сахлаја билмир. Газандығы бир парча
чөрәјә гане олан, вәзијјәтини јүнкүлләшдирмәк үчүн һеч бир
ҹәһд көстәрмәјән
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Кәрбәлајы Мәммәдәлинин характерини мүәјјәнләшдирән
башлыҹа ҹәһәт авамлығыдыр. О, кәскин ингилаби-сијаси
мүбаризәләр дөврүндә јашаса да, дүнјакөрүшү е’тибарилә
әсрин сәвијјәсиндән мүгајисәолунмаз дәрәҹәдә ашағыдыр.
Ҹәрәјан едән һадисәләрин әһәмијјәтини баша дүшмәјән,
иҹтимаи һәрәкатын азадлыг уғрундакы мүбаризәләрин
маһијјәтини дәрк едә билмәјән Кәрбәлајы Мәммәдәли һәр
шеји јухарыдан—аллаһ вә падшаһдан көзләјир. О, падшаһа
дуа едир, онун Ирана «һүрријјәт» вермәсинә инаныр. һәтта
бу «һүрријјәт»дән өзүнә пај умур. Индијә кими јохсул
күзәран кечириб, «чох гара күн чәкмиш» Кәрбәлајы
Мәммәдәли бундан сонра вәзијјәтинин јахшылашаҹағыны
күман едир, падшаһын вердији «һүрријјәт»дән өзү үчүн бир
сәадәт вә ниҹат көзләјир. О бу барәдә арвадына дејир:
«Пәрини- сә, аллаһ гојса, бундан сонра пулумуз чох олар.
Елә һа дејирдин ки, мәнә урус мәхмәриндән бир архалыг ал.
Инди, валлаһ, бундан сонра аларам. Ахы, өзүн көрүрдүн ки,
пулум көрмүрдү; амма, аллаһ гојса, бундан сонра пулум чох
олар» (41,409). Лакин Кәрбәлајы Мәммәдәлинин севиыҹи
тез јараныб, тез дә кечир. Консулун дедијинә көрә,
һәмшәриләрә «һүрријјәт»и анҹаг Иранда өз вәтәнләриндә
пајлајаҹагмышлар. Одур ки, Кәрбәлајы Мәммәдәли
анасына мәктуб көндәриб өз пајыны истәјир.
Ҹәлил Мәммәдгулузадә бурада мәсәләни чох дәрин,
һәм^ дә кәскин шәкилдә гојур, бүтүн бү «һүрријјәт» комедијасынын ич үзүнү ачыр. Әдиб көстәрир ки, һүрријјәт
һеч вахт верилмәз, алына биләр, һәм дә зорла, ингилаб
васитәсилә алына биләр. Мүтләгијјәт үсул-идарәси галдыгҹа әсл азадлыгдан сөһбәт ола билмәз. Мүтләгијјәт илә
демократија, истибдад илә һүрријјәт бир араја сығышмаз.
Бирини гәбул едән о бирисини атмалыдыр. Башга јол
јохдур.
һекајә мүәллифи мәһз бу ҹүр «һүрријјәт»ин, јухарыдан, падшаһларын әли илә верилән «һүрријјәт»ин ич үзүнү
ачыр, зәһмәткешләр үчүн онун фәлакәтли нәтичәләрини
көстәрирди. Әдибин фикринҹә, падшаһын вердији
«һүрријјәт» көздән пәрдә асмаг, тез јатанлары јухуја
вермәкдән башга бир шеј дејилдир. Буна инананлар, ничат
јолуну онда көрәнләр анҹаг дәрин тәәссүфә лајигдирләр.
Тәсадүфи дејил ки, әсәрдә белә «һүрриј- јәт»ә бел бағлајан,
ондан пај уман, өзү үчүн бир сәадәт көзләјән Кәрбәлајы
Мәммәдәли чыхылмаз вәзијјәтә дү-
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шүр, Пәринисәнин «урус мәхмәриндән бир архалыг» ал
маг арзусу үрәјиндә галыр (31, 159),
«Иранда һүрријјәт» истәр идеја мәзмуну, истәрсә бәдии
сәнәткарлыг ҹәһәтдән әдибин ән биткин новеллаларындан биридир. Классик новеллалары сәҹијјәләнди
рән бир сыра хүсусијјәтләр бурада габарыг шәкилдә нәзәрә чарпыр. Ҹәлил Мәммәдгулузадә һекајәләри үчүн
сәҹијјәви олан форма" садәлији, мәзмун дәринлији вә
фикри кәскинлик бу әсәрдә дә өзүнү көстәрмишдир.
Композисија ҹәһәтдән «Иранда һүрријјәт» әдибин ән
мүрәккәб һекајәеидир. О бири һекајәләриндән фәргли
олараг, бурада әһвалат бир хәтт үзрә дејил, бир нечә хәтт
үзрә инкишаф едир. һекајәнин әсас сүжети олан
«һүрријјәт» мәсәләси әтрафында, мәсәлән, ашағыдакы
әлавә хәтләр вардыр: 1. Иран зәһмәткешләринин ағыр
вәзијјәти; 2. Гадын әсарәтинә гаршы мүбаризә; 3. Әрәб
әлифбасынын тәнгиди; 4. Моллаханаларын вә күтбаш
руһаниләрин ифшасы...
Бүтүн бу хәтләр, хүсуси мәсәләләр әсас проблемә табедир вә онун һәллинә мүхтәлиф ҹәһәтдән көмәк едир.
Ҹәлил Мәммәдгулузадәнин сәнәткарлығы да елә бурада
бариз шәкилдә мејдана чыхыр. О, тәсвир етдији һадисәнин типик вә характер ҹәһәтләрини сечиб өн плана кечирмиш, әлавә хәтләрин һамысыны әсас проблемин бәдии һәлли үчүн мүһүм васитәјә чевирмишдир. Бунун
нәтиҹәсидир ки, әдиб кичик бир диалогда дәрин психоложи вәзијјәтләр, биткин портретләр јаратмаға мүвәффәг
олмушдур.
«—Дадаш, сән аллаһ бу кағызы апар вер бир адам
охусун, көрәк бурада нә јазылыб?
Кәрбәлајы Рза әввәл кағызын әһвалатыны баҹысындан сорушду вә бир гәдәр фикирләшиб деди:
— Ај гыз, Пәринисә, сәнин һеч ағлын јох имнш.
— Нијә, дадаш?
Гардашы ҹаваб верди:
— Ај ахмаг, бир фикир елә көр, Ираннан да бура
һүрријјәт кәләр?
Пәринисә деди:
— Ај дадаш, сән нијә елә сөз данышырсан? Иран нә
узаг јолду ки, кәлмәсин?! Әрәбләр кәнди одур а... Аразын
гырағындады. Нә бир узаг јолду ки?!
— Јахшы дејирсән, Пәринисә, Әрәбләр чох узаг Јер
дејил, амма... о тајдан бу үзә һәна кәләр, сәбзә, бадам ичи
кәләр, түтүн, чај, тирјәк... белә задлар кәләр; јохса,
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валлаһ мән өмрүмдәбир дәфә дә ешитмәмишәм ки, һүрријјәт кәләр..> (41, 414—415).
Ҹәлил Мәммәдгулузадә һекајәләринә хас олан лаконизм, тәсвир вә ифадә јығҹамлығы бурада өзүнүн парлаг
әксиии тапмышдыр. Кичик бир епизодда һәм әһвалатын
маһијјәти, һәм дә образларын характери, шүур сәвијјәси
ачылмышдыр.
Белә
лаконизм
нәинки
образы
ҹылызлашдыркыр, јохсуллашдырмыр, һәтта онун реаллығыны даһа да күҹләндирир, образ дәгиг форма вә дәрин
мәзмун кәсб едир. Пәринисә бу сөзләрлә өзүнә ән доғру
хасијјәтнамә верир. Бурада Ҹәлил Мәммәдгулузадә
сәнәткарлығынын бир сәҹијјәви хүсусијјәти дә өзүнү
көстәрир: бир адамын характеристикасыны башгасынын
дили илә вермәклә дејән адамын өзүнү дә сәҹијјәләндирмәк!
Јухарыдакы парчада, ејни заманда, кәскин истеһза,
кинајә илә јанашы инҹә бир јумор, дост күлүшү дә вардыр.
Әдиб истибдад гурулушунун әздији, аҹынаҹаглы һала
салдығы Кәрбәлајы Мәммәдәли, Пәринисә кими зәһмәт
адамларыны ајылмаға, мүбаризәјә чағырыр, онларын
ниҹаты үчүн чарә ахтарыр. Беләләринә јазычы илыг бир
јуморла, зарафатјана ифадәләрлә мүраҹиәт едир, онлары өз
шүур сәвијјәсинә ујғун «гәрздә данышдырыр. Әдиб демәк
истәдији әсас фикрини, мәтләбини дә бу сөһбәтләр
ичәрисиндә әридир.
«Иранда һүрријјәт» өзүнүн бә’зи хүсусијјәтләри илә,
хүсусән зәһмәткешләрин авамлығы, хүлјаларыны тәнгид
ҹәһәтдән әдибин бир ил габаг, 1905-ҹи илдә јаздығы «Уста
Зејнал» һекајәси илә сәсләшир. Бир-биринә чох јахын олан
уста Зејнал вә Кәрбәлајы Мәммәдәли сурәтләриндә Ҹәлил
Мәммәдгулузадә, ејни заманда, дини зеһнијјәтә хас олан вә
инсанлары һәјатдан, ичтимаи мүбаризәдән узаглашдыран
тәвәккүл дүнјаҝөрүшүиә, пассивизм фәлсәфәсинә дә
сарсыдыҹы зәрбә вурмушдур. Әдиб өз гәһрәманларынын
шүурундакы мүртәҹе тәсәввүрләри мејдана чыхартмагла
онларын азадлыг мүбаризәсинә гошулмаларына әнкәл
төрәдән сәһв бахышларыны тәнгид едирди. һәм дә бүтүн
бунлары елә камил бәдии усталыгла әкс етдирирди ’ки,
«Уста Зејнал» да, «Иранда һүрријјәт» дә дәрһал, мејдана
чыхдығы илк күндән әдәбијјатымызын биткин, нүмунәви
новеллаларындан бири кими диггәти ҹәлб етмишдир.
һәјатын реалист әкси әдибин һекајәләринә һәм дәрин
иҹтмаи-сијаси мәзмун верир, һәм дә бу әсәрләри кениш
бәдии үмуми-
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ләшдирмәләр сәвијјәсинә галдырырды. Бүтүн бу хүсусијјәтләринә көрәдир ки, «Уста Зејнал» вә «Иранда
һүрријјәт» истәр Ҹәлил Мәммәдгулузадә, истәрсә үмумән
Азәрбајҹан новеллачылығынын ән јахшы нүмунәләриндән сајылмагдадыр. Образлары сәҹијјәләндирән психоложи дәринлик, сүжетин садәлији, һәр ҹүр заһири
еффектдән узаглығы, новеллаја мәхсус сүр әтлә инкишафы, дилин һәјатилији вә ифадәлилији—бу һекајәләрин
охуҹулар арасындакы мүвәффәгијјәтини тә’мин едән
башлыҹа ҹәһәтләрдәндир.
Халг шаири Сабирин «Нолур ширинмәзаг етсә мәни
һәлваји-һүрријјәт» ше’риндә тәсвир етдији авам, садәлөвһ
тип дә санки Кәрбәлајы Мәммәдәлинин доғма гардашыдыр. Истәр Кәрбәлајы Мәммәдәли, истәрсә Сабирин
гәһрәманы нәинки азадлыг, мәшрутә уғрундакы мүбаризәнин маһијјәт вә әһәмијјәтини дәрк едә биләчәк
сәвијјәдә дејилләр, һәтта «һүрријјәт» сөзүнүн лүғәви
мә’насы белә онлар үчүн ејни дәрәҹәдә гаранлыг, анлашылмаздыр. Онларын һәр икиси «һүрријјәт»и даһа чох
әшја, «пул» формасында дүшүнүр, јохсуллуғун дашыны
атмаг үчүн ондан өзүн.ә бир пај умурса, Сабирин гәһрәманы да «һүрријјәт»и ширин һалва шәклиндә тәсәввүр
едир, «бир лөгмә јејиб охгај» демәк истәјир.
«Нолур ширинмәзаг етсә...» ше’ри авам, садәлөвһ Иран
фәһләсинин дилиндән јазылмышдыр. Фәһлә јухуда көрүр
ки, бир кәмијә һүрријјәт һалвасы јүкләнир, тајлар
бир-биринин үстүнә галаныб дағ кими уҹалыр. Чохдан
һалва шөвгүндә олан фәһлә өз һүријјәт пајыны алмаг
истәјир. Лакин сөзү хоша кәлмәдијиндән рәдд едилир, она
һеч бир шеј верилмир. һалва пајындан мәһрум олан фәһлә
«кәмалијә’с илә» бир јанда әјләшнр, һүрријјәт һалвасы илә
долу кәми исә јола дүшүр. Чох кечмир ки, кәмннин дор
ағаҹында бу сөзләр јазылмыш бир гара бајраг көрүнүр:
Охуркән хәтти мә’лум олду кәштибаны гәрг олмуш,
Галыб дәрјадә һејран кәштији-дә’ваји-һүррнјјәт.
Хүрушан мөвҹләр һәр сәмтдән јексәр һүчумавәр,
Көрүб әмвачы кәштидән уҹалды: вај, һүрријјәт!
Бу сәсдән сәксәниб дурдум, көтүрдүм саәтә бахдым, һәлә
көрдүм ки, шәбдир, сөјләдим, лај-лај һүрријјәт!

Зәһмәт адамларынын ширин арзулары вә хам хәјаллары илә реал вәзијјәт арасындакы дәрин учуруму кестәрәркән јуху формасындан истифадә етмәк Ҹәлнл
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Мәммәдғулузадә һекајәсиндә дә, Сабир ше’риндә дә нәзәрә
чарпан мүштәрәк ҹәһәтләрдәндир. Әкәр Сабирин
гәһрәманы јухусунда «тај-тај һүријјәт һалвасы» көрүр,
ондан јејиб ләззәт апармаг истәјирсә, чохдан бәри интизарла мәктубун јолуну көзләјән Пәринисә дә јухусунда
«јекә-јекә чуваллара долдурулмуш гарпыз» көрүр, јухунун
«чин олаҹағыны», һүрријјәтдән хәбәр чыхаҹағыны күман
едир.
«Иранда һүрријјәт» һекајәсинин мәһз бу ҹүр—Пәринисәнин јухусу илә тамамланмасы да мараглыдыр. Башдан-баша ҹидди кәркинликлә инкишаф едән әһвалат
көзләнилмәз бир ихтилафла да битир: Кәрбәлајы Мәммәдәлинин әввәлки арвады гардашы илә бирликдә кәлиб
Кәрбәлајы Мәммәдәлини дә, Пәринисәни дә говуб евдән
чыхарыр. Сүжет хәттинин тәбии инишафындан доған бу
финал әдибин изләдији мәгсәд нөгтеји-нәзәриндән дә
мәһарәтлә дүшүнүлмүшдүр. Көрүнүр, Иран ин- гилабынын
зәиф, мәһдуд ҹәһәтләри мәсләк достларыны дәрин
дүшүндүрмүш вә онлар белә бир үсулдан истифадә едәрәк
һүрријјәтдән көзләдикләри ширинлик әвәзинә аҹылыг
дадан зәһмәт адамларынын аҹынаҹаглы вәзијјә- тини
көстәрмәк јолу илә онлары ајылтмаг, баша салмаг
истәхмишләр. Баша салмаг истәмишләр ки, сиз шаһдан,
падшаһдан көмәк көзләмәјин; онларын вердији мәшрутә
пајына көз дикмәјин; һүрријјәт һалвасы ағзынызы суландырмасын. Сизин һәгиги ниҹатыныз өзүнүздән асылыдыр, ајылын, әтрафдакы һадисәләрә ачыг көзлә ба- хын!
(11, 15).
Бу мәсәлә Сабир ше’ринә мүгәддимә кими верилмиш
«һәмшәри» фелјетонунда даһа габарыг шәкилдә гојулмуш
вә садә, һәјати мисалларла изаһ олунмушдур. һекајә вә
ше’рдән фәргли олараг, фелјетонда Ҹәлил Мәммәдгулузадә өз фикрини, мәтләбини ачыг, мүстәгим ифадә
јолу илә кетмишдир. «Аҹындан Русија торпағына
дағылан», мәҹлисләрдә «адам јеринә гојулмајан» Иран
зәһмәткешләринә әдибин үч төвсијәси вардыр: әл-әлә вериб
бирләшмәк, «таримар вәтәнин» һалына јанмаг вә шаһын
вердији һүрријјәтә бел бағламамаг.
«һәмшәри» фелјетонуну Ҹәлил Мәммәдгулузадәнин
һәлә 1905-ҹи илдә болшевик мәтбуатында чап олунмуш
публисист мәгаләләриндә ирәли сүрдүјү кәскин ингилаби
идејаларын «Молла Нәсрәддин» сәһифәләриндәки давамы
вә инкишафы кими гијмәтләндирсәк, һеч дә сәһв етмәрик.
1905-ҹи илин аловлу мүбаризәләри дөврүндә
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Иран зәһмәткешләрини бирләшмәјә чағыран, ичтимаи
фикир тарихимиздә илк дәфә олараг «Коммунист манифести»нин дүнја пролетариатынын һәмрә’јлији барәсиндәки мәшһур шүарыны тәкрар едән Ҹәлил Мәммәдгулузадә «һәмшәри» фелјетонунда бир даһа һәмин мәсәләјә
гајытмыш, һәмрә’јлијин маһијјәтини вә әһәмијјәтини садә, анлашыглы бир үсулла зәһмәт адамларына изаһ етмишдир. «Еј Ирани-виранын хаки-пакынын јетим балалары һәмшәриләр!.. Кәрәк бир-биринизлә әл-әлә верәсиниз, јә’ни Мәһәммәдвәли кәрәк јапышсын һәсәнин әлиндән, һәсән—Кәрбәлајы Гасымын әлиндән, Кәрбәлајы
Гасым—уста Ҹәфәрин әлиндән... Хүласә, чәми һәмшәриләр кәрәк јапышсынлар бир-биринин әлиндән, јә’ни бирләшсинләр».
Ҹәлил Мәммәдгулузадә әл-әлә вериб бирләшмә илә
јанашы, бир парча чөрәк үчүн чөлләрә дүшән Иран пролетариатыны синфи, сијаси шүурҹа инкишафа, вәтәнин
азадлығы вә истиглалијјәти уғрунда мүбаризә мејданы- на
атылмаға чағырырды. Нәһајәт, бөјүк әдиб «Иранда
һүрријјәт» һекајәсиндә реал, бәдии бојаларла тәсвир
етдији, Кәрбәлајы Мәммәдәли вә Пәринисә кими ҹанлы
инсан характерләри илә дедији һәјат һәгигәтини бир да- һа
хатырладараг фелјетонуну бу сөзләрлә битирирди:
«Горхурам Иранын һүрријјәтинә үмидвар олуб кенә јатасыныз. Јох, Иранын һүрријјәтинә чох да бел бағламајын. Јахшысы будур, гулаг асын, көрүн бизим һопһоп бу
барәдә нә дејир»,—дејиб диггәти мәсләк досту Сабирин
дәрин мә’налы, сијаси сатирасына ҹәлб едирди.
Иран ингилабындакы мүвәффәгијјәтсиз аддымларын
башга бир сәбәби дә Ҹәлил Мәммәдгулузадә вә Сабири чох
дүшүндүрүрдү. О да руһаниләрин, нүфузлу мүҹтәһидләрин азадлыг вә мәшрутә уғрундакы үмумхалг мүбаризәсинә мүнасибәтдә тутдуглары мүртәҹе, әксингилаби хәтти-һәрәкәт иди. «һәгигәт дүнјада бирдир вә о
һәгигәт дә будур ки, Ираны гарышдыран вә бу һала салан
мүчтәһидләрдир»,—сөзләрини Ҹәлил Мәммәдгулузадә әбәс
јерә јазмамышды. Илк дәфә «Молла Нәсрәддин»
журналында дәрҹ едилән (1908, №52), индијәдәк әдибин һеч
бир күллијјатына дүшмәјән «һәгнгәт» фелјетонундан
кәтирдијиЧшз бу сөзләр 1908-ҹн илдә јазылмышдыр. һәм
дә мәшрутәни «хнлафи-шәриәт», мәшрутәчиләри исә
«кафир» адландыран Шејх Фәзлүллаһ, һаҹы Мирзә һәсән
кими руһаниләрә гаршы јазылмышдыр. Бу мәсәләдә дә
Ҹәлил Мәммәдгулузадә нлә Саби-
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рин гәләми бир-биринә гүввәт вермиш, «каһ нала, каһ мыха
дөјән», икиүзлү сијасәт јеридән руһаниләрин чиркин
сифәтләрини бүтүн дәринлији илә ачыб ортаја гојмаға,
халгын көзүндә онлары нүфуздан салмаға көмәк етмишдир.
Әдибин «һәгигәт» фелјетонуну халг шаиринин «Заһида, кәл
сојунаг бир кәрә палтарымызы» мисрасы илә башланан
мәшһур сатирасы мүшајиәт едир, тамамлајыр. һәм дә Сабир
сатирасы тәкҹә Иран мүҹтәһидләрини ифша илә
мәһдудлашмыр; бу сатира, үмумијјәтлә, руһаниләрин
ријакар, хаин сифәтләри вә бәд әмәлләри һаггында ајдын
тәсәввүр вермәкдәдир.
Ҹәлил Мәммәдгулузадә мүҹтәһидләрин авам ҹамаа- ты
неҹә алдатдыгларыны, онларын башына нә кими ојунлар
кәтирдикләрини рәсми мәтбуат хәбәрләринә әсасланараг
кәскин кинајә, сатира дили илә белә ачыб сәҹијјәләндирир:
«Әкәр бир күн хәбәр чыха ки, худанә- кәрдә, бүтүн Иран
ҹамааты дәли олуб, мән һеч тәәҹҹүб еләмәнәм; сәбәб будур
ки, бир күн Кәрбәла вә Нәҹәфүл-Әшрәф мүҹтәһидләриндән
телеграф кәлир ки, мәш- рутијјәт мүвафиги-шәриәтдир, бир
күн ҹәми Иранын мүҹтәһидләриндән телеграф кәлир ки,
мәшрутијјәт хи- лафи-шәриәтдир. Бири белә дејир, о бири
елә дејир. һансына инаным? Валлаһ, инсан дәли ола биләр. О
да мүҹтәһиддир, бу да мүҹтәһиддир. һансына инаным? Бу
күн бири дејир мәшрутијјәт јахшы шејдир, — мәшрутијјәт
тәрәфдары оларам, сабаһ о бири дејир мәшрутијјәт шејтан
ишидир,—истибдад тәрәфдары олурам. Пәс нә еләјим?
Валлаһ, аз галырам дәли-диванә олам».
Маһир фелјетон устасы өз фикринин доғрулуғуна охучуларда шүбһә јери гојмамаг үчүн рәсми мә’луматын дәрҹ
едилдији мәтбуат органыны да, онун нөмрәсини дә
кестәрмзји лазым билир. Сонра исә охуҹуларыны дүшүнҹә,
тәфәккүр аләминә, сағлам мүһакимәјә чағырыр. һәгигәти бу
јолла ашкара чыхартмаға,мүҹтәһидләрин үзәриндәки
^үгәддәслик пәрдәсини јыртмаға чалышыр. Онларын сөзүнү
дә, ишини дә олдуғу кими сәчијјәләндириб охуҹуларын
мүһакимәсинә верән әдиб фелјетонун сонунда үзүнү ҹамаата
тутуб: Сизин инандығыныз, дедикләринә әмәл етдијинИз
мүҹтәһидләрин әсл симасы, бах беләдир! — дејир.
Мүбаһисә, мүнагишә формасында јазылмыш «Заһида,
кәл сојунаг...» ше’риндә дә бу үсулдан истифадә олунмушдур. Халг шаири руһаниләрин симасыны ачмаг үчүн
онларын сөзү илә иши, вәди илә әмәли арасындакы дә-
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рин зиддијјәти көетәрмәјә хүсуси диггәт јетирмишдир. Бу
зиддијјәти ашкара чыхармаг үчүн Сабир өз мүаризини
мүбаһисә мејданына, халг гаршысына чағырыр:
Заһида, кәл сојунаг бир кәрә налтарымызы,
Чыхараг заһирә батиндәки әфкарымызы,
Пишкаһи-нәзәри-хәлгә дутаг варымызы,
Көрүб онлар дәхи тәһгиг еләсин карымызы,
һәр кимин ағы гара исә утансын, а балам!
Бәлкә илләрҹә јатанлар бир ојансын, а балам!..
Кәл јазаг шәрт үчүн өз тәрчүмеји-һалымызы.
һәм дә доғру олараг шәрһ едәк әһвалымызы,
Хәлг тәтбиг еләсин һалымыза галымызы,
Анласынлар да, нолур, гајеји-амалымызы,
һәр кимин гәлби гара исә утансын, а балам!
Бәлкә илләрчә јатанлар бир ојансын, а балам!

Тәкҹә бу сатирасында дејил, руһаниләрә мүраҹиәт
шәклиндә јазылмыш бир сыра башга ше’рләриндә дә Сабир
өз дилиндән данышыр. Бу типли әсәрләрдә фикир
мүбаһисәси, сағлам мүһакимә әсас јер тутур. Халг шаири
бош, ибарәли сөзләр архасында кизләнмиш заһидләрин ич
үзүнү мәһз бу јолла ачыб ифша едир. Онлары мүбаһисәјә,
ҹамаат габағына чәкиб, «батиндәки әфкары заһирә»
чыхарыр. һәр кәсин вә’динә әмәли илә ҹаваб вермәли,
«гөвлүнә фе’ли илә дајанмалы» олдуғу- ну көстәрир.
Бу мүхтәсәр гејдләрдән көрүндүјү кими, Сабирлә Ҹәлил
Мәммәдгулузадәнин
әмәкдашлығы
јалныз
өлкә
дахилиндәки иҹтимаи-сијаси һадисәләрин долғун тәсвириндә дејил, бејнәлхалг мөвзуларын биркә ишләнмәси
саһәсиндә дә әсл сәмәрә вермиш, сынагдан мүвәффәгијјәтлә чыхмышдыр. Иран ингилабы мөвзуеунда јаздыглары әсәрләрдә дә мәсләк достларынын гәләми бир-бирини
тамамлајараг көзләнән фәлакәтләри габагҹадан, бөјүк бир
узагкөрәнликлә
сөјләмиш
зәһмәткешләрә
верилән
һүрријјәтин јаланчы маһнјјәтини, һнјлә вә фырылдаг
олдуғуну ачыб көстәрмиш, бу чиркин нијјәтин һәјата
кечирилмәсиндә шаһа гуллуғуну әснркәмәјән мүҹтәһидләрин әсл симасыны халга танытмышдыр.
Ҹәлил Мәммәдгулузадә илә Сабирлн Иран ннгилабына һәср етдикләри әсәрләринин иҹтнмаи-бәдии тә сири,
әкс-сәдасы чох гүввәтли олмушдур. Сатирик әдәбнјјатымызда дөнә-дөнә бу әсәрләәә мүраҹиәт едилмәсн, мәсләк
достлары тәрәфиндән мәһарәтлә үмумиләшднрилмиш идеја
вә фикирләрдән кениш сурәтдә нстифадә олунмасы
әламәтдар бир һадисә идн. Буну ејнн мөвзуда јазыл-
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мыш сонракы бәдии вә публисист әсәрләрдә ајдын көр- мәк
мүмкүндүр.
«Нолур ширинмәзаг етсә...» ше’ри нәшр олундугдан аз
сонра, 1907-чи илин октјабрында «Молла Нәсрәддин»
журналында «Лај-лај» адлы бир фелјетон дәрҹ едилмишдир (№37). Тәбризлиләрин дилиндән јазылмыш һәмин фелјетонда Сабир сатирасынын сијаси, ингилаби
идејасы, халг күтләләринин шүурлу, ардыҹыл мүбаризә- си
үчүн онун әһәмијјәти јүксәк гијмәтләндирилирди.
«Әввәлән, ҹәнаб һоп-һопдан чох тәвәгге едирик ки, биз
тәбризлиләрә вә бизим һүрријјәтә саташмасын»,—кими
јары зарафат, јары ҹидди дејилмиш сөзләрлә башланан
фелјетонда мүәллиф бир сыра тарихи һәгигәтләрә тохунмуш, әсрләр боју мүҹтәһидләрин кениш халг күтләләринә моизә охудугларыны, ону јатыртмаға чалышдыгларыны Сабир сатирасынын күҹлү ојадыҹы тә’сири илә
мүгајисәдә белә сәҹијјәләндирмишдир:
«Бунлар һамысы кечәндән сонра биз тәбризлиләр бир
нечә шејә мәәттәл галмышыг: индијә кими мин ил- ләрин
мүддәтиндә бизим мүҹтәһидләримиз минләрҹә китаблар
бағлајыблар, минләрҹә рисаләләр јазыблар, амма биз бу
китаблары вә бу. рисаләләри нә гәдәр вәрәгләјирик,
һүрријјәт сөзү тапа билмирик. Јә’ни ағалар мин илләрин
мүддәтиндә
биз
мүсәлманлара
дејибләр:
«Лајлај
һүрријјәт!»
Инди рәһмәтлик оғлу һоп-һоп да бир тәрәфдән башлајыб: «Лај-лај һүрријјәт!» Рәһмәтлик оғлу истәјир ки,
«пишијим-пишијим»нән ојатдығымыз һүрријјәти бир дә
Јатыртсын...»
Көрүндүјү кими, Сабирлә Чәлил Мәммәдгулузадәнин
оиркә ишләдикләри, ејни ҹүр сәҹијјәләндирдикләри мөвзуларын әһатә вә тә’сир даирәси сон дәрәҹә кенишдир.
Мәсләк достлары чаризмин милләтчилик сијасәтини ифша вә халглар достлуғу идејаларыны тәблиғ едирдиләр;
дини мөвһумат вә ҹәһаләт әлејһинә мүбаризә апарыб, кәнч
нәслин
мүтәрәгги
руһда
тәрбијәләндирилмәсинә
чалышырдылар; Иран зәһмәткешләрини шаһ истибдадына гармш, азадлыг вә демократија уғрунда шүурлу вә
ардыҹыл мүбаризәјә чағырыр, јухарыдан верилмиш
«Пүрријјәтин әсл маһијјәтини ачыб халга көстәрирдиләр.
Мәсләк достларынын тәблиғ етдикләри бүтүн бу ндејалар
дөврүн зәрури тәләбләриндән доғмуш вә кеннш күтләләрин
ингидаби руһда маарифләнмәсиндә мү- пүм рол
ОЈнамышдыр.
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Сабирлә Ҹәлил Мәммәдгулузадәнин «Молла Нәсрәддин» сәһифәләриндәки тарихи әмәкдашлығыны вә
мүбариз мәсләк достлуғуну тәкҹә онларын бир-бирини
мүшајиәт едиб тамамлајан, ејни бир мәсәләнин, бу вә ја
дикәр идејанын камил бәдии һәллини верән әсәрләри,
әлбир мүбаризәнин парлаг нүмунәси кими гијмәтләндирдијимиз ше'р вә фелјетонлары илә мәһдудлашдырмаг,
Јалныз бунларын әсасында изаһ едиб сәҹијјәләндирмәк
доғру олмазды. Ики јазычы арасындакы мә’налы әдәби
әлагәләрин идеја мәзмуну вә онун тәзаһүр формалары
һаггында долғун тәсәввүр алмаг үчүн бу әлагәләрин башга
бир хүсусијјәти, биринҹидән һеч дә аз әһәмијјәтли олмајан
мараглы бир формасы үзәриндә дә дајанмаг лазым кәлир.
Әдәби әлагәнин һәмин формасы Ҹәлил Мәммәдгулузадә
илә Сабир әмәкдашлығынын әһатә даирәси һаггында
охуҹунун тәсәввүрүнү кенишләндирмәклә јанашы, Сабир
јарадыҹылығы вә дүнјакөрүшүнүн инкишафында «Молла
Нәсрәддин» журналынын ролуну ајдынлашдырмаг үчүн дә
мүһүм әһәмијјәтә маликдир.
Истәр өлкә дахилиндәки иҹтимаи-сијаси вәзијјәти,
истәрсә бејнәлхалг һадисәләрин кедишини диггәтлә изләјән, ҹәрәјан едән һадисәләри вахтында вә кәскин шәкилДә әкс етдирән «Молла Нәсрәддин» журналынын бә’зи
мәсәләләрдә Сабир јарадыҹылығыны истигамәтләндирдији, онун сатирасы үчүн зәнкин вә әлван материал
вердији тарихи һәгигәтдир. Бу да чох тәбии вә ганунаујғун
бир һал иди. «Молла Нәсрәддин» журналы Загафгазијанын ири сәнаје Вә мәдәнијјәт мәркәзләриндән бири
кими шөһрәт тапмыш^ Тифлисдә нәшр олунурду, иҹтимаи-сијаси һәјат вә бејнәлхалг аләмлә мөһкәм тәмасда иди.
Журнал өз дөврүнүн бир чох танынмыш, кәскин гә- ләм
саһиби олан мүһәррирләри илә јанашы, ејни заман- да,
кениш охуҹу күтләләринин көмәјинә архаланырды.
«Молла Нәсрәддин»ин Загафгазија һүдудларындан чох- чох
узагларда да мүхбирләри вә охуҹулары вар иди. Журналын
редаксијасы арасыкәсилмәдән күлли мигдарда мүхбир
јазылары вә охуҹу мәктублары алырды ки, бүтүн бу
материаллар «Молла Нәсрәддин» мүһәррирләринии гәләми
илә әтә-гана долур, бир чох һалларда илк, ибтидаи
мәзмунуну дәјишәрәк тамамилә Јени мәна вә әһәмијјәт кәсб
едирди.
«Молла Нәсрәддин» редакторунун јаздығы публиснст
6
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мәгалә вә фелјетонлар исә һәмишә јүксәк идеја мәзмуну,
сијаси кәскинлији, рәнкарәнк сатирик бојалары илә
сечилир вә журналын парлаг сәһифәләрини тәшкил едирди. Ҹәлил Мәммәдгулузадә ән ади, садә мәишәт деталларыны белә дәрин ичтимаи-сијаси проблемләрин сатирик ифадәси үчүн мүһүм васитәјә чевирирди. Әдибин һәлә
илк һекајәләриндә тәсадүф етдијимиз бир тәсвир БӘ ифадә
үсулу онун, демәк олар, бүтүн сонракы јарадычылығында, о
чүмләдән «Молла Нәсрәддин» сәһифәләриндә дәрҹ олунмуш
фелјетонларында сәҹијјәви сәнәтжарлыг хүсусијјәти кими
диггәти ҹәлб едир: јазычы фелјетону елә кичик,
чохларынын көрдүјү, лакин әһәмијјәт шермәдији
һадисәләр, јахуд мәишәт деталлары илә башлајыр ки,
бунлар әсәрин сон мәгсәдини, нәтиҹәсини тә'јин етмир;
тәдриҹән охуҹуну даһа бөјүк, ҹидди мәсәләләрә, иҹтимаи
һәјатдакы мүһүм зиддијјәтләрә јахынлашдырыр. Диггәти
илк бахышда, мәсәлән, папаг, јамаг, мынҹыг, чанаг, чувал,
ип, күпә, дағарҹыг, зәнҹир, түстү, тикан, батдағ вә с. вә и. а.
кими ади әшја вә мәишәт деталларына ҹәлб едән Ҹәлил
Мәммәдгулузадә онлары дәриндән мә’наландырыр, демәк
истәдији әсас фикрш.и, мәтләбини һамынын јахшы билдији
бу деталларла мүгајисә фонунда бөјүк сатирикләрә мәхсус
бир усталыгла охуҹуја чатдырыр. Садә мәишәт
деталларынын мә’на0 вә маһијјәтини дәринләшдириб,
онлары мүһүм иҹтимаи вә фәлсәфи проблемләр—зүлм вә
һагсызлыға гаршы мү- баризә, азадлыг, милли интибаһ,
һуманизм проблемләри сәвијјәсинә галдырыр.
1909-ҹу илдә јаздығы фелјетонларынын бириндә Чәлил Мәммәдгулузадә «Мүсәлман мәмләкәтләриндә мәшрутә асан вәҹһлә баш тута биләрми, ја јох?» кими дөв РҮН
чох муһүм, сијаси суалыны шәрһ едәркән ҹырыг шалварын
јамағыны мисал кәтирирди. Шәрг мүстәбидләринин күндә
бир вериб-алдыглары мәшрутә илә Ҹәфәрин көһнә шалвары
арасында мараглы мүгајисә апарараг јазырды:
«Бу күн көрүрәм ки, јетим иранлылар севинҹәк гачырлар консулханаја ки, Мәһәммәдәли шаһ тәрәфиндән
мәшрутәнин тәзә е’лан олунмағы барәсиндә консула мүбарәкбадлыг версинләр.
Луиән көрүрдүм ки, гәриб османлылар гачырлар
консулханаја ки, тәзә султанын тахта чыхмағындан јана
консула «мүбарәк олсун!» десинләр.
Мән буну көрәндә Ҹәфәрин шалварынын күндә бир
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дәфә ҹырылмағы јадыма дүшдү:
бичарә ушағын анасы оғлунун шалварыны бу күн јамарды, сабаһ шалварын
бир өзкә јери ҹырыларды. Чүнки парча дәхи чүрүмүш
иди...
Инди бунлар һамысы мәним нәзәримә јамаг кими бир
шеј кәлир. Горхурам елә һеј бир уҹдан јамајасан, о бири
тәрәфдән ҹырыла».
Бу ҹүр тәсвир, тәнгид үсулу, мүһүм идејаны, мүрәккәб
иҹтимаи-сијаси һадисәни ади әшја вә мәишәт деталы
васитәсилә дәриндән ачмаг баҹарығы—Ҹәлил Мәммәдгулузадә фелјетонларынын чохунда нәзәрә чарпав
јарадыҹылыг мәзијјәти, бөјүк сатирикин маһир сәнәткарлыг хүсусијјәтидир. Мәһз бу хүсусијјәтләринә көрәдир
ки, Ҹәлил Мәммәдгулузадә фелјетонлары Сабирин дә
гәләминә гүввәт вә истигамәт вермиш, онун бир сыра
сатираларынынјаранмасы просесиндә мүһүм рол ојнамышдыр. Бу ҹәһәти Ҹәлил Мәммәдгулузадә илә Сабирин
тәкҹә мәишәт мөвзусундакы әсәрләриндә дејил, һабелә
ингилаби-сијаси һадисәләрдән бәһс едән әсәрләриндә дә
көрмәк мүмкүндүр.
Узаға кетмәјәк. Гәләм достларынын аҹлыг мөвзусунда јаздыглары әсәрләри алаг.
Әсримизин әввәлләриндә Гарабағ, Ирәван, Зәнкәзур
маһалларыны бүрүмүш күтләви аҹлыға гаршы башланан
мүбаризә кампанијасында Ҹәлил Мәммәдгулузадә вә Сабир
башда олмагла «Молла Нәсрәддин» әдәби мәктәбини
тәмсил едән тәрәггипәрвәр зијалыларын, әдиб„ шаир вә
мүһәррирләрин дә тарихи хидмәтләри олмушдур.
Нәшринин илк күнләриндән е’тибарән «Молла Нәсрәддин» журналы бу мәсәләјә хүсуси диггәт вә әһәмијјәт
верир, зәһмәткеш халг күтләләрини дәһшәтли фәлакәтдән
хилас етмәк үчүн гызғын фәалијјәт көстәрирди.
1906ҹы илдә Ҹәлил Мәммәдгулузадәнин «Молла
Нәсрәддин»
сәһифәләриндә
чаи
олунмуш
«Гарныјоғунлар» фелјетону вә Сабирин һәмин фелјетону
мүшајиәт едиб тамамлајан «һәр нә версән, вер, мәбада
вермә бир дирһәм зәкат» адлы сатирасы мәсләк
достларынын аҹлыг әлејһинә башладыглары әлбир
мүбаризәнин нлк вә мә’налы ифадәси иди. Бу әсәрләр
барәсиндә әввәлки сәһифәләрдә бәһс етдик. Лакин аҹлыг
проблеми һәлл еднлмәдијиндән Ҹәлил Мәммәдгулузадә вә
Сабирин мүбаризәси дә дајанмамышды. 1907—1908-ҹи
илләрдә бу мәсәләјә дөнә-дөнә гајыдан һәр ики сәнәткар
аҹлыг
мөвзусунда
ајрыҹа
әсәрләр
силсиләси
јаратмышдыр; сөздә
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вәтән вә милләтдән дәм вуран, ишдә зәһмәткеш күтләләрә
маддн көмәк кастәрмәкдән бојун гачыран буржуамүлкәдар
ағаларын чиркин, гејри-инсани сифәтләрини, түфејли
тәбиәтини сатира атәшинә тутаркән онларын гәләми
бир-биринә гүввәт вә истигамәт вермишдир. Дејиләнләри
ајдын тәсәввүр етмәк үчүн гәләм достларынын ејни мөвзуја
һәср олунмуш ики әсәринә нәзәр салмаг кифајәтдир.
1908- ҹи илин јанварында «Молла Нәсрәддин» журналында Ҹәлил Мәммәдгулузадәнин «От» адлы һәҹмҹә
кичик, мә’на вә мәзмунҹа долғун бир фелјетону, феврал- да
исә Сабирин Зәнкәзур бәјләринин дилиндән јаздығы «Бизә
нә?!» адлы сатирик ше’ри чап олунмушдур («№4 вә 8). һәр
ики әсәрдә ејни һәјат һәгигәтиндән—аҹлыг проблеминдән
сөһбәт кедир. Охуҹу фелјетонда Ирәван вә Гарабағ ханлары,
мүлкәдарлары, шефдә исә Зәнкәзур бәјләри илә
гаршылашыр. Әдибин фелјетонунда гүввәтли сатирик
ифадәсини тапан һуманизм вә вәтәнпәрвәрлик кими
иҹтимаи идејалар Сабир ше’риндә дә тәкраредилмәз бәдии
бојаларла әкс олунмушдур.
«От» фелјетону Ҹәлил Мәммәдгулузадә гәләминә мәхсус јығҹам тәбиәт тәсвири илә башланыр. Илин һәр фәслинин өзүнә көрә бир һүснү, көзәллији олдуғуну, шаИрләрин исә даһа чох баһар фәслини тәрәннүм етдикләри- ни
көстЗрән әдиб ики-үч сәтирдән сонра: «Кәндләрдә вә балаҹа
шәһәрләрдә гышын о гәдәр бир сәфасы јохдур?! дмма
Тифлис кими јердә гыш бөјүк бир гәнимәтдир вә демәк олар
ки, беһиштдә вә’дә олунан ләззәтләрин һа- мысыны
Тифлисдә гышда әлә кәтирмәк олар»,—дејә; Оирдән-бирә
тәсвирин аһәнкини вә истигамәтини тамамилә дәјишир.
Охуҹунун гәлбини риггәтә кәтирән инҹә, лирик тәбиәт
тәсвирини реал, тәзадлы Һәјат сәһнәләри илә әвәз едир.
Диггәти бир анлыға тәбиәт лөвһәсиндән ајырыб, Гафгаз
ҹанишининин отурдуғу гәдим вә ҹаһ-ҹәлаллы Тифлис
шәһәринә ҹәлб едир, Тифлисә кәлән ермәни чамаат
вәкилләри илә мүсәлман бәјләриндән сөһбәт ачыр.
Ҹәлил Мәммәдгулузадәнин аҹлыг мөвзусуна һәср етдији әсәрләринин әксәријјәтиндә нәзәрә чарпан әсас тәсвир
вә сәҹијјәләндирмә үсулу—һадисә вә образлары кәскин
тәзад шәклиндә ҹанландырмаг үсулу «От» фелјетону үчүн дә
тамамилә сәҹијјәвидир. Лакин бу фелјетонда бәдии тәзадын
мәзмуну вә характери дәјишмиш, јени мә’на, јени кејфијјәт
кәсб едәрәк даһа тә’сирли бир
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формада мејдана чыхмышдыр. Ејни мөвзуја һәср олун- муш
«Гарныјоғунлар» (1906), «Гули-бијабанлар» (1907) вә бир
сыра башга фелјетонларда әсасән варлыларла јохсуллары,
тохларла аҹлары гаршылашдырма јолу илә кедән вә бу
үсулла синфи тәзадлары габарыг шәкилдә нәзәрә
чарпдыран бөјүк әдиб «От» фелјетонунда ермәни вәкилләри
илә Гарабағ вә Ирәван бәјләрини, мүлкәдарларыны
гаршылашдырыр. Ермәни ҹамаат вәкилләринин хејирхаһ
ишини, аҹларын ағыр һәјат шәраитини вә күзәраныны
јахшылашдырмаг уғрундакы гызғын сә’јләрини мүсәлман
бәјләринин фәалијјәтсизлијинә, ејш-ишрәт дүшкүнлүјүнә вә
түфејли тәбиәтинә гаршы гојур.
...Ермәни вәкилләри дә, Ирәван вә Гарабағ бәјләри дә
Тифлисә кәлЛшдиләр. Бу сәфәр заман е’тибарилә бир вахта,
гыш фәслинә тәсадүф етсә дә, изләнән гајә, мәгсәд ҹәһәвдән
бир-биринә гәтијјән бәнзәмир. Ҹамаат вәкилләринин
Тифлис сәфәриндән јеканә бир мәгсәдләри варды: ермәни
аҹларына ҹанишиндән пул тәләб етмәк. Онлар ҹанишинин
јанына әлибош јох, өзләри илә бәрабәр кәндләрин
адларыны, аҹларын сајыны вә истәдикләри мәбләғин
мигдарыны көстәрән әризәләр, сијаһылар вә дикәр рәсми
сәнәдләр кәтирмишдиләр. Бәс Гарабағ вә Ирәван бәјләри,
ханлары неҹә? Онларын Тифлис сәфәриндән гәсдләри
нәдир? Бәлкә бунлар да мүсәлман аҹлары үчүн ҹанишиндән
пул тәләб . етмәјә кәлмишләр?
Ҹәлил Мәммәдгулузадәнин әсас мәтләби, фелјетонун
мәғзи, ҹаны да мәһз бу суалларын ҹавабында мејдана
чыхыр. Фелјетонда бу суаллара елә тутарлы, өлдүрүҹү
ҹаваб верилмишдир ки, һәмин ҹавабы истәр кинајәли
күлүшүнүн кәскинлијинә вә иҹтимаи-бәдии тә’сиринә көрә,
истәрсә дә тәнгид һәдәфинә ачылан атәшин сәррастлығы
бахымындан
Ҹәлил
Мәммәдгулузадә
јарадыҹылығындакы ән гүввәтли, биткин сатирик лөвһәләрлә
мүгајисә етмәк олар.
Гафгазын һәр јериндән Тифлисә кәлән ермәни ҹамааты вәкилләринин хејирхаһ нијјәтләри илә өз охуҹусуну
таныш етдикдән сонра маһир фелјетон устасы јазыр:
«0 күнләрдә 'мән Тифлисдә күчә илә кедәркән Ирәван
ханларындан да көрдүм вә Гарабағ бәјләриндән дә бир нечә
дәстә көрдүм. Вә көрәндә јәгин еләдим ки, бун лар да
кәлибләр мүсәлман аҹларына сәрдардан пул иетәсинләр.
Амма мә’лум олду ки, бунларын һеч бири пул истәмәјә
кәлмијиб. Ирәван ханлары нәдән өтрү тәш-
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риф кәтнрмишдиләр,—билмәдим, амма буну билдим ки,
Гарабағ бәјләри нәдән өтрү кәлибләр.
Гышда Тифлис чәннәтин бир кушәсинә охшајыр. Тифлисдә сирк ојуну һәмишә гышда башланыр. Ондан өтрү ки,
мүсәлман бәјләри.вә мүлкәдарлары өзкә вәгт кәндләрдә
рәијјәтдән бәһрә јығмаға мәшғул олурлар, анҹаг гыш фәсли
бикар ола билирләр. Кәнддә дә гышда.отурмағын нә
мә’насы? Бир јандан аҹ кәндлиләрин ағлашмасы, бир
јандан да һәман өврәт-ушаг, һәман өврәтушаг. Гәрәз ки, һеч
бир ләззәти јохду...
Декабрын 27-дә ермәни вәкилләри сәрдара әризә верирдиләр вә елә һәмин күн Гарабағын гоҹа вә ҹаван бәјләри сиркдә әввәлинҹи ҹәркәдә отуруб, сирк гызларынын
чылпаг топугларына тамаша еләјирдиләр. Ермәни вә-килләринин бири ағлаја-ағлаја аҹ ермәниләрин әһвалыны сәрдара нәгл еләјирди; бәјләр дә гаггылдаја-гаггылдаја
гызларын ојнамағына чәпик чалырдылар.
Ермәниләр дејирдиләр:—Аман күнүдү, сәрдар, бизим
ачлара пул вер.
Бәјләр дејирдиләр:—Охгај, Лиза ҹан, гадавы алым!»
Халг шаири Сабирин сатирик исте’дадына тә’сир көстәрән вә онун «Бизә нә?!» сатирасынын јаранмасы үчүн
мөвзу вә материал верән бу епизоду Ҹәлил Мәммәдгулузадә
ујдурмамыш, һәјатдан көтүрмүш, бәлкә дә билаваситә
шаһиди олдуғу реал һадисә әсасында гәләмә алмыЈпдыр.
Фелјетонда бир нечә дәфә тәкрар едилән «бир ај бундан
габаг», «о күнләрдә», «декабрын 27-дә» вә с. кими
ифадәләри әсәрин нәшр тарихи (27 јанар 1908) илә
тутушдурдугда, һәмин әһвалатын 1907-ҹи илин сок
күнләриндә баш вермиш олдуғуну мүәјјәнләшдирмәк дә
чәтин дејилдир.
Реал һәјат Һәгигәтләрини әкс етдирән бу сәтирләр
вәтәндаш шаирин зеһниндә дәрин из бурахмыш вә «Би- зә
нә?!» сатнрасынын јаранмасы проеесиндә мүһүм рол
ојкамышдыр. Зәнкәзур бәјләрииин дилиндән «Молла
Нәсрәддин» редакторуна мүраҹиәт шәклиндә јазылмыие вә
бөјүк әдибин фелјетонундан тәхминән бир ај сонра, 1908-ҹи
илин февралында чап олунмуш һәмин сатирада Сабир
дејирди:
Бизә көстәрмә, әзизим, о гәм ојнагларыны,
Јазда чох кәзмишик ал күллдр ачан дағларыны,
Јығмышыг дәһјекиии, бошламышыг бағларыны,
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Гыш үчүн хошламышыг Тифлис ојунҹағларыны;
Чулғајыб Зәнкәзуру инди боранлыг, бизә нә?!
Тапмајыр аҹ-јалаваҹлар күзәранлыг, бизә нә?!
һәләлик тулламышыг ханеји-виранәләри,
Доланыб кишвәри-Тифлисдә кашанәләри,
Тапдыг ахыр Лизалар тәк нечә ҹананәләри,
Чилчырагларла ишыгландырырыг ханәләри;
Залхалар дахмасына чөкдү гаранлыг, бизә нә?!
Тапмајыр аҹ-јалаваҹлар күзәранлыг, бизә нә?!

«От» фелјетону илә «Бизә нә?!» сатирасындан кәтирдијимиз бу мисралар арасындакы идеја-тематик әлагәләр
көз гаршысындадыр. Истәр Ҹәлил Мәммәдгулузадә
фелјетонунда, истәрсә Сабир ше’риндә дөвләт вә сәрвәт
саһибләринин дәһшәтли аҹлыға дүчар олмуш һәмвәтәнләринә бәсләдикләри гејри-инсани мүнасибәт кәскин сатирик истигамәтдә сәҹијјәләндирилмишдир. һәр ики
сәнәткарын мөвзу вә тәнгид һәдәфләри бирдир, амма тәсвир
вә сәҹијјәләндирмә үсуллары бамбашгадыр. Ҹәлил
Мәммәдгулузадә Гарабағ бәјләринин түфејли һәјатыны вә
әхлаг-мәишәт позғунлуғуну әсасән мүхтәгим тәсвир үсулу
нлә ачыб көстәрмишдирсә, халг шаири һеч бир кәнар бәдии
васитәјә мүраҹиәт етмәмиш, сөзү билаваситә Зәнкәзур
бәјләринин өзләринә вермиш, онларын чүрүк Дахили
аләмләрини өз дили, өз нитгләри илә ачыб сәҹијјәләндирмәк
јолу илә кетмишдир.
Гарабағ бәјләри кими, Сабирин гәһрәманлары да «гәм
ојнаглары» адландырдыглары Зәнкәзур маһалыны јаз
ајларында гарыш-гарыш кәзир, рәијјәтдән «дәһјекини»
(мәһсулун онда бирини) јығдыгдан сонра гыш үчүн
«Тифлис ојунҹагларыны» хошлајыр. «Молла дајы»нын
лҹлара көмәк көстәрмәк барәсиндәки һуманист чағырышыны «һијлә» кими гәләмә верән мүлкәдар ағалар Тифлисдә күнүнү ејш-ишрәтдә кечирир, «аҹјалаваҹлара»
көзуҹу илә дә олсун бахмаг истәмирләр. «Гој ағарсын
фүгәра көзләринин гарәләри!», «Гарлы дағларда өләнин
ҹаны кора!»—бәјләрин әхлаги-мә’нәви симасы, аҹлара
мүнасибәтдә тутдуглары мүртәҹе мөвге беләдир.
һәр ики әсәрдәки Лиза образы да чох мараглыдыр.
•Фелјетонда бу образ кениш тәсвир олунмамыш, бәјләрин
бир ифадәсиндә онун јалныз ады чәкнлмишднр. Сабир
ше’риндә исә бу образ «Лизалар» ады алтында
үмумиләшдирилмиш вә јығҹам, сәҹијјәви ҹпзкиләрлә
ҹанландырылмышдыр. Фелјетонда охуҹунун көрмәдијн,
лакин «елә һәман өврәт-ушаг, һәман өврәт-ушаг» нфадә-
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синин көмәји илә хәјалән тәсәввүр етдији башга бир об- раз
да вардыр ки, бу да мүсәлман гадынын образвдыр. Сабир
ше’риндә бу образ да әтә-гана долмуш, «Залхалар»
тимсалында реал поетик образ сәвијјәсинә јүксәл- мншдир.
Лизаларла Залхалары гаршылашдыран бөјүк сатирик
биринҹиләрин
«чилчырагларла»
ишыгландырылан
ханәләри илә икинҹиләрин гаранлыг чөкмүш «дахмасы»
арасында да гүввәтли бәдии тәзад јарадыр ки бу тәзад
бүтөвлүкдә ше’рин мә’налы финалы олур.
Сабир ше’ринин финалы илә Ҹәлил Мәммәдгулузадә
фелјетонунун сонлуғу арасында да инҹә бир сәсләшмә,,
аһәнкдарлыг, дәрин мәзмун әлагәси вардыр. Ше’р Залхаларын «дахмасына» чөкән гаранлығын тәсвири илә битир, фелјетон исә намә’лум бир ананын сәһәр јериндән
дуран кими «аҹ јатмыш ушагларыны ојадыб» чөлләрик
јашыллашдығыны онлара хәбәр вермәси илә тамамланыр. Баһарла гышын мүгајисәли тәсвири илә башланак
фелјетон ејни тәсвирләрлә дә сона чатыр. Әдиб гыша
нисбәтән јенә дә баһар фәслинә үстүнлүк верир: «О сәбәбә
ки, баһарда от битир вә аҹларын дәхи Бакы милјончуларына еһтијаҹы галмыр».

«Молла Нәсрәддин» журналы тәкҹә өлкә дахилиндә- ки
иҹтимаи-сијаси
һадисәләрин
ишыгландырылмасындз
дејил, һабелә мүһүм бејнәлхалг мөвзуларын ишләнмәси
сапәсиндә^ дә Сабир јарадыҹылығына зәнкин материал
верирди. Журнал дүнја һадисәләринин кедишини өзүнәмәхсус бәдии бојаларла әкс етдирмәклә Сабир сатиоасынын инкишафына тә’сир көстәрир, халг шаириник
оеЈнәлхалг аләмдә баш верән һадисәләрә фәал мүнасиоәтиндә мүһүм рол ојнајырды. Бу ҹәһәтдән мәсләк достларынын Иран ингилабынын рәһбәри, ҹәсур халг гәһрәманы Сәттархана вә бу ингилабын гәддар дүшмәнләриндән бири олан Зилли-Султана һәср едилмиш әсәрләри
диггәтәлајигдир.
1908-ҹи илин октјабрында Сәттарханын рәһбәрлик
СТДИЈИ фәдаи дәстәләри шаһ гошунларыны дармадағын етди вә
Рәһим ханын гулдур дәстәсини Тәбриздән говуб чыхартды.
Әксингилаби гүввәләр үзәриндә чалынан бу хүһүм, тарихи
гәләбә мунасибәтилә октјабрын 6-да Ҹәлил Мәммәдгулузадә
Сәттарханын икидлији һаггынд» жрналда һәҹмҹә кичик,
ҹәми икиүч ҹүмләдән ибарәт»
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мә’на вә мәзмунуна сәһифәләр һәср едилмәјә лајиг бир
јазы чап етдирмишдир. «Јаша» ады алтында дәрҹ етдији
һәмин јазыда әдиб дејирди:
«Инсан һәддиндән артыг бир шејә севинәндә чох вәгт
дили тутулан кими олар вә әввәл вәгт билмәз ки, нә десин
вә нә данышсын.
Шаһын намәрд гошунларынын басылмағыны ешидиб анҹаг буну дејә биләрик:—Јаша, Сәттархан!»
Октјабрын 20-дә исә журналда Сабирин Сәттархана
һәср едилмиш мәшһур ше’ри чап олунду. Ингилаб сәркәрдәси вә халг гәһрәманынын шә’нинә гошдуғу бу ше’риндә Сабир санки «Молла Нәсрәддин» мүһәрририннн
севинҹини, шадлығыны гәлбән бөлүшүр, мәсләк достунун јығҹам шәкилдә дедији «Јаша, Сәттархан!» сөзләринин мә’на вә мәзмунуну поетик бојаларла, ҹошғун, һәрарәтли бир диллә ачыб сәҹијјәләндирмәји шаир-вәтәндаш
кими өзүнә борҹ билир, буна кәскин дахили еһтијаҹ һнсс
едирди.
Ингилаби сатиралар устасы кими танынан Сабир
«Сәттархана» ше’рини ҹидди, лирик планда јазмышдыр.
Әсәрин мөвзусуна вә идеја мәзмунуна ујғун олараг бу- рада
халг шаири өз адындан чыхыш едир. Ингилабн
мүбаризәләр тарихинә парлаг сәһифәләр јазан Сәттар- хан
һаггында һәрарәтлә данышыр, онун хидмәтләрини
бир-бир сајыб алгышлајыр. Ше’рдә лирик тәсвирин, алгыш нидаларынын өн плана кечмәси, тәсдиг вә тәрәннүмүн әсас хүсусијјәт тәшкил етмәси дә бурадан ирәли кәлир.
«Сәттархана» ше’ри үзәриндә мүфәссәл дајанмаг
фикриндә дејилик. Бу ше’р сабиршүнаслар тәрәфиндән
кениш тәһлил вә тәдгиг олунмушдур (91, 370; 61, 288—
290). Тәкҹә бир мәсәләјә—«Молла Нәсрәддин» журналында чап олунмуш мәгалә илә Сабир ше’ри арасындакы
идеја-тематик әлагәләрә диггәти ҹәлб етмәк истәјирик.
Бу бахымдан ше’рин финалы сон дәрәҹә мараглыдыр.
Сәттархан фәдаиләринин парлаг гәләбәсини ҹошғун нлһамла тәсвир вә тәрәннүм етдикдән сонра ингилабчы
шаир өз әсәрини бу мисраларла тамамлајыр:
Афәрин тәбризијан, етдиз әҹәб әһдә вәфа!
Дустү дүшмән әл чалыб ејләр сизә сәд мәрһәба!
Чох јаша, дөвләтли Сәттархан, әфәндим, чох јаша...

Ингилаб мүбаризләринин рәшадәтиндән доған мнллн
ифтихар вә севинҹ һисси, мә’нәви руһ јүксәклнјн мәгалә-
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дә дә, Сабир ше’риндә дә башлыҹа кејфијјәтдир. Зүлмә
истибдад гурулушуна кәскин нифрәт, һагг вә әдаләт мүбаризәсинин гәләбәсинә дәрин инам мәсләк достларынын
тәблиғ вә тәрәннүм етдикләри башлыҹа мотивләрдир Истәр
мәгаләдә, истәрсә Сабир ше’риндә парлаг бәдиипублисист
ифадәсини тапан бу мотивләр һәр ики сәнәткарын
јарадыҹылығындан гырмызы бир хәтлә кечиб кәләрәк,
Сәттархан фәдаиләринин гәләбәси мүнасибәтилә гәләмә
алынмыш әсәрләрдә өзүнүн јүксәк нөгтәсинә чатмышдыр.
Ҹәлил Мәммәдгулузадә вә. Сабирин Зилли-Султана
мүнасибәти исә тамам башга бир руһда, башга характердәдир. Сәттархан һаггындакы әсәрләрин мәзмун вә
үслубундан тамамилә фәргли олараг, мәсләк достларынын
Зилли-Султана һәср едилмиш әсәрләри кәскин сатирик
маһијјәт дашыјыр. Кечән әсрин икинҹи јарысында Иранда
һакимијјәт сүрән вә өлкәни хариҹи империалистләрин
јарыммүстәмләкәсинә чевирән Нәсрәддин шаһын оғлу
Зилли-Султанын- типик хүсусијјәтләрини, онун орта әср
феодалларына мәхсус мүстәбид, ганичичи характерини ачыб
сәҹијјәләндирмәк вә охуҹуда бу зүлмкара гаршы кин,
нифрәт һиссини күҹләндирмәк үчүк Ҹәлил Мәммәдгулузадә
кәскин фелјетон, Сабир исә өлдүрүҹү сатира жанрына
мүраҹиәт етмишдир. Буна көрә дә Сәттархана һәср едилмиш
әсәрләрдә көрдүјүмүз ли- рик тәсвир вә тәрәннүм руһундан
бурада әсәр-әламәт галмамышдыр.
Мәсләк достлары Зилли-Султанын тәрҹүмеји-һалыны
кениш, мүфәссәл тәсвир јолу илә кетмәмиш, онун һәјатындан јалныз бир сәһифәни, бир епизоду гәләмә алмышлар. Амма бу сәһифәдә Зилли-Султанын характеринә
мәхсус сифәтләри елә мәһарәтлә сечиб үмумиләшдирмишләр ки, нәтиҹәдә о, бир тарихи шәхеијјәт, бәдии
үмумиләшдирилмиш фәрд олмагла јанашы, мүстәбид
феодал һакимләринин бир сыра типик вә сәҹијјәви хүсусијјәтләрини өзүндә тәҹәссүм етдирән камил сатирик тип
сәвијјәсинә јүксәлмишдир. Гаҹар сүлаләсинә мәнсуб олан бу
шаһзадәнин өзбашыналығыны, өлкәдә төрәтди- ји ганлы
ҹинајәтләрини габарыг шәкилдә ачыб көстәрмәг мәгсәдилә
һәр ики сәнәткар Зилли-Султаны биринҹи невбәдә халгла,
ҹамаатла гаршылашдырмыш, ону ингилабчы күтләнин,
мүҹаһидләрин мүһакимәсинә вермишдир.
Ҹәлил Мәммәдгулузадә фелјетону илә Сабир сати-
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пасы арасындакы идеја-сәнәткарлыг әлагәләрини мүәјјәнләшдириб мејдана чыхармаг үчүн һәр ики әсәрин сүжет
хәттини гысаҹа нәзәрдән кечирәк. Истәр Ҹәлил Мәммәдгулузадә фелјетонунда, истәрсә Сабир ше’риндә гәләмә
алынмыш тарихи һадисә ејни олдуғу кими, сүжет хәтти дә
тәхминән ејни инкишаф мәрһәләсиндән кечир. һәр икИ
әсәрдә сүжет һадисәнин^әһвалатын ән јүксәк, кулминасија
нөгтәсиндән башланыр.
Ингилаби һәрәкат күҹләндији вахт Авропаја гачмыш
Зилли-Султан 1909-ҹу илдә, гардашы оғлу Мәһәммәдәли
шаһ тахтдан салындыгдан сонра керијә дөнүр. һакимијјәти
әлә кечирмәк мәгсәдилә Ирана гајыдан милләт вә вәтән
хаини дәрһал ҹамаат тәрәфиндән јахаланыр, ондан
һагг-һесаб тәләб олунур.
һәр ики әсәр бу һадисәнин тәсвири илә башланыр.
Фелјетонда Зилли-Султан мүҹаһидләрлә, Сабир ше’риндә
исә ҹамаатла гаршылашдырылыр вә бу јолла онун әмәлләри
мејдана гојулур, Ҹәлил Мәммәдгулузадә вә Сабир
јарадыҹылығына
мәхсус
сәҹијјәви
сатирик
пријомдан—һадисә вә образлары гаршылашдырма үсулундан
бу әсәрләрдә дә мәһарәтлә истифадә олунмушдур.
Ҹәлил Мәммәдгулузадә өз фелјетонунда Зилли-Султан
һаггында јајылмыш мүхтәлиф шајиәләри өтәри гејд етдикдән сонра јазыр:
«Инди Зилли-Султан һәр бир шеји көзләјә биләр. Бир
тәрәфдән бунун фикринә кәлә биләр ки, Теһранынтазә
саһиблзри буну чағырыб нәинки наибүссәлтәнә, бәлкә
падшаһ еләјәләр.
Амма бир тәрәфдән дә көзәтләјә биләр ки, буну Теһрана
чағырыб Әбдүлмәчид кими гаталар бир дама вә
дејәләр:
— Вер!—Зилли-Султан соруша ки:
— Нәји верим?—Дејәләр:
— Әввәла, инкилис банкында сахладығын јүз әлли
милјон пуллары вер! Вер Иран рәијјәтинин дәрисини соја-соја ҹибләриндән чыхартдығын јүз әлли МИЛЈОН пуллары,
вер!
Бәли, пуллары верди. Сора јахасы гуртараҹагмы ја
ј°х?
Хејр, һәлә һарасыдыр. Пуллары аландан сонра Иран
мүҹаһидләри Зилли-Султандан сорушаҹаглар ки:
— Нечә кәндин вар?—Дејәҹәк:
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— Алты јүз кәндим вар.
— Бәли, бу кәндләри һарадан вә кимдән алыбсан?
— һеч јандан вә һеч кимдән алмамышам. Анҹаг бирҹә
елә буну демишәм ки, бу кәндләр мәним олсун. Бирдән
кәндләр һамысы јығышыб кәлиб мәним олубдур.
— Пәс саһибләри?
— Саһибләрини боғдурмушам.
— Чох әҹәб, инди сәнин ҹәзан нә олсун?
Бу да мәһкәмә ишидир. Иншаллаһ, бир вәгт маҹәратын
ахырыны ешидәрик» (1909, № 30).
Ејни мөвзуја һәср етдији сатирасыны Сабир «Бура сај!»
адландырмышды. һәм ше’рин идеја мәзмуну, һәм дә бөјүк
әдибин фелјетону илә сых бағлы олан белә бир сәрлөвһә
тәсадүфи
сечилмәмишди.
Ҹәлил
Мәммәдгулузадә
фелјетонундан ҹәми үч нөмрә сонра чап олунмуш һәмин
ше’рдә (№34) Сабир дә Зилли-Султаны мүбариз, дөјүшкән
халгла гаршылашдырыр, ону һагг, әдаләт диванына
чәкирди. Мәҹбуријјәт гаршысында төвбә едиб јахасыны
гуртармаға чалышан Зилли-Султанын чиркин әмәлләрини
ингилабчы сатирик ҹамаатын дили илә бир- бир онун үзүнә
чырпырды.
Ҹәмаәт
Зилли-Султан, бура сај дөјдүрүб алдыгларыны!
Сөјүб алдыгларыны, сөјдүрүб алдыгларыны!
Зилли-Султан
Төвбә, әттөвбә, хәта раһинә кетдикләримә!
Билиб етдикләримә .билмәјиб етдикләримә!
Ҹәмаәт
Бирбәбир јадына сал ҹүмлә унутдугларыны,
Милләтин ганын алыб шишәјә тутдугларыны,
Гыш үчүн ахталајыб јајда гурутдугларыны,
Көзләрин кәлләнә дә чыхса, гус уддугларыны!
Бош данышма, бура сај өлдүрүб алдыгларыны!
Бвлүб алдыгларыны, бөлдүрүб алдыгларыны!
3 и л л и-С у л т а н
Төвбә, әттөвбә, хәта раһинә кетдикләримә!
Билиб етдикләримә, билмәјиб етдикләримә!..

Тарихчи М. С Иванов «Очерк истории
Ирана» китабында
Зилли-Султанын јарым милјон әһалидән ибарәт ики мин кәндин саһиби
олдугуну кәстәрир (сәһ. 191 — 192).
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һәр ики әсәрдән кәтирдијимиз парчаларын мүгајисәси
көстәрир ки, бу әсәрләр арасында нәинки јалныз мөвзу,
мәзмун, һабелә мүһүм бәдии јарадыҹылыг, инҹә сатирик
тәсвир вә ифадә әлагәләри вардыр. Фелјетонда Иран
мүҹаһидләри Зилли-Султандан «рәијјәтин дәриси- ни соја-соја
ҹибләриндән» чыхарыб хариҹи банкларда сахладығы пуллары
тәләб етдији кими, Сабир ше’риндә дә чамаат онун «чүмлә
унутдугларыны» бир-бир јадына салыр, «милләтин ганын
алыб шишәјә тутдуғуну» бирин- ҹи нөвбәдә хатырладыб ҹаваб
истәјир. Ҹәлил Мәммәд- гулузадә Зилли-Султаны алты јүз
кәндин саһиби, ган- ичән бир ҹәллад кими тәсвир едирсә,
Сабир дә ону «әлли иллик» ағалығы дөврүндә ҹамаатын
башына олмазын мүсибәтләр кәтирән, зорла халгын
вар-дөвләтинә јијәлә- нән гәддар бир феодал кими көстәрир.
Фелјетонда мү- ҹаһидләрин дилиндән тез-тез тәкрар олунан
«вер!» сөзү клә Сабир ше’риндә ҹамаатын дедији «бура сај!»
ифа- дәси бир-бири илә неҹә дә һәмаһәнкдир!
Мәсләк досту Ҹәлил Мәммәдгулузадә кими, халг шаири
Сабир дә ингилабчы күтләнин дилиндән дејилән сөзләрин
ифадә тәрзинә, сатирик аһәнкинә, нитгин амиранә шәклинә
хүсуси диггәт јетирмиш, диалогун идејабәдии тә’сир күҹүнү
артырмаг мәгсәдилә образлы халг тәфәккүрүнүн мәһсулу олан
садә, мә’налы ел сөзләринә, иДиоматик ифадәләрә кениш јер
вермишдир. «Гыш үчүн ахталајыб јајда гурутмаг», «милләтин
ганын алыб ши- шәјә тутмаг», «чијини, бишмишини һазыр
еләмәк» вә с. бу кими садә, һикмәтли сөзләри ҹәсарәтлә ше’рә
кәти- рән бөјүк сатирик бу еөзләрә дәрин сијаси мә’на ашыламыш халгы сојуб дар күнләри үчүн габагҹадан һазырлыг
көрән шаһ нәслинин түфејли тәбиәтини вә зүлмкарлығыны
ачаркән бунлары мүһүм поетик ифадә васитәләринә
чевирмишдир. Бундан башга, бәндләрин сонунда бөјүк бир
усталыгла
.тәкрар
олунан
«сөјүб—сөЈДүрүо»,
'
«чапыб—чапдырыб», «бөлүб—бөлдүрүб», «атыб—атды- рыб»,
«басыб—басдырыб» вә с. бу кими ифадәләр һәм әсәрин идеја
мәзмунуну, һәм дә мәнфи типин характе- рини ачмаг үчүн халг
шаири тәрәфиндән Јарадылмыш көзәл бәдии тәкрир
нүмунәләриндән сајыла биләр.
Ҹәлил Мәммәдгулузадә фелјетону илә еЈни мөвзуја һәср
олунмуш «Бура сај!» сатирасы арасындакы идеЈасәнәткарлыг әлагәләри бундан ибарәтдир. Дедикләримиздән
ајдын олур ки, бөјүк шаир өз сатирасыны Јара- даркән мәсләк
достунун фелјетонундан да тә снрләнмиш
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вә илһамланмышдыр. Она көрә дә сабиршүнасларын бу
әсәрдән бәһс едәркән сөјләдији: «Халгын көз ачыб истисмарчыларла һагг-һесаб чәкмәјә башламасы Сабирә
«Бура сај!» адлы гүввәтли сатирасыны јазмаг үчүн илһам
вермишди» (61, 283)—мүлаһизәсини натамам һесаб едирик.
Шаирин илһам мәнбәләриндән данышадкә.н «Молла
Нәсрәддин» журналынын ролуну, «Бура сај!» сатнрасынын
јаранмасында исә бөјүк әдибин индијә гәдәр тәртибчи вә
тәдгигатчыларын
диггәтиндән
кәнарда
галмыш
«Зилли-Султан»
адлы
фелјетонунун
әһәмијјәтини
көрүб-көстәрмәмәк доғру олмазды. Ҹәлил Мәммәд- гулузадә
илә Сабир арасында јараныб мөһкәмләнмиш мүбариз идеја,
мәсләк достлуғунун рәнкарәнк бәдии вфадә вә тәзаһүр
формаларындан бири дә мәһз бу әлагәләрдә өзүнү
көстәрмәкдәдир.

6
Илк нөмрәләрдә дәрҹ етдирдији мәнзум сатирик парчаларла әсл «Молла Нәсрәддин» шаирини ахтаран Ҹәлил
Мәммәдгулузадә хошбәхтликдән өз арзусуна тез чатмыш,
надир сатирик истедад саһибини вахтында тапмышды.
«Молла Нәсрәддин» сәһифәләриндә чыхыш етмәјә башлајан
Сабир
журналын
идеја-естетик
ҹәбһәсинин
мүәјјәнләшмәсиндә мүһүм рол ојнадығы кими, Лзәрбајҹан
ше’ринин
инкишафы
тарихиндә
дә
јени
бир
мәктәбин—ингилаби-сатирик ше’р мәктәбинин әсасыны
гојмуш олду. Чох кечмәдән Сабир үслубу ше’рдә әсас,
апарыҹы вә истигамәтвериҹи һаким үслуба чеврилди, бу
үслубу бәјәниб тәгдир едән, Сабир јолу илә кедән сатирик
шаирләр дәстәси јетишди. Мәһз Сабир гәләминин гүдрәти
илә әсрләрдән бәри Азәрбајҹан поезијасында әсас жанр
сајылан гәзәл жанры тәдриҹән һаким мөвгејини итирди,
заманын тәләбләриндән доған мүасир ше’р, пнгилаби
сатира сүр’әтлә инкишаф етмәјә, әсрин истигамәтвериҹи
поетик жанрына чеврилмәјә башлады. Бу просесин ҹанлы
шаһиди вә диггәтли мүшаһидәчиси олан шаир Аббас Сәһһәт
гәләм достунун новаторлуғундан бәһс едәркән дејирди:
«Молла Нәсрәддин» мејдана чыхынҹа артыг һәр
саһиби-зөвг Сабир әфәндинин ондакы нүму«еји-әш’арына
мәфтун олмагдан кәндини аламады. О көзәл ше’рләри
охујуб да анлаЈ*анлар, о көзәлликләрин зөвгүнә, фәргинә
варанлар онлары һифз етмәјә һәвәс
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етдиләр. Шаирләримиз, јахуд мүтәшаирләримиз о шивеји-мүстәһсәндә јазмаға, тәглидә башладылар. Даһз
билмәррә көһнә үслуб тәрк олунду» (81).
Сабир кими онун јолу илә кедән шаирләрин дә чоху
«Молла Нәсрәддин»ин нәшринә гәдәрмүәјјән јарадыҹылыг
јолу кечмиш, аз-чох поетик тәҹрүбә әлдә етмишдиләр.
Бунунла белә, онларын да һәләлик дүнјакөрүшләри вә
поетик үслублары мүәјјәнләшмәмишди. Бу шаирләрин һеч
бири өз сәләфләриндән нәзәрә чарпаҹап дәрәҹәдә фәргләниб
ирәли кедә билмәдикләри кими, ингилаби мүбаризә
илләринин, јени әдәби-иҹтимаи мүһитин мејдана атдығы
зәрури проблемләрин камил бәдии һәллини вериб
охуҹуларын фикрини истигамәтләндирәҹәк: сәвијјәдә дә
дејилдиләр. «Молла Нәсрәддин» журналынын нәшрә
башламасы истәр Сабирин, истәрсә дә онун. мәктәбинә
мәнсуб шаирләрин јарадыҹылыг талејинд» әламәтдар
тарихи һадисә олмушдур.
Мә’лум олдуғу үзрә, «Молла Нәсрәддин»ин руһуна
ујғун сатирик ше’рин, зәиф дә олса, илк нүмунәсини Ҹәлил
Мәммәдгулузадә вермишдир (62, 28—33). Журналын
биринҹи нөмрәсиндәки «Лисан бәласы» фелјетонуну
мүшајиәт едән мәнзум сатирик парча һәгиги «Молла
Нәсрәддин» шаирини ахтармаг јолунда бөјүк әдибин
фајдалы тәшәббүсү, кәшфијјаты иди. Сабир «Молла
Нәсрәддин» журналында иштирака башладыгдан сонра,
Ҹәлил Мәммәдгулузадәнин тә’бири илә десәк, «Лисан
бәласы»нын шаири «сәсини хырп кәсди». Бу ифадәнн әдиб
сөзүн һәрфи мә’насында дејил, тарихи һәгигәти габарыг
шәкилдә нәзәрә чарпдырмаг мәгсәдилә ишләтмишдир. О
һәгигәт дә бундан ибарәт иди ки, «Молла Нәсрәддин»
сәһифәләриндә
бир-биринин
ардынҹа
классик
сатираларыны нәшр етдирән Сабир, 1906-1907- ҹи илләрдә
журналын јеканә шаири олмушдур. Тәсадүфн дејил ки, халг
шаиринин поетик тәҹрүбәси олан гәләм достларынын да
бир чоху (Әли Нәзми, Әли Рази вә б.) илк вахтлар журнала
кичик
хәбәрләр,
мәнсур
фелјетонлар
јазмагла
кифајәтләнмиш, сатирик ше’р саһәсиндә өзгәләмләрини
сынагдан кечирмәјә тәшәббүс, јахуд ҹәсарәт етмәмишдиләр.
Тәкҹә белә бир рәгәми хатырлатмаг кифајәтдир ки, мәсәлән,
1907-ҹи илдә «Молла Нәсрәд- дин» журналында бүтүн дикәр
мүәллифләрин ҹәмиси 9 ше’ри (фелјетонларын ичиндәки
ше’р парчалары, мәнзум «Почт гутусу» вә с. дә бураја
дахилдир) дәрҹ едилдији һалда, Сабирин 34 ше’ри чап
олунмушдур. Халг шаири-
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нин һәмин илдә башга дөври мәтбуат органларында
(«Иршад», «Бәһлул» вә с.) чыхан сатираларыны да бураја
әлавә етсәк, Сабирин неҹә ҹошғун илһамла јазыб
јаратдығы барәсиндә тәсәввүр даһа да кенишләнәр.
Сабир әдәби мәктәбинә мәнсуб олан шаирләр өз устадларынын поетик үслубуну, сатирик ифадә тәрзини вә
спесифик јазы манерасыны бирдән-бирә һәзм вә дәрк «дә
билмир, тәдриҹән мәнимсәјирдиләр. Мүшаһидәләр
көстәрир ки, 1906-ҹы илин орталарындан башланан бу
дәркетмә вә мәнимсәмә просеси тәхминән 1907-ҹи илин
вхырларына гәдәр давам етмишдир. Сабир сатирасынын
тә’сири алтында јазылмыш бә’зи ше’рләрә «Молла Нәсрәддин» журналынын илк илләриндә ара-сыра тәсадүф
едилсә дә, бу тә’сир 1908-ҹи илдән е’тибарән өзүнү даһа
габарыг шәкилдә көстәрмәјә башлајыр. Диггәтәлајиг
һалдыр ки, Сабир ән’әнәләри илә бу вә ја дикәр дәрәҹәдә
бағлы олан шаирләрин чоху мәһз бу вахтдан сатирик
ше’рә кечмиш, өз мәнзум әсәрләри илә «Молла Нәсрәддин» сәһифәләриндә мүнтәзәм сурәтдә чыхыш етмәјә башламышдылар. М. С. Ордубади вә Әли Нәзминин 1906—
1907-ҹи илләрдә журналда дәрҹ олунмуш бир-ики сатирасыны нәзәрә алмасаг, бу сөзләр молланәсрәддинчи
шаирләрин, демәк.олар, һамысына шамил едилә биләр.
Беләликлә, Сабирин сатира ән’әнәләри 1908-ҹи ил- дән
е’тибарән онун мүасирләринин јарадыҹылығында хүсуси
бир гүввәт вә аһәнклә сәсләнмәјә башламышдыр.
«һәрдәмхәјал» имзасы илә јазан Мәммәд Сәид Орду- -бади,
«Мәшәди Сижимгулу», јахуд «Кефсиз» имзалары илә јазан
Әли Нәзми, «Ҹүвәллағы» имзасы илә јазан Әлигулу
Гәмкүсар, «Дабанычатдаг хала» имзасы илә јазан Әли
Рази Шәмчизадә, «Гыздырмалы» имзасы илә јазан
Мәшәди һәбиб Зејналов, «Хортдан бәј» имзасы илә јазан
Салман Мүмтаз кими шаирләр мәһз Сабир ән’әнәләри
әеасында јетишмиш көркәмли сатирикләр иди. Бундаи
башга, «Молла Нәсрәддин» сәһифәләриндә «Гејби»,
«һәрҹаји», «Зансуллу» кими мүхтәлиф кизли имзаларла
чыхыш едән вә һәләлик шәхсијјәтләри бәлли олмајан
шаирләрин әсәрләриндә дә Сабир сатирасынын күҹлү
тә’сири дујулмагдадыр.
Сабирлә онун мәктәбинә мәнсуб шаирләр арасындакы идеја-темати,к бағлылыг мүхтәлиф, рәнкарәнк формаларда мејдана чыхырды. һәр шејдән әввәл, әсәрләринин мүтәрәгги идеја мәзмунуна вә әлван сатирик бо96

јаларына көрә Сабир, башчылыг етдији әдәби мәктәбин
нүмајәндәләринин һамысындан ирәлидә кедир, молланәсрәддинчи шаирләрин јарадыҹылығына гүввәтли тәкан вә истигамәт верирди. Мүасирләри Сабир ше’ринин
һәм мәзмун, идеја, һәм дә бәдии сәнәткарлыг хүсусијјәтләриндән өјрәнир, бәһрәләнирдиләр. Онлар бөјүк шаирин
идеја вә образларындан, тәсвир вә ифадә үсулларындан
истифадә едәрәк иҹтимаи-сијаси һадисәләри сатирик истигамәтдә сәҹијјәләндирмәјә чалышырдылар. Бу шаирләрин истәр, үмумијјәтлә, мөвзу даирәләринин кенишләнмәсиндә, истәрсә онларда бејнәлхалг һадисәләрә фәал
мүнасибәтин јаранмасында Сабир сатирасынын трихи
әһәмијјәти вә әдәби тә’сири сон дәрәҹә бөјүк олмушдур.
Халг шаиринин сатира ән’әнәләри вә ичтимаибәдии
тә’сири бә’зи әсәрләрдә ачыг, чылпаг шәкилдә өзүнү бүрузә
версә дә, мүасирләри Сабир шериндән әсасән јарадыҹы
шәкилдә истифадә едир, бу ше’рин тәкраролунмаз
сәнәткарлыг сирләриндән, сатирик дил вә ифадә
хүсусијјәтләриндән өјрәнмәјә сәј көстәрирдиләр.
Сабирин иртиҹа илләриндә гәләмә алынмыш ше’рләри тәкҹә идеја, мәзмун ҹәһәтдән дејил, һабелә сатирик дил
вә үслуб хүсусијјәтләринә көрә дә сечилирди. Бу заман халг
шаири иҹтимаи-сијаси һадисәләри сәчијјәләндирәркән
өртүлү тәнгИд үсулундан, рәмз вә ишарәләрдән даһа
кениш өлчүдә истифадә едирди. Ана дилинин мә’на
инҹәликләрини дәриндән билән, әсрләрин сынағындан
чыхмыш зәнкин мә’нәви халг сәрвәтләриндән изләдији
идејанын сатирик ифадәсиндә хүсуси бир мәһарәтлә истифадә едән.Сабирин һәмин илләрдә јаратдығы гүввәт- ли
ејһамлы сатиралары иртиҹа дөврүнүн характер хүсусијјәтләрини сәҹијјәләндирмәклә галмајыб, ејни заманда ингилаби-сатирик ше’р саһәсиндә илк аддымларыны атан молланәсрәддинчи шаирләрин јарадыҹылыг
инкишафында да мүһүм рол ојнамышдыр. Бу ҹәһәтдән
тәкҹә бир ше’рин, мәсәлән, «Тө’меји-нәһар» ше’риннн
әкс-сәдасыны, бурахдығы иҹтимаи-бәдии тә’сирн хатырлатмаг кифајәтдир.
1907- ҹи илдә «Молла Нәсрәддин» журналында
«Чај- да чапан» имзасы илә дәрҹ едилмиш һәмин ше’р 15)
Сабир јарыдыҹылығы үчүн сәҹијјәви олан ејһамлы сатиранын бариз нүмунәси, иртиҹа дөврүнүн дәһшәтли
һадисәләрини өртүлү тәсвир вә ифадә үсулларында әкс
едән, рәмзләр үзәриндә гурулмуш мәшһур сатнраларындан бири иди. Ше’рин илк бејтләриндә шаир рәмзләрдән
7
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чох мә’налы шәкилдә истифадә едәрәк аҹ тојугла ҹан
овлајан гарагушу гаршылашдырырды. Инсана хас олан
бә’зи сифәтләри, о ҹүмләдән чығырмаг, јатыб јуху көрмәк
кими әламәтләри тојуг үзәринә көчүрәрәк јазырды:
Чығырма, јат, ај аҹ тојуг, јухунда чохҹа дары көр!
Сус, ај јазыг, фәзадәки үгаби-ҹаншикары көр!. һининдә
далдаланма чох, һәјәтдә дә доланма чох,
Јнјәндәки бычаға бах, о тиғи-абдары көр!
Кәтирдијин јумуртадан нәтиҹә ҹүҹә көзләмә,
Газанда гәјганаға бах, оҹагдакы шәрары көр!..

Ше’рдә аҹ тојуғун тимсалында ифадә едилән фикир,
аҹы һәјат һәгигәтләри кенишдир. Аҹ тојуг, бир тәрәфдән, о
заман ағыр мадди мәһрум:ијјәтләрә вә мә’нәви
пшкәнҹәләрә мә’руз галан зәһмәткеш күтләләрин дөзүлмәз вәзијјәтини әкс етдирирдисә, о бири тәрәфдән дә
конкрет тарихи-иҹтимаи шәраитин хүсусијјәтләри илә
һесаблашмаг истәмәјән, иртиҹанын маһијјәтини дәрк
етмәјән, һај-күј салыб еһтијаты әлдән верән адамларын'
образы. кими үмумиләшдирилмишдир. Әсәрдә аҹ тојуғун
прообразынын вәзијјәтинә аҹыма, тәәссүф һисси нә гәдәр
гүввәтлидиреә, ону бу һала салан зәманәјә, «үгаби-ҹаншикарлар» мүһитинә, өз сәадәтини халгын фәлакәтиндә тапан әғнијаләрә, фүрсәтдән истифадә едиб мөһтәкирликлә мәшғул олан бәј вә ханлара, «әба-гәбајә»
бүрүнүб зәһмәткеш күтләләри аҹынаҹаглы вәзијјәтлә
барышдырмаға чалышан ријакар ваизләрә, ејшишрәт,
шәраб вә гумар дүшкүнү олан буржуа зијалыларына
гаршы чеврилмиш нифрәт, гәзәб һисси дә бир о гәдәр
кәскиндир.
«Тө’меји-нәһар» халгшаиринин һәҹмчә јығчам, мә’- на
вә мәзмун ҹәһәтдән долғун сатираларындан бири иди.
Лөврүн мејдана атдығы зәрури проблемләрин, типик
һадисәләрин кәскин сатирик һәллини көстәрән бу мәш-'
һур ше’р молланәсрәддинчи шаирләрдән бир чохунуи әдәби
һәјатында дәрин из бурахмыш, һәлледиҹи рол ојнамышдыр. Сабир әдәби мәктәбинә мәнсуб олан Әли
Нәзми, «Гејби» кими шаирләр мәһз бу әсәрин тә’сири
алтында сатирик ше’рә кечмиш, Ҹәлил Мәммәдгулузадәнин сөзләри илә десәк, онлары «Молла Нәсрәддин»
сәһифәләриндә «нәзм илә данышдыран» бөјүк шаирин
«Тө’меји-нәһар»ы олмушдур.
Бу факт вә онун әдәби-ичтимаи әһәмијјәти илк дәфә
1927-чи илдә Ҹәлил Мәммәдгулузадә тәрәфиндән шәрһ
сдилмишдир. Ҹәлил Мәммәдгулузадә гәләм досту Әли
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Нәзминин китабына јаздығы мүгәддимәдә бу мәсәләдән
данышаркән демишдир: «Мәшәди Сижимгулуну илк дәфә
мәчмуәмиздә нәзм илә данышдыран, онун тәб’ише’рини
бүрузә верән һәман «Тө’меји-нәһар» олубдур. Буну да
лазымдыр гејд етмәк ки, Сабирин бу әсәри илә 'Мәшәди
Сижимгулунун она ҹавабынын арасындан бир нечә ај
кечибдир вә бу мүддәтдә Сабирин мүхтәлиф мөвзуда
әш’ары дәрҹ олунубдур. Демәк, Мәшәди Сижимгулу,—һәман Мәшәди Сижимгулу ки, өз дедијинә көрә
«Молла Нәсрәддин»ин бу вәгтәдәк бирҹә нөмрәсини дә
башдан-ајаға охумамыш кечирмәјибдир,—Сабирин бундан да гијмәтли гејри әш’арына мүтәәссир олмајыб, нә
гәдәр ки, «Тө’мејинәһар»ына олуб, она бир нечә ајдан
сонра ҹаваб вермәји өзүнә борч билибдир. Нәдир бурада
шаири мүтәәссир едән? Әлбәттә ки, кәламын мөвзусудур» №
11-12).
Ејни сөзләри «Гејби» имзасы илә јазан шаир вә онун
«Аҹ» әсәри һаггында да демәк олар. «Аҹ» ше’ри Сабир
сатирасынын тә’сири алтында јазылмыш вә «Молла Нәсрәддин» сәһифәләриндә дәрҹ едилмиш (1907, №29) илк
поетик нүмунә сајыла биләр. Бу әсәр үзәриндә «Тө’мејинәһар»ын тә’сири олдугҹа гүввәтли иди. Сонралар бә’зи
тәдгигатчылар тәрәфиндән «Аҹ» ше’ринин һәтта Сабир
гәләминин мәһсулу кими сәҹијјәләндирилмәси, «Гејби»
имзасынын халг шаиринә иснад верилмәси дә бу икп әсәр
арасындакы идеја-тематик әлагәләрин сыхлығын- дан
ирәли кәлмишдир.
Профессор Әзиз Шәриф һәлә 1937-ҹи илдә халг шаиринин «Молла Нәсрәддин» журналы илә әлагәләриндән
данышаркән јазмышдыр: «5 август 1907-ҹи ил тарихли
29-ҹу нөмрәдә баш мәгалә әвәзинә «Аҹ» сәрлөвһәли вә
«Гејби» имзалы бир ше’р дәрҹ едилмишдир ки, онун стили
«Сабиринкијәм» дејә, бар-бар бағырыр... «Ач» ше’ри
Сабирин «Тө’меји-нәһар» адлы ше’ринә јахын бир
ше’рдир. Бунларын вәзни дә, гафијәси дә, мәзмуну да
бирдир. Буна истинадән биз бу ше’ри вә «Гејби» нмзасыны Сабиринки һесаб едирик» (101, 63). Јери кәлмишкән
ону да дејәк ки, мүәллиф сонракы тәдгигатында бу мү
лаһизәсиндән әл чәкмиш, мәгаләни Ј962-чи илдә јенндән
чап етдирәркән (63, 69—92) һәмин сәтирләрн мәтн- дән
чыхармышдыр. Әзиз Шәриф өз мүлаһизәсиндән әл чәкдији
һалда, онун илк тәдгигатына әсасланан бә'зн башга
мүәллифләр бу мәсәләдә тә’кид еднр, сон илләрдә дәрҹ
етдирдикләри јазыларында «Гејбн» имзасыны
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јенидән Сабирин кизли имзалары сырасына дахил едирдиләр (21,34).
Бу кими мүлаһизәләрин әсассызлығыны, «Гејби» имзасынын Сабирин дејил, мәһз онун әдәби мәктәбинә мәнсуб
башга бир шаирин кизли имзасы олдуғуну сүбут етмәк үчүн
«Аҹ» ше’ринин идеја мәзмунуна диггәт јетир мәк, һәмин
әсәр үзәриндә «Төмеји-нәһар»ын идеја-бәдии тә’сирини
нүмајиш етдирмәк лазымдыр.
Сабир кими «Аҹ» ше’ринин мүәллифини дә, Әли Нәзмини дә дүшүндүрән илк нөвбәдә аҹы һәјат һәгигәтләри»
зәһмәткеш халг күтләләринин иҹтимаи дәрдләри, мадди вә
мә’нәви еһтијаҹлары иди. Зәнкәзур аҹларынын дөзүлмәз
вәзијјәти, вар-дрвләт саһибләринин, һәмчинин буржуа
зијалыларынын аҹлара гаршы лагејд мүнасибәти
«Тө’меји-нәһар» сатирасында олдуғу кими онун тә’сири
алтында јазылмыш әсәрләрдә дә башлыҹа тәнгид
һәдәфләридир. Ингилабчы сатирикин јолу илә кедән
молланәсрәддинчи шаирләр Сабир ше’ринин һәм идеја
мәзмунундан, һәм дә формасындан, сатирик пријомларындан истифадә едәрәк ејни мөвзуну бир-биринә јахын
мөвгедән ишыгландырыр, халг шаири тәрәфиндән тәнгид
атәшинә тутулан һәдәфләри нишан алырдылар. Доғрудур,
онларын ачдыглары атәшдә бә’зән һәдәфә сәрраст дәјмәјән
күлләләр дә нәзәрә чарпырды. Мәсәлән, «Аҹ» ше’риндән
кәтирдијимиз:
Бахын бу бинәваләрин чыхыб көјә фәғанлары,
Јетим ушагларын тутуб әлин, 'кәзир дүканлары.
Ојанмајыр бу наләдән нә бәјләри, нә ханлары,
Тутар јәгин тәмамини, фәгир едәнјдуаны көр!—

сәтирләринин мүәллифи аҹларын аһ-наләсиндән бәј вә
ханларын ојанмадыгларыны көстәрәркән, јахуд фәгирләрин дуасынын тә’сирсиз галмајаҹағындан, кеҹтез
буржуа-мүлкәдар ағалары тутаҹағындан сөһбәт ачаркән,
һеч шүбһәсиз, көрүшләриндәки зәиф, мәһдуд ҹәһәтләри
бүрузә вермәклә јанашы, Сабир ше’ри үчүн сәҹијјәви олан
һүҹумчу мввгедән, кәскин вә ифшаедиҹи сатирадан да
узаглашырды.
Халг шаиринин истәр бәј вә ханлара, иетәрсә дә лара
мүнасибәти тамамилә башга бир руһда, башга мәзмунда
иди. Сабир сатирасындакы тәкҹә бир бејт бу мүнасибәт вә
онун характери, иҹтимаисинфи маһијјәти һаггында охуҹуја
там вә ајдын тәсәввүр вермәкдәдир:
100

Тахыл, тахыл дејиб дә чох чығырма зәнкәзурлу тәк, Бәјин-ханын,
ханын-бәјин әлиндә еһтикары көр!

Көрүндүјү үзрә, Сабир милләт вәкилләринин Зәнкәзур аҹларына биканәлијини садәҹә олараг көрүб-көстәрмәклә кифајәтләнмәмишдир. Давамчыларындан фәргли
олараг, халг шаири мөвҹуд вәзијјәтә там ајыг мүнасибәт
бәсләмиш, мәсәләни принсипиал шәкилдә гојуб бәј вә
ханларын әсл мә’нәви симасыны дәриндән ачыб ифша
етмәк јолу илә кетмишдир. Ејни вәзијјәти шаирин аҹлара
мүнасибәтиндә дә көрмәк мүмкүндүр. Әкәр «Ач» ше’ринин мүәллифи фәгирләри «дуа етмәјә» чағырыр, бу
дуанын тә’сириндән сөһбәт ачырдыса, Сабир дөзүлмәз
вәзијјәтлә фәал мүбаризәјә сәсләјир, «әғнијаләрдән» һеч
бир үмид, көмәк көзләмәмәк идејасыны тәлгин едирдн.
Бу әғнијаләрин узүн көрүнҹә еһтијаҹдә,
Кет, еј фәгири-бинәва, кәфән бүрүн, мәзары көр!—

бејти мәһз һәмин идејанын Сабир гәләминә мәхсус гүввәтли сатирик ифадәси иди. Шаирин мүраҹиәт етдији
адамлар бинәва фәгирләр, тәнгид һәдәфи исә «әғнијаләр»дир, Фәгирләрә мүраҹиәтлә дејилмиш ән ағыр сөзләрдә белә («кәфән бүрүн, мәзары көр!») онларын аҹынаҹаглы һалына јанан, тәәссүф едән вә нәһајәт, фәрјад
гопаран һуманист сәнәткарын гәлб чырпынтыларыны дујмамаг гејри-мүмкүндүр. Әсәрдәки «ај аҹ тојуг», «сус, ај
јазыг» типли ифадәләрдә бу һисс даһа ајдын көрүнүр.
Дәриндән диггәт едилсә, Сабир сатирасында инсаны
мискин вәзијјәтә салан зәманәјә, иҹтимаи гурулуша гаршы кәскин нифрәт вә мүбаризә руһунун һаким олдуғуну
дујмаг да чәтин дејилдир.
Буржуа зијалыларына мүнасибәт мәсәләсинә кәлинчә, халг шаири илә онун давамчылары арасында там
јекдиллик, фикир бирлији нәзәрә чарпыр. «Тө’меји-нәһар» сатирасында олдуғу кими, Әли Нәзминин вә «Гејби»нин әсәрләриндә дә буржуа зијалылары өлдүрүчү
тәнгид атәшинә тутулмуш, онлар мә’нәви јохсуллуг тнмсалы, гумар вә шәраб дүшкүнү кими сәҹијјәләнднрнлмишләр. Ермәни зијалыларынын аҹлыға дүчар олмуш
һәмвәтәнләринә мадди вә мә’нәви ҹәһәтдән һәр чүр кө- мәк
көстәрдикләри бир вахтда, мүсәлман знјалылары- нын
ејш-ишрәтә ујараг халгдан узаг дүшмәләри, һәр үч әсәрдә
онларын әсл иҹтимаи-тарихи фачнәсн кимн үмумиләшдирилмишдир.
Сабирин буржуа зијалыларына мүнасибәти беләдир:
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Бу кителикләрин сөзүн кәтирмә һеч аралыға,
Олары көрмәк истәсән, шәрабы көр, гумары көр!
Палитгадыр һәр ишләри, алышлары, веришләри,
Оларда бир әмәл фәгәт гуру, бош ифтихары көр!

«Аҹ» ше’ринин мүәллифи буржуа зијалыларынын һәјат тәрзини белә сәчијјәләндирир:
Јатар клубда мәст икән сөләр: «һаны кәбабү меј?»
Нә гәдр ичсә дојмајыб дејәр: «Верин шәраб һеј!»
Ханым .дәмағ вәгтидир ,нолуб нәваји-ҹәнкү неј,
Нә Зәнкәзур фәгирини, нә орда аҹ галаны көр!

Әли Нәзми исә Сабирин «Тө’меји-нәһар» сатирасына
јаздығы: «Чајда чапан, гардашым, ағлама, ағлары
көр!»—мәтлә’ли чавабында дејир:
Нејләјиб ахыр сизә интеликентләр, балам,
Сән данышан сөзләрә сәбр едә билмәз адам,
Та ки пешиман олур, бир лүтә вермир салам,
Онда тамашаја кәл, һәрзәни, көфтары көр!

«Молла Нәсрәддин» журналында «һәҹамәтверди»
имзасы илә дәрҹ етдирдији (1907, №38) бу илк сатирасындан башлајараг Әли Нәзми Сабир әдәби мәктәбинин
көркәмли нүмајәндәләриндән бири кими танынмышды. Бу
чавабдан сонра Әли Нәзми гырх илә јахын Давам едиб кәлән
әдәби
фәалијјәти
дөврүндә,
демәк
олар,
Сабир
сатираларындан һәмишә тә’сирләнмиш вә фајдаланмышдыр.
Әли Нәзми молланәсрәддинчи шаирләр сырасында
үслубҹа Сабирә ән јахын олан сатирикләрдән бири, бәл- кә дә
биринҹиси иди. Истәр сечиб ишләдикләри мөвзу, тәблиғ вә
тәрәннүм етдикләри мүтәрәгги иҹтимаи идеја, истәрсә дә
сатирик дил вә үслуб хүсусијјәтләри ҹәһәтдән бу ики шаирин
јарадыҹылығы арасында үзви бир әлагә вә јахынлыг
вардыр. Ҹәлил Мәммәдгулузадә Әли Нәзмини «икинҹи
Сабиримиз» адландыраркән мәһз бу чәһәтләри нәзәрдә
тутурду. Халг шаиринин 1906-ҹы илдән е’тибарән
бир-биринин ардынҹа «Молла Нәсрәддин» сәһифәләриндә
дәрҹ едилән классик сатиралары Әли Нәзминин бүтүнлүклә
иҹтимаи сатираја кечмәсиндә, Са- бир әдәби мәктәбинә
мәнсуб көркәмли бир шаир кими јетишмәсиндә һәлледиҹи
рол ојнамышдыр. Бу тарихи һәгигәти Әли Нәзминин өзү дә
Сабир һаггында јаздығы мәнзум вә мәнсур хатирәләриндә,
мәгаләләриндә дөнә-
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дөнә гејд етмиш, сатирик ше’рин надир устадына бәсләдији дәрин рәғбәт вә миннәтдарлыг һиссини дәфәләрлә
билдирмишдир.
Сабирлә Әли Нәзми јарадыҹылығы арасында мүштәрәк ҹәһәтләр чохдур. Әли Нәзми Сабир сатирасындан һәм
мөвзу, мәзмун вә идеја, һәм дә сәнәткарлыг чәһәтдән чох
шејләр әхз етмиш, ингилабчы сатирикин вәфатындан
сонра онун ән’әнәләрини давам етдирән шаирләрин өи
сырасында кетмишдир. «Дини әгидәләрин, ислам
зеһнијјәтинин, пулун, тәнбәллијин, керилик вә савадсызлығын, гадын әсарәтинин, чаризмин вә Шәрг деспотизминин тәнгидинә һәср олунмуш сатиралары Сабирлә
Әли Нәзми јарадыҹылығында шәкил вә мүндәриҹә јахынлығына сәбәб олмушдур. Сатираларында портрет
јаратмаг, мүхтәлиф зүмрәләрә мүнасибәт, фикри әкс
мә’нада вермәк, типләри өз дили илә ифша етмәк, әрузун
бир чох бәһрләриндә јазмаг, классик Азәрбајчан вә Шәрг
әдәбијјатындан
истифадә
јоллары,
шифаһи
халг
јарадыҹылығына мүнасибәт кими мүһүм ҹәһәтләр дә
Сабирлә Әли Нәзми јарадыҹылығында мүштәрәклик јаратмышдыр. Бу һал «Молла Нәсрәддин»ин икинҹи илиндән башлајараг Әли Нәзми јарадыҹылығынын сон дөврләринә гәдәр давам едир» (95, 125).
Сабирин молланәсрәддинчи шаирләрә, о ҹүмләдән Әли
Нәзмијә тә’сирини бу вә ја дикәр мөвзуда јазылмыш бир вә
ја бир нечә ше’рлә мәһдудлашдырмаг доғру олмазды. Халг
шаиринин дини мөвһумат, ҹәһаләт, сәбир, тәһәммүл, зүлм
вә истибдад әлејһинә јаздығы вә һабелә, бејнәлхалг
һадисәләрә һәср етдији кәскин сатиралары мүасирләринин
фикри-бәдии инкишафында мүһүм рол ојнамыш, онларҹа
әсәрин јаранмасы үчүн мөвзу вә материал вермишдир.
Сабир сатиралары шаирин мүасирләри үчүн парлаг сәнәт
нүмунәси, әсл илһам мәнбәји олмушдур.
«Молла Нәсрәддин» журналынын илк нөмрәләриндән
е’тибарән Сабирин дини мөвһумат, ҹәһаләт вә руһанилик
әлејһинә дәрч етдирдији бир-бириндән кәскин сатиралары
шаирин јарадыҹылығында ајрыҹа силсилә тәшкил едир.
Бу силсиләјә дахил олан әсәрләрдә Сабнр доғма халгынын
иҹтимаи-мәдәни јүксәлиши, тәрәгги вә инкишафы наминә
һәр чүр керилик тәзаһүрләрннә, дини мөвһумата, ҹәһаләт
вә наданлыға гаршы чиддн мүбаризә апарыр, чәннәт вә
ҹәһәннәм хүлјалары нлә зәһмәткеш күтләләрин зеһнини
мәшғул едән, онлары мввчуд
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нҹтимаи гурулуш әлејһинә фәал мүбаризәдән узаглашдырмаға чалышан ријакар руһаниләрин һәјат тәрзини,
әхлаги-мә’нәви симасыны өлдүрүҹү сатира атәшинә тутурду.
Бу мөвзудакы әсәрләринин чохуну бөјүк сатирик гәләмә алдығы образларын өз дилиндән јазмыш, руһани
типләринин ҹанлы вә тә’сирли чыхмасы үчүн бојаларыны
әсиркәмәмишдир. Тәсвир вә сәҹијјәләндирмә үсулунун
әсасән ејни олмасына бахмајараг, шаирин јаратдығы
руһани образлары рәнкарәнклији илә сечилир, истәр заһири көркәм, портретин ҹизкиләри, истәрсә дә арзувә әмәл,
мә’нәви аләм ҹәһәтдән бир-бириндән кәскин сурәтдә
фәргләнирләр. Халг шаири руһани образларыны
сәҹијјәләндирәркән адәтән онларын әһвали-руһијјәсинин
тәсвиринә хүсуси диггәт јетирир, типин арзу вә дүшүнҹәләрини, үрәк чырпынтыларыны, горху, севинҹ вә тәлашыны бөјүк сатирикләрә мәхсус мисилсиз бир усталыгла әкс етдирәрәк һәм характерләрин даһа ҹанлы,
долғун чыхмасына наил олур, һәм дә әсәрин фикри истигамәтини кәскин шәкилдә нәзәрә чарпдырыр.
Бу бахымдан шаирин «Аһ ејләдијим нәнТеји-гәлјанын
үчүндүр», «Ах!.. неҹә кеф чәкмәли әјјам иди», «Вәгта ки,
гопур бир евдә матәм», «Атмыш нигаби-һүснүн мәҹмуәји-тәванкәр» мисралары илә башланан сатиралары вә
бир сыра башга ше’рләри диггәти ҹәлб едир, мүәл- лифин
руһани образларыны јарадаркән истифадә етдији бәдии
тәсвир вә ифадә васитәләри, рәнкарәнк сатирик
сәҹијјәләндирмә үсуллары һаггында долғун тәсәввүр верир.
Бу әсәрләрдә Сабир руһаниләрин типик, реал вә сатирик
портретләрини јаратмаг үчүн мараглы әдәби үсуллара
мүраҹиәт етмиш, даим ишләтдији бојаларын әлванлығына,
сатирик ҹизкиләрин сәҹијјәвилијинә чалышмышдыр. Мәһз
буна көрәдир ки, јазылдығы вахтдан јарым әсрдән артыг
бир заман кечмәсинә бахмајараг бөјүк сатирикин бу
мөвзудакы әсәрләринин чоху өз идејабәдии тәравәтини бу
күн белә итирмәмиш, руһаниләрин дилиндән дедији
ајры-ајры мисра вә бејтләри халг күтләләри арасында
кениш јајылараг зәрби-мәсәл һалына кечмишдир.
Руһаниләрин тәнгидинә һәср едилмиш сатираларын һәр
биринин өзүнәмәхсус сәҹијјәви хүсусијјәтләри, тәкраролунмаз идеја-бәдии мәзијјәтләри вардыр. Бунунла белә,
ејни мөвзуда јазылмыш һәмин әсәрләрин идеја мәзмунунда үмуми бир ҹәһәт, сәҹијјәви бир хүсусијјәт
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габарыг шәкилдә нәзәрә чарпыр. Халг шаири руһани
типләринин әхлаги-мә’нәви симасыны дәриндән ачыб ифша етмәк, руһаниләрә мәхсус аҹкөзлүк, тамаһкарлыг,
гарынгулулуг кими чиркин, гејри-инсани сифәтләри бүтүн
чылпаглығы илә охуҹунун көзү гаршысында ҹанландырмаг үчүн онларын гәсдән јохсул, тавансыз инсанларла, бир тикә јаван чөрәјә мөһтаҹ олан аҹјалаваҹларла
гаршылашдырыр. Бу гаршылашдырмада сатирик ше’рин
надир устасы башлыҹа олараг ики мәгсәд изләјир, бир охла
ики һәдәфә вурур: бир тәрәфдән, һәмишә јетимјесирә көмәк
көстәрмәкдән дәм вуран, бу ишин савабын- дан узунузады
сөһбәтләр ачан руһаниләрин әсл мә’нәви симасыны ачыб
көстәрир, онларын сөзләри илә ишләри, вә’дләри илә
әмәлләри арасындакы кәскин зиддијјәти мејдана чыхарырса,
дикәр тәрәфдән дә буржуа-феодал ҹәмијјәтинин иҹтимаи
јараларыны, «аҹлар» вә «тохлар» дүнјасынын барышмаз
синфи ихтилафларыны нәзәрә чарпдЫрыр.
Бу хүсусијјәти Сабир сатираларынын тә’сири алтында молланәсрәддинчи шаирләрин ејни мөвзуда јаздыглары
әсәрләрдә дә ајдын көрмәк мүмкүндүр. М. С. Ордубадинин
«Мүсәлман јығынҹаглары» (1906), Әли Нәзминин
«Оруҹлуг» (1908), «Зансуллу» имзасы илә јазан шаирин
«Изһари-тәәссүф» (1909) ше’рләри вә бир сыра башга
әсәрләр бу ҹәһәтдән диггәти ҹәлб едир, дин вә шәриәт
мүбәллиғләринин
сәҹијјәви
сифәтләрини,
онларын
ријакарлығыны, хәбислијини, аҹкөзлүјүнү сәҹијјәләндирмәк үчүн зәнкин материал верир.
Фүзули ирсинин һәгиги вариси олан вә јени шәраитдә
Фүзули ән’әнәләрини јарадыҹы шәкилдә давам етдирән
Сабир даһи шаирин «Аһ ејләдијим сәрви-хураманын
үчүндүр» мисрасы илә башланан гәзәлинә јаздығы
бәнзәтмәдә (1906, №22) јүксәк ешг, мәһәббәтә бика- нә галан,
һәјатын мә’насыны анҹаг јемәк-ичмәкдә, га- занҹда көрән
тамаһкар, гарынгулу ваизин долғун сатирик портретини
јаратмышдыр (25, 171; 104, 91—93). Фүзули гәзәлинин вәзн
вә гафијәсини, бир сыра тәркнб вә ифадәләрини ејнилә
сахласа да, халг шаири гәзәлин идеја мәзмунуну тамам
башга бир истигамәтә доғру јөиәлтмиш, она јени мәзмун,
јени
ифадә
хүсусијјәтләри
вермишдир.
Сабирин
јарадыҹылыг сүзкәҹиндән кечән Фүзули гәзәли дөврүн
тәләбинә ујғун даһа гүввәтлн нҹтимаи мүндәриҹә кәсб
едәрәк кәскин сатнрик ше’рә чеврилмишдир.
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Аһ ејләдијим нәш’еји-гәлјанын үчүндүр,
Ган ағладығым гәһвеји-финчанын үчүндүр.
Вә’з ејләдијим һәдјәвү еһсандан анҹаг,
Үмдә гәрәзим кисәзү һәмјанын үчүндүр
Сәркәштәлијим хәрмәни-буғдалар уҹундан,
Ашүфтәлијим сәрвәтү саманын үчүидүр. ...
Көрдүм ки, плов бишмәдәдир, ачлыға дөздүм,
Билдим бу тәдарүк шәби-еһсанын үчүндүр.
Ах, бирҹә көрәјдим сәни, еј севкили варис,
Мејлим сән илә дәсти-зәрәфшанын үчүндүр.
Мүн’имләрә ҹан вер, көнүл, ујма фүгәрајә,
Синәмдә сәни бәсләдијим анын үчүндүр.

Демәли, Фүзули гәзәлиндән һазыр гәлиби, форманы
көтүрән, гәзәлин бир сыра сөз вә ифадәләрини ејнилә
сахлајан халг шаири тамам јени мәзмунлу бир әсәр, орижинал хүсусијјәтләри илә сечилән парлаг иҹтимаи сатира
нүмунәси јаратмышдыр. Фүзулинин лирик гәһрәманы—ашиг өз севкилисинин ешги вә һәсрәти илә чырпыныр, фәрјад гопарырса, Сабирин сатирик гәһрәманы—
ваиз анҹағ «нәш’еји - гәлјан» вә «гәһвејифинҹан»
барәсиндә дүшүнүр. Лирик гәһрәман вүсал јолунда минбир ҹәфаја дөзүр, әзаб-әзијјәтә мәрдликлә синә кәрирсә,
сатирик типин бүтүн дәрди, әләми «күфтә-бозбаш» вә
«долма-бадымҹан»ла бағлыдыр. Ашиг өз синәсини јарынын гәдәмләри алтына фәрш едир вә бундан јүксәк
мә'нәви зөвг алырса, ваиз јалныз сүфрәдәки ләзиз јемәкләрә ҹан атыр, кәскин тамаһ уҹундан өз синәсини
варлыларын ајаглары алтына дөшәјир. Лирик гәһрәман өз
чаныны дөнә-дөнә севкилисинә гурбан дејир, чүнки бу
чаны мәһз ҹананы үчүн сахламышдыр. Сатирик гәһрәман
исә өз ҹаныны вар-дөвләт вә не’мәт саһибләринә
(«мүн’имләрә») гурбан вермәјә һазырлашыр, чүнки бу
ҹаны фүгәра үчүн јох, мәһз онлар үчүн бәсләмишдир.
Бөјүк сатирикин мәнфи типи ифша етмәк үчүн ишләтдији бүтүн бу бәдии бојалар, епитетләр, тәшбеһ вә мүгајисәләр Сабирә гәдәрки классик поезијамызда тәсадүф
едилмәјән, зәнкин әдәби ән’әнәләрә әсасланан јени вә
орижинал васитәләр иди. Классик поезијаја халг шаиринин јарадычы мүнасибәти, мәнфи типин әхлагимә’нә- ви
симасыны ачыб сәчијјәләндирәркән мәһарәтлә исти- фадә
етдији тәсвир вә ифадә васитәләри, сатирик тип, образ
јаратмаг үсуллары, тәшбеһ вә епитетләрдәки һәјатилик,
реаллыг, орижиналлыг вә бәдии тәравәт әдәби тәҹрүбәјә дә
дәрһал өз тә’сирини көстәрди, гүввәтли әкс106

сәда тапараг молланәсрәддинчи шаирләрин јарадычылығында давам вә инкишаф етдирилди.
Бу бахымдан Сабирә илк сәс верән, бөјүк сатирикин
јолуну интихаб едиб, онун бәдии тип вә образ јаратмаг
үсулларындан фајдаланан шаирләрдән бири М. С. Ордубади олмушдур. Сабир әдәби мәктәбинин хүсусијјәтләриндән данышаркән Ордубадинин өзү дә өз бөјүк устадынын тә’сир күчүнә, халг шаиринин јарадыҹылығындакы ән’әнә вә новаторлуға јүксәк гијмәт верәрәк јазырды: «Сабирин «Молла Нәсрәддин» журналындакы
јахуд кәндисинин диваны олан «һопһопнамә»дәки мәнзумәләрини бирәр-бирәр диггәтдән кечирәр исәк, көрә
биләриз ки, бә’зи гафијәләриндә Фүзули вә устады олан
Сејид Әзимә тәглид еләмишсә дә, фәгәт јаратдығы кәламат вә үслуби-әдибанәсилә дәхи бир мүҹәддид кими
зүһур едәрәк бундан сонра кәлән шаирләри кәндисинә
тәглид етдирәҹәк гәдәр бир мәгами-ә’лајә Еара билмишдир>> (70, 14).
Сабир поезијасынын е’ҹазкар тә’сир гүввәсини чох
јахшы сәҹијјәләндирән бу јығҹам вә мә’налы фикир
елә-белә, тәсадүфи дејилмәмишдир. һәмин сәтирләрин
мүәллифи дә Сабир ән’әнәләри зәмининдә јетишмиш, онун
ше’р јарадыҹылығы вә поетик үслубунун формалашмасында Сабир сатирасынын гүввәтли тә’сири олмушдур. Јухарыдакы фикрин доғрулуғуну М. С. Ордубадинин өз јарадыҹылығы тимсалында да ајдын көрмәк
мүмкүндүр. Сабир сатирасы илк гүвәтли әкс-сәдасыны
мәһз Ордубади јарадыҹылығында тапмыш, халг шаирннин сәсинә биринҹи сәс,верән Ордубади олмушдур.
М. С. Ордубади «Молла Нәсрәддин» сәһифәләриндә
Сабирдән тәхминән ики ај сонра чыхыш етмәјә башламыш вә бу мәшһур сатира журналы нәшр олундуғу бүтүн
илләрдә (Тәбриз нөмрәләри чыхылмаг шәртилә) орада
фәал иштирак етмишдир. Ордубади поезијасынын
тәдгигатчылары шаирин «Молла Нәсрәддин» журналында иштиракыны һаглы олараг онун јарадыҹылығында
«дөнүш нөгтәси» кими гијмәтләндирирләр (57, 45). Журналда әмәкдашлығынын илк күнләриндән е’тибарән Ордубадинин јарадыҹылығында вә дүнјакөрүшүндә әсаслы
дәјишикликләр јараныр, шаирин поетик әсәрләри кәмнјјәтҹә артдығы кими, кејфијјәтҹә дә јүксәлмәјә, камилләшмәјә доғру кедир. Шаир мүһитмндәки нөгсанлары
пассив мүшаһидәчи кими тәсвир етмәклә галмыр, гәлә-
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мә алдығы мөвзуја нүфуз етмәјә, һадисәләрә фәал
мүнасибәт бәсләмәјә чалышыр.
«Молла Нәсрәддин» ҹәрәјанына гошулдугдан сонра
Ордубади артыг көһнә ше’р формаларындан да узаглашыр. Шаирин јени, мүасир мөвзулара мејли күҹләндикҹә,
јени мөвзу өзү илә бәрабәр јени шәкилләр кәтирир. О вахта
гәдәр әсасән ашиганә ше’р парчалары, гәзәл вә гәсидәләр
јазан шаир артыг иҹтимаи сатираја кечир, сатирик ше’рин
бир чох нөвләриндә (тазијанә, бәһри-тәвил вә с.) ширин,
дузлу әсәрләр гәләмә алыр. Филолокија елмләри намизәди
Фәридә Вәзированын доғру мүшаһидә етдији кими, «Молла
Нәсрәддин»
журналында
әмәкдашлыг
нәтиҹәсиндә
Ордубадинин
сатираларында
јарнан
реализ.м,
демократизм кими дәјәрли кејфијјәтләр, дил садәлији,
фикир ајдынлығы, форма ојнаглығы кеткедә шаирин
сатираларынын әсас хүсусијјәтләри кими нәзәри ҹәлб едир
(18, XIII). Бу сатираларда реалистдемократик әдәбијјатын
әсас тәнгид һәдәфләриндән олан мөвһумат, ҹәһаләт,
диндарлыг, мүфтәхорлуг, зүлм, әсарәт тәнгид вә ифша
олунур, моллалар, сејидләр, бәјләр, ханлар, шаһлар вә
султанлар
сатира
атәшинә
тутулурдулар.
Шаир
империалист дөвләтләрин мүстәмләкәчилик сијасәтини,
Иран иртиҹасыны кәскин гәләмлә дамғалајыр, халг
күтләләринин азадлыг уғрундакы тарихи мүбаризәсини
алгышлајыр, фәһлә-кәндли һүгугунун мүдафиәчиси кими
чыхыш едир. Гадын әсарәтинә гаршы мүбаризә, кәнҹ
нәслин тә*лим вә тәрбијәси мәсәләси дә Ордубади
јарадыҹылығында мүһүм јер тутур.
Бүтүн бу мөвзулары ишләјәркән Ордубади чох вахт
Сабир ше’ринин тә’сир даирәсиндән кәнара чыха билмәмиш, халг шаиринин ишләтдији сатирик үсуллар, тәсвир
вә ифадә васитәләриндәки орижинал кејфијјәтләр
Ордубади үчүн даим парлаг нүмунә олмушдур. Ордубадинин көркәмли сатирик шаир кими јетишмәсиндә, јарадыҹылыг хүсусијјәтләри илә сечилән, фәргләнән бир
сәнәткар кими молланәсрәддинчи шаирләр сырасында
өзүнәмәхсус лајигли мөвге газанмасында Сабир сатирасынын сәмәрәли тә’сирини хүсусилә гејд етмәк лазым- дыр.
Сатирик ше’р саһәсиндә газандығы парлаг наилијјәтләр
үчүн Ордубади биринҹи нөвбәдә Сабир ше’ринә, бу ше’рин
ојадыҹы, тәрбијәедиҹи вә истигамәтверичи гүввәт вә
гүдрәтинә миннәтдардыр.
Бу тә’сирин характери вә бә’зи хүсусијјәтләри һаггында аз-чох мүәјјән тәсәввүр алмаг үчүн шаирин «Мол-
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ла Нәсрәддин» журналында дәрҹ етдирдији (1906, № 29),
руһаниләр әлејһинә јазылмыш «Мүсәлман јығынҹаглары» адлы сатирасыны нәзәрдән кечирәк. Сабирин Фүзули гәзәлинә јаздығы бәнзәтмәси кими, Ордубадинии
«Мүсәлман јығынҹаглары» ше’ри дә комик планда јарадылмыш сатирик сурәтләри илә сәҹијјәләнир. Ордубади ше’риндә дә әсас тәнгид һәдәфи дин вә шәриәт мүбәллиғләри, һәјатын мә’насыны анҹаг јемәк-ичмәкдә,
«јағлы пловда» көрән гарынгулу руһаниләрдир:
Еј јағлы плов, сән һамы ашигләрә чансан,
Дилләрдә бәјансан.
Лакин бизә бир севкили мә’шуги-зәмансан,
Мәшһури-ҹәһансан.
Көрдүкҹә сәни буғлана-буғлана кәләндә,
Тагәт һаны мәндә.
Әтрин кәлир ашбаз сәни бошгабә чәкәндә,
Говурманы сәпәндә.
...Бир лөгмә әкәр сәндән ола аҹлара гисмәт,
Бид’әт галы, бид’әт.
һәсрәт галаҹаг вәслинә дәрвиш илә саил,
Еј ники-шәмаил.
Рәһм ејлә мәни-зарә ки, олдум сәнә маил,
Еј нимчеји-камил...

Истәр форма, ист^рсә дә идеја мәзмуну ҹәһәтдән бу
парча үзәриндә Сабир сатирасынын гүввәтли тә’сири
дәрһал сезилир. Форма ҹәһәтдән һәмин ше’р Сабирин аз
әввәл «Молла Нәсрәддин» журналынын илк нөмрәләриндә дәрҹ едилмиш «Ол күн ки, сәнә халиг едәр лүтф бир
өвлад», «Тәһсили-үлум етмә ки, елм афәти-ҹандыр» мисралары илә башланан сатираларыны хатырладыр. Халг
шаиринин һәмин сатираларында олдуғу кими, бурада да
һәр мисрадан сонра кәлән јарымчыг мисралар өзүндән
әввәлки илә гафијәләнир. Мөвзу вә идеја мәзмуну, тнпи
сәҹијјәләндирмә үсулу, сатирик тәсвир вә ифадә васитәләри ҹәһәтдән исә бу ше’р Сабирин јухарыда һаггында
бәһс олунан, ваизин дилиндән јазылмыш мәшһур сатирасыны јада салыр.
Сабир сатирасында көрдүјүмүз комик вәзнјјәт вә сурәтләр Ордубади ше’ри үчүн дә сәҹијјәвндир. Ордубадн
дә, һәр шејдән әввәл, сатирик портретини јаратдығы мәнфи типин—тамаһкар, гарынгулу руһаннннн өз дилнндән
данышыр. «Јағлы плов» ашигннин мә нәви аләмнни
ачыб сәҹијјәләндирмәк үчүн мараглы тәсвир вә нфадә
васи- тәләри, тәшбеһ вә епитетләр ишләдир. Идеја
мотнвинин.
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сатирнк тип вә портрет јаратмаг үсулунун бир гисмини
о>һәтта һазыр шәкилдә Сабир ше’риндән ҝөтүрүр. Јемәк-ичмәк дүшкүнү олан мәнфи типин рәзил симасыны
ачыб ифша етмәк саһәсиндә өз мүәллиминин парлаг әдәби
наилијјәтләри Ордубадинин көмәјинә чатыр. Сабирин
гәһрәманы плова «севкили варис» дејә мүрачиәт едир,
еһсан кеҹәсинә плов тәдарүкү көрүлдүјүнү билдикдә
ачлыға дөзүрсә, Ордубадинин јаратдығы сатирик тип дә
јағлы плову бүтүн ашигләрә ҹан верән «севкили мә’шуг»ә
бәнзәдир, онун буғлана-буғлана кәлдијини көрдүкдә
тагәтини итирир, әтриндән биһуш олур. Халг шаиринин
јаратдығы ваиз сурәти аҹ-јалаваҹлардан үз дөндәрир,
фүгәраја ујмамаға чағырырса, Ордубадинин гәһрәманы да
«дәрвиш илә саилин» плова һәсрәт галмасыны арзулајыр,
ондан бир лөгмә аҹлара гисмәт олмасыны динә зидд бир
әмәл кими гәләмә верир вә и. а. Бүтүн бу бәдии тәсвир вә
ифадә васитәләри руһаниләрин әхлаги-мә’нәви симасыны,
онларын чиркин, гејриннсани сифәтләрини ачыб
көстәрмәк бахымындан мараглы олмагла бәрабәр,
Ордубадинин молланәсрәддинчи шаир кими јетишмәсиндә,
онун дүнјакөрүшү вә поетик үслубунун формалашмасында
Сабир сатирасынын ролу- ну аз-чох тәсәввүр етмәк үчүн дә
әһәмијјәтлидир.
Дини мөвһумат вә ҹәһаләтин, руһаниләрин тәнгидинә
һәср олунмуш ше’рләринин чохунда Сабир варлыларла
јохсуллар арасындакы мүһүм фәргләри тәзадлы сәһнәләрдә ҹанландырыр. «Аһ ејләдијим...» сатирасында өтәри, бәдии ҹизки һалында тохундуғу «фүгәра» мәсәләсијЈј нә
халг шаири сонракы әсәрләриндә дөнә-дөнә гајытмыш,
синфи фәргләрин реал, сатирик лөвһәләрини јаратмышдыр. «Вәгта ки, гопур бир евдә матәм», «Ифтардан бир
көфтар» сатиралары (1907, №31, 42) бу ҹәһәтдән даһа
сәҹијјәвидир, ифтар јахуд еһсан мәҹлисләриндә јухары
башда әјләшиб ејш-ишрәтә мәшғул олан гарныјоғунларла
гапы ағзында дајанан аҹ-јалаваҹларын дөзүлмәз вә- зијјәти
барәсиндә ајдын тәсәввүр верир.
Вәгта ки, әсас олур мүрәттәб,
Мәҹмуәји-назү не’мәт илә,
Сәрсүфрәдә сәф чәкир мүәддәб
Ејзән нүҹәба мәтанәт илә,
Дәрвазәдә әһли-фәгр: «Ја рәб!
Ја рәб!..» чағырыр зәлаләт илә;
Сәрсүфрәдә дадлы-дадлы шәрбәт,
Ичдикҹә гонаглар әлдә финҹан,
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Дәрвазәдә һәсрәту нәдамәт,
Олдугча нәсиби-мүстәмәндан—
Јад ет мәни, гәмли-гәмли јад ет!..

Башдан-баша кәскин тәзадлар үзәриндә гурулмуш бу
парчада лөвһә, вәзијјәт сон дәрәҹә ајдындыр, шаирин
һадисәјә мүнасибәти там мүәјјәндир. Сабир кејфә мәшғул
олан нүҹәба илә ачлыгдан фәрјад гопаран, аһ-наләси әршә
чыхан «әһли-фәгр» арасындакы кәскин зиддијјәти тәсвир
едәркән һадисәјә биканә гала билмир, әһвалата мүдахилә
едир, өз тенденсијалы мүнасибәтини дә билдирир. Мүәллиф
мүнасибәтинин мәзмуну вә истигамәти «Јад ет мәни,
гәмли-гәмли јад ет!» мисрасында даһа долғун бәдии
ифадәсини тапмышдыр. Бу мисра, бир тәрәфдән, шаирин
кәдәринин сәбәби вә маһијјәти һаггында тәсәввүр верирсә,
дикәр тәрәфдән дә өз мүәллифинин е’тираз вә нифрәт
һиссләринин ифадәси кими сәсләнир.
Ејни хүсусијјәтләри Сабир әдәби мәктәбинә мәнсуб
олан, бөјүк шаирин ән’әнәләрини давам етдирән сатирикләрин әсәрләриндә дә габарыг шәкилдә көрә били- рик.
Сабир ән’әнәләриндән бәһрәләнән, онун јарадыҹы- лыг
чешмәсиндән илһамланан шаир Әли Нәзми «Молла '
Нәсрәддин»дә дәрҹ етдирдији «Јазым, јазмајым?»,
«Оруҹлуг» адлы сатираларында (1908, №33, 35) вә бир сыра
башга ше’рләриндә мәһз өз мүәллиминин јолу илә кедир,
ејни тәсвир вә ифадә үсулларындан истифадә јо- лу илә
синфи тәзадларын реал лөвһәләрини јарадырды. «Јазым,
јазмајым?» ше’риндә Әли Нәзми «Молла Нәс-рәддин»
редакторуна мүраҹиәтлә дејирди:
Кетди рәҹәб, инди дә шә’бан кәлир,
Ҹисминә көр моллаларын чан кәлир,
Јағлы плов, дадлы фисинчан кәлир,
Мәчлисә анчаг аға, бәј, хан кәлир,
Аҹ, көзү ган-јашды, јазым, јазмајым?
Гәмләрә јолдашды, јазым, јазмајым?

«Оруҹлуг» ше’риндә исә Әли Нәзми мүәллими Сабир
кими рәмазан ајыны мүсәлман руһаниләри үчүн бир зијафәт вә ејш-ишрәт ајы кими сәҹијјәләндирир. Руһаниләрин мүгәддәс сајдыглары рәмазанлыгда ахундун
фүгәраја мүнасибәтнни сатирик ҹизкиләрлә ҹанланды- ран
шаир јазыр:
һәр тәрәфдән кәлир еһсан ији.
Чолпа, плов, палда, бадымчан ији.

111

Пахлава, бал, фирни, фисинчан ији,
Лап еләјир адәми биҹан ији,
Инди даһа пендири бармаглама!
Сәнки-гәнаәт белинә бағлама!
һәр кеҹә ифтарә бујур ханкилә
Мәшһәди, һаҹы, аға, ә’јанкилә,
Сән кәл, атам, бахма фәгиранкилә,
Еј фүгәра, гал гапыда јанкилә,
Бир тикә бозбашдан өтүр ағлама.
Умма, шишәрсән, бала, сарсаглама!

Лакин бу вәзијјәт узун сүрмүр, руһаниләрин ејшишрәтли күнләринин, гурдуглары кејф мәҹлисләринин сајы
кетдикҹә азалырды. һәјат ирәлиләдикҹә әталәт вә
гәфләтин сәрт бузу сыныр, халгын тәрәгги вә инкишафа
°лан мејли ҝүҹләнирди. 1905— 1907-ҹи илләрдә баш верән
ингилаби-сијаси һадисәләр иҹтимаи һәјатын дикәр
саһәләриндә олдуғу кими мәишәтдә вә инсанларын
шүурунда да әсаслы чеврилиш јаратды, күҹлү милли
интибаһ, иҹтимаи-мәдәни тәрәгги дөврү башланды. Бүтүн бу һадисәләр руһаниләрин ҹамаат ичәрисиндәки нүфузуну гырмаја, онларын һөрмәт вә иззәтинин әлдән
кетмәсинә сәбәб олмаја билмәзди. Феодал-руһани ҹәмијјәтиндә баш верән бу просес һәјат һәгигәтләринин тәҹәссүмү олан реалист әдәбијјатда, хүсусилә Сабир вә Ҹәлил
Мәммәдгулузадә башда олмагла молланәсрәддинчи
јазычыларын јарадыҹылығында парлаг бәдии ифадәсини тапмышдыр.
Сосиал һәјатда баш верән бу просесин сәҹијјәви хүсусијјәтләрини биткин сатирик лөвһәдә әкс етдирмәк
бахымындан Сабирин тәкҹә «Ах!.. неҹә кеф чәкмәли әјјам иди» ше’ри (1908, №36) мисилсиз әдәби нүмунә сајыла
биләр. Халг шаиринин бу әсәрдә бөјүк бир мәһарәтлә
сатирик портретини јаратдығы мәнфи типин—һәјатилији вә реаллығы илә сечилән руһани сурәтинин бә’зи
чизкиләрини билаваситә һәмин әсәрин тә’сири алтында
јазылмыш, мүәллифини һәләлик мүәјјәнләшдирә билмәдијимиз «Изһари-тәәссүф» адлы ше’рдә дә (1909, №37)
көрмәк мүмкүндүр.
«Ах!.. неҹә кеф чәкмәли әјјам иди» сатирасынын мүәллифи типин характерини ачмаг үчүн онун әһвалируһијјәсинин тәсвиринә хүсуси диггәт јетирмишдир. Бир
сыра башга әсәрләриндә олдугу кими, бурада да Сабирин
тил вә портрет јаратмаг үсулунда диггәти ҹәлб едән
хүсусијјәт ондан ибарәтдир ки, шаир сатирик гәһрәманы
һаггында бир кәлмә дә олсун сөз демир, типин өзүнү
данышдырыр, бу данышыгларда онун әһвали-ру112

һијјәсини, арзу вә әмәлләрини, кечирдији мә’нәви сар
сынтылары надир поетик усталыгла әкс етдирир.
Ах!.. неҹә кеф чәкмәли әјјам иди,
Онда ки, өвлади-вәтән хам иди!
Өз һәги-мәшруини билмәзди ел,
Чөһреји-һүрријјәтә күлмәзди ел,
Көзләрини бир кәрә силмәзди ел,
Гәзтәјә, журналә әјилмәзди ел,
Даим ешитдикләри өвһам иди,
Ах!.. неҹә кеф чәкмәли әјјам иди!..

Сатира мүәллифи тәнгид һәдәфини сәрраст атәшә
тутмуш, өз шәхси сәадәтини елин фәлакәти үзәриндә гурмаг
истәјән руһани типинин әхлаги-мә’нәви симасы- ны
сәҹијјәви бојаларла сәҹијјәләндирмишдир. «Шаир типин
психолокијасыны вермәк үчүн јахшы вәзн сечмиш»
нидалардан чох мәһарәтлә истифадә етмишдир. «Ах!.. неҹә
кеф чәкмәли әјјам иди» мисрасында сөзләр елә
дүзүлмүшдүр ки, бунларын башга ҹүр дүзүлә биләҹәјини
хәјала белә кәтирмәк мүмкүн дејилдир. Бу композисијада
сөзләрин јаратдығы аһәнк, мә’на вә һәјәҹан типин бүтүн
дахили аләминин, арзу вә истәкләри, һабе- лә бу күнә
мүнасибәтинин ачылмасына көмәк едир» (91,275).
«Изһари-тәәссүф» ше’ринин сатирик гәһрәманы да
шәхси мәнафеји һәр шејдән үстүн тутур. Онларын һәр икиси
кечмиш күнләри, бәд әмәлләрини дәрин тәәссүф һисси илә
јад едирләр; һәм дә бу әмәлләрә күлмәк, нифрәт етмәк, бәд
әмәлин пешманчылығыны чәкмәк үчүн јох, онлары јенидән
гајтармаг, тәкрар етмәк хүлјасы илә јад едирләр. Инди
зәманә
тамамилә
дәјишмиш,
вәтән
өвладынын
авамлығындан истифадә едәрәк халгы чапыб талајан, «һәр
кеҹә, һәр күнү бајрам» едән типләрин вәзијјәти сон дәрәҹә
ағырлашмышдыр. Буна көрә дә онлар кечән әјјама һәсәд
апарыр, сабаһкы күнүн даһа дәһшәтли олаҹағындан
ваһимәјә дүшүр, горхурлар.
«Изһари-тәәссүф» сатирасы да Сабир ше’ри вәзннндә
јазылмыш, әсәрдә халг шаиринин бир сыра гафијәләри белә
тәкрар олунмушдур. Аз сөзла чох шеј демәк, поетик
јығҹамлыг ҹәһәтдән «Изһари-тәәссүф» ше’ринин ҹидди
бәдии кәсирләри вардыр. Сабирин дәрнн бәдии
үгмумиләшдирмә јолу илә бирҹә мисрада ифадә етдиЈИ
поетнк фикир ады чәкилән ше’рин мүәллнфи тәрәфнндән
бә’зән бир нечә мисрада, һәтта бүтөв бир бәнддә верилир.
Буну ајдын тәсәввүр етмәк үчүн ејни бир фнкрин

8 Сиф. 734
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ики әсәрдәки мүхтәлиф бәдии ифадә формасына нәзәр
салаг.
Сабир ше’риндә әбаја бүрүнүб халгы сојдуғу кечмиш
күнләрини јад едән типин дилиндән дејилмиш белә бир
мисра вардыр: «һарда аш олсајды, орда баш идик». Халг
арасында чох ишләнәа «һарда ашдыр, орда баш»
ифадәсиндән алынмыш, ше’рин вәзн вә гафијәсинә ујғун
бөјүк шаирин јарадычылыг сүзкәҹиндән кечәрәк ҹилаланмыш вә поетик форма кәсб етмиш һәмин мисра сатирик тип һаггында һәр шеји дејир. Бу јығҹам, шаиранә
мисра мәнфи гәһрәманын һәм сөзүн һәгиги мә’насында аш
мәҹлисләриндә јухары башда отурмасы, һәм дә мәҹази
мә’нада үзүнә салыб һәр јерә сохулмасы барәдә ајдын
тәсәввүр верир. «Изһари-тәәссүф» ше’риндә исә сјни
фикир ејни типин дилиндән белә ифадә олунур:
Гарнымыза даими мө’тад идик,
һарда плов олса иди, шад идик,
Бөјрүнү сөкмәкдә чох устад идик,
Јахшы узун әлләримиз вар иди,
Шүбһәси јох, саһиби ме’мар иди.

Бу мисраларын Сабир ше’ри илә мүгајисәдә әсас бәдии
кәсири ондан ибарәтдир ки, мүәллиф тәсвирчилијә кедиб
чыхмыш вә беләликлә, бөјүк шаирин поезија үчүн
башлыҹа мәзијјәт сајдығы вә өз әсәрләриндә парлаг
нүмунәләрини вердији фикрин јығҹам, поетик ифадәсиндән узаглашмышдыр.
Сабирин өз гәләм достларына күҹлү тә’сир көстәрмиш
үчүнҹү груп әсәрләри онун зүлм вә әсарәтә дөзмәк,
итаәткарлыг, әталәт, сәбир, истихарә, тәвәккүл кими
мүртәҹе көрүшләрин тәнгидинә һәср олунмуш сатираларыдыр. Әсрләр боју давам едиб кәлән вә авамларын
илијинә, ганына ишләјән бу зәрәрли көрүшләр халг шаиринин јашајыб-јаратдығы дөврдә, халг азадлыг һәрәкатынын кенишләндији вә гүввәтләндији бир вахтда иртичанын хидмәтиндә дајанан мүртәҹе тә’лимә чеврилмиш, әксингилаби бир маһијјәт кәсб етмшдир. Сәбр еләјиб һәр чүр иҹтимаи-милли зүлмә дөзмәк, бүтүн үмиди
Јалныз тәвәккүлә бағламаг, ҹәннәт вә ҹәһәннәм хүлјасы
илә бу дүнјанын не’мәтләринә тамамилә көз јуммаг әгидәси нәтиҹә е’тибарилә инсаны сүстләшшдирир, халгын
бөјүк әксәријјәтини ән зәрури мүбаризәләрдән, иҹтимаи
ләЈат һадисәләринә фәал мүнасибәтдән узаглашдырырды.
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Әдәби фәалијјәтинин илк илләриндән башлајараг
Сабир ислам дининин тәблиғ етдији тәһәммүл идејасына, «сәбр ејлә!» фәлсәфәсинә гаршы ҹидди мүбариза
апарыр, ону мүһүм иҹтимаи дәрдләрдән бири кими сәҹијјәләндирирди. Халг шаиринин бу мүбаризәси, ејни
заманда, онун милли-азадлыг, иҹтимаи мәдәни тәрәгги ва
һуманизм идејаларынын ајрылмаз тәркиб һиссәләриндән иди. Бу мөвзуја һәср олунмуш «Гәм јемә!» (1906),
«Бимәрһәмәт ә’јанларына шүкр, худаја!» (1907), «Даш
гәлбли инсанлары нејләрдин, илаһи?!» (1908), «Сәбир»
(1908), «Сәбр ејлә!» (1910) вә с. сатираларында халг шаири
тәвәккүлә, гәзавү-гәдәрә бел бағлајан, «һәр зүлмә дөзән»
инсанларын фаҹиәли һәјатындан реал лөвһәләр
чәкмишдир. Сәһәрдән ахшамадәк ишләмәкдән «гәдди
бүкүлән», әһли-әјалы аҹ-јалаваҹ галан, әмәјинин бәһрә: си
молла, бәј вә хан тәрәфиндән мәнимсәнилән, «күҹлүләрин» зүлм гаршысында «аллаһа тәвәккүл» дејиб аҹиа
гул кими аһ-налә илә кифајәтләнән зәһмәт адамларынын
аҹынаҹаглы һәјатындан типик сәһнәләр гәләмә аланда да
(«Гәм јемә!»), јемәк-ичмәкдән ба~шга иш билмәјән
«ҹанлы дәјирманлардан», јахуд өлкәни бүрүмүш ҹинајәткарлыға гаршы сакит отуруб бахам «саһиби-виҹданлардан» сөһбәт ачанда да («Бимәрһәмәт ә’јанларына...») г
иллик көтүр-гојдан сонра тәк сәбирин кәлмәси илә бүтүн
ишләри јарымчыг гојуб дағылышан мүсәлманларын
авамлығыны вә фәалијјәтсизлијини кестәрәндә дә («Сәбир») Сабир ејни мәгсәди изләјирди. Сәбр, тәвәккүл кими
мүртәҹе идејаларын зәһмәткеш халг үчүн ағыр нәтиҹәләрини сатирик планда тәсвир едиб көстәрмәклә шаир
кениш халг күтләләрини бу дини-мистик тә’лимләрин
тә’- сириндән. узаглашдырмаға, онлары әмәли ишә,
һаггы- һүгугу уғрунда, азадлыг вә демократија уғрунда
фәал мүбаризәјә сәсләјирди.
Тәһәммүл, әталәт вә итаәткарлыг әлејһинә мүбаризәдә Сабир тәк дејилди. Она көрә дә бу мөвзуја һәср едилмиш әсәрләри тәкҹә халг шаиринин сатиралары илә
мәһдудлашдырмаг доғру олмазды. Бу мәсәлә, үмумијјәтлә, молланәсрәддинчиләрин јарадыҹылығында чох
мүһүм јер тутурду. «Молла Нәсрәддин» журналынын лап
илк нөмрәсиндәки «Адам јата-јата алим олур, «Ола- чаға
чарә јохдур, гој һәр нә олаҹаг олсун», «Ахшамын ишини
сабаһа гој, сабаһын ишини ахшама» типли сатн- рик
аталар сөзләриндән башамыш молланәсрәддинчиләр бу
мөвзуда јүзләрчә ше’р, фелјетон, публнснст мәгалә,
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шәкил, сатирик сәһнәҹик, лүғәт, почт гутусу, телеграф
хәбәри дәрҹ етдирмишләр. Сәбр, тәһәммүл идејасы әлејһинә јаздығы әсәрләри илә Сабир һәмин мүбаризәнин өн
сыраларында кедир, билаваситә бу мәсәләјә һәср ет дији
сатирик ше’рләри илә дә өз мүасирләринин фикрибәдии
инкишафына истигамәт верир.
Халг шаиринин тәкҹә «Сәбир» сатирасы илә (1908,
сМоЗ) Әли Нәзминин «Истихарә», «Аллаһа тәвәккүл»’
(1908, №9, 36), Мәшәди һәбиб Зејналовун «Јат» ше’рләри
(1908, №33) вә бә’зи башга әсәрләр арасындакы идејамөвзу
әлагәләри дејиләнләри тәсәввүр етмәк үчүн кифајәтдир.
Молланәсрәддинчи шаирләр бөјүк сатирикин ејни мөвзуја
һәср олунмуш ше’рләринин мөвзу, идеја мәзмуну вә
сәнәткарлыг хүсусијјәтләриндән тә’сирләнәрәк мараглы
әсәрләр гәләмә алмышлар. Доғрудур, онларын әсәрләриндә
Сабири тәкрар едән, орижиналлыгдан узаг, тәглиди мисра
вә бејтләр дә нәзәрә чарпыр. Бу типли мисра вә бејтләр, бир
тәрәфдән, давамчыларынын халг шаиринә бәсләдикләри
дәрин мәһәббәтин әламәти кими мејдана чыхырдыса, бә’зән
дә ишләнән мөвзунун, реал һәјат һәгигәтләринин
ејнилијиндән ирәли кәлирди.
Әли Нәзми вә М. һ. Зејналовун әсәрләриндә дә сатирик
тәсвир вә ифадә үсулу, аҹы кинајә вә истеһза әсас јер тутур.
һәр ики шаир фикри, сөзү әкс мә’нада ишләт- мәк саһәсиндә
Сабир ше’ринин мисилсиз наилијјәтләри- нә истинад едәрәк
сатирик лөвһә ҹызмаға чалышыр. Бөјүк устадларынын
јолу илә кедәрәк заһири тәмкини сахлајыр, тәсвир
етдикләри образа «ајыл, һаггыны баша Дүш, мүбаризәјә
гошул» әвәзинә «јат, сәбр елә» дејә мү- раҹиәт едирләр.
Мүәллифләрин истифадә етдикләри бу мараглы сатира
үсулу мә’лум үстүн ҹәһәтләри илә јанашы, сәнәткардан
хүсуси еһтијат, усталыг да тәләб едир. Бу үсула мүраҹиәт
едән сәнәткар өз фикринин ајдын, анлашыглы олмасына
һәмишә диггәт јетирмәлидир ки, әсәрин идејасы, мүәллиф
гајәси тәһриф едилмәсин, кү- лүш вә кинајәнин мәзмуну,
истигамәти дәрһал баша дү- шүлсүн.
Истәр «Сәбир», истәрсә «Истихарә» сатирасынын мөвзусу ејнидир. Көһнә дүнјада кениш јајылан истихарә, тәк
сәбир һәр ики әсәрин башлыҹа тәнгид һәдәфидир. Авамлыг вә ҹәһаләти мүәллифләр кениш иҹтимаи фаҹиә,
зәһмәткеш күтләләрин бөјүк дәрди кими сәҹијјәләндирдијиндән әсәрләрдәки күлүш дә тә’сирли вә мә’налыдыр.
Сабирин тәсвириндә тәк сәбирин әһатә етдији саһә сон
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дәрәҹә кенишдир. О, һеч бир мәкан мәһдудијјәти билмәдији кими, ҹәмијјәтин дә, демәк олар, бүтүн тәбәгәләрини әһатә етмишдир. «һүҹрә-дүккандан» башламыш
«мәһзәри-ирфана», «мәҹлиси ә’јана» гәдәр,—һәр ҹүр мәсләһәт вә мәшвәрәт мәҹлисләрини; Шишә, Шәки, Ширвандан тутмуш Салјана, Кәнҹәдән Гаха вә Газаға гәДӘр,—бүтүн «сәфһеји-Гафгазы» бүрүмүш, «өлкәдә, һәр
јанда вурур тәк сәбир».
Та кәлирик биз дә бир аз анлајаг,—
Мәһзәри-ирфанда вурур тәк сәбир.
Ја дејирик ишләри саманлајаг,—
Мәҹлиси-ә’јанда вурур тәк сәбир!
Иетәјирик бир иш ачаг филмәсәл.
Сәјләширик бир-ики ил лаәгәл,
Та дејилир пул верин, ашсын әмәл,—
Өлкәдә, һәр јанда вурур тәк сәбир!..

Сабир ән’әнәләрини давам етдирән Әли Нәзми дә садәҹә олараг тәк сәбир, истихарә кими зәрәрли вә пуч
е’тигадларын тәнгиди илә кифајәтләнмир. Гәләм устадынын јолу илә кедәрәк елм вә маарифин инкишафына гајғы көстәрмәјән, вәтән өвладынын истигбалы наминә мәктәбләр, хејријјә ҹәмијјәтләри тәшкил етмәк үчүн әлини
чибинә салмаг истәмәјән, пул сөһбәти ортаја кәлән кими
гачыб кизләнмәјә чалышан дөвләт вә сәрвәт саһибләрини гамчылајыр.
Фикр едирик биз дә бир иш башлајаг,—
Ејләјирик истихарә, бәд кәлир.
Сәбр едирик, бирҹә саәт хошлајаг,—
Хошлајырыг, истихарә бәд кәдир.
Истәјирик биз өвлади-милләтә
Ачыб мәктәб, чатаг дади-үммәтә,
Ҹәмијјәтләр тәшкилинә, һиммәтә
Галхышырыг, истихарә бәд кәлир.

һәр ики шаирин реалист тәсвириндән ајдын көрүнүр
ки, тәк сәбирә, истихарәјә инам кими зәрәрли вәрдишләр
бүтү.н аиләләри бүрүмүш, авамларда дәрин әталәт,
сүстлүк доғурмуш, онларда әмәли ишә, тәшәббүскарлыға
олан мејл вә марағы аз гала јоха чыхартмышдыр. Сабир
ше’ри илә «Истихарә» мүләлифинин күлүшүнүн
характери вә истигамәти арасындакы бәнзәрлик, һеч
шүбһәсиз, һәр ики шаирин авам вә диндарлар мүһитин- дә
аддымбашы гаршылашдыглары күлүнҹ вәзијјәтләрә
биканә гала билмәмәләриндән ирәли кәлир, реалист сә-
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нәткарларын јарадыҹылығында јүксәлишә, ичтимаи-мәдәнн тәрәггијә чағырыш мотивләринин, һуманизм идејаларынын тәзаһүр формаларындан бири кими мејдана
чыхырды.
Сабирин иҹтимаи пассивлик, әталәт әлејһинә јазылмыш сатиралары илә М. һ. Зејналовун «Јат», Әли Нәзмннин «Аллаһа тәвәккүл» ше’рләри арасында да бу ҹүр
мүгајисә вә әдәби паралелләр апармаг мүмкүндүр. Адларындан да көрүндүјү кими, сатирик нәсиһәт мүәллифләрин мүраҹиәт етдикләри мүнасиб әдәби үсулудур. Сабир
вә М. һ. Зејналовун әсәрләри типә мүраҹиәтлә јазылмыш,
типин дүнјакөрүшү вә мә’нәви аләми мүстәгим тәсвир
үсулу илә сәҹијјәләндирилмишсә, Әли Нәзми кәнар бәдии
васитәјә мүраҹиәт етмәмиш, әсәри билава- ситә типин
дилиндән гәләмә алмышдыр. Бәдии тәсвир вә ифадә
үсулларындакы фәргли ҹәһәтә бахмајараг, Сабирин «сәбр
елә» јахуд М. һ. Зејнловун «јат»—дејә мүрачиәт едиб
сатирик портретини јаратдыглары авам, ҹаһил типләрин
арзу вә әмәлләри илә Әли Нәзминин һәр ҹүр зүлм вә
әсарәтә дөзүб гәзавү-гәдәрә бел бағлајан, «аллаһа
тәвәккүл» сөзләри бир ан да олсун дилиндән дүшмәјән
сатирик гәһрәманынын дүнјакөрүшү арасында елә бир
фәрг нәзәрә чарпмыр. Әли Нәзми сатирик типин
әталәтини, итаәткарлығыны сәҹијјәләндирәркән Сабир
јолу илә кедир, ејни ҹизкиләри өн плана чәкиб әкс
етдирир. Форма ҹәһәтдән фәргләнсә дә, изләнән гајә,
мәгсәд чәһәтдән «Аллаһа тәвәккүл» ше’ри илә Сабир сатирасы арасындакы идеја-мөвзу әлагәләри дә бурадан
ирәли кәлир.
һәр јанә доландым, дедим, аллаһә тәвәккүл,
Атәшләрә јандым, дедим, аллаһә тәвәккүл!
Гојдум башымы әлләримин үстүнә, јатдым,
Мејјит тәк узандым, дедим, аллаһә тәвәккүл!
...Филҹүмлә, нә кәлди башыма, сәбр еләдим мән, һәр
рәнкә бојандым, дедим, аллаһә тәвәккүл!

Мүгајисә вә әдәби паралелләрдән ајдын олур ки, ичтимаи пассивлик, итаәткарлыг, сәбр, тәһәммүл әллејһинә
мүбаризә мәсәләсиндә дә Сабир өз мүасирләринин
дүнјакөрүшүнә вә јарадыҹылығына ҹидди тә’сир көстәрмиш, бу мүртәҹе, әксингилаби идејалара гаршы молланәсрәддинчиләрин апардыглары әлбир мүбаризәнин өн
сыраларында кетмишдир.
Сабир илә онун мәктәбинә мәнсуб олан шаирләр ара-
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гындакы әдәби әлагәләрин рәнкарәнк бәдии ифадә вә
тәзаһүр формаларындан данышаркән халг шаиринин өз
гәләм јолдашларына јаздығы сатирик ҹаваблары үзәриндә дә дајанмағы лазым билирик. Чүнки сатирик ҹаваб, нәзирә вә бәнзәтмәләр молланәсрәддинчи шаирләрнн
әдәби әлагәләриндә мүһүм рол ојнајыр, онларын бирбиринә бәсләдикләри дәрин мәһәббәт вә гајғы һиссләринин мә’налы тәзаһүрү кими мејдана чыхырды. Мүасирләри вә гәләм јолдашлары Сабир сатирасы мөвзусунда бир сыра әсәрләр гәләмә алдыглары, онун ше’рләринә
онларҹа нәзирә вә бәнзәтмә һәср етдикләри кими, халг
шаири дә достларындан бир нечәсинин әсәринә ҹаваб
јазмышдыр.
Сабир дөври мәтбуаты диггәтлә изләјән, ичтимаи-сијаси вә әдәби һадисәләрә фәал мүнасибәт бәсләјән бир
сәнәткар иди. Сабир өз мүасирләринин әсәрләрини мүнтәзәм сурәтдә изләјир, онларын мәтбуат сәһифәләриндә
галдырдыглары бу вә ја дикәр мәсәләјә вахтында мүнасибәт билдирир, һәмишә дә принсипиал мөвге тутурду.
Халг шаири һеч кәсә, ән јахын гәләм јолдашларына белә
күзәштә кетмир, онларын әсәрләриндәки идеја-бәдии
кәсирләри даим көрүб-көстәрмәјә чалышырды.
Бунунла јанашы, Сабир өз мүасирләринә вә мәсләк
достларына ҹаваблар јазмағы, онларла мәсләһәтләшмәји дә унутмурду. Үмумијјәтлә, молланәсрәддинчи шаирләр иҹтимаи-мәдәни тәрәгги, инкишаф наминә бу вә ја
дикәр мөвзу, вахты чатмыш проблемләр әтрафында тезтез мүзакирәләр ачыр, әдәби мүбаһисә вә мүзакирәләрдә
фәал иштирак едирдиләр. Истәр Сабирин, истәрсә дә онун
мүбдризә вә мәсләк достларынын јарадычылығында
ҹаваб, нәзирә, јахуд бәнзәтмә шәклиндә јазылмыш
сатираларын ајрыҹа силсилә тәшкил едәрәк мүһүм јер
тутмасы мәһз бурадан ирәли кәлирди.
Сабир гәләмә алдығы ҹавабларында да зәманәсннин
истигамәтвериҹи бөјүк шаири, нүфузлу вә мө’тәбәр бир
сәнәткары олмушдур. 0, гәләм достларынын әсәрләринә
јаздығы ҹавабларында адәтән һәмин әсәрин шәкли хүсусијјәтләрини (вәзн, гафијә, рәдиф вә с.) слхлајырды.
Лакин һадиеәјә, мөвзуја башга мөвгедән, јени вә кәскин
мүнасибәтлә јанашдығындан достларынын көрүб-көстәрмәдикләри ҹәһәтләри дә хүсуси бир мәһарәтлә әкс
етдирирди. Одур ки, халг шаиринин ҹаваблары әксәр
һалларда гәләм јолдашларынын әсәрләрннә ннсбәтәи
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ндеја-бәдии чәһәтдән даһа долғун чыхыр, онларын
әдәби-иҹтимаи тә’сири гат-гат артыг олурду. Бунун да сәбәбн ајдын иди, чүнки Сабир нәзирә јазмағы гаршысы- на
мәгсәд гојмурду. Мараглы бәдии тәсвир вә ифадә
үсулларындан бири олмаг е’тибарилә сатирик ҹаваблардан истнфадә едәркән һәмишә мүәјјән мәгсәд изләјирди Бу
әдәби форма халг шаири үчүн өзлүјүндә мәгсәд де- јилди,
гәләм достларынын тохундуглары бу вә ја дикәр мәсәләјә
мүнасибәт билдирмәк, өзүнүн һәмин мәсәлә барәсиндәки
јени, орижинал фикирләрини охуҹуја чат- дырмаг үчүн
мүнасиб вә әлверишли васитә, рәнкарәнк сатирик
үсуллардан бири иди.
Шаирин тәдгигатчылар тәрәфиндән «ҹаваб—сатира»
адландырылмыш (91, 328) бу типли әсәрләри јалныз идеја мәзмунуна көрә дејил, бәдии ифадә вә сәнәткарлыг
хүсусијјәтләри е’тибарилә дә мараглыдыр. Сатирик ше’рин тазијанә, бәһри-тәвил кими мүхтәлиф шәкилләриндән истифадә едән шаир ҹаваб—сатираларында да өз мәһарәтини нүмајиш етдирмиш вә бөјүк мүвәффәгијјәт газанмышдыр.
Сабир Шәрг әдәбијјатынын Фирдовси, Низами, Хагани, Сә’ди, һафиз, Хәјјам, Фүзули кими даһи классикләринин әдәби ирсинә дәриндән бәләд олмуш, Намиг
Камал, Рәҹаизадә Маһмуд Әкрәм, Нәф’и, Абдулла Ҹөвдәт
кими тәрәггипәрвәр түрк шаирләрини диггәтлә охумуш,
Сејид Әзим Ширвани, Мәһәммәд һади, Аббас Сәһһәт,
Әбдүлхалыг Ҹәннәти кими мүасири олдуғу онларҹа
шаирин јарадыҹылығыны изләмиш, бу сәнәткарларын
бә’зиләриндән тәрҹүмә вә тәхмисләр етмиш, бә’зиләринә
нәзирә вә бәнзәтмәләр јазмыш, бир чохуна исә сатирик
ҹаваблар вермишдир.
Сабирин өз гәләм достларына—молланәсрәддинчи
шаирләрә јаздыгы ҹаваб—сатиралары да бу силсиләјә
дахилдир. Бу әсәрләр сајҹа чох олмаса да, XX әср сатирикләримизин уғрунда әлбир мүбаризә апардыглары
ичтимаи-сијаси идејаларын мә’на вә мәзмунуну әкс етдирмәк нөгтеји-нәзәриндән әһәмијјәтә маликдир. Сабир
гәләм јолдашларындан Әли Нәзминин «Мәсләһәт», Мәшәди һәбиб Зејналовуи «Јад ет», Салман Мүмтазын «Бу да,
јаһу, кечәр» адлы ше’рләринә, Әлигулу Гәмкүсарын бә’зи
тазијанәләринә вә бир сыра башга әсәрләрә ҹаваблар
јазмышдыр.
«Јад ет» ше’рини М. һ. Зејналов 1908-ҹи илдә гәләмә
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алмыш вә «Шаиримиз һоп-һопа тәгдим олунур» гејди илә
«Молла Нәсрәддин» журналында (1908, № 10) дәрҹ
етдирмишдир. Елә бурадаҹа ону да дејәк ки, Сабир ирси
чапа һазырланаркән бу гејд нәзәрә алынмадығындан һәмин әсәр сәһв олараг халг шаиринә иснад верилмиш вә
«һопһопнамә»нин илк дөрд нәшринә (1912—1934) дахил
едилмишдир. «Јад ет» ше’ринин мүәллифи парлаг истигбалдан данышыр, романтик хәјаллар бәсләјәрәк тезликлә
дүнјанын ҹәннәтә дөнәҹәјинә инаныр. Она елә кәлир ки,
заман кечәҹәк, елә бир «аләми-пак» јаранаҹаг ки, орада «нә
лә’н, нә күфр, нә ләҹаҹәт» олаҹаг. Белә бир аләм уғрунда
апардыглары мүбаризәјә көрә бу күн
«кафир»
адландырыланлар «агил» дејә јад едиләҹәк, онларын
руһуна «дуаји-рәһмәт» охунаҹаг. Кәләҹәјин романтик
тәсвирини верән шаир өз әсәрини бу мисраларла тамамлајыр:
Вәгта ки, ҹәһанда ләфзи-кафәр
Бир-бир позулар һамы лүғәтдән
Нә молланүма, нә Мирзә Гәнбәр,
Јох рәнҹү мәлал бир ҹәһәтдән;
Инсанлар олур чү ҹисми-ваһид,
Аләм дәхи бир вәтән ки, ҹәннәт;
Нә ширкү нә мө’минү нә мүлһид,
Әсрарыны билдирәр тәбиәт;
Онда мәни јанә-јанә јад ет!

Сабир мәһәббәт һисси илә өз әсәрини она тәгдим едән
гәләм јолдашынын ше’рини ҹавабсыз гојмамыш вә бир
нечә күн сонра журналда халг шаиринин «Јад ет» ше’ринин мүәллифинә ҹавабы дәрҹ едилмишдир (1908, № 13).
«Молла Нәсрәддин»ин 10-ҹу нөмрәсиндә «Гыздырмалы»
имзалы јазылан әнГара ҹаваб» гејди илә чап етдирдији
һәмин сатирасында Сабир ејни мәһәббәт һисси илә өз
достуна мүраҹиәт едир, онун көрүшләриндәки думанлы,
зиддијјәтли ҹәһәтләри бөјүк бир сәмимијјәт вә гајғыкешликлә көстәрәрәк јазырды:

Алданма, гузум, ки ләфзи-кафәр
Тәсһи олунуб чыха лүғәтдән;
Мадам ки, сағды Мирзә Гәнбәр
Ејмән дејилик бу мәл’әнәтдән;
Гојмаз ки, бу хәлги ҹисми-ваһнд
һөкмүндә олуб едә мәншәт;
Әфсанеји-күфрү ширкү мүлһид,
һејһат, олурму тәрки-адәт?
Бу нүктәни ганә-ганә хаб ет|..
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Көрүндүјү кими, Сабир һәјат һадисәләринә даһа ајыг
мүнасибәт бәсләјир. О јахшы билир ки, гәләм јолдашынын көрүб-көстәрдији иҹтимаи јаралар тезликлә мүалиҹә
едилиб сағала билән јаралар дејил. «Кафир» сөзүнүн тәсһиһ
олунуб лүғәтдән силинмәси, молланүма мирзә гәнбәрләрин
арадан галдырылмасы вә һабелә, адәт шәкли алмыш бир
сыра иҹтимаи мәнфиликләрин сырадан чыхмасы үчүн
узунмүддәтли кәркин мүбаризә лазымдыр. Шаир достунун
романтик хәјалларыны «әфсанә» адландырмасы да Сабир
реализминин һәјатла бағлы- лығындан ирәли кәлирди. ,
Әли Нәзминин «Мәсләһәт» ше’ринә халг шаиринин
чавабы исә тамам башга мәзмунда, башга характердәдир.
«Јад ет» ше’ринин мүәллифинә вердији ҹавабдан фәргли
олараг, бурада Сабир гәләм јолдашынын әсәриндән
илһамланмыш, онун галдырдығы мәсәләнин актуаллығыны нәзәрә алыб, шаирин фикирләринә шәрик чыхмышдыр. Биринҹи һалда Сабир мүбаризә вә әмәл достунун дүнјакөрүшүндәки мәһдуд ҹәһәтләри көстәрмәк
мәгсәдилә ҹаваб-сатира жанрына мүраҹиәт етмишдирсә,,
икинҹи һалда, әксинә, гәләм јолдашынын . әсәри халг
шанрини дилә кәтирмиш, ону «Мәсләһәт» сатирасынын
мүәллифинә ејни сәрлөвһә илә ҹаваб вермәјә вадар етмишдир.
«Мәсләһәт» сатирасында (1908, № 12) Әли Нәзми чох
мүһүм бир мәсәләјә тохунмуш, «Молла Нәсрәддин»
сәһифәләриндә дөнә-дөнә тәсвир вә тәнгид олунан гадын
һүгугунун тапданмасы, чохарвадлылыг, гоҹа кишиләрин
азјашлы, мә’сум гызлара евләнмәси кими јарамаз һал-'
лара гаршы е’тираз сәсини уҹалтмышдыр' Ејни мөвзуја
һәср оунмуш бир чох башга әсәрләрә нисбәтән «Мәсләһәт»
ше’ринин мүвәффәгијјәтини вә әдәби-иҹтимаи тә’сир
даирәсинин кенишлијини тә’мин едән башлыҹа ҹәһәт будур
ки, шаир гәләм јолдашлары тәрәфиндән ишләнмиш бәдии
тәсвир вә ифадә үсулларындан гачмыш,. изләдији гајәни
габарыг сурәтдә әкс етдирән чох мараглы вә јығҹам бир
сүжет гурмуш, мүнасиб сатирик үсула әл атмышдыр.
Алтмыш јашы чохдан кечмиш гоҹа кишинин нәвәси
јашында гыза евләнмәк кими чиркин нијјә- тини шаир бу
сүжет дахилиндә бөјүк усталыгла ачыб көстәрмиш, она
гаршы охуҹуда гәзәб вә икраһ һисси ојатмаға иаил
олмушдур. Кафтар кишинин «Молла Нәсрәддин»
мүһәрриринә мүраҹиәти шәклиндә јазылмыш пәмин ше р
бу мисраларла башланыр:
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Молла, сәнә ејләјирәм мәсләһәт:
Сөјлә көрүм, евләним, евләнмәјим?
Атмышы синним еләјибдир күзәшт,
Бир гыз алыб, евләним, евләнмәјим?...

Әли Нәзминин гадын һүгугсузлуғуна, чохарвадлылыг
идејасыны тәблиғ едән дини е’тигад вә шәриәт еһкамларына гаршы •чеврилмиш «Мәсләһәт» ше’ринә Сабирдән
әввәл, илк сатирик ҹавабы шаир Әли Рази Шәмчизадә
вермишдир. Јери кәлмишкән гејд етмәк лазымдыр ки, Әли
Разинин билаваситә «Молла Нәсрәддин»лә бағлы олан
әдәби јарадыҹылығында гадын азадлығы мәсәләси мүһүм
јер тутур (4, 192). «Дабанычатдаг хала» имзасыны сечмәси
вә әсәрләринин бөјүк әксәријјәтини гадын мөвзусуна һәср
етмәси, һәтта Иран вә Түркијә ингилабларындан бәһс едән
ше’рләриндә белә бу мәсәләјә хүсуси диггәт вермәси Әли
Разини гадын һүгугсузлуғу әлејһинә.гызғын мүбаризә
апаран
фәал
молланәсрәддинчиләр
сырасына
чыхармышды.
Әли Разинин бир сатирик шаир кими «Молла Нәсрәддин» журналына илк кәлиши дә мәһз гадын мөвзусу илә
бағлыдыр. «Молла Нәсрәддин» редакторуна көндәрдији
«Арвадларымыз» адлы кичик мәктубунда (1908, № 4) шаир
өзүнүн мүбаризә програмыны белә ифадә сдирди: «А Молла
Нәсрәддин гардаш! А киши, ики илдир башлајыб һәр һәфтә
кишиләрдән јазырсан, һеч бпз арвадлардан јазмыјорсан.
Бундан сонра мән јазым. спн дә мәҹмуәндә чап елә. Әкәр
бирҹә сөзүмү зибил сәбәтинә салсан, оғлум-гызым өлсүн ки,
даһа бир шеј јазмарам». Бундан сонра Әли Рази «Молла
Нәсрәддин» сәһифәләриндә гадын мөвзусунда мүнтәзәм
шәкилдә чыхыш етмәјә башламышдыр. «Мәсләһәт»
ше’ринә јаздығы ҹаваб (1908, № 13) Әли Разинин гадын
мөвзусуна һәср олунмуш ән јахшы сатираларындан
биридир. Әли Нәзминин мәсләһәтинә ејни мәсләһәтлә ҹаваб
верән шаир гәләм јолдашына мүраҹиәт едәрәк дејирди:
Сижимгулу, ејләмиеән мәсләһәт,
Утанма һеч, кәл сәни евләндирим;
Ејләмишәм истихарә, јахшыдыр,—
Беш-он күнә кәл сәни евләндирим.

Әли Нәзминин ше’риндән вә Әли Разинин она чавабындан сонра «Молла Нәсрәддин» журналында Сабирин
мәшһур «Мәсләһәт» сатирасы дәрҹ олунмушдур
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(1908, № 14). Халг шаири бу әсәриндә «мө’мин» донуна
кирәрәк «илдә бир арвад алан» пуллу мәшәди вә һаҹылары
өлдүрүҹү сатира һәдәфинә чевирмиш, чохарвадлылығын,
гадына көлә мүнасибәти бәсләјән, она ҹансыз әшја, ади
ојун-ојунҹаг кими бахан дини — феодал әхлагынын
иттиһамчысы
кими
мејдана
чыхмышдыр.
Јүксәк
ше’ријјәти, ахыҹылығы вә рәнкарәнк сатирик бојалары илә
сечилән һәмин ше’рин тәкҹә ашағыдакы бир бәнди бу
дејиләнләри тәсәввүр етмәк үчүн кифајәтдир:
Өз дедијиндән көрүнүр өврәтин
Бирдир, олур евдә фәна һаләтин;
Вар имиш евләнмәјә дә гүдрәтин,
Бәс нијә јох лаәгәл үч күлфәтин?
Јохса гонум-гоншуда, ахтар, јад ал!
Гој бабалын бојнума, кет, арвад ал!..

Сабирин ҹаваб — сатираларындан кәтирдијимиз бу
нүмунәләр, бир тәрәфдән, шаирин мүталиә даирәсинин
кенишлијинә, дөври мәтбуаты диггәтлә изләдијинә дәлаләт
едирсә, дикәр тәрәфдән дә бөјүк сатирикин өз фикрини
охуҹуја чатдырмаг үчүн ишләтдији рәнкарәнк бәдии тәсвир
вә ифадә васитәләри илә һеч вахт кифајәтләнмәдијинә, даим
орижинал үсуллар, сечдији мөвзунун характеринә ујғун даһа
мүнасиб әдәби үсуллар тапыб ишләтмәк јолундакы
јарадыҹы ахтарышларына парлаг сүбутдур.
Бу бөлмәдә биз Сабир вә «Молла Нәсрәддин» журналы
мөвзусунун имканлары дахилиндә ингилаби-сатирик
ше’римизин баниси илә онун мәктәбинә мәнсуб шаирләрин
әдәби әлагәләриндәки бә’зи ҹәһәтләрә диггәти ҹәлб етмәјә
чалышдыг. Сөз јох, Сабир илә молланәсрәддинчи
шаирләрин идеја-тематик вә бәдии сәнәткарлыг әлагәләри,
халг шаиринин әдәби тә’сир даирәси кениш мөвзудур вә
ајрыҹа тәдгигат тәләб. едир. Сабир әдәби мәктәбинин
ајры-ајры нүмајәндәләри (Әли Нәзми, ӘЛИГҮЛУ Гәмкүсар,
Мәммәд Сәид Ордубади вә башгалары) һаггындакы
тәдгигатларда дејилмиш бә’зи мулаһизәләпи нәзәрә алмасаг,
индијәдәк бу хүсусда нәинки кениш вә әсаслы тәдгигат иши
апарылмамыш, һәтта мүтәхәссисләрин вахташыры әлдә
етдикләри фактик материаллары үмумиләшдириб системә
салан күтләви бир китабча белә јазылмамышдыр. Сабир
јарадыҹылығынын бир сыра башга проблемләри кими, халг
шаиринин әдәби мәктәби дә хүсуси вә дәрин тәдгигата
еһтијаҹы олан мөвзулардан
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биридир. Белә бир тәдгигат шаирин әсәрләринин тә’сир
даирәси һаггында чох мүһүм елми нәтиҹәләр верә биләр.
7
«Молла Нәсрәддин» журналы Сабир сатирасынын инкишафына күҹлү тәкан вердији кими, халг шаиринин
поетик әсәрләри дә, өз нөвбәсиндә, «Молла Нәсрәддин»ин
идеја-сијаси мүбаризәсиндә чох мүһүм рол ојнамыш,
мәсләк досту Ҹәлил Мәммәдгулузадәдән башламыш
журналын, демәк олар, бүтүн әмәкдашлары, әдибшаир вә
рәссамлары үчүн әсл илһам мәнбәји олмушдур. Ҹәлил
Мәммәдғулузадә истәр өз фелјетонларында, истәрсә
журналда чап етдији тәсвири материалларда, шәкил вә
карикатураларда тез-тез Сабир јарадыҹылығына мүраҹиәт
едир, халг шалринин долғун, реалист сатираларындан,
мәһарәтлә үмумиләшдирилмиш идеја вә фикирләриндән,
типик образларындан кениш истифадәедирди. һәм дә бу
истифадә тәсадүфдән-тәсадүфә, кечиҹи маһијјәтдә олмајыб,
ардыҹыл вә системли характер дашыјырды.
Халг шаиринин «Милләт неҹә тараҹ олур олсун...
сатирасы «Молла Нәсрәддин» сәһифәләриндә дәрҹ едилдикдән аз сонра журналда Ҹәлил Мәммәдгулузадәнин
«Шејтана ҹаваб» адлы бир фелјетону чап олунмушдур
(1906, № 33). Әдиб фелјетонда Молла Фәтәли кими фырылдагчы руһанинин чиркин әмәлләрини тәсвир вә тәнгид едәркән Сабир гәләминин мәһарәтлә үмумиләшдирдији мәнфи типин, шәхси мәнафеји һәр шејдән үстүн тутан, егоист руһани образынын сәҹијјәви хүсусијјәтләрини
өн плана чәкмишдир.
Фелјетон Тути -адлы бир гадынын башына кәлән мүсибәтин тәсвиринә һәср олунмушдур. Әрини чөрәк пулу
газанмаг мәгсәдилә иш далынҹа Русијаја јола салан бир
бөлүк күлфәт ичиндә галан Тути гәфил тәләјә дүшүр.
Чохдан бәри Тутијә көз дикмиш Кәрбәлајы һејдәр араны
хәлвәт көрүб, бирбаш Молла Фәтәлинин јанына гачыр.
Тутинин кәбинини өзүнә кәсдирмәк үчүн моллаја ики
манат күмүш пул тәклиф едир. Молла тәрәддүд етдикдә,
шејтан онун гулағына бу сөзләри пычылдајыр: «А киһш,
дәли олма, манатлары ал, сал ҹибинә. Нә веҹинәдир,
Тутинин әри елә кәлди, белә кетди. Ҹаны чыхсын Тутинин
дә, әринин дә! Сәнә нә, милләт неҹә тараҹ олур олсун, нә
ишин вар?!»
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Әкәр диггәт едилсә, ики манат пул алыб, әрли арва дын
кәбинини башгасына кәсән Молла Фәтәли илә Саби- рин:
Өвлади-вәтән гој һәлә аварә долансын,
Чиркаби-сәфаләтлә әли, башы булансын,
Дул өврәт исә саилә олсун, ода јансын.
Анҹаг мәним авазеји-шә’ним уҹалансын;
Милләт неҹә тарач олур олсун, нә ишим вар?
Дүшмәнләрә мөһтаҹ олур олсун, нә ишим вар?—

дејән руһани образы арасындакы мәсләк вә мәгсәд бирлијини асанлыгла дујмаг олар. Молла Фәтәли ҹибини
күдүр, «Тутинин дә, әринин дә ҹаны чыхсын!» — дејә дүшүнүрсә, Сабирин гәһрәманы да, «анҹаг авазеји-шә’нинин
уҹаланмасыны» истәјир, нә вәтән өвладынын маариф вә
мәктәбин кәнарда галараг сәфаләт чиркабында боғулмасы, нә дә дул арвадын диләнмәси онун һалына зәррәҹә тәфавүт көстәрир.
Ингилабын илк илләриндә гәләмә алдығы «Кәндә!..»
адлы башга бир фелјетонунда (1927, № 6) Ҹәлил Мәммәдгулузадә Совет дөвләтинин милли реепубликаларда
халг маарифини инкишаф етдирмәк, мүхтәлиф сәнәт, пешә мәктәбләри ачмаг саһәсиндә һәјата кечирдији мүһүм
тәдбирләри өзүнәмәхсус бир диллә тәгдир вә тәсди-г
одәркән Сабир ше’риндән нүмунә кәтирирди. Халг шаиринин «,Молла Нәсрәддин» тәзәҹә нәшрә башладыгы
күнләрдә ҹаһил атанын дилиндән јаздығы мәшһур ше’риндән: «Билмәм нә көрүбдүр бизим оғлан охумагдан?!»
мисрасыны өз фелјетонуна епиграф верән Ҹәлил Мәммәдгулузадә һадисәнин тәсвиринә белә мараглы бир мүтајисә илә башлајырды:
«Сабир дејирди: «Билмәм нә көрүбдүр бизим оғлан
охумагдан, дәнк олду гулағым!».
Мән дә дејирәм: «Билмәм нә көрүбдүр бизим һөкумәт
охутмагда?! Бу нәдир? — Түрк мамаларынын бурахылышы. Бу нәдир? — Түрк фармасевт-әчзачыларынын бурахылышы...»
Ҹәлил Мәммәдгулузадә тәкҹә өз әсәрләриндә, мәгалә вә
фелјетонларында дејил, журнала чәкдирдији иллүстратив материалларда да тез-тез Сабир јарадыҹылығына
мүрачиәт едирди. Сабирин истәр өлкә дахилиндә ҹәрәјан
едән һадисәләрә, истәрсә бејнәлхалг мөвзулара һәср
олунмуш сатирик ше’рләри «Молла Нәсрәддин» рәссамларынын јарадыҹылығы үчүн зәнкин вә әлван материал
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верирди. Халг шаиринин гәләмә алдығы реал һадисә вә
образлар журналын Шмерлинг, Роттер кими гүдрәтли
фырча усталарынын рәсмләри илә мүшајиәт едилирди.
Нәшринин илк күнләриндән е’тибарән «Молла Нәсрәддин»ин һәрарәтлә гаршыланмасынын, зијалыдан тутмуш
савадсыз фәһләјә, кәндлијә гәдәр әһалинин бүтүн тәбәгәләри арасында бөјүк шөһрәт газанмасыны сәбәбләринДән бири дә мәһз бу иди. һәфтәдә бир дәфә нәшр олунан бу
мәшһур сатира журналыны зәһмәткеш халг күтләләри
асанлыгла баша дүшүр, ше’р вә фелјетонларла рәсм
әсәрләринин бир-бирини мүшајиәт етдији сәһифәләр даһа
тез гавранылырды. «Молла Нәсрәддин» сәһифәләриндә
дәрҹ олунмуш ән јахшы, парлаг шәкилләр журналын
тәблиғ етдији иҹтимаи-сијаси идејаларын кениш јајылмасында мүһүм рол ојнајыр, әдәби-бәдии материалларын
тә’сир гүввәсини артырырды (69, 76).
«Молла Нәсрәддин» журналында чап олунмуш иллүстрасија вә карикатураларын бир гисми дә Сабир сатиралары мөвзусундадыр. Бу мөвзуда чәкилмиш шәкилләрин әксәријјәти Сабир ше’рләри илә бирликдә, журналын-ејни нөмрәсиндә бурахылырды. Белә һалларда «Молла Нәсрәддин» редактору ше’рин сәрлөвһәси алтында
«шәкил вар», јахуд «шәкилләрин биринҹи сәһифәсинә бах»
— дејә кичик гејдләр верир, һәмин нөмрәдә әсәрнн
мәзмунуна ујғун шәкил чап едилдијини әввәлҹәдән оху'ҹуларына билдирирди.
Шәкилләр Сабир әсәрләрини мүшајиәт етдији кими,
бә’зән дә ајры-ајры парчалар рәсмләрин идеја мәзмунуну
ачмаг, охуҹуја фикри истигамәт вермәк ишиндә мүһүм рол
ојнајырды. Бу вә ја дикәр һәдәфә гаршы чеврилмиш
карикатур-алары бурахаркән Ҹәлил Мәммәдгулузадә, јери
дүшдүкҹә, Сабир сатираларындан да истифадә едир, мәсләк
достунун журналда әввәлләр чап олунмуш вә охучуларын
әзбәр билдији ајры-ајры парчаларыны, бејтләрини ја
ејнилә, ја да ҹүзи дәјишикликлә шәкилалты ифадә, шәрһ
мәгамында ишләдирди. Бу һалда рәнкләр санки дилә кәлиб
данышыр, халг шаиринин поетик образлары вә мә’налы
мисралары рәссам лөвһәсини тамамлајыр, ону рәсм
дилиндән сәнәт дилинә чевирир, әјаниләшдирирди.
Бөјүк шаирин «Молла Нәсрәддин» сәһифәләриндә чап
олунмуш «Бакы фәһләләринә» (1906, № 14), «Аһ ејләдијим
нәш’еји-гәлјанын үчүндүр» (1906, № 22), «Ики чаваблара
бир ҹаваб» (1907, № 37), «Фүзулнјә бәнзәтмә»
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(1909, № 37), «Заһид өлмәкдән габаг мәгсудинә чатмаг диләр»
(1910, № 1), «Бајрам төһфәси» (1911, № 10) са- тираларыны
вә бир сыра башга ше’рләрини Шмерлинг вә Роттерин
чәхдији шәкилләр бәзәјир. Сабир сатирасынын идеја
мәзмунуна ујғун олараг, бу шәкилләрин дә мөвзу даирәси
кениш,
әһатәлидир.
Шәкилләрдә
мүртәҹе
дин
хадимләринин, ҹәһәннәм ваизләринин әхлаги-мә’нәвн
дүшкүнлүјү, фәһлә вә кәндлиләрин дөзүлмәз һәјат шәраити,
чар һөкумәтинин милләтчилик сијасәти, беј- нәлхалг
иртиҹа, һәмчинин «Охутмурам, әл чәкин!» дејиб, өз
өвладыны мәктәбдән чәкән. ҹәһаләтпәрәстләр кәскин тәнгид
атәшинә тутулурду. Сатирик графиканын маһир усталары
олан Шмерлинг вә Роттерин Сабир әсәрләри мөвзусунда
јаратдыглары шәкилләр һәм сурәтләринин габарыглығына
вә ифадәлилијинә, һәмдә композисија зјдынлығына көрә
сечилирди.
Шәкилләрин бејүк бир гисми Сабирин бејнәлхалг Надисәләрә, хүсусән Иран иртиҹасынын башчысы Мәһәммәдәли шаһа һәср едилмиш сатиралары мөвзусундадыр. Бу
да тәсадүфи дејилдир. һакимијјәтә кечдији күндән , милли
мәҹлисә гаршы мүбаризә апарыб мәҹлиси го.ван, мәшрутә
вә һүрријјәт тәрәфдарларына ганлы диван тутан
Мәһәммәдәли шаһ, үмумијјәтлә молланәсрәддинчиләрин,
хүсусән Ҹәлил Мәммәдгулузадә вә Сабир сати- расынын әсас
тәнгид һәдәфләриндән бири олмушдур. «Молла Нәсрәддин»
журналынын 1907—1909-ҹу илләрә аид елә бир нөмрәси
јохдур ки, орада Мәһәммәдәли шаһла әлагәдар кәскин бир
материал кетмәмиш олсун, мүстәбид Иран шаһынын бәд
әмәлләрини,
ријакарлығыны,
сатгынлығыны
түнд
бојаларла әкс етдирән сатирик ше’р, фелјетон, публисист
мәгалә, јахуд кичик почт гутусу, дталар сөзү, телеграф
хәбәри верилмәмиш олсун.
Бу ишдә мәсләк досту Сабирин өлмәз сатиралары
«Молла Нәсрәддин» редакторуна даһа чох материал
верирди. Ҹәлил Мәммәдгулузадә Мәһәммәдәли шаһ һагында
онун јаздығы идеја-бәдии ҹәһәтдән долғун сатираларыны
чап етмәклә јанашы, бу әсәрләр мөвзусунда карикатуралар
да чәкдирирди. «Молла Нәсрәддин» мәшрутә ингилабы
дөврүндә Иранда ән чох јајылан, охунан, журналлардан бири
олмушдур. Тарихчи-шәргшүнас М. С. Ивановун тамамилә
доғру көстәрдији кими, «бу журнал Иранда баш верән
һадисәләрә чох јахындан бәләд иди вә һәмин һадисәләри әкс
етдирдијиндән фарс дилиндә чыхан јумористик гәзет вә
журналлар гәдәр ке128
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ниш јајылмышды» (33, 213). Она көрә дә «Молла Нәсрәддин»ин бу типли карикатуралары вә баш мүһәрририн
һәмин карикатуралары шәрһ едән шәкилалты јазылары
азадлыг, мәшрутә уғрунда чарпышан зәһмәткеш халг
күтләләринин көзүнү ачыб сајыг салмагда, дост вә дүшмәнләрини онлара танытмагда тарихи иш көрмүшдүр.
«Молла Нәсрәддин» редакторунун Сабир сатиралары
мөвзусунда чәкдирдији шәкилләрдә даһа бир ҹәһәт өзүнү
чох ајдын бүрузә верир. Ҹәлил Мәммәдгулузадә ингилабчы шаирин ҹәмијјәтдәки синфи бәрабәрсизлијин,
фәһлә-капиталист вә кәндли-мүлкәдар мүнасибәтләринин
тәсвиринә һәср олунмуш, варлыларла јохсуллар арасындакы зиддијјәтләри тәзад дахилиндә ҹанландыран ше’рләринә фырча усталарынын диггәтини даһа чох ҹәлб
едирди. Халг шаиринин бу типли әсәрләрини тәсвири материалларла мүшајиәт едәркән «Молла Нәсрәддин» мүһәррири башлыҹа олараг ики мәгсәд изләјирди: әввәлән,
Сабир сатирасынын кениш охуҹу вә тамашачы күтләләринә бурахдығы иҹтимаи-бәдии тә’сири даһа да күҹләндирмәк; икинҹиси дә зүлм вә истисмар дүнјасында һөкм
сүрән синфи ајры-сечкилији, барышмаз ихтилафлары
габарыг шәкилдә нәзәрә чарпдырмаг.
Ҹәлил Мәммәдгулузадә «Молла Нәсрәддин» сәһифәләриндә мүнтәзәм олараг Сабир әсәрләри мөвзусунда
шәкилләр чәкдириб чап етдирдији кими, журналын рәсмләри илә бөјүк шаирин сатира јарадыҹылығы арасында да
инҹә бир сәсләшмә, мөвзу вә идеја јахынлығы нәзәрә
чарпыр. Даһа дәгиг дејилсә, «Молла Нәсрәддин»ин_фырча
усталары Сабир сатираларындан илһамландыглары кими,
журналын парлаг шәкилләри дә халг шаиринә тә’сирсиз
галмырды.
Бөјүк
шаирин
«Молла
Нәсрәддин»ин
шәкилләри мөвзусунда бир сыра ше рләр гәләмә алмасы
мәһз бу сәмәрәли јарадыҹылыг әлагәләринин нәтиҹәси
кими изаһ олунмалыдыр.
Сабир ше’рләри илә журналын рәсмләри арасындакы
идеја-тематик бағлар кенишдир. Халг шаиринин поетик
әсәрләри «Молла Нәсрәддин» рәссамларынын јарадыҹылығына зәнкин материал вердији кими, журналын дазғун
шәкилләри дә Сабир сатирасынын инкишафында мүәјјән
рол ојнамышдыр. Үмумијјәтлә, «Молла Нәсрәддин»ин
рәсмләри илә мәтнләринин мүгајисәли тәһлили диггәтли
тәдгигат тәләб едир. Бу ишдә әдәбијјат взм буат
мүтәхәссисләри илә јанашы, сәнәтшүнаслар да хсуси сә’ј
көстәрмәлидирләр.
9 Сиф. 734
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Сабир «Молла Нәсрәддин» журналында ачыг имза илә
дејил, кизли имзаларла иштирак етмишдир. Ағыр, дөзүлмәз
шәраитдә,
гаракүруһчуларын
һәдә-горхусу
алтында
јазыб-јарадан бөјүк шаир өз әсәрләрини «Молла Нәсрәддин»
сәһифәләриндә мүхтәлиф кизли имзаларла, һәмчинин тамам
имзасыз чап етдирмәк мәҹбуријјәтиндә галмышдыр. 1905-ҹи
ил ингилабынын мәғлубијјәтиндәк сонра иртиҹанын
гүввәтләнмәси вә сатирик мәтбуатын сүр’әтли инкишафы илә
әлагәдар олараг гәләм достлары илә бирликдә Сабир дә кизли
имзаја кечмишдир. Бу ба- рәдә халг шаиринин вәфаты
күнләриндә «Мә’лумат» гә- зетиндә (21 ијул 1911) чап олунмуш
мәгаләләрин бириндә охујуруг: «Молла Нәсрәддин»дә Сабир
илк заманлар «һоп-һоп» имзасы илә бир чох әш’ар
јаздығындан мәмләкәтимизин мүтәәссиб әһалиси бу имза
Сабирин олду ғуну анлајараг она гаршы әнваи-тәһдидатда
булундугларындан заваллы Сабир имзасыны дәјишдирмәјә
мәҹбур
булунмуш,
сонра мүтәәддид имзалар илә...
јазмышдыр».
Классик әдәбијјатымызда Сабир гәдәр кизли имзадан
истифадә едән, өз әсәрләрини мүхтәлиф имзаларла вә имзасыз
чап етдирән икинҹи бир шаир, јазычы, јахуд мүһәрририн
адыны чәкмәк мүмкүн дејилдир. Халг шаири кизли имзадан
«Молла Нәсрәддин», «Бәһлул» вә «Зәнбур» кими сатирик
мәтбуат органлары илә јанашы, әсәрләринин мөвзусу, мәгсәди
вә тәнгид һәдәфләри илә әлагәдар олараг «һәјат», «Иршад»,
«һәгигәт», «Ҝүнәш», «Јени һәгигәт» гәзетләриндә дә истифадә
етмишдир.
Профессор Ҹәфәр Хәндан XX әср Азәрбајҹан әдәбијјатындан данышаркән Сабирин кизли имзалары үзәриндә дә
дајаныр вә шаирин «аз заман әрзиндә 20-дәк имза дәјишмәли
олдуғуну» гејд едир (90, 144). Профессорун көстәрдији бу рәгәм
Сабирин имзаларынын јарысыны да әһатә етмир. Бөјүк
сатирик тәкҹә «Молла Нәсрәддин» сәһифәләриндә 40-а јахын
кизли имза ишләтмишдир. Ди- кәр мәтбуат органларындакы
имзаларыны да бураја әлавә етсәк, халг шаиринин истифадә
етдији кизли им- заларын үмуми мигдары һаггында тәсәввүр
даһа да ке- нишләнмиш олар.
Сабирин имзалары һаггында мө’тәбәр мәнбәләр чох
дејилдир. 1911-ҹи илдә шаирин вәфаты мүнасибәтилә «Молла
Нәсрәддин» журналында дәрҹ едилмиш некро-
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логда (1911, № 26) билаваситә бу мәсәлә илә әлагәдар
олараг дејилир: «һоп-һоп», «Әбунәср Шејбани» вә бундан
савајы гејри имзалар (илә) вә имзасыз ләззәтли ше’рләри
мәҹмуәмиздә охумаға адәт едән охучуларымыз билирләр
ки, бир белә вүҹудун јох олмағы маариф достлары үчүн нә
бөјүк дәрддир...» Бир ил сонра, 1912-чи илдә Сабирин
гәләм јолдашы, «һопһопнамә»нин илк тәртибчиси Аббас
Сәһһәт шаир достунун «гејри имзаларыны» даһа да
дәгигләшдирир. О, Сабир ирсинин илк нәшринә јаздығы
мәзмунлу мүгәддимәдә «һоп-һоп» вә «Әбунәср Шејбани»
имзалары илә јанашы шаирин гәзет вә журналларда «Дин
дирәји», «Мир’ат», «Фазил», «Ағлар күләјән» имзалары
илә чыхыш етдијини көстәрир (82, 11).
Халг
шаиринин
кизли
имзаларыны
дүрүст
мүәјјәнләшдирмәк үчүн ән мүһүм васитәләрдән бири
әсәрләрин дил вә үслуб хүсусијјәтләри, Сабирә мәхсус јазы
манерасыдыр. Сабир јени вә орижинал кејфијјәтләри илә
һеч кәсә бәнзәмәјән, башчылыг етдији әдәби мәктәбә
мәнсуб сатирикләрдән белә габарыг сурәтдә сечилән бөјүк
халг шаиридир. Бу орижиналлыг, мәһз Сабирә мәхсус
мәзијјәт әсәрләрин һәм мүндәриҹәсиндә, әкс етдирдији
һәјат ғлөвһәләриндә, һәм дә сатирик типләр силсиләсиндә,
бәдии тәсвир вә ифадә васитәләриндә габарыг шәкилдә нәзәрә чарпыр (32, 16).
Сабирин
имзалары
әтрафында
тәдгигат
вә
ахтарышлары кенишләндирмәјә көмәк едән бә’зи
јардымчы васитәләр дә вардыр. Шаир Аббас Сәһһәт
тәрәфиндән «һопһопнамә»јә дахил едилмиш әсәрләрнн
нлк мәнбәләрдәки имзалары, Новруз Ағајевин Азәрбајҹан
мәтбуатында ишләнмиш кизли имзалара даир гејдләр
дәфтәри
(5, 12—13) вә с. белә васитәләрдәндир.
Халг шаиринин јарадыҹылыг јолуну өјрәнмәк вә
кнзли
имзаларыны
мүәјјәнләшдирмәк
саһәсиндә
сабиршүнаслығын наилијјәтләри бөјүкдүр. Сабир
ирсинин топланмасы вә нәшри саһәсиндә шаирин
мүаснрләрн вә гәләм достлары тәрәфиндән атылмыш нлк
аддымлар сонракы тәдгигат үчүн мөһкәм бир бүнөврә
олмушдур.Сабир
ирси
әтрафында
тәдгнгат
кенишләндикчә,
бир
сыра
башга јарадыҹылыг
проблемләри илә јанашы, шаирин бу вә ја дикәр кизли
имза илә, јахуд имзасыз чап етдирдији әсәрләри дә мејдана
чыхарылмыш, «һопһопнамә»нин нөвбәти нәшрләринә
әлавә олунмушдур Дүздүр, бу ишдә мүәјјән сәһвләр дө
бурахылмыш, башга
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шаирләрин кизли имза илә чап етдирдикләри бә’зи әсәрләр
сәһвән Сабирә иснад верилмишдир.
1906- ҹы илин апрелиндән «Молла Нәсрәддин»
журналында иштирак етмәјә башлајан Сабир 1911-ҹи илин
мартына гәдәр орада 156 әсәр чап етдирмишдир. Әсәрләрин
тәхминән үчдә бир һисәси (47 әсәр) имзасыз, үчдә ики
һиссәси (109 әсәр) исә мүхтәлиф кизли имзаларла
нәшр олунмушдур.
Журналда илк әсәрини имзасыз дәрҹ етдирән Сабир
аз сонра «һоп-һоп» имзасы илә јазмаға башламыш, чох
кечмәдән
бу
имза
илә
танынмыш
вә
мәшһурлашмышды.1906-ҹы илин мајындан 1907-ҹи илин
февралына кими:халг шаири өз әсәрләрини әсасән
«һоп-һоп» имзасы илә чап етдирмиш, 1908-ҹи илдә исә
һәмин имзадан јалныз. үч әсәриндә истифадә етмишдир.
Беләликлә, бу имза илә Сабирин «Молла Нәсрәддин»
журналында ҹәми 20 әсәри дәрҹ олунмушдур.
Бөјүк шаирин вәфатындан сонра Сабирин әсәрләрини
чапа һазырлајан Аббас Сәһһәт әзиз достунун китабына ад
сечәркән мәһз онун «Молла Нәсрәддин»дә ишләтдији бу
илк кизли имзасыны әсас алмыш вә китабы һәмин имзаја
ујғун олараг «һопһопнамә» адландырмышды.
Аббас Сәһһәтин бу тәшәббүсү сонракы наширләр вә
тәртибчиләр тәрәфиндән давам етдирилмиш вә јахшы
ән’әнә һалыны алмышдыр. Сон илләрдә чыхан үчҹилдлији
дә дахил олмагла Сабирин әсәрләри күллијјаты адәтән
«һопһопнамә» ады алтында бурахылмышдыр.
1907- ҹи илин мајындан 1908-ҹи илин апрел ајынадәк
Сабир истиснасыз олараг журналда өз ше’рләрини имзасыз
дәрҹ етдирир. Шаирин «Молла Нәсрәддин» журналында
бүтүн иштиракы мүддәтиндә имзасыз нәшр олунмуш 47
әсәринин 38-и мәһз һәмин дөврә тәсадүф едир.Бунун да
башлыҹа сәбәби, бир тәрәфдән, 1905-ҹи ил ингилабынын
мәғлубијјәтиндән сонра иртиҹанын һәр јердә һүҹума
кечмәси илә әлагәдар идисә, дикәр тәрәфдән дә бөјүк
шаирин Шамахыда өзү үчүн сон дәрәҹә горхулу бир
вәзијјәт јаратмасы илә бағлы иди. Вәзијјәтин неҹә чәтин,
тәһлүкәли олдуғуну халг шаиринин һәмин күнләрдә
(1907-ҹи илин орталарында) гәләмә алдығы бир
мәктубундан да ајдын көрмәк мүмкүндүр. Даһи шаири
тәзәчә нәшрә башламыш «Бәһлул» журналында иштирак
етмәјә чағыран редакторун мәктубуна ҹавабында Сабир
јазырды:
«Анчаг һәјати-миллијјәмизә даир ше’р јазмаг илә
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мүавинәтиниздә булунмагда олаҹағымы, јаздығым ше’р
ләри имзасыз дәрҹ етмәниз шәртилә вә’д едијорум...
Әфәндим! Инсафсыз адамлар аз дејилдир; бәса ола
биләр ки, бир шәхсин, ја бир әмрин әлејһиндә мәним әгидәмин бәр’әкси олан гәрәзи- шәхсијјә, хаһишинәфсанијјәләр сајәсиндә мәктублар јазылсын, сизи инандырмагдан
өтрү мәним адым илә имзалајыб көндәрилсин, сиз дә
алданасыныз. Она көрә лазым кәтирир ки, әввәлән, мәним
шивеји-хәттимә диггәт бујуруб таныјасыныз вә санијән,
минбә’д сизә көндәрәҹәк олдуғум кағызда имза гојмујуб,
әвәзиндә сизин почта нөмрәнизи јазаҹағам (248)» (76, 217).
«Бәһлул» журналынын редакторуна ҹаваб мәктубундан кәтирдијимиз бу сәтирләр Сабир илә «Бәһлул» арасындакы ишкүзар әдәби әлагәләри өјрәнмәк үчүн гијмәтли тарихи сәнәд олмагла јанашы, бөјүк шаирин там бир
илин мүддәтиндә өз әсәрләрини «Молла Нәсрәддин»дә
имзасыз дәрҹ етдирмәсинин сәбәбләри һаггында да мүәјјән тәсәввүр верир. Бу сәтирләрдән, ејни заманда, халг
шаиринин јарадыҹылыг ишинә неҹә ҹидди мәс’улијјәт
һиссилә јанашдығы, әтрафында ҹәрәјан едән һадисәләри
диггәтлә изләдији, ајыг-сајыглығы да ајдын көрүнүр.
Бу заман Сабирин әсәрләринә сензор мүдахиләси дә
күҹләнир, шаирин ајры-ајры сатираларынын нәшри бә’зән һәфтәләрлә тә хирә дүшүрдү. Белә һалларда «Молла
Нәсрәддин» журналы өз охуҹуларына мүәјјән ишарәләр
верир, бу вә ја дикәр әсәрин чапынын ләнкимәси барәсиндә тәсәввүр јаратмаға чалышырды. Халг шанринин
«Мүәллимләр сијезди» ше’рини «Молла Нәсрәдднн» редаксијасы, мәсәлән, белә бир гејдлә чап етмишдир: «Бу
ше’рләр 33-ҹү нөмрәдә чап олунаҹагды. Бә’зи сәбәбләрә
көрә бу нөмрәјә галды» (1907, № 35).
Јухарыда дедик ки, Сабир әсәрләринин бөјүк бнр гисми
журналда мүхтәлиф кизли имзаларла чап олунмушдур.
Шаир «Молла Нәсрәддин» сәһифәләрнндә 36 кизли
имзадан истифадә етмишдир кн, бунлардан да 26 имзанын
һәр бирини јалныз бир әсәриндә ишләтмишдир. Халг
шаиринин өз кизли имзаларыны белә сүр әтлә
дәјишмәсинин мә’насы вә мәгсәди елми әдәбијјатда дүзкүн шәрһ олунмамыш, сабиршүнаслар буну даһа чох
«иртиҹа», «тә’гиб» вә башга бу тнпли сәбәбләрлә әлагәләндириб изаһ етмәјә чалышмышлар. «һопһопнамә»ннн
1948-ҹи ил нәшринин тәртибчиси һ. Сәмәдзадә јазыр:
«Мүртәҹе үнсүрләр тәрәфиндән тә’гиб олунан шаир чох
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заман бир имзадан јалныз бир дәфә истифадә етмишдир.
1906-ҹы илдә әсас етибарилә «һоп-һсп» имзасы илә јаздығы һалда, 1907-ҹи илин март ајындан сонра имзаларыны һәр нөмрәдә дәјишдирмәјә мәҹбур олмушдур» (80,
IV—V). Тәкәсәрли имзалар үзәриндә апарылан мүшаһидәләр көстәрир ки, халг шаири бу имзалары тәдгигатчынын күман етдији кими, һеч дә «мүртә,ҹе үнсүрләрин
тәгибиндән» горунмаг үчүн, јахуд бу гәбилдән олан дикәр
сәбәблорлә әлагәдар ишләтмәмишдир. Сабирин кизли
имзаларыны белә тез-тез, әсәрдән-әсәрә дәјишдирмәсинин
башлыҹа сәбәбини, һәр шејдән әввәл, бөјүк шаирин
гаршысына гојдуғу мәгсәддә, бу вә ја башга сатиранын
мөвзу вә идеја мәзмунунда ахтармаг лазымдыр.
Тәкҹә бир әсәрдә ишләнмиш имзалары өз характеринә вә
мәзмунуна көрә ики група бөлмәк олар. Бунлардан бир
гисми әсәрләрин мөвзусу вә идеја истигамәти илә әлагәдар
ишләнмиш имзалардыр. Шаир бу вә ја дикәр мөвзуја
мүраҹиәт едәркән әсәрдә изләдији гајәјә ујғун, башга сөзлә
десәк, мөвзунун өзүндән доған имза сечиб ишләтмәји мәгсәдә
там мүвафиг сајмышдыр. Бу хүсусијјәт Сабирин мәтбуатДа
чыхан илк мә’лум вә мәшһур «Бир мәҹлисдә он ики
кишинин сөһбәти» адлы сатирасында ишләтдији «М.
Мөһтәмил» (еһтимал едән) имзасындан башланыр, «Молла
Нәсрәддин» журналында иштиракы илә ардыҹыл вә
системли характер алыр. «Молла Нәсрәддин»дә чап
олунмуш «Османлылар, алданмајын, аллаһы севәрсиз!»,
«Сәттархана», «Габла дәхи марфашыны, Мир һашым!», «Ај
нәнә, бир гырмызы саггал киши!», «Јох, јазмарам!»,
«Бакыда бир кәнддә мү- һавирә» сатираларыны мүшпајиәт
едән
«Гоҹа
иранлы»,,
«Мәҹзуб»,
«Мәсләһәтчи»,
«Гардашоғлу», «Јары көнүл», «Мәҹлисдә олан» имзалары вә
бир сыра башга кизли имзалар мәһз бу гәбилдәндир.
Иран ингилабынын гызғын күнләриндә гәләмә алдығы
«Сәттәрхана» ше’рини Сабир «Мәҹзуб» имзасы илә чап
етдирмишдир. Ше’рдә мәһз белә бир имзаја мүрачиәт
едилмәси тәсадүфи олмајыб, әсәрин идеја мәзмуну,
һадисәнин маһијјәти илә сых сурәтдә бағлы иди. Имзанын
лүғәви мә’насы «ҹәзб олунан» демәкдир. Бәс елә исә шаири
ҹәзб едән нӘдир? Ким, јахуд һансы һадисә халг шаиринин
илһамыны ҹошдурмуш, ону вәҹдә кәтирмишдир? Истәр
конкрет олараг бу суалын ҹавабыны, истәрсә дә ишләдији
имзанын мә’на вә мәзмунуну ше’рин лап илк бәндиндә
шаирин өзү белә сәҹијјәләндирир:

134

һали-мәҹзубим көрүб, гаре, демә диванәдир,
Нә’реји-шуридәми зәнн етмә бир әфсанәдир,
1Даирәм, тәб’им дәниз, ше’ри-тәрим дурданәдир,
Беһҹәтим, ејшим, сүрурим, вәҹдим әһрарәнәдир,
Инҹизабим ҹүр’әти-мәрданеји-мәрданәдир,
Афәриним һиммәти-валаЈи-Сәттарханәдир!

Демәли, шаири ҹәзб едән, ону ҹошдуруб илһама кәтирән Тәбриз фәдаиләринин мүтләгијјәт үзәриндәки парлаг гәләбәси, ингилаб сәркәрдәси Сәттарханын мәрдлији
вә рәшадәти имиш. Ше’рдәки .«диванә», «әфсанә» кими
сөзләрин мә’насы ајдындыр. Бу сөзләрдә шаир һәм өз
һисс-һәјәҹанларынын тәбиилијинә вә реаллығына, һәм дә
илһамынын ҹошғунлуғуна, мөвзунун ҹазибәдарлығына
ишарә ет-мишдир. Сабир тәрәннүм руһлу шерләринин,
демәк олар, һеч бирини белә ҹошғун илһамла, классик ода
формасында һәрарәтли бир диллә јазмамышдыр. Ше’ри
мүшајиәт едән «Мәҹзуб» имзасы да бурадан мејдана
чыхмыш, әсәрин мәзмуну вә шаирин мәрамы илә үзви
сурәтдә бағланмышдыр.
Иран ингилабынын бөһранлы күнләриндә јаздығы
«Османлылар, алданмајын, аллаһы севәрсиз!» мисрасы
илә башланан ше’риндәки «Гоҹа иранлы» имзасы да там
јеринә дүшмүшдүр. Иранда баш верән иҹтимаи-сијаси
һадисәләрин ҹанлы шаһиди вә фәал иштиракчысы олмуш «Гоҹа иранлы» санки инди өз көрүб-көтүрдүкләрини, мүбаризәнин енишли-јохушлу јолларыны османлылара баша салыр; онлары алданмамаға, Иран ингилабындакы мүвәффәгијјәтсизликләрдән ибрәт көтүрүб,
өзләри үчүн ҹидди нәтиҹә чыхармаға чағырыр.
Шад олмајын еј севкили милләт вүкәласи,
Османлыда ҹари ола гануни-әсаси!
Гануни-әсаси демә, иранлы әзаси,
Иранлыларын башларынын ганлы бәласи,
Оғланлары өлмүш аналар матәми, јаси,
Дерләрсә сизә вар бу ишин сонра сәфаси,—
Алданмајын, алданмајын, аллаһы еевәрсиз!
Иранлы кими јанмајын, аллаһы севәрсиз!

Бу мисаллардан да ајдын көрүнүр ки, халг шаирн бу
вә ја дикәр әсәрини кизли имза илә нмзалајаркән тәсадүфиликдән гачмыш, мүәјјән бир принснп, мәгсәд күдмүшдүр. һәмишә сечиб нстифадә етднји имзаларын характеринә, тәсвир олунан һадисә илә, ше’рин мәзмуну вә
истигамәти илә аһәнкдарлығына хүсусн диггәт вә
әһәмијјәт вермишдир.
Тәкәсәрли имзаларын икинчи гисми Сабир тәрәфин-
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дән јарадылмыш сатирик типләр силсиләси илә әлагәдардыр.
Белә ки, халг шаири бу вә ја башга типләрин дилиндән јаздығы
сатираларыны һәмин типләрин өз адлары илә, јахуд да
онларын тәмсил етдикләри иҹтимаи зүмрәнин сәҹијјәви
сифәтләрини үмумиләшдирән даһа мүнасиб сатирик адларла
имзаламағы
лазым
вә
ваҹиб
бнлмишдир.
«Мән
шаһи-гәвишөвкәтәм, Иран өзүмүндүр!», «Ах!.. неҹә кеф
чәкмәли әјјам иди!», «Маһи-рәмәзандыр, јенә мејдан да
бизимдир!», «Нәдир олур бу чоҹуглар әјан бу бојда, бу бојда?»,
«Ај башы дашды киши, динмә, ушагдыр ушағым!», «Хандосту,
аманды,
гојма,
кәлди!»
мисралары
илә
башланан
сатираларында истифадә едилмиш «Иран гурду», «Молла
Ҹибишдан- гулу», «Гарынгулу», «Дин^ар», «Түкәзбан ҹиҹи»,
«Јетим гызҹыг» имзалары Сабирин мәһз бу үсулдан истифадә
јолу илә јаратдығы имзалар силсиләсинә дахилдир.
«Гојма, кәлди!» сатирасы бабасы јашында гоҹа кишијә
әрә верилән көрпә, мә’сум бир гызын дилиндән јазылмышдыр. Әр нә олдуғуну билмәјән, «габана», «әрдо- ја»
охшар мәшәдини көрдүкдә рәнки саралыб бағры јарылан бу
гызын башына кәлән мүсибәти өзү нәгл едир, «гојма, кәлди!»
— дејә, фәрјад гопарыр, Хандостудан' аман диләјир.
Азјашлы гызын дилиндән сөһбәт ачдығы һәмин ше’рини Сабир «Јетим гызҹыг» имзасы илә дә имзаламышдыр.
«Молла Нәсрәддин» журналынын баш мүһәррири сатираны
чап едәркән шаир достунун адындан әсәрә кичиҹик бир
мүгәддимә јазмышдыр. «Бакыдан» сәрлөвһәли һәмин
мүгәддимәдә (1908, № 33) һәм Сабирин гәләмә алдығы
һадисәнин реаллығы вә һәм дә кизли имзасынын мәзмуну
барәсиндә охујуруг: «Молла әми! Бурада бир ахунд 13 јашында
бир гызы 65 јашында бир гоҹа кишијә вериб. Инди ҹамаат она
лә’нәт охујур. Дејирләр ки, ај ахунд, ҹаһыл ушағы гоҹа кишијә'
нијә вердин? — Дејир ки, мән илә Мәккә јолдашы олуб, јахшы
адамдыр. һа- ман јетим гызҹығазын дилиндән бу ше’ри јазыб
көндәр- дим ки, чап едәсиниз».
Беләликлә, сатираларынын бөјүк әксәријјәтиндә типләри данышдырмаг, онлары өз сөзләри, өз нитгләри илә
сәҹијјәләндирмәк јолу илә кедән Сабир ејни принсипи
имзаларында да көзләмишдир. Бу гәбилдән олан ше’рләринә
кизли имза сечәркән бөјүк сатирик һәмин имза- нын мә на вә
мәзмунуну тәсвир етдији типләрлә бу вә ја башга шәкилдә
әлагәләндирмәјә чалышмышдыр.
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Халг шаиринин кизли имзалары әтрафында тәдгигат вә
ахтарышлары кенишләндирмәк онун намәлум әсәрләрини
мејдана чыхармаг үчүн мүһүм васитәләрдән биридир.
Сабирин бу вә ја башга кизли имза илә чап олуимуш бә’зи
ше’рләринин узун мүддәт тәдгигатдан кәнарда галмасы да
шаирин имзаларына лазыми диггәт верилмәмәси, бу
имзаларын сафчүрүк едилмәмәси илә әлагәдардыр. Бу
мәсәләнин мүһүм әмәли әһәмијјәтини нәзәрә алыб, һәмин
әсәрләрдән икиси үзәриндә дајанмағы лазым билирик.
Мә’лум олдуғу кими,«Молла Нәсрәддин» журналы
мүһүм иҹтимаи-сијаси вә бејнәлхалг һадисәләрдән башламыш кичик мәишәт мәсәләләринә гәдәр бүтүн мөвзулары садә, јығҹам шәкилдә, ајдын вә сәлис бир диллә охуҹу
күтләләринә чатдырмаг үчүн мүхтәлиф әдәби үсуллардан
истифадә едирди. Фелјетон, публисист мәгалә кими
нисбәтән ири һәҹмли әсәрләрлә бәрабәр журналын
сәһифәләриндә јүзләрҹә почт гутусу, лүғәт, тапмаҹа, сатирик диалог, телеграф хәбәри, ләтифә, аталар сөзү вә
зәрбүл-мәсәлин дәрҹ едилмәси «Молла Нәсрәддин»ин мәһз
һәмин мәгсәди илә бағлы иди.
«Молла Нәсрәддин» журналы 1909-чу ил 1-ҹи нөмрәсиндә намә’лум бир шәхсин дилиндән ашағыдакы мәнзум тапмаҹаны чап етмишдир:
Јумругдур е’тигадым,
Хәлги басыб фәсадым,
һазыр дуруб ҹәлладым,
Зүлмү ситәм мурадым,
пәр јердә вардыр адым.

Тапмаҹанын сонунда журнал гејд едирди ки, «ТапыЈ
көрәк кимдир бу адам?»
Тәхминән бир ај сонра (1909, № 6) һәмин тапмаҹаја
Сабирин сатирик ҹавабы дәрҹ олунмушдур:

Нә лап кичик, нә чох да чох иридир,
Ггрны јоғун, бојну да дам тирндир,
Руһу өлүб, нәфсн һәлә диридир,
Инсанијјәт палтарынын кирндир,
Мәмдәлидир, әскикләрин бириднр!
Молла әмн, көр тапдым ја тапмадым?!

Мәһәммәдәли шаһ һаггындакы сатирик шерләр силсиләсинә дахил олан бу парча журналда «Әбунәср

137

банн» имзасы илә дәрҹ едилмишдир. «Әбунәср Шејбани»
«Молла Нәсрәддин» сәһифәләриндә тәкҹә Сабир тәрәфиндән ишләнән мәшһур кизли имзалардан бири иди вә бу
имза илә 1908— 1909-ҹу илләрдә шаирин бир сыра сатирик
ше’рләри чыхмышдыр. «һопһопнамә»нин јалныз сон
нәшринә (1962) дахил едилмиш һәмин ше’р, нәдәнсә,. узун
мүддәт шаирин күллијјатына дүшмәмишдир.
Сабирин мәшһур кизли имзаларындан бири дә мө’тәризә ичәрисиндә бир нечә нөгтә «( ............ )» имзасыдыр.
Чап олунмуш әсәрләринин мигдарына көрә бу, шаирин ән
мәшһур кизли имзасы сајыда биләр. Тәкҹә ону демәк
кифајәтдир ки, охуҹулар арасында чох мәшһур олан
«һоп-һоп» имзасы илә шаирин «Молла Нәсрәддин» журналында ҹәми 20, «Әбунәср Шејбани» имзасы илә 17, «Ағлар
күләјән» имзасы илә 5 әсәри дәрҹ едилдији һалда, «(
................)» имзасы илә дүз 25 әсәри нәшр олунмушдур.
Ахырынҹы имзадан Сабир Һәјатынын анҹаг сон ики
илиндә истифадә етмиш вә һәмин имза илә 1910-ҹу илдә
«Молла Нәсрәддин» сәһифәләриндә 15, 1911-ҹи илин
мартына (хәстәлији шиддәтләнәнә) гәдәр исә 10 әсәр дәрҹ
етдирмишдир. Бу имза илә кетмиш сатирик ше’рләрдән
бири узун мүддәт шаирин күллијјатына дахил едилмәдији
кими, сабиршүнасларын диггәтиндән дә јајынмышдыр.
1911-ҹи илин 3-ҹү нөмрәсиндә чыхмыш һәмин сатира бу
мисраларла башланырды:
Милләтинин һалы пәришан ола, һәр
бир иши нифрәтә шајан ола,
Ҹаһил ола, вәһшијү надан ола,
Гәм јемә сәбр ет, бу да, јаһу кечәр!..

«Молла Нәсрәддин» журналындакы ејни рәдифли
ше’рләрә ҹаваб шәклиндә јазылмыш бу сатира, нәдәнсә,
1959-чу илдә шаир Әлигулу Гәмкүсарын «Сечилмиш
әсәрләри»нә дахил едилмишдир (23, 26). 1962-ҹи илдә бу
сәтирләрин мүәллифи Сабирин әсәрләри күллијјатыны
чапа һазырлајаркән шаирин бир сыра башга әсәрләри илә
бирликдә һәмин ше’ри дә «һопһопнамә»јә дахил етмиш вә бу
барәдәчкитаба јаздығы шәрһләрдә мә’лумат вермишдир (75,
229). Көрүнүр, бу мә’лумат «Сечилмиш әсәрләри»н
редактору Аббас Заманову гане етмәмиш вә буна көрә дә о,
аз сбнра мәтбуатда дәрҹ етдирдији мәгаләләринин бириндә
һәмин мәсәләјә јенидән гајытмышдыр. Мәгалә мүәллифи
«тәртибчинин ја-
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нылдығыны» иддиа едәрәк јазмышдыр ки, «һамин сатиранын Сабирә мәхсус олдуғуну сүбут едәи һеч бир әсас
јохдур» (29,123).
Бу дәлилләр, әввәлән, ондан ибарәтдир ки, «( ............ )
имзасы 1910—1911-ҹи илләрдә «Молла Нәсрәддин журналында јалныз Сабирин ишләтдији кизли имза иди вә бу
имза илә чыхан сатираларын 24-ҹү «һопһопнамәнин Аббас
Сәһһәт тәрәфиндән һазырланмыш илк нәшрләриндән
башлајараг Сабир күллијјатынын бүтүн сонракы
чапларына дахил едилмишдир. Әлигулу Гәмкүсарын исә бу
имза илә нәшр олунмуш башга бир әсәри елм аләминә
мә’лум дејилдир. Икинҹиси, 1911-ҹи илин март ајында
хәстәлијинин шиддәтләнмәси илә әлагәдар олараг Сабир
«Молла Нәсрәддин»дән ајрылдығы заман һәмин имза да
халг шаири илә бирликдә журналын сәһифәләрини тәрк
етмишдир. Әлигулу Гәмкүсар исә јашајырды, Сабирин
вәфатындан сонра о, бир сатирик шаир кими даһа гызғын
фәалијјәт
көстәрир,
бир
мүддәт
һәтта
«Молла
Нәсрәддин»ин редакторларындан бири олур. һәмин имза
Әлигулу Гәмкүсарын олмуш олсајды,
журналын
сәһифәләриндән тамамилә чыхмазды. Нәһајәт, әсәрин дили,
үслубу илә халг шаиринин сатирик ифадә тәрзи
арасындакы сых әлагә дә бу ше’рин мәһз Сабир гәләминә
мәхсус олдуғуну бир даһа тәсдиг едир. О да мараглыдыр ки,
сон вахтлара гәдәр тәдгигатчылар һәмин ше’рдән адәтән
Әлигулу Гәмкүсарын Сабиранә ше’рләриндән бири кими
данышмыш вә бу ше’р үзәриндә бөјүк шаирин «Сәбр елә»
сатирасынын «ајдын тә сирини» гејд етмишләр (61, 370).
Бә’зи дәгигсизликләринә бахмајараг, Сабирин имза
әвәзи ишләтдији нөгтәләрин сајыны мүәјјәнләшдирән вә
һаггында илк сөз дејән һ. Сәмәдзадә олмушдур. О, «һопһопнамә»нин тәртибиндә гаршылашдығы чәтинликләрдән
данышаркән бу хүсусда дејирди: «Тәзјигин шнддәтләнмәси илә әлагәдар олараг имзаларыны дәјишмәк мәҹбуријјәтиндә галан Сабир чох заман ше’рләрнни ја тамамилә имзасыз, ја да имза әвәзинә мөЧәризә нчәрисиндә сајы
он ики илә үч арасында олан нөгтә илә чап етдирмишдир.
Бу кими ше’рләрдән Сабир күллнјјатынын әввәлки
чапларына дүшмәјәнләр даһа чохдур» (80, V). һ.
Сәмәдзадәнин дедији бу сөзлор вә мүојјәнләшднрднји рәгәм
сонракы тәдгигатчылар тәрәфиндән дә тәсдиг вә тәкрар
едилмишдир (14, 58).
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Халг шаиринин кизли имзаларындан данышаркән
Ҹәлил Мәммәдгулузадә илә јазышмаларыны да хатырлатмаг јеринә дүшәрди. «Молла Нәсрәддин» журналынын
баш мүһәррири Ҹәлил Мәммәдгулузадә илә Сабир мүнтәзәм
сурәтдә бир-бири илә әлагә сахламыш, мәктублашмышлар.
Тез-тез көрүшмәк имканындан мәһрум олан һәр ики
сәнәткар бу мәктубларда һәм өз јарадыҹылыг планлары,
әдәби дүшүнҹәләри, һәм дә маариф вә мәдәнијјәтимизин бир
сыра мүһүм, мәсәләләри бајрәсиндә фикир мүбадиләси
едирдиләр. Тәәссүф ки, халг шаиринин досту Ҹәлил
Мәммәдгулузадәнин үнванына јаздығы јеканә бир
мәктубундан башга, бизә һеч нә кәлиб чатмамышдыр.
Әлдә олан јеканә мәктубунда халг шаири јазырды:
«Мөһтәрәм әфәндим! Ики һәфтә бундан габаг хүсуси
мәктубумла бәрабәр кечәнләриндә «Иршад»да чап олунмуш ше’рләримдән бир данә көндәрмишдим. Вә кечән һәфтә
Сәмәдовлара јаздығым хүсуси бир мәктуб илә бә- рабәр
«Мәмдәлинин» (Мәһәммәдәли шаһ нәзәрдә тутулур — М. М )
һаггында јени дедијим бир ше’ри дәхи көндәрмишдим ки,
сизә јетирсинләр. Үммид ки, вүсал ол- мушдурлар. Будур, бу
күн дә бир ше’р көндәријорум» (76, 226). Мәктубда ады
чәкилән
ше’рләрин
Ҹәлил
Мәммәдгулузадәјә
чатыб-чатмадығыны дәгиг билмирик. Бирҹә бу мә’лумдур
ки, шаирин илк дәфә «Иршад»'гәзетиндә чыхан
ше’рләриндән һеч бири «Молла Нәсрәддин»дә чап
олунмамышдыр. Лакин Сабирин «Молла Нәсрәддин»
редакторуна мәктубла бәрабәр көндәрдији бә’зи ше’рләрин
үнванына
јетишмәдијинә,
итиб-батдығына
даир
мүәј}әнләшдирдијимиз мараглы бир факты охуҹулара
тәгдим едирик. Әввәлән, ону дејәк ки, шаирин «Молла
Нәсрәддин», «Бәһлул» вә «Зәнбур» журналларындакы
әсәрләринин изинә дүшмәк, онлары тапыб ашкара
чыхармаг о гәдәр дә асан иш дејилдир. Истәр «Молла
Нәсрәддин», истәрсә дә «Бәһлул» вә «Зәнбур» сатирик
мәтбуат органлары иди. Бу журналларын сәһифәләриндәки әсәрләр мүхтәлиф кизли имзаларла вә һа- белә
имзасыз
чап
олундуғундан
онларын
мүәллифини
мүәјјәнләшдирмәк сон дәрәчә чәтиндир.
«Молла Нәсрәддин» журналынын 1910-ҹу ил 28 феврал
тарихли 9-ҹу нөмрәсиндә белә бир мә’лумата раст кәлирик:
«Балаханыда Каблајы Фејзуллаһа — «Рә- ким ханын
мәктубу» адында ше’риниз бизә чатмајыб,
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Мә’лум олур ки, әввәлинҹи кағызыныз да бизә јетишмәјиб. Мәктубунуза ҹаваб јазыб көндәрмишдик Бакыда
һәман шәхсә ки, јетирсин сизә. О кағызымыза ҹаваб көзләјирик».
Редаксијанын мүраҹиәт етдији «Каблајы Фејзуллаһ»
кимдир? «Молла Нәсрәддин»лә бу ҹүр сых әлагә сахлајан
балаханылы сатирик шаир ким ола биләрди? О
заман Балаханыда јашајыб «Молла Нәсрәддин»ә сатирик
ше’рләр көндәрән, редакторла мүнтәзәм әлагә сахлајыб
мәктублашан јеканә шаир Сабир иди. Халг шаири 1910-ҹу
илин јанварында иш далынҹа Бакыја кәлмиш вә
Балаханы кәнд мәктәбинә мүәллим дүзәлмишди. Бакыја
кәлдикдән сонра шаирин педагожи ишлә јанашы «Сәда»,
«һәгигәт», «Зәнбур», «Күнәш» кими јерли мәтбуат
органларында фәал иштирака башламасы онун «Молла
Нәсрәддин»лә сахладығы сых әлагәјә ҹидди тә’сир
көстәрмәмишдир. 1910-ҹу илдә дә Сабир классик сатиралары илә «Молла Нәсрәддин» сәһифәләриндә мүнтәзәм чыхыш едирди.
Балаханыдан јазыб көндәрдији ше’рләрдә Сабирин
истифадә етдији кизли, сатирик имзалардан бири дә
«Каблајы Фејзуллаһ» иди. һәмин имзанын изинә шаирин
«Молла Нәсрәддин» журналында дәрҹ едилмиш јеканә бир
әсәриндә раст кәлирик. О да редаксијанын мүраҹиәтиндән сонракы нөвбәти нөмрәдә чап олунмуш «Алтмыш
иллик өмрүм олду сәндә бәрбад, Әрдәбил!» мисрасы илә
башланан мәшһур сатирасыдыр. Сатира бу имза илә чап
олунмушдур: «Каблајы Фејзуллаһ, Назими: Ағлар күләјән» (1910, № 10).
«Рәһим ханын мәктубу» ше’ри, адындан көрүндүјү
кими, Иран һадисәләринә һәср олунмуш вә Сабир сатирасы үчүн тамамилә сәҹијјәви бир үсулда — типи данышдырмаг, ону өз дили илә сәҹијјәләндирмәк үсулунда
гәләмә алынмышдыр. Иранда ҹәрәјан едән иҹтимаи-сијаси һадисәләр Сабир јарадыҹылығында дөнә-дөнә, рәнкарәнк поетик бојаларла ишләнмишдир. Тәкҹә буну демәк кифајәтдир ки, халг шаири Иран иртиҹасынын башчысы Мәһәммәдәли шаһ һаггында ајрыҹа сатирик ше'рләр силсиләси јаратмыш, шаһын әмиси Зилли-Султан
һаггында «Бура сај!» адлы мәшһур сатирасыны вә бир
нечә кәскин тазијанә чап етдирмишдир. «Рәһим ханын
мәктубу» ше’ри дә, көрүнүр, бу силсиләјә дахнл имиш.
Мәһәммәдәли шаһын ачыг тәрәфдарларындан бнри

141

олан башчылыг етдији гулдур дәстәси ллә бирликдә Сәттәрхан фәдаиләринә гаршы вурушан вә фәдаиләр тәрәфиндән дармадағын едилән Рәһим ханын әксингилаби
фәалијјәти халг шаифинә јахшы мә’лум иди. 1911-ҹи илин
февралында «Јени һәгигәт» гәзетиндә Сабирин Рәһим хан
һаггында бир тазијанәси дә чап олунмушдур. Демәли,
«Рәһим ханын мәктубу» ше’ри Сабир үчүн тәсадүфи бир
мөвзуда олмајыб, Иранда баш верән һадисәләри хүсуси
диггәтлә изләјән вә реал бәдии лөвһәләрдә әкс етдирән
бөјүк шаирин јарадыҹылығында тамамилә тәбии вә
ганунаујғун бир һадисәдир.
Сабирин «Молла Нәсрәддин» журналында истифадә етдији кизли имзалардан сөһбәт ачаркән мүзакирәјә,
фикир мүбадиләсинә еһтијаҹы олан бир мәсәлә үзәриндә дә
дајанмаг лазымдыр. О да сон илләрә гәдәр халг шаиринә
иснад верилмиш бир нечә кизли имзанын мүәллифинин
мүәјјәнләшдирилмәсидир. Сабир тәрәфиндән ишләнмиш
кизли имзаларын дүрүст сијаһысынын олмамасы
тәртибчи вә тәдгигатчылары һәмишә мүәјјән чәтинликләрә салмыш, нәтиҹәдә башга мүәллифләрин мәтбуатда кизли имза илә дәрҹ етдирдикләри бә’зи ше’рләрин сәһвән Сабирә иснад верилиб, онун әсәрләри күллијјатына дахил едилмәси илә нәтиҹәләнмишди.
Белә имзалардан бири «Сөвдајы» имзасыдыр. Бу им- за
илә чап олунмуш «Бәјләрә мәктуб» ше’ри илк дәфә 1948-ҹи
илдә һ. Сәмәдзадә тәрәфиндән «һопһопнамә»јә дахил
едилмиш вә Сабир күллијјатынын сонракы ики нәшриндә
дә өзүнә јер тапмышдыр. 1906-ҹы илдә «Молла Нәсрәддин»
журналында дәрҹ олунмуш һәмин ше’рин идеја мәзмуну,
сатирик дил вә үслуб хүсусијјәтләри һаггында аз-чох
мүәјјән тәсәввүр алмаг үчүн онун илк мисраларына диггәт
едәк.
Гојма күлаһын кәҹ, а бәј, алдатма чәһани,
Бәсдир а филани!
һәр күндә кејиб әјнинә бир тазә либаси,
Гурма бу әсаси!
Бәсдир, дәхи фикр етмә, дәдәм бәјди, бабам хан,
Кечди елә дөвран!
Кетди о зәман хәлг сизә ејләјә һөрмәт,
Бәсдир бу мәзәммәт!..

Илк бахышдан да көрүндүјү кими, бу мисралар Сабир
ше’ринин хүсусијјәтләри илә, халг шаиринин өз
гәһрәманларыны сәҹијјәләндирмәк үчүн ишләтдији әл- взн
сатирик бојаларла кәскин зиддијјәт тәшкил етмәк-
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дәдир. Елми-тәнгиди әдәбијјатда һәмин сатира һаггында
мүхтәлиф, бир-биринә зидд рә’јләр сөјләнилмишдир. Нечә
илләр иди ки, бу ше’р, бир тәрәфдән, орта мәктәб
дәрсликләриндә Сабирин «өзүнәмәхсус бир үслубда бәј, хан,
мүлкәдар вә капиталист зүлмүнә гаршы үсјан сәси
галдырдығыны», «халг һүгугунун атәшин мүдафиәчиси
кими чыхыш етдијини» сәҹијјәләндирән ән јахшы әсәрләрдән бири кими охуҹулара тәгдим олунур (19, 172—- 173),
дикәр тәрәфдән дә тәдгигатчылар һәмин сатираја
әсасланараг халг шаиринин дүнјакөрүшүндәки «мәһдудијјәтдән» сөһбәт ачыр, ону тәнгид атәшинә тутурдулар:
«Сабирин «Бәјләрә мәктуб»да авара, түфејли бәјләри ифша
етмәклә бәрабәр, «Инди бәј одур ким, тута мәзлумун әлиндән,
— Мән дә дејәм әһсән!» — сөзләрини јазмасы... буна мисал
ола биләр» (61, 66).
«Бәјләрә мәктуб» ше’ри илә Сабир сатирасы арасын- да
бәлкә дә мөвзу ҹәһәтдән заһири охшарлыг, бәнзәјиш тапмаг
мүмкүндүр. Сөз јох, Сабир дә бәји, ханы ифша едирди.
ЈТакин бөјүк шаирин тәнгид, сатира үсулу тамам башга иди.
Сабирин сатираларында адәтән тип өзү данышыр, дахили
аләмини өзү ачыб сәҹијјәләндирир. һәмин ше’рлә тәхминән
ејни вахтда вә ејни мөвзуда јазылмыш сатираларынын
бириндә (1907, № 27) Сабир, мәсәлән, бәјләри, мүлкәдарлары
белә данышдырырды:
Сән һеј де јохумдур, чыхарыб ҹаныны, аллам!
Валлаһи ојуб дидеји-кирјаныны, аллам!
Шаллаға тутуб пејкәри-үрјаныны, аллам!
Өз һалыны сал инди өзүн јадә, әкинчи!
Лағ-лағ данышыб башлама фәрјадә, әкинчи!..

Фикримизҹә, «Бәјләрә мәктуб» ше’ри о вахтлар «Молла Нәсрәддин»дә јениҹә иштирак етмәјә башлајан, журналын сатира үслубуну мәнимсәмәкдә чәтинлик чәкән шаир
Әлигулу Гәмкүсар тәрәфиндән јазылмышдыр. Мараглыдыр ки, «Молла Нәсрәддин» сонралар Әлигулу
Гәмкүсарын бирбаша, мүстәгим тәнгид үсулундан истифадә
јолу илә јаздығы бу типли, журналын сатирик ифадә тәрзи
илә ујушмајан ше’рләрини бә’зән чап етмир, бә’зән дә
мүәјјән гејдләрлә бурахырды. Бу бахымдан «Молла
Нәсрәддин»дәки бир гејд диггәти ҹәлб едир. Журнал почт
гутуларынын бириндә шаирин руһаниләр һаггында
јаздығы:
Гојдун әммамә башына, дандын һәгнгәти,
Алати-һәчвү мәсхәрә гылдын шәриәти.
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Удван олуб үлумә, севдин ҹәһаләти,
Салдын әсарәт алтына бичарә милләти,
Динин фәдаји-дирһәмү дннар едән, ахунд!
Милләтләр ичрә милләтини хар едән, ахунд|—

бәнди илә башланан ше’риндән бир парчаны нүмунә кәтирәрәк дејирди: «Ҹулфада Гәмкүсар ҹәнабларына —
Јаздығыныз ше’рләр чох көзәл, лакин һејф ки, «Молла
Нәсрәддин» сајағы јазмајыбсыныз, — чох ҹиддидир...
Үмидварыг ки, бундан сонракы ше’рләринизи «Молла
Нәсрәддин» сајағы јазарсыныз. Өзкә ше’рләринизи көзләјирик» (1909, №46).
«Молла Нәсрәддин» журналында бу вә ја дикәр киз- ли
имза илә чап олунмуш әсәрин мүәллифини мүәјјәнләшдирәркән әсәрләр арасындакы идеја-бәдии јахынлыг
чидди чәтинлик төрәдир. Дүздүр, бу әсәрләр мүхтәлиф
сәвијјәли сәнәткар гәләминдән чыхдығына көрә идејабәдии кејфијјәтләри е’тибарилә бир-бириндән сечилир. Анҹаг бунунла белә, һәмин әсәрләрдә һәм мөвзу, идеја мәзмуну, һәм дә дил, үслуб, сатирик ифадә тәрзи бахымын- дан
охшар, мүштәрәк ҹәһәтләр дә јох дејилдир.
. Бу хүсусијјәт Сабир әдәби мәктәбинә мәнсуб олан
шаирләрин әсәрләриндә даһа габарыг шәкилдә нәзәрә
чарпыр. Сабирлә молланәсрәддинчи шаир Әли Нәзминин
јарадыҹылығы арасындакы сых әлагә вә јахынлыг дедијимизә ән јахшы мисал ола биләр. һәр ики шаирин јарадыҹылығына дәриндән бәләд олан Ҹәлил Мәммәдгулузадә
бу мәсәләни чох јахшы изаһ етмишдир. О, Сабир вә Әли
Нәзми ше’риндәки идеја-бәдии әлагәләрдән данышараг
јазырды: «Мөвзуда вә мәзмунда мүштәрәк олмаларындан
савајы, «Молла Нәсрәддин»ә мүхтәс бу ики ләззәтли шаири
кәламын мәзә вә ширинлији барәсиндә биз һәмишә бирини
биринә охшатмышыг... «Молла Нәсрәддин»ә јарашан
шивәнин мәзәлији вә дузлулуғунда, мәһарәт вә ләтафәтдә
Сабирә јавуг кәлән вә она әвәз олан — биринҹи Мәшәди
Сижимгулу—Кефсиз олубдур... һәгигәти-һал будур ки,
шаирин хәттинә габагдан ашина олмасајдыг, күман едә
биләрдик ки, бәлкә Сабир газы һаҹы Мәҹид әфәндинин
горхусундан гачыб кәлиб Дәли Мәһәммәдли стасјонуна вә
һәмин ше’ри орадан јазыб көндәрибдир» (42, 559).
Әли Нәзми тәрәфиндән јазылмыш үч тазијанәнин
јанлыш олараг Сабир күллијјатына дахил едилмәси мәһз бу
идеја-бәдии јахынлыгдан ирәли кәлмишдир. Әввәлән, ону
гејд едәк ки, Әли Нәзминин чох сәлигәли вә зәнкин
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бир архиви вардыр. һаггында бәһс етдијимиз һәр уч
тазијанәнин шаирин өз хәттилә јазылмыш орижиналлары
да республика Әлјазмалары Институтундадыр. һә мин
тазијанәләрдән бири будур:
Бәхтәвәр кимләр иди аләмдә?—
Дејә мәндән еләди молла суал.
Молланын кәндини көстәрмәм дә,
Етди тәсдиг, һәми гәт’ мәгал.

Илк дәфә «Молла Нәсрәддин» журналында сГамчы»
сәрлөвһәси вә «Шаллаг» имзасы илә дәрҹ олунмуш (1910 №
27), «һопһопнамә»нин 1960-ҹы илә гәдәрки бүтүн
нәшрләринә дахил едилмиш бу тазијанә Сабирин дејилдир.
Әввәлән, Сабирин һәмин имза илә дәрҹ едилмиш башга бир
әсәри јохдур. Икинҹиси, бөјүк шаирин бүтүн тазијанәләри
«Мо(лла! Нәсрәддин» журналында «Гырманҹ» ады
алтында нәшр олундуғу һалда, бу тазијан «Гамчы» ады илә
верилмишдир. Сөз јох, сәрлөвһәнин өзүнү дә тәсадүфи
сајмаг олмаз. ЖурКалда тазијанә чап етдирән һәр бир
шаирин өзүнәмәхсус сәрлөвһәси вар иди. «Молла
Нәсрәддин» журналында Сабирин бүтүн тазијанәләри
«Гырманҹ», Әли Нәзмининки әсасән «Гамчы», «Тапмаҹа»,
Әлигулу Гәмкүсарынкы «Дәјәнәк» ады алтында нәшр
олунмушдур. Дикәр молланәсрәддинчи шаирләрин дә
һәрәси өзүнә көрә хүсуси сәрлөвһәләрдән истифадә
едирдиләр («Шаллаг», «Көсөв», «Чомаг» вә с.). Үчүнҹүсү,
Әли Нәзминин архивиндә бу ше’рин автогра- фы
сахланылыр. Нәһајәт, Әли Нәзми һәмин тазијанәни
1927-ҹи илдә китабына белә бир гејдлә дахил етмишдир:
«Бу гит’ә мөһтәрәм Сабирин зәнн едиләрәк «һопһопнамә»дә дәрҹ едилмишдир» (68, 151). Демәли, «Шаллаг»
имзасы илә чап олунмуш һәмин тазијанә Сабирин дејил,
Әли Нәзмининдир.
Сабирдән фәргли олараг, Әли Нәзминин јарадыҹылығында тапмаҹа шәклиндә јазылмыш сатирик парчалар
ајрыҹа силсилә тәшкил едир. Әли Нәзминин сон илләрдә
Сабирә иснад верилмиш сатирик ше’рләриндән бири дә бу
тапмаҹадыр:
Кимдир о, арифи көрчәк позулур,
Дејәсән башына одлар сачылыр;
Ҝөрчәјин чаһили рәнки ачылыр,
Санки саггалына көвһәр дүзүлүр?

«Молла Нәсрәддин» журналында (1910, № 28) нмзасыз
чыхан бу тапмаҹа 1948-ҹи илдә «һопһопнамә»јә да-
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хил едилмиш, сабиршүнаслар тәрәфиндән тәһлил вә тәдгигә
дә ҹәлб олунмушдур (91, 281). һәмин тапмаҹанын автографы
да Әли Нәзминин архивиндә сахланылыр. Журналын ејни
нөмрәсиндә шаирин «Кефсиз» имзасы илә башга бир сатирик
ше’ри чап олундуғундан, бу тапмаҹасы имзасыз кетмишдир.
Ону да демһк лазымдыр ки, журналын нөвбәти
нөмрәләринин бириндә (1910, № 31) һәмин тапмаҹаја
«һатиф» имзасы илә Әли Нәзми- нин јаздығы ҹаваб да дәрҹ
едилмишдир. Бу, Әли Нәзминин әксәр тапмаҹалары үчүн
характер бир һадисәдир. 0, тапмачаларыны ҹавабсыз гојмур,
өзүнүн јаздығы тапмаҹалара адәтән өзү дә ҹаваб верирди.
Әслиндә Әли Нәзминин олуб, сәһвән Сабирә иснад
верилмиш кизли имзалардан бири дә «Кави-маһи» имзасыдыр. «Молла Нәсрәддин» журналында бу имза илә чыхан
вә «Јерин үстүндә кәзән ахтафабил» мисрасы илә башланан
сатирик ше’р (1910, № 27) Сабирин 1934-чү илдән 1960-ҹы
илә гәдәрки бүтүн күллијјатларына дахил едилмишдир.
Ше’рин автографы да сахланылыр. Әлјазмасындакы
«Бәкир әфәнди» имзасыны атыб, «Молла Нәсрәддин»
журналы бу ше’ри мәзмунуна ујғун олараг «Кави-маһи»
имзасы илә чап етмишдир. Ше’рин орижиналы илә журнал
вариантыны тутушдурдугда, бә’зи ҹүзи дәјишиклик нәзәрә
чарпыр. Орижиналдакы «мәрми» сөзү журналда «шарапил»
сөзү илә әвәз едилмиш, «афтамабил» сөзү исә «ахтафабил»
шәклиндә верилмишдир
Сон илләрә гәдәр тәртибчи вә тәдгигатчыларын Сабирә иснад вердикләри әсәрләр сырасында илк дәфә «Молла
Нәсрәддин» сәһифәләриндә чап олунмуш (1911, № И) бир
тазијанә дә вардыр. Журналда «Ешитмәјәнә» сәрлөвһәси вә
«Фүзул» имзасы илә дәрҹ едилән һәмин та- зијанә будур:
һәр сиррини кет сидглә де молланүмајә,
һәр бир әмәлиндә елә тәглид үләмајә;
Тәһсили-кәмал ејләмә, моллајә мүрид ол,
Дүшдүкчә јери милләти вер бади-фәнајә.

Бу тазијанә 1910—1911-ҹи илләрдә «Молла Нәсрәддин»
журналында «Фүзул» имзасы илә чыхмыш. алты сатирик
ше’рин биридир. һәмин тазијанә һеч бир әсас олмадан
Сабир күллијјатынын бә’зи нәшрләринә (1948, 1954 вә
1960-чы илләр) дахил едилмишдир. Фикримизҹә, нә
«Ешитмәјәнә» сәрлөвһәси, нә дә «Фүзул» имзасы
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Сабириндир. Она көрә ки, 1910-ҹу илин нојабрында
Сабирин «Күнәш» гәзетиндә ачыг имза илә дәрҹ етдирдији: «Османлыҹдан түрҹүмә түркә» — буну билмәм?!»
мисрасы ил§ башланан тазијанәсинә бир нечә күн сонра
«Молла Нәсрәддин» журналында «Фүзул» имзасы илә
ҹаваб верилмиш (1910, № 39) вә һәмин ҹавабда халг
шаиринин мевгеји мүдафиә едилмишдир. Бурадан беләбир мәнтиги нәтиҹә чыхыр ки, Сабирин өзү-өзүнә чаваб
јазмаз, бу күн бир мәтбуат органында ифадә етдији фик- ри
сабаһ башга бир мәтбуатын сәһифәсиндә тәгдир ет- мәзди.
«һопһопнамә»нин илк тәртибчиси вә Сабир ирси- нин
маһир билиҹиси Аббас Сәһһәтин «Фүзул» имзасы илә
чыхмыш ше’рләрин һеч бирини шаирин күллијјаты- на
дахил етмәдији дә бураја әлавә едилсә, һәмин имза- нын
Сабирә мәхсус олмадығы даһа да ајдынлашар.

9
Ингилаби-сатирик ше’римизин баниси вә бајрагдары
олан Сабир Ҹәлил Мәммәдгулузадәнин ән чох севдији,
бәјәниб тәгдир етдији поетик сөз усталарындан бири бәлкә
дә биринҹиси иди. Бөјүк әдиб 1906-ҹы илдән башлајараг
өмрүнүн сон күнләринә гәдәр «Молла Нәсрәддин»
журналында чап етдији мәгалә вә фелјетонларда дөнә-дөнә
Сабир јарадыҹылығындан бәһс етмиш, халг шаиринин
поетик инҹиләрини даим өз мүасирләринә вә гәләм
достларына нүмунә көстәрмишдир. Ҹәлил Мәммәдгулузадә 1929-ҹу илдә мәсләк досту һаггында ајрыҹа
хатирә јазыб чап етдирмиш, Сабири «ән гијмәтли вә надир бир шаир» кими характеризә етмишдир. «Хатиратым» адлы мәшһур мемуарында да һуманист јазычы ке-чән әсрин ахырларында һәмвәтәнләринин ағыр, дөзүл- мәз
вәзијјәтини, дини мөвһумат вә ҹәһаләтн сәҹијјәләндирәркән һәјат һәгигәтләринин реал бәдии ин’икасы олан
Сабир сатирасындан нүмунәләр кәтирмишднр. Бундан
башга, Ҹ. Мәммәдгулузадә Әли Нәзминнн «Сижимгулунамә» китабына (1927) јаздығы мүгәддимәдә дә, Әлн- гулу
Гәмкүсара һәср етдији мәгаләсиндә дә (1929) мәсләк досту
Сабирдән кениш бәһс ачмыш, ону «һүнәрвәр шаир» кими
јүксәк бир ада лајиг көрмүшдүр. Әлн Нәзми вә Әлигулу
Гәмкүсар
јарадыҹылығынын
өзүнәмәхсус
Јығҹам
тәһлилини верәркән Ҹәлил Мәммәдгулузадә халг
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шаирннин сатиралары илә онларын поетик ирси арасында
мараглы мүгајисә вә әдәби паралелләр апармыш, һәр икн
шаирин мәһз Сабир ән’әнәләри әсасында јетишдикләрнни,
Сабир мәктәбинә мәнсуб олдугларыны фактларла сүбут
етмишдир.
сМолла Нәсрәддин» журналынын илк нөмрәсини чапа һазырладығы вахт Ҹәлил Мәммәдгулузадә нәинки
Сабири шәхсән танымыр, һәтта «Сабир» тәхәллүслү шаирнн
олуб-олмадығыны да билмирди. Бу һәгигәти тәсднгедән
мүһәррир сонралар јазырды: «Әкәр бизим шивәмизә
јарашан белә бир ләззәтли шаирин дүнјада олдуғуну зәнн
етсә идик, биринҹи нөмрәмизи онун гәләми илә бәзәнмәмиш
мејдана гәдәм гојмаздыг» (40, 16).
Илк нөмрәдән е’тибарән кениш охуҹу вә тамашачы
күтләләринә дәрин тә’сир бурахмаг мәгсәдилә Ҹәлил
Мәммәдгулузадә чап етдији әдәби-бәдии вә иллүстратив
материалларын идеја мәзмуну илә јанашы, онларын форма
рәнкарәнклијинә дә хүсуси диггәт јетирмиш, публисист
мәгалә,
фелјетон,
шәкил,
карикатура
жанрындан
башламыш сатирнк лүғәт, телеграф хәбәри, почт гутусу,
аталар сөзү, мәсәл кими јазылы вә шифаһы нитгин чох
мүхтәлиф формаларындан истифадә етмишдир. Поетик
сөзүн, ше’рин иҹтимаи-бәдии тә’сир күҹүнү јахшы билән
Ҹәлил Мәммәдгулузадә журналы ше’рсиз бурахмаг истәмәмиш, она көрә дә илк нөмрәләрдә дәрҹ етдији «Лисан
бәласы» (№ 1), «Гәбирдән мәктуб» (№ 3) кими фелјетонларыны мәнзум сатирик парчаларла тамамламышдыр. Ше’ријјәтҹә чох да гүввәтли олмајан һәмин парчалары чап едәркән һансы мәгсәди изләдијини әдибин өзү белә
шәрһ едир:
«Неҹә ки, мә’лумдур, бу ше’ри јазан әсла шаир дејил
иди. Бу бир нүмунә иди ки, буну биринҹи нөмрәдә дәрҹ
етмәкдә биз һәгиги «Молла Нәсрәддин» шаирини ахтаргыгиз Сабири вә Мәшәди Сижимгулуну ахтарырБир тәрәфдән биринҹи нөмрәмизи ше’р бабәтиндән
јарымчыг бурахмаг истәмирдик вә дикәр тәрәфдән дә
'-аоирин вә Мәшәди Сижимгулунун дүнјада варлығындан
хәбәрдар дејилдик. Әлимиздә дә бу бир нечә јаланчы ше р
парчаларындан габил бир шеј јох иди.
Анчаг буну дејә биләрик ки, өз-өзлүјүндә начиз бу ше
рләр чох бөјүк нәтиҹәјә сәбәб олду: Ширван торпада, газы
һаҹы Мәчид әфәндинин... горхусундан саун тијаны далында
кизләнән Әләкбәр Сабирин әлинә
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Молла Нәсрәддин»ин һәмин биринҹи нөмрәси чатыр,
охујур.
— Пәһ, пәһ, пәһ! Машаллаһ! Гәләми вер мәнә. Ај арвад, сән дә гапылары бәрк бағла! Мәни сорушан олса, де ки,
кедиб сабун сатмаға. Мәбадә һаҹы Мәҹид әфәндинин
мүридләри вә гочулары хәбәрдар олалар! Јохса мәни
сәнкисар едәрләр. Ал кәлди, Молла әми!..» (42, 552— 553).
Халг шаиринин «Молла Нәсрәддин»дә иштирака башламасы, Ҹәлил Мәммәдгулузадә илә Сабир гәләминин
үнсијјәт бағламасы журналын нәшри тарихиндә әламәтдар бир һадисә, иҹтимаи-бәдии фикримизин инкишафында јени бир мәрһәләнин башланғыҹы иди. Әдибин деднји
кими, өзүнү мәрди-мәрданә «Молла Нәсрәддин» мејданына атан Сабир «елә бир нәрилти вә курулту илә далбадал јазмагда» давам етди ки, чох кечмәдән гәдим тарихә
малик Азәрбајҹан ше’ринин истигамәтини дәјишди, ону
тамамилә јени бир јола салды.
Ҹәлил Мәммәдгулузадә Бакыдан «Насеһ», Ирәванвандан «Гәмхур», Кәнҹәдән «Лоту» имзасы илә јазан
шаирләрә ҹаваб верәндә дә (1907, №№ 12, 25, 39), Оренбургда чыхан «Дин вә мәишәт» журналынын мүһафизәкар, мәддаһ јазычы вә шаирләрини тәнгид атәшинә тутанда да (1909, № 3), сатирик ше’р саһәсиндә илк аддымларыны атан Әлигулу Гәмкүсары «Молла Нәсрәддин»
сајағы јазмаға чағыранда да (1909, № 46) һәмишә Сабир
ше’ринин јүксәк идеја-бәдии мәзијјәтләриндән чыхыш
едир, онларын јарадыҹылыгларыны мәһз Сабир сатирасы бахымындан саф-чүрүк едирди.
1909ҹу
илдә
«Молла
Нәсрәддин»ин
3-ҹү
нөмрәсиндә чыхан вә һәләлик һеч бир күллијјатына дахил
едилмә- миш «Гәнимәт» адлы фелјетонунда әдиб
Оренбургда нәшр олунан «Дин вә мәишәт» журналыны
кәскин сати- ра атәшинә тутмушдур. Журналын
«театрчылар шәриәтә хилаф олан театр тамашасыны
мө’мин мүсәлманлар нчи- нә кәтирмәклә аллаһ
бәндәләрини јолдан чыхардыр- лар» — мүддәасыны ирәли
сүрән
баш
мүһәрриринин
сөзләрини
Ҹәлил
Мәммәдгулузадә кинајә илә «сәһиһ» адландырыр, «бир белә
јазычы мүсәлманлар үчүн гәнимәтдир», — дејә ону рүсвај
едирдн. «Молла Нәсрәдднн» ре- дактору гәләм достлары
Сабири вә Әли Нәзмнни «Днн вә мәишәт»ин XX әсрин
аловлу мүбаризәләри дөврүндә халгы керијә, ҹәһаләтә
чағыран көһнәпәрәст, мүһафнзәкар јазычыларына,
иҹтимаи идеалдан мәһрум, «модһнл-
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мә јазмагла мәшғул олан гафијәпәрдаз, схоластик
шанрләрннә гаршы гојурду. «Дин вә мәишәт» журналынын бнринчн нөмрәсиндә «Сәдигүл-Әмини» имзасы ила
дәрч едилмнш:
Әзимәтсән, әзимәтсән, әзимәт,
Јаша, еј мөһтәрәм, «Динү мәишәт»;
Гәнимәтсән гәнимәтсән, гәнимәт,
Јаша, еј мөһтәрәм, «Динү мәишәт»,—

кимн бош, мә’насыз сәтирләри, шит вә јерсиз тә’рифләри
мисал кәтирдикдән сонра Ҹәлил Мәммәдгулузадә истеһза
илә дејирди: «Амма бу зал'ым Оренбург татарларынын
ичиндән гәрибә шаирләр төрүјүб... Пәһ, пәһ, пәһ! һәлә бу
чүр шаирләри көрә-көрә һоп-һоп да, Әбунәср Шејбани дә
(һәр ики имза Сабириндир — М. М.) вә Мәшәди Сижимгулу да дејирләр ки, биз шаирик».
Јери кәлмишкән ону да дејәк ки, «Дин вә мәишәт»
журналына мүнасибәт мәсәләсиндә Сабир дә ејни мөвге- ји
тутмушдур. «Дин вә мәишәт»ин идеја мәзмунуну «гаракүруһларын әләмдары, шејтан фикирлиләрин сипәһсалары» кими сәҹијјәләндирән ингилабчы сатирик һәлә
1907чи илдә «Бәһлул» журналында (№ 7)
јазмышдыр: «Оренбургда чыхан «Дин вә мәишәт», даһа
доғрусу* «Дәни вә вәһшәт» ҹәридеји-хәбисә вә гәбиһәси
дејир: халгы гудурдан—гәзетәләрдир; үләма вә шејхләри
сө- јән—гәзетәләрдир; арвадлары инсан ҹәркәсинә салмаг
истәјән — гәзетәләрдир; арвадлара һүгуг көетәрән — гәзетәләрдир; мүсәлманлары динсиз едән — гәзетәләрдир;
һамы бәрабәр олсун дејән — јенә гәзетәләрдир. Әлһасил
бүтүн фитнә вә фәсадын мәнбәји гәзетәләрдир. Бу бәдбәхт
чәридә — гәзетәләрин, әдибләрин мәһв олмағын истәјир».
Халг шаиринин ана дилимизин тәмизлији, хәлгилијк
уғрунда буржуа зијалыларына, космополитләрә гаршы
апардыгы кәскин гәләм мүбаризәси дә Ҹәлил Мәммәдгулузадә тәрәфиндән јүксәк гијмәтләндирилмишдир. Ана
дили мәсәләсиндән бәһс ачаркән вәтәнпәрвәр јазычы мәсләк достунун хидмәтләрини дөнә-дөнә гејд едирди. Халг
шаиринин ана дилиндә данышмағы «ајыб», «гәбаһәт»
сзјан буржуа интеликентләринә гаршы чеврилмиш сатира вә гырманчларынын тә’сир күҹү Ҹәлил Мәммәдгулузздәјә јахшы мәлум иди. Тәсадүфи дејил ки, әдиб бу
мәсәләдән данышаркән Сабирин адыны һәмишә вә һәр
јердә XX әср ичтимаи-бәдии фикримизин Н. Нәриманов*
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Ә. һагвердијев, Ф. Көчәрли, Ү. һаҹыбәјов, С. М. Гәниза- дә
кими бөјүк хадимләри илә бир сырада чәкирди (1909 №29).
Сабир реализминә мәхсус мүасирлик, актуаллыг вә
һәјатилик кими сәҹијјәви хүсусијјәтләр Ҹәлил Мәммәдгулузадәнин диггәтини даһа чох ҹәлб едирди. Дәрин мүшаһидә габилијјәтинә малик олуб, тәсвир етдији һадисәләрин маһијјәтинә е’ҹазкар шәкилдә нүфуз едән бөјүк
шаирн сатираларында дөврүн мүһүм проблемләри өз
әксини тапмышдыр. Ән ади һадисә вә предметләрин тәсвириндә белә Сабир гәләми бөјүк бир аләм ачыр, илк
бахышда кичик вә әһәмијјәтсиз көрүнән мөвзулары чәсарәтлә ше’рә кәтирән халг шаири бу әһвалатларын архасында кизләнмиш типик ҹәһәтләри усталыгла ачыб
көстәрирди. Сабир сатирасында тәсвир олунан һадисә вә
образлар өз реаллығы, һәјатилији вә типиклији илә
сечилир. Шаир кечиҹи, тәсадүфи һадисәләри дејил, дөврүн мүһүм, типик һадисәләрини гәләмә алырды. Кениш
бәдии үмумиләшдирмә јолу илә кедән даһи шаир заман
е’тибарилә бөјүк бир дөврүн хүсусијјәтләрини әкс етди- рән
сатирик-образлар силсиләси јаратмышдыр.
Ҹәлил Мәммәдгулузадәнин Сабир реализминин хүсусијјәтләри, шаирин мөвзу даирәси вә образлар силсиләсинин реаллығы, һәјатилији һаггындакы фикирләри дә
мәһз бунунла әлагәдардыр. Әдиб «Хатиратым» әсәриндә
доғма дајысынын тимсалында һәмвәтәнләринин мәшәггәтли күзәранындан, ишини-күҹүнү бурахыб бүтүн сутканы јалныз дини ајинләрин иҹрасы илә мәшғул олан
авам, бәдбәхт инсанларын һәјатындан биткин лөвһәләр
чәкәркән Сабир ше’ринә истинад едир вә дејирди:
«Бу һаман дајымдыр ки, отуз ил ондан сонра Сабир
онун шә’нинә белә-белә гәзәл јазды:
Заһид өлмәкдән габаг мәгсудинә чатмаг диләр,
Ҹәннәтә ујгу ипијлә бир кәмәнд атмаг диләр.
Әбләһин фикринчә чәннәт бир Бухара шәһриднр,
Беччә тәк гылманлары булдугча ојнатмаг диләр...

Буна бичарә дајым кәмали-е’тигадла инанарды; әлбәттә ки, инанарды. Јохса әкәр инанмаса иди, күман едә
билмәрәм ки, бүтүн өмрүнүн ширин сүбһ јухусуну үнә вә өз
бичарә оғул-ушағына һарам едә нди» (41, оо-- 653).
Ҹәлил Мәммәдгулузадәнин Сабир јарадычылығында
бәјәниб тәгдир етдији ҹәһәтләрдән бири дә шанрин МӨРзу
даирәсинин кенишлији, тематикасынын рәнкарәнклн-
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ји иди Мөвзу сечмәкдә Сабир кими устад шаирләр о гәдәр дә чох дејилди. Сабир адәтән әсәрин фикри истигамәтннн диггәт мәркәзиндә сахлајыр, охуҹуја ашыламаг
истәдији идејаны габарыг шәкилдә әкс етдирән һадисә вә
предметләри сатирасына мөвзу сечирди. Буна көрә дә халг
шаиринин мөвзулары әлван, рәнкарәнкдир. Ингилабчы
сатирикин мөвзулары әтрафында дүшүнән профессор
Ҹәфәр Хәндан белә бир нәтиҹәјә кәлмишдир ки, «шаирнн
нә гәдәр сатирасы варса, бир о гәдәр дә мөвзусу вардыр»
(91, 11). Әлбәттә, профессорун бу һөкмүндә, өзүнүн е’тираф
етдији кими, мүбалиғә олса да, мүәјјән мә’нада бир
һәгигәт вардыр. Сабир мүһүм бејнәлхалг һадисәләрдән
башламыш кичик мәишәт мәсәләләринә гәдәр һәр шејдән
јазмышдыр. Сечдији мөвзуну диггәтлә ишләјиб јүксәк
бәдии сәвијјәдә һәлл етмиш, һәјат һәгигәтләрини хүсуси
бир мәһарәтлә сәнәт һәгигәтинә» чевирмишдир. Буна
көрәдир ки, шаирин әсәрләрини мөвзу чәһәтдән
груплашдырмаға тәшәббүс көстәрән тәртибчи вә
тәдгигатчылар һәмишә мүәјјән чәтинлик гаршысында
галырлар.
Ше’римизә фәһлә һәјаты вә пролетар мүбаризәсинин
илк дәфә Сабир тәрәфиндән кәтирилдијини ифтихар һиссн илә гејд етмәлијик. 1906—1907-ҹи илләрдә гәләмә алдығы «Бакы фәһләләринә», «Фә’лә, өзүнү...» вә «Тәранеји-әсиланә» сатираларында Сабир саһибкарлара гаршы
мүбаризә бајрағы галдыран, «һүгуг үстә әдавәт едән»,.
«бөјү ханла чулғашан» мүбариз Бакы пролетариатынык
һәјат вә мүбаризәсини реал, бәдии бојаларла тәсвир етмиш, «һәгиги пролетар шаири» (Н. Нәриманов) кими
мејдана чыхмышдыр. Фәһлә мөвзусу илә јанашы, Азәрбајчан кәндлисинин ағыр һәјат шәраити, кәнддә һөкм сүрән дәһшәтли зүлм вә истисмар, аҹлыг проблеми дә шаирин јарадыҹылығында мүһүм јер тутур. Иран ингилабына һәср олунмуш ше’рләр силсиләси илә Сабир «беш нлин
мүддәтиндә Иран мәшрутәсинә бир ордудан артыг хидмәт
етмишдир» (А. Сәһһәт). Чаризмин вә буржуамүлкәдар
гурулушунун ифшасы, дини мөвһумат вә ҹәһаләтии,
фанатизм вә фатализмин, гадын әсарәтинин тәнгиди, кәнҹ
нәслин тә лим вә тәрбијәси, ана дили, милли. мәтбуат вә
реалист әдәбијјат уғрунда мүбаризә, иҹтимаи-мәдәни
тәрәггн проблемләри дә шаирин јарадыҹын гырмызы бир
хәтлә кәлиб кечир.
Сабир сатирасынын идеја, мәзмун ҹәһәтдән әһатәлиЛИЈИ,
шаирин мевзу даирәсинин кенишлији Ҹәлил Мәм152

мәдгулузадәнин диггәтиндән кәнарда гала билмәзди.
«Молла Нәсрәддин» журналынын нәшринин вә кечдији
мүбаризә јолунун ијирми иллијинә јекун вураркән әдиб бу
һәгигәти бир даһа е’тираф етмишдир: «Бу күн дүз ијирми
илдир ки, «һәрдәмхәјал» Данабаш кәндиндәки Молла
Әләскәрдән, ала чатыдан горхан Шејх Кәримдән,
«Ҹүвәллағы бәј» Чакәрдән, «Дәмдәмәки» Кәнҹә бәјләриндән, «Кефсиз» Шамхор, Тавус вә Ҝәнҹә мүлкәдарла'
рындан, «Гыздырмалы» Салјан тирјакиләри илә Ләнкәран гумарбазларындан, «Ҹырҹырама» түркҹә данышмағы һарам билән зијалылардан, «Дәли» дөрд арвад алыб
алты нәфәр дә сиғәси олан мүсәлманлардан, Сабир исә
бунларын һамысындан (курсив бизимдир — М. М.) јазмаға
башламышдыр» (1925, № 18).
Сабирдән һәмишә дәрин мәһәббәт һисеи илә сөһбәт
ачан, халг шаиринин идеја-бәдии ҹәһәтдән мисилсиз сатирик ирсини јүксәк гијмәтләндириб тәгдир едән Ҹәлил
Мәммәдгулузадә мәсләк достуна гәтијјән күзәштә кетмир,
онун әсәрләриндәки гүсурлары, дүнјакөрүшүндәки бә’зи
мәһдуд ҹәһәтләри көстәрмәји дә лазым вә ваҹиб билирди.
Башга сөзлә десәк, «Молла Нәсрәддин» редактору Сабирә
мүнасибәтиндә гајғыкеш олдуғу гәдәр дә тәләбкар иди.
Хүсуси
гајғы
вә
кәскин
тәләбкарлыг
—
Мәммәдгулузадәнин халг шаиринә мүнасибәтиндә нәзә- рә
чарпан башлыҹа ҹәһәтләрдир. Журналда дәрҹ олун- муш
«почт гутусу»нун бириндә охујуруг: «Әбунәср Шејбанијә —
Бу сәфәрки ше’риниз чап олунмајаҹаг, чүнки тәкрардыр»
(1908, № 47). Әлбәттә, Сабирин һәмин әсәри инди әлдә
олмадығындан истәр бүтөвлүкдә ше’р, истәрсә дә тәкрарын
характери һаггында конкрет сөз демәк мүмкүн дејилдир.
Шаирин сатира јарадыҹылығында дини мөвһумат вә
чәһаләтә гаршы апардығы гызғын мүбаризәсини лајигннчә гијмәтләндирмәклә бәрабәр, Ҹәлил Мәммәдгулузадә вз
силаһдашынын динә вә руһаниләрә мүнасибәтдә бә зән
либерализмә јол вермәсини, дини маһијјәт дашыЈан бир
нечә әсәр гәләмә алмасыны да кәскин тәнгидлә гаршыламышдыр. Сабирин 1908-ҹи илдә шамахылы гбернијагазысы һаҹы Мәҹид әфәндинин вәфаты мүнасибәтн
илә јаздығы әсәрләрин «Молла Нәсрәддин» мүһәррнри
тәрәфиндән тәнгид атәшинә тутулмасы Ҹәлил Мәммәдплузадәнин өз достуна бәсләдији објектив мүнасиоәтин. гајғы
вә тәләбкарлығын мә’налы ифадәси нди.
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һачы Мәчид әфәндинин вәфатына даир јаздығы вә
һәмин күнләрдә тә’зијә мәҹлисләриндә охунуб, «Тазә һәјат» вә «Иршад» гәзетләриндә (29 феврал, 8 март 1908) дәрч
едилмиш:
«Еј мүсибәтәдә диндашларым, етдикҹә нәзәр,
Көрүрәм мән сизи бир башга мүсибәтдә бу күн!»

сЧүнки вүҹуди-алим бир не’мти-худадыр,
Не’мәт ки, кетди әлдән ган ағламаг рәвандыр!» —

бејтләри илә башланан нөвһәләриндә Сабир дүнјакөрүшү вә
динә мүнасибәтиндәки мәһдудијјәтлә әлагәдар апараг
губернија
газысыны
«алими-һәгиги»,
«пәдәри-мә’-нәвији-әһли-вәтән» — дејә гәләмә верир, онун
вәфатыны халг үчүн бөјүк итки сајырды.
Матәм мәрасиминин тәсвиринә һәср етдији публисист
мәгаләсиндә исә Сабир дејирди: «Аман аллаһ, нә фәлакәт!
Фәләк бизи нә вахтсыз, көзләнилмәјән мүсибәтә дүчар
етди... Мәрһум һаҹы әфәнди һәзрәтләринин фәзаил вә
кәмалати-биинтиһасыны дүшүнәркән вә онун гојдуғу
асари-хејријјәләри нәзәрә алыркән көз јашларымыз јараларымыза бир мәлһәм кими тә’сир едәҹәк. Мә’лумдур ки,
үмум Гафгаз мүсәлмәнлары бу мүнасибәтдә биз илә
шәрикдир вә бизим илә бәрабәр матәм тутаҹаглар»
(«Иршад» гәзети, 8 март 1908).
Ингилабчы сатирикин динә мүнасибәт мәсәләсиндә
ахырадәк ардыҹыл, принсипиал мөвге тутмамасы, бә’зәи
дини тә’сирә гапылараг руһаниләрә күзәштә кетмәси Ҹәлил
Мәммәдгулузадә
кими
габагҹыл
сәнәткары
тәәссүфләндириб нараһат етмәјә билмәзди. Мәһз буна көрәдир
ки, Сабирин јухарыда адларыны чәкдијимиз, дини маһијјәт
дашыјан әсәрләринин нәшриндән бир нечә күн сонра әдиб
«Молла Нәсрәддин» журналында «Тәәссүф» адлы бир
фелјетонла чыхыш етмишдир (1908, № 13), Индијә гәдәр
истәр
ҸәлиЛ
Мәммәдгулузадә,
истәрсә
Сабир
тәдгигатчыларынын диггәтиндән кәнарда галмыш пәмин
фелјетонда јазычы гәләм достунун мәгаләсиндәки бир бејти
мисал кәтирәрәк өзүнәмәхсус кәскин сатира дили илә
дејирди:
ј
«Еј вај, исламын дирәји јыхылды, көјләр јерә төкүлмәләкләрин фәрјад вә фәғаны әрши-ә’лаји титрәтдифзни
дүнјанын зијнәти кетди. Ҹәми мүсәлманын тәкҹә олан
үмидкаһы завал булду. Дәхи бу күндән сонра дүнја
мүсәлманлара зиндан олаҹаг, дәхи бу күндән сонра
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Шамахы шәһәриндәки мүтәннәззим үсули-ҹәдидә мәдрәсәләри гапанаҹаг, әллидән артыг мүддәрисләри, ики мин
дән зијадә тәләбәси дағылаҹаг... Шамахы ујездиндә ачылан ҹәмијјәти-хејријјәләр, јетимханалар виран олачаг,...
кәндләрдә ачылан ҹәми үсули-ҹәдидә милли мәктәбләри
гапанаҹаг. Мүсәлманлар үчүн һөкумәтдән минбир зәһмәтлә алынан ҹәми милли ихтијарат әлдән чыхачаг. Мүсәлманларын уҹа вә һөрмәтли башлары ашағы дүшәчәк.
Индики мүсәлманларын кери галмағыны вә сәламәт јолларыны көстәрән али әсәрләр, тазә китаблар јарыда галаҹаг... Хүласә, кеҹә-күндүз чалышыб чөпә дөнмәји илә злә
кәтирилән мә’рифәт биналәри, тәрәгги әсәрләри, иттиһад
ҹәмијјәтләри башсыз галаҹаг. Еј ваһ:
Чыхмасынмы нөһ сәмајә налеји-әфғанымыз?
Чүн батыбдыр кәштији-милләт, гопуб туфанымызЈ

Еј ваһ, бу ил ҹәми мүсәлманлар үчүн мүсибәт илидир;
һәгигәт, бу 1908-ҹи ил ҹәми дүнја үчүн бәла вә фәлакәт
илидир».
Ингилаби-сатирик ше’рләри илә кениш охуҹу күтләләринин гәлбинә јол тапан халг шаиринин хырда бур- жуа
мәтбуатында чап етдирдији дини мәзмунлу әсәрләри Ҹәлил
Мәммәдгулузадәни бүтүн өмрү боју дүшүндүрмүш, бу
фелјетондан сонра да әдиб дәфәләрлә һәмин мәсәләјә
гајытмышдыр. 1929-ҹу илдә Сабир барәсиндә јаздығы
хатиратында да, шаир Әлигулу Гәмкүсара һәср етдији
мәгаләсиндә дә атеист сәнәткар бу мөвзуја тохунмушдур.
Әлигулу Гәмкүсарын һәјат вә фәалијјәтиндән бәһс едәркән
дедији: «Молла Нәсрәддин»дә иштирак едән шаирләр
ҹәркәсиндә «Ҹүвәллағы» јолдашымыз фи- кир ачыглығы
вә дини мөвһумата гаршы шиддәтли тәнгид вә
чыхышлары илә һәтта Сабири дә габагламышды», —
сөзләри дә әдибин мәһз һәмин дүшүнҹәләри илә бағлы иди
(1929, №22).
. ,
Шаирин дини маһијјәт дашыјан ше рләрини «һопһопнамә»нин 1922-ҹи ил нәшринә дахил едилдијини көрдүкдә
Ҹәлил Мәммәдгулузадә дәриндән тәәссүфләнмиш, Сабир
барәсиндәки хатиратында илләрдән бәри ону нараһат едән
бу
мәсәләјә
даир
өз
дүшүнҹәләрини
белә
ј
кунлашдырмышдыр:
«Сабир — бу тәхәллүс алтында бизим шаиримиз дејил; Сабир ејни сәбр вә тәһәммүл саһиби, диндар оир
шаирин тәхәллүсүдүр ки, дүнјанын ҹөвр вә чәфасына.
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санларын күнаһ вә мә’сијәтинә мүтәһәммил олуб, јахшы
дүнјанын ннтнзарында галыр ки, бу да и&ан вә е’тигад
әһлиннн гисмәтидир.
Биз, неҹә ки, әрз олунуб, Мирзә Әләкбәр Сабир тәхәллүслү шаир билмирдик. Онун үчүн дә «һопһопнамә»
кнтабында Сабирин «Сабир» тәхәллүсү алтында јазыларынын дәрҹини көрәндә она әфсус етдик ки, «Даш гәлбли
ннсанлары нејләрдин, илаһи» кими бир мәнзумәјлә (сәһифо 174) һаҹы Мәҹид Әфәндизадәнин вәфаты мүнасибәти илә Сабнрин чох јаныглы вә мүтәәссир гәсидәси дәрҹ
олунуб (313-ҹү сәһифә).
Онун үчүн мән һәмәвәгт «Сабир» ләфзини бир јанда
көрәндә вә ешидәндә белә бир хәјалата ҹумурам: нә үчүн
дүнја белә гурулубдур ки, күн ләкәсиз Олмур вә гызыл күл
тикансыз битмир. Вә бәлкә һәмин дүнја. ганунунун
тә’сириндәндир ки, «һоп-һоп» кими ән гијмәтли вә надир
бир шаиримизин күлкарлығынын ичинә диндарлыг сармашыглары да кәлиб гарышајды кәрәк» (40, 19).
Бүтүн бу дедикләримиздән ајдын көрүнүр ки, Ҹәлил
Мәммәдгулузадә јахын досту вә силаһдашы Сабирин
нөгсанларына һеч вахт көз јуммамыш, шаирин дини мәзмунлу ше’рләриндән данышаркәИ һәмишә ардыҹыл во
принсипиал мөвге тутараг мүбариз атеист кими чыхыш
етмиш, бу әсәрләр барәсиндә әсасән дүзкүн фикир јүрүтмүшдүр. Халг шаиринин дүнјакөрүшү үзәриндә узун
мүддәт тәдгигат апармыш Мидһәт Ағамировун мүвәффәгијјәтли ифадәсинә көрә, доғрудан да «Әкәр Сабирик
диндарлыг маһијјәти дашыјан әсәрләри чыхылмагла галан јарадыҹылығы, о ҹүмләдән онун дин вә мөвһумат
әлејһинә јазылан әсәрләри «күнәш», «гызылкүл», «күлхарлыгла* мүгајисә едилә биләрсә, онун дини руһлу
ше’рләри јалныз бир «ләкә», «тикан» вә «сармашығы»
хатырладыр» (6,223).
Мүбаризә вә мәсләк јолдашынын нөгсаныны көстәрмәклә јанашы, гејд етмәк лазымдыр ки, Ҹәлил Мәммәдгулузадә Сабирин ән сәмими, гајғыкеш достларындан бири
олмушдур. Әдибин достлуғунун вә мәсләкдашлы- ғынын бу
ҹәһәти 1911-ҹи илдә, Сабир хәстә икән даһа га- барыг
шәкилдә мејдана чыхмыш, јени вә мә’налы бир хүсусијјәт
кәсб етмишдир.
10
Дөзүлмәз шәраитдә, кәскин мадди еһтијаҹлар ичәрисиндә јашајыб-јарадан, бир парча чөрәк пулу газанмаг
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мәгсәдилә доғма ел-обасыны тәрк едиб иш далынҹа Бакыја
кәлән Сабир 1910-ҹу илин сонларында хәстәләнди, Бир
нечә ај Бакыда вә Шамахыда мүалиҹә олундуса да, бу елә
бир нәтиҹә вермәди. Шаирин хәстәлији кетдикчә
шиддәтләнирди. Белә бир вахтда мүбаризә вә мәсләк
достлары Сабирин көмәјинә чатдылар. Сабирлә Ҹәлил
Мәммәдгулузадә арасында илләрдән бәри давам едиб кәлән
сәмими достлуғун сон мәрһәләси дә мәһз елә бу вахтдан
башланыр.
1911-ҹи илин јанварында Сабир, о вахт мүвәггәти
олараг
Гарабағда
јашајан
әзиз
досту
Ҹәлил
Мәммәдгулузадәдән мәктуб алыр. Әдиб өз мәктубунда
хәстә шаири мүалиҹә үчүн Тифлисә чағырырды. Мәктуб
Сабири һәдсиз дәрәҹәдә севиндирди. Мәктубу алдыгдан
бир нечә күн сонра Сабир мүалиҹә мәгсәдилә Тифлисә јола
дүшдү. «ҒЛолла Нәсрәддин» журналынын әмәкдашлары
севимли шаири меһрибанлыгла гаршылады, онун
мүалиҹәси үчүн әлләриндән кәләни әсиркәмәдиләр.
Тәәссүфлә гејд етмәлијик ки, Ҹәлил Мәммәдгулузадәнин шаир достуна јаздығы һәмин мәктубу һәләлик әлдә
јохдур. Бу мәктубун мәзмуну барәсиндә Сабир 1911-ҹи ил
февралын
6-да
Тифлисдән
«Молла
Нәсрәддин»
журналынын
әмәкдашы
Гурбанәли
Шәрифзадәјә
көндәрдији мәктубунда мүхтәсәр мә’лумат вермишдир.
һәмин мә’луматда халг шаири дејир: «Шамахыда икән
Мирзә Ҹәлилдән мәктуб алмышдым. Јазмышды ки,
февралын он бешинә гәдәд Тифлисә кедәҹәјик. һәлә бу
вәгтә гәдәр кәлмәјибләр» (76, 227).
Мартын ахырларында һәјат јолдашы һәмидә ханымла
бирликдә Тифлисә гајытдыгдан сонра Ҹәлил Мәммәдгулузадә Сабирин мүалиҹәси илә билаваситә мәшғул олмаға имкан тапды. О, Тифлисин мәшһур һәкимләрини
јығыб, хәстә шаири һәртәрәфли мүајинә етдирмәклә јанашы, бир сыра тә’хирәсалынмаз тәдбирләр дә көрдүрдү.
1911-ҹи илин апрел ајында «Молла Нәсрәддин» журналында «Охуҹуларымыза» ады алтында бир мүраҹиәтнамә дәрҹ олунду. Ҹәлил Мәммәдгулузадә охучулара
мүраҹиәтиндә Азәрбајҹан әдәбијјаты вә мәтбуатынын
инкишафында Сабирин хидмәтләрини дөнә-дөнә, јүксәк
гијмәтләндирир, ону «мисилсиз олан шаир», «дүнјада ән
сечилмиш вә әсрләрҹә јаддан чыхмајан гәләм саһибләриндән» бири кими сәҹијјәләндирәрәк јазырды: «Кечән
вәгтләрдә Бакыда вә Тифлисдә чыхан мүсәлман гәзетәләримиздә бә’зи көзәл әш’ар чап олунарды. Охучула157

рымызын бнр һиссәси әш’ар саһибини таныјырды, амма
чохдары да танымазды. Лакин мисилсиз олан шаиримизин
кәламы о гәдәр мөвзун вә мәналы иди ки, охујан шәхс ејләјә
билмәзди ки, тәһсин вә тәгдир етмәсин».
Халг шаиринин јарадыҹылығына өзүнәмәхсус јығчам,
мә’налы гијмәт вердикдән сонра Ҹәлил Мәммәдгулузадә
гәләм достунун хәстә олдуғуну, неҹә ајдан бәри
јорған-дөшәкдә јатдығыны үрәк ағрысы илә охуҹулара хәбәр
верир вә буну да демәји лазым билирди ки, «әзиз әдибнмиз
хәстәлијилә бәрабәр нәинки мүалиҹә хәрҹинә, бәлкә ади
јовмијјә мәсарифинә дә мөһтаҹдыр. Лакин бу хүсусда нә өзү,
нә онун дост вә әгрәбасы гәм етмирләр. Ондан өтрү ки,
дүнјада ән сечилмиш вә әсрләрҹә јаддан чыхмајан гәләм
саһибләринин чохлары күндәлик рузијә мөһтаҹ олублар.
Буна көрә белә әдибләримиз нә гәдәр бизим үчүн
гијмәтлидирләрсә, бир о гәдәр дә бизләрдән ианә көзләмәјә
ихтијарлары вардыр. Буну да дејә биләрик ки, бу нечә ајын
мүддәтиндә достларын көмәклији илә мөһтәрәм шаиримизә
мүалиҹә олунубдур. Анҹаг хәстәлији шиддәтли олдуғундан
лазымынҹа мүалиҹәпәзир олмајыбдыр. Бу сөзләри јазмагдан
мәгсәдимиз бу мәтләби охуҹуларымыза вә ашиналәримизә
јетирмәкдир: кејфијјәти билсинләр вә биләндән сонра өз
борҹларыны јеринә јетирә билсинләр».
«Молла Нәсрәддин» журналынын бу мүраҹиәти габагҹыл зијалылар, кениш охуҹу күтләләри арасында илдырым сүр’әти илә јајылды. Аз мүддәт әрзиндә мәтбуат
сәһифәләриндә бу мәсәләјә даир чохлу јазылар дәҹ едилди.
Халг шаири һаггында бир нечә мәг&лә чап едән, Сабирн
«көзәл кәлам саһиби» адландыран, онун әдәби-иҹтимаи
фәалијјәтини вәтәнә вә халга хидмәтин парлаг нүмунәси
сајан «Ниҹат» гәзети «Молла Нәсрәддин»ин сәсинә сәс
верәрәк јазырды: «Молла Нәсрәддин» журналынын
һоп-һопу... кимә мә’лум дејил?! һоп-һоп һәзл, мәс- хәрә
тә’ригилә мәишәтимизин нөгсанларыны көзәл вә мә нидар
ше’рләр илә бизә бир-бир тәсвир етди. Инди биз
бачардығымыз мадди көмәји ондан мүзајигә етмәмәлијиз»
(30 апрел 1911).
«Молла Нәсрәддин» журналынын мүраҹиәтнамәсини
үрәк ағрысы илә гаршылајан, Ҹәлил Мәммәдгулузадә илә
јанашы халг шаиринин јарадыҹылығына илк, дүзкүн гијмәт
верән, онун әсәрләринин кениш шөһрәт гзанмасынын
сирләрини ачыб көстәрән мүәллифләрдән бнри көркәмли
тәнгидчи вә әдәбијјатшүнас Фиридунбәј
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Көчәрли олмушдур. Онун Сабир јарадыҹылығына һәср
етдији вә илк дәфә «Молла Нәсрәддин» сәһифәләриндә дәрҹ
олунмуш мәгаләси бөјүк шаирин хәлгилијини, са
тирасынын хүсусијјәтләрини тәдгиг едиб өјрәнмәк бахы«
мындан инди дә өз әһәмијјәтини тамамилә сахламагдадыр.

Ф. Көчәрли Сабир јарадыҹылығындакы реализмә вз
хәлгилијә јүксәк гијмәт вермиш, әсәрләринин «ачыг вә садә
ана дилиндә» јазылмасыны шаирин шөһрәтини артыран
мүһүм амилләрдән бири кими сәҹијјәләндирмишдир.
Ҝөркәмли тәнгидчи вә әдәбијјатшүнас халг шаиринин
јарадыҹылығына һәср етдији бу илк мәгаләсинда дејирди:
«Сабир әсримизин ән мүгтәдир вә хоштәб» шаирләриндән бирисидир. Онун сабигдә бә’зи мүстәар адлар илә
имзаланмыш абдар, хошмәзмун вә мөвзун кәламлары
«Молла Нәсрәддин»ин сәһифәләриндә дәрҹ олунуб, охуҹулары бир јандан күлдүрүб, бир јандан ағладырды. Онун
јаздығы ше’рләрин чоху аныг вә садә ана дилиндә олуб
мәишәтимизин ејнини көстәрмәјә көрә әзбәр өјрәнилирди.
1907-ҹи илдә «Молла Нәсрәддин»ин 10-ҹу нөмрәсиндә
Сабирин дәрҹ олунмуш тәрҹүбәнди ки, бу сајаг башланыр:
Амалымыз, әфкарымыз ифнаји-вәтәндир... днлләрдә мәдһ
илә зикр олунурду вә мәҹлисләрдә әзбәрдән охунурду.
Сабирин тәб’индә бир о гәдәр зәрифлик вә дилиндә ојлә бир
ләтафәт вар ки, күлдүрә-күлдүрә ағладыр вә ағлада-ағлада
күлдүрүр...» (35). Тәнгидчи башга бир мәгаләсиндә исә
кәләҹәкдә Сабирин һәјат вә јарадыҹылығына даир охуҹулара
даһа кениш мә’лумат верәҹәји ни вә’д едир, шаирин вахтсыз
вәфатына дәриндән кәдәр- Ләнирди (36).
Бу типли јазыларын сајыны о заманкы мәтбуатдан
артырмаг да мүмкүндүр. Бүтүн бунлар белә бир ајдын
һәгигәти тәсдиг едир ки, һәлә Сабирин сағлығында онун
шөһрәти кениш јајылмыш, әсәрләри севилә-севилә охунан
әсл халг шаири олмушдур.
Буна көрә дә «Молла Нәсрәддин» журналынын Сабирин хәстәлијл, мадди еһтијаҹлары барәсиндәкн мүраҹиәтнамәси шаирин мүасирләрини вә охуҹуларыны дәрнн
фикрә салмаја билмәзди. Әсәрләрини һәмишә севә-севз
охудуглары халг шаиринин инди онларын мадди вә мәнәви
көмәјинә еһтијаҹы вар иди.
«Молла Нәсрәддин» журналынын 1911-ҹи ил
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тарнхли нөмрәсиндән е’тибарән Сабирә ианә верән шәхсләрнн адлары вә ианәләринин гәдәри һаггында мүнтәзәм
сурәтдә сијаһы дәрч олунмаға башлајыр. һәмин сијаһычары диггәтлә нәзәрдән кечирдикдә, Сабир јарадыҹылығынын һәјата вә әдәбијјата тә’сирини көрүр, онун әсәрләринин әрази, мәкан мәһдудлуғу танымадығынын, кениш
охуҹу күтләләри тәрәфиндән һәр јердә ејни сәмимијјәт, рәғбәт
вә һәрарәтлә гаршыландығынын ҹанлы шаһиди олуруг.
.
Сабирә ианә топланышынын тәкҹә АзәрбаЈҹан чәрчивәсиндә галмамасы, шаирин доғма вәтәнин һүдудларыны
ашараг јени-јени шәһәрләри, узаг мәмләкәтләри әһатә етмәси
буна ән јахшы сүбут иди. Ианә көндәрилән јерләрин
адларына өтәри нәзәр салдыгда онларын сыра- сында
Азәрбајҹанын Бакы, Кәнҹә, Нахчыван, Ләнкәран, Ҹулфа,
Нуха кими ири јашајыш мәнтәгәләри илә јанашы, Ашгабад,
Кијев, Тејмурханшура, Мәрв, Батум, Гори вә с. шәһәрләрин
адларыны да көрүр, Сабир ше'?инин шөһрәти, халг
шаиринин кениш охуҹу даирәси һаггында мүәјјән тәсәввүр
алырыг.
Бундан башга, шаирә мадди јардым көстәрәнләрин
милли тәркибҹә мүхтәлифлији, азәрбајҹанлыларла бирликдә рус, ермәни, јәһуди вә бир сыра башга милләтләрин
нүмајәндәләринин олмасы да диггәтәлајиг, мә’налы бир
һадисә, Сабир јарадыҹылығындакы дәрин һуманизм вә
бејнәлмиләлчилик идејаларынын парлаг нүмајиши иди.
Әксәријјәти маарифпәрвәр зијалылардан ибарәт олан ианә
верәнләр арасында мүхтәлиф сәнәт, пешә саһибләри —
мүәллим, һәким, фәһлә, хырда сәнәткар, ашпаз вә б. вар иди.
Кишиләрлә бәрабәр бир нәфәр гады- нын — Кәнҹәдән Зөһра
ханым адлы бир мүәллимәнин Сабирә ианә көндәрмәси исә
бүтүн өмрү боју дини мөв- һумат вә чәһаләтә гаршы, гадын
азадлығы, тәһсил вә тәрбијәси уғрунда гызғын мүбаризә
апармыш
һуманист
шаирә
габагҹыл
Азәрбајҹан
гадынларынын гајғысы кими мә’налыдыр.
Нәһајәт, халг шаиринә ианә јығылмасында үмумијјәтлә маарифпәрвәр зијалыларын, хүсусән «Молла Нәсрәддин» мүһәррирләринин әмәјини вә сә’јини ајрыҹа гејд
етмәлијик. Онлар севимли шаирә мадди јардым вермәкдән
әлавә, бу мәгсәдлә бир сыра тә’хирәсалынмаз, ваҹиб
тәдбнрләри дә һәјата кечирир, ианә кампанијасыны тәшкил
едир, Сабирин мәнфәәтинә ајры-ајры шәһәрләрдә театр
тамашалары көстәрирдиләр. Бу тәмәннасыз, хе160

Јирхаһ ишдө шаирин мүасирләри вә гәләм достлары Ҹәлил
Мәммәдгулузадә, Аббас Сәһһәт, Фиридунбәј Кө- чәрли, Өмәр
Фаиг Не’манзадә, Мәммәдәли Сидги, Меһ- дибәј һаҹынски,
Салман Әскәров (Мумтаз), Гурбанәли Шәрифзадә, Јусиф
Вәзиров (Чәмәнзәминли) вә бир чох башгаларынын
фәалијјәти һәгиги тә’рифә, тәгдирә лајигдир.
Шаирә мадди јардым кампанијасы «Молла Нәсрәддин» сәһифәләриндә там ики ај (1911-ҹи илин 8 мајындан 10
ијулуна кими) давам етмиш вә бу мүддәтдә журнадын
идарәсинә 350 (үч јүз әлли) манатдан бир гәдәр артыг пул
јығылыб көндәрилмишди. һәмин мәбләғ Аббас Сәһһәт
васитәсилә шаирә чатдырылмышды. Ианә верәнләрин
ичәрисиндә бир нәфәр дә олсун Бакы милјонҹусунун,
вар-дөвләти ашыб-дашан ири торпаг саһибләринин
адларына тәсадүф едилмәмәси, онларын бу ишдә бүсбүтүн
кәнарда галмалары да сәбәбсиз вә мә’насыз дејилдир. Бир аз
ашағыда ҝөрәҹәјимиз кими, бунун дәрин көкләрини,
ичтимаи-сијаси сәбәбләрини «Молла Нәсрәддин» журналы
чох доғру мүәјјәнләшдирмиш вә өз охуҹуларынын
мүһакимәсинә вермишдир.
Халг шаиринә ианә топланмасында габагчыл зијалыларын сә’јини вә зәһмәтини дөнә-дөнә гејд едиб ке- ниш
охучу күтләләринин нәзәринә чатдыран «Молла Нәсрәддин»
журналы бу ишдә ләнкијән, јахуд кәнарда галан кәнҹләри дә
төһмәтләндирир, мәзәммәт едирди. Шәки кәнҹләринин
тәнгиди журналын мәһз бу гәнаәт- ләри илә бағлы иди.
Шәкидән көндәрилмиш бир хәбәрдә дејилирди: «Хәстә
шаирин мәнфәәтинә буранын маарифпәрвәр ҹаванлары
театр вермәк истәјирләр» (1911. Кз 21). Бу нәҹиб, хејирхаһ
тәшәббүс баша чатдырылмадыгда, журнал кәнҹләри
төһмәтләндирмиш вә онларын фәалијјәтсизлијини сатира
һәдәфинә
чевирмәји
лазым
билмишдир.
«Молла
Нәсрәддин»ин Шәки мүхбири журнала көндәрдији бир
фелјетонун сонунда һәмин мәсәләјә ишарә едәрәк јазырды:
«һә, бир дә бу јахында хәстә шаиримизә ианә топламаг үчүн
театр ојнанаҹаг иди. Анчаг һа- валар бир аз исти олдуғундан
бир мүддәт тә’хирә дүш- дү» (1911, №24).
Сабирә ианә вермәкдән бојун гачыран, халг шаиринә
мадди көмәјини әсиркәјән «милләт хадимләри» — мүлкәдар, капиталист, таҹир вә руһаниләр исә дәрһал «Молла
Нәсрәддин»ин кәскин истеһзасына мә’руз галдылар, 1911-ҹи
илин апрелиндән башламыш илин ахырына
11 Снф. 734
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дәрки вахт әрзиндә журналын бу мәсәләјә һәср етдији мәгалә,
фелјетон, мүхбир мәктубу вә телеграф хәбәрләри
кннајәсннин кәскинлији, гәһгәһәсинин амансызлығы илә
сечнлир вә әсл инсани сифәтләрдән мәһрум олан мүртәче
үнсүрләрә, «милләт хадимләринә» гаршы ағыр иттиһам
кими сәсләнирди. Бу мөвзуда јазыларын идеја мәзмунуну
ајдын тәсәввүр етмәк үчүн Ҹәлил Мәммәдгулузадәнин
«Еһсан» фелјетонундакы бир епизода диггәт јетирмәк
кифајәтдир. Епизод будур — Нахчыванын бир нәфәр
дөвләтли таҹири өз оғлуна дәбдәбәли тој тәдарүкүнә
һазырлашдығы вахт, ермәни гоншусунун «Нахчыванда
бөјүк зираәт мәктәби ачмаға чохлу пул вәгф еләдијини
ешидиб, куја тој бүсатыны дәрһал дајандырыр: «Бу
мәсарифин јарысыны тә’јин едир һәман сәнәт мәктәбинә ки,
орада кәләҹәкдә мүсәлманларын да һәгги вә ады олсун;
јарысынын јүз манатыны да көндәрир бүтүн Гафгазда
шөһрәт тапмыш хәстә шаиримизә ки, онун ше’рләрини
һәмишә гәзетләрдә охујанда «пәһ/пәһ, пәһ!» дејиб ләззәт
апарарды...» (1911, № 15).
Фелјетон мүәллифинин дәрин тәәссүф һисси илә гәләмә
алдығы бу сәтирләрдә^ кизләнмиш аҹы кинајә вә истеһзаны
дујмаг чәтин дејилдир. Бу истеһза фелјетондакы кәскин
тәзад дахилиндә даһа габарыг шәкилдә нәзәрә чарпыр.
Истеһза вә кинајә тәкҹә бу фелјетонда дејил, халг
шаиринин вәзијјәти илә әлагәдар журналда чап олунмуш
башга материалларда да гүввәтлидир. Мәсәлән, телеграф
хәбәрләринин бириндә охујуруг: «Шамахы — «Молла
Нәсрәддин» журналынын кечән нөмрәсиндәки «Охучуларымыза» сәрлөвһәли ихтары охујандан сонра Шамахы
таҹирләри үч мин манат пул јығдылар ки, мөһтәрәм
шаирләрини загранитсада мүалиҹә етдирмәјә көндәрсинләр» (1911, № 16). Јахуд, јенә Шамахыдан верилмиш
башга бир хәбәрдә дејилирди: «Бура дөвләтлиләри өз
араларында, өз гоншу шаирләри үчүн једди јүз манат пул
јығдылар ки, хәстәни Берлинә көндәриб оператсија
еләтдирсинләр» (1911, № 21).
Бу типли јазыларда «Молла Нәсрәддин» журналы
истисмарчы синифләрин, дөвләт вә сәрвәт саһибләринин
халг шаиринә һәгиги мүнасибәтини инҹә, сатирик ҹизкиләрлә чанландырмагла мәсәләнин о бири ҹәһәтини дә
нәзәрә чарпдырыр, долајысы илә СабирИн мәһз зәһмәткеш
халг күтләләринин мәнафејинә хидмәт етмиш олду-
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ғуну вә анҹаг онлар тәрәфиндән севилдијини көстәрирди.
Халг шаиринин хәстәлији вә мүалиҹәси тарихиндән,
бунунла
әлагәдар
«Молла
Нәсрәддин»
журналынын
фәалијјәтиндән данышаркән Сабирин өмрүнүн ахыр
чағларында јаздығы вә Ҹәлил Мәммәдгулузадә илә
мәсләкдашлығынын сон илини парлаг шәкилдә әкс
етдирәнбир нечә мәктубу үзәриндә дә дајанмағы лазым
билирик.Бу бир дә она көрә ваҹибдир ки, мәктубларын
јазылма тарихи барәсиндә сон вахтлар мәтбуатда јанлыш вә
зиддијјәтли мүлаһизәләр сөјләнмишдир.
Шаирин өмрүнүн сон ајларында јаздығы мәктублардан
јалныз үчү галыр. Бу мәктублардан бири «Молла Нәсрәддин»
журналынын
әмәкдашы
вә
мүхбири
Гурбанәли
ШәрифЗадәнин, икиси исә шаир Аббас Сәһһәтин үнванына
јазылмышдыр. 1911-ҹи ил февралын б-да Гурбанәли
Шәрифзадәјә јазылмыш, автографы сахланан мәктуб
һаггында профессор Әзиз Шәриф бир нечә ил бундан габаг
мәтбуатда мүфәссәл мә’лумат вермишдир (103, 194—204).
Автографы әлимиздә олмајан дикәр ики мәктубу исә илк дәфә
1914-ҹү илдә Аббас Сәһһәт «һопһопнамә»нин сонунда чап
етдирмишдир.
Јахын досту вә мәсләкдашы Аббас Сәһһәтә көндәрдији
мәктубларын һәр икисини Сабир һәјатынын сон чағларында,
Тифлисдә мүалиҹә олундуғу вахт јазмышдыр.Мәктубларында
шаир хәстәлијинин даһа да шиддәтләнмәсиндән, Ҹәлил
Мәммәдгулузадә вә һәмидә ханымын гајғыкешлијиндән бәһс
едир.
Мәзмунҹа
бири-дикәринн
тамамлајан
һәмин
мәктубларын биринҹиси 1911-ҹи ил ијунун 15-дә, икинҹиси исә
ијунун 27-дә гәләмә алынмышдыр.
Шаирин Гурбанәли Шәрифзадәјә мәктубуна һәср етдији
мәзмунлу мәгаләсиндә профессор Әзиз Шәриф Сабирин
Тифлисдән апрел ајында кетмәсинә әсасланараг,Аббас Сәһһәтә
көндәрилмиш мәктублардакы тарихләрнн(15 вә 27 ијун)
«дүзкүн олмадығына» вә «мүәјјән шүбһә јаратдығына» даир
бир гејд вермишдир (103, 196). Журналист Гулам Мәммәдли
исә аз сонра мәтбуатда кичик бир мәгалә илә чыхыш едиб һәр
ики мәктубда ајларын сәһв кетдијини, онларын 1911-ҹи илин
ијун ајында дејил, апрел ајында јазылдығыны сүбута
чалышмышдыр.19М-ҹи илдә шаирин мүалиҹә үчүн февдалын
1-дән «апрелин ахыр күнләринәдәк» Тифлисдә галдығыны
нддиа едән мәгалә мүәллифи дејир: «Ијун ајында Шамахыда
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ағыр һалда јатан вә һәјатынын сон күнләрини кечирән
шаир һәмин ај Тифлисдән Аббас Сәһһәтә мәктуб јаза
билмәзди. Шүбһәсиз, мәктублар дпрел ајында јазылмышдыр. Еһтимал ки, шаир өз мәктубларында апрел ајыны
рум рәгәмләри илә «IV» көстәрмиш вә бу рәгәмләр сәһв
олараг «VI» охунмуш вә нәтиҹә, е’тибары илә апрел ајы
дөнүб ијун олмушдур» (45). Мүәллиф сонралар Ҹәлил
Мәммәдгулузадәнин һәјат вә фәалијјәтинә даир чап
етдирдији салнамәдә дә бу мүлаһизәни тәкрар етмншдир (46,
241).
Бу мүлаһизәнин нә дәрәҹәдә доғру олуб-олмамасыны
билмәк үчүн сәнәдләрә вә фактлара диггәт едәк. Әввә- лән,
Сабир һеч бир мәктубунда ајлары рум рәгәмләри нлә
көстәрмәмишдир. Шаирин истәр автографы сахланан,
истәрсә «һопһопнамә»дә чап олунмуш мәктубларында
тарих адәтән бу шәкилдә тејд олунур: 23 апрел 1908; 17
август 1908; 6 феврал, рузи-јекшәнбә, 1911 вә с. Икинҹиси,
Сабир Тифлисдә «апрелин ахыр күнләринәдәк» галмадыгы
кими, апрел ајында орадан досту Аббас Сәһһәтә мәктуб да
јазмамышдыр.
Буну ајдын тәсәввүр етмәк үчүн «Молла Нәсрәддин»
журналындан кәтирдијимиз ашағыдакы сәтирләрә диг- гәт
јетирәк. Сабирин хәстәлији, мүалиҹәси вә мадди еһтијачы
.барәсиндә «Молла Нәсрәддин» журналынын 1911-чи ил 23
апрел тарихли нөмрәсиндә дәрҹ олунмуш вә јухарыда
һаггында бәһс етдијимиз «Охуҹуларымыза» адлы
мүраҹиәтнамәдә бу сәтирләр јазылмышдыр: «Хәстә бу
һејндә Шамахы шәһәриндәдир. Ианә көндәрмәк хаһиш едән
гардашлар «Молла Нәсрәддин» идарәеинә мүрачиәт едә
биләрләр. Бизим дә тәклифимиз бу олаҹаг ки, көндәрилән
ианәни бурадан көндәрәк Шамахы шәһәриндә мәшһур вә
мөһтәрәм таҹирләримнздән һаҹы Әбдүррәһим Сәмәдов
ҹәнабларына ки, мүшарилеһ дә Мирзә Аббасгулу Сәһһәт
васитәси илә хәстәмизә јетирсин».
Журналын вердији бу мә’лумата һеч бир шүбһә ола
билмәз. һәмин мә’луматын доғрулуғуну башга мәнбәләр Дә
тәсдиг етмәкдәдир. Мәсәлән, о күнләрдә Шамахыдан
көндәрилмиш вә «Ниҹат» гәзетинин 1911-ҹи ил 30 апрел
тарихли нөмрәсиндә дәрҹ олунмуш бир мүхбир мәктубунда
охујуруг: «Милли шаиримиз, «Молла Нәсрәддин» һоп-һопу
Ә. Сабир бу һалда Шамахыда бәрк нахошдур. Бир нечә ај
бундан әгдәм Сабир Тифлисә мүаличәјә кетмииши. Тамам
ики ај Тифлисдә... мүалиҹә олунду исә дә, нахошлуғу
мүалиҹәпәзир олмадығындан
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нахош һалда јенә Шамахыја гајытды». «Молла Нәсрәд- дин»
журналынын һәфтәдә бир дәфә нәшр едилдији нә- зәрә
алынса ајдын олар ки, апрел ајынын 23-дә Шама- хыда хәстә
һалда јатан Сабир, һәмин ајын 15-дә вә 27-дә Тифлисдән
досту Аббас Сәһһәтә мәктуб јаза билмәзди.
Бундан башга, Гурбанәли Шәрифзадәнин үнванына
јазылмыш мәктуб илә Аббас Сәһһәтә көндәрилмиш мәктубларын мәзмунҹа мүгајисәси белә 'бир фикир сөјләмәјә
әсас верир ки, Сабир мүалиҹә мәгсәдилә Тифлисә бир дәфә
дејил, бәлкә ики дәфә кетмиш, һәмин мәктублар да шаирин
хәстәлијинин вә мүалиҹәсинин тамам башга-башга
мәрһәләләриндә гәләмә алынмышдыр.
Сабир 1910-ҹу илин сентјабрында Бакыда хәстәләнмишди. Үч ај Бакыда, ики ај исә Шамахыда мүалиҹә
олунмушду. Мүалиҹәси тамам фајдасыз да галмамышдыр.
Шаир 1911-ҹи ил јанварын 16-да Ҹәлил Мәммәгулузадәјә
јаздығы вә автографы әдибин архивиндә мүһафизә олунан
хүСуси мәктубуну бу сөзләрлә тамамлајырды: «Әфәндим!
Јаваш-јаваш дирчәлирәм. Үмидварам ки, чох ше’р јазам.
Баги мәһәббәт» (76, 226). Бу мәктубундан аз сонра, керүнүр,
шаирин сәһһәти јенидән ха- раблашмыш вә беләликлә, ҹидди
мүалиҹәјә еһтијаҹы ол- мушдур.
Гурбанәли Шәрифзадәјә мәктубундан ајдын олур ки,
Сабир мүалиҹә мәгсәдилә Тифлисә илк дәфә 1911-ҹи ил
феврал ајынын 1-Дә кетмишдир. Үч күн башга мәнзилдә
галандан сонра «Молла Нәсрәддин» журналынын әмәкдашы Өмәр Фаиг Не’манзадә шаири дүшдүјү мәнзплдән «евә,
јә’ни бәрадәри Мирзә Ҹәлилкилә» кәтирмишдир. О заман
Ҹәлил Мәммәдгулузадә вә һәмидә ханым Тифлисдә
дејилдиләр. Буна көрә дә шаирин мүалиҹәси үчүн, журналын
1910-ҹу илин сонларындан 1911-ҹи ил мартын 20-нә кими
мүвәггәти редактору олмуш Мәммәдәли Сидги хүсуси гајғы
көстәрир.
Ҹәлил Мәммәдгулузадә бу заман Гарабағдан Тифлисә,
Мәммәдәли Сидгијә көндәрдији мәктубларында шаир
достунун вәзијјәти илә ҹидди сурәтдә марагланыр, Сабирә
хүсуси диггәт вә гајғы көстәрилмәси үчүн дөнәдөнә
тапшырыглар верирди. Әдиб 191 Гҹи нл 1 март тарихли
мәктубунда Мәммәдәли Сидгијә мүраҹиәтлә дејирди:
«...Сабирин әһвалындан мәнә һәр дәфә јаз.» (42,743).
Гурбанәли Шәрифзадәјә јазылмыш мәктубундан оәл- ли
олур ки, шаирин хәстәлији гара ҹијәринин шишмәси
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нәтнчәсиндә башланмыш вә ону Рудников фамилијалы бир
һәким мүалиҹә едирди. Шаир мүалиҹә илә јанашы,
феврал—март ајларында гызғын сурәтдә јазыб-јарадыр,
истәр «Молла Нәсрәддин» журналында, истәрсә Бакыда
чыхан «Јени һәгигәт» гәзетиндә онларҹа сатирик вә лирнк
ше’рләрнни чап етдирир.
Бизим фикримизә көрә, Сабир Тифлисә бу илк сәфәрн
заманы орада тәхминән ики ај (ән чоху мартын ахырларына
гәдәр) гала билмишдир. Шамахылы мүәллифин јазыб
көндәрднји вә «Ничат» гәзетиндә (30 апрел 1911) дәрҹ
едилмиш мүхбир мәктубу да бу фикрин доғрулуғуну, шаирин
«тамам ики ај Тифлисдә» галдығыны, «нахошлуғу
мүалиҹәпәзир олмадығындан нахош һалда јенә Шамахыја»
гајытдығыны тәсдиг етмәкдәдир.
Апрел-мај ајларыны Шамахыда өз евиндә јатан Сабирин хәстәлији даһа да шиддәтләнир. Буна көрә дә шаир
мајын сон, јахуд ијунун илк күнләриндә тәкрар Тифлисә
кедир. Халг шаиринин о күнләрдә «Молла Нәсрәддин»
журналында верилмиш шәкЛи дә, көрүнүр, бунунла
әлагәдардыр. Журналын 29 мај тарихли нөмрәсиндә
Сабирин јорған-дөшәкдә јатдығы һалда шәкли чәкилмиш,
шәклин алтында «Заһид өлмәкдән габаг мәгсудинә чатмаг
диләр» сатирасындан илк сәккиз мисра дәрҹ олунмушдур.
Шәклин о бири тәрәфиндән дә дөрд нәфәр руһани бахыб
дејир: «Белә динсиз сөзләри јаздығы үчүн гллаһын гәзәби
тутуб һа!»
Ијун ајында Аббас Сәһһәтә көндәрилән мәктублар мәһз
белә бир вахтда гәләмә алынмышдыр. Тәсадүфи дејил ки,
Аббас Сәһһәтин өзү дә бу мәктублары 1914-ҹү илдә
«һопһопнамә»јә «Мәрһум Сабир әфәндинин нахошолдуғу
һалда Тифлисдән рәфиги Сәһһәтә јаздығы ахырынчы
мәктублары» гејди илә дахил етмишдир. һәмин мәктубларын
мәзмуну да, руһу да Гурбанәли Шәриф- задәјә јазылмыш
мәктубдан габарыг сурәтдә сечилмәк- дәднр.
Сабир досту Аббас Сәһһәтә мүраҹиәтлә 15 ијун тарихли
мәктубуну белә башлајырды:
«Гардашым Сәһһәт!
Мүаличәдән өтрү Тифлисә кәлдикдән сонра сәнә мәктуб
јазмамышам; зира ки, һалым мүсаид олмајыбдыр. Мирзә
Ҹәлил вә һәмидә ханым ҹәнабларындан чох разыјам.
Билмирсән мәнә нә гәдәр еһтирам едирләр! Бу нечә мүддәтдә тәмам мәхариҹими вә зәһәматымы мүтәһәммил олиушлар. Мәни меһманхана ја хәстәханада јатмаға разы
олмадылар, өз евләриндә мәнзил вермишләр. Хүласә,
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билмирәм нә дил илә тәшәккүр едим; рәббитәала һәзрәтләри әвәз версин. Бу гәдәр бил ки, өз евимдән артыг мәнә
пәрәстариш едирләр...» (76, 229).
Әкәр бу сәтирләрин, јухарыда дејилдији кими, апрел
ајында јазылдығы күман едилсә, о заман: «Сәнә мәктуб
јазмамышам; зира ки, һалым мүсаид олмајыбдыр» сөзләрини неҹә әсасландырмаг, изаһ етмәк олар? Февралын
1-дән апрелин 15-нә гәдәрки мүддәтдә Сабир нәинки дост вә
танышларына мәктуб јаза билмиш, һабелә онларҹа классик
поезија инҹиси јаратмышдыр. Дикәр тәрәфдән, һәмин
сәтирләрдән ајдын көрүнүр ки, Ҹәлил Мәммәдгулузадә дә,
һәмидә ханым да артыг Тифлисдәдирләр. Онларын шәхсән
өзләри әзиз шаири евләринә кәтирмиш, онун һәр зәһмәтинә
дөзмүшләр. һалбуки 6 феврал тарихли мәктубда
көстәрилдијинә көрә, шаири дүшдүјү мәнзилдән Ҹәлил
Мәммәдгулузадәнин евинә кәтирән Өмәр Фаиг, онун
мүалиҹәсинә билаваситә гајғы көстәрән исә Мәммәдәли
Сидги олмушдур. Гурбанәли Шәрифзадәјә мәктубундан
фәргли олараг, Аббас Сәһһәтә јаздығы һәр ики мәктубунда
шаир, Каспарјанс фамили- јалы бир һәким тәрәфиндән
мүалиҹә едилдијини дејир.
15 ијун тарихли мәктубуна Аббас Сәһһәтдән ҹаваб
алдыгдан сонра Сабир ијунун 27-дә әзиз достуна сон
мәктубуну јазмышдыр. «Гардашым Сәһһәт! Мәктубун
јетишди; евдән, ушаглардан бир әндазәјәҹән никәранлығым рә’ф олду. Галды ки, мәним әһвалым, сабигдә сәнә
мәктуб јаздығым һалда индики һалдан мин дәфә јахшыраг
иди...» — сәтирләри илә башланан һәмин мәктубунда шаир
санки сон нәфәсини дујур вә мәктубуну бу сөзләрлә
битирирди: «һәјатымдан билкүллијјә гәт'и-үмидәм. Ахыр
нәфәсләрим олдуғун дәрк едиб дә, бу мәктубла сәнә
әһвалымы хәбәр верирәм. Бир гәдәр бабәт олар исәм,
Шамахыја гајыдаҹағам... Әлим даһа гәләм тутмајыр.
Әһли-әјалымы сизә, сизи дә аллаһа тапшырырам» (76,231).
Сабир дедији кими дә етди. Мәктубундан икиүч күн
сонра Шамахыја — аиләсинин јанына гајытды. Јашајыбјаратмаг ешги илә чырпынан бөјүк шаир ијулун илк күнләриндә бир дә Бакыја кәлди (22). Ахырынҹы дәфә Тифлисдә ҹәрраһијјә әмәлијјатына разылыг вермәјән Сабир
инди һәр шејә разы иди. Лакин ишишдән кечмишди.
һәддиндән артыг зәифләмиш шаирә һәкимләр чәрраһнјјә
әмәлијјатындан әввәл онун бир гәдәр истнраһәт стмәсини
мәсләһәт көрдүләр. Бу хүсусда һәмин күнләрдә
167

«Мәлумат» гәзетиндә (10 ијул 1911) дәрҹ едилмиш вә индијә
гәдәр днггәтдән кәнарда галан бир хәбәрдә охујуруг;
«һәкнмләрин
тевснјәси
нлә
шаиримиз
Шамахы
јајлагларына гајытмаға мәҹбур олмушдур. Ики ај орада
галыб, тәгвијәт тапдыгдан сонра Бакыја кәлиб оператеија
етдирәҹәкдир».
Бу мәгсәдлә доғма вәтәнинә гајыдан шаир ијулун 12-дә
ити вә шаһин көзләрини әбәди олараг јумду.
Вахт, заман е’тибарилә гыса мүддәтдә, беш-алты илнн
әрзиндә минләрҹә охуҹунун гәлбини фәтһ едән, урәкләрдә
өзүнә әбәди һејкәл уҹалдан Сабирин вәфаты Азәрбајҹан
әдәбијјаты вә үмумән иҹтимаи фикримиз үчүн ән бөјүк итки
олду. Бүтүн өмрү боју Сабирә ән јахын дост вә сирдаш олан
Аббас Сәһһәт халг шаиринин вәфаты барәсиндә «гара
хәбәр»и охуҹулара билдирәркән дејирди: «Јалныз бир
истәкли рәфиг, меһрибан дост итирдијимдән бу гәдәр
мүтәәссир дејиләм; бир бөјүк милләт бир гијмәтли шаир
итирдијиндән кәдәрим билмүзаәфдир. Сабирин вәфаты
милләт үчүн бир зијаји-әбәдидир, бир зәрбејн-фәлакәтдир ки,
онун ағрысыны милләт кәнди вү- ҹудунда һәлә сонралар
дәрк едәҹәкдир» (63, 29—30).
Азәрбајҹан мәдәнијјәтинин көркәмли хадимләриндән
бири олан Фиридунбәј Көчәрли дә шаирин вәфаты хәбәриндән сарсылмыш вә бу мүнасибәтлә гәләмә алдығы
мәгаләсиндә ашағыдакы сәтирләри јазмышдыр: «Сабир
кетди, — бизи дәхи синәси дағлы вә үрәји гәмли һәсрәтдә
гојду. Мәрһумдан бизим бөјүк тәмәнналарымыз вар иди.
Онун лисанындан тазә фикирләр ешитмәк истәрдик. Вәли
чох әфсус ки, әҹәлдән маҹал олмады вә Сабир һәсрәт илә
кедиб, бизи дә һәсрәтдә гојду» (36).
Халг шаири Сабирин вәфаты демократик Азәрбајҹан
мәтбуаты, хүсусилә «Молла Нәсрәддин» журналы үчүн
әвәзсиз итки иди. Маһир күлүш устасы, ширин, дузлу сатирик шефләри илә «Молла Нәсрәддин»ин сәһифәләрини
бәзәјән халг нәғмәкары әбәди сусмуш, охуҹу вә динләјиҹиләрини интизарда гојмушдур. Журналын бу мүнасибәтлә
чап етдији некрологда Сабир мисли-бәрабәри олмајан шаир,
надир сатирик исте’дад саһиби, јаратдығы гүввәтли вә
гүдрәтли әдәби мәктәблә Азәрбајҹан поезијасынын
инкишафына күҹлү тәкан вермиш бир сәнәткар кими
гијмәтләндирилирди. Сабирин парлаг хидмәтләрин јығчам
вә мә налы шәкилдә нәзәр-диггәти ҹәлб едән «Молла
Нәсрәддин» журналы јазырды:
«Мөһтәрәм охуҹуларымыза мә’лум олсун ки, бу ијул
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ајынын он икинҹи күпүндә Шамахы шәһәриндә, әзиз олан
«Сабир» тәхәллүслү шаиримиз Мәшәди Әләкбәр Таһирзадә
ҹәнаблары вәфат едиб әлимиздән кетди.
«һоп-һоп», «Әбунәср Шејбани» вә бундан сәвајы гејр
имзалар вә имзасыз ләззәтли ше’рләри мәҹмуәмиздә охумаға адәт едән охуҹуларымыз билирләр ки, бир белә вүҹудун јох олмағы маариф достлары үчүн нә бөјүк дәрддир.
Лакин истәкли јолдашымызын әгрәбасына башсағлығы
веририк вә биз дә бунилә тәсәлли тапырыг ки, өлүмүн
габағында кәда да, султан да аҹиздирләр» (1911, № 26).
Некрологла јанашы, журналын һәмин нөмрәсиндә рәссам
Роттер тәрәфиндән халг шаиринин гара һашијд ичәрисиндә
рәсми чәкилмиш вә алтында: «Бу ијул ајынын 12-дә вәфат
едән шаиримиз Сабир» — сөзләри јазылмышдыр.
Халг шаиринин вәфатындан сонра да «Молла Нәсрәддин» журналы тез-тез, бөјүк һөрмәт вә еһтирамла онун
адыны јад едир, Сабир сатирасына олан кәскин еһтијаҹы
нәзәрә чарпдырырды. Бә’зи тәдгигатчылар, нәдәнсәј шаирин
өлүмүндән һәмин илин ахырына гәдәрки вахт әрзиндә
журналда Сабир адынын јалныз «ики дәфә» чәкилдијини
гејд едир (101, 72). һалбуки көстәрилән мүддәтдә «Молла
Нәсрәддин» сәһифәләриндә бу вә ја дикәр мүнасибәтлә
шаирин ады азы дөрд-беш дәфә чәкилмишдир.
«Молла Нәсрәддин» журналы Сабирин вәфатындан
сонра чап етдији јазыларда да, һәр шејдән әввәл, чар
үсул-идарәсинин, истисмарчы синифләрин халг шаиринә
мәнфи мүнасибәтини сатирик истигамәтдә сәҹијјәләндирмәјә чалышырды. Сабирин симасында әзилән вә истисмар
олунан зәһмәткеш күтләләрин әсл мүдафиәчисини јахшы
билиб таныјан чар мә’мурлары вә буржуа-мүлкәдар ағалар
журналын сәһифәләриндә дөнә-дөнә кәскин тәнгид атәшинә
тутулурду.
Бу ҹәһәтдән журналын Ирәван мүхбири Әли Мәһзун
Рәһимовун («Јетим ҹүҹә» имзасы илә) публиснст мәгадә
вә-фелјетонлары диггәти ҹәлб едир. Мүхбир Ирәванда
ҹәрәјан едән иҹтимаи-сијаси һадисәләрлә әлагәдар тезтез
Сабирин адыны чәкир, мәрһум шаирин вә онун аиләсинин
ағыр мадди вәзијјәтнни көстәрәркән, чар үсулидарәсинин
мүдафиәчиси вә истинадкаһы олан истисмарчы синифләрин
гејри-инсани, түфејли тәбиәтини ачыб көстәрирди. «Тазә
хәбәрләр» адлы фелјетонунда мүәллиф Ирәванда дума
сечкиләриндәки дәстәбазлыгдан,

169

јумруг, силлә давасындан бәһс етдикдән сонра ришхәндлә
дејирдн: сТазә хәбәрләрин дөрдүнчүсү дә будур ки, мәрһум
шаирнмизин аиләсинә мәһкәмәдә ианә дәфтәри ачыблар,
һәләликдә бир милјон манат јығылыб» (1911, № 28).
«Ианә» адлы башга бир фелјетонунда исә мүәллиф ики
нәфәрин сөһбәти фонунда Шејх Салеһ кими фырылдагчы
руһанијә бир кеҹәдә јығылан «јол хәрҹи» илә ики ајын
мүддәтиндә мәрһум шаирә топланмыш мадди јардымын
мә’налы мүгајисәсини верирди. Мүсаһибләр арасында белә
бир хәлвәти сөһбәт кедир:
«~ Ај чаным, бу Шејх Салеһ кимди, ахыр, нәчиди вә
һарадан кәлиб, һара кедир?
— Гадам, бу Хорасан зәвварыдыр, өзү дә Кәрбәлада
хүддамдыр. Касыб адамдыр, орда кәлиб-кедәнләрдән
һәггүл-гареин алыр. Инди дә Хорасандан кәлир, пулу
гуртулуб, кәрәк јол хәрҹини дүзәлдәк.
— Чох јахшы, нә гәдәр пул јығылды?
— Беш, он, ијирми, отуз, гырх...
— Јаны бу, кечән ајда о шамахылы хәстәҹан шаирди, нә
билим, ады нәди, она көндәрилән гәдәрҹә олар ја јох?
— Баба, әввәл-ахыр, заһир-батин, бүтүн-бүтүнә бу Шејх
Салеһә јығылан олду нәгд пул...» (1911, № 29).
Фелјетон мүәллифи бу јерә чатанда диалогу гәсдән сона
чатдырыр, тамамлајыр. Бундан артыг бир кәлмә дә олсун сөз
демир, һеч бир мигдар, конкрет рәгәм көстәрмир. Лакин
диалогдакы күҹлү сатирик мәнтиг охуҹуну мәһз мүәллифин
изләдији мәгсәдә доғру истигамәтләндирир, она чох шеј
дејир. Шејх Салеһин әмәлләри дә, она јығылан пулун
мигдары да охуҹунун нәзәриндә ҹанланыр.
Буржуа-мүлкәдар ағаларын, дин хадимләринин там
әксинә олараг, дөврүн габагҹыл адамлары, гәлби вәтәнә
хидмәт ешги илә дөјүнән маарифпәрвәр зијалылар вә кениш охучу күтләләри Сабирин хатирәсини һәмишә әзиз
сахлајыр, онун әсәрләринин нәшри барәсиндә мәсәлә
галдырыр, мәрһум шаирин аиләсинә мадди јардым топланышыны давам етдирирдиләр. Сабир ирсинин нәшри
тарихиндә хүсуси фәалијјәт көстәрән Меһдибәј һачынски
халг шаиринин вәфаты күнләриндә јаздығы бир мәгаләсиндә
өз һәмвәтәнләрини мәрһум шаирин «һеч бир шејә күманы
кәлмәјән» аиләсинин күзәранынын гејдивә галмаға
чағырыр, онун әзиз хәләфини, көзүнүн ағы-
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гарасы олан «дөрд јашлы көрпә оғлуну» доғма өвлад кими
тәрбијә едиб бејүтмәјп азәрбајҹанлыларын мугәддәс борҹу
сајырды.
Сөз јох, Сабирин сағлығында олдуғу кими, онун вәфатындан сонра да «Молла Нәсрәддин» журналы өз севимли
шаиринин ады илә бағлы ирәли сүрүлүб һәјата кечирилән
мүһүм тәдбирләрин өн сырасында кедирди. Даһа доғрусу, бу
тәдбирләрин әсас тәшәббүскары вә тәшкилатчысы «Молла
Нәсрәддин» иди. Мәрһум шаирин аиләсинә көмәк
көстәрилмәси, Сабир ирсинин нәшри үчүн мадди вәсаит
топланмасы вә бир сыра башга нәҹиб, мәдәнијјәт тарихимиз
үчүн әһәмијјәтли тәдбирләрин һәјата кечирилмәси ишиндә
молланәсрәддинчиләрин әмәји аз олмамышдыр. «Молла
Нәсрәддин» журналы шаирин вә- фатындан сонракы
нөмрәләринин
бириндә
хүсуси
мүхбири
Гурбанәли
Шәрифзадә васитәсилә Нахчыванда «мәрһум Сабирин оғлуна
дәфтәр-гәләм пулу» јығылмасына даир мүфәссәл мә’лумат
верир вә һәмин пулун Шамахыја көндәрилдијини
билдирирди (1911, № 34).
Журналын әсас мүһәррирләриндән вә Сабир әдәби
мәктәбинин көркәмли давамчыларындан олан шаир Әли
Нәзми илин јекунларына һәср етдији ше’риндә (1911, № 44)
Сабирин вәфатыны 1911-ҹи илдә баш вермиш мүһүм
һадисәләрдән бири кими гијмәтләндирирди. О, бөјүк
сатирикин вәфаты илә «Молла Нәсрәддин» журналына үз
верән дәрин кәдәри образлы шәкилдә белә ифадә едирди:
Бу ил биздән ајрылды истәкли Сабир, Бизи
гојду гәмкин о гијмәтли шаир; Фәрагијлә
гылды пәришан-хатир, Сәһајиф галыб бош,
шикәст олду хамә.

Сабир ҹисмән «Молла Нәсрәддин» журналыны 1911- ҹи
илин ијул ајында тәрк етди. Шаирин сон әсәрләри журналда
бундан бир аз да әввәл, март ајында дәрч олунмушду. Лакин
Сабир јарадыҹылығынын әсас рупу, күҹлү ингилаби пафссу
журналын сәһифәләрини печ вахт тәрк етмәмиш, бөјүк
шаирнн әдәби мәктәоинә мәнсуб олан, онун поетик
ән’әнәләрини давам етдирән сатирикләрин әсәрләриндә даим
јашамыш, тәзә хүсусиЈјәтләр, рәнкарәнк бәдин бојалар кәсб
етмишдир.
Халг шаиринин гүдрәтли реалист сатирасы вә зәнкин
әдәби ән’әнәләри бир чох поетик сөз устасынын гәләминә күҹ
вермиш, онун башладығы иши давам етдирән с
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рнк шаирләр дәстәсинин јетишмәсиндә мүһүм рол ојнамышдыр. Сабир ше’ринин һәјата, әдәбијјата тә’сири сон
дәрәчә гүввәтли иди. Әсәрләринин әһатә вә тә’сир даирәсн
доғма вәтәни Азәрбајҹанын һүдудларыны ашмыш, һәлә
шаирин сағлығында Јахын вә Орта Шәргин бир сыра
өлкәләриндә Сабир јолу илә кедән, ону өзүнә устад сајан, она
нәзирәләр јазан онларҹа шаир јетишмишдир. Бу ишдә, сөз
јох, һәгиги халг журналы, күтләви вә тә’сирли мәтбуат
органы олмаг е’тибарилә кениш бир әразидә јајылан «Молла
Нәсрәддин»ин хүсуси ролу вар- дыр.
һәлә бөјүк шаирин еағлығында «Молла Нәсрәддии»
сәһифәләриндә Сабирлә чијин-чијинә кедән, бнун реа- лист
сатирасындан бәһрәләнән шаирләр ичәрисиндә ән чох
«Мәшәди Сижимгулу», јахуд «Кефсиз» тәхәллүсү илә јазан
Әли Нәзминин вә «Ҹүвәллағы» тәхәллүсү илә јазан Әлигулу
Гәмкүсарын фәалијјәти диггәти ҹәлб едирди. Мүәллими вә
устады Сабирин вәфатындан сонра онлар даһа да
фәаллашмыш, сонракы мүһүм тарихи-сијаси һадисәләрлә
әлагәдар һәр икисинин мөвзу даирәси кенишләнмишдир.
Биринҹи дүнја мүһарибәси вә ондан сонра баш верән феврал
буржуа-демократик вә Октјабр сосиалист ингилаблары
дөврү, хариҹи мүдахиләчиләрә вә дахили әксингилабчылара
гаршы гызғын мүбаризә илләри Әлигулу Гәмкүсар вә Әли
Нәзми сатирасына зәнкин материал вермиш, онларын
јарадыҹылыглары
вә
дүнјакөрүшләриндәки
сијаси
истигамәтин габарыг шәкилдә мејдана чыхмасы үчүн
әлверишли шәраит јаратмышдыр.
Сабир әдәби мәктәбинә мәнсуб олан вә бөјүк шаирлә бир
вахтда
јазыб-јарадан
Мәммәд
Сәид
Ордубади
(«һәрдәмхәјал»), Әли Рази Шәмчизадә («Дабанычатдаг
хала»), Мәшәди һәбиб Зејналов («Гыздырмалы»), Салман
Мүмтаз («Хортданбәј») вә башга әдибләрлә јанашы, онун
вәфатындан сонра «Молла Нәсрәддин» сәһифәләриндә тәзә
адлар, тәзә имзалар көрүнмәјә башлајыр. «Јетим ҹүҹә» (Әли
Мәһзун Рәһимов), «Мәһкәмә пишији» (Ҹаббар Әскәрзадә
Ирәвани), «Мирзә Гошунәли» вә с. белә имзалардандыр.
Онларын сечиб ишләдикләри мөвзуларда да, тәсвир вә ифадә
үсулларында да Сабир сатирасынын гүввәтли тә’сири
дујулмагдадыр.
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УШАГЛАРЫН СЕВИМЛИ ШАИРИ
1905ҹи илдән сонра бири-дикәринин ардынҹа мүбаризә мејданына атылан вә кәнҹ нәслин тә’лимтәрбијәси
лшинә хидмәт едән «Дәбистан» (1906—1908), «Рәһбәр
(1906—1907), «Мәктәб» (1911—1920) кими хүсуси мәтбуат
органларынын нәшрә башламасы, «Биринҹи ил» (1907),
«Икинҹи ил» (1908), «Јени мәктәб» (1909) типли
дәрсликләрин јарадылмасы истәр үмумијјәтлә мүтәрәгги
педагожи фикрин, истәрсә дә милли ушаг әдәбијјатымызын
сүр’әтли инкишафына тәкан верди. Мирзә Әләкбәр Сабир,
Сүлејман Сани Ахундов, Аббас Сәһһәт, Абдулла Шаиг кими
ушаг әдәбијјатынын гүдрәтли јарадыҹылары мејдана
чыхды. Мүасир педагокика елминин наилијјәтләри илә
силаһланмыш, педагожи просесин нәзәри вә әмәли
мәсәләләринә дәриндән бәләд олан мүәллимләр, һәмчинин
дүнја әдәбијјатынын ән јахшы бәдии нүмунәләри илә балаҹа
охуҹулары таныш едән маһир тәрҹүмәчиләр дә јетишди.
Бүтүн бунлар милли ушаг мәтбуатымызын јаранмасы
вә инкишафы илә сых сурәтдә бағлы иди. Она көрә дә
Сабирин ушаг мәтбуаты илә әлагәси ЕӘ чохҹәһәтли
иҹтимаи-педагожи фәалијјәтини мәһз һәмин мәсәләдән —
шаирин милли ушаг мәтбуатына мүнасибәти, онун тәрәггиси
уғрундакы мүбаризәси тарихчәсиндән башламаг лазым
кәлир.
Сабирин ушаг мәтбуаты илә әлагәләри әсасән ики
жстигамәтдә инкишаф етмишдир: маарифпәрвәр шаир, бир
тәрәфдән, ушаг мәтбуатынын инкишафы уғрунда «Молла
Нәсрәддин» сәһифәләриндә Ҹәлил Мәммәдгулузадә илә
бирликдә фәал мүбаризә апармыш, дикәр тәрәфдән дә
«Дәбистан» вә «Рәһбәр» журналлары илә мүнтәзәм әлагә
сахлајараг билаваситә һәмин органларда дәрҹ олунмаг үчүн
бир сыра әсәрләр гәләмә алмышдыр. Биринҹи һалда Сабир
охуҹунун көзү гаршысында ледагожи мәтбуатын тәрәггиси
уғрунда гызғын мүбаризә апаран бир сатирик шаир, икинҹи
һалда исә балаҹа вәтәндашларынын психолокијасына
дәриндән бәләд олан ушаг әдәбијјаты классики кими
ҹанланыр.
Кәнҹ нәслин нәҹиб инсани сифәтләр руһунда тәрбијә
едилмәси, онлара мүсбәт әхлаги, мәдәни вәрдишләр ашыланмасы Сабирлә Ҹәлил Мәммәдгулузадәнин ән бөјк
арзуларындан бири иди. Бу арзуну һәјата кечирмәк үчүн
васитәләр мүхтәлчф вә рәнкарәнк олса да, изләнән мәг-
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сзд, гајә бир иди: ушаглары доғма вәтәнә вә халга мәһәббәт
руһунда тәрбијәләндирмәк, онлары һәртәрәфли кнкишаф
етмиш вәтәндашлар кими бөјүтмәк!
Бу мә’нада Сабирлә Ҹәлил Мәммәдгулузадәнин мәктәблиләрә мәхсус «Дәбистан» вә «Рәһбәр» журналларына
мүнасибәти вә бунунла әлагәдар гәләмә алдыглары әсәрләрдә
тәблиғ олунан ичтимаи-педагожи фикирләр сон дәрәчә
мараглыдыр. Бу мәсәләдә дә Сабирлә Ҹәлил Мәммәдгулузадә
ејни мөвгедә дајанмыш, ушаг мәтбуатынын јаранмасы вә
интишары-һәр ики сәнәткарын сонсуз севинҹннә сәбәб
олмушдур.
1
1906ҹы илин апрелиндә нәшрә башлајан вә милли
ушаг әдәбијјатынын инкишафында мүһүм хидмәтләри олан
«Дәбистан» журналыны дөврүн бир чох габагҹыл елм,
маариф хадимләри кими, Сабир вә Ҹәлил Мәммәдгулузадә дә
һәрарәтлә гаршылады. Кәнҹ нәслин әгли, зеһни инкишафына
истигамәт вермәк, онлары доғма вәтәнинә вә халгына
мәһәббәт руһунда тәрбијә едиб бејүтмәк кими нәҹиб бир
мәгсәд изләјән «Дәбистан»ын 1-ҹи нөмрәсиндә чап олунмуш
илк програм јазысында дејилирди: «һал-һазырда гејри
лисанларда олан китаблара нисбәтән өз ана дилимиздә ән
әлзәм дәрс китаблары вә әлдә гираәт едиләҹәк китабчалар
тапмыјоруз. Бу сәбәбә бизим хаһишимиз будур ки, тәб’ вә
нәшринә башлады-ғымыз ушаглара мәхсус «Дәбистан»
журналы васитәсилә бу јолда гүввеји-аҹизанәмиздән кәлән
гәдәр түрк (Азәрбајчан — М. М.) милләти-нәҹибәмизин
балаларына бир хидмәт көстәрәк. Вә үмидимиз будур ки,
милләтимизин бглаларынын лап ушаглыгдан әгл, зеһин,
әхлаги-һәсәнә вә һиссијјатларын ојандырыб, күнбәкүн
тәрәгги етмә- ләринә сәбәб олаг, онлардан зәһмәткеш,
милләтпәрәст вә вәтәнпәрвәр ҹаванлар јетирәк».
«Дәбистан» журналынын нәшрә башламасы вәтәнпәрвәр јазычы вә маариф хадимләрини севиндирмәјә
билмәздн. Халг шаири Саблр ушаглара илк, мә’лум һәдијјәсини — «Мәктәб шәргиси» ше’рини мәһз бу мүнасибәтлә гәләмә алыб «Дәбистан»да чап етдирдији кими,
Ҹәлил Мәммәдгулузадә дә «Молла Нәсрәддин» сәһифәләриндә бир сыра јазылар дәрҹ едәрәк ингилаба гәдәрки
милли ушаг мәтбуатымызын бу илк нүмунәсини алгыш-
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ламыш, өзүнәмәхсус сатира.дили илә «Дәбистан» журналынын вәзифәләрини вә чәтинликләрини сәчијјәләндирмәјә
чалышмышдыр.
1906-ҹы илин сонларында Шамахыдан Бакыја кәлән
Сабир «Дәбистан» идарәсинә кедиб редакторла көрүшур,
ушаглар үчүн «Дәбистан» кими көзәл, шәкилли бир журнал
нәшр етдијинә көрә редактора өз тәшәккур вә
миннәтдарлығыны билдирир (100). Редактор фүрсәтдән
истифадә едиб нөвбәти нөмрә үчүн Сабирдән ше’р истәдикдә,
бу тәклиф бөјүк шаирин үрәјиндән олур. Сабир дәрһал стол
архасына кечиб, ушаглар үчүн илк ше’рини јазыр.
Мәктәб, мәктәб, нә дилкүшасән,
Ҹәннәт, ҹәннәт десәм сәзасән;
Шадәм, шадәм тәфәррүчүндән,
Әлһәг, әлһәг, көзәл бинасән! —

мисралары илә башланан һәмин ше’р «Дәбистан»да дәрч
едилдији (1906, № 17) күндән мәктәблиләрин севә-севә
охудуглары, дилләр әзбәри олан «Мәктәб шәргиси» иди.
Мәсләк досту Сабир кими, Ҹәлил Мәммәдгулузадә дә
«Дәбистан»ын нәшрини диггәтлә изләјир, журналын идеја
мәзмуну, давамы, охуҹулар арасындакы нүфузу вә с. бу кими
бир чох мәсәләләр маарифпәрвәр јазычыны даим
дүшүндүрүрдү. «Молла Нәсрәддин» сәһифәләриндә бу мөвзу
илә бағлы верилән фелјетон, мәгалә вә телеграф хәбәрләри
мәһз һәмин дүшүнҹәләрин нәтиҹәси, әдибин милли ушаг
мәтбуатымыза бәсләдијн дәрин рәғбәт һиссинин мә’налы
ифадәси иди.
«Дәбистан» журналы нәшринин лап илк ајларындан
чидди бир чәтинлик гаршысында галды: иллик абунәчиләринин сајы о гәдәр дә чох олмајан (журналын ҹәми ики јүз
абунәчиси вар иди) «Дәбистан»ын алыҹылары, мүштәриләри
кетдикҹә азалмагда иди. Бу һал «Дәбис- тан» наширләринин
һаглы нараһатлығына, тәшвишинә сәбәб олмаја билмәзди.
Јаранмыш вәзијјәтлә әлагәдар олараг, 1906-ҹы илин декабр
ајындан е’тибарән журна- лын ики наширинин бири бу
ишдән тамамилә узагла- шыр, идарәнин «зәрәр вә зијана
мүтәһәммил олдуғуна» Даир ара-сыра хәбәрләр дәрҹ едилмәјә
башлајыр (1906, № 16). «Дәбистан» редактору маарифпәрвәр
зијалылара вә өз охуҹуларынын валидејнләринә мүраҹиәт
едәрәк, вәтән өвладынын тәһсили вә истигбалы намннә
онлары көмәјә чағырыр; журнала абунә јазылмағы вәтәннни,
милләтини севән һәр кәс үчүн мүгәддәс борҹ сајырды.
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Журналын редактору олан тәрәггипәрвәр зијалы вә
мүәллим Әлнскәндәр Ҹәфәрзадәнин «Молла Нәсрәддин»
редакснјасы илә дә сых әлагәси вар иди. О, Ҹәлил Мәммәдгулузадә илә Сабирин шәхсән танышы вә досту олмагла
бәрабәр, ејни заманда, «Молла Нәсрәддин» журналынын
Бакы үзрә вәкили иди («Молла Нәсрәддин», 1908, № 23).
Бүтүн бунлар Әлискәндәр Ҹәфәрзадә илә «Молла
Нәсрәддин»
арасындакы
ишкүзар
әлагәләрин
мөһкәмләнмәснндә мүәјјән рол ојнамышдыр. Она көрә дә
тәсадүфи дејилдир ки, «Дәбистан» редакторунун чағырышына илк сәс верәнләрдән бири мәһз «Молла Нәсрәддин» олмушдур. һәлә «Дәбистан» журналы тәзәҹә нәшрә
башладығы вахт «Молла Нәсрәддин»ин редактору бөјүк бир
узагкөрәнликлә
онун
гаршылашаҹағы
чәтинлији
габагҹадан е’лан етмиш, Гафгаздан вердији сатирик
телеграмларын бириндә истеһза илә демишдир: «Бакы —
Мүсәлман шакирдләринин валидејнләри ушагларындан
өтрү «Дәбистан» журналына мүштәри олмаға анд ичдиләр»
(1906, № 9).
«Дәбистан» журналынын нәшриндә көзләнилән чәтинлик өзүнү бүрузә вердикдә, Ҹәлил Мәммәдгулузадә һә- мин
мәсәләјә гајыдараг «Молла Нәсрәддин»дә (1906, № 37) бу
мөвзуда бир фелјетон дәрҹ етмишдир. Илк дәфә бу
сәтирләрин мүәллифи тәрәфиндән тәдги^гата ҹәлб олунмуш
һәмин фелјетонда әдиб заһирән «Дәбистан» редакторунун
мүштәри азлығы барәсиндәки бүтүн килеј вә шикајәтләрини
әсассыз һесаб едир. һәтта редакторун — «Мүсәлманлар
кифајәт гәдәринҹә абунә олмурлар вә бу сәбәбдән мәҹмуәнин
мәдахили мәхариҹини көрмүр», сөзләрини мисал кәтирәрәк,
бу шикајәти «наһаг», «инсафдан кәнар» адландырыр.
Әслиндә исә әдиб «Дә- бистан» наширинин чәтин вәзијјәтинә
аҹыјыр, онун ши- кајәт вә мәзәммәтләрини тамамилә һаглы
сајыр. Бу вә ја дикәр мәтбу органын нәшри вә давамы ү.чүн
кениш охучу күтләләринин мадди вә мә’нәви көмәјинин
әсас, һәлледнҹи амил олдуғуну мәтбуата кәлдији илк күндән,
шәхси мүһәррирлик тәҹрүбәсиндән јахшы билән Ҹәлил
Мәммәдгулузадә «Дәбистан» журналынын гаршылаш- дығы
чәтинликләрә дә бу бахымдан јанашырды. Әдибин өз
фелјетонунда Бакы, Кәнҹә, Тифлис, Ирәван, Нахчыван,
Шамахы, Гарабағ вә с. кими ири јашајыш мәркәздәринин
адларыны хатырлатмасы, белә бир кениш әразидә јашајан
вә онларҹа шәһәр, кәнд мәктәбинә малик олан мүсәлман
әһалисинин үмуми артым сәвијјәси илә

176

«Дәбистан» мүштәриләринин бармагла сајыла биләчәк: чүз’и
мигдары арасындакы кәскин зиддијјәти нәзәра чарпдырмасы
да онун мәһз бу гәнаәтләри илә бағлы иди.
Вәтән өвладынын тәрбијәси кими нәҹиб бир мәгсәд
уғрунда фәалијјәт мејданына атылан «Дәбистан» журналы
чап етдији бүтүн јазыларда бу мәсәләни диггәг мәркәзиндә
сахлајыр, һәр ҹүр мәдһ вә тә’рифләрдән гачмаға чалышырды.
Журналын көтүрдүјү бу хәттиһәрә кәти, доғру истигамәти
јүксәк гијмәтләндирән вә охуҹу- ларын диггәтини бу мәсәләјә
ҹәлб едән Ҹәлил Мәммәд- гулузадә фелјетонунун сонунда
мүһүм бир һәгигәти дә хатырладыр, кинајә илә дејирди:
«Доғрудур, Ирана «Дә- бистан»ы гадаған еләјибләр; чүнки сән
дә башламысан мәктәб белә кәлди, тәрбијә белә кетди.
Әлбәттә, гадағает ејләрләр. Јохса нә бирисини тә’риф
еләјирсән, нә бир һакимә мәдһ јазырсан, нә нүфузлу адамлара
тәмәллүг елијирсән. Сән дә башла шимал тәрәфиндә чыхан
бә’зи
мүсәлман
гәзетәләри
кими
сәфирләрин,
шејхүл-исламларын шә’ниндә узун-узун мәгаләләр јаз, бәлкә
ишләр бир төвр дүзәлсин... Јазырсан, белә јаз, әзизим! Јохса
мәктәбдән- заддан чох данышма, мәктәбдән-мәдрәсәдән бизә
бир шеј чыхмаз».
Нәшринин икинҹи илинә гәдәм гојаркән «Дәбистан»
журналынын вәзијјәти сон дәрәҹә ағырлашмышды. Редакторун сә’јинә вә ҹидд-ҹәһдләринә бахмајараг, журналын
мүштәриләри нәинки артмамыш, һәтта хејли азалмышды.
Әввәлки мүштәриләринин чоху тәзә ил үчүн абунә
јазылмагдан бојун гачырмыш вә беләликлә, «Дәбистан»
бағланмаг тәһлүкәси гаршысында галмышдыр. Белә чәтин
вәзијјәтдә журналын редактору «Дәбистан»ын бәјани-һалы»
адлы бөјүк бир мәгалә илә охуҹуларына мүраҹиәт етмиш
(1907, № 8) вә журналын бағланмасы сәбәбләри һаггында
јазмышдыр: «Инди «Дәбистан» икинҹи сәнеји-интишарына,
јә’ни ики јашына чатды. Ики јашына чатанадәк нә үсрәт вә нә
зәһмәтләр чәкди! Баинһәмә, бу мүддәтдә онун һәр нөв мадди вә
мә’нәви зәһәматына мүтәһәммил олуб, әлимиздән кәлән сә’ј вә
кушиши мүзајигә етмәдик. Нә етмәк, иш кетдикҹә ағырлашды, минбә’д онун мәсарифинә вә зәһмәтинә давам етмәк
бир мүәллимин гүдрәт вә игтидарында олмајан мәгама
варды».
Дәрин тәәссүф һисси илә гәләмә алынмыш һәмин јазы
тә’нә, мәзәммәт руһунда иди. «Дәбистан»ын чәтин, тәһлүкәли
вәзијјәти «бир нечә әһли-мәарифин» диггәтн- 12 Сиф. 734
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ин чәлб етсә дә, чохларынын һалына зәррәҹә тә’сир көстәрмәмиш, кнчик вә әһәмијјәтснз һадисәләр гәбилиндән зәнн
еднләрәк һеч бир әһәмијјәт верилмәмишдир. Дөрд милјондан
артыг әһалиси олан бөјүк бир мәмләкәтин «үмиди-истигбалы
олан өвлады үчүн» кичик бир журнала көмәјини
әсиркәмәсини тәәссүфә лајиг, аҹынаҹаглы һал кими
гијмәтләндирән мәгалә мүәллифи өз мүраҹиәтнни бу
сөзләрлә битирирди: «һал вә әһвал бојлә икән «Дәбистан»ы
тә’тил етмәкдән башга нә едә биләриз?! Чүнки һәр әсәрин
давамы тәрғиб вә тәшвигә бағлы олдуғу кими, әлбәттә,
ҹәмаәт тәрәфиндән рәғбәт вә тәшвиг көрмәјән «Дәбистан»ын
да мәһв вә набуд олаҹағы шүбһәсиздир... Буна бннаән
ихтисар үзрә бир нечә нүсхә даһа верәҹәјиз, һәркаһ ҹәмаәт вә
ҹәмијјәтләримиз тәрәфиндән бизим фәдакарлыға гаршы бир
һиммәт вә гејрәт көстә- рилмәсә, әләм вә јас илә
«Дәбистан»ын руһуна һәзин бир фатнһә охујараг
милләтимизин хаби-гәфләтдән бидар олмасынадәк тә’тил
едәҹәјиз».
Редакторун дедији кими дә олду. 1907-ҹи ил ијунун 4-дә
бурахылан 8-ҹи нөмрәдән сонра «Дәбистан»ын нәшри
дајанды. Ана дилиндә нәшр олунан, чыхдығы гыса мүддәтдә
кәнч нәслин тә’лим вә тәрбијәси саһәсиндә хејли иш көрән,
доғма халгынын мәдәнијјәти, әдәбијјаты вә дилинә даир,
тарих, тәбијјат, ҹоғрафија вә елмин бир сыра башга саһәләри
һаггында азјашлы ушагларын билик сәвијјәсинә ујғун
мараглы әсәрләр чап едән илк мәктәбли журналынын
бағланмасы
габагчыл
елм,
маариф
хадимләрнни,
вәтәнпәрвәр әдиб вә шаирләри кәдәрләндирмиш, бир чох
әдәби-бәдии әсәрин башлыҹа објектинә чеврилмишдир.
Ҹәлил Мәммәдгулузадә илә Сабирин бу мәсәләјә һәср
едилмиш ше’р вә фелјетону исә јүксәк идеја мәзмунуна вә
сатирасынын кәскинлијинә көрә ејни мөвзуда јазылмыш
бүтүн әсәрләрдән сечилмәкдәдир.
«Дәбистан»ын нәшри дајанан күнләрдә «Молла Нәсрәддин» журналы «һөкумәтин бинакүзарлығы илә бағландығындан» ики һәфтә нәшр олунмамышдыр. Она көрә, дә
баш вермиш бу аҹынаҹаглы һадисәјә «Молла Нәсрәддин»ин
мүнасибәти вә мүдахиләси бир гәдәр ләнкимишди.
Журналын нәшринә иҹазә аландан сонра Ҹәлил
Мәммәдгулузадә дәрһал «Дәбистан» мөвзусуна гајытмыш вә
бу мәсәлә барәсиндә бөјүк бир фелјетон чап етмишднр. Елә
бурадаҹа гејд етмәк лазымдыр ки, әдибин «Дәбнстан»
журналынын бағланмасы мөвзусунда јаздығы (1907, Кч 25)
вә һәләлик һеч бир күллијјатына дүш178

мәјән һәмин фелјетону мәсләк досту Сабирин гәләминә»дә
гүввәт
вә
истигамәт
вермиш,
халг
шаиринин
«Әлминнәтү-лиллаһ ки, «Дәбистан» да гапанды!» мисрасы илә
башланан мәшһур сатирасынын гәләмә алынмасында мүһүм
рол ојнамышдыр. Бир аз ашағыда көрәҹәјимиз кими, бу
әсәрләрин идеја мәзмуну вә сатирик тәсвирифадә васитәләри
арасындакы сых әлагә вә јарадыҹылыг бағлары мәһз бурадан
ирәли кәлмишдир.
«Неҹәдир, дадаш?! Инди кәлдин мәним сөзүмә?! Инди. бу
гоҹа молланын гәдрини билирсән?!
Бир ил бундан габаг сән башлајырдын «Дәбистан
журналы чыхартмаға вә мәндән мәсләһәт сорушдун.
Јадындадыр, мән сәнә нә дедим? Јохса јадындан чыхыб?Гһәјә
јадындан чыхыб, гој јадына салым...»
Ҹәлил Мәммәдгулузадә өз фелјетонуну белә бир мараглы
пријомла, «Дәбистан» наширинә мүраҹиәтлә дејилмиш һәмин
сәтирләрлә башлајырды. Әдиб фелјетону сона гәдәр бу
шәкилдә
давам
етдирмиш,
јазылы
вә
шифаһи
әдәбијјатымызда чох ишләнән «дедим, дедин формасыны
мәгсәдәмүвафиг бәдии үсул, башлыҹа тәсвир вә ифадә
васитәси кими сүжетин әсасына гојмушдур.Даһа доғрусу,
фелјетонун сүжетини «дедим, дедин» үсулу үзәриндә
гурмушдур. Бу үсулун фајдалы вә үстүв ҹәһәти орасындадыр
ки, мүгабил тәрәфдар арасындакм кечмиш сөһбәтләри
хатырлатмагла, јаранмыш вәзијјәт вә тәрәфләрин буна
мүнасибәтләри барәдә охуҹунун тәсәввүрүнү даһа да
кенишләндирир. Мәһз бунун нәтиҹәсидир ки, Ҹәлил
Мәммәдгулузадә фелјетонда «Дәбистан
редакторунун нәҹиб ишини вә фәдакарлығыны да, журналын
әһәмијјәтини вә бағланмасы сәбәбләрини дә бөјүк бир
усталыгла ачыб шәрһ етмәјә мүвәффәг олмушдур.
Әдибин ән чох севдији тәсвир үсулу — һадисәләрин тәзад
дахилиндә верилмәси бу фелјетон үчүн дә сәҹијјәви
сәнәткарлыг
хүсусијјәтидир.
Журналын
бағланмасы
шәраитини вә сәбәбләрини сәҹијјәләндирәркән јазычы
бир-биринә тамамилә зидд олан елӘ лөвһәләри, епизодлары
сечиб гаршылашдырыр ки, илк бахышда бунлар һәтта јерсиз,
әлагәсиз һадисәләр тә’сири бағышлајыр.Тәзадлы сәһнәләри
гаршылашдыраркән Ҹәлил Мәммәдгулузадә һадисәләрә фәал
мүнасибәтини, тәрәфкирлијини дә кизләтмир. һәм дә јазычы
тенденсијасы, тәрәфкирлик ачыг, публисист шәкилдә мејдана
чыхмыр, ҹанлы вә реал һәјат лөвһәләринин, күҹлү тәсвирин
өз мәнтигиндәи доғур.
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Суал олуна биләр: бәс бүтүн бу епизодларын «Дәбистан»
журналы илә нә әлагәси? Ҹәлил Мәммәдгулузадәјә мәхсус
јазы мәһарәти, фелјетон усталығы да мәһз елә бу мәсәләдә
мејдана чыхыр. Әдиб илк бахышда јерсиз, мәтләбдән кәнар
көрүнән һәмин һадисәләрлә тә’гиб етдији әсас идеја арасында
инҹә, дахили телләр јарадыр. «Дәбнстан»ын бағланмасы
шәраитини һәртәрәфли әкс етдирәркән бу әһвалатлары ән
тә’сирли васитәјә, мүһүм бәдии детала чевирир. Зәнкәзур вә
Гарабағ аҹларына көмәк көстәрилмәдији, кимсәсиз
өврәтләрин көз јашларына мәһәл гојулмадығы, зијалы
ҹаванларын тәрәггипәрвәр фәалијјәти ҹидди мүгавимәтлә
гаршыландығы бир шәраитдә, кәнҹ нәслин тә’лим-тәрбијәси
уғрунда мүбаризә мејданына атылан «Дәбистан» кими
демократик мәтбуат органынын бағланмасы тәбии дејилми?!
Ҹәлил Мәммәдгулузадәнин охуҹуларына демәк истәдији,
тәлгин етдији башлыҹа идеја будур, фелјетонда һәјат
һәгигәтләринин сатирик тәсвириндән чыхан мәнтиги нәтиҹә
бундан иба- рәтдир.
«Дәбистан» журналынын бағланмасы јај ајларына
тәсадүф етмишди. Инкишаф сәвијјәсинә көрә јүксәк, мәдәни
өлкәләрдә јај вахты адәтән јени дәрс илинә чидди һазырлыг
ишләри көрүлүр, мәктәблиләр үчүн тәзә биналар тикилир,
ҹари тә’мир ишләри баша чатдырылыр, дәрс вәсаитләри,
програмлар вә с. бурахылыр. Вәтән өвладынын тә’лим вә
тәрбијәси үчүн зәрури олан бу гисим ади, әмәли тәдбирләрин
һәјата кечирилмәдији һәлә бәс дејилмнш кими, ушаглар үчүн
нәшр олунан јеканә журналын да әлдән чыхмасы Ҹәлил
Мәммәдгулузадәни дәһшәтә кәтирмиш, һуманист сәнәткар
«Дәбистан» редакто- руна мүраҹиәт едәрәк өз фелјетонуну
үрәк ағрысы илә јаздығы бу сәтирләрлә тамамламышдыр:
«Вә бир дә инди һәлә халгдан нә истәјирсән? һәлә инди
ки, јајды: говун-гарпыз вахтыды, нә «Дәбистан»*базлыгды?!
Беләди, гардашым, беләди, дадашым! Инан мәним сөзүмә ки, беләди. Анд ичмәјә иштраф гојмасајдылар, һәр нәјә
десән, анд ичәрдим ки, беләди.
Инди дә ки, говун-гарпыз вахтыды, нә «Дәбистан»базлыгды?!.»
«Дәбистан» журналынын бағланмасына мүнасибәт
мәсәләсиндә Сабир дә ејни мөвгеји тутмуш, гәләм досту
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Чәлил Мәммәдгулузадәнин фикринә тамамилә шәрик
чыхмышдыр. Тәзәҹә нәшрә башлајанда мүһүм мәдәни һадисә
кими дәрин севинч һисси илә гаршыладығы журналын
вахтсыз бағланмасы вәтәнпәрвәр шаирә ағыр тә’сир
бағышламыш вә онун һәјәҹанлы бир сатира јазмасына сәбәб
олмушдур. Ҹәлил Мәммәдгулузадәнин јаздығы фелјетондан
ҹәми үч нөмрә сонра «Молла Нәсрәддин»дә дәрҹ едилмиш
(1907, № 28) һәмин сатира бу мисраларла башланырды:
Әлминнәтү-лиллаһ ки, «Дәбистан» да гапанды!
Бир бади-хәзан әсди, күлүстан да гапанды!
һасилләри пуч олду бүтүн мәзрәәҹатын,
Јел вурду гавун-гарпызы, бостан да гапанды!..

Мәҹази мә’нада ишләнмиш «әкин», «бостан» мәфһумунун, «гавун-гарпыз» ифадәсинин Сабир ше’ринә мәһз
«Молла Нәсрәддин» журналындан, Ҹәлил Мәммәдгулузадәнин фелјетонундан кәлдији инкаредилмәз һәгигәтдир вә
исбата еһтијаҹы јохдур. Көрүнүр, бөјүк әдибин тәсвир етдији
аҹы һәјат һәгигәтләри, хүсусилә фелјетонун дәрин мәзмунлу,
рәмзи мә’на дашыјан сонлуғу Сабирдә дә күҹлү интибаһ
доғурмуш, халг шаиринин сатирик гәләминә тә’сир
көстәрәрәк ше’рин јаранмасы үчүн мөвзу вә материал
вермишдир. Буну нәзәрдән гачыран тәдгигатчылар һәмин
сатиранын тәһлилиндә јанлыш мүлаһизәләр ирәли сүрүр,
Сабир сатирасынын дил вә үслуб хүсусијјәтләрини
сәҹијјәләндирәркән сатирада ишләнмиш сөз вә ифадәләр
арасында мә’на әлагәсизлији ахтарыр, шаирин «сатирик
мәзмун илә бу мәзмуну ифадә едән синтактик бирләшмәләр
арасында гәсдән ујғунсузлуг јаратмаг» мејлиндән сөһбәт
ачараг сорушур: «Бостанын бағланмасыны нә ҹүр тәсәввүр
етмәк олар? Говун-гарпызы јел вурубса, бунун «Дәбистан»ын
бағланмасына нә дәхли вар?» (7, 207). һәтта профессор Ҹәфән
Хәндан кими көркәмли сабиршүнас да һәмин бејти мисал
кәтирәрәк ону белә мә’наландырыр: «Мәтбуат аләмини
бостана бәнзәдән шаир ајры-ајры бостан мәһсулларында да
(је- миш, гарпыз) гәзет вә журналлары нәзәрдә тутуб ирти- ҹа
илләриндә күтләви сурәтдә мәтбуатын гападылмасы- на
кәскин е’тираз етмишдир» (91, 419). Ҹәлил Мәммәд- гулузадә
фелјетонундан кәлән вә халг шаири тәрәфиндән поетик мә’на
ашыланан һәмин сөзләри профессор иртиҹаја гаршы «кәскин
е’тираз» кимн гијмәтләндирәр- кән, һеч шүбһәсиз, мүбалиғәјә
јол вермишдир.
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Әкәр ше’рә бу нөгтеји-нәзәрдән јанашсаг, онда сонракы
бејтләрин ејни мәгамда ишләнмиш «Асланлара ох дәјди,
нејистан да гапанды!», «Јанды аналар синәси, пүстан да
гапанды!» кими мисралары һаггында да белә бир мүлаһизә
јүрүтмәли, «нејистан» сөзүнү мәтбуат аләмн, «асланлар»
сөзүнү исә ајры-ајры гәзет вә журналлар вә с. дејә
мә’наландырмалы олардыг ки, бу да тәдгигатчыны бәсит,
јанлыш нәтиҹәләрә апарыб чыхара биләрдн. Бундан башга,
гапанан гәзет вә журналларын адлары ше’рдә бир-бир
садаландығындан, һәмин сөзләрдә «ејһама әл атылмасына»
(91, 113), гәзет вә журналларын тәкрар-тәкрар нәзәрә
чарпдырылмасына еһтијаҹ да гал- мыр. Бизә белә кәлир ки,
маһир бәдии сөз устасы олав Сабир «бостан», «нејистан»,
«пүстан», «гавун-гарпыз» вә башга бу типли сөз вә ифадәләри
һәгиги, мүстәгим мә’нада ишләтмәдији кими, онларын мә’на
вә мәзмунуну тәкчә мәтбуат аләминә, јахуд бу вә ја дикәр
мәтбу
органын
адына
ишарә
илә
дә
мәһдудлашдырмамышдыр. Өлмәз сәнәткар бу сөзләрә јени,
поетик вәзифәләр вермәклә 9нлары мәишәтин дар
чәрчивәсиндән чыхарыб, иҹтимаи-сијаси мәсәләләр, милли
тәрәгги вә инкишаф проблемләри нөгтеји-нәзәриндән
мә’наландырмышдыр.
Сатирик тәсвир вә ифадә васитәләри бахымындан да
Чәлил Мәммәдгулузадә фелјетону илә Сабир ше’ри арасында мараглы бир сәсләшмә вардыр. Фелјетонда көрдүјүмүз бир-биринә зидд һәјат сәһнәләри Сабир сатирасы үчүн
дә сәҹијјәвидир. Дөври мәтбуат органларынын бағланмасы
нәтиҹәсиндә халга дәјән зәрәрин аҹы нәтиҹәлрини вә бунун
тә’сириндән доған дахили һәјәҹаныны күҹлү, поетик ифадә
мәгсәди илә тәрәггипәрвәр шаир өз әсәрини кәскин тәзадлар,
гүввәтли бәдии мәҹазлар үзәриндә гурмушдур. Ҹәмиси он
дөрд мисрадан ибарәт олав бу ше’рдә тәзадсыз, тәшбеһсиз бејт
тапмаг чәтиндир. Ше’рин һәр бејти бир-бириндән кәскин
тәзадлар,
бир-бириндән
парлаг,
көзәл
тәшбеһләрлә
зәнкиндир. Илк бејтин «Бир бади-хәзан әсди, күлүстан да
гапанды!» мисрасындакы «бади-хәзан» вә «күлүстан»
сөзләриндәки мәчази мә’на, гүввәтли бәнзәтмә, һәмчинин
шаирин онлара фәал мүнасибәти өзүнүн неҹә дә долғун,
поетик ифадә- сини тапмышдыр.
Лап илк мисралардан нәзәрә чарпан һадисәјә бу ҹүр фәал
мүәллиф мүнасибәти кетдикҹә күҹләнир, ше’рин сонуна
доғру даһа кәскин истигамәт алыр, һәтта ачыг теиденсијалы
маһијјәт кәсб едир. Бу ҹәһәтдән сатираныв
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жхырынҹы ики бејтинә диггәт етмәк кифајәтдир. «Дәбистан» журналыны вә бағланан дикәр мәтбу органларын
адларыны бчр-бир хатырлатдыгдан сонра халг шаири дејир:
Әтфали-вәтән гој бағырыб өлсүн ачындан,
Јанды аналар синәси, пүстан да гапанды!
Гој көһнәләрин даш үрәји күл тәк ачылсын,
Дарүззәфәри-тазәпәрәстан да гапанды!..

Бу мисралардакы тенденсијалы мүнасибәт, дахили
идеја, мәзмун әлагәси, гүввәтли тәшбеһ вә тәзадлар диггәти
хүсусилә ҹәлбедир. Көрпәсинә дөшүндән сүд верән ана илә
ше’рин әсас мөвзусу — «Дәбистан» журналы арасындакы
бәнзәтмә нә гәдәр шаиранәдир. Илк милли ушаг
мәтбуатынын бағланмасыны «аналар синәсинин јанмасы»,
«пүстанын гапанмасы» кими гијмәтләндирән маһир сөз
Сәррафы бу һадисә илә вәтән өвладынын («әтфали-вәтән»)
аҹындан өлмәси арасында мараглы бир бәнзәјиш тапыр,
дахили мә’на әлагәси јарадыр. Бурада һәләлик сатира,
тәнгид нәзәрә чарпмыр. Илк бејтин лирик, јаныглы аһәнки
сонракы бејтдә аҹы истеһза, кинајә илә әвәз олунур. «Гој
көһнәләрин даш үрәји күл тәк ачылсын» мисрасында бу
хүсусијјәт даһа габарыг шә- килдә мејдана чыхыр. Бу шаһ
мисрада һәм тенденсијалы мүнасибәтини, һәм дә
дашүрәклиләрин әсл симасыны шаиранә бир тәрздә
ҹанландырдыгдан сонра бөјүк са- тирик көһнәләрлә јенилик
тәрәфдарларыны («тазәпәрәс- тан») бир-биринә гаршы гојур.
Зәфәр, галибијјәт евинин гапанмасы илә көһнәләрин «күл
тәк ачылмасы» арасын- да кәскин вә мә’налы тәзад јарадыр.
Мәсләк достларынын «Дәбистан» журналына вә онун
бағланмасына мүнасибәтләри мәһз белә олмушдур. «Дәбистан»ын тәблиғ етдији иҹтимаи идејалар Ҹәлил Мәммәдгулузадә вә Сабирин јарадыҹылыг идеаллары илә
һәмаһәнк олдуғундан һәр ики јазычы журналын нәшри- ни
алгышладығы КИми, онун бағланмасыны да дәрин тәәссүф
һисси илә гаршыламыш, бу мүнасибәтлә гәләмә алдыглары
әсәрләрдә һәмин һисс каһ инҹә лирик, каһ да кәскин сатирик
бојаларла, реал һәјат лөвһәләрнндә окс олунушдур.
2
«Дәбистан» журналы илә әсасы гојулмуш ушаг мәтбуатымызын ән јахшы ән’әнәләри аз сонра нәшрә башлајан
«Рәһбәр» журналы тәрәфиндән давам вә инкишаф
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етдирилмишдир. «Дәбистан»а нисбәтән «Рәһбәр»ин өмрү
даһа гыса олмуш, илк нөмрәси 1906-ҹы илин сентјабрында
бурахылан бу журнал тәхминән дөрд ајлыг давамијјәтдән
сонра, 1907-ҹи илин јанварында бағланмышды. Танынмыш
маариф хадими Маһмудбәј Маһмудбәјовун редакторлуғу илә
нәшр олунан «Рәһбәр»ин әтрафына дөврүн бир сыра мәшһур
мүһәррирләри, әдиб вә шаир- ләри топлашмышды.
Илк нөмрәдә дәрҹ олунмуш «Ифадејимәрам» адлы баш
мәгаләдә «Рәһбәр» журналынын мәгсәди вә идеја нстигамәти
белә сәҹијјәләндирилирди:
«Јашадығымыз әср бир әсрдир ки, мүнтәзәм мәктәби,
милли әдәбијјаты, мүәјјән мәсләкдә иҹтимаи мәишәти вә һәр
ҹүр игтисади мүҹадиләјә һазырлығы олмајан милләт
мәишәт мүҹадиләсиндә тез-кеҹ мәһв оласыдыр... Пәс һәр бир
милләт ки, өз миллијјәтини, дилини итириб јох олмаг
истәмир, кәрәкдир мәктәбләринин мүнтәзәм олмасына,
әдәбијјатынын сәрвәтләнмәсинә, әдәбијјаты васитәсилә
миллијјәтини танымаға вә милләтинин иҹтимаи ишләринин
вүс’әтләнмәсинә чалышсын.
Бунларын һамысыны нәзәрә алыб, биз — бир нечә
Бадкубә мүәллимләри ачыг вә садә дил илә јазылмыш„
тәрбијә вә тә’лим үсулундан, әдәбијјатдан вә иҹтимаи
мәишәтдән бәһс едән ајлыг бир журнал нәшр етмәјә шүру
етдик. Мәгсәдимиз мәктәбләримизин мүнтәзәмлијинә,
милләтимизин мәишәт мејданында, елм вә мә’рифәт јолунда ирәли кетмәсинә вә милли әдәбијјатдан хәоәрдар
олмасына әлимиздән кәлән гәдәр рәһбәрлик етмәкдир.
Өһдәмизә көтүрдүјүмүз бојлә бир вәзифәни әда ет- мәкдә
баҹарығымыз вә сә’јимизи әсиркәмәјәҹәјиз вә о үмиддәјиз
ки, сә’јимиз биһудә кетмәз: азмы, чохму милләтимизин
тәрәггисинә, мәктәбләримизин мүнтәзәмлијинә, тәрбијә вә
тә’лим үсулунун ҹәмаәт арасында интишар олмасына
журналымыз бир васитә олаҹаг» (1906, № 1).
«Рәһбәр»ин көтүрдүјү бу хәтти-һәрәкәт, әдәби-педагожи
тәмајүл онун дәрҹ етдији материалларда да ајдын нәзәрә
чарпырды. Журналын сәһифәләриндә мәшһур тәнгидчи вә
әдәбијјатшүнас Фиридунбәј. Көчәрлинин Видади, Вагиф,
Закир вә Нәбати һаггында јаздығы чох гијмәтли
әдәби-тәнгиди мәгаләләрлә јанашы, көркәмли муәллнм вә
јазычы Султан Мәҹид Гәнизадәнин мүасир педагокика
елминин мәгсәд вә вәзифәләриндән, тә’лимтәрбијә
үсулларындан бәһс едән «Көрпә ушаглар тәрби-
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јәси» адлы силсилә педагожи гејдләри чап олунмушдур.
Тәрҹүмә мәсәләсинә «әдәбијјатымызы сәрвәтләндирмәјин»
мүһүм васитәләриндән бири кими бахан «Рәһбәр» журналы өз
сәһифәләриндә Сабир, Аббас Сәһһәт кими мәшһур шаирләрин
орижинал әсәрләри илә бәрабәр рус вә дүнја әдәбијјатындан
мәнзум вә мәнсур тәрҹүмәлә- ринә дә кениш јер верирди...
«Рәһбәр» журналынын нәшри дә әдәби-педагожи иҹтимаијјәтә јахшы тә’сир бағышламыш, редаксија чохлу тәбрик
мәктублары
алмышды.
«Рәһбәр»ин
нәшри
«Молла
Нәсрәддин»ин диггәтиндән дә јајынмамышды. «Дәбистан»
журналына мүнасибәтиндә олдуғу кими, «Рәһбәр»ә мүнасибәтдә
дә «Молла Нәсрәддин»ин баш мүһәррири илә халг шаири
Сабирин мөвгеји бир олмушдур. һәр ики сәнәткар мәтбуат
аләминә гәдәм гојан «Рәһбәр» журналынын нәшрини дәрин
севинҹ һисси илә гаршыламыш, онун давамы вә кениш
јајылмасы үчүн әлләриндән кәлән көмәји әсиркәмәмишдир.
«Рәһбәр»ин илк нөмрәси бурахылдыгдан бир нечә күн
сонра Ҹәлил Мәммәдгулузадә бу мөвзуда «Молла Нәсрәддин»
сәһифәләриндә ајрыҹа бир фелјетонла чыхыш етмишдир (1906,
№28). Фелјетонда әдиб журналын баш мәгаләсини өз үслубуна
ујғун сатирик тәрздә шәрһ едир. Заһирән руһаниләрин
мөвгејиндә
дајаныб,
куја
«Рәһбәр»
наширинин
мүддәаларыны бир-бир тәкзиб етмәјә чалышыр. һәтта
«мүсәлманларын евини јыхан бу гәзетәләрдир» дејән
руһаниләрин фәрмајишинин доғру слдугуну тәсдиг едир, өзүнү
онлара һәмфикир кими гәләмә верир.
Бүтүн бунлар фетјетонун заһири ҹәһәтләридир, бөјүк
мүһәрририн әсас мәтләбини, мәгсәдини охуҹуја чатдырмаг
үчүн истифадә етдији сатирик пријомларыдыр. Әслиндә исә
Ҹәлил Мәммәдгулузадә «Рәһбәр» мүһәррирләринин хејирхаһ
нијјәтләрини, милләтин тәрәггиси јолундакы гызғын
сә’јләрини тәгдир едиб алгышлајыр, онларын бу
тәшәббүскарлығыны Шушада «гәбристанда Гур’ан охумаг
пулу үстүндә бир-бири илә јумруглашыб» гоншулары
өзләринә
күлдүрән
моллаларын
аҹкөзлүјүнә
вә
тамаһкарлығына гаршы гојур. Руһаниләрнн чнркин
һәрәкәтләрини вә онларын ҹәһаләтпәрәстлијини кәскин
тәнгид атәшинә тутуб, мүәллимләрин иҹтимаи-мәдәни
тәрәгги, халг маарифи вә мәктәб уғрундакы фәал мүбаризәләрини «Рәһбәр» журналынын нәшри тнмсалында
тә’риф вә тәгдир едирди.
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«Рәһбәр» журналына ејни мүнасибәти Сабир јарадычылығында да ајдын көрмәк мүмкүндүр. Халг шаири нлә
«Рәһбәр»ин нашир вә редактору арасындакы ишкүзар
әлагәләр даһа мөһкәм иди. Маһмудбәј Маһмудбәјов шанрнн
һәмјерлиси вә јахын достларындан бири олмушдур. Сабирин
илк нөмрәдән сон нөмрәјә гәдәр «Рәһ- 6әр»ин сәһифәләриндә
һәм орижинал, һәм дә тәрҹүмә әсәрләри илә фәал вә мүнтәзәм
шәкилдә иштиракы, жур-~ налын бағланмасы илә әлагәдар
олараг гәләмә алдығы мисралардакы дәрин тәәссүф һисси,
вәфатындан аз әв- вәл јаздығы «Вагиеји-јубилејкаранә» адлы
мәшһур ше’- риндә Маһмудбәј Маһмудбәјовун хидмәтләринә
јенидән днггәти ҹәлб етмәси — бүтүн бунлар халг шаири илә
«Рәһбәр» нашири арасындакы достлуғун мә’налы тәзаһүрү
кнми гијмәтләндирилә биләр. Ингилабчы сатирикин
вәфатындан сонра «һопһопнамә»нин нәшри уғрундакы
тарихи мүбаризәдә Маһмудбәј Маһмудбәјовун гызғын сә’ји
вә фәалијјәти дә һәмин достлуғун сон вә парлаг сәһнфәләриндән бири иди.
«Рәһбәр»ин баш мүһәррири Сабирлә сых әмәкдашлыг
шәраитнндә ишләјирди. Илк нөмрәни чапа һазырлајаркән,
көрүнүр, о, халг шаири илә әлагә сахламыш, һәмик нөмрә
үчүн ондан әсәр дә алмышдыр. Бундан башга,, Маһмудбәј
Маһмудбәјов халг маарифинин инкишафы вә јени типли
мәктәб уғрундакы мүбаризәсиндә јери кәлдикҹә Сабир
сатираларындан мәһарәтлә истифадә едир г өз сөзүнүн
кәсәрини даһа да артырырды (1906, № 2).. Аббас Сәһһәтин
јаздығына көрә, журналын 2-ҹи нөмрә- синдән башлајараг
чап олунан вә халг шакринин мүтәр- чимлик фәалијјәтиндә
мүһүм јер тутан «Шаһнамә» дас- танындан мәшһур
«Сијавуш» һекајәсини дә Сабир «Рәһ-. бәр» наширинин
тәшвиги илә тәрҹүмә етмишдир (81). Мүасир охучу үчүн
чәтин анлашылан бир чох әрәб вә фарс сөзләринин, тәркиб вә
ифадәләринин ишләнмәсинә бахмајараг, Сабир «бу
шајани-һејрәт тәрҹүмәдә» (Аб- бас Сәһһәт) Фирдовси
дастанынын мәзмунуну, вәзнини вә аһәнкини сахламаға
мүвәффәг олмуш, орижиналдакы «фәсаһәт вә бәлағәти»
өзүнәмәхсус мисилсиз усталыгла әкс етдирмишдир.
Сабирин «Рәһбәр» сәһифәләриндә дәрҹ едилмиш орижинал, јахуд тәрҹүмә әсәрләри журналын мәзмуну вә ндеја
истигамәти илә сых сурәтдә бағлы иди. «Рәһбәр»
журналынын гајәсинә ујғун олараг, халг шаиринин әсәрләриндә дә маариф вә мәктәб мәсәләләри башлыҹа јер

186

/утур, кәнҹләрин мәрдлик, гәһрәманлыг вә вәтәнпәрвәрлик
руһунда тәрбијәләндирилмәси, онлара лап ушаглыгдан
мүсбәт әхлаги, мәдәни вәрдишләр ашыланмасы кими
мүтәрәгги иҹтимаи-сијаси идејалар тәблиғ вә тәрәнүм
едилирди. Бу идејалар Сабирин орижинал әсәрләриндә
олдуғу кими, «Шаһнамә»дән етдији мәнзум тәрчүмәдә дә
габарыг шәкилдә нәзәрә чарпыр. Алтмыш мин бсјтлик
Фирдовси епопејасындан тәрҹүмә үчүн мәһз «Сијавуш»
һекајәсинин сечилмәси тәсадүфи олмајыб, шаирин тәблиғ вә
тәрәннүм етдији һәмин идејаларла бағлы иди. Бир аз
ашағыда көрәҹәјимиз кими, «Шаһнамә»нин тәрчүмәсинә
Сабир тәрәфиндән әлавә едилмиш парчада да кәнҹләрин
тә’лим вә тәрбијәси мәсәләләри, вәгәнпәрвәрлик вә һуманизм
мотивләри өн плана чәкилмишдир.
Халг шаири «Рәһбәр» журналында чап етдирдији илк
әсәрини «Шимди фүрсәт вар икән бир иш көр истигбал
үчүн!» адландырмышды (1906, № 1). Белә бир сәрлөвһә
тәсадүфи сечилмәмишди. Бу ше’р 1905-ҹи ил һадисәләриндән сонра јаранан реал имканлары дујуб дәрк едән
тәрәггипәрвәр шаирин халга мә’налы мүраҹиәти идн. Сабир
һәмвәтәнләрини фүрсәти әлдән вермәмәјә, милләтин
еһтијаҹларыны өдәмәк, иҹтимаи дәрдләрини сағалтмаг үчүн
васитәләр, тәдбирләр арамаға, «истигбзл үчүн иш көрмәјә»
чағырыр. Бу чағырыш ше’рин әсас мәзмунуну, лејтмотивини
тәшкил едир. Иҹтимаи һәјстдакы кәскин зиддијјәтләрин,
аҹынаҹаглы һадисәләрин бир-бир јада салынмасы, халг үчүн
хејирли иш көрмәјин мүгәддәс вәтәндашлыг борҹу кими
дөнә-дөнә гејд едил- мәси дә һәмин чағырышын Сабир
гәләминә мәхсус реал поетик ифадәси иди.
Бинәваләр кәрдәниндә фәгрдән зәнчирә бах,
Мүбтәлаләр аһи-чансузиндә мин тә’сирә бах,
Јатма раһәт, милләтиндә налеји-шәбкирә бах!
...Билмәзәм тәксири-микнәтдән нәләрдир нијјәтин?
Сирри тә’мини-тәәјјүш исә чохдур микнәтин
Кәр јығыб, һәсрәт гојуб кетмәксә, бошдур зәһмәтин,
Бари, еј гафил, бу күн әлдә вар икән фүрсәтин,
Бир бинаји-хејрә бани ол, уҹалсын һиммәтин!
Та бу һиммәт сајәсиндә хејрә чатсын милләтин! —

кими мисралар бу ҹәһәтдән диггәти хүсусилә ҹәлб едир.
Сабир кәләҹәји букүнсүз вә мүбаризәсиз тәсәввүр стмир.
Инди көрүлән һәр бир фајдалы иши, чәтинлнкләрн
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арадан галдырмаг јолунда атылан реал аддымы хошбәхт
сабаһын рәһни, парлаг истигбалын бүнөврәси сајыр.
Сабирин истигбала һәср етдији бу мәшһур ше’риндә
ҝәләҹәк нәслин сағлам руһда тәрбијәси мәсәләси дә мүһүм јер
тутур. Вәтәнпәрвәр шаир бөјүмәкдә олан кәнҹ нәсди
һәртәрәфли билијә малик, сағлам руһлу вә мүбариз
зијалылар, иҹтимаи мәнафеји шәхси мәнафедән үстүн тутан
һәгиги вәтәндашлар кими көрмәк истәјир. Она көрә дә вәтән
өвладынын тәһсил вә тәрбијәси үчүн јени үсуллу мәктәбләрин
ачылмасыны, мәктәб , шәбәкәсинин кенишләндирилмәсини
гаршыда дуран әмәли вәзифәләрдән еајыр. Шаир
һәмвәтәнләринә, тәрәггипәрвәр зијалылара вә мүәллимләрә
мүраҹиәтлә дејир:
Фејзи-тәһсилә мәкәр габил дејил өвладымыз?!
Ја мәкәр јох иктисаби-елмә исте’дадымыз?! ^
Талиби-тәһсил икән күллијәтән әфрадымыз — һанкы
мәктәбдән нә дәрс алсын бу күн әһфадымыз?
Јохму бир зиһиммрт, олсун баиси-иршадымыз?!

Ејни идејаларын башга бир шәкилдә тәзаһүрүнү
Сабнрин мәшһур «Шаһнамә» дастанындан етдији тәрҹүмәјә
әлавәсиндә дә (1906, № 4) ајдын көрүрүк. Фирдовси
поемасына халг шаиринин орижинал, ҹәсарәтли әлавәси
Снјавушун мәһз тә’лимтәрбијәси мәсәләси илә әлагәдардыр.
Шаһын јениҹә доғулмуш оғлунун тәрбијәсини өз
үзәрннә көтүрән тарихиәфсанәви пәһләван Рүстәми-Зал
Сијавушу Забилистана кәтирир. Кәләҹәкдә онун мәшһур
пәһләван, мәрд вә дөзүмлү бир гәһрәман кими јетишмәси үчүн
мәшгләр кечирир. Ҹаван шаһзадәнин бәдән тәрби- јәси илә
мүнтәзәм мәшғул олуб, она күләшмәјин, вуруш мејданында
маһир ат ојнатмағын, ҹејрана ох атмағын вә с. сирләрини
өјрәдир. Сијавушун Ирана кәлиб атасы илә кврүшмәси
сәһнәсини
тәрҹүмә
етдикдән
сонра,
Сабир
Шәрг
әдәбијјатынын бу өлмәз гәһрәманлыг дастанына 22 мисрадан
ибарәт бүтөв бир парча артырмағы мәгсәдә там мүвафиг
билмишдир. һәмин парчада халг шаири д\н]акөрмүш,
тәчрүбәли падшаһын дилиндән ҹаван шапзадәЈә өјүд-нәсиһәт
верәрәк јазыр:
-Ки, еј најибим, јадикарым, оғул!
Кулүм, күлшәним, нөвбәһарым, оғул!
Демо сәрбүләндәм ки, шаһзадәјәм,
Әсарәт нәдир, мән ки азадәјәм;
Мүһәјјадурүр тәхтү таҹым мәним,
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Нәдир кимсәдән еһтијаҹым мәним?!
Сәнә, галиба, елм олур еһтијаҹ,
Тапар елмлә мүлкү дөвләт рәваҹ.
Демә ирси-әбдир мәнә таҹи-зәр,
Сәнә ирсдир бәлкә елми-пәдәр.
Зәрин таҹына ејләмә ифтихар,
һүнәр бирлә ол таҹә миннәткузар.
Әдәб иктисабында чох шајиг ол,
Вүҹудунла тәхти-зәрә лајиг ол;
Рәијјәтнәваз ол, әдаләтшиар,
Рәијјәтлә дөвләт олур бәргәрар...

Сабирин дастана әлавәсиндән кәтирдијимиз бу пар чалар
әсәрин үмуми мәзмуну, идејасы илә сых бағлыдыр, Дил
ҹәһәтдән бәлкә дә тәрҹүмә илә орижинал мисралар арасында
мүәјјән фәрг көрүб-көстәрмәк мүмкүндүр. Тәрҹүмәнин
дилинә нисбәтән орижиналын дили садә вә анлашыглыдыр.
Амма фикир истигамәти, мәзмун ҹәһәтдән Сабирин Шәрг
әдәбијјатынын классики Фирдовси идеја- ларыны давам вә
инкишаф етдирдији, һәмин идејалары: XX әср Азәрбајҹан
шәраити илә, хүсусән тәрҹүмәни дәрҹ етдирдији «Рәһбәр»
журналынын мәгсәд вә вәзифәләри илә мәһарәтлә
әлагәләндирдији шүбһәсиздир. Сијавушук әгли, зеһни
тәрбијәси илә әлагәдар олараг маарифпәрвәр шаирин гәләмә
алдығы орижинал сәтирләр санки «Шаһнамә» мүәллифинин
өз гәһрәманынын физики һазырлығы, бәдән тәрбијәси
Һаггындакы тәсвирләрини тамамлајыр.
1907ҹи илин әввәлләриндә «Рәһбәр» журналынып
нәшри гәфил дајандығындан Сабирин «Шаһнамә»дәи
тәрҹүмәси јарымчыг галмышдыр.
Маарифпәрвәр шаир иҹтимаи-педагожи фикримизин
тәрәггисиндә «Рәһбәр» журналынын вә онун наширинин
хидмәтләрини дөнә-дөнә гијмәтләндирирди. «Дәбистан»
журналынын бағланмасы мүнасибәтилә јаздығы мәшһур
сатирасында Сабир башга мәтбуат органлары илә јанашы,
«Рәһбәр»ин нәшринин дајанмасына да дәрин тәәссүфүнү
билдирмишди.
1911-ҹи
илдә
Шамахыда
мүртәҹе
зијалылардан һафиз әфәнди Шејхзадәнин шәрәфинә кечирилмиш јубилеј мүнасибәтилә гәләмә алыб, «Молла
Нәсрәддин» журналында дәрҹ етдирдији (1911, № 10) башга
бир сатирасында исә Сабир гәдим Ширван торпағынын
јетишдирдији Хагани, Зүлфүгар Ширвани, Сејид Әзим
Ширвани кими даһи шаирләр, һәсәнбәј Зәрдаби, Султан
Мәҹид Гәнизадә, һәбиббәј Маһмудбәјов кими тәрәггипәрвәр
јазычы вә маариф хадимләри ило
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£нр сырада «Рәһбәр» наширинин адыны дахатырлатмышды.
...Јахуд, де көрүм, мүдири-«Рәһбәр»
Мәһмудбәјәми бу етиналәр? —

лејә бәдии суалла мүраҹиәт едән бөјүк сатирик јубилеј
тәнтәнәсинин доғма халгынын әдәби-ичтимаи инкиша-фында мүһүм хидмәтләри олан шәхсијјәтләрә дејил, һафиз
әфәнди Шејхзадә үчүн тәшкил едилмәсини кәскин тәнгидлә
гаршыламышдыр.

3
«Дәбиставә «Рәһбәр»дән сонра нәшр олунан «МгхтәО»
журналы да Сабир јарадычылығы илә сых сурәтдә бағлы
иди. Доғрудур, «Мәктәб» журналы шаирин вәфатындан бир
нечә күн сонра нәшрә башладығкна көрә Сабир билаваситә
орада иштирак едә билмәмишдир. Бунунла белә, «Мәктәб»
журналы лап илк нөмрәләриндән башлајараг өз
сәһифәләриндә Сабир ирсинин нәшринә вә тәблиғинә хүсуси
мә’на вә әһәмијјәт верирди. Халг шаиринин мәктәблиләрә
төһфә силсиләсиндән јаздығы ше’рләринин бөјүк бир гисми
1911 —1913-ҹү илләрдә «Мәктәб» журналында тәкрар чап
олунмушдур («Мәктәб шакирдләринә», «Тәбиб илә хәстә»,
«Ҹамушчу вә сел», «Јаланчы чобан», «Өрүмчәк вә ипәк
гурду» вәс.).
Бундан башга, балаҹа охуҹуларда Сабир ирсинә марағы даһа да артырмаг мәгсәдилә журналын баш мүһәррирләри мүәјјән педагожи тәдбирләр һәјата кечирир,
шаирин әсәрләри үзрә ајрыҹа јазы ишләри, ев тапшырыглары вә с. верирдиләр. «Јазы дәрси» ады алтында чап
олунмуш белә тапшырыгларын бириндә охујуруг:
«Мәрһум шаиримиз Сабирин ушаглара мәхсус дедији
ше’рләрдән хошунуза кәләнләринин бирини јазыныз.
Јазы дәрсини ким јахшы јазарса, онун ады илә јазысыны дәрҹ едәҹәјик» (1915, № 1).
1913-ҹү илдә Сабирин вәфатынын ики иллији «Мәктәб» журналында да кениш гејд олунмушдур. Журналын 12
ијул тарихли 11-ҹи нөмрәси севимли шаирин хатирәсинә
һәср едилмишдир. һәмин чөмрәдә шаирин кениш
тәрчүмеји-һалы, јарадыҹылығы һаггында ајрыҹа мәга-
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лә верилмиш, әсәрләриндән нүмунәләр чап олунмушдур.
«Мәктәб» журналынын редакторларындан бири олан.
Әбдүррәһман Әфәндизадә Тофиг бу мүнасибәтлә Јаздығы
мәгаләсиндә Сабирин бөјүклүјүнү садә, ЗЈДЫН бир диллә
балаҹа охуҹулара белә чатдырырды: «Саоир оизим о гәдәр
бөјүк шаиримиздир ки, ондан сонра онув јеринә кәлән һәнуз
јохдур. Мәрһумун бөјүклүјү орасындадыр ки, о, ше’римиз
үчүн башга бир јол, тазә бир ҹығыр ачды. Өз вәгтиндәки
шаирләрә бу јолу көстәрди. Онлара бу јолда устад олду.
Ҝөстәрдији јол исә чох ајдын вә гајәтда доғру олдуғу үчүн
һәркәс, дајанмагсызын гәбул етди. Сабир — будур!»
Сабирин милли ушаг мәтбуатымызын тәрәггиси уғрундакы мүбаризәси онун чохҹәһәтли иҹтимаи-педагожк
фәалијјәтинә мә’налы мүгәддимә сајыла биләр. Ушаг
мәтбуаты вә ушаг әдәбијјатынын инкишафы уғрунда
мүбаризә апаранда да,* јени типли мәктәб вә дәрсликләрин
јарадылмасы јолунда гызғын сә’ј көстәрәндә дә, синф кириб
билаваситә дәрс верәндә дә, китабхана вә театр кими халгын
мәдәни тәрәггисиндә мүстәсна рол ојнајан тәрбијә
оҹагларынын ннтишарына чалышанда да Сабир ејни гајәни
изләјир, кәнҹләрин тә’лим-тәрбијәси мәсәләсинә һәмишә
хүсуси әһәмијјәт верирди.
Ҝәнҹ нәслин тәрбијәси уғрунда мүбаризә мөвзусу
шаирин јалныз милли ушаг мәтбуатынын тәрәггиси
јолундакы сә’јләри вә орада фәал иштиракы илә
мәһдудлашмыр. Азәрбајҹанда јени типли мәктәбләрин
јарадылмасы тарихиндә дә онун парлаг хидмәтләри вардыр
Бу ҹәһәтдән Сабирин ичтимаи-публисист фәалијјәти даһа
зәнкин материал верир.

ШАИРИН ПУБЛИСИСТИКАСЫ
1
XIX әсрин ахырларында, хүсусән 1902-чи илдә баш верән
дәһшәтли зәлзәләдән сонра Шамахынын игтисади вә мәдәни
һәјаты тәнәззүлә уғрамышды. Әсрләр 6ОЈУ Азәрбајҹанын ири
мәдәнијјәт вә тиҹарәт мәркәзләриндән бири кими кениш
шөһрәт газанан, гојнунда даһи сәнәткарлар јетишән гәдим
Шамахы дағылмыш, әһалиси варјохдан чыхмыш, шәһәрдә,
демәк олар, елә бир МӘДӘННЈ-

јәт, инкишаф вә тәрәгги әламәти галмамышды. Тәбии
фәлакәтин ағыр нәтиҹәләрини арадан галдырмаг, Шамахынын әсри шөһрәтини бәрпа етмәк үчүн халг күтләләрннин, вәтәнпәрвәр зијалыларын фәалијјәт даирәси
1905-ҹи илдән сонра даһа да кенишләнди. Зәһмәткеш
күтләләрин мадди вә мә’нәви еһтијаҹларыны өдәмәк үчүн
Шамахынын мүтәрәгги зијалы дәстәси бир сыра ваҹиб,
тә’хирәсалынмаз тәдбирләр һәјата кечирир, әһалијә мадди
јардым кампанијасы тәшкил едир, ширкәтләр дүзәлдир,
китабхана вә мәктәбләр ачыр, шәһәр јохсуллары вә јетим
ушаглара көмәк мәгсәдилә театр тамашалары ҝөстәрирдиләр.
Габагҹыл зијалы дәстәсинин рәһбәр хадимләриндән бири
олмаг е’тибарилә Сабир иҹтимаи-мәдәни тәдбирләрдә
јахындан иштирак едир, әһалинин мадди вә мә’нәви
еһтијаҹларыны әкс етдирән бир шаирвәтәндаш кими кениш
фәалијјәт көстәрирди. О каһ Шамахыда реалны мәктәбин
ачылмасы барәдә силсилә публисист мәгалә илә мәтбуатда
чыхыш едир, каһ да «Мәктәби-Үммид» адында бир мәктәб
ачыб зәһмәткеш балаларынын тә’лим-тәрбијәси илә мәшғул
олур;„каһ јениҹә нәшрә башлајан милли ушаг мәтбуатынын
илк нүмунәләрини алгышлајыр, каһ да дәрслик мүәллифләри
илә әлагә сахлајыб мәктәблиләр үчүн шәргиләр, мәнзум
һекајә вә тәмсилләр гәләмә алыр; каһ пәрдәләр арасында
охунмаг үчүн бә’зи тамашалара нәғмә јазыр, каһ да
көстәрилән тамашалар һаггында рә’ј сөјләјирди...
Сабир өз дөврүнүн тәкҹә бөјүк шаири олмагла галмајыб, ејни заманда, бөјүк вәтәндашы иди. Анҹаг бир
шәхсијјәт, бир вәтәндаш кими Сабирин зеһнини мәшғул едән
мәсәләләр барәсиндә охуҹунун тәсәввүрүнү даһа да
кенишләндирмәк, халг шаири һаггында тамамланмыш,
долғун тәсәввүр јаратмаг үчүн онун тәкҹә сатира ирси илә
кифајәтләнмәк доғру олмазды. Бу мәсәләдә Сабирин
публисист әсәрләри дә зәнкин материал верир. Одур ки, халг
шаиринин публисист фәалијјәти үзәриндә нисбәтән кениш
дајанмаг, Сабирин әсримизин әввәлләриндәки мүтәрәгги
публисистләрлә узлашан ҹәһәтләрини мүәјјәнләшдириб
мејдана чыхармаг лазым кәлир.
Шаирин публисист әсәрләри дә иҹтимаи-сијаси идејаларла зәнкиндир. Әдәбијјат тарихимиздә һаглы олараг бөјүк
халг шанри, ингилабчы сатирик кими танынан, ше рләри
дилләр әзбәри олан Сабир, ејни заманда, дөврүнүн көркәмли
публисистләриндән бири иди. Онун дөв192

ри мәтбуатда чыхан публисист әсәрләри доғма вәтәнинә вә
халгына дәрин мәһәббәт һисси илә јазыб-јарадан бөјүк
шаирин
чохҹәһәтли
әдәби-бәдии
јарадыҹылығынын
ајрылмаз һиссәси, мүбариз публисист гәләминин мәһсулудур.
Сабирин әдәби-тәнгиди вә публисист мәгаләләри сон
илләрә гәдәр нә там шәкилдә топланыб нәшр олунмуш, нә дә
публисист фәалијјәти тәдгиг едилиб өјрәнилмишдир. Бу
саһәдә илк тәшәббүс көстәрән һ. Сәмәдзадә дөври мәтбуат
сәһифәләриндән Сабирин он дөрд мәгаләсини топдајыб
«һопһопнамә»нин 1948-ҹи ил нәшринә дахил етмишдир.
Шаирин публисист фәалијјәтинә даир илк мәгаләни дә о
јазмышдыр. МүәЛлиф јазырды: «М. Ә. Сабирин мәгаләләри
чох дејилдир. Шаир, 1906-ҹы ил ав- густун 31-дән башлајараг
1910-чу ил ијулун 25-нә кими ҹәмиси 15 мәгалә јазмышдыр
ки, онлардан «һәјат» гәзетиндә бир ,«Иршад» гәзетиндә алты,
«Тазә һәјат»да алты, «һәгигәт» гәзетиндә ики мәгаләси
(икинҹи мәгалә ики һиссәдән ибарәтдир) нәшр олунмушдур»
(79).
Арашдырмалар көстәрир ки, Сабир 1906-ҹы илин
февралындан 1910-ҹу илин ахырларына кими 40-а јахын
мәгалә јазмышдыр. Мүхтәлиф иҹтимаи-сијаси мөвзуларда
јазылан, шаирин сатира јарадыҹылығы илә сых бағлы олан
бу мәгаләләр, тәәссүф ки, узун мүддәт нә нәшр едилиб кениш
охуҹу күтләләринә чатдырылмыш, нә дә тәдгигата
ҹәлб.олунмушдур. һалбуки Сабирин әдәби-тәнгиди в$
публисист әсәрләрини диггәтлә арашдырыб өјрәнмәдән онун
сатирик
ше’рләриндәки
бир
сыра
мәтләбләри
ајдынлашдырмаг чох чәтиндир.
Сабир «һәјат» (1905—1906), «Иршад» (1905—1908) вә
«Тазә һәјат» (1907—1908) гәзетләринин Шамахы үзрә хүсуси
мүхбири олмуш, јазылары илә һәмин гәзетләрдә мүнтәзәм
чыхыш етмишдир. Шаирин мүхбирлик фәалијјәтинә даир
гәзетләрдә мә’лумат да вардыр. Мәсәлән, «Иршад» гәзети
Шамахы мәктәбиндә тә’лим вә тәрбијә мәсәләләринә даир чап
олунмуш сорғуја шакирдләрин ҹавабыны дәрҹ етдикдән
сонра билдирирди: «Бу ҹавабын мәзмунуна мүтабиг бир
ҹаваб да хүсуси мүхбиримиз Ә. Сабир ҹәнабларындан
кәлмишди» (5 фев- рал 1907). Шаирин публисист мәгаләләри
вә мүхбир мәктублары гәзетләрдә ачыг имза илә,
«Шамахыдан»,
«Шамахы
хәбәрләри»,
«Шамахы
мүхбиримиздән» вә с. бу кими үмуми башлыглар алтында чап
олунурду.
Бу јазыларла илк, өтәрн танышлыг көстәрнр кн, 13 Сиф.
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Сабнр Шамахыда ҹәрәјан едон ади, кичик әһвалатлардан
башламыш мүһүм иҹтимаи-сијаси вә мәдәни һадисәләрә
гәдәр, — һәр шеји диггәтлә изләмиш, саф-чүрүк етмиш,
охучунун фнкрини истигамәтләндирмәјә чалышмышдыр.
Шаир һәмчинин о заман бүтүн иҹтимаијјәти дүшүндүрән
1905-ҹн ил ингилабы вә зијалыларын гаршысында дуран
вәзифәләр һаггында, чаризмин милли гырғын сијасәтини
ифша вә бејнәлмиләлчилик идејаларыны тәблиғ едән, халг
күтләләрини бирлијә, гардашлыға ча- ғыран публисист
әсәрләр дә јазыб чап етдирмишдир. Бундан башга, бөјүк
шаирин
мәтбуат,
театр,
мәктәб,
кәнч
нәслнн
тә’лим-тәрбијәси вә с. мөвзуларда да бир сыра мәгаләләри
вардыр.
Шанрин әдәби-тәнгиди вә публисист әсәрләри илә поетнк јарадыҹылығы арасында үзви бир әлагә вә вәһдәт вар.
Сабир сатирик вә лирик ше’рләриндә ирәли сүрүб бәдии
һәллини вердији бир сыра иҹтимаи-сијаси мәсә ләләри
өзүнүн мәгаләләриндә дә гојмуш вә нәзәри ҹәһәтдән
әсас-тандырмага чалышмышдыр. Халга хидмәт Сабир үчүн
ән али мәгсәд иди. Шаир бүтүн гәләмини вә әмәли
фәалијјәтини мәһз бу ишә — халгын хидмәтинә һәср
етмншдир. Бу хидмәтин формасы мүхтәлиф иди; бә зән
сатнрик ше’рләр, тазијанә вә бәһри-тәвилләр, бә’зән лирик
әсәрләр, бә’зән дә мәгаләләр шәклиндә мејдана чыхырды;
лакин мәгсәд, мәзмун бир иди — хлгын тәрәгги вә
инкиШафына көмәк етмәк. Шаир «Тазә һәјат» гәзетиндә
чыхан мәгаләләринин бириндә (19 сентјабр
1907) дејирди: «Мән дә бу барәдә өз биләҹәјими, анлајачағымы милләтимә х^дмәт билиб дә јазмагдан кери
дурмурам вә һәр кәси дә бу јола чағырырам. Чүн сөзү, иши
милләт дејиб ишләмәз, бәлкә милләти тәшкил едән
әфрадн-милләт дејиб ишләдәр. Одур ки, мән дә бир фәрд
олдуғум үчүн бәгәдри-гүввә өз билдијими јазырам».
2
Сабир јарадыҹылығы вә дүнјакөрүшүнүн формалашмасында мүһүм рол ојнајан 1905-ҹи ил һадисәләри шаи- рнн
публисист фәалијјәтинә дә тамамилә јени истигамәт верди.
Бүтүн халгларын, милләтләрин өз азадлығы, һаггы-һүгугу
уғрунда өлүм-дирим мүбаризәсинә башладыглары вахт бөјүк
шаири вәтәнин талеји, халгын иҹтимаитәләбләри даһа чох
дүшүндүрүрдү.
1907-чи илләр ннгилабы дөврүндә охуҹусуну азад-
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лыг уғрунда фәал мүбаризәјә, елм, маариф вә мәдәнијјәтә
чағырыш Сабир публисистикасынын әсас идеја мәзмунуну
тәшкил едир.
Шаирин публисист есәрләриндә халгын ики мүһүм еһтијаҹындан бәһс рлунур: мадди вә мә’нәви еһтијаҹ. Сабир
чаризмин милли гырғын сијасәтиндән, јахуд тәбии
фәлакәтләрдән (зәлзәлә, сел вә с.) зәрәр чәкмиш әһалидән бәһс
едәндә дә, Шамахы «кисәдустларынын» мөһтәкирлијиндән
сөһбәт ачанда да, елм вә мәктәбсизликдән данышанда да
халгын мадди вә мә’нәви еһтијаҹларыны һәмишә өн плана
чәкмишдир. Халгын мадди вәзијјәтини әкс етдирән
мәгаләләрин мөвзу даирәси кенишдир. Шамахыја дәмир јолу
вә су кәмәри чәкмәк, сағлам, мәдәни мәишәт үчүн шәһәрин
тәмизлијини көзләмәк, хәстәхана ачмаг, әһалијә «малән вә
нүфусән һәр илдә зијадәсинҹә хәсарәт јетирән» Ағсу,
Кирдман, Пирсәид, Зоғалабад, Назыр чајлары үзәринә көрпү
салмаг, дағылмыш көрпү- ләри тә’мир етмәк мәсәләси вә бир
чох башга мәсәләләр барәсиндә һуманист шаир мараглы
мүлаһизәләр сөјләјир, хејирхаһ тәклифләр верирди.
һәмвәтәнләринин ағыр мадди мәһрумијјәтләри шаирин
публисист әсәрләриндә дә диггәт мәркәзиндәдир. Сабир
јохсул, таванасыз әһалинин мадди вәзијјәтини јахшылашдырмаг үчүн көстәрилән кичиҹик тәшәббүсү белә
рәғбәт һисси илә гаршылајыр, һәмвәтәнләрини јохсуллара
көмәк оли узатмаға руһландырырды. «Тәшәккүр» адлы
мәгаләсиндә («Иршад», 21 декабр 1906) мүәллиф јазырды:
«Бу ил тамам Гафгазијада ғәлләҹат баһалығы иглимкир
олдуғу кими, Шамахыда дәхи сон дәрәҹәдә һөкмфәрмадыр.
Бојлә ки, Шамахымыз затән бир касыб вилајәт олуб, әһли
әксәријјәтлә фәгир-фүгәра вә битәвана олдугларындан
нәһајәт үсрәт илә күзәран етмәкдәдирләр.
Иштә өз диндашларын бу фәлакәтдә көрә билмәјән рәуф,
меһрибан таҹирләримиздән он беш нәфәр зати-кирам бу
хүсусда мәҹлиси-мүшавирәдә булунуб, гәрардад етдикләри
үзрә филимәҹлис беш мин манат топлајыб...
һәләликдә беш вагон буғда Бакыдан вә үч вагон ун
Русијадан алыныб; мәрамлары исә ғәлләҹат Шамахыја варид
олан гијмәтә, бәлкә дә путда бир шаһы, ики шаһы әксијинә
сатдырыб, фәгир вә фүгәралара көмәк етмәкдир».
Шәһәр вә кәнд јохсулларына көмәк мәгсәдилә тәшкил
олунан «Өвнија ширкәти» дә белә хејирхаһ тәшәб-
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бүсләрдән олдуғу үчүн Сабир тәрәфиндән тәгдир едилмишднр. Башга бир мәгаләсиндә мүәллиф халгын аҹыначаглы, дөзүлмәз вәзијјәтиндән јаныглы бир диллә бәһс
едорәк јазырды: «Шәһәрли олсун, кәндли олсун, — һәр
һофтә азугә алмагдан өтрү һәфтә күнләриндә зәһмәт илә
газаныб вә гәнаәт илә јығдыглары пулу, бир әлинә да«
ғарчығазын алыб, үрәк парчалајан бир һали-изтирарда
әллафлар дүканларынын габағында вә гапан күнҹләриндә
бојун-бојуна чатыб дурмагларын нәзәри-диггәтә алан
гејрәтмәндани-вәтәнин
һәмијјәти-фүгәрапәрвәранәләри
чүнбүшә кәлиб бир өвнија ширкәти тәшкил етмәк
тәшәббүсүндә булунмагла ијирми нәфәрдән ибарәт зәвати-кирам сәккиз мин манатдан артыг бир сәрмајә ҹәм- »
ләјиб, шәһәрин өзүндә вә әтрафында олан анбарлардан Ј вә
саир шәһәрләрдән артыг гијмәтә тахыл алдырыб, халварда
сәккиз-доггуз манат зәрәринә һәфтәдә бир дәфә олараг ҹүмә
күнүндә
сәккиз
јүз
путдан
артыг
сатмагла
фүгәраји-касибинә көмәклик етмәкдәдирләр» («Тазә һәјат», 6 мај 1908). Сабир «Өвнија ширкәти»нин мәгсәд вә
вәзифәләриндән бәһс етмәклә кифајәтләнмир, онун
чатышмајан ҹәһәтләршш дә көстәрир, тәшкилатын фәалијјәтини јахшылашдырмаг үчүн сәмәрәли тәклиф дә ирәли
сүрүр. Әһалијә јардым ширкәтинин топладығы мәбләғдән
бәһс едәркән мүәллиф дејир: «Мәнә галыр исә
шнркәти-өвнијәјә тәшәккүрати-сәмиманәмин әрзи бә’диндә бәрвәҹһи-ати бир ихтарда булунмаг истәјирәм.
Белә ки, һәмин сәрмајәни ејни илә сахлајыб хәрмән вәгтиндә ки, Шамахыда һәр илдә буғданын халвары ијирмидән башлајыб ијирми беш манатдан зијадә гијмәтә олмур, бу гијмәтләрә буғда ҹәм едилиб пајыз вә гыш фәсилләриндә һәр путун алты аббасыја сатарлар исә һәм
фүгәра учуз гијмәтә тахыл алмыш олурлар вә һәм әсил
сәрмајә мәнфәәтбәрдар олур».
Зәлзәлә нәтичәсиндә зәрәр чәкмиш әһалинин ағыр
вәзијјәтиндон данышаркән Сабир хәбәр верирди ки,
«Гафгаздан вә тамам Русијадан шәһәримизә көндәрилмнш
ианә пулларындан көчүрүлән евләрин һәр бирисинә ики јүз
әлли манат верилмишдир». Мүәллифин фикринчә, һәҹ
әһалинин еһтијаҹыны гисмән тә’мин етмәк, һәм дә шәһәрин
бәрпа вә абадлыг ишләрини јахшылашдырмаг үчүн ианә
пулларыны дүзкүн бөлүшдүрмәк, бу иш үзәринә чидди
нәзарәт
гојмаг
лазымдыр;
ианә
пулларыныи
бөлүшдүрүлмәси е’тибарлы әлләрә тапшырылмалыдыр
(«һәјат», 24 ијул 1906).
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Гураглыг, сел, човғун кими тәбии фәлакәтләр кәтичосиндә
әһалијә дәјән мадди вә мә’нәви зәрәрин гаршысыны алмаг үчүн
Сабир өз һәмвәтәнләрини әмәли ишә, фәалијјәтә чағырырды.
Тәбии фәлакәт гаршысында аҹиз гул кими дајаныб, «гәзавү
гәдәрә» инананлары шаир тәнгид едирди. О, Ағсу чајынын
дашыб әһалијә вурдуғу зәрәр- дөн данышаркән («Тазә һәјат», 20
мај 1908) бу мәсәлә илә әлагәдар јазырды: «Ағсу дејилән бөјүк
бир гәсәбәнин јанында шиддәти-сејлан илә чәрәјан едиб
јолумузу кәсән бир нәһр вардыр ки, нечә илләрдән бәри
көрпүсүз галдығы ҹәһәтинә әһалијәвә мүсафиринә малән вә
нүфусән һәр илдә зијадәсинҹә хәсарәт јетирмәкдәдир... һәлә
тәәҹҹүб бурасыдыр ки, бу нәһрдән һансы биримиз зәрәрдидә
олуруг исә, гәзадан белә вармыш, -—дејә тәсәлли алыб да сакит
отуруруг. Ҹаным, гәзада нә тәгсир? Гәдәрдә нә күнаһ? Тәгсир
вә күнаһ исә бизим дејил дә, киминдир? Нәһрин үзәриндә көрпү
олур, көрпүдән дә сә- ламәт кечилир».
Шаирин мәгаләләриндә тәнгидә мә’руз галан әсас
һәдәфләрдән бири дә мәишәтдәки бајағылыг, ҹәһаләт,
оғру-әјрилик иди. Сабир бир сыра сатирасында олдуғу кими,
публисист әсәрләриндә дә һалал зәһмәтдән бојун гачырыб
түфејли һәјат сүрән, оғру-әјрилији өзүнә пешә сечән, әһалинин
динҹ јашајышына мане олан гочу вә гулдурлары
гамчылајырды.
Сабирин мәгалә вә мүхбир мәктубларындакы идејатематик мотивләри шаири «даһа јахшы баша дүшмәк үчүн
бөјүк көмәк» кими сәҹијјәләндирән профессор М. Ҹ. Ҹәфәров
јазыр: «Бу мәгалә вә мәктублардан биз һеч олмаса буну өјрәнә
билирик ки, Сабири әсринин бөјүк сәнәткары сәвијјәсинә
чатдыран бир чох сәбәбләр олмушса, онлардан бири дә онун
«хурҹунҹуғазлары чиј- ниндә», гапан күнҹләриндә тахыл
алмаға кәлән кәндли- ләрин гејдинә галмасы, тәбии
фәлакәтләрә мә’руз галан Падар көчәриләринин һалына
аҹымасы, гышын мәшәггәтләриндән хилас олдугларына көрә
севиниркән баһарда башсыз селләрин гурбаны олан
фүгәраји-касибәнин дәрдинә галмасы, Мирахур булағыны
тә’мир етмәк, әһалини тәсадүфи јанғын аловларындан хилас
етмәк, Кирдман чајы үзәриндән давамлы көрпү салмаг,
Күрдәмир Шамахы дәмир јолуну көрмәк арзусу илә јашамасы
вә мәдәнијјәтә, јенилијә күллә атанлара дәрин нифрәт бәсләмәси олмушдур» (98, 194).
Доғма халгынын мә’нәви еһтијаҹлары да Сабири чох
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дүшүндүрән, гәләмә сарылмаға вадар едән мүһүм амилләрдән идн. Мәгаләләринин бириндә («Тазә һәјат», 6 мај
1908) шанрин өзү бу хүсусда дејирди: «Бураја гәдәр
јаздыгларым вәтәнимизин фүгәраји-касибәсинин еһтијачатн-чисманијјәси рәф’инә даир олуб. Үмдә мәгсәдим исә
бундан даһа әһәмм вә бундан даһа әлзәм олан өвладивәтәнин билкүллијә еһтијаҹати-руһанијјәләринә аид бир
нечә кәлмә мөһтәрәм вәтәндашларыма әрз етмәкдән ибарәт
олаҹагдыр». Сабир халгын мә’нәви еһтијаҹларыны һеч вахт
онун мадди тәләбатындан ајрылыгда, тәҹрид олунмуш
шәкилдә тәсвир етмир, онлары адәтән үзви әлагә вә вәһдәтдә
көтүрүрдү. Шаир белә бир һәгигәти ајдын көрүрдү ки,
ҹамаатын мадди еһтијаҹы тә’мин едилмәднкчә, онун
мә’нәви, руһанн тәләбаты да өдәнилә билмәз. Бунлардан
бири дикәри үчүн мүһүм шәрт вә зәминдир.
һәмвәтәнләринин мә’нәви.еһтијаҹлары Сабирин мәтбуат, театр, мәктәб, маариф мөвзусунда вә башга мөвзуларда јаздығы мәгаләләрдә кениш әксини тапмышдыр.
һәмин мәгаләләрдә дә бөјүк бир гајғыкешлик, һуманист
шаирин вәтәнә вә халга дәрин мәһәббәт һисси дујулмагдадыр.
3
Сабир халгын тәрәггиси, милли шүурун инкишафында дөврн мәтбуатын вә театрын ролуну јүксәк гијмәтләндирмиш, бу мөвзуда бир сыра әдәби-тәнгиди вә публисист мәгаләләр гәләмә алмышдыр. һәмин мәгаләләрдә
тәрәггипәрвәр шаир театры «ајинеји-ибрәт» адландырыр,
мәтбуаты исә халгын «көрән көзү» вә «ешидән гулағы» кими
сәчијјәләндирирди.
Сабир һәм бир шаир, һәм дә нүфузлу иҹтимаи хадим
кими 1903-ҹү илдән башлајараг өмрүнүн сон күнләринә гәдәр
милли мәтбуатын тәрәггиси уғрунда гызғын мүбаризә
апармышдыр. Истәр сатирик вә лирик ше’рләриндә, истәрсә
ичтимаи-публисист фәалијјәтиндә хүсуси диггәт вә әһәмијјәт
вердији бу мәсәлә шаирин үмуми иҹтимаимәдәни јүксәлиш
вә милли интибаһ һаггындакы кениш вә чохчәһәтли
мүбаризә програмында мүһүм јер тутурду.
Мәлум олдуғу кими, Сабир илк мәтбу ше’ри илә
«Шәргн-Рус» гәзетинин нәшрини алгышламышды. О,
1905-ҹи илдән сора бири-дикәринин ардынҹа нәшрә
башлајан гәзет вә журналлары бөјүк севинҹ һисси илә
гаршыламышды. Ајры-ајры органларын нәшри илә әла198

гәдар шаирин бир сыра мәнзум вә мәнсур тәбрикләри вардыр.
О да мараглыдыр ки, аз сонра мүхтәлиф сәбәбләр үзүндән гәзет
вә журналларын бағланмасы Сабир сатирасынын тәнгид
һәдәфләриндән бири олмушдур («Ҹаваблар ҹавабы»,
«Әлминнәтү-лиллаһ ки, «Дәбистан» да гапанды!», «Ај ҹан! Ај
ҹан!..» вә с.).
Бүтүн бунлар тәсадүфи дејилди, тәрәггипәрвәр шаирин
дөври мәтбуат органларыны јүксәк гијмәтләндирмәси,
иҹтимаи шүурун инкишафында нәшријјата бөјүк үмидләр
бәсләмәси илә әлагәдар иди. Сатирик ше’рләринин чохунда
дөнә-дөнә бу мәсәләјә тохунан Сабир 1906-ҹы илдә «Мәтбуат»
адлы ајрыҹа бир мәгалә дә ја- зыб чап етдирмишдир («Иршад»,
26 сентјабр 1906).
«Мәтбуат» мәгаләсиндә шаи'рин гәнаәтләри, дөври
мәтбуата даир инандырыҹы, дәјәрли мүлаһизәләри әксини
тапмышдыр. Сабир мәтбуатын инкишафы илә үмумән
мәдәнијјәтин тәрәггиси арасында мараглы бир мүгајисә
апарараг өз мәгаләсини бу сәтирләрлә башлајырды:
«Әгвами-мүхтәлифәнин тәрәгги вә тәдәннисинин мәтбуатлән
нисбәти-мүстәгими вардыр. Бојлә ки, бу күн әгсаји-аләмдә олан
миләли-мүхтәлифәнин әһвалы тәдгиг олундугда мәтбуатда
тәрәггиси чох олан бир милләтин мәдәнијјәтдә дәхи тәрәггиси о
нисбәтләндир вә бил’әкс, мәтбуатда тәрәггиси олмајан
милләтин тәмәддүн алә- миндән кери галмағы нагабили-инкар
бир Һәгигәтдир. Бәс бу сурәтдә... мәтбуата әһәмијјЗт вериб,
әввәлү била- әввәл онун пишрәфтинә чалышмалыјыз, әфкар вә
һис- сијјати-миллијјәмизи ојатхмагда вәсаилн-мүтәәддидиләр
иттихаз етмәлијиз». Шаирин рә’јинҹә, милли шүур вә иҹтимаи фикрин ојанмасында дөври мәтбуатын әһәмијјәтли рол
ојнадығыны нәзәрә алыб, һәр васитә илә онун тәрәггисинә,
инкишафына чалышмаг лазымдыр. Бу ишдә милләтин,
халгын, көмәјинә бөјүк еһтијаҹ вардыр. Дөври мәтбуатын
нәшринә вә давамлылығына јардым көстәрмәк бахымындан
шаир милләти әсаеән үч гисмә ајырыр: «руһани, үрәфа вә
сәрмајәдаран»; сонра да онларын һәр биринин ајрылыгда
кәскин тәнгидини верир.
Мәгалә мүәллифи көстәрир ки, руһаниләр дөври мәтбуат
органларыны дин вә шәриәтдән узаг, бәд әмәл кими гәләмә
вердикләриндән бир дәфә дә олсун гәзет вә журналлара е’(тина
нәзәри илә бахмыр вә бахмаг да истәмирләр. Ана дилиндә
«данышмағы вә јазмағы» өзләри үчүн «кәсри-шә’н» һесаб едән
«үрәфалар»
исә
«анҹаг
әҹнәби
мәтбуатына
алудә
олдугларындан ислам мәтбуатына
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(мнлли мәтбуата — М. М.) хидмәт дејил, мүсәлман нәшријјатына гејрәт дејил, һәтта илдә алты-једди манат вернб
абунә гејд олмаг үнванилә бир-икиҹә мүсәлман гәзетәсинин
јашамасына көмәк етмијорлар». Варлылара кәлннчә, онлар
да «кисәдуст олдугларындан» јалныз шәхси мәнфәәтләринн
күдүр, «кәнди хејирләри нерәдә олур исә үмдә нәзәрләри» дә
һәмишә орада олур.
Сабир јениҹә нәшрә башлајан дөври мәтбуат органларынын дәрһал бағланмасынын бир сәбәбини дә мәһз бунда,
милли гејрәт һиссинин олмамасында көрүрдү. «һәјат»
гәзетинин нәшрдән дајанмасы мүнасибәтилә јаздыгы
«Ҹаваблар ҹавабы» сатирасындан бир нечә күн әввәл чап
олунмуш һәмин мәгаләсиндә вәтәнпәрвәр шаир дејирди: «Бу
ар бизә јетмәзми ки, бир милјондан әскик гоншумуз сәккиз-он
гәзетә, журнал сахламағы баҹара . билсннләр, једди милјона
гәдәр биз һиммәтсиз Гафгаз мүсәлманлары билдир ики
рузнамәјә («һәјат» вә «Иршад гәзетләри нәзәрдә тутулур — М.
М.) малик олду- ғумузда, бу ил үч едә билмәдијимиз бәс дејкл,
бирин дә итириб отурдуг... һала «һәјат»ын әрсеји-вүҹудә гәдәм
гојдуғу ики ил тамам дејил иди, бу гәдәр азҹа өмр етдији
кифајәт едәрми? Тәрәггинин нәһајәтинә чатдыгмы әчәба?
Јохса тәрәггији-мә’кусә адәт етмәк истәјирик?»
Тәхминән һәмин күнләрдә вә ејни мөвзуда јазылмыш,
«Ҹаваблар ҹавабы» сатирасында да («Молла Нәсрәддин», 6
октјабр 1906) Сабир мәсәләни мәһз бу шәкилдә гојур, анҹаг
«ҹибини күдән», вәтән вә халг мәһәббәтиндән узаг олан дөвләт
вә сәрвәт саһибләрини, буржуа зијалыларыны кәскиН тәнгид
атәшинә тутурду. Тәрәггипәрвәр шаирин һәм истеһза, кинајә,
һәм дә тәәссүф вә мәзәммәт долу мисралары «гејрәтсиз» вә
«һиммәтсиз» һәмвәтәнләрннә гаршы иттиһам кими
сәсләнирди.
Гој гоншулар алсын һәлә мин дүрлү фәваид,
Гој гоншулар етсин һәлә тәзјиди-ҹәраид,
Сән сөјлә, гәзетдән нә олур бизләрә аид,
Анчаг икини бир елә, гојма ола заид,
Исламдә билмәк, охумаг чүнки зијанды,
Әфсус, сһәјат» исә мәмат олду, гапанды!..

Илк дәфә бу сәтирләрин мүәллифи тәрәфиндән шаирнн күллијјатына дахил едилмиш «Мәтбуат» мәгаләси ил, «
1аваблар
чавабы»
ше’ри арасындакы белә сых
идеЈа-тематик әлагәләри нәзәрдән гачыран тәдгигатчылар сатираны тәһлил едәркән истәр-истәмәз әсәрин идеја
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мәзмунуну дүзкүн ача билмәмиш вә буна көрә дә објектив,
елми нәтиҹәләр чыхармагда чәтинлик чәкмишләр. һәмин
ше’рин илк вә нисбәтән кениш тәһлилини вермәјә тәшәббүс
көстәрән сабиршүнас Әзиз Мирәһмәдовун тәдгигатындакы
гүсур да мәһз бурадан ирәли кәлмишдир. Сабирин һәјат вә
јарадыҹылығына даир гијмәтли монографијанын мүәллифи
ше’рдәки бир бәнди:
Елм иди әкәр бәхш едән инсанә шәрафәт —
Милләт нә сәбәбдән она көстәрмәди рәғбәт?
Ислам үлумунда кәр олсајды ләјагәт
Руси охумушлар бә нечин етдилә нифрәт?
Бу нифрәти һәр күндә көрүб ахыр утанды,
Әфсус, «һәјат» исә мәмат олду, гапанды! —

бәндини нүмунә кәтирдикдән сонра һәмин ше’рдән конкрет
олараг ашағыдакы нәтиҹәләри чыхарыр:
«Шаирин фикринҹә «ислам үлуму», демәли, «исламијјәт
дахилиндә» инкишаф едән елм бүсбүтүн ләјагәтдән кәнар
олдуғу үчүн, «инсана шәрафәт» бәхш едә билмәјиб, дөврүн
габагҹыл адамларынын нифрәтини газанмышдыр. Бурада
габагҹыл адамларын «руси охумушлар» сурәтилә верилмәси
Сабир үчүн ән характерик чәһәтләрдән биридир. Буну
шаирин бөјүк рус мәдәнијјәтинә мәһәббәтинин әламәти һесаб
етсәк, сәһв етмәрик.
«Әфсус, «һәјат» исә мәмат олду, гапанды!» мисрасындакы «әфсус» нидасы вә бә’зи башга фикирләр бу ше’ри
мәзмунча зиддијјәтли һала салса да, бурада ифадә едилән әсас
идеја мүсбәт маһијјәтдәдир. һәлә ону демирик ки, «һәјат» исә
мәмат олду» ифадәсинин өзүндә инҹә бир истеһза вардыр.
Ше’рин мәзмунундан белә бир нәтиҹә дә чыхармаг олур
ки, Сабир «һәјат»да тәблиғ едилән елми фајдасыз һесаб едир.
Она көрә ки, «һәјат» нә гәдәр «елм, елм»
Бу сәтирләрдә, һәр шејдән әввәл, сатиранын тәнгид
објекти доғру мүәјјәнләшдирнлмәмишдир Әсәрин тәнгид
һәдәфи, тәдгигатчынын күман етднји кими, һеч дә «һәјат»
гәзети вә онун сөзләриндән «рија төкүлән» мүртәҹе
әдәби-иҹтимаи истигамәти олмајыб, үмумијјәтлә милли
мәтбуатын инкишафы үчүн һеч бир гајғы көстәрмәјән,
шаирин јухарыда адыны чәкдијимиз мәгаләсиндә дә тәнгид
атәшинә тутулан «руһани, үрәфа вә сәрмајәдаран» лар иди. Бу
ше’ри јазаркән Сабир «һәјат» гәзетинин
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хәтти-һәрәкәтини, идеја истигамәтини тәнгид, јахуд тәг днр
етмәк мәгсәдини изләмәмишдр. Она галса, «Мүсәлман вә
ермәни вәтәндашларымыза» адлы халглар достлуғу вә
бејнәлмиләлчилик идејаларыны тәблиғ едән мәшһур
ше’рини, «Бир мәҹлисдә он ики кишинин сөһбәти» кими илк
классик мәтбу сатирасыны, бир сыра әдәбитәнгиди вә
публисист мәгаләләрини сәһифәләриндә дәрҹ етдирдији,
һәмчинин Шамахы үзрә хүсуси мүхбири олдуғу «һәјат»
гәзетинә шаирин мүнасибәти ајдын иди. Бу мүнасибәтдә
тарихән шәртләнән мәһдудијјәт дә вардыр ки, һәмин
мәһдудлуғу көрүб-көстәрмәк, тәнгид етмәк олар вә лазымдыр.
Сабир халгын мәдәни һәјатында әламәтдар һадисә
сајдығы бир гәзет вә ја журналын нәшринин нә кими мадди
вә мә’нәви чәтинликләрдән сонра баша кәлдијини јахшы
билнрди. Она көрә дә идеја истигамәтиндән, сијаси-әдәби
ҹәбһәсиндән асылы олмајараг, һәр һансы гәзет вә јахуд
журналын бағланмасы вәтәндаш шаирин дәрин тәәссүфүнә
сәбәб олур, халгын тәрәггиси вә инкишафы наминә ону өз
сәсини учалтмаға, мүмкүн олан бүтүн васитәләрдән истифадә
етмәјә сөвг едирди. Нәһајәт, «һәјат» 1905-ҹи илдә ана дилиндә
чыхан ј&санә күндәлик гәзет иди («Шәрги-Рус» 1905-ҹи илин
јанварында бағланмыш, «Иршад» исә декабр ајында нәшрә
башламышдыр). Одур ки, халг шаири өз идејаларыны
охуҹуја чатдырмаг вә онунла үнсијјәт бағламаг үчүн
истәр-ис- тәмәз әсәрләринин мәзмуну вә истигамәти илә
ујушмајан, һәтта бә’зән кәскин зиддијјәт тәшкил едән
мәтбуат сәһифәләриндә дә чыхыш едир, бүтүн ачыг
имканлардан истифадә етмәјә чалышырды. һәм дә бу, тәкҹә
Сабирә мәхсус ҹәһәт дејилди. XX әсрин, демәк олар, бүтүн
көр- кәмли публисистләри (Н. Нәриманов, Ү. һаҹыбәјов, Ф.
Көчәрли, Н. Вәзиров вә башгалары) ејни јолла һәрәкәт едир,
«һәјат», «Иршад», «Тазә һәјат», «Тәрәгги» кими мүхтәлиф
истигамәтли гәзетләрдә фәал иштирак едирдиләр.
«Молла Нәсрәддин» журналы вә онун Ҹәлил Мәммәдгулузадә, Сабир кими мүһәррирләринин «Иршад» гәзе-" тинә
мүнасибәтләри дә ејнилә бу ҹүр олмушдур. «Молла
Нәсрәддин» журналы «һәјат», «Иршад», «Тазә һәјат» типли
мәтбуат органларынын бир чох јазыларыны кәскин тәнгид
атәшинә тутса да, бу гәзетләр бағланмаг тәһлү- кәси
гаршысында галдыглары вахт онлара көмәк әли узатмыш,
јаранмыш вәзијјәтлә әлагәдар өз охуҹуларына
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хүсуси мүраҹиәтнамәләр чап етмишдир. «һәјат» гәзети
б.ағландыгдан аз сонра «Иршад» үчүн бөһранлы күнләр
јарандыгда, Ҹәлил Мәммәдгулузадә бу мүнасибәтлә «Молла
Нәсрәддин» сәһифәләриндә ајрыҹа јазылар (1906, № 35; 1907,
№'32) дәрҹ етдији кими, Сабир дә «Ләббејк иҹабәт» адлы
мәгалә илә мәтбуатда чыхыш етмишдир («Иршад», 5 декабр
1906).
«Ҹаваблар ҹавабы» сатирасыны тәһлил едән тәдгигатчынын өзү дә чыхардығы нәтиҹәләрә шүбһә илә јанашараг, «Әфсус, «һәјат» исә мәмат олду, гаһанды!» мисрасындакы «әфсус» нидасынын вә бә’зи башга фикирләрин
бу ше’ри мәзмунҹа зиддијјәтли һала салдығыны е’тираф
едир. Амма бу зиддијјәтин нәдән ибарәт олдуғуну,
маһијјәтини ачыб шәрһ етмир. «һәјат» исә мәмат олду
ифадәсиндә «инҹә бир истеһза» ахтармагла өз вәзифәсини
битмиш сајыр. Бизә белә кәлир ки, тәдгигатчынын јанлыш
нәтиҹәләр чыхармасынын бир сәбәби дә мәһз онун ше’рдә
мә’на вә мәзмун зиддијјәти дхтармасы илә әлагәдардыр. Әсас
ҹәһәт исә «һәјат» гәзетинә шаирин мүнасибәти илә
тәдгигатчынын мүнасибәти арасындакы кәскин зиддиј
јәтдәдир.
«һәјат» исә мәмат олду» ифадәсиндә истеһза ахтармаг да
доғру дејилдир. Милли ушаг мәтбуатымызын илк нүмунәси
олан «Дәбистан» журналынын бағланмасы мүнасибәтилә
јаздығы ше’рдәки «Әлминнәтү-лиллаһ ки, «Дәбистан» да
гапанды!» мисрасында вәтәндаш шаирин тәәссүф, кәдәр
һисси нә дәрәҹәдәдирсә, «Әфсус, «һәјат» исә мәмат олду,
гапанды!» мисрасында да ејнилә о дәрәҹәдәдир. һәр ики
сатирада аҹы истеһза, кинајә илә ја- нашы, вәтәндаш шаирин
дәрин
тәәссүф,.
јанғы
һисси
бирбири
илә
гајнајыб-гарышмыш, «Ағлар, күләјән»ин бир чох ше’рләри
үчүн характерик олан бир тәрздә мејдана чыхмышдыр.
Бәндләрин сонунда нәгәрат шәклиндә тәкрар олунан «Әфеус,
«һәјат» исә мәмат олду, гапанды!» миерасында һәмин
һиссләр даһа габарыг шәкилдә нәзәрә чарпыр. Бу мисранын
мәзмунуна диггәт јетирән профессор Ҹәфәр Хәндан доғру
дејир ки, Сабир «нәинки ингилаби-демократик, һәтта буржуа
мәтбуатынын гапа- дылмасыны тәәссүф һиссилә гејд едирди»
(91, 311).
Нәһајөт, дөврүн габагҹыл адамларынын «руси охумушлар» сурәтилә верилмәси вә бу ифадәнин шаирин бөјүк
рус халгына мәһәббәтинин әламәти кими гијмәтләнДириЛмәси фикри илә дә шәрик олмаг чәтиндир. Сабир
сатираларында ишләнән «уруе башдылар», «башлары
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сашдылар» вә башга бу типли ифадәләрлә «руси
охумушлар» ифадәснни ејниләшдирмәк доғру олмазды.
Фик- римнзчә, конкрет олараг «Ҹаваблар ҹавабы»
ше’риндә «русн охумушлар» дедикдә Сабир, биринчи
нөвбәдә «Мәтбуат» мәгаләсиндә дә тәнгид етдији доғма ана
ди- лнндә данышмағы вә јазмағы өзләри үчүн «кәсришә’н»
һесаб едән, «анҹаг әҹнәби мәтбуатына алудәчилик» көстәрән «үрәфа» вә «алимнүмаләри» нәзәрдә тутурду. Башга
бир мәгаләсиндә вәтәнпәрвәр шаир онлары «милләтдән,
миллијјәтдән бихәбәр олан» зијалылар кими сәҹијјәләндирирди. Беләләри өз халгына арха чевирдикләри
кими, башга халгларын да мүтәрәгги, демократик ән’әнәләрини јох, јүксәк тәбәгәләрә мәхсус сәҹијјәви сифәтләри, һәрәкәт вә давранышлары јамсылајырдылар. Истәр
ше’рләриндә, истәрсә публисист әсәрләриндә дөнәдөнә
сатира атәшинә тутдуғу һәмин зијалыларын тамамланмыш, долғун портретини шаир 1910-ҹу илдә «Үрәфа маршы» сатирасында јаратмышдыр. Тәсадүфи дејил ки,
ше’рдә Сабир, кинајә илә «интелликент» адландырдығы
буржуа зијалыларыны, һәр шејдән әввәл, ана дилинә вә
милли мәтбуата хор бахмагда тәгсирләндирир, онлары
вәтән вә халг адындан иттиһам едирди.
Интелликентик, бу ки бөһтан дејил,
Түрки данышмаг бизә шајан дејил,
Түрк дили габили-ирфан дејил,
Биз буна гаил олан инсанларыг!
Ај баракаллаһ, нә көзәл ҹанларыг!..
Түрк гәзети версә дә әглә зија,
Мән ону алмам әлимә мүтләга,
Чүнки мүсәлманҹа гонушмаг бана
Ејбдир! Өз ејбимизи анларыг!
Ај баракаллаһ, нә көзәл ҹанларыг!..

Башга ше рләриндә олдуғу кими, «Ҹаваблар ҹавабы»
шериндә дә бејнәлмиләлчи шаирин башга халглара, о
чүмләдән бөјүк рус халгына рәғбәт вә мәһәббәти өз әксини тапмышдыр. Лакин бу мәһәббәти ајры-ајры ифадәләрдә дејил, әсәрин үмуми гајәсиндә, шаирин тәблиғ вә
тәрәннүм етдији мүтәрәгги идејаларда ахтармаг лазым- д
ратирада гоншу халгларын өз милли мәтбуатларыинкишаф етдирмәк саһәсиндәки сә’јләринин тез-тез, бир
аһәнклә нәзәрә чарпдырылмасы, онлаһамиичтимаи‘мәдәни
тәрәггисинә апарылан һәсәд һисси ин халглара һуманист
шаирин мәһәббәтинин ифадә-
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си дејилми?! Сабир һәмвәтәнләрини гоншу халгларын ән
јахшы, мүтәрәгги ән’әнәләриндән өјрәнмәјә, ибрәт көтүрмәјә чағырырды.
Бу чәһәтдән ејни мөвзуда јазылмыш «Мәтбуат мәгаләси
илә «Ҹаваблар ҹавабы» ше’ринин сонлуглары арасында да
ајдын бир сәсләшмә, мараглы бир аһәнкдарлыг вардыр.
Мәгаләни Сабир халга мә’налы мүрачиәтлә битирәрәк
јазырды: «Гејрәт, мүсәлманлар, гејрәт! Бу нәнк вә арә
мүтәһәммил олмаг олармы? Бәһәр һал бун ча мүсамиһә едиб
«һәјат»ы әлимиздән чыхартдыг исә дә, бу күн
аләми-исламијјәтдә мејдани-рәгабәтдә тәк вә јалгыз галыб
синәсипәр олан «Иршада гәдршүнас олуб, һәр бир нәфәримиз
бәгәдрүлвүс’ көмәклик етмәлијик ки, худанәкәрдә, һәркаһ
«Иршад»а бир сәдәмә тохунур исә, биз Гафгаз мүсәлманлары
бир бојлә мүвәффәгијјәтә әбәди бир даһа наил ола
билмәјәҹәјимиз бәдиһидир».
Сатирада шаирин мүраҹиәт вә чағырышы даһа кәскин
шәкилдә сәсләнирди:
Копнан әмәл ашмаз, ишә гејрәт кәрәк олсун,
Милләт дүјүнүн ачмаға һиммәт кәрәк олсун,
Мин елм демәкдәнсә һәмијјәт кәрәк олсун,
Сөздән нә битәр, ишдә һәгигәт кәрәк олсун!
һәгсизлији һәр күндә көрүб ахыр усанды,
Әфсус, «һәјат» исә мәмат олду, гапанды!
Ағрытма әбәс башыны, мејл етмә үлумә,
Јох вәг’ гојан елмә, кәмалатә, рүсумә,
һәр кәс чибини күдмәдәдир бахсан үмумә,
Хәрч етсә едәр долма-бадымчанә, лүһумә;
һоп-һоп, јемәјә, ичмәјә бу гөвм јаранды!
Әфсус, «һәјат» исә мәмат олду, гапанды!..

Сабир тәкҹә јазмагла, мәтбуатда чыхыш етмәклә кифајәтләнмирди. О, һабелә гәзет вә журналларын давамы
үчүн билаваситә әмәли фәалијјәт көстәрир, абунәчнләрин
сајыны артырмаг мәгсәдилә әһали арасында күтләви изаһат
иши апарырды. Гаршыја чыхан маддн чәтннликләрлә
әлагәдар олараг, «Иршад» гәзети редаксијасынын 1906-ҹы
илин сонларында «Үмум мүсәлманлара!» ады алтында дәрҹ
етдији мүраҹиәтнамәјә (26 нојабр 1906) илк сәс верәнләрдән
бири дә Сабир олмушдур. Мүраҹиәтнамәдән аз сонра гәләмә
алдығы мәгаләләринин бириндә тәрәггипәрвәр шаир бүтүн
халгы «һиммәт едиб, әл-әлә вериб «Иршад»ын давам вә
бәгасына» КӨМӘЈӘ чағырдығы кими, Шамахы әһалисиндән
ики јүз нәфәрнн
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тәзә ил үчүн абунә олмаға мәмнунијјәтлә разылыг вердикләрини дә билдирирди («Иршад», 5 декабр 1906).
Бөлмәнин ахырында бир мәсәләни гејд етмәклә милли
мәтбуатын инкишафы уғрунда мүбаризәдә Сабирин фәалнјјәтнни
јекунлашдырмаға чалышаг. О да шаирик «Тәкамүл» гәзетинә
мүнасибәти мәсәләсидир.

Сабир һаггындакы тӘдгигатда шаирин «Тәкамүл» гәзетинә мүнаснбәти дә биртәрәфли шәрһ олунмуш, лүзум, суз
шиширтмәләрә јол верилмишдир.
Мүхтәлиф сәбәбләрлә әлагәдар олараг, Бакы, Петербург вә
һәштәрханда чыхан бир сыра мәтбуат нүму= нәләри 1907-ҹн илдә
бир-биринин ардынҹа өз фәалијјәтләрнни дајандырмышды.
«Дәбистан»ын гапанмасы мүнасибәтилә гәләмә алдығы мәшһур
ше’риндә Сабир баш- га гәзет вә журналларла бир сырада Азәрбајҹан
болше- викләринин легал мәтбуат органы олан «Тәкамүл» гәзетинин (1906—1907) адыны да чәкмиш, јаранмыш аҹынаҹаглы
вәзијјәтә гаршы өз мүнасибәтини, е’тираз вә тәәссүфүнү билдирәрәк
јазмышдыр:
...«Үлфәт» кәсилиб, тохдады «Бүрһани-тәрәгги»,
Мәһв олду «һәмијјәт», әдәбистан да гапанДы!
«Рәһбәр» јорулуб, јухлады «Иршад»ү «Тәкамүл»,
Асланлара ох дәјди, нејистан да гапанды!..

Бу мисралардан да ајдын көрүндүјү кими; халг шаирп мәзмун
вә истигамәтиндән асылы олмајараг адыны чәкдији гәзет вә
журналлара бир көзлә бахмыш, онларын бирини дикәриндән
ајырыб
фәргләндирмәмиш,
һамысына
ејни
мүнасибәт
бәсләмишдир. Бу бејтләрә диггәти ҹәлб едән сабиршүнаслар исә
шаирин «Тәкамүл» гәзетинә мүнасибәтилә дикәр мәтбуат
органларына мү- насибәти арасында мүәјјән фәрг көрүб-көстәрмәјә
ҹәҺд етмишләр: «Сабирин бурада гејд етдији «Тәкамүл» гәзетинин «һүммәт» болшевик тәшкилатынын органы олду гу
нәзәрдә тутулсун. Сабир «Тәкамүл»үн гапанмасыны «асланлара ох
дәјди», — дејә гејд едир. Бу сөзләри илә дә нртичанын тара
фәалијјәтинә нә ҹүр әлагә бәсләди- јинн билдирмишдир» (26);
«Көрүндүјү кими, бурада де- мократик руһлу, либерал
характерли мәтбуатла јанашы, «Тәкамүл» адлы болшевик
гәзетинин дә гападылмасы шзнрин нәзәрини ҹәлб етмиш вә о,
«Тәкамүл»дән сонра- кы мисрада «асланлара ох дәјди, нејистан
да гапанды» фнкрини нрәли сүрмүш ки, бурада болшевик
гәзетинин
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идеја истигамәтинә едилән ишарә дә чохмә’налыдыо (91,312).
Ҝөрүндүјү үзрә, тәдгигатчылар ше’рин башлыча гајәсини, идеја мәзмунуну дејил, сырф техники ҹәһәтләрини
нәзәрә алмыш, шаирин јалныз аһәнк вә вәзнин тәләбләринә
ујғун олараг «Тәкамүл»үн адыны ахырда чәкмәеинә
әсасланыб мүһакимә јүрүтмүшләр. һәм дә сонракы мисрада
ҹәм шәклиндә ишләнмиш «асланлар» сөзүну һәмҹинс
үзвләрдән тәкчә биринә — «Тәкамүл» гәзетинә шамил едиб,
бүтүн галан мәтбуат органларыны бир кәнара атмышлар.
Әлбәттә, бу үсулла тәһлилләр апарыб гејриреал, мүбалиғәли
нәтиҹәләр чыхармаға, ингилаби фәһлә һәрәкаты вә
мәтбуаты илә онеуз да гырылмаз телләрлә бағлы олан халг
шаиринин «Тәкамүл» гәзетинә мүнасибәтини сүн’и сурәтдә
шиширтмәјә вә бајағылашдырмаға еһтијаҹ јохдур. Бу ҹүр
тәһлилләрин сабиршүнаслыг үчүн һеч.бир фајдасы ола
билмәјәҹәји кими, марксист әдәбијјатшүнаслығынын
тәдгигат принсипләринә, классик әдәби ирси өјрәнмәк
үсулундакы мә’лум вә мәшһур мүддәаларына ујғун да
дејилдир.
Бүтүн бу фактлар, бир тәрәфдән, халг күтләләринин
иҹтимаи-мәдәни тәрәггисиндә милли мәтбуатын инкишафына Сабирин неҹә бөјүк гајғы ә үмидләр бәсләдијини
нүмајиш етдирирсә, дикәр тәрәфдән дә вәтәндаш шаирин
иҹтимаи-публисист фәалијјәтинин әһатә вә тәсир даирәсини кенишләндирир. Сабир бүтүн әдәби фәалијјәти
мүддәтиндә мәтбуатда фәал иштирак етдији кими, онун
инкишафы үчүн әлиндән кәлән көмәји дә әсиркәмәмиш,
халгын «көрән көзү» вә «ешидән гулағы» кими сәҹијјәләндирдији дөври мәтбуат органларынын һәр ҹәһәтдән
инкишафына чалышмышдыр.

4
Сабир халгын көзүнүн ачылмасында, өз дост вә дүшмәнләрини танымасында, пис ишләрдән узаглашыб јүксәк
әмәлләр далынҹа ҝетмәсиндә мәтбуат гәдәр ҹидди рол
ојнајан, «ајинеји-ибрәт» адландырдығы театра да бөјүк
әһәмијјәт верирди. Тәрәггипәрвәр зијалыларын сә'ји илә
Шамахыда көстәрилән театр тамашалары һаггын- да
Сабирин рә’ј сөјләмәси, пәрдәләр арасында охунмаг үчүн
бә’зи тамашалара нәғмә јазмасы вә с. шанрнн мәһз бу
гәнаәтләри илә бағлы иди.
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1906-чы илдә јаздығы мәгаләләринин бириндә («Һә-.
јат», 6 август 1906) Сабир хәбәр верирди ки, «шәһәримизин
гејрәтли вә рәһмдил ҹаванлары Вәзировун «Јағышдан
чыхыб, јағмура дүшдүк» комедијасыны һөкумәт изни илә
август ајынын үчүндә Саламовларын евиндә ојнајачаглар.
Милләт пишрәфти үчүн чешмдаштымыз олан знјалы
ҹаванларымызын әмсалын дәхи зијадәси илә көрмәкдә
көзләримизин ишыгланмасын дәркаһи-әһәдијјәтдән ән
сәмимүл-гәлб риҹа вә тәмәнна едириз». Дејилән вахт чәлиб
чатды. 1906-ҹы ил августун 3-дә Шамахы зијалылары
мүәллим Әлиҹаббар Оруҹәлијевин рәһбәрлији алтында
Нәҹәфбәј Вәзировун дөрд пәрдәли «Јағышдан чыхдыг,
јағмура дүшдүк» комедијасыны тамашаја гојдулар. Сабир дә
«һәјат» гәзетиндә дәрҹ етдирдији (10 август 1906) нөвбәти
мәгаләсини һәмин тамаша- нын тәһлилинә һәср етди.
Мәгаләдә тамашанын үмуми мәзмуну һәвәскар артистләрин ојуну фонунда әтрафлы шәрһ олунмушдур.
Мәгалә мүәллифи јазыр ки, тамаша көстәрилән отаг кениш
бир залдан ибарәт иди. Зал ағзына гәдәр тамашачыларла
долу олдуғундан һәрәкәт етмәк мүмкүн дејилди. Тамаша
бөјүк диггәтлә вә сон дәрәҹә сәлигәли бир шәкилдә
һазырланмышды. Шаир тамашанын сәвијјәсини вә
бурахдығы иҹтимаи-бәдии тә’сири үмумиләшдирәрәк јазыр:
«Спектакл мүнтәзәм бир сурәтдә тәртиб олунмуш вәз’ илә
һүзурә чыхарылыб, кәмали-ләјагәт илә ојнанылды...
Мәҹлисин нәһајәт дәрәҹәдә тәбии бир һаләт көстәрмәјиндән
тамашачылар зијадә мәһзуз олуб, алгышлар илә тәһсин
етмәкдә идиләр. Көрүнүрдү ки, мүнтәзим вә мүрәттиб
ҹәнаблары өз вәзифәләриндә лазымынча сә’ј едиб, гејрәт
көстәрмишләр».
Комедијанын комик гәһрәманы һаҹы Гәнбәр ролунда
мүәллим Ҹ. Ҹәбрајылбәјов чыхыш етмишдир. О, һаҹы
Гәнбәрин әхлаги-мә’нәви симасыны, ијрәнҹ мәгсәдләрини
габарыг шәкилдә тамашачылара чатдырмаг үчүн өз
һәрәкәтләриндә, нитгиндә реал, сәҹијјәви ҹизкиләр тапмыш, комик сәһнә образы јаратмаға мүвәффәг олмушдур. Ҹ.
Ҹәбрајылбәјовун ојунундакы реал, тәбии ҹизкиләрә јүксәк
гијмәт верән мәгалә мүәллифи һәвәскар ифачынын
«һәрәкати-сәкәнатында вә әдаји-кәлимат вә бәјанатында
зијадә мәһарәт көстәриб, ҹәмаәти гаһ-гаһ илә күлдүрдүјүнү»
ајрыҹа гејд едирди.
Тамашада Ашыг Вәли ролунда Мәһәммәдов, Әшрәф бәј
ролунда Ағаларбәј һүсејнбәјов, нөкәр Ҹәби ролунда
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исә Ә. М. Мустафајев мүвәффәгијјәтлә чыхыш етмишләр.
Мәһәммәдов «ашыглар тәрзиндә көзәлҹә саз чалыб, хош аваз
илә охумағында вә мәлаһәтли ојнамағында ҹәмаәш валеһ»
етмишдирсә, А. һүсејнбәјовун «өзүнү сәһнејитамашада асуда
сахламагла
мүәссир
дедији
ибрәтамиз
сөзләри»
динләјичиләрә дәрин тә’сир бурахмышдыр. Ҹәби ролунда
чыхыш едән Ә. М. Мустафајев исә өз һәрәкәт вә нитгләриндә
«бир һијләкәр нөкәри мүҹәссәм» етдирдији үчүн
тамашачыларын рәғбәтини газанмышдыр.
Ингилабдан әввәлки тамашаларын әксәријјәтиндә олдуғу кими, бурада да гадын ролларыны кишиләр ојнамышдылар. Дилбәр ханым ролунда һ. Сәфәрәлијев, Ҹаваһир ханым ролунда Ә. Исмајылов, Јетәр ролунда исә К.
Абдуллајев чыхыш етмишдир. Халг шаири гадын ролларынын ифачылары арасында Ә. Исмајыловун ојунуна
ајрыҹа диггәт ҹәлб етмиш, онун «өз сәсини вә шивејиһәрәкатыны өврәтләр шивәсинә артыг дәрәҹәдә бәнзәтмәклә» гадын психолокијасыны усталыгла ачыб тамашачылар гаршысында нүмајиш етдирмәсини јүксәк гијмәтләндирмишдир.
Нәһајәт, мә’налы вә диггәтәлајиг бир мәсәләни дә гејд.
едәк. Шамахы зијалылары бу тамашаны чаризмин төрәтдији милли гырғын сијасәти нәтиҹәсиндә Гарабағда
зәрәр чәкмиш зәһмәткешләрин «мәнфәәтинә» ојнамышдылар. Зијалыларын ианә топламаг мәгсәдилә мәһз бу әсәри
—Н. Вәзировун «Јағышдан чыхдыг, јағмура дүшдүк»
комедијасыны көстәрмәләри гәтијјән тәсадүфи дејилди.
Кечән әсрин ахырларында гәләмә алынмыш бу әсәрдә «дин
ајры гардашларын», ермәниләрлә азәрбајҹанлыларын
гәдим,
тарихи
достлуғуна,
меһрибан
гоншулуг
мүнасибәтләринә даир парлаг епизодлар вар иди ки, бүтүн
бунлар 1905—07-ҹи илләр ингилабы дөврүндә чаризмин
фитнәкар сијасәтини ифша етмәк, халглар достлуғу вә
милләтләр
гардашлығынын
тәнтәнәсини
көстәрмәк
бахымындан сон дәрәҹә мүасир сәсләнир, хүсуси мә’на вә
әһәмијјәт кәсб едирди.
Икинҹи мәҹлисин ахырларына јахын сәһнәјә дахид олан
Гыды кирвә һаҹы Гәнбәрин гәдим, ушаглыг достудур. Әсрә
јахын давам едиб кәлән бу достлуг ағыр илләрин
сынағындан кечәрәк бәркимиш, сәмими јолдашлыға вә
гардашлыға чеврилмишдир. Онлар даим дәрдләрини дә,
севинҹләрини дә бөлүшмүш, дар күндә һәмишә бир-биринә
мөһкәм арха, дајаг олмушлар. Бир-бириләринә садәҹә олараг
Гәнбәр јахуд Гыды дејә мүра14 Сиф. 734
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чиәт етмәләри дә бу достлуғун тәбиилији вә сәмимилијинә
дәлаләт едир. һаҹы Гәнбәрин өзү дә е’тираф едир ки, «мән бир
белә дајанатды ермәни көрмәмишәм. Бунлар мәнә о гәдәр
һөрмәт едибләр ки, өләнәҹән јадымдан чыхмаз» (17, 126).
Доғрудур, әсәрдә Гыды кирвә кениш, һәртәрәфли тәсвнр
олунмадығындан долғун, ичтимаи тип сәвијјәсинә јүксәлә
билмәмишдир. Әслиндә драматург белә бир мәгсәд дә
изләмәмишдир. «Гыды кирвә епизодик сурәт олса да, өз
әмәјинә күвәнән, ишкүзар олмасы илә сечилән бир тип кими
өзүнү доғрулдур вә јаддан чыхмыр. Гыды кирвә еурәтилә
јазычы... Азәрбајҹан-ермәни «дин ајры гардашлығынын»
гәднмлијини кӨстәрир... Бу образы әсәрин еурәтләриндән
фәргләндирән хүсусијјәтләрдән бири дә онун прототип кими
һәјатда јашамасыдыр. Ј. В. Чәмәзәминлинин јаздығына көрә
Шушанын јахылығындакы Дашалты кәндиндә јашајан
Гыды кирвә илә Вәзиров да таныш имиш вә ону бир тип
кими әсәрә салмышдыр. Лакин әдиб садәҹә олараг ону
һәјатда олдуғу кими комедијаја көчүрмәмиш, үмумиләшмиш
бәдии образа чеви мишдир» (48, 74—75).
Тамашаны тәһлил едәркән Сабирин әсәрдәки достлуг
хәттинә ајрыҹа диггәт јетирмәси,Тыды кирвә ролунун
ифачысы Ҹаббар. һүсејновун көзәл ојуну үзәриндә нисбәтән
кениш дајанмасы тәсадүфи дејилди. Бу һал чаризмин мәнфур
милләтчилик сијасәтинин аловлу дүшмәнн олан, ермәни вә
Азәрбајҹан халгларынын гәдим, тарихи достлуғуну бир ил
әввәл, 1905-ҹи илдә «ики јолдаш, ики гоншу»нун тимсалында
тә’сирли бәдии лөвһәләрдә әкс етдирмиш «Бејнәлмиләл»
мүәллифинин арзусу вә јарадыҹылыг идеаллары илә дә
һәмаһәнк иди. Сәһнәдә ермәни Гыды кирвә ролунда чыхыш
едән Ҹаббар һүоејновун тамашачылар тәрәфиндән һәрарәтлә
гаршыланмасы, бир тәрәфдән, артистин мәһарәтли ојуну илә
әлагәдар идисә, дикәр тәрәфдән дә ики гардаш халг арасындакы меһрибан гоншулуг 'мүнасибәтләринин парлаг
нүмајишини вә тәнтәнәсини көстәрирди. һәвәскар артист
«ермәни ләһҹәсилә данышмагла» тамашачыларын һүснрәғбәтини газанмышды.
Сабир тәрәггипәрвәр Шамахы зијалыларынын көстәрдикләри «Јағышдан чыхдыг, јағмура дүшдүк» тамашасы һаггында мәтбуатда хүсуси рә’ј чап етдирмәклә
Јанашы, һәмин тамашанын һазырланмасы вә тәшкилиндә дә
фәал иштирак етмишдир. Мәһз буна көрә иди ки,
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тамашадан бир нечә күн сонра ојунун тәшкилатчылары
мәтбуат үчүн көндардикләри мәктубларында («Иршад»)6
август 1906) «билет сатмаг вә испектаклын гејри ишләринә
чалышмаглары илә чох көмәк едәнләр» сырасында М.
Әләкбәр Сабир Таһирзадәјә дә өз тәшәккүрләрини
билдирмишдиләр.
«Јағышдан чыхдыг, јағмура дүшдүк» комедијасынын
тамашасындан дүз бир ил сонра, 1907-ҹи илдә Шамахынын
тәрәггипәрвәр зијалылары јенидән Нәчәфбәј Вәзировун
јарадыҹылығына мүраҹиәт етдиләр. Бу дәфә онлар
драматургун мәшһур «Мүсибәти-Фәхрәддин» фаҹиәсини
ојнамағы гәрара алдылар. Августун 17-дә һәмин әсәр «јетим
ушагларын мәнфәәти үчүн» тамашаја гојулду.
Тамашанын мүвәффәгијјәти вә бә’зи нөгсанлары һаггында о күнләрдә «Тазә һәјат» гәзетиндә (31 август 1907)
бөјүк бир рә’ј чап олунмушду. Рә’јдән ајдын олур ки,
«Јағышдан чыхдыг, јағмура дүшдүк» кими, «Мүсибәти-Фәхрәддин» фаҹиәси дә Сабирин јахындан иштиракы
илә һазырланмыш, тамаша көстәрмәздән әввәл Сабир
драматургун әсас гајәсини — јенилијә, елм вә маарифә
чағырыш кими мүтәрәгги идејаларыны габарыг шәкилдә
нәзәрә чатдырмаг вә тамашачыларда дәрин әхлаги-естетик
тә’сир һисси ојатмаг үчүн хүсуси бир нәғмә јазмышдВф.
Рә’јин мүәллифи «Мүсибәти-Фәхрәддин»ин «зијадә
ибрәтамиз бир фаҹиә» олдуғуна, артистләрин «өз ролунда
бөјүк мәһарәт» көстәрмәләринә јүксәк гијмәт вердикдән
сонра бу барәдә дејир: «...һәр пәрдәнин арасында мәктәб
ушаглары мәшһур шаир Ширвани Сабир әфәндинин
мүхтәлиф аһәнкдә олан мүтәәддид тәранеји-миллнј- јәләрини
һәмаваз олуб охујурдулар. һәгигәтдә о ушаглар ағзындан
ешидилән, маарифә, тәрәггијә, миллијјәтә данр олан әбјат
ҹүмләни тәрәннүмеји-тәәшшүгә кәтирир иди... Белә-белә
шејләри көрдүкдә, әлһәмдүлиллаһ, ҹәмаәтимизин дәхи
театра рәғбәти кетдикҹә кәсбн-гүввәт етмәкдәдир. Даһа
«театра кедән кафирдир» гөвлн-намәшруини фәрамуш едиб,
тәриги-ниҹатә васил олмагдадырлар».
Тамашанын рә’јчиси «пүр мә’на» адландырдыгы һәмин ше’рин мәтнини чап етдирмишдир. Бу «һопһопнамә»нин ингилабдан әввәлки нәшрләринә дүшмәјән, сонракы
чапларында исә (1948) «Илләри мә’лум олмајан ушаг
ше’рләри» бөлмәсиндә верилән вә «Елмә тәрғиб» адландырылан мәшһур нәғмәдир. «Мүсибәти-Фәхрәддин» фаҹиәсинин идеја мәзмунуна ујғун олараг, Сабир оу ше –
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риндә вахты кечмиш, муртәче адәтләри «сүнни-шиәлик»
кими дини тәригәтләри кәскин тәнгид атәшинә тутур, кәнч
нәсли јенилијә, иттифага, елм вә маарифә чағырырды:
Елмин иззәти пајидар олур,
Ҹәһлин ннкбәти чаншикар олур; һәр кәс
елм охур, бәхтијар олур,
Милләт елм илә бәргәрар олур.
Охујун, әзизләр, охумаг зәманыдыр!
Охумаг һәр адәмин әдәби нишаныдыр!
Елм илә сәрфәраз олмасаг бмз,
Ҹүмләдән бинијаз олмасаг биз,
Биздә фәхрү мүбаһат олурму?
Гејриләрлә мүсават олурму?..

һәр ики тамашынын чанлы шаһиди олан, «Јағышдан
чыхдыг, јағмура дүшдүк» комедијасында исә нөкәр Ҹәби
ролунда чыхыш едән мүәллим Ә. М. Мустафајев јазыр:
«Јахшы јадымдадыр. Јај тә’тили күнләри иди. Шама-хыда
ндик. һәвәскар јолдашларла бирликдә Нәҹәфбәј Вәзировун
«Јағышдан чыхдыг, јағмура дүшдүк» адлы әсәрини
тамашаја гојмаға һазырлашырдыг... Тамаша верәҹәјимиз
бинанын алт мәртәбәсиндә «Үхүввәт» адлы мәктәб
јерләширди. Сабир дә бу мәктәбдә дәрс дејирди. О заманлар
пәрдә галхмаздан әввәл кәрәк бир хор охунајды. Хору ифа
етмәк үчүн бизим адамларымыз јох иди. Јолдашлар мәндән
Сабирлә көрүшүб, она бир ше’р јаздырмағы... хаһиш
етдиләр. Мәктәбә ҝетдим... Јолдашларын хаһишини она
сөјләдим. Сабир... мәни мүәллимләр отағына апарды вә бир
парча ағ кағызда ашағыдакы бу ше ри јазды: Елмин иззәти
пајдар олур...
Ше р мәним чох хошума кәлди. Мән Сабирдән ше’ри өз
шакирдләринә хорла охутдурмағы хаһиш етдим. Тамаша
кеҹәси Сабир ушаглары илә бирликдә тамаша салонуна
кәлди. Онлар пәрдәнин габағында дуруб, һәмин ше ри авазла
охудулар. Тамашанын кедиши заманы биз Сабирдән хаһиш
етдик ки, галыб әсәрә ахыра гәдәр тамаша етсин. О бизә белә
ҹаваб верди:
— Чох мәмнунијјәтлә галардым, анҹаг өзүнүз билирснниз ки, ушаглар һамысы шәһәрин ашағы һиссәсиндә,
мәктәбдән чох узагда јашајырлар. Мән кәрәк онлары өзүм
евләринә апарыб, валидејнләринә чатдырам, — де- Јиб
биздән ајрылды» (63,234—235).
Шамахы зијалыларынын көстәрдикләри «МүсибәтиФәхрәддин» тамашасына даир илк мәтбу рә’ј бахымындан бу
сәтирләрә јанашдыгда, хатирә мүәллифинин ја-
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нылдығы, јаддашынын ону алдатдығы дәрһал нәзәрә чарпыр.
һәлә ону демирик ки, Сабирин һәмин ше’ри илә Н. Вәзировун
«Јағышдан чыхдыг, јағмура дүшдүк» ко- медијасы арасында
идеја-мөвзу ҹәһәтдән һеч бир әлагә вә охшарлыг да јох иди.
Хатирә мүәллифи хорун пәрдә галхмаздан әввәл охундуғуну көстәрир вә Сабирин әсәрә ахыра гәдәр баха
билмәмәсинин сәбәбини дә бунунла, шаирин мәктәблиләри өз
валидејинләринә чатдырмаға тәләсмәси илә әлагәләндирир.
һалбуки һәмин нәғмә тамашаны әввәлдән ахыра кими
мүшајиәт едәрәк «һәр пәрдәнин арасында» охунмушдур ки, бу
да «Мүсибәти-Фәхрәддин»ин мүтәрәгги идејасынын габарыг
шәкилдә тамашачылара чатдырылмасында мүһүм рол
ојнамышдыр.
Нәһајәт, нә «Јағышдан чыхдыг, јағмура дүшдүк» комедијасы вә нә дә «Мүсибәти-Фәхрәддин» фаҹиәси көстәрилдији заман, јә’ни 1906—1907-ҹи илләрдә Сабир һеч бир
мәктәбдә дәрс демирди. Халг шаиринин һәләлик мүәллимлик һүгугу да јох иди. Сабир мүәллимлик вәсигәсини
анҹаг 1908-ҹи илдә алмыш вә бундан сонра педагожи
фәалијјәтә башламышдыр.
Хатирәдәки нөгсанлары гејд етмәкдән мәгсәдимиз охучулары дүзкүн истигамәтләндирмәк, «Елмин иззәти пајидар
олур» мисрасы илә башланан мәшһур нәғмәнин јазылмасы вә
нәшри тарихинә даир мөвҹуд әдәбијјатдакы долашыглығы
арадан галдырмагдан ибарәтдир. Чүнкн бу нөгсанлар
мүасирләринин Сабир һаггында мәгалә вә хатирәләрини
топлајыб
нәшр
етдирмәклә
фајдалы
иш
көрән
тәдгигатчынын да нәзәриндән гачмыш, һәмин сәһвләр
барәсиндә китабын шәрһләриндә һеч бир гејд верилмәмишдир.
Ҝөстәрилән әдәби-бәдии фактларын мигдары нә гәдәр
аздырса, мә’насы вә мәзмуну бир о гәдәр бөјүкдүр. Бу фактлар
һәм театр тарихимизи, халг шаиринин театра даир
әдәби-нәзәри көрүшләрини өјрәнмәк, һәм дә Сабирлә
Нәҹәфбәј Вәзиров јарадыҹылығы арасындакы идејатематик
әлагәләри арашдырмаг бахымындан мүһүм әһәмијјәтә
маликдир. Бунлар шаирин драматуркија, театр вә мусигијә
мүнасибәтини әкс етдирән вә бизә һәләлик Мә’лум олан јеканә
мүлаһизәләридир.
5
Әсримизин әввәлләриндә баш верән ингилаби-сијаси
һадисәләр Азәрбајҹан мәдәнијјәтинин башга саһәләри
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нло јанашы, халг маарифннин инкишафы, мәктәб шәбәкәснннн кенншләнмәси үчүн дә әлверишли шәраит јаратды.
Тәрәггнпәрвәр халг зијалыларынын фәалијјәти даһа кениш
мигјас алды. Халг күтләләринин маарифләнмәси, кәнҹ
нәслин тә’лим-тәрбијәси саһәсиндә чох мүһүм ншләр
көрүлдү. Бакыда вә Азәрбајҹанын рајонларында јени үсуллу
мәктәбләрин ачылмасы, ана дилиндә програм вә
дәрсликләрин јарадылмасы, ушаглар үчүн ајрыча
журналларын бурахылмасы, хејријјә ҹәмијјәтләринин
тәшкили вә с. буна мисал ола биләр.
Халг ичәрисиндә бөјүк нүфуза малик маариф хадимләри сырасында М. Ә. Сабирин шәрәфли јери вардыр.
Мүтәрәгги Азәрбајҹан педагожи фикринин инкишафы тарихиндә мүһүм хидмәтләри олан Сабирин ады маариф,
мәктәб, кәнч нәслин тә’лим вә тәрбијәси мәсәләләри илә сых
сурәтдә бағлыдыр. Илк тәһсилини моллаханада алан, јазы
јаздығына көрә молласы тәрәфиндән дөјүлән шаир сонралар
өз јарадыҹылығында вәтән өвладынын тәһсили вә тәрбијәсн
мәсәләләринә кениш јер вермишдир. О г халг маарифи вә
мәктәб һаггында ајрыҹа әдәби-нәзәри мәгаләләр јаздығы
кими, јени типли мәктәбләрә дүшмән олан һәр ҹүр мүртәҹе
үнсүрләри дә өз сатираларында кәскин тәнгид атәшинә
тутмушдур. Сабир сөзүн кениш мә‘насында әсл халг
мүәллими олмушдур. О бир мүддәт Шамахыда мәктәб
ачмыш, өмрүнүн сон күнләринә кими мүәллимлик етишдир.
Ушагларын севимли шаири олан Сабир, ејни заманда,
мәктәблиләр үчүн хүсуси нәғмәләр, мәнзум һекајәләр,
тәмсилләр јаратмышдыр.
Шаирин үмумән публисист әсәрләри кими, маариф вә
мәктәб» мөвзусунда јаздығы мәгаләләри дә сон илләрә гәдәр
топланыб нәшр едилмәдијиндән габагҹыл Азәрбајҹан
педагожи фикринин вә халг маарифинин инкишаф тарихини
өјрәнән мүәллифләрин тәдгигатындан кәнарда галмышдыр.
һалбуки бу мәгаләләри диггәтлә өјрәнмәдән шаирин
мүтәрәгги педагожи көрүшләрини елми вә әһатәли шәкилдә
шәрһ етмәк чәтиндир.
Сабирин јахындан иштиракы илә һәјата кечириләв вә
мүһүм әһәмијјәти олан иҹтимаи-фајдалы тәдбирләрдән бири
Шамахыда күтләви халг китабхана-гираәтханасынын
ачылмасы иди. Бә’зи мәнбәләрдә дејилдијинә көрә,
китабхананын тәшкили үчүн мадди вәсаит топламаг
мәгсәдилә кечирилән әдәби кеҹәләрдә Сабир фәал иштирак
етмишдир (85, 77). 1906-ҹы ил мајын 7-дә һәмин
китабхананын тәнтәнәли ачылышы олмуш, бир һәфтә
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сонра, мајын 14-дә «һәјат» гәзетиндә бу хүсусда мүфәссәл бир
мүхбир мәктубу дәрҹ едилмишдир. «Шамахыда Мүсәлман
гираәтханасынын рәсми-күшады» адланан һәмин мәктуб
тәнтәнә мәрасиминдә иштирак едән шәхсләр, ајры-ајры
натигләрин чыхышлары, Бакы, Тифлис, Гори, Салјан вә башга
шәһәрләрдән көндәрилмиш тәбрик телеграмлары һаггында
ајдын тәсәввүр верир.
Китабхананын тәнтәнәли ачылышында чыхыш едән беш
нәфәр натигдән бири дә Сабир иди. Динләјичиләр тәрәфиндән
һәрарәтлә гаршыланан халг шаири гираәтха- нанын ачылышы
мүнасибәтилә гәләмә алдығы мәнзум тәбрикини охумушдур.
Јығынҹагдакылара дәрин тә’сир бурахан һәмин чыхыш барәдә
мүхбир мәктубунда бу сә- тирләри охујуруг: «М. Әләкбәр Сабир
һәзәратдан мә’зун олуб, гираәтхана үчүн иншад етдији
тәбрикнамәсин оху- ду. Әһли-мәҹлис тәһсинатындан әлавә, бир
маһуд хәл’әт илә дәхи мүшарилејһи мүхәллә’ бујурдулар».
Сабирин бурада охудуғу ше’ри вә онун сонракы та- леји
һаггында дәгиг мә’лумат јохдур. Бу хүсусда анҹаг шаирин
мүасирләринин хатирәләриндә бә’зи гејдләрә раст кәлирик.
Тәнтәнәли ачылышын иштиракчыларындан олан гоҹаман
мүәллим Ҹәмо Ҹәбрајылбәјли 1936-ҹы илдә. мәтбуатда дәрҹ
етдирдији хатиратында дејир: «Сабир 1907-ҹи илдә Шамахы
зијалыларынын иштиракы илә ачылмыш күтүбхана вә
гираәтхананын рәсми-күшады мүнасибәтилә сөјләдији «Елм»
мәнзумәсинин сурәтини мәнә вә’д етдисә дә, алмаг мүјәссәр
олмады. Әсәр тапыл- мыш олса әдәбијјатымыз үчүн бөјүк бир
зӘнкинликдир. Мәнзумә о дәрәҹәдә көзәл иди ки, күтүбхана
һеј’әти Сабирин мүкафатланмасыны гәрара алмышды» (63,
192). Ҹәмо Ҹәбрајылбәјли отуз ил сонра чыхан «Хатирәләрим»
адлы мемуарында исә бу мәсәлә илә әлагәдар даһа кениш
мә’лумат вермиш, әсәрин «Тәрәгги әламәт- ләри» фәслиндә
Шамахы китабхана-гираәтханасынын ачылмасына хүсуси
бөлмә һәср етмишдир.
Китабхананын тәшкили үчүн көрүлмүш һазырлыг ишләрини мүфәссәл тәсвир етдикдән сонра мемуар мүәллифи
јазыр:
«Бу гајда илә ҹүрбәҹүр манеәләрә, даннаглара бахмајараг, шаирләрин вә тәрәггипәрвәр адамларын көмәјн илә
1907-ҹи илә гәдәр һазырлыг ишләри давам етди. Нәһајәт,
1907-ҹи илин ијул ајында гираәтхана-китабхана ачылды.
Китабхана вә гираәтхананын тәнтәнәли ачылыдшна хејли адам
јығылмышды. Тејмур аға Худавердијев
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Шамахынын тарихнндән, китабхана вә гираәтхананын мәдәнн
очаг олдуғундан, әһәмијјәтиндән данышды. Әзиз шаирнмнз
Аббас Сәһһәтсөз алыб гисмән нәср, гисмән дә нозм нлә көзәл
чыхыш етди.
Сонра да сөз мәрһум Мирзә Әләкбәр Сабирә верилди.
Шанр утана-утана, әли әсә-әсә, ҹибиндән узун лент шәкилли
кағызыны чыхартды. һәмин кағыза јазмыш олдуғу «Елм» адлы
ше’рини охуду. Тәәссүф ки, бу ше’р «һопһопнамә»јә
дүшмәмишдир.
О заманлар гәза рәиси Фјодоров фамилијалы, нисбә- тән,
маарнфпәрвәр бир шәхс иди. О да чыхыш етди вә гыса тәбрнк
сөзүндән сонра деди: «Үмидварам ки, бурасы анҹаг мәдәнијјәт
оҹағы олаҹаг вә башга тәшәббүсләрә бурада мејдан
верилмәјәҹәк».
Аббас Минасазов, Нәҹәф Садыгов, Әли Исмајылов вә мән
чыхыш едиб китабхананын инкишафы үчүн әлимнздән кәләни
әсиркәмәјәҹәјимизә сөз вердик» (96, 66).
Хатирәдән кәтирдијимиз бу сәтирләри китабхананын
ачылмасындан ҹәми бир һәфтә сонра мәтбуатда дәрҹ едилмиш
вә јухарыда ады чәкилән мүхбир мәктубу илә тутушдурдугда,
онларын арасында бир сыра ҹидди мәзмун фәргләри олдуғу
мејдана чыхыр. Бу да тәбиидир, чүнкн 80 илә јахын өмүр
сүрмүш халг мүәллиминин һәјатынын сон чағларында гәләмә
алдығы бу хатирәләр, китабын мүгәддимәсиндә дә дејилдији
кими,
«узун
мүддәт
апарылан
күндәлик
әсасында»
јазылмамышдыр (сәһ. 13). Мүәллиф даһа чох өз јаддашына
әсасланды-: ғындан хатирәләрдә бир сыра дәгиг олмајан, һәтта
јант лыш мүлаһизәләрә дә тәсадүф едилир. һәмин гүсурларын
көстәрилмәсини зәрури вә фајдалы билирик. Бир дә она көрә ки,
бурада сөјләпилән јанлыш мүлаһизәләр елми әдәбијјата да јол
тапмыш, бир сыра тәдгигат әсәрләриндә (86, 17—18) дөнә-дөнә
истифадә олунмуш, аз гала «илк мәнбәјә» чеврилмишдир.
Тәкчә Шамахы гираәтханасынын ачылышына һәср
олунмуш сәһифәләрдә хатирә мүәллифи, мәсәлән, ашағыдакы
сәһвләрә јол вермишдир:
Әввәлән, Шамахыда күтләви китабхана 1907-ҹи илин
ијулунда дејил, 1906-ҹы илин мајында ачылмышдыр.
Икинчиси, мүхбир мәктубундакы: «...гәзавәтпәнаһиһәзрәт һачы әфәнди бир нитги-мүфир бујуруб гираәтхат нәнин
ә’ла дәрәчәдә фајдалы бир мәкани-шәриф олдуғун әһли-мәчлисә
билдириб вә бу мәканы өз исми илә мүсәмма сахламаг, јә’ни
һәгигәтдә бир әдәбијјата даир ханә
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галмасы хүсусунда төвсијәләр бујурдулар» — свзләрини
хатирәдән кәтирдијимиз: «Үмидварам ки, бураса анчаг
мәдәнијјәт оҹағы олаҹаг вә башга тәшәббүсләрә бурада мејдан
верилмәјәҹәк» — сәтирләри илә тутушдурдугда ајдын олур ки,
Шамахы газысынын төвсијәси хатирәдә началникин нитги
кими тәгдим едилмишдир.
Үчүнҹүсү, гираәтхананын ачылышында гәза рәиси
фјодоров јох, рәисәвәзи Афанасјевски чыхыш етмишдир. о
күнләрдә Фјодоров гәза рәиси дејилди. Рәис вәзифәсини
һәләлик Афанасјевски ифа едирдн. Фјодоров гираәтхананын
тәшкилиндән тәхминән ики ај сонра, 1906 ҹы илин ијул ајында
Шамахыја гәза рәиси тә’јин олун* мушду. Сабирин 1906-ҹы ил
ијулун 24-дә «һәјат» гәзе- тиндә дәрҹ етдирдији мәгаләсиндәки
«тазә варид олмуш началникимиз капитан Фјодоров
ҹәнаблары» ифадәси дә бу фикрин доғрулуғуну тәсдиг едир.
Дөрдүнҹүсү, хатирә мүәллифи јығынҹагда шаир Аббас
Сәһһәтин, Әли Исмајыловун вә өзүнүн чыхыш етдикләрини
көстәрир. Аббас Сәһһәт илә Ҹәмо Ҹәбрајылбәјлинин
чыхышлары барәсиндә мүхбир мәктубунда һеч бир мә’лумата
раст кәлмирик. Әли Исмајыловун чыхышына кәлинҹә, демәк
лазымдыр ки, китабхана ачылан күнү о, Шамахыда
олмадығындан
јығынҹагда
шәхсән
иштирак
едә
билмәмишдир. Бу барәдә мәгаләдә дејилир: «Аббасбәј
Минасазов ҹәнаблары Горидән, Тифлисдән, Бакыдан,
Салјандан... көндәрилән телеграмлары ҹамаата охудулар. О
ҹүмләдән мүәллимләр Әлиҹаббар Исмајылов (хатирәдә Әли
Исмајылов
кими
көстәрилир
М. М.)
вә Бабабәј
Сәфәрәлибәјовун телеграмлары иди ки, һәр бири беш манат да
ианә етмишдиләр. Ҹамаат исә телеграм көндәрән зәвата
гаибанә ризамәндлик илә тәшәккүр ет- диләр».
Нәһајәт, хатирәдә Сабирин ше’р охумасы илә әлагдар
ишләнмиш «утана-утана», «әли әсә-әсә» кими нфадәләр дә
диггәтә вә ислаһа мөһтаҹдыр. Бунларын һеч бири халг
шаиринин вүгарлы тәбиәтинә, поетик сөз усталарына мәхсус
трибун характеринә ујғун дејилдир. Сабирин чыхышынын
динләјиҹиләр тәрәфиндән һәрарәтлә гаршыланмасы вә
бурахдығы иҹтимаи-бәдии тә’снр дә һәмин ифадәләрлә
зиддијјәт тәшкил едир.
Ејни тә’сир күҹүнү биз Сабирин Мүзәффәрәддин шаһын
вәфаты мүнасибәтилә гәләмә алдығы вә һәмин күнләрдә
јығынҹагда охунмуш әсәрләриндә дә ајдын көрүрүк. 1907-ҹ«
ил јанварын 11-дә «Иршад» гәзетиндә дәрч
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еднлмнш бир мәгалә бу ҹәһәтдән диггәтәлајигдир. Мүзәффәрәдднн шаһын вәфаты илә әлагәдар Шамахыдакы
тә'знјә мәҹлисинин кениш тәсвири верилмиш һәм-ин мәгаләнин бнр јериндә охујуруг:
«Имамлы мәсҹид мәктәбинин мүтәәллимләри өз мүәллимләри Мир Бағыр илә бәрабәр мәсчидә дахил олуб. Ә.
Сабир Таһирзадәнин мәғфур Мүзәффәрәддин шаһ вәфаты
мүнасибәтинҹә инша етдијн:
«Гәрини-мәғфирәт гыл, ја илаһи,
Мүзәффәрдин вәфалы падшаһи» —

сүрудуну бир сәс илә ахыра кими охудулар. Бу әтфалимәсумләрин ләһни-мәһзунанәләри һазируну бәғајәт мүтәәссир етди.
Сүруд тамам олдугда Ә. Сабир Таһирзадә үләмадән
мә’зун олуб, минбәр үзәриндә мәктубән шаһ һәзрәтләринин
вәфаты мүнасибәтинҹә һүрријјәтә аид бир нитг охуду».
Истәр лирик, истәрсә сатирик ше’рләриндә азадлыг вә
истигбал мотивләрини дөнә-дөнә тәсвир вә тәрәннүм едән
бејүк шаир, көрүнүр, Мүзәффәрәддин шаһын вәфаты
мүнасибәтилә сөјләдији нитгиндә дә ејни мотивләри өн плана
чәкмишдир. Тәәссүф ки, јухарыда һаггында бәһс олунан
«Елм» мәнзумәси кими, шаирин «һүрријјәтә аид охудуғу» бу
јазылы нитгинин мәтни дә бизә кәлиб чатмамышдыр.

6
1907-ҹи илдә Сабир мәтбуатда «Заман нә истәјир? Амма
биз...» адлы бөјүк бир мәгалә илә чыхыш етмишднр («Тазә
һәјат», 19 сентјабр 1907). Адындан да көрүндүјү кими,
мүәллиф чох мүһүм бир мәсәләјә тохунмуш, өз охуҹусуну
дөврүн,
заманын
тәләбләри
илә
таныш
етмәјә
чалышмышдыр. «Заман нә истәјир?» мәгаләси «ҹәһаләтин,
гәфләтин әлејһинә јазылмыш гијмәтли әсәрдир. Мүәллиф
заманын, әсрин ганун вә тәләбләрини бү4 түн бачарығы илә
охуҹуларын нәзәриндә ҹанландырыр,
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халгыны јени әсрин руһуна мүвафиг һәрәкәт етмәјә чағырыр» (78). Мәгалә зәманәни-азадлыг уғрунда мүбаризә
илләрини дәриндән дәрк вә тәсдиг едән ингилабчы демократ
вә маарифпәрвәр шаирин мә’налы чағырышы кими сәсләнир.
Әсәрин әввәлиндә Сабир «милләтә, миллијјәтә көмәк»
бахымындан инсанлары үч әсас гисмә (ушаглар, ҹаванлар вә
гоҹалар) бөлүр. Сонра да кәнҹләрдән, азадлыг уғрунда
мүбаризәдә, ҹәмијјәтин тәрәггиси вә инкишафыда кәнҹлијин
ролундан кениш бәһс ачыр, онлары халгын кәләҹәк
хиласкарлары, әсл сәадәт мүбаризләри кими сәҹијјәләндирир.
Кәнҹлијин көзәл мә’нәви кејфијјәтләринә, идракына, ағыл вә
камалына јүксәк гијмәт верән тәрәггипәрвәр шаир дејир:
«Анлашылды ки, милләтин пишрәфтинә, сәадәтинә баис
олан... ҹаванлардыр. Амма һансы ҹаванлар? Бурасы бөјүк
суалдыр. Ҹавабына иҹ- зими е’тираф илә буну дејә биләрәм
ки, о ҹаванлар раһи- ниҹата, тәриги-сәадәтә дәлил, һади ола
биләр ки, охумуш олалар, али мәдрәсәләрдә тәһсилиелм,
тәһсили-кәмаләт етмиш олалар. Ана дилләриндән...
зијадәсинҹә дә олма- са, кафи гәдәр хәбәрдар олмуш өлалар».
Сабирә көрә мәһз белә кәнҹләр — елм, билик вә камал саһиби
олан кәнҹләр халг иши уғрунда, азадлыг уғрунда фәал мүбаризә апара биләрләр. Инди елм, мәдәнијјәт, ингилаб әсридир.
Кәнҹләр заманын руһуна ујғун һәрәкәт етмәли, елмин
әсасларына јијәләнмәк үчүн һәр ҹүр чәтинлијә синә көрмәли,
мөһкәм ирадә саһиби олмалыдырлар. Мүвәффәгијјәтин рәһни
мәһз бундадыр.
Вәтәнпәрвәр шаир кәнҹләрин ана дилиндә тәһсил ала
билмәмәсинин сәбәбләри үзәриндә дә дајанмыш, «мил- ләтдән,
миллијјәтдән бихәбәр олан» зијалылары кәскин тәнгид
атәшинә тутараг бунун фаҹиәли бир һал олдуғуну тәәссүфлә
хатырлатмышды. Мүәллиф бу барәдә дејир: «һејф ки,
мәәттәәссүф буну сөјләјә биләрәм кимилләтимизин авам
ҹаванлары чох-чохдур. Милләтдән, миллијјәтдән бихәбәр
оланлары даһа чохдур. Нә тәәссүфлү бир һал! Бундан даһа
бөјүк тәәссүф олунаҹаг бурасыдыр ки, охумуш ҹаванларымыз
дәхи әксәријјәт илә ана ди- линдән... лазымынҹа хәбәрдар ола
билмәјибләр.
Әҹәба,
бу
тәгсир
кимдәдир,
охумушларымыздамы?
Хејр!
Хејр!
Тәгсир
бизим
мәктәбсизлијимиздәдир, үсулу-ҹәдид үзрә тәшкил олунмуш
мүнтәзәм
мәктәбләримиз
олмамасындадыр».
Башга
маарифпәрвәр јазычылар кими, Сабнр дә мәктәби, маарифи
идеализә едир. Маариф вә мәдәниј-
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јәтә бөјүк үмидләр бәсләјән тәрәггипәрвәр шаир «дәрдин
чарәсини» мәктәбдә көрүр:
«Даһа о заманлар кечди, мәдәнијјәт, һүрријјәт заманы
кәлди. һәр бир дәрдин, илләтин чарәсинә бахмаг заманы
јетншдн. Әҹәба, бизим дәрдимизин чарәси вармы? Бәли!
Бәли!.. Билирмисән чарәмиз нәдир? Бәли, чарәмиз, ән бөјүк
чарәмиз мәктәбдир. Мәктәб, јенә мәктәб! һәлә нсә һәр
шәһәрдә, баҹардыгҹа һәр кәнддә иштијаг илә, иттифаг илә
мәктәб ачмалы... өвлади-вәтәни тәрәггијә, мәдәнијјәтә исал
етмәли, бунунчүн дә чалышмалы!
Амма кимләр чалышмалы? Зијалы ҹаванлар! Чүнки
ислам милләтиндә мәктәби пул ачмаз, пуллулар да ачмаз, нә
төвр олса да охумуш, зијалы ҹаванлар ачарлар. Знра
пуллуларымыз әксәријјәтлә авам олдуглары үчүн мәктәбин
фаидәсини, мәнфәәтини, хејрини кәмалынҹа дүшүнмәзләр.
Дүшүнмәдикләри үчүндүр ки, бу јолда сәр- фнһиммәт едиб
пул да хәрҹләмәзләр. Ама охумуш, гејрәтли ҹаванлар о авам
әғнијаны маариф јолуна тәшвиг, тәрғиб едиб дә мәктәб
ачдыра биләрләр».
Сабир 1905—1907-ҹи илләрдә, јатмыш, мәзлум халгларын артыг гәфләт јухусундан ајылдыглары, азад, хошбәхт кәләҹәк уғрунда гызғын мүбаризәјә башладыглары бир
вахтда «милләт хадимләринин», «пуллуларын» фәалијјәтсиз, тәшәббүссүз галдыгларыны, заманын сәсинә
чаваб вермәдикләрини көрүб од көтүрүр, «Еј ваһ, нә гәмли
һаләт, нә јаман рәзаләт, аман аллаһ, бу кирдаблар бизи
боғур, биз һәлә гафил дуруруг» — дејә әзәмәт вә гәзәб долу
сәсини уҹалдыр, охуҹусуну зәманә илә ајзглашмаға, тәрәгги
вә јүксәлишә чағырыр. Мәгалә зијалылара, кәнчләрә
мүәллифин' мә’налы мүраҹиәти илә битир: «һәркаһ сиз 6у
шанлы вәзифәнизи лајигинҹә јеринә јетирсәниз, јәгин ки,
јәгин единиз ки, зәнҹири-әсарәтдә, гејди-чәһаләтдә боғулуб
галмыш
милләтдашларынызы
гәрг
олдуглары
вәртеји-һәлакәтдән саһили-ниҹата чыхарда биләрсиниз.
Мәктәб ачдырын, мәктәбләр ачдырын, таки нәтичәсиндә о
биз дејән охумуш, бөјүк охумуш, ана дилиндән... хәбәрдар
олан ҹаванлар саһәарајы-мејданитәрәгги олсунлар. Бир дә
тәгазаји-зәманы мүлаһизә едиб дә иш көрмәли!
Билирмисиниз заман нә истәјир? Амма биз...»
Бу илләрдә маариф, мәктәб, кәнҹ нәслин тә’лим вә
тәрбијәси Сабири ән чох мәшғул едән мәсәләләрдән олмушдур. Бу һәмин дөвр иди ки, шаир имтаһан вериб мүәллимлик вәсигәси алыр, маарифпәрвәр зијалыларын кө220

мәји илә Шамахыда мәктәб ачыр, достларына јаздығы
мәктубларын бириндә дедији кими, «үсули-тәдрисин әмә- ли
олараг ганун вә гәваидин» өјрәнир, «мәктәбә лазым олан
үлумә» бәләд олур (76, 223).
Шаирин педагожи фәалијјәти онун әдәби-бәдии јарадыҹылығына зәнкин материал вермишдир. Педагожи
фәалијјәтиндә раст кәлдији манеә вә чәтинликләр Сабирин
һәм ше’рләриндә, һәм дә публисист әсәрләриндә парлаг әкс
олунмушдур. Шаир бу заман гәләмә алдығы сатираларында
«үсули-ҹәдид» мәктәбләриндән ваһимәјә дүшән мүртәреләри,
«өвлади-вәтәнин» тәрбијәси үчүн бир гәпик пул вермәјән
пуллулары, мәктәб чохалдыгҹа ҹиби бошалан руһаниләри,
«Оғул мәнимдир әкәр, охутмурам, әл чәкин!» — дејиб, өз
ушағыны мәктәбдән чәкән авам- лары кәскин тәнгид атәшинә
тутурду («Ваһ! Бу имиш...», «Охутмурам, әл чәкин!», «Арзу»,
«Бу бојда!..», «Верми- рәм а!..», «Нечин мәктәбә рәғбәтим
олмајыр?» вә с.).
Сабир кениш халг күтләләринин өз инсанлыг һүгугларыны дәрк етмәси үчүн онларын ајылмасына, маарифләнмәсинә мүһүм шәртләрдән бири кими бахырды. Мәктәбин
иҹтимаи-тәрбијәви ролуну нәзәрә алан шаир јени типли
мәктәбләр ачылмасыны зәрури һесаб едирди. Лакин
буржуа-мүлкәдар ағалар, һәмчинин онларла һәмфикир олан
руһаниләр мәктәбләрин ачылмасына һәр васитә илә
мүгавимәт көстәрирдиләр. Мәгаләләринин бириндә шаир
дејирди: «...бизим шәһәрдә мәктәбин вә фајида- ти-мәктәбин нә
олдуғун билмәјәнләр чохдур, һәтта үсули- ҹәдид үзрә тәдрисин
адындан белә горханлар даһа зија- дәдирләр... Бә’зән
әрбаби-гәрәзләр, јә’ни кисәдустлар, худпәрәстләр, — мәктәб
ачылыр исә кисәләриндән пул алыныр, — горхусундан
үсули-ҹәдидәни әвамүннасын нә- . зәрләринә бир әмри-гәбиһ
вә бир әмәли намәшру» кими көстәрирләр. Одур ки, ил јарым
бундан әгдәм тәшәббүсүндә олдуғумуз мәктәби-миллијјәмиз бу
һала кими әлаҹпәзир олуна билмәјир» («Тазә һәјат», 6 мај
1908).
Сабир варлы синифләрин елм, маариф вә мәдәнијјәтә
гаршы мәнфи мүнасибәтләрини көрүб онлардан үз дөндәрир,
беләләрини халг, вәтән вә милли гејрәт һис- синдән узаг
олдугларына көрә иттиһам едир: «Инди мәним кисәдустлара
дејәҹәк бир сөзүм јохдур; гој онлар бу ләамәт илә мүһафизә
етдикләри кисәләрин гәбирләринә апарсынлар; гој онлар
милләт өвлады дејил, өз өвладларын да охутмасынлар» —
дејирди. Лакнн шаир халга инамыны һеч вахт итирмир,
кәләҹәјә никбнн нә221

зорләрлә бахырды. 0, халга вә вәтәнә хидмәт етмәк әзмнндә
олан гејрәтли вәтәндашларына, маарифпәрвәр зијалылара
мүраҹиәт едир, «мәним бир тәвәггәм, бир ха- һншнм вар исә...
инсанијјәт рүтбәси, миллијјәт шә’ни, маариф дәрәҹәси
таныјан гејрәтмәндани-вәтәнимиздән- днр», — дејәрәк өз
үмидини мәһз онлара бағлајырды.
Буна көрә дә халг хадимләри вә маарифпәрвәр зијалыларын* вәтән өвладынын сәадәти, истигбалы наминә
һәјата кечирдикләри һәр бир хејирхаһ, мәдәни тәшәббүс
Сабир тәрәфиндән һәрарәтлә гаршыланыр, гызғын мүдафиә
едилирди. 1906-ҹы илдә Шамахыда реалны вә русмүсәлман
мәктәбләринин ачылмасы, китабхана вә «басмахана»
тәшкилинә даир
мәсәлә мүзакирәси белә мәдәни
тәшәббүсләрдән олдуғу үчүн торәггипәрвәр шаири севинднрмиш вә ону јени-јени мәгаләләр јазмаға руһландырмышды. Сабирин тәдгигатчыларындан бири бу мәсәләдән
данышаркән дејир: «1906-ҹы илдә Шамахы маарифпәрвәрләринин тәшәббүсү илә Шамахыда реалны мәктәбин
ачылмасына изин верилир. Шаир бу һадисәдән руһланараг
«Иршад» гәзетиндә кичик бир мәгалә нәшр етдирир ки,
бундан да мәгсәд бу шад хәбәри халга чатдырмаг вә халг
балаларыны мәктәбә тәрғиб етмәкдир» (79). Ахта- рышлар
көстәрир ки, Шамахы реалны мәктәбинин ачыл- масына
даир Сабир «кичик бир мәгалә» дејил, «һәјат» вә «Иршад»
гәзетләриндә бир силсилә мәгалә дәрҹ етдирмишдир.
Маарифпәрвәр шаир мәктәб мәсәләсинә даир илк мәгаләни 1906-ҹы илин августунда јазмышдыр. О һәмин
мәгаләдә охуҹуларына белә бир шад хәбәр верирди ки,
«Шамахыда букүнкү маарнфдуст бабалар кәләҹәкдә вәтәнин
вә өвлади-вәтәнин тәрәгги вә гәалисин анҹаг охумагда
мүшаһидә етдикләриндән Шамахынын 2-ҹи частында ваге
Дәрәмәһәллә ады илә мәшһур олан бир гитә хараба јери
өз^хәрҹләри
илә
руси
вә
мүсәлмани
мәдрәсә
бинакүзарлығындан өтрү губернатордан әризә васитәси- лә
тәвәгге етмишдиләр» («һәјат», 24 август 1906). Сон- ракы
мәгаләләриндә мүәллиф «реални ушголанын тәшки- лнндән
өтрү» артыг губернатор тәрәфиндән попечителә көстәриш
верилмәсиндән, мәктәб үчүн мадди вәсаит топланмасындан,
мүфәттишин
кәлмәсиндән,
билаваситә
әмәли
ишә
башланмасындан бәһс едирди.
Беләликлә, маарифпәрвәр шаир өз мәгаләләриндә
Шамахы реалны мәктәбинин ачылмасы просесини кениш
шәкилдә ишыгландырмышдыр. Бу мәгаләләрлә јахындан

222

танышлыг белә бир иддиа үчүн әсас верир ки, Сабир
Шамахыда мәктәб ачмаг барәсиндә һөкумәтә әризә тәгдиминдән башламыш изин алынмасына, бина тикинтиси
үчүн мадди вәсаит топланмасына, мүфәттишин кәлмәсинә,
шакирдләрин гәбулуна вә нәһајәт, мәктәбин тәнтәнәли
ачылышына гәдәр, — бүтүн мәрһәләләрини диггәтлә
изләмиш, һәмин мәктәбин билаваситә тәшәббүсчүсү вә
тәшкилатчыларындан бири олмушдур.

7
Сабир јалныз мәктәбин иҹтимаи-тәрбијәви әһәмијјәтини кениш охуҹу күтләләринә изаһ етмәк вә онун әлејһдарларыны писләмәклә кифајәтләнмирди. О, һабелә гызғын
әмәли фәалијјәт көстәрир, бир мүддәт Шамахы мәктәбләринин бириндә көмәкчи мүәллим сифәти илә дәрс дејир,
ушагларын тәһсил вә тәрбијәси илә мәшғул олурду.
Маарифпәрвәр шаир һәмјерлиси Султан Мәҹид Гәнизадәјә
јаздығы 1908-ҹи ил 17 август тарихли мәктубунда бу
мәсәләдән бәһс едәрәк дејирди: «...Иштијаг вә мәһәббәтим елм
вә маарифәдир. Бојлә олдуғу үчүндүр ки, беш ај олур ки,
мәдари-мәишәтим олан дүканҹығазымы фүрухт едиб,
үсули-тәдрисин әмәли олараг ганун вә гәваи- дин тәһсил үчүн
фәзиләтмәаб Әбдүлхалыг әфәндинин мәктәбинә кетмәклә
бәрабәр, мәктәбә лазым олан үлумә дә кәсби-бәләдијјәт
етмишәм. һала ики ајдан зијадәдир ки, о мәктәбдә ушаглара
тә’лим едирәм, һәм дә тә’лими- ми тәгдир едијорлар» (76, 223).
Бу мәктубундан аз сонра Сабир, ики илә јахын уғрунда
гызғын мүбаризә апардығы ән бөјүк арзуларындан бирини
һәгигәтә чевирир, габагҹыл зијалыларын вә тәрәггипәрвәр
адамларын көмәји илә Шамахыда јени үсуллу бир ибтидаи
халг мәктәби ачмаға мүвәффәг олур.
Халг шаиринин «мәктәби-миллијјәмиз» дејә гејд етдији, елми-педагожи әдәбијјатда адәтән «Мәктәби-\м- мид»
адландырылан һәмин мәктәб БӘ онун тә лнм-тодрис
хүсусијјәтләри, фәалијјәти һаггында мә’лумат сон дәрәҹә
мәһдуддур. Сабирин педагожи көрүшләри үзәриндә хүсуси
тәдгигат апармыш Әмир Тағыјевин «Мәктәби-ммид»
барәсиндә вердији мүхтәсәр мә’лумат да мөтәбәр мәнбәләрә
әсасланмадығындан (мүәллиф һеч бнр мәнбәјә истинад
етмәмишдир) ҹидди елми әһәмијјәт кәсо
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едә билмнр (85, 105—106). Шаирин педагожи ирсинин
өјрәнилмәсн саһәсиндә илк тәшәббүс көстәрән Әмир Тағыјевин, ағыр еһтијач ичәрисиндә јашамасына бахмајараг
Сабирин бу мәктәби «өз пулу илә, һеч бир јердән мадди көмәк
алмадан тәшкил етмишди» — фикрини Әзиз Мирәһмәдов
һаглы олараг әсассыз сајыр. Тәдгигатчы јазыр: «Әввәлән,
«Молла Нәсрәддин»дән һәр ај он манат гонорар алан вә о
заман һеч бир башга јердән мәдахили олмајан шаирин «Үмид
мәктәбини» тәкҹә өз һесабына доландыра биләҹәји ағласыған
шеј дејил; икинҹиси, вахтилә бу мәктәбдә охумуш оланлар
бир-ики ушагдан башга, бүтүн галан шакирдләрин ајда бир
манат тәһсил һаг- гы вердикләрини сөјләјирләр» (61, 38).
«Үмид мәктәби» јени типли мәктәб иди, о заманлар
дејилдији кими «үсули-ҹәдид» мәктәби иди. Бу мәктәби
Сабир сон дәрәҹә ағыр бир шәраитдә ачмышды, көһнәпәрәстләрин, моллахана тәрәфдарларынын һүҹумларына,
һәдә-горхусуна мә’руз галса да, шаир өз јолундан дөнмәмиш,
үрәкдән севдији вә кәләҹәјинә бөјүк үмидләр бәсләдији
үмумхалг ишини әзмлә давам етдирмишдир. Сабирин неҹә
чәтин, дөзүлмәз бир шәраитдә ишләдији, вәтән өвладынын
тәһсил вә тәрбијәси наминә нә кими мәһрумијјәтләрә дөздүјү
барәдә аз-чох мүәјјән тәсәввүр алмаг үчүн о күнләрин
мәтбуатына, өтәри дә олса, нәзәр салмаг, Шамахынын
вәзијјәтинә даир дәрҹ олунмуш јазылары нәзәрдән кечирмәк
лазымдыр.
1909-чу илин ијун-ијул ајларында, «Үмид мәктәби»нин давам етдији күнләрдә дөврүнүн танынмыш мүһәррнрләриндән бири олан һашымбәј Вәзиров Азәрбајҹанын
рајонларына сәфәрә чыхмышды. О һәм нәшр етдији
«Иттифаг» гәзетини кениш јајмаг, һәм дә рајонларда
мәдәни-маариф ишләринин вәзијјәти илә таныш олмаг
мәгсәди илә Јевлах, Шәки, Ағдаш, Көјчај, Губа вә бир сыра
башга шәһәрләри кәзмиш, сәфәр 'тәәссүратыны «Јол
хатиратым» ады алтында силсилә публисист гејдләриндә
мүфәссәл тәсвир етмишдир («Иттифаг», 15—20 Ијул, 1909).
ғ
'
*
Ијулун 6-да һашымбәј Вәзиров Шамахыја кәлмиш вә
Ијулун 9-на кими орада галмышдыр. һәмин күнләрдә о,
шәһәрин адлы-санлы адамлары илә көрүшмүш, кәнҹләрин
тәлим вә тәрбијәси мәсәләсинин вәзијјәти илә мараглағ!мыш, мөвҹуд мәктәбләрдә олмушдур. Азәрбајҹанын
бу гәдим елм вә мәдәнијјәт мәркәзинин 0 күнләрдәки
ачыначаглы вәзијјәти барәсиндә мүәјјән тәсәввүр
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алмаг үчүн мүәллифин Шамахыја даир гејдләриндән кә
тирилмиш ашағыдакы ҹүмләләрә диггәт етмәк кифајәтдир: «Шамахы јавыглашыр, лакин нәдән исә шәһәрдән һеч
бир дирилик асары, һеч бир варлыг нишанәси мүшаһидә
олунмур... Шәһәр бир нөв сакитликдир ки, куја әсла бурада
ијирми-отуз минә балиғ ҹәмаәтдән бир нам вә нишан да
јохдур»; «Бичарә Шамахы бир елә һала галыб ки, бу күн
нәинки Гафгаз гит’әсиндә, бәлкә тамам гләмдә Шамахыја
бәнзәр дәхи бир кәнд, ја бир гәсәбә галмајыб. Мәктәб,
тә’лим вә тәрбијә сөзүнүн әвәзиндә һәр јердә ешидилән
анҹаг тәкфир, тәл’ин вә баби сөзүдүр; «Мәктәб фәгәрәси
исә Шамахыда ән јазыг кәлмәли бир һалдадыр. Бурада
көһнә үсул, јә’ни чубуг вә фәләгга тәрәфдары о гәдәрдир
ки, беш-он үсули-ҹәдид тәрәфдарынын аһналәси билмәррә
бисәмәр галыр. Алты-једди ај мүддәтиндән бәри милли бир
мәктәбин күшады барәсиндә олан тәдбирләрә шәһәрин
«мүтәдәјјин» нүмунәләри һәр нөв сәд чәкмәјә, һәр нөв
сәдәмә вурмаға ҹиддү ҹәһд етмәкдәдирләр» вә с.
Бу сәтирләр «Үмид мәктәби»нин тарихи әһәмијјәти вә
фәалијјәти барәсиндә охуҹунун тәсәввүрүнү кенишләндирмәк бахымындан гијмәтлидир. Бу мүһитдә, белә бир
шәраитдә мәктәб ачмаг, һәм дә «Үмид» кими јени типли,
«үсули-чәдид» мәктәби ачмаг о гәдәр дә асан иш дејилди.
Бу иш мәктәб саһибиндән хүсуси сәбр вә тәмкннлә јанашы,
ејни заманда, әсл вәтәндашлыг ҹәсарәти тәләб едирди.
Мәктәб ачмаг нијјәтинә дүшән тәрәггипәрвәр знјалы һәр
ҹүр мадди вә мә’нәви ишкәнҹәләрә мәрдликлә синә
кәрмәли, лә’нәт вә тәкфирә һәдәф олуб «баби» адыны өз
үзәринә көтүрсә дә, һеч шејдән горхмамалы, башладығы
иҹтимаи-фајдалы ишин бөјүк кәләҹәјинә инанмалы иди.
Белә бир инам, белә бир вәтәндашлыг ҹәсарәти Сабирә
мәхсус сәҹијјәви сифәтләрдән бири, шаирин көзәл мә’нәви
кејфијјәтләриндән иди.
Јол гејдләриндән ајдынлашыр ки, һашымбәј Вәзиров
Шамахыда галдығы күнләрдә «Үмид мәктәби»нә дә кетмиш. Сабирлә көрүшмүш, мәктәбин дәрс планы, шакирдләрин дәрси мәнимсәмә дәрәҹәси илә таныш олмушдур.
Мүәллифин билаваситә бу мәсәләјә даир гејдләриндә
охујуруг: «Үмуми милли бир мәктәб ачылмајыбса да, јарым мәхфи «гантрабат» сајағында ики мәктәб давам стмәкдәдир. Бу мәктәбләрин икиси дә бегәдри-нмкан үсули-ҹәдидә јахын бир тәрздә идарә олунмагдадырлар. Әбил
әфәндинин мәктәбиндә ушаглар үлуми-мүтәнәввнә225
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дә, тарих вә ријазијјәдә тәҹвид вә гираәти-гур’анијјәдә
пәркардырлар, лакин шәријјат вә әгајиддә бир аз зәифдирләр. Сабир әфәндинин мәктәбиндә исә бу нөгсанат да
бнлмәррә мәһв олуб, вагеән ушаглар көзәл бир тәрздә
тәлнм тапырлар. Әбил әфәндинин мәктәбиндә һифзүссәһһә вә санрәләри кими ушагларын күҹү аз дүшән елмләрә тәшәббүс олунубса да, Сабир әфәндинин мәктәбиндә
мүбтәди елмләр кечилир, лакин әсаслы вә давамлы
кечнлир».
Сабирин мәктәби һаггында верилмиш бу јығҹам мә’лумат маарифпәрвәр шаирин педагожи көрүшләрини өјрәнмәк үчүн әһәмијәтлидир. Хүсусән мүәллифин: «Сабир
әфәндинин мәктәбиндә мүбтәди елмләр кечилир, лакин
әсаслы вә давамлы кечилир» — сөзләри халг шаиринин
мүәллимлик фәалијјәти үзәринә ишыг салмагла јанашы,
«Үмид мәктәби»ндәки дәрс үсулунун характери вә
хүсусијјәтләри һаггында да мүәјјән тәсәввүр доғурур;
Сабирин мәктәбиндәки тә’лим-тәрбијә үсулларынын өз
дөврүнә көрә дүзкүн вә мүтәрәгги маһијјәтдә олдуғуна
дәлаләт едир.
Гејдләрин сонунда мүәллиф арзу вә мәсләһәтләрини дә
билдирмиш, һәр ики мүәллими өз мәктәбләринин фәалијјәт даирәсини даһа да кенишләндирмәјә чағырараг
јазмышдыр: «Бу мүәллимләрин һәр икисинә тәшәккүр
едәндән сонра бир азҹа бунлары тәкдир етмәји дә лазым
билирәм ки, ғајәт горхаглыг илә рәфтар едиб, мәктәбләрнн чәмаәтә дүрүст нишан вериб әһалини ораја тәрғиб
етмәкдән ваз кечмәк илә Молла Әли вә саирләри кими
чубугпәрәстләрин мәктәб дејилән фәнаханәләринин гапаныб рәдд олмасына сә’ј етмирләр. Вагеән бу ики мәктәбдар бир гәдәр мүттәһид иш көрсәләр дәхи шәһәрдә
мәктәб намын гәсб едән күлхәнләр давам едә билмәз».
«Үмид мәктәби»нин давам етдији күнләрдә реал һәјаты мүшаһидәләр әсасында гәләмә алдығы «Ваһ!.. бу
имиш дәрси-үсули-ҹәдид?!» мисрасы илә башланан мәшһур сатирасында («Молла Нәсрәддин», 1909, № 20) Сабир
мүәллимлији заманы гаршысына чыхан манеә вә
чәтинликләри парлаг бәдии лөвһәләрдә әкс етдирмишдир.
Әсәрдә шаир һәм јени типли мәктәбләрдән ваһимәјә дүшән авамларын, «чубуг вә фәләггә тәрәфдарларынын»
д*;.т*ун, типик образыны јаратмыш, һәм дә сатирик ше’рин имканлары дахилиндә охуҹуну үмумијјәтлә «үсуличәдид» мәктәбләриндә, о ҹүмләдән өз мәктәбиндә кечилән
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ләри илә таныш етмәјә чалышмышдыр. Ше’рин ашағыдакы
бәндләри бу ҹәһәтдән хүсусилә сәҹијјәвидир:
Вердији дәрси ушаға јаздырыр,
һүҹҹә демир, һәр әмәлин аздырыр,
Каһ охудур, каһ чыхарыб кәздирир,
Бир демир өвлади-мүсәлманды бу!
Дур гачаг, оғлум, баш-ајаг ганды бу!..
Бир дә көрүрсән ки, олуб һејвәрә —
Әлли ушаг банлады бирдән-бирә,
Дәрс демә, күлмәли бир мәсхәрә!
Молла демә, мәсхәрәҹүнбанды бу!
Дур гачаг, оғлум, баш-ајаг ганды бу!..
Дүз јери бир јупјумуру шеј ганыр,
һәм дә дејир суткада бир фырланыр,
Ај доланыр, көј дајаныр, күн јаныр,
Кафирә бах, көр нә бәдиманды бу!
- Дур гачаг, оғлум, баш-ајаг ганды бу!..

0 захман Шамахыдан көндәрилмиш мүхбир мәктубларында да «Үмид мәктәби»ндә тәһсил алан шакирдләрин
билик даирәси, онларын ше’р вә сәнәтә олан марағы, дәрси
мәнимсәмә дәрәҹәси јүксәк гијмәтләндирилир, Сабирин
педагожи мәһарәти тәгдир едилирди. Белә мәктубларда адәтән
бајрам мүнасибәтилә Шамахыда кечирилән јығынҹаглар
һаггында мә’лумат верилирди. һәмин мә’луматлардан ајдын
олур ки, бу јығынҹагларда Сабир дә, һнун шакирдләри дә фәал
иштирак етмишләр. һәм дә Сабирин шакирдләринин
чыхышлары јығынҹагдакылара һәмишә дәрин тә’сир
бағышламыш, һәрарәтлә гаршыланмышдыр. «Тәрәгги»
гәзетиндә (8 јанвар 1909) дәрҹ едилмиш мәктубларын
бириндән кәтирдијимиз аша- ғыдакы сәтирләр бу ҹәһәтдән
мараглыдыр. Јығынҹаг вә онун иштиракчылары һаггында
гыса мә’лумат вердик- дән сонира мүхбир јазыр:
«Шәһәримиздә олан хүсуси мәктәб мүәллимләриндән бир
нечә нәфәр нөвбә илә һәр бири өз шакирданын мәҹлисә дахил
едиб, сүрудиејдијјә охунмагла һазируну мәһзуз едијорлар иди.
Лакин шајанитәгдир олан мәһзузијјәти-тамә исә анҹаг Сабир
әфәнди
шакирданынын
кәрәк
тилавәт
етдикләри
гур’ани-шәриф вә кәрәк охудуглары сүруди-ејдијјәләринә
мәхсус иди.
Хассә әфәнди мүшарилејһин тәгрибән алты јашында
Мәһәммәд Әлизадә вә он јашында һаҹыбаба Нәзәрзадә
намларынДа олан ики нәфәр мүтәәллимләринин минбәрдә
ҹәмаәтә гаршы охудуглары мүәссир хитабәләри иди.
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Әлизадә тәгазаји-скннинә мәзмунҹа мүнасиб олан
хитабәсин чох фәсиһ, рәван вә мәрбут бир сурәтдә әда едијор
иди. Нәзәрзадә исә даһа зијадә фәсиһ охудуғундан маәда:
«Бабалар! Бу күн бајрам күнүдүр. Она көрә дә биз өвладыныз
сиздән бајрамлыг истәјирик. Амма ојлә бајрамлыг ки, бизим
һалымыза мүнасиб олсун. О да бир мәктәби-миллидән
ибарәтдир ки, орада тәрәгги едәк», — дејә сөјләдији ҹүмләләр
нә гәдәр мүәссир иди.
Иштә бојла уфаг балаларын бу кими мәтанәт илә
охумалары мүәллимләринин шакирдана етдији хидмәтләринин ҹидди сурәтдә олдуғун исбат едијор иди. Онунчүн дә
ҹәнабларына гаршы изһари-тәшәккүр едирик».
Ејни јүксәк гијмәти Шамахыдан јазылмыш башга бир
мәктубдан да («Тәрәгги», 5 апрел 1909) көрмәк мүмкүндүр.
Шамахы реалны мәктәбинин тәләбәси тәрәфиндән гәләмә
алыкмыш һәмин мәктубун бир јериндә охујуруг: «...Сонра
«Үммид мәктәби»нин шакирдләри мүәллимләри Сабир
әфәнди вә һаҹыбала Заманов ҹәнаблары илә варид олуб, онлар
да бир нәғмә, бир нитг охудулар... Пејдәрпеј охунан нитгләр
чәмаәтдә бир һисси-миллијјәт вә бир мејли-торәгги
ојандырыб, пиш әз вәгт тә’сис етмәк нијјәтиндә олдуглары
«Мәктәби-милли»нин билиттифаг вүҹудә кәлмәсин арзу
етдиләр».
Бу вахта гәдәр Сабир һаггында апарылан тәдгигатларда
ушаглар үчүн јазылмыш вә нәшр тарихи сон илләрә гәдәр
«мә’лум олмајан» әсәрләринин чоху шаирин «Үмид
мәктәби»ндәки фәалијјәти илә әлагәләндирилир, мәһз бу
дөврүн әдәби мәһсулу кими гәләмә верилирди: «Чох күман ки,
шаирин мәктәб ушаглары үчүн јаздығы вә һәләлик тарихи
мә’лум олмајан ше’рләринин дә чоху бу дөврә (1908— 1909-ҹу
дәрс или нәзәрдә тутулур — М. М.) аиддир («Ҹамуш вә сел»,
«Јаланчы чобан», «Мол- ла Нәсрәдднк вә оғру», «Ҹүтчү», «Јаз
күнләри», «Ушаг вә буз», «Ағаҹларын бәһси» вә с.) Бәлкә дә
бунлардан бир чохуну шаир хүсуси олараг өз шакирдләринә
охут- маг үчүн јазмышдыр. Бунлардан бөјүк бир гисминин анчаг мүәллифин елүмүндән сонра чап едилмәси дә белә бир
еһтимала әсас верир» (61, 39). Бә’зи тәдгигатчылар исә, әксинә,
ушаглар үчүн јазылмыш ше’рләри даһа сонракы илләрин,
шаирин Бакыдакы мүәллимлик фәалијјәти дөврүнүн гәләм
мәһсулу кими сәҹијјәләндирир. Сабир әсәрләринин русҹа
нәшринә јазылмыш изаһларда охујуруг: «Бу мәҹмуәјә дахил
едилән тәмсилләри вә ушаглар үчүн силсилә ше’рләри Сабир
Бакыда (1910—1911) мү-
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әллим ишләјәркән јазмышдыр. Онларын бнр һиссәси шаирин
сағлығында Бакыда мүхтәлиф мәтбуат органларында, дикәр
һиссәси исә шаирин өлүмүндән сонра чап олунмушдур» (77,
291).
Сабирин ушаг әсәрләринин јазыдмасы вә нәшри тарихинә даир бу типли мүлаһизәләрлә разылашмаг чәтиндир.
һәр шејдән әввәл она көрә ки, Сабир мәктәб ушаглары үчүн
тәсадүфдән-тәсадүфә, әдәби-педагожи фәалијјәтинин бу вә ја
дикәр
мәрһәләсиндә
дејил,
мүнтәзәм
сурәтдә
јазыб-јаратмышдыр. 1906-ҹы илдә «Дәбистан» журналында
дәрҹ етдирдији «Мәктәб шоргиси» ше’риндән башламыш
1911-ҹи илдә хәстәлијинин шиддәтләнмәск илә әлагәдар
олараг мәтбуатдан ајрылдығы сон күнләрә гәдәр Сабир
мәктәблиләри һеч вахт јаддан чыхармамыш, Азәрбајҹан ушаг
поезијасынын инҹиләри олан бир сыра нәғмәләр, мәнзум
һекајә вә тәмсилләр гәләмә алмышдыр. Вәтән өвладынын
тәһсил вә тәрбијәси ишинә даим хүсуси гајғы көстәрән, бир
мүддәт
вәтәндашларын
өзүнәмәхеус
аләминә,
ушаг
психолокијасынын инҹәликләринә дәриндән бәләд иди. Бүтүн
бунлар Сабирин ушаглар үчүн јаздығы ше’рләрдә өзүнүн
еЧазкар бәдии ифадәсини тапмышдыр.
- Сабир исте’дадынын бу ҹәһәтинә хүсуси диггәт вә әһәмијјәт
верән мүасирләри вә гәләм достлары — илк мәктәб
дәрсликләринин мүәллифләри халг шаири илә мүнтәзәм әлагә
сахлајыр, мәктәблиләр үчүн ајрыҹа әсәрләр јазмасы барәдә
она сифаришләр верирдиләр. Маарифпәрвәр шаир бу
сифаришләри бөјүк мәмнунијјәтлә јеринә јетирир, ушаг
әдәбијјатымызын гызыл фондуна дахил олмуш классик
әсәрләрини јазыб-јарадырды. Сабирлә дәрслик мүәллифләри
Аббас Сәһһәт, Маһмудбәј Маһмудбәјов, Сүлејман Сани
Ахундов, Фәрһад Ағазадә вә башгалары арасындакы шәхси
танышлыг вә достлуг да онларын бу әлагәләриндә,
јарадыҹылыг әмәкдашлыгларында мүһүм рол ојнајырды.
Бөјүк шаирин мәктәблиләрә төһфә силсиләсиндән олан бир
сыра ше’рләрини дөври мәтбуатда дејил, мәһз мәктәб
дәрсликләриндә чап етдирмәси Дә бунунла әлагәдар иди.
Сабирин ушаглар үчүн јаздығы вә јухарыда адлары чәкилән
ше’рләринин әксәријјәти илк дәфә «Биринҹи илж (1907),
«Икинҹи ил» (1908) вә «Јени мәктәб» (1909) дәрсликләриндә
нәшр олунмушдур («Јаз күнләри», «Ушаг вә буз»,
«Ағаҹларын бәһси», «Ҹүтҹү» вә с.).
Сабирлә дәрслик мүәллифлөри арасындакы бу сәмә229

рәли јарадычылыг әлагәләрини әдәби-нәзәри фикримизнн
көркәмли хадимләриндән бири олан Фиридунбәј Көчәрлн
тәгднр едиб јүксәк гијмәтләндирмиш вә кәнҹ мүәллимләрн
халг шаири илә мүнтәзәм әлагә сахламаға чағырмышдыр. Бу
чәһәтдән онун 1908-ҹи илдә үчүнҹү вә дөрдүнчү синифләр
үчүн (о заман биринҹи вә икинҹи синиф дәрсликләри артыг
нәшр олунмушду) дәрсликләр тәртиб етмәјә тәшәббүс
көстәрән Абдулла Шаигә көндәрдији мәктублары диггәти
ҹәлб едир. Фиридунбәј Көчәрли чаван мүәллимин
тәшәббүсүнү алгышлајараг 1908-чи илдә Горидән она
јаздығы 5 декабр тарихли мәкту бунда дејирди:
«Тә’лими-гираәт үчүн «Үчүнҹү» вә «Дөрдүнҹү ил»ик
тәртибинә шүру етмәјиниз шајани-тәһсин вә тәбрикдир. Бу
кнтабларын јохлуғу тә’лим ишләримизи керијә салыр.
Үмидварам ки, артыг диггәтлә һәр икисинә мүнасиб
материал ҹәм едиб тәртибиндә гүсур гојмујасыныз.
Бизим шүәранын тә’лими-әтфалә даир әсөрләри чох
аздыр, демәк олур ки, һеч јохдур. Амма јенә дә чалышыб сизә
бир нечә мәнзумат көндәрәрәм. Орада өзүнүз тәнгид
нәзәриндән кечириб мүнасиб оланлары китабыныза
саларсыныз...
Бәрадәрим Маһмуд бәј Мирзә Әләкбәр Сабирә дәхи рүчу
едибләр. Онун дәхи тәб’и-сәлим саһиби олмағы мә’лумунуздур...» (87, 168).
Фиридунбәј Көчәрлинин мәктубуну алдыгдан сонра
Абдулла Шаигин Сабирә мүраҹиәт едиб-етмәдијини дәгиг
билмирик. Мә’лум олдуғу үзрә, тәрәггипәрвәр мүәллимин бу
тәшәббүсү о заман баш тутмамышды. Лакин аз сонра үчүнҹү
синиф үчүн «Јени мәктәб» адлы дәрслик (1909) нәшр едән
мүәллифләр тәрәфиндән Ф. Көчәрлинин төвсијәси нәзәрә
алынмыш, Сабир билаваситә һәмин дәрслик үчүн «Ҹүтчү» вә
«Гарға вә түлкү» ше’рләрини јазмышдыр. Абдулла Шаигин
өзү дә Сабирин вәфатындан аз сонра чап етдирдији «Күлзар»
дәрсли- јнндә (1912) халг шаиринин јарадыҹылығына вә
әсәрлә- ринә кениш јер вермишдир (34, 247—248).
Сабирин мәктәблиләр үчүн јаздығы ше’рләрин «бө- јүк
бир гисминин» анҹаг шаирин вәфатындан сонра чап
еднлмәси һаггындакы мүлаһизә дә јанлышдыр. «Мәктәб
ушагларына төһфә» силсиләсинә дахил олан ше’рләрин
һамысы мүәллифин сағлығында чапдан чыхмыш, һәтта бә
зиләри бир нечә дәфә нәшр олунмушдур. «һопһопна- мә»нин
сон нәшрләриндә (1948—1960) адәтән «Илләри

230

мә’лум олмајан ушаг ше’рләри» башлығы алтында верилән
әсәрләрин бөјүк бир гисми дә илк дәфә 1910-1911-ҹи илләрдә
«Сәда», «һәгигәт», «Күнәш» вә «Јени һәги- гәт» гәзетләриндә
дәрҹ едилмишдир («Ҹамушҹу вә сел», «Јаланчы чобан»,
«Молла Нәсроддин вә оғру» вә с.).
Беләликлә, 1908—1909-ҹу илләр Сабирин әдәби-иҹтимаи
фәалијјәтиндә ҹошғун јарадыҹылыг илләри олмушдур. Бу
заман шаир «Молла Нәсрәддин» журналы илә мүнтәзәм әлагә
сахламагла јанашы, Шамахынын иҹтимаи-мәдәни һәјатында
да фәал иштирак едир. Ағыр мадди вә мә’нәви әзаблара
бахмајараг, «Мәктәби-Үммид» кими јени үсуллу бир мәктәб
ачыр вә бөјүмәкдә олан кәнҹ нәслин һәртәрәфли инкишафына
хүсуси гајғы көстәрир. Бундан башга, Сабир илк мәктәб
дәрсликлә- ринин һазырланмасы вә нәшриндә гызғын
фәалијјәт көс- тәрәрәк дәрсликләр үчүн инди дә өз
идеја-естетик тә’сир күҹүнү тамамилә сахлајан ушаг
поезијасынын классик нүмунәләрини јарадыр.
1909-ҹу илин сонларында, бир тәрәфдән, мадди вәзијјәтинин чәтинлији, дикәр тәрәфдән дә арасыкәсилмәз тә’гибләр нәтиҹәсиндә бөјүк шаир «Үмид мәктәби»нин
фәалијјәтини дајандырмалы олур. Мүәллимлик сәнәтин- дән
бир ан да олсун ајрылмаг истәмәјән Сабир педагожи
фәалијјәтини давам етдирмәк арзусу илә јаигајыр. Бу нијјәтлә
4910-Ҹу илин әввәлләриндә Бакыја кәлир вә Балаханы кәнд
мәктәбинә мүәллим дүзәлир. Сабирин мәтбуат һәјатынын вә
иҹтимаи-педагожи фәалијјәтинин сон мәрһәләси дә мәһз «лә
бу вахтдан башланыр.
БАКЫ МӘТБӘӘ ВӘ РЕДАКСИЈАЛАРЫНДА

1
1910ҹу илин јанварындан Сабирин әдәби-иҹтимаи
фәалијјәтиндә јени бир мәрһәлә, шаирин һәјат вә јарадыҹылығында дәрин изләр бурахмыш Бакы дөврү башланыр.
Тәзә илин әввәлиндә иш далынҹа Шамахыдан Бакыја кәлән
халг шаири јанварын сон, јахуд февралын илк күнләриндән
е’тибарән јахын достларынын, о ҹүмләдән Султан Мәҹид
Гәнизадә, Әлискәндәр Ҹәфәрзадә вә башгаларынын көмәји
илә «Нәшри-маариф» ҹәмијјә-
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тинин Балаханы кәндиндә ачдығы мәктәбдә мүәллимлик
вәзифәсннә наил олур.
Бу хүсусда илк хәбәр 1910-ҹу ил мартын 22-дә «Һә- гигот»
гәзетиндә дәрч едилмишдир. Балаханы мәктәбинг дә
тә*лим-тәрбијә ишләринин вәзијјәти мөвзусунда јаздығы
мәгаләләринин бириндә мәктәбин нәзарәтчиси Бахыш
Әһмәдов билаваситә һәмин мәсәләдән данышаркән дејирди:
«Мәктәбимизин шәриәт мүәллими бундан әгдәм Молла
Абдулла иди. Бакы газысы Аға Мир Мәһәммәд Кәрим
Ҹәфәрзадә ҹәнабларынын бујурмаларына бинаән ону
мәктәбдән хариҹ едиб, әвәзинә, мүшарилејһ ҹәнабларынын вә
Бакы мәкатиб инспектору Мирзә Мәҹид Гәнизадә вә
Нәшри-маариф ә*заји-кирамындан Искәндәр бәј Мәликов
ҹәнабларынын тәһрирән вә шифаһән мүдирә вә билзат мәнә
бујурмаларына бинаән Шамахы әһли Сабир ләгәбли Мәшәди
Әләкбәри шәриәт мүәллими гәбул етдик. Өвладларымызын
вәзаифи-шәрифејдинијјәләри бу затын өһдәсиндәдир. Бу
затын өвгатимәхеусејисәлатын бирини дәхи ифагә етмәјән
мүтәдәјјин бир зат олдуғу газы ҹәнабларынын шәһадәти вә
бизим өз мәшһудатымызла сабитдир».
Сабирин нә Бакыја кәлдији, нә дә Балаханы кәндин- дә
мүәллимлијә башладығы күн һәләлик дәгиг мүәјјәнләшдирилмәмишдир. һалбуки шаирин елми тәрҹүмејиһалынын јарадылмасы үчүн бу вә ја бу кими деталларын
дәгигләшдирилмәсинин әһәмијјәти мә’лумдур. Индијәдәк
елми-тәдгиги әдәбијјатда шаирин 1910-ҹу илин «јанварфеврал ајларында» Бакыја кәлдији тәхмин едилир (61, 40),
Балаханыдакы фәалијјәтинин исә һәмин илин «баһарындан» башландығы (47) көстәрилирди.
. Халг шаири Бакы сәфәринә һәср етдији мәнзумәсини
1910-чу ил јанварын 19-да тамамламышдыр. Бакыја кәлдикдән сонра гәләмә алдығы илк ше’ри јанварын 29-да
«Зәнбур» журналында чыхмышдыр. Февралын 7-дән е’тибарән шаирин әсәрләри мәтбуатда «Балаханы мәктәби
мүәллимләриндән Ә. Сабир Таһирзадә» имзасы илә дәрҹ
олунмаға башламышдыр («Сәда», 7 феврал 1910 вә сонракы
нөмрәләр). Шаирин әдәби-иҹтимаи фәалијјәтиндо јени
мәрһәләнин «јанварын сон, јахуд февралын илк күнләриндән» башландығыны дејәркән биз мәһз бу фактла- ры
нәзәрдә тутуруг.
Бакыдакы иҹтимаи-сијаси вә әдәби мүһит Сабир јарадычылыгынын инкишафында мүһүм рол ојнады. Балаханы нефт рајонунда мүәллим ишләмәси, фәһләләрлә
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үнсијјәти шаирин поетик јарадыҹылығына зәнкин мате риал
верди. Сабир езүнүн мәзмүнҹа долғун сатираларынын бөјүк
бир гисмини бурада јазыб-јаратды. «Сәбр ејлә», «Јатмысан,
Молла әми, күрҹүләр ичрә һәлә сән!», «Бакыда бир кәнддә
мүһавирә», «Охутмурам, әл чәкин!», «Нечин мәктәбә рәғбәтим
олмајыр?» сатиралары вә бир чох башга әсәрләри мәһз бу
дөврүн әдәби мәһсулудур.
Шаир бир мүддәт һашымбәј Вәзировун нәшр етдији
«Сәда» гәзети мәтбәәсиндә дә ишләмишдир. Онун «Сәда»
мәтбәәсиндә ишә башладығы күн дә дәгиг мүәјјән дејилдир.
Доғрудур, бә’зи тәдгигатчылар шаирин «мај-ијун ајларында»
орада ишә кирдијини көстәрирләр (61, 42). һалбуки ијунун илк
күнләриндә Сабир «Сәда» мәтбәә- сини артыг тәрк етмишди.
Сабирлә һашымбәј Вәзиров арасында тезликлә дәрин
фикир ихтилафы јаранмыш, кәекин идеја мүбаризәси
башламышды. Шаир «Сәда» идарәсини тәрк етдији күнләрдә
Оруҹов
гардашлары
тәрәфиндән
«һәгигәт»
гәзети
редаксијасында жиә дә’в(әт олунмушдур. Бу тәклиф гәбул
етдикдән сонра Сабирлә һашымбәј Вәзиров арасындакы
зиддијјәт даһа да кәскинләшмишдир.
Бу зиддијјәти доғуран шәраит вә онун илкин сәбәб- ләри
барәсиндә шаирин мүасирләринин мәгалә вә хатирә-ләриндә
мүәјјән мә’лумата раст кәлирик. һәмин һадисәләрин ҹанлы
шаһиди олан јазычы Сејид һүсејн халг шаиринин әсәрләринә
јаздығы мүгәддимәдә дејир:
«1910 вә 1911-ҹи илдә (б> заман Сабир Азәрбајҹанда
мәшһур бир шаир һесаб-олунурду) Оруҹов гардашлары ону өз
гәзетләринә ҹәлб етмәк үчүн биринҹи дәфә олараг бир
јазычыја јалныз јазыларындан өтрү «јүксәк» гонарар тә’јин
етдиләр. Онлар Сабирә, гәзетләринә верәҹәји тазијанәләр үчүн
ајда анҹаг он манат верирдиләр...
0 заман Азәрбајҹан мәтбуаты ики адамын инһисарында
иди.
Бири
адлары
јухарыда
көстәрилән
Оруҹов
гардашларынын, икинҹиси һашымбәј Вәзировун. Әкәр
Оруҹовлар Сабирә, һәр күн јаздығы тазијанәләри үчүн ајда он
манат мүкафат верирдиләрсә дә, һашымбәј Вәзиров ону
мәтбәәсиндә чалышдырыб һаггыны да вермәмишди» (93, 43).
Сабирлә һашымбәј Вәзиров арасында јаранан фикир
ихтилафларынын маһијјәти вә сәбәбләри һаггында дол- ғун
тәсәввүр верән мө’тәбәр мәнбә шаирин сон илләрдә мәтбуатда
мүәллифлији
әтрафында мүбаһисә кетмнш «Мејдана
чыкыјор...» адлы автобиографик һекајәсидир.
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сһәгнгәт» гәзетиндә чыхыш етмәјә башладығы илк күнләрнн јарадыҹылыг мәһсулу олан һәмин һекајәсиндә Сабир
өз һәјатынын мүәјјән дөврүнү — Шамахыдан Бакыја
кәлмәсини,
«јахындан
таныдығы
бир
гәзетәнин
ә’заји-амиләси сырасына кирмәсини», редактор илә ишчнләр арсындакы кәскин зиддијјәти вә нәһајәт, «башга бнр
идарәдә ишләмәјә гәрар вермәсини» тәсвир етмиш- днр.
2
«Мејдана чыкыјор...» һекајәсинин истәр јазылмасы вә
нәшринин, истәрсә дә онун мүәллифи әтрафындакы
мүбаһисә вә мүзакирәләрин мараглы тарихчәси вардыр. Бир
сыра башга әсәрләри кими, бу һекајә дә Сабирин илк мәнбәји
бәлли олмајан әсәрләриндән иди. 1914-ҹү илдән е’тибарән
«һопһопнамә»дә тәкрар-тәкрар чап олунмасына бахмајараг,
тәртибчи вә тәдгигатчылар һәмин әсәрин дә нәшр тарихини
мүәјјәнләшдирә билмәмишдиләр. Сон илләрдә Сабирин
әсәрләри күллијјатыны чапа һазырлајаркән «Мејдана
чыкыјор...» һекајәсинин илк дәфә 1910-ҹу илдә «һәгигәт»
гәзетиндә «Бәһа Сәид» имзасы илә дәрҹ едилдијини
мүәјјәнләшдирдик (51).
Бундан сонра «Әдәбијјат вә инҹәсәнәт» гәзети сәһифәләриндә «Мејдана чыкыјор...» һекајәсинин мүәллифи
әтрафында мүзакирә ачылды. Гәзет журналист Гулам
Мәммәдлинин «Бәһа Сәид — Сабирдирми?» (9 декабр 1961),
Мухтар Гасымовун «Тарихи фактлара белә јанашмаг олмаз»
(3 август 1963) адлы мәгаләләрини вә һабелә, тәгаүдчү
мүәллим Јусиф Әлијевин «Бәһа Сәид.— Сабир дејилдир»
адлы мәктубуну (13 јанвар 1962) чап етди. Бүтүн бунлар
шаирин мәтбуат әлагәләри, Сабир ирсинин нәшри тарихи
илә әлагәдар мәсәләләр әтрафында фикир сөјләмәјә дә имкан
верир.
Гулам Мәммәдли бу сәтирләрин мүәллифи тәрәфиндән
кәтрилмиш
дәлилләрин
инандырыҹы
олмадығыны,
«һәгигәт» гәзетиндә «Бәһа Сәид» имзалы «Мејдана чыкыјор...» һекајәсинин Сабирә сәһв иснад едилдијини бил-.
дирир. Мүәллифин дәлилләри нәдән ибарәтдир вә бунлар
тархи һәгигәтә нә дәрәҹәдә ујғундур?
Гулам Мәммәдли «Мејдана чыкыјор...» һекајәсинин
нәшри тарихиндән данышаркән дејир: «Сон вахтлар апарылан тәдгигат нәтиҹәсиндә мә’лум олмушдур ки, бу һекајә
илк дәфә 1910-ҹу илин ијун ајында Үзејир һаҹыбә-
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јовун редактору вә нашири олдуғу «һәгигәт» гәзетиндә «Бәһа
Сәид» имзасы илә чап едилмишдир». Мүәллиф Оу фикрини
инкишаф етдирәрәк сонра белә бир дәлил кәтирир: «Бундан
әлавә, һәлә 1911-ҹи ил августун 7-дә, јә ни Сабирин
вәфатындан бир гәдәр сонра Үзејир һаҹыбәјов «Мә’лумат»
гәзетиндә «Идарәјә мәктуб» сәрлөвһәли мәгаләси илә чыхыш
етмишди. О, «...мәшһур шаир мәрһум Сабир Таһирзадәнин
тәрҹүмеји-һалына даир
олуб, кәләҹәкдә әдиб вә
шаирләримизин тәрҹүмеји-һалыны јазаҹаг адамлар үчүн
бир сәнәд олсун», — дејә шаирин һәјаты илә әлагәдар бир
сыра намә’лум фактлары изаһ етмишди. Әлбәттә, Үзејир
һаҹыбәјов өзү редактә етдији бир гәзетдә Сабирин «Бәһа
Сәид» имзасы илә мәгалә јаздығыны билсәјди, шүбһәсиз,
буну ачыб көстәрәрди. Чүнки о, һәмин мәгаләсини мәһз белә
бир мәгсәдлә јаз- мышды».
Бу мүлаһизәләрдә бир сыра тарихи һәгигәтләр долашыг
салынмышдыр. һәмин долашыглыгы ајдынлашдырмаг,
бизҹә, Сабирин һәјат вә јарадыҹылығы илә әлагәдар бә’зи
мүбаһисәли ҹәһәтләрин изаһына көмәк едәр.
Әввәлән, ону гејд едәк ки, Үзејир һаҹыбәјов һеч вахт
«һәгигәт» гәзетинин нашири олмамышдыр. Бакыда Оручов
гардашларынын мәтбәәсиндә бурахылан бу гәзетин нашир
вә саһиби-имтијазы әввәлдән ахыра кими Оруҹ Оруҹов иди.
Икинҹиси, Сабир «һәгигәт» гәзетиндә иштирак едәркән
Үзејир һаҹыбәјов орада редактор да дејилди. Дүздүр,
«һәгигәт» гәзети Үзејир һаҹыбәјовун редакторлуғу илә
нәшрә башламыш вә беш ај (1910-ҹу ил 28 мај тарихли
120-ҹи нөмрәјә гәдәр) онун тәрәфиндән редактә едилмишдир.
Бундан сонра Үзејир һаҹыбәјов һәмин гәзетдә нәинки
редактор олмамыш, орада иштирак да етмәмишдир. Мајын
30-да чыхан Ш-ҹи нөмрәдән е’тибарән нашир Оруҹов өзү
редактор олмушдур. Сабирин «һәгигәт»дә чап олунмуш илк
әсәри сон илләрә гәдәр китабларда нәшр тарихи «намә’лум
әсәрләр» сырасында верилән «Ҝөрүнҹә шәхс бир
әрбаби-сәрвәтин
үзүнү»
мисрасы.
илә
башланан
тазијанәсидир ки, гәзетин 13 ијун тарихли нөмрәсиндә
чыхмышдыр. «Мејдана чыкыјор...» һекајәси исә гәзетдә
ијунун 17—18-дә дәрҹ едилмишдир. Демәк, «һәгигәт»
гәзетиндә Сабирин «Бәһа Сәид» имзасы илә кедән һекајәси
Үзејир
һаҹыбәјовун
редакторлуғу
вахтында
чап
олунмамышдыр.
Јери кәлмишкән ону да гејд едәк ки, бу нөгтәни бә’зи
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башга тәдгигатчылар да нәзәрдән гачырмышлар. Мәсәдән, һ.

Сәмәдзадә «һопһопнамә»нин 1948-ҹи ил нәшринә (сәһ. 241)
белә бир тазијанә дахил етмишдир:
Интиһаји-шөһрәтә вармаг үчүн дун-тәб’ләр
Түндрулугдан шашыб ә’дајы сәртаҹ етдиләр.
Ејләди кәсби-мәһарәт учмаға аләм, фәгәт,
Биздәки лә’бәткәран дурдугда ме’раҹ етдиләр.

Илк дәфә 1910-ҹу илин ијунунда «һәгигәт» гәзетиндә
«Бәрг» имзасы вә «Рәдд» сәрлөвһәси илә чыхан бу сатирик
парча Сабирин дејилдир. Она көрә ки, ејни имза вә ејни
сәрлөвһәли тазијанәл^р халг шаиринин һәмин гәзетдә
иштиракындан хејли әввәл (28, 30 мај 1910), һәлә Үзејир
һаҹыбәјовун редакторлуғу вахтында да чап олунмушдур. Бу
әсәрләрин мүәллифи мәсәләсинә кәлинҹә, Әлаббас Мүзнибин
һәләлик бүтөвлүкдә нәшр едилмәмиш, автографы јазычы
Әвәз Садығын архивиндә сахланан хатирәләриндәки бу
сәтирләр инандырыҹы көрү- нүр: «Әһмәд Камал «һәгигәт»
гәзетәсинә кәлмәдән әв- вәл гәзетәни Үзејирбәј һаҹыбәјов
идарә едирди. Онун заманында мән Түркијә мәтбуатында
мәшһур
һәҹвчи
Әшрәфин
гит’әләрини
көрүб
марагландығымдан «Рәдд- Бәрг» үнван вә имзасы илә гит’ә
јазмаға башладым» (сәһ. 23—24). О да мараглыдыр ки, ејни
имза вә ејни сәрлөвһәли тазијанәләрә аз сонра Әлаббас
Мүзнибин редакторлуғу илә нәшрә башлајан «һилал» гәзети
сә- һнфәләриндә дә (8 јанвар 1911 вә сонракы нөмрәләр)
тәсадүф едилир.
Нәһајәт, Үзејир һаҹыбәјов «Идарәјә мәктуб» сәрлөвһәли мәгаләсиндә «шаирин һәјаты илә әлагәдар олан бир
сыра намә’лум фактлары изаһ етмәк» мәгсәдини дә
изләмәмишдир. О, јалныз бир мәсәләни — шаирин 1911- чи
илдә хәстә икән Тифлисә кедәндә һәмидә ханым Мәммәдгулузадә тәрәфиндән неҹә һәрарәтлә гаршыландығыны
охуҹуларын диггәтинә чатдырмаг истәмишди.
Гулам Мәммәдли «Мејдана чыкыјор...» һекајәсинин
Сабир күллијјатына сәһв салындығыны ҝөстәриб, бунун
«һопһопнамә»дән чыхарылмасыны тәләб едәркән дејир: «Чох
мараглыдыр ки, Сабирин әсәрләри һаггындакы јазыларда
ајры-ајры тазијанәләрин белә јазылма тарихи вә мәнбәји
көстәрилдији һалда, бу һекајәнин јазылышы барәдә бир
кәлмә
дә
олсун
изаһат
верилмәмишдир».
Истәр
«һопһопнамә»нин шәрһләринә, истәрсә Сабир һаггындакы
тәдгигата нәзәр салдыгда бу мүлаһизәнин дә јанлыш олдугу
ајдынлашыр.
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Сабир күллијјатынын 1914, 1922 вә 1934-чү ил чапларындаРајрҮы-ајры әсәрләрин јазылма тарихи вә мә«бә- 1инә
даир һеч бир гејд верилмәдиЈИ үчүн һәмин һекаЈә һаггында да
изаһат јохдур. «һопһопнамә»нин Јалныз һ Сәмәдзадә
тәрәфиндән һазырланмыш 1948-ҹи ил чапында исә Сабир
әсәрләринин јазылмасы вә нәшринә даир гејдләр вардыр.
Тәртибчи хејли зәһмәт сәрф едәрәксабир әсәрләринин бөјүк бир
гисминин илк нәшрлә- рини тапмаға мүвәффәг олмушдур.
Лакин о да 50-дәв артыг әсәрин илк дәфә һансы гәзет вә
журналда чыхды- ғыны мүәјјәнләшдирә билмәмиш, белә
әсәрләри һәр оөл- мәнин сонунда «илләри мә’лум олмајан...»
ады
алтында
топламагы
мәгсәдәујғун
сајмышдыр.
Тәртибчинин илк нәшр тарихини вә мәнбәјини мүәјјәнләшдирә
бИЛМӘДИЈИ һәмин әсәрләрдән бири дә «Мејдана чыкыјор...»
һекаЈәси иди ки, китабда «Сабирин 1914-ҹү ил чапындан алынды», — гејди илә верилмишдир (сәһ. 474).
Сабир һаггындакы тәдгигатда да бу һекајәдән кениш бәһс
олунмушдур. Профессор Ҹәфәр Хәндан һәлә 1940-ҹы илдә
Сабирә һәср етдији илк тәдгигатында «Мејдана чыкыјор...»
һекајәсиндән дөнә-дөнә бәһс етмиш, ону шаирин «өз һәјатыны
вә онда әмәлә кәлән дәјишиклик- ләри олдугҹа дүзкүн
көстәрән» бир әсәр кими гијмәт- ләндирмишдир (89, 51—52).
Шаирин һәјат вә јарады- ҹылығына даир сон монографијанын
мүәллифи Әзиз МирәҺмәдов дә Сабирин тәрҹүмеји-һалыны,
хүсусән һә- јатынын Бакы дөврүнү ишыгландыраркән һәмин
әсәрдәв кениш данышмыш, һекајәнин гәһрәманы Маһмуду
«мү- әллифин өзүнү хатырладан» образ кими сәҹијјәләндирмишдир (61, 11). Республика Елмләр Академијасы тәрәфиндән
нәшр олунан «Азәрбајҹан әдәбијјаты тарихи» китабында да
«Мејдана чыкыјор...» һекајәси Сабирин әсәри кими тәгдим
едилмиш, онун јазылмасы тарихиндән данышылмыш вә бир
нечә јердә әсәрдән ситат да кәтирилмишдир (8, 621).
Сабиршүнаслыг саһәсиндә хидмәтләри олан бир сыра башга
тәдгигатчыларын (һ. Сәмәдзадә, М. Ҹәфәр вә башгалары)
һәмин һекајә һаггындакы мүлаһизәләрини дә әлавә етсәк, бу
әсәрин һәмишә диг- гәт мәркәзиндә дајандығы, шаирин һәјат вә
фәалијјәти- ни ишыгландырмаг үчүн мө’тәбәр мәнбә
сајылдығы ај- дын олар.
«Мејдана чыкыјор...» һекајәси «һопһопһонамә»јә һәлә
1914-ҹү илдә, шаирин әсәрләринә дәриндән бәләд олан Аббас
Сәһһәт тәрәфиндән дахил едилмишдир. Сабир
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күллијјатынын сонракы тәртибчи вә редакторлары Әл«скәндәр Ҹәфәрзадә, Сејид һүсејн, Әлаббас Мүзниб дә бу
һекајәни шаирин китабында тәкрар чап етмишләр. һәм дә
тәсадүфән, Аббас Сәһһәт дахил етдијинә көрә јох, шүурлу
сурәтдә чап етмишләр. Бу ондан да мәлум олур ки, һекајәнин
истәр гәзет, истәрсә «һопһрпнамә»- нин 1914-ҹү ил чапында
мүәјјән сәбәбләрә көрә верилмә- јән, әвәзинә нөгтәләр гојулан
бир сыра сөз вә ифадәләри илк дәфә 1922-ҹи илдә Әлискәндәр
Ҹәфәрзадә тәрәфин- дән мәтнә дахил едилмишдир.
Әлбәттә, бу, тәсадүфи дејилди. Бурада ики һал ола
биләрди: тәртибчи ја һекајәдә тәсвир едилән һадисәнин ҹанлы
шаһиди олмуш, јахуд да әсәри автограф әсасында чап
етмишди. Бизҹә, биринҹи һал даһа чох ағлабатандыр. Чүнки
Сабир Бакыда ишләјәркән Әлискәндәр Ҹәфәрзадә илә тез-тез
көрүшүрдү. Әлискәндәр Ҹәфәрзадәнин өзү дә хатирәләриндә
(100) буну тәсдиг едир. Бундан әлавә, «Мејдана чыкыјор...»
һекајәси «һәгигәт»дә чап олунан күнләрдә (17—18 ијун 1910)
гәзетин е’лан етдији әдәби мүсабигәнин јекунларыны
мүзакирә етмәк үчүн сечилмиш мүнсифләр һеј’әтинин
тәркибиндә Сабирлә бирликдә Әлискәндәр Ҹәфәрзадә дә вар
иди («һәгигәт», 22 ијун 1910).
һәлә 1906-ҹы илдә Сабирин бә’зи ше’рләрини «Дәбистан» журналында чап едән, онун Бакыдакы фәалијјәти- ни
диггәтлә изләјән вә нәһајәт, «һәгигәт» гәзети редаК’ сијасында
халг шаири илә шәхсән көрүшән Әлискәндәр Ҹәфәрзадә бу
һекајәнин әсл мүәллифинин Сабир олдуғуну билмәмиш
дејилди. 1922-ҹи илдә «һопһопнамә»ни чапа һазырлајаркән
тәртибчинин һекајәдәки бә’зи свз вә ифадәләри бәрпа етмәси
дә, көрүнүр, бунунла әлагә- дардыр.
Ејни сөзләри Әлаббас Мүзнибин нәшри һаггыида Д-Д
демәк лазымдыр. Әлаббас Мүзниб дә «Мејдана; чыкыјор...»
һекајәсинин јаранма тарихчәсини, «Сәда» гәзетинин редактор
вә нашири һашымбәј Вәзпрова гаршы јазылдығыны јахшы
билирди. һәтта о, һекдјәдә тәсвир едилән һадисәләрдән бир
чохунун билаваситә иштиракчысы, Сабирлә һашымбәј
Вәзиров арасында јаранан зиддијјәтин ҹанлы шаһидләриндән
бири олмушдур.
«Мејдана чыкыјор...» һекајәсинин мабәди «һәгигәт»
гәзетиндә чыхан күнүндән (18 ијун) е’тибарән «Зәнбур»
журналынын баш мүһәррирлији Әлаббас Мүзнибә һәвалә
едилмишди. «Зәнбур» идарәсиндә Сабшрлә тез-тез
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көрүшән, ингилабчы сатирикин һашымбәј Вәзиров әлејһинә
јаздығы илк тазијанәләрини журналда чап едән вә буна көрә
полис идарәсинин сорғу-суалына чаваб вермәли олан
(«Зәнбур», 1910, № 26) Әлаббас Мүзниб дә 1929-ҹу илдә һәмин
һекајәни шаирин сечилмиш ше’рләр мәҹмуәсинә тәсадүфән
дахил етмәмишдир.
Инди бир мәсәләјә диггәт едәк: тәртибчи вә тәдгигатчыларын нәзәрини ҹәлб едән һәмин һекајә Сабирин һәјат вә
фәалијјәти илә нә дәрәҹәдә бағлыдыр? Мухтар Гасымов бу
мәсәләдән бәһс.едәркән јазырды: «Мејдана чыкыјор...»
һекајәсинин нә мәзмунҹа, нә идејаҹа, нә дә дилҹә М. Ә. Сабир
јарадыҹылығы илә һеч бир әлагәси јохдур» (20). Мүәллифин өз
мүлаһизәсиндә нә дәрәҹәдә һаглы олуб-олмадығыны
ајдынлашдырмаг үчүн һәмин әсәрин сүжет хәттини гысаҹа
нәзәрдән кечирәк.
Сырф автобиографик әсәр олан «Мејдана чыкыјор...»
реал, фактик һадисәләр әсасында јазылмыш, Сабирин кечдији
һәјат вә мүбаризә јолуну јығҹам, објектив шәкилдә
ишыгландыран гијмәтли тарихи сәнәддир. һекајәнин
гәһрәманы Маһмудун скмасында Сабир билаваситә өз
һәјатыны тәсвир етмишдир.
Маһмуд шаирдир, һәм дә «һәр күн бәлкә јүзләрҹә бејт
сөјләјәҹәк гәдәр» ҹошғун илһамлы шаирдир. О, ушаглыг вә
кәнҹлијиндә дини тәрбијә алмыш «өмрүнүн үчдә икисини»
ҹәһаләт ичәрисиндә, тәсбеһ чевирмәклә кечирмиш, бунунла
бәрабәр, вәтәнин «көзәл дағлары, мешәләри, чәмәнләри,
сулары» шаирин илһам мәнбәји олмушдур.
Бир мүддәт кечир, «аләми-ҹәдидин, әсри-тәрәггинин
•һкамүлү» нәтиҹәсиндә Маһмудун көзү ачылыр. «Әввәлдән
вәтән вә милләт гајғысы јадына кәлмәзкән» инди ону «вәтән,
милләт фәрјадлары» дүшүндүрмәјә башлајыр. Бу дүшүнҹәнин
мәһсулу олан әсәрләр аз сонра шаирин һәјатыны ҹидди
тәһлүкә гаршысына гојур. Өз ели, обасы она дүшмән кәсилир.
һәр тәрәфи чулғамыш зүлм вә ҹәһаләт ичәрисиндә јашамаг
имканы тамамилә арадан галхыр.
Маһмуд «өз ҹијәрпарәләрини», «кичик, мә’сум, бирҹәҹик
јадикари-һәјатыны» гојуб, иҹтимаи мүһитиндә јеканә елм вә
мәдәнијјәт мәркәзи билдији шәһәрә кәлир. Бу шәһәрин Бакы
олдуғу шүбһәсиздир, чүнки һекајәдә аз сонра «Милләт
бағы»ндан (индики Пионерләр паркы) сөһбәт кедир. Маһмуд
«артыг орада раһат иди, мәсрур иди, мәс’уд иди. Ону үзүнә
гаршы тәкфир, тәл’ин етми-
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јорлар... һәркаһ ки, онун шәһәриндәки рәфаһи-мәишәти јохду,
фәгәт сә’ји-гәләми илә, намуслу, гејрәтли ады илә
әдәбијјати-миллијјәси арасында бир мөвгеји-мүмтаз кәсб
етмишди».
Мәтбуата бөјүк үмидләр бәсләјән Маһмуд Бакыда
«јах^ндан таныдығы бир гәзетәнин ә’зајиамиләси сырасына
кирди. Мәтбәәнин пәр.ишан вә гәсвәтәнкиз һәјатыны даһа
билмәјән бу адам ән аз иҹрәти-хидмәтлә фәхуранә
чалышыјорду». Лакин бу вәзијјәт узун сүрмүр. Маһмудла
гәзетин мүдири арасында тезликлә дәрин зиддијјәт јараныр.
Чүнки «гәзетәнин мүдири бир хүлгәни-ади тәб’ән дәни,
виҹданыны мәнфәәти-шәхсијјәсинә» гурбан верән, «јашадығы
мәмләкәтин
гануни-истибдадына
мүраҹиәт
едәрәк
кәндисиндән маәда бүтүн мәтбуатимөвҹудәнин сәддинә»
чалышан бир «сахтакар» иди. О, гәзетин ишчиләрини дөјүр,
инҹидир, онларын әмәк һаггыны кәсирди...
Бүтүн бунлары көрүб дөзә билхмәјән Маһмудун «риггәти-ше’ријјәси һәјәҹана кәлди, тазијанеји-атәшбар олан
хамеји-ҹәввалындан гејри-ихтијари бир гач мисра төкүлдү,
пәк аҹы иди». Нәһајәт, Маһмуд идарәни тәрк едир. Башга бир
идарәдә ишләмәк гәрарына кәлир.
һекајәнин гәһрәманы Маһмудун мүхтәсәр тәрҹүмејиһалы
беләдир. Бу, башдан-баша Сабирин кечдији һәјат јолу иди.
Сабир дә диндар бир мүһитдә бөјүмүш, өмрүнүн чох
јарысыны о мүһитдә кечирмишди. Әсримизин әввәлләриндә
баш верән ингилаби-сијаси Һадисәләр Сабир јарадыҹылығынын формалашмасында һәлледиҹи рол ојнады. О
вахта гәдәр, әсасән, көһнә үслубда гәзәлләр јазан шаир бундан
сонра ингилаби-сатирик ше’римизин баниси вә бајрагдары
кими јүксәлди. Сабирин буржуа-мүлкәдар гурулушуна, дини
мөвһумата, бәј, хан, руһани, зијалы вә дөврүн бир чох башга
иҹтимаи зүмрәләринә гаршы чеврилмиш кәскин сатиралары
шаирин дүшмәнләрини чохалтды.
1909-ҹу илин ахырларына јахын Сабирин вәзијјәти сон
дәрәҹә ағырлашмышды. О, Шамахыны тәрк етмәк
мәҹбуријјәтиндә галмышды. Шаир бу вахт Султан Мәҹид
Гәнизадәјә јазырды: «һалым фәна, күзәраным бир гәмли фаҹиә
мәнзиләсиндәир. Бир даһа Шамахыда галмаға табү тәваным
галмајыбдыр... Ачизанә истид’а едирәм бундан артыг мәним
бурада каторга ҹәзасына мәһкум олуб галмағыма разы
олмујасыныз. Лүтф вә мәрһәмәт
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әлинизи мәним тәрәфимә узадыб, бу ҹәһәннәмдән мәни хилас
едәсиниз» (76, 224—225).
һәр јердән үмиди кәсилән шаир өз аиләсини, көзүнүн
ағы-гарасы тәк, көрпә оғлуну Шамахыда гојуб, 1910-ҹу илин
јанварында иш далынҹа Бакыја кәлмишди. 0, Ба кы сәфәринә
даир јаздығы мәнзумәсини (76, 45) белә башлајырды:
Јашадыгҹа хәрабә Ширванда —
Бир сәфа көрмәдим о виранда.
Јашадыгҹа әзабә дүшдү тәним,
Мәнә зиндан кәсилди өз вәтәним...

Сабир Балаханы мәктәбиндә мүәллимлијә башлајыр. О,
ејни заманда, ахшамлар шәһәрә кәлиб һашымбәј Вәзировун
нәшр етдији «Сәда» гәзети мәтбәәсиндә дә ишләјир. Үмуми
инкишаф вә тәрәгги үчүн мәтбуатын ролуну јүксәк
гијмәтләндирән шаир бир мүддәт «Сәда» гәзетиндә фәал
чалышыр, орада тә’лим-тәрбијә мөвзусунда ја- зылмыш бир
нечә ше’р дә ҹап етдирир.
Сабир «Сәда» гәзетиндә 1910-ҹу ил ијунун 4-нә гәдәр
иштирак едә билди. Нәшр етдији гәзетләрдә либерализ- ми
тәблиғ едән, редаксија вә мәтбәә ишчиләринә јахшы бахмајан,
мәсләксизлији вә даносбазлығы илә танынан һашымбәј
Вәзиров илә Сабир арасында кәскин фикир ихтилафы әмәлә
кәлди (61, 43). Шаир «Сәда» гәзети редаксијасыны тәрк етди,
ијунун 13-дән е’тибарән «һәгн- гәт» гәзетиндә чыхыш етмәјә
башлады.
; «Мејдана чыкыјор...» һекајәсини Сабир мәһз белә бир
шәраитдә јазмышды. Сон сәтирләри ијунун 16—17-дә гәләмә
алынмыш бу әсәрин финалы да тарихи һәгигәтә там ујғун
иди:
«Артыг
гәзетә
чыхмыјор...
Артыг
бүтүн
һејсијјәти-мүләввәсәсини һәр кәс таныјор. Затән «...дән» пара
да һеч кәсә чатдырамыјор ки...»
Бу сәтирләр тәсадүфи дејилди, конкрет тарихи һади- сәни
әкс етдирирди. Редаксија вә мәтбәә ишчиләринин тә’тил едиб
ишдән бојун гачырдыгларына көрә «Сәда» гәзетинин ијунун
15-дән сонра бир нечә күн нәшр олунмадығы («Сәда», 20 ијун
1910) нәзәрә алынарса, һекајәнин финалы илә тарихи һәгигәт
арасындакы ујғунлуғу тәсәввүр етмәк чәтин дејилдир.
һекајәнин гәһрәманы Маһмудун тәрҹүмеји-һалындан
Данышаркән онун «риггәти-ше’ријјәси һәјәҹана кәлднји»
вахт мүдир һаггында кәскин тазијанәләр јаздығыны көсТәрдик. Сөз јох, Сабир бурада өзүнүн һашымбәј Вәзиров 16
Сиф. 734
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һаггында дедији тазнјанәләри нәзәрдә тутурду. Онлардан
нкисини шаир һекајәни гәзетдә нәшр етдирдији күнләрдә
(17—18 ијун) «Зәнбур»а тәгдим етмиш вә журналын нөвбәти
нөмрәләриндә (25 ијун, 9 ијул) кизли имза илә чыхмышды.
Дүн јатыб Мир һашымы рө’јада көрдум, сөјләдим:
Сејјидим, һиҹриндә әрзи-шуриши-һәшр ејләрәм.
Ән боғунту бир «Сәда» илә деди: көрмәзмисән һијләләр
ичад едиб бир гәзтәҹик нәшр ејләрәм.

Бу тазијанәләрин нәшриндән сонра һекајә мүәллифинин
әввәлҹәдән, узагкөрәнликлә дедији кими дә олду: һашымбәј
Вәзиров полисә шикајәт едиб, «Зәнбур» журналыны
бағлатдырды. Журнал тәзәдән нәшр олунаркән редаксија
тәрәфиндән јазылмыш «Мәтбуатын тә’тилинә сәбәб ким олду?»
адлы баш мәгаләдә (1910, № 26) бу мәсәлә кениш изаһ
олунмушдур.
һашымбәј Вәзиров һаггында јаздығы илк әсәрләри- ни —
һекајә вә тазијанәләрини кизли имза илә чап етди- рән Сабир аз
сонра ачыг имзаја кечди. Әввәлҹә «һәги- гәт», сонра исә
«Күнәш» гәзетиндә һашымбәј Вәзировув мәсләксизлијини
ифша едән бир сыра тазијанәләр дәрҹ етдирди («Санма бир
мәсләки...», «Бир мүдирин ки...»* «Тә’нү тәһгирә тәһәммүл
едәрәм...», «Сәда»нын 162-ҹи нөмрәсинә» вә с.).
Инди кечәк һекајәнин имзасы мәсәләсинә.
Гулам Мәммәдли көстәрир ки, «о вахт, доғрудан дахилә
кәндиндә Бәһа Сәид адлы мүәллим олмушдур. Буну тәсдиг едән
ҹанлы шаһидләр инди дә сағдыр». Јусиф Әлијевин јухарыда
адыны чәкдијимиз мәктубунда (27) да ејни фикир тәсдиг
олунур.
Әлбәттә, вахтилә Хилә кәндиндә Бәһа Сәид адлы мү
әллимин олдуғуну биз гәтијјән инкар етмирик. Мүбаһисә бунун
үзәриндә дејилдир. Мәсәләни «Бәһа Сәид — Са- бирдирми?»
шәклиндә гојмаг да доғру дејилдир. Әсл мәтләб «һәгигәт»
гәзетиндә «Бәһа Сәид» имзасы илә чап олунмуш һекајәнин
мүәллифинин мүәјјәнләшдирилмә- сидир.
«Мејдана чыкыјор...» Сабирин һашымбәј Вәзиров
әлејһинә јаздығы илк ифшаедиҹи әсәри иди. Әсәр «Бәһа Сәид»
имзасы илә чап олунмушду. Бунун бир нечә сәбәби вар ИДРЈ:
әсәрдә Сабир өз һәјатыны тәсвир етмишди, һекајәнин
гәһрәманы Маһмуд — шаирин өзү иди. Буна көрә дә ола биләр
ки, әсәри ачыг имза илә чап ет-*-
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пиомәји Сабир тәвазөкарлыгдан узаг саЈМытдыр. Дә£
таоәЛдән ингилабдан габагкы мәтбуата бәләд оланлар Гио
&ан бир нечә мүәллифин истифадә етдиЈИНН ЈЗХшы
билирләр. Мәкәр дөври мәтбуатда, һәтта еЈни гәзетжурналда «Сабир» тәхәллүсү илә јазан бир нечә шаирин
олдүғу мә’лум дејилми?! Халг шаири «Тазә һәЈат» гәзетивдәУ(6 ијун 1907) дәрҹ етдирдији ше рләринин биринәвердији гејдиндә мәһз һәмин мәсәләдән сөһбәт салыб
дејирди: «Шишәдә, Бакыда, Әрдәбилдә шаир тәхәллүсдашларымыза олдугҹа тәшәккүр едәҹәЈИз. Фәгәт, тәшхисдән өтрү баҹардыгҹа вә бәһри-ше’рә мүсаидә етдикчәјә
гәдәр әсил адымыздан олан «Әли» кәлмәси илә Оәрабәр
тәхәллүсүмүз олан «Сабир» кәлмәсин бир мисраЈа
јерләшдирмәк сә’јиндә олмаға мәҹбуруз». «Молла Нәсрәддин» журналынын ејни нөмрәсиндә «һопһоп» имзасы;
илә чап олунмуш ики әсәрин башга-башга мүәллифләрә»
мәхсус олдуғу инкаредилмәз фактдыр.

Бир дә, ахы, тарихи һәгигәтләрә — башдан-ајаға Са- бирин
тәрчүмеји-һалындан ибарәт олан «Мејдана чыкы- јор...»
һекајәсинин мәзмунуна, бу һекајәни шаирин күллијјатына
дахил едән Аббас Сәһһәт, Әлискәндәр Ҹәфәр- задә, Сејид һүсејн,
Әлаббас Мүзниб кими шәхсијјәтләрә инанмамаг үчүн әлимиздә
тутарлы дәлил јохдур.

Әкәр бу һеКајә Хилә кәндинин мүәллими Бәһа Сәидин
идисә, 1914-ҹү илдә һәмин әсәр «һопһопнамә»дә чап олунаркән Бәһа Сәид нә үчүн сусмуш, өз е’тиразыны билдирмәмишди? Бәһа Сәидин «бәдии јарадыҹылығы» јалныз
бир һекајәдәнми ибарәтдир? Бәһа Сәид илә һашымбәј Вәзиров
арасында нә кими ихтилаф баш вер- мишди? һәмин һекајәнин
Сабир гәләминә мәхсус олма- дығыны дејәнДә бу вә бу кими
бир чох суаллара дәгиг,, инандырыҹы дәлилдәрлә ҹаваб
вермәк лазым кәлир.
Гулам Мәммәдли һеч бир әсас кәтирмәдән һекајә мүәллифи «Бәһа Сәид» илә «Мир’ат» журналынын рәссамы Бәһа
Сәиди ејниләшдирир. О дејир: «Мејдана чыкыјор...»
һекајәсинә әсасланараг Бәһа Сәидин бүтүн әсәрләришг
Сабирин ајағына јазмалы олсаг, онда кәрәк сатирик журналда
верилән к^рикатураларын да мүәллифинин Сабир олдуғуну
иддиа едәк. Бу исә мүмкүн дејилдир. Чүнки Сабир рәссам
олмамышдыр. Әкәр о, рәссам ол- сајды, өз карикатураларыны
биринҹи нөвбәдә «Молла Нәсрәддин»дә чап етдирәрди».
:

Мүәллифин бу мүлаһизәси дә доғру дејилдир. Диг-
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гәтли мушаһидә вә мүгајисәләр көстәрир ки, һекајә .мүәллифи «Бәһа Сәид»ин «Мир’ат» журналынын рәссамы Бәһа
Сәнд илә һеч бир әлагәси јохдур. Буну ашағыдакы фактлар
тәсдиг едир.
«Мејдана чыкыјор... һекајәсинин һашымбәј Вәзиров
әлејһинә јазылдығыны көстәрдик. һекајә 1910-ҹу илин 17—18
ијунунда «һәгигәт» гәзетиндә чап олунмушдур Бир күн сонра
— ијунун 19-да исә «Мир’ат журналынын илк нөмрәси
чыхмыш вә һәмин нөмрәдә Бәһа Сәидин чәкдији бир нечә
шәкил верилмишдир. Ијунун 21-дә һашымбәј Вәзиров «Сәдаж
гәзетиндә «Мир’ат»ын нәшри илә әлагәдар хүсуси мәгалә чап
едиб, «журналын әв- вәлинҹи нөмрәсинин хаһ тәсвиратына,
хаһ мә’на вә мәт- нинә көрә көзәл бир сурәтдә чыхдығыны»
кестәрмишдир. һекајәнин мүәллифи илә журналын рәссамы
ејни адам олмуш олсајды, шүбһәсиз, һашымбәј Вәзиров һеч
вахт онун шәкилләрини тәрифләмәзди. Сөз јох, һашымбәј
Вәзиров һекајә мүәллифини дә, рәссамы да јахшы таныјырды.
«Мир’ат» журналы һашымбәј Вәзировун «Сәда» мәтбәәсиндә чап олунурду. Журналын редактору илә мәт- бәә
саһиби арасында јахын достлуг вар иди. һашымбәј Вәзиров
«Мир’ат»ын редактору Әлаббас Тағызадәни тә’рифләдији,
онун «мүһәссәнатындан» сөһбәт ачдығы кими, редактор да, өз
нөвбәсиндә һашымбәј Вәзиров әлејһинә чыхыш едән «һәгигәт»
гәзетинә даир журнал- да кәскин јазылар бурахырды. Белә
јазыларын бириндә охУЈУРУг: «Мәгсәди, мәсләки фитнә вә
фәсады гурдалајыб чыхартмаг истәјән бир вәрәгпарәјә
«һәгигәт» ады вери- лир. Сонра бир мүддәт кечир, гәзетәнин
Бакы хәбәрләри һиссәсиндә... мәктубат гисминдә бә’зи
ҹәфәнкијјат чап едилир...» («Мир’ат», 1910, №5).
«Сәда» илә $Мир’ат» арасындакы мүнасибәт белә иди.
Онларын һәр икиси ејни чәбһәдән чыхыш едирди.
«һәгигәт» гәзетинин «Мир’ат» журналына вә онун
рәссамына мүнасибәти исә тамам башгадыр. Ијунун 22-дә
«һәгигәт»ин баш мүһәррири «Биздә гәзетәчилик» ады илә нәшр
етдирдији мәгаләсиндә «Мир’ат» журналынын мәзмунуну да,
шәкилләрини дә кәскин тәнгид атәшинә тутмушдур. һекајә
мүәллифи «Бәһа Сәид»ин «һәгигәт» гәзетинин фәал мүһәррири
олдуғу нәзәрә алынарса, онун «һәгигәт»лә дабан-дабана зидд
олан «Мир’ат» журна- лына шәкилләр чәкмәси, һәр ики
мәтбуат органында «фәал» иштирак едәрәк принсипсиз мөвге
тумасы ағла-
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батан иш дејилдир. һекајәдән ајдын көрүнүр ки, онук
мүәллифинин идеја мүбаризәсиндә чәбһәси мүәјјәндир.
Тәгаүдчү мүәллим Јусиф Әлијевин мәктубундан да ајдын
олур-ки, Хилә кәндиндәки мүәллим Бәһа Сәид рәссам имиш,
сатирик журналлар үчүн карикатуралар чәкәрмиш. Бу бир
даһа көстәрир ки, «Мејдана чыкыјор... һекајәсини јазан «Бәһа
Сәид» илә Хилә кәндиндәки Бәһа Сәид башга-башга
адамлардыр. Бизҹә, Сабир анҹаг имзадан истифадә
етмишдир.
Гулам Мәммәдлинин белә бир иддиасы илә дә разылашмаг олмаз ки, куја «Сабир өзүнүн сатирик ше’рләрини,
дини, мөвһуматы, ҹәһаләти гамчылајан әсәрләрини кизли
имза илә чап етдирсә дә, ҹидди јазыларыны ачыг имза илә
верирди». Мәсәләнин бу шәкилдә гојулушу доғру дејил.
Шаирин чохлу сатирик ше'ри, дини, мөвһуматы, ҹәһаләти
гамчылајан онларҹа әсәри вардыр ки, ачыг имзасы илә чап
олунмушдур. Белә әсәрләрдә тәнгид һәдәфи чох вахт конкрет
дејил, үмуми олурду. Бу вә ја башга шәхсијјәтә гаршы
чеврилмиш јазыларда вәзијјәт даһа чәтин вә горхулу иди.
Сабирин өзү һәлә 1908-ҹи илдә «Тазә һәјат» гәзетиндә (8 мај
1908) ачыг имза илә дәрҹ етдирдији мәгаләләринин бириндә
дејирди: «...хассә шәхсијјәтә вә иттиһада тохунан мәгаләләрин
мүһәррир- ләрини ‘кәмалынҹа танымамыш дәрҹинә мүсаидә
бујур- мамагларын гәзетәләримиз мүдирләриндән аҹизанә истирһам едирик».
«Мејдана чыкыјор...» һекајәсинин кизли имза илә чап
олунмасы бир дә мәһз бунунла әлагәдардыр. Әсәрин әсас
тәнгид һәдәфи конкрет шәхсијјәт иди, һәм дә хүсуси гәзет вә
мәтбәә саһиби, рәсми даирәләрдә нүфузу олан һашымбәј
Вәзиров кими бир шәхс иди.
«Бәһа Сәид» имзасы илә бағлы олан фактлар, тарихи
пәгигәт беләдир. Тәкҹә бир имза әтрафындакы бу мүбаһисә вә
мүзакирәләрин өзү дә көстәрир ки, Сабирин һәјат вә
фәалијјәти илә әлагәдар тәдгиг едилиб өјрәнилмәли мәсәләләр
һәлә чохдур. Бу мәсәләләрин өјрәнилмәсн ишиндә
тәдгигатчыларын биркә әмәји вә сә’ји зәруридир.
3
Сабирин «һәгигәт» гәзетиндәки фәалијјәти чохҹәһәтлидир. Гәзетин аз нөмрәсини тапмаг олар кн, орада
шаирин бир, јахуд ики әсәри дәрҹ едилмәсин. Сабирин
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шитнракы нлә «һәгигәт» гәзети тәхминән ај јарым чыхмышдыр. Бу гыса мүддәтдә шаирин орада ијирмидән артыг
тазијанәси, «Мејдана чыкыјор...» һекајәси, мәктәблиләрә аид
бир сыра ше’рләри, әдәби-тәнгиди вә публисист мәгаләләри
чап олунмушдур. О, каһ бөјүк сәләфи Хагани һаггында кениш
јајылмыш халг рәвајәтләри әсасында мәгалә-һекајә јазыр,
каһ Шәрг әдәбијјаты классикләриндән (Хәјјам вә
башгаларындан) мәалән тәрҹүмәләр едир, каһ да Иран, Мисир
гәзетләриндә чап олунмуш әсәрләр әтрафында фикир
мүбаһисәси ачыр, мараглы мүлаһизәләр ирәли сүрүрдү.
1910-ҹу илин ијунунда Сабир «һәгигәт» гәзетиндә чыхыш
етмәјә башладыгдан сонра гәзетин әдәби-бәдии сәвијјәсини
јүксәлтмәк үчүн мүәјјән тәдбирләр һәјата кечирилир. Шаирин
иштирак етдији күндән—13 ијун тарихли нөмрәдән е’тибарән
гәзетдә «һәфтеји-фәнни» вә «һәфтеји-әдәби» ады алтында
хүсуси кушәләр ајрылыр. Нөвбәти нөмрәләрин бириндә (17
ијун 1910) баш мүһәр- рир «һәфтеји-әдәби» адлы мәгаләсиндә
һәмин кушәлә- рин мәзмун вә мәгсәдини сәҹијјәләндирәрәк
јазырды: «һәр һәфтә, базар күнү «һәфтеји-фәнни» вә
пәнҹшәнбә күнү «һәфтеји-әдәби» үнванлары алтында бир
гисми- мәхсус ачыјоруз. һәфтеји-фәннидә дүнјада јени-јени
кәшф олунан әсәрләрдән, истатисгалардан, гәраиби-һәваијјәдән һасили фәннин нәзәри-кәшфинә исабәт етмиш олан
әһвалдан бәһс едиләҹәкдир. һәфтеји-әдәбидә исә бир һәфтә
ичиндә нәшр олунан а’сариәдәбијјә илә јени нәшр олунмуш
китаблар вә театрлар һаггында бәјанимүталиә олунаҹағы
киби, бир һәфтә ичиндә һәфтеји-әдәбимизә ирсал олунан
ше’рләрдән биринҹилији газанан тәбрикән һәфтеји-әдәбијјә
идхал едиләҹәкдир. Бу һәфтәләрә хариҹдән көндәрилән
әсәрләр дә мәәлмәмнунијјә гәбул олунур».
һәфтеји-әдәби үчүн гојулан суаллар да чох ајдын ЕӘ
мараглы олурду:
— Охудуғунуз ше’рләр ичиндә ән зијадә тәгдир етдијиниз мисра һансы мисрадыр?
— Охудуғунуз әш’ар ичиндә ән чох хошунуза кәлән бир
бејти көндәриниз!
Ешитдијиниз зәрби-мәсәлләр ичиндә ән зијадә хошунуза кәлән һансыдыр?
Бундан башга, әдәби һәфтә үчүн јени јазылмыш, орижинал ше’рләр дә көндәрилирди. Бу ше’рләрдә кәнҹ нәслин
тәлим вә тәрбијәси мәсәләләри әсас јер тутур, нә-
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ҹиб әхлаги сифәтләр, вәтәнпәрвәрлик, һуманизм, әмәј»
мәһәббәт кими бәшәри идејалар тәблиғ вә тәрәннүм едилирди.
Мүсабигәдә мүкафата лајиг јерләри тутан мүәллифләрин сечдикләри ше’р парчалары, аталар сөзү вә мәсәлләр
онларын өз имзалары илә гәзетдә мүнтәзәм сурәтдә дәрҹ
олунурду. Үч дәфә биринҹи јери тутан мүәллифә исә гәзетин
ајлыг абунәси һәдијјә верилирди.
«һәгигәт» гәзетинин бу мараглы тәдбириндә Сабир
јахындан иштирак етмишдир. Халг шаири әдәби һәфтәнин
е’лан олунан мүддәти илә разылашмамыш вә һәмин вахтын
узадылмасы барәсиндә ајрыҹа тәклиф дә вермишди. Гәзетдә
ачыг имза илә дәрҹ етдирдији (21 ијун 1910) вә илк дәфә
тәдгигата чәлб олунмуш мәгаләләри- нин бириндә шаир өз
фикрини белә әсасландырырды: «137-ҹи нөмрәниздә
«һәфтеји-әдәби» үнваны алтында нәшр етдирдијиниз
мәгалеји-мүфидәји охудуг. «Шимдн кәләҹәк һәфтеји-әдәби
үчүн бир суал ирад едијоруз илах...» мүфаидинә кәлинҹә,
гәзетәнизин
фәгәт
Бакы
шәһәри
үчүн
олмајыб,
Гафгазымызын
маһалибә’идәсинә
шүмули
олдуғу
мә’лумунуздур. Бинаәнилејһ бир һәфтәмүддәтиндә узаг
вилајәтләр
илә
мүрасилат
үчүн
заман
кифајәт
едәмәјәҹәјиндән, бу мүддәтин он беш күн олма- сыны
мүгәррәр етсәниз, даһа мүнасиб олур зәнними арајшмүсибәнизә әрз едијорум».
Сабир өз фикриндә тамамилә һаглы иди. Гәзетин һә- јата
кечирдији тәдбирдә һәм әрази, һәм дә сајҹа даһа кениш охуҹу
күтләсинин иштиракыны тә’мин етмәк мәг- еәдилә вахтында
ирәли сүрүлмүш ағыллы вә фајдалы тәклиф иди.
Мүсабигәнин мүвәффәгијјәтлә нәтиҹәләнмә- си бир чох
ҹәһәтдән
халг
шаиринин
мәсләһәтинә
әмәл
едилиб-едилмәмәсиндән асылы олаҹагды. Тәсадүфи дејил ки,
Сабирин бу әмәли характер дашыјан тәклифи истәр
редаксија,
истәрсә
әдәби
иҹтимаијјәт
тәрәфиндәН
бәјәнилмишдир. Гәзетдә билаваситә бу мәсәләјә даир чап
олунмуш мә’луматда (28 ијун 1910) охујуруг: «Бундан сонра
узаг јерләрә вәгт газандырмаг үчүн һәфтејиәдәби
комиссијасы он беш күндә бир дәфә иҹтима едәҹәкдир. Јә’ни
он беш күн зәрфиндә көндәрилән ҹаваблар күнү-күнүнә
гәзетимиздә дәрҹ олунуб, он бешинчи күн комиссија
тәрәфиндән биринҹи, икинҹи, үчүнҹү дәрәҹәни газанан
ҹаваблар сечиләҹәкдир».
Халг шаиринин тәклифи бәјәнилдикдән сонра мүсабигәнин әһатә даирәси, тәдбирин мигјасы даһа да кениш247

ләнди. Тәкҹә Бакы вә онун әтраф кәндләриндән дејил,
Загафгазија вә Орта Асијанын мүхтәлиф ҝушәләриндән бу
мүсабигәјә фәал иштирак етмәјә мејл вә мараг көстәрән
охуҹуларын сајы күндән-күнә артды. һәмин тәдбир истәр бир
сыра орижинал әсәрләрин мејдана чыхмасы, истәрсә халг
әдәбијјаты нүмунәләринин, аталар сөзү вә мәсәлләрин
топланмасы вә нәшри ишиндә әһәмијјәтли рол ојнады.
Гәзетин мүсабигәси охуҹулар тәрәфиндән һәрарәтлә
гаршыланды. Дәрһал мүхтәлиф јерләрдән «һәфтеји-әдәби»
үчүн чохлу мисралар, бејтләр, ше’рләр, аталар сөзү вә мәсәлләр
ахышыб редаксијаја кәлмәјә башлады. Мүсабигәнин
јекунларыны
вахташыры
мүзакирә
үчүн
редаксија
тәрәфиндән хүсуси комиссија ајрылды. Комиссијанын ишиндә
Дағыстан ибтидаи халг мәктәбләринин мүфәттиши Султан
Мәҹид Гәнизадә, «Каспи» гәзетинин редактор мүавини
Меһдибәј һаҹынски, сабиг «Дәбистан» журналынын баш
мүһәррири Әлискәндәр Ҹәфәрзадә вә башгалары илә јанашы,
Сабир дә фәал иштирак едир, бу мараглы тәдбирин
мүвәффәгијјәтлә һәјата ке- чирилмәсиндә сә’јини вә көмәјини
әсиркәмирди (15 ијул 1910).
Доғрудур, Сабирин билаваситә тәшәббүсү вә ишти- ракы
илә кечирилән бу иҹтимаи-фајдалы тәдбирин әһәмијјәтини о
заман дәрк едә билмәјән, Һәмин тәдбирә гаршы чыхыб ағыз
бүзән адамлар да тапылды. Беләлә- риндән бири, бәлкә дә
јеканәси Һашымбәј Вәзиров иди. Истәр Сабирә, истәрсә онун
фәал иштиракы илә чыхан «һәгигәт» гәзетинә мүнасибәт
мәсәләсиндә субјектив һиссләрини боға билмәјән һашымбәј
Вәзиров «Бириси» имзасы илә дәрҹ етдирдији «Кејфим
кәләндә» сәрлөвһәли фелјетонларынын бириндә («Сәда», 24
ијун 1910) гәзе- тин «һәфтеји-әдәби» мүсабигәсини нәзәрдә
тутараг ис- теһза вә ришхәндлә јазырды: «Доғрусу даһа бәсди,
һәф- тәдә бундан артыг олмајаҹагса да, әш’ари-абдари-әдәбини тәнгид еләмәјә ән мүгтәдир жури дүзәлтмәк истәји- рик.
Иншаллаһ, бу һәфтә ону да дүзәлдиб, кејфим кәләндә адларын
хәбәр верәҹәјәм вә мәһмилашда һәр кәс кујисибгәт гапса, она
нә верәҹәјимизи һәлә дејә билмәрик. Амма һәфтејиәдәби вә
сәбәдимиз пәнҹшәнбә күнләринә дүшдүјүндән о кеҹәси о
адамын өләнләринә бир фатиһә охумағы кәмали-ҹүр’әтлә вә’дә
верә биләрик». .
Сабир өз мүаризинин бу типли чыхышларыны ҹавабсыз гојмур, она тәмкинлә, әдәб даирәсиндә кәскин тазија-
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нәләрлә ҹаваб верирди. Тазијанәләринин бириндә шаир
(«һәгигәт», 9 ијул 1910) «Сәда» гәзети мүһәрриринин
мәсләксизлиуини,, «һјәфтеји-әдәби)» мүсабигәсинә мүнасибәтиндәки гејри-објектив, гәрәзли мөвгејини онун өз
дилиндән сәҹијјәләндирәрәк јазырды:
Санма бир мәсләки тәҮиблә мөһкәм галарам,
Әлли архын сујуну күндә бир арха ҹаларам!
Кефимин кәлмәсинә бах, нә кәрәк јахшы, јаман?
Мән кәһи михи, кәһи нә’ли дөјүб тапдаларам.

Халг шаири «һәгигәт» гәзетиндәки әдәби мүсабигәнин
јалныз тәшәббүсчүсү вә тәшкилатчыларындан бири олмагла галмајыб, ејни заманда, онун ән фәал иштиракчысы
иди. Сабирин фәалијјәтини фәргләндирән бир чәһәт дә бу иди
ки, о, мүсабигәдә тәкҹә охуҹу кими дејил, һәм дә шаир,
орижинал әсәрләр мүәллифи кими иштирак етмишдир.
«һәфтеји-әдәби» кушәсиндә Сабир, бир тәрәфдән, өз
сәләфләринин — Хагани, Бакыханов вә башгаларынын
јарадыҹылығындан сечиб бәјәндији ајры-ајры мисра вә
б^јтләри чап етдирмиш, дикәр тәрәфдән дә билаваситә бу
мәгсәдлә бир сыра ше’рләр гәләмә алмышдыр. Шаи- рин
һәфтеји-әдәби үчүн јаздығы әсәрләри, о ҹүмләдән ушаглара
аид ше’рләри мүсабигәдә һәмишә биринчилик газанмыш,
мүкафата лајиг көрүләрәк мүнтәзәм сурәтдә һәмин сәһифәдә
дәрҹ едилмишдир. «Тәбиб илә хәстә», «Гарынҹа», «Гоҹа
бағбан», «Шанлы көрдүкҹә мәни сан- ки едир гөвр фәләк» вә
с. белә әсәрләрдәндир.

4
«һәгигәт» гәзети 1910-ҹу ил ијул ајынын ахырларына
кими давам етмишдир. һәлә «һәгигәт» нәшр олундуғу
күнләрдә Оруҹ Оруҹов «Күнәш» адлы башга бир гәзетин
нәшринә иҹазә алмышды. Беләликлә, тәхминән јарым ајлыг
фасиләдән сонра, 1910-ҹу ил августун 14-дә наширин вә
редаксија әмәкдашларынын ҹидди сә’ји нәтичәсиндә
«Күнәш» гәзетинин илк нөмрәси бурахылды. «һәгигәт»
охуҹуларына «Күнәш» көндәрилди. Илк вахтлар һәфтәдә үч
дәфә чыхан «Күнәш» 1910-ҹу ил 5 сентјабр тарихли
нөмрәдән е’тибарән охучуларын тәләби илә күндәлик гәзетә
чеврилди.

249

«Күнәш» гәзети тәхминән беш ај, 1911-ҹи илин јанварына кимн давам етди. Јанварын 20-дә һөкумәт органла- ры
тәрәфиндән «Ҝүнәш»ин нәшри дајандырылды. Лакин бу дәфә
дә редаксија әмәкдашлары руһдан дүшмәдиләр, јени бир
гәзетин нәшринә мүвәффәг олдулар. Јанварын 21-дә «Јени
һәгигәт» гәзетинин илк нөмрәсини чап едиб охучулара
чатдырдылар.
«Јени һәгигәт» гәзети чох гыса мүддәт, тәхминән ики ај
чыхмышдыр. Гәзетин редактор вә нашири Оруҹ Оруҹов аз
сонра дөври мәтбуат сәһифәләриндә белә бир е ланла
охуҹулара
мүраҹиәт
етмишдир:
«Бунунла
сабигдә
тәһти-идарәмдә нәшр олунан «Јени һәгигәт» гәзетәсинин
ҹүмлә мүштәриләринә ихтар едирәм ки, «Мә’лумат»
гәзетәсинин идарәси илә мәним арамда олан разылыға көрә
минбә’д «Јени һәгигәт» гәзегәсинин мүштәриләринә
«Мә’лумат» гәзетәси көндәриләҹәкдир» («Мә’лумат», 21 ијул
1911).
«Күнәш» дә, «Јени һәгигәт» дә һәм мәзмун вә идеја
истигамәти, һәм дә мүәллиф коллективи ҹәһәтдән «һәгигәт»
гәзетинин давамы иди. һәр үч гәзетин мәсләк вә мәгсәди ејни
олмушдур.
«һәгигәт» гәзетиндә олдуғу кими, «Ҝүнәш» (1910— 1911)
вә «Јени һәгигәт» (1911) гәзетләриндә дә Сабир сон дәрәҹә
кәркин ишләмиш, илк нөмрәдән башлајыб ахырынҹы
нөмрәјә гәдәр һәмин гәзетләрдә јүзә јахын әсәр чап
етдирмишдир. «һопһопнамә»нин 1948—1960-ҹы илләр
нәшрләриндә адәтән «Илләри мә’лум олмајан әсәрләр» ады
алтында кедән ше’рләрин бөјүк әксәријјәти дә илк дәфә мәһз
«Күнәш» вә «Јени һәгигәт» гәзетләрин- дә дәрҹ едилмишдир.
Бакыја кәлдикдән сонра шаирин әввәлҹә «Зәнбур»
журналында, сонра «һәгигәт» гәзетиндә фәал иштиракы онун
«Молла
Нәсрәддин»дәки
фәалијјәтинә
истәр-истәмәз
тә’сирсиз галмаја билмәзди., Тәәссүфлә демәлијик ки,
«һәгигәт»ин ардынҹа, 1910-ҹу ил августун 14-дән е’тибарән
нәшрә башлајан «Ҝүнәш» гәзетиндәки мүнтә- зәм
чыхышлары исә Сабирин «Молла Нәсрәддин» журна- лы илә
әлагәсинин нәинки зәифләмәсинә, һәтта бир мүддәт бүсбүтүн
кәсилмәсинә сәбәб олду. һәмин күндән
1911ҹи ил јанварын орталарына гәдәрки беш ај
әрзин- дә (о заман «Молла Нәсрәддин»ин өзү дә фасиләләрлә
чыхмышды) шаир өз әсәрләрини әсасән «Ҝүнәш» гәзетиндә
дәрч етдирмиш, «Молла Нәсрәддин»ә бир дәнә дә олсун әсәр
көндәрмәмишди. Буна көрә дә тәсадүфи де-
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јил ки, Сабирин 1910-ҹу илдә «Молла Нәсрәддин» сәһифәләриндә чап олунмуш ше’рләринин үмуми мигдары (20)
«Ҝүнәш» гәзетиндә тәкҹә бир ајда, мәсәлән, һәмин илин
нојабр ајында дәрҹ едилән әсәрләринин сајы гәдәрдир. Беш
ајлыг фасиләдән сонра, 1911-ҹи илин әввәлләриндән
башлајараг халг шаири илә мәшһур сатира журналы
арасындакы ән’әнәви әдәби әлагәләр јенидән бәрпа
олунмушдур.
«Ҝүнәш» вә «Јени һәгигәт» гәзетләриндә Сабирин
әсәрләри әсасән ачыг имза («Ә. С.» јахуд «Ә. Сабир») илә
верилирди. Шаир һәмин гәзетләрдә јалныз «Низәдар» адлы
кизли, сатирик имзадан истифадә етмиш вә бу имза илә бир
сыра әсәрләр чап етдирмишдир.
«Ҝүнәш» гәзети 1910-ҹу ил 8 октјабр тарихли нөмрәсиндән е’тибарән «Паландуз» ады алтында «һәфтәлик
мәзһәкә сәһифәси» бурахмаға башлајыр. Бу ән’әнә сонралар
«Јени һәгигәт» гәзетиндә дә давам етдирилир. Сабирин
«Низәдар» имзасы илә јаздығы сатиралары мәһз һәмин
сәһифәдә чап олунурду. Сабирин тәдгигатчыларындан бири
бу хүсусда дејир: ««Күнәш» һәр һәфтәнин ҹүмә күнү
«Паландуз» сәрлөвһәсилә сатирик вә јумористик бир сәһифә
бурахырды. Сабир бу сәһифәдә «Низәдар» вә «Чувалдуз»
имзалары илә мүнтәзәм сурәтдә әсәрләр чап етдирир» (61, 43).
«Чувалдуз» имзасы илә шаирин «Паландуз» сәһифәсиндә «мүнтәзәм сурәтдә әсәрләр чап етдирмәси» һаггын
дакы мүлаһизә јанлышдыр. Она көрә ки, «Чувалдуз»
Сабирин имзасы дејил, өз әсәрләри үчүн сечдији сәрлөвһә
иди. Шаир-«Низәдар» имзасы илә јаздығы сатираларынын,
демәк олар, һамысыны «Чувалдуз» ады алтында дәрҹ
етдирмишдир («Интеликентләр дејир ки», «Милләт дејир
ки,», «Мүртәҹеләр, севинин...», «Бакыда Шамахы јолунда...»
вә с.). һәтта һәмин әсәрләрдән бәзисинин сонралар шаирин
күллијјатына «Чувалдуз» сәрлөвһәсилә дахил едилмәси дә
тәсадүфи олмајыб, мәһз бу мәсәлә илә бағлыдыр. «Шурә
кәлиб шад олун, иранлылар!» мнсрасы илә башланан сатира
фикримизи тәсдиг едә биләр.
«һәгигәт» гәзетиндәки «һәфтејиәдәби» кушәси кими,
«Күнәш» вә «Јени һәгигәт» гәзетләриндәки «Паландуз»
сәһифәси дә редаксија әмәкдашларынын, о чүмләдән
Сабирин јахындан иштиракы илә тәшкил олунмушдур.
«Паландуз» сәһифәси «Ҝүнәш» ЕӘ «Јени һәгигәт» гәзетләриндәки материалларын үслуб рәнкарәнклијинн тәмин
етмәк вә һәр ики органын охуҹу күтләләрн арасын-
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даҝы нүфузуну јүксәлтмәк мәгсәдилә дүшүнүлмүш малы
әдәби тәдбирләрдән иди.
«Паландуз» сәһифәси нәинки өз мәгсәди, мәзмун вә
истигамәтинә көрә, һәмчинин дил вә үсулуб хүсусијјәтләри
е’тибарилә дә «һәфтеји-әдәби» кушәсиндән әсаслы сурәтдә
фәргләнирди. «Паландуз» сәһифәсиндә дәрҹ едилән
материаллар истәр мәзмуну, истәрсә јазы манерасы, тәсвир
вә ифадә васитәләри ҹәһәтдән сырф сатирик-јумористик
характер дашыјырды. Сәһифәнин сатирик истигамәти
нәинки орада чап олунан әдәби-бәдии әсәрләрин, почт гутусу
вә хәбәрләрин мәзмун вә үслубунда тәзаһүр едир, һәтта
адындан («Паландуз») башламыш мүдир вә наширинин,
мүәллиф вә мүхбирләринин сечиб ишләтднкләри кизли
имзаларда да ајдын нәзәрә чарпырды. Мүдири «Тохмаг»,
нашири исә «һејвәрә» олан «Палан- дуз» сәһифәсинин абунә
һаггы вә шәртләри дә өз мәг- сәдинә тамамилә ујғун иди: тәк
нүсхәсинин гијмәти «5 лә’нәт», ајлығы «16 маладес».
Сабирин «Паландуз» сәһифәси үчүн јазылмыш әсәрләрини «Чузалдуз» ады алтында «Низәдар» имзасы илә чап
етдирмәси дә тәсадүфи дејилди. Бу сатирик имза вә сәрлөвһә
һәмин сәһифәнин характериндән ирәли кәлир, онун идеја
мәзмунуну вә сатирик үслубуну көзәл әкс етдирирди.
Сабир «Паландуз» сәһифәсинин ән фәал мүәллифләриндән бири, бәлкә дә биринҹиси иди. Сәһифәнин илк
нөмрәсиндән башлајараг орада мүнтәзәм сурәтдә чыхыш едән
шаир, 1910-ҹу илин ахырларына јахын, хәстәлиЈи илә
әлагәдар Шамахыја гајытдыгдан сонра белә һәмин сәһифәни
унутмамыш, «Күнәш» вә «Јени һәгигәт» гәзетләриндә фәал
иштирак етдији кими, «Паландуз» сәһифәси үчүн дә ајрыҹа
әсәрләр гәләмә алыб көндәрмишдир.
Халг шаири «Паландуз» сәһифәсиндә 1-ҹи нөмрәдән
1910-ҹу ил нојабрын 19-да чыхан 7-ҹи нөмрәјә гәдәр мүнтәзәм чыхыш етмиш, өзүнүн истәр өлкә дахилиндәки һадисәләрә, истәрсә бејнәлхалг мөвзулара һәср олунмуш
«Ахшам олчаг ученикләр һәрә бир мадмазелин», «Мүртәчеләр, севинин, кишвәри-Иранә јенә», «Шурә кәлиб шад
олун, кранлылар!» мисралары илә башланан тазијанәләрини вә бир сыра башга әсәрләрини һәмин сәһифәдә дәрҹ
етдирмишднр.
«Паландуз»ун 7-ҹи нөмрәсиндән сонра бир мүддәт орада
«Низәдар» имзасы көрүнмүр. Бу һал һәмин сәһифәни мүталиә
едән, шаирин «Паландуз» нөмрәләриндә

252

дәрҹ етдирдији әсәрләрини диггәтлә изләјән охуҹуларын
нәзәриндән дә јајынмыр. һәтта онлардан бири редаксијаја
мүраҹиәт едиб, бунун сәбәбини билмәк истәјир. Доғрудур,
охуҹунун мәктубу гәзетдә дәрҹ олунмамышдыр Лакин
редаксијанын аз сонра һәмин сорғуја вердији чавабын
(«Күнәш», 24 декабр 1910) мәзмунундан ајдын көрүнүр ки,
белә бир рәсми мүраҹиәт һәгигәтән олмуш- дур. «Паландуз»ун
11-ҹи нөмрәсиндә дәрч едилмиш «почт гутусу»нда охујуруг:
«Мәрсијәхана ~ Низәдар әфәндимиз, бир аз нәгаһәти
олдуғундан Шамахыја кетмишдир. Буна көрә дә бир-ики
нөмрәдир ки, јазмајыр. Иншаллаһ, бу кәләҹәкдә бир мәрсијә
дејәҹәкдир».
Бу хәбәр һаггында илк мә’луматы Аббас Заманов
вермишдир. О, һәмин хәбәрин мәзмунуну вә «Мәрсијәхан»
имзасынын ишләнмәси сәбәбини сәҹијјәләндирәрәк јазмышдыр:
«Бу кичик мә’лумат индијәдәк Сабир һаггында јазан
мүәллифләрин һеч биринин диггәтини ҹәлб етмәмишднр.
һалбуки, шаирин дүрүст елми тәрҹүмеји-һалыны јаратмагда
бу мә’луматын мүһүм әһәмијјәти вардыр. Бу вахта кими...
Сабирин Бакыдан Шамахыја нә вахт, 1910-чу илин һансы
ајында кетдијини һеч кәс дүрүст јазмамышдыр. Инди бу хәбәр
Сабирин
Шамахыдан
Бакыја
гајытмасы
тарихини
дүрүстләшдирмәк имканы јарадыр.
Лакин бунун үчүн һәмин хәбәрин өзүнү дә дүрүстләшдирмәк лазымдыр. Чүнки гәзетин 23 декабр (№ 99) тарихли,
јә’ни Мәрсијәхана ҹаваб верилән нөмрәдән әввәл чыхан
нөмрәсиндә Сабирин «Заһидләрә» сатирасы, 20 декабр
тарихли нөмрәсиндә (№ 96) ушаглар үчүн јазылмыш
«Искәндәр вә фәгир» ше’ри чап олунмушдур. Беләликлә,
редаксијанын Мәрсијәхана вердији ҹавабдакы «бир-ики
нөмрәдир ки јазмајыр» ифадәси дүрүст дејил- дир.
Онда белә бир суал мејдана чыхыр: бәс нә үчүн Мәрсијәхан редаксијаја мүраҹиәт етмишдир? Бу суала ҹаваб
вермәк үчүн «Күнәш» гәзетинин 1910-чу илин нојабр-декабр
ајларында чыхан нүсхәләринн нәзәрдән кечирмәк лазымдыр.
Нојабр ајында «Күнәш» гәзетиндә Сабирин 20, декабрда исә 10
ше’ри чыхмышдыр. Көрүндүјү кими, нојабр ајына нисбәтән
декабрда Сабирин «Күнәш» гәзетиндә иштиракы јарыбајары
азалмышдыр ки, бу да шаирин хәстәлијиннн шиддәтләнмәси
нәтичә- синдә баш вермишдир...
Инди «Күнәш»ин јухарыдакы ҹавабыны, гәзетин
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вә 23 декабр тарихли нөмрәләриндә шаирин иштирак
етмәсини нәзәрә алараг белә гәрара кәлмәк олар ки, 1910-ҹу
илдә, хәстәләндикдән сонра М. Ә. Сабир Бакы- дан Шамахыја
декабрын лап, сонунда, чох еһтимал ки, ајын 25-дән сонра
кетмишдир.
Сорушула биләр ки, нә үчүн охуҹу редаксијаја ачыг имза
нлә дејил, кизли имза илә мүраҹиәт етмишдир. Бу, тәәчҹүблү
дејилдир. О вахт бир чохлары «кафир» ләгәби газанмамаг
үчүн
«Молла
Нәсрәддин»
журналыны,
Сабирин
сатираларыны кизлин охујурдулар... Јәгин ки, «Мәрсијәхан»
имзасы
архасында
кизләнән
охуҹу
да
«кафир»
адландырылмамаг үчүн еһтијатлы давраныб имзасыны ачыг
јазмамышдыр» (30, 26—27).
Тәдгигатчынын бу хәбәри мәтбуат сәһифәләриндән тапыб
мејдана чыхармасы, редаксијадан верилмиш ҹава- бын
мәзмунуну шәрһ етмәјә тәшәббүс көстәрмәси тәгдирәлајигдир. Аббас Замановун о фикри илә дә шәрик олмаг
лазымдыр ки, Сабнрин елми тәрҹүмеји-һалыны јаратмагда,
шаирин
Бакыдан
Шамахыја
гајытмасы
тарихини
дәгигләшдирмәкдә һәмин хәбәрин һәгигәтән мүһүм әһәмијјәти
вардыр. Лакин мүәллиф «пбчт гутусу»ндакы «бир-ики
нөмрәдир ки, јазмајыр» ифадәсини «дүрүстләшдирмәјә»
чалышанда, бу нөгтеји-иәзәрдән шаирин 19Шҹу ил
нојабр-декабр ајларында «Күнәш» гәзетиндәки фәалијјәтини
мүгајисә едәрәк декабр ајында иштиракынын «јарыбајары
азалдығыны» көстәрәндә исә ҹидди сәһвләрә јол верир.
Хәстәлији илә әлагәдар олараг шаи« рин Шамахыја кетмәси
тарихини дәгиг мүәјјәнләшдирә билмәдији бир јана галсын,
бу мәсоләјә даир сабиршүнаслыгдакы аз-чох ајдын вәзијјәти
даһа да долашдырыр.
Мүәллиф һәмин хәбәрин мәзмунуну сәҹијјәләндирәр- кән
ики мүһүм ҹәһәти: әввәлән, редаксијадан мәрсијәхана
верилән чавабын мәһз «Паландуз» сәһифәсиндә дәрҹ
едилдијини вә икинҹиси, «Күнәш» гәзетинин үмуми нөмрәсиндән әлавә, «Паландуз» сәһифәсинин дә өзүнәмәхсус,
ајрыҹа сыра нөмрәси олдуғуну нәзәрдән гачырмышдыр. Буна
көрә дә о, нә Сабирин тәрҹүмеји-һалы илә сых бағлы олан
һәмин хәбәрин мә’на вә мәзмунуну, нә дә редаксијаја кизли
имза илә мүраҹиәт едилмәсинин сәбәбини дүзкүн шәрһ едә
билмишдир.
Шамахыја кетмәздән ӘВЕӘЛ шаирин «Паландуз» үчүн
јаздығы сон әсәрн «Бакыда Шамахы јолунда...» адлы тазијанәси иди. Бу тазијанә һәмин сәһифәнин 1910-ҹу ид
нојабрын 19-да бурахылан нөвбәти 7-ҹи нөмрәсиндә чап
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олунмушдур. Мәрсијәхана верилән ҹаваб исә «Паландуз»ун
11-ҹи нөмрәсиндә дәрҹ едилмишдир. Демәк, редаксијанын
ҹавабындакы «бир-ики нөмрәдир ки, јазмајыр» ифадәси
«Ҝүнәш»ин үмуми сыра нөмрәсини (о күну гәзетин 100-ҹү
нөмрәси чапдан чыхмышды) дејил, мәһз «Паландуз»
сәһифәсинин хүсуси нөмрәсини билдирирди.
Мәсәләјә бу нөгтеји-нәзәрдән јанашдыгда һәмин хәбәрин мәзмунунун доғру олдуғуна шүбһә јери галмадығы
кими, шаирин Бакыдан Шамахыја гајытмасы тарихини
дүрүстләшдирмәк дә чәтин дејилдир. Мәрсијәхана ҹавабын
мәзмунуну, бөјүк сатирикин 1910-ҹу илдә «Паландуз»
сәһифәсиндәки сон әсәринин нојабрын 19-да дәрҹ едилдијини
нәзәрә алараг, белә бир гәти фикир сөјләмәк олар ки, Сабир
хәстәләндикдән
сонра
Шамахыја
тәдгигатчынын
мүәјјәнләшдирдији вахтдан азы бир ај әввәл, нојабрын
ахырларында кетмишдир.
Шаирин автографы сахланан сон мәктубларынын би- ри
дә бу фикрин доғру олдуғуну, онун Шамахыја мәһз нојабр
ајынын ахырларында гајытдығыны тәсдиг етмәкдәдир.
1911-ҹи ил февралын 1-дә мүалиҹә мәгсәдилә Шамахыдан
Тифлисә кедән шаир орадан досту Гурбанәли Шәрифзадәјә
көндәрдији 6 феврал тарихли мәктубунда бу сәтирләри
јазмышдыр: «Бәрадәр! Сентјабрын 1-дән бу күнә гәдәр
хәстәјәм. Үч ај Бакыда докторлар гапысында, ики ај да
Шамахыда могторлар гапысында тәз’јинһәјат етдим. Дәрдимә
әлаҹ буламадым. Ахыр лаәлаҹ олуб, мүалиҹә үчүн
Тифлисәкәлмишәм» (76, 227). Көстәрилән тарихләри
тутушдурдугда, 1910-ҹу ил нојабрын сон, јахуд декабрын илк
күнләриндән е’тибарән Сабирин артыг Шамахыда олдуғуна
һеч бир шүбһә јери галмыр.
Редаксијаја кизли имза илә мүраҹиәт едилмәси мәсәләсинә кәлинҹә, бунун сәбәбини јалныз «Паландуз»
сәһифәсинин мәзмунунда, орада ншләнмиш имзаларын
характери вә хүсусијјәтләриндә ахтармаг лазымдыр. Бу
сәһифәләрдәки материаллар сатирик-јуморик сәҹнјјә дашыдығына көрә, орада ачыг имза да ишләнмирди. Сон
нөмрәләрдә Низәдарын әсәр чап етдирмәмәсинин сәбәбини
билмәк истәјән намә’лум охуҹунун «Мәрсијәхан» имзасы илә
мүраҹиәт етмәси мәһз бунунла әлагәдардыр. Редаксијанын
ҹавабындакы «Иншаллаһ, бу коләҹәкдә бир мәрсијә
дејәҹәкдир» ифадәси дә һәм «Мәрсијәхан» имзасынын мә’на
вә мәзмунундан ирәли кәлмнш, һәм дә «Паландуз» мәзһәкә
сәһифәсинин характери вә јазы үслубу илә әлагәдар
ишләнмишдир.
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«Күнәш» вә «Јени һәгигәт» гәзетләриндәки «Палан- дуз»
сәһифәсинин мүдири дә Сабирлә гаршылыглы әмәкдашлыг
шәраитиндә ишләјирди. Доғрудур, онларын арасындакы
ишкүзар әдәби әлагәләрин конкрет тәзаһүр формаларыны
тапыб мүәјјәнләшдирмәк чәтиндир. Бунунла белә, Сабирин
һәмин сәһифәдә дәрҹ едилмиш әсәрләриндәки ејһам вә
ишарәләрә әсасән нәинки белә бир әмәкдашлығын һәгигәтән
олдуғуну, һәтта бу әмәкдашлығын бә’зи сәҹијјәви
ҹәһәтләрини көрүб-көстәрмәк дә мүмкүндүр. Шаирин бә’зи
ше’рләрини «Паландуз» мүдиринә мүрачиәтлә јазмасы, ондан
мәсләһәт алмаг, өз фикрини онунла бөлүшмәк вә скими
сатирик пријомлардан мәһарәтлә истифадә етмәси бу мә’нада
мараглыдыр.
Бу ҹәһәтдән Сабирин «Паландуз» сәһифәси үчүн вә онун
мүдиринә хитабән Шамахыдан јазыб көндәрдији: «һејвәрә, еј
мүдири-әһли-фүсун» мисрасы илә башланан «Јуху» адлы
сатирасы даһа сәҹијјәвидир. «Јуху» — тәк- ҹә өз мүәллифинин
чар үсул-идарәсинә атәш ачан, дума сечкиләриндәки
ганунсузлуғу, һијлә вә рүшвәтхорлуғу рүсвај едән мәзмунҹа
долғун сатираларындан бири ол- магла галмајыб, ејни
заманда, Низәдар илә гәләм дос- ту — мәзһәкә сәһифәсинин
мүдири һејвәрә арасындакы әдәби әлагәләрин характери вә
истигамәти барәсиндә дә аз-чох мүәјјән тәсәввүр доғурур.
Сатира мәзмунҹа бири-дикәрини давам етдириб тамамлајан ики һиссәдән ибарәтдир. «Јуху» ады алтында
верилмиш биринҹи һиссәдә Низәдар өз гәләм досту һејвәрәјә
мүраҹиәт едәрәк ондан көрдүјү јухуну јозмасыны хаһиш едир.
Шаир јухусунда көрүр ки, јенә Бакы шәһәриндәдир. Шәһәрин
мәркәздән узаг күчәләриндә бөјүк бир чанланма вар. Әввәлләр
кедиш-кәлиш нә олдуғуну билмәјән, зүлмәт кеҹәләрин
тәркиндә әталәт јухусуна далан тозлу-палчыглы күчәләр инди
тамам башга бир рәнкә бојанмыш, ишыға гәрг олмушдур.
Өмрүндә бу тә- рәфләрә ајағы дәјмәјән ә’јанлар, шаншөһрәт
саһибләри инди гапылары бир-бир дөјүр, ев саһибләри илә
таныш олуб, онларын бә’зисинә пул тәклиф едир, бә’зисинә
јағ- лы вә дләр верир... Јухудан гәфил ојанан шаир бу һадисәнин маһијјәтини, алыш-веришин сәбәбини билмәк исТӘЈИР
вә һејвәрәјә мүрачиәтлә дејир:
Инди, еј һејвәрә, варынса һүнәр,
Сөјлә тә’бирини билирсән әкәр?!
О согаглар, о шәхсләр, јаһу,
Кимдир аја, нәдир, нә ишдир бу?
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Шаир әсас мәгсәдини, сатиранын идеја мәзмунуну бунун
ардынҹа кәлән вә һадисәнин мәнтиги давамы олан икинҹи
һиссәдә ачыр. «Тә’бир» ады алтында кедән һәмин һиссә
һејвәрәнин дилиндән Низәдара мүраҹиәт шәклиндә
јазылмышдыр. һејвәрә достунун јухусуну белә
јозур:
Низәдара, едиб јухун тә’сир,
Куш вер, мән едим ону тә’бир:
Көрдүјүндүр Бакы гласнылары
Ки, тәмизләтдиләр кучә-базары;
Кеҹәләр кәшт едиб јығырлар «сәс»,
Арифә бир ишарә олмуш бәс!..

Әсәрләри үчүн даим јени бәдии формалар ахтаран,
рәнкарәнк тәсвир вә ифадә васитәләри ишләтмәјә чалы- шан
Сабир «Јуху» ше’риндә дә тәнгид һәдәфини сәрраст нишан
алмыш, мараглы сатира пријомундан истифадә едәрәк Бакы
гласныларынын әсл симасыны, сечки әрәфәсиндәки
ҹанфәшанлыгларыны кәскин атәшә тутмушдур. Бу пријомун
характерини, Низәдар илә һејвәрә арасындакы мараглы
әдәби әлагә вә сәмими мүнасибәтләрин мәзмун вә
истигамәтини нәзәрдән гачыран тәдгигатчылар шаирин
сөзләриндә достуна гаршы «мәнфи мүнасибәт» ахтарырлар.
Ҹәфәр Хәндан Сабирин ҹаваб-сатираларындан данышаркән
дејир: «...идејаҹа зидд ҹәбһә тутан шаирләрә гаршы
ҹавабында Сабирин сөзләри кәскиндир. Мисал үчүн,
«Ҝүнәш» гәзетиндә «һејвәрә» тәхәллүсү илә јазан мүдирә
мүраҹиәтлә јазыр: «һејвәрә, еј мүдириәһли-фүсун». Бу
сөзләрдән ајдын олур ки, шаир өз гәләм јолдашына мәнфи
мүнасибәт бәсләјир» (91, 324). Профессорун кәтирдији
мисрадакы «әһли-фүсун» ифадәси һәм ше’рин мөвзусундан,
шаирин истифадә етдији сатирик пријомун (јуху јоздурмаг)
характериндән Г доғмуш, һәм дә «Паландуз» мәзһәкә
сәһифәсиннн үмуми мәзмуну илә ујушмушдур. Достлар
арасындакы мүнаси- бәтин мәзмунуну мүәјјәнләшдирәркән
заһири әламәтлә- рә әсасланмаг, тәкҹә бир ифадәдән чыхыш
нөгтәси кими истифадә етмәк доғру олмазды.
«Јуху» сатирасыны идеја-бәдии ҹәһәтдән даһа кеннш
шәкилдә тәһлил едән сабиршүнас Әзиз Мирәһмәдов нсә
башга бир јанлышлыға јол вермишдир. О, сатиранын сүжет
хәттини сәҹијјәләндирәрәк јазыр: «Шаирин јухусуна Бакы
шәһәри кирмишдир (о заман Сабир өзү дә Бакыда иди)...» (61,
171). һалбуки «Јуху» сатирасыны гә- :
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ләмә алмаздан тәхминән ики ај әввәл Сабир артыг Бакыдан
Шамахыја гајытмышды, бу әсәри дә орадан јазыб
көндәрмишди. Ше’рин әввәлиндәки:
Көрүрәм мән дүнән кеҹә јухуда Јенә дә
сакин олмушам Бакуда —

мисралары мүәллифин Шамахыда олдуғуну тәсәввүр етмәк
үчүн кифајәтдир.
«Јуху» сатирасынын тәһлилиндә нәзәрә чарпан бу гүсурлар ше’рин нәшри тарихи вә мәтнинә даир «һопһопнамә»нин шәрһләриндә верилмиш јанлыш изаһатла бағлыдыр. Белә ки, «һопһопнамә»нин (1948) тәртибчиси һ.
Сәмәдзадәнин «Јуху» сатирасы һаггында вердији сәһв
мә’лумат, өз тәдгигатыны билаваситә һәмин китаб үзә- риндә
гуран һәр ики сабиршүнасын истәр-истәмәз јан- лыш фикир
сөјләмәсинә сәбәб олмушдур. Онун сатираја аид шәрһләриндә
дејилир: «Күнәш» гәзетиндә (1910, 14 нојабр) «Низәдар»
имзасы илә чап олунмушдур. Гә- зетин әдәби сәһифәсиндә
редаксија тәрәфиндән јазылан фелјетон вә саирә «һејвәрә»
имзасы илә кедәрди. Сабир «һејвәрә» дејә гәзет мүдиринә
мүраҹиәт едир» (сәһ. 445).
Әсәрин нәшри тарихи вә мәнбәјинә даир верилмиш бу
мә’лумат јанлышдыр, «һејвәрә» имзасы илә әлагәдар
дејиләнләр исә дәгиг дејилдир. Әввәлән, «Јуху» сатирасы
1910-ҹу илин нојабрында «Күнәш» гәзетиндә јох, 1911-ҹи ил
јанварын 28-дә «Јени һәгигәт» гәзетиндә чап олунмушдур. (О
заман
«Күнәш»
гәзетинин
нәшри
артыг
дајандырылмышды.) Икинҹиси, «һејвәрә», јухарыда ҝөстәрдијимиз кими, «Күнәш» вә «Јени һәгигәт» гәзетләриндәки
«Паландуз» мәзһәкә сәһифәсинин мүдири тәрәфиндән
ишләнмиш кизли имза иди. Буна көрә дә ону «редаксија
тәрәфиндән јазылан фелјетон вә саирә» мате- рналларын
мүәллифинишимзасы кими тәгдим етмәк дүрүст олмаз.
Ејни сөзләри «Күнәш» гәзетиндән шаирин күллијјатына
дахил едилмиш «Ја лшГәҹәб» адлы башга бир әсәр һаггында
да демәк лазымдыр. Илк дәфә 1910-ҹу илдә «Күнәш»
гәзетинин 21 декабр тарихли нөмрәсиндә чап олунан вә Сабир
ирсинин 1929— 1960-ҹы илләр нәшрлә-риндә өзүнә јер тапан
һәмин ше’р белә башланыр:
Ја рәб нәдир билмәм сәбәб, —
Јох көзләјән ирзү әдәб,
Моллалар олмуш пул тәләб,
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Бојлә ешитдик ҹәддү әб,
Ја лшГәчәб, ја лшГәҹәб.
...Аллаһү пејғәмбәр, имам,
һәм дә зијарәткаһлар тамам
Моллалара мал олмуш, балам,
Лал ол, дејир, тәрпәтмә ләб,
Ја лшГәҹәб, ја лшГәчәб..

Јери кәлмишкән ону да демәк лазымдыр ки, индијә гәдәр
Сабирин динә вә руһаниләрә мүнасибәтини изаһ едәркән
тәдгигатчыларын ән чох истинад етдикләри әсәр- ләрдән бири
дә мәһз бу ше’р олмушдур. һәмин ше’рин ахырынҹы бәндинә
әсасланан тәдгигатчылар «сатира д јәнәјинин һәтта гисмән
кедиб аллаһа тохундуғуну» иддиа едирләр: «Аллаһдан тутмуш
пејғәмбәрә, имамлара, зија- рәткаһлара гәдәр һамысынын
«моллаја мал» олмасы һаггындакы бу фикир... кәскин
мүхалифәтчи маһијјәтдәдир» (61, 255).
Тәдгигатын илк мәнбәләр үзәриндә гурулмамасы,
«һопһопнамә»нин сонракы чапларынын әсас алынмасы
сабиршүнасларын бә’зи мүддәаларыны асылы вәзијјәтдә
гојмушдур. Бу сөзләр «Ја лил’әҹәб» ше’ри һаггындакы
тәһлилә дә аиддир. Ахтарышлар бу ше’рин дә Сабир гәләминә
мәхсус олмадығыны мејдана чыхәрыр. һәмин ше'р
«һопһопнамә»нин изаһларында (1948, сәһ. 467) көстәрилдији
кими, «Күнәш» гәзетиндә (21 декабр 1910) һеч дә «Ә. С.»
имзасы илә дејил, «А. Ш.» имзасы илә чап олунмушдур. Бу
имза саһибинин «Күнәш» вә «Јени һәгигәт» гәзетләриндә «Ја
лил’әҹәб» ше’риндән башга да бир сыра ше’рләри (9 нојабр
1910; 17 март 1911 вә с.) чых- мышдыр ки, бунларын һеч бири
Сабирин
олмадығындан
«һопһопнамә»јә
дахил
едилмәмишдир. Сөз јох, бу әсәр- ләрин кимә мәхсус олдуғуну
кәләҹәк тәдгигат дәгиг мү- әјјәнләшдирәҹәк. Абдулла Шаигин
«Күнәш» вә «Јени һәгигәт» гәзетләриндә иштирак етдијини
нәзәрә алараг, индиликдә күман етмәк олар ки, һәмин
әсәрләрин мүәл- лифи одур.
Сабирин «Паландуз» сәһифәсиндәкн фәалијјәтини јекунлашдыраркән бир мәсәләни дә гејд етмәлијик. О да
шаирин «Низәдар» имзасы илә чап олунмуш әсәрләрннин
топланмасы мәсәләсидир. Бу сатираларын әксәријјәти узун
мүддәт шаирин күллијјатына дахил едилмәмншднр. һәмин
әсәрләрдән јалныз бир нечәси «һопһопнамә»ннн Аббас Сәһһәт
тәрәфиндән һазырланан икннҹи нәшринә
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(1914) салынмышдыр («Јуху», «Гурбан бајрамы» вә с.).
Сабирин «Низәдар» имзасы илә чап етдирдији сатираларынын, демәк олар, һамысы илк дәфә 1934-ҹү илдә јазычы
Сејид һүсејнин редакторлуғу илә бурахылан «Бүтүн
әсәрләр»ә әлавә олунмушдур.
5
Сабир әдәбијјатын мүхтәлиф проблемләри илә әлагәдар мәтбуатда тез-тез әдәби мүбаһисә вә мүзакирәләр ачыр,
бу мүнасибәтлә бир сыра әсәрләр гәләмә алыб, һәмин
мүзакирәләрә истигамәт верирди. Шаирин ады илә
билаваситә бағлы олан белә мүбаһисәләрдән бири дә «Күнәш»
гәзети сәһифәләриндә кечирилмишдир. Дил вә тәрҹүмә
мәсәләләринә һәср олунмуш һәмин мүзакирәдә Сабирлә
јанашы онун гәләм јолдашы, XX әср реалист-сатирик
ше’римизин инкишафында өзүнәмәхсус мөвгејн олан шаир
Әлигулу Гәмкүсар да фәал иштирак етмишдир.
О заман «Күнәш» гәзетиндә чыхан (14 нојабр 1910)
кичик бир мүхбир јазысы бу мүзакирәнин ачылмасы үчүн
санки бәһанә олмуш, чохдан бәри Сабирин зеһнини мәш- ғул
едән мүһүм бир мәсәләјә даир өз нөгтеји-нәзәрини, гәти
фикрини билдирмәсинә тәкан вермишдир. «Кәнҹәдән бизә
јазыјорлар» ады алтында имзасыз чап олунмуш вә шаирин
диггәтини ҹәлб едән һәмин хәбәрдә дејилирди: «Кәнчә
нәшри-маариф ҹәмијјәти Мирзә Мәһәммәд Ахундовун
«Рө’јам» нам әсәрини басдырыб вә нәшрә башлады.
Мүшарилејһин османлыҹадан тәрҹүмә (!) едилмиш
«Нәдамәт» нам әсәри дәхи «Драм» ҹәмијјәти тәрәфиндән
нәшр едилди. һәр ики әсәр Кәнҹәдә һаҹы пәсәновларын
мәтбәәсиндә басылмышдыр».
Бу мүхбир мәктубу Сабирин диггәтиндән јајынмамыш,
ики күн сонра онун гәзетдә ајрыҹа бир тазијанә илә чыхыш
етмәсинә (17 нојабр 1910) сәбәб олмушдур. Јахын досту вә
мәсләкдашы Әлигулу Гәмкүсарла әдәби мүоаписәнин
башланғыҹына чеврилмиш һәмин тазијанәсиндә шаир
дејирди:
«Османлычадан тәрчүмә түркә» — буну билмәм,
Керчәк ЈазыЈор кәнҹәли, јаинки һәнәкдир;
Мумкүн ики дил бир-биринә тәрҹүмә, амма
«Османлычадан тәрчүмә түркә» нә демәкдир?!
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Јери кәлмишкән ону да дејәк ки, јухарыда хатырладылан
мүхбир мәктубундан хәбәри олмајан мүәллифләр бу
тазијанәнин јазылмасы сәбәбини јанлыш изаһ етмиш, әдәби
мүбаһисәнин мәһз кимин әсәри (Сабирин, јахуд Гәмкүсарын)
илә башландығыны дүзкүн мүәјјәнләшдирә билмәмишләр.
Тазијанәнин мәзмунуна вә Гәмкүсарын она вердији ҹаваба
әсасланан Әлаббас Мүзниб һәлә 1929-ҹу илдә һәмин ше’рин нә
мүнасибәтлә јазылдығыны белә изаһ етмишдир: «Әлигулу
Нәҹәфов Гәмкүсарын ос- манлыҹадан Азәрбајҹан шивәсинә
чевирдији бир әсәрин үстүндә тәрҹүмә јаздығы үчүн бу рүбаи
јазылмышдыр» (64, 202). Профессор Ҹәфәр Хәнданын
дедикләриндән исә белә чыхыр ки, куја һәмин мүбаһисә
Гәмкүсарын ше’ри илә башланмыш, онун «Күнәш» гәзетинин
78-ҹи нөмрәсиндә (1910, 26 нојабр) чап етдирдији гит’әсиндә
әдәби дил гајдаларынын позулдуғуну көрән Сабир Ә. Г.
Гәмкүсара ҹаваб јазмыш вә... нәтиҹәдә бу епиграм ҹидди әдәби
мүбаһисәнин башланғыҹына чеврилмиш- дир» (91,340—341).
Доғрудур, ашағыда да көрәҹәјимиз кими, Сабир «Ә.
Гәмкүсар бәрадәримә ҹаваб» адлы тазијанә јазмыш вә гәләм
јолдашынын аз әввәл чап олунмуш рүбаисиндә әдәби дил
нормаларынын позулдуғу үчүн ону кәскин тәнгид атәшинә
тутмушдур. Лакин бу, мүбаһисәнин башланғыҹы јох, хејли
әввәл ачылмыш мүзакирәнин давамы вә инкишафы иди.
Башга сөзлә десәк, «Ә. Гәмкүсар бәрадәримә ҹаваб» тазијанәси
Сабирин билаваситә һәмин мәсәләјә һәср етдији илк әсәри
дејилди, Гәмкүсар тәрә- финдән верилмиш ҹаваба ҹаваб иди.
«Османлыҹадан тәрҹүмә...» сатирасынын мүәллифи
османлы дили илә Азәрбајҹан дилинин ејни системли дилләр
групуна мәнсуб олмасындан чыхыш нөгтәси кими истифадә
едиб, бу ики дилин бириндән о биринә тәрчүмә мәсәләсинә
үмумијјәтлә лүзумсуз бир иш кими бахырды. Шаирин өз
фикриндә нә дәрәҹәдә һаглы олуболмадығыны бу ишин өз
саһибләринин — дилчиләрин өһдәсинә бурахыб, мәсәләнин
башга бир ҹәһәтини гејд етмәк истәјирик. О ҹәһәт дә бундан
нбарәтдир ки, һәмнн мәсәләдә Сабирлә онун досту Гәмкүсарын
нөгтеји-нәзәр- ләри бир-бириндән ајрылырды. Буна көрә дә
Саоирин тазијанәсинә јаздығы илк ҹавабында (26 нојабр 191и)
Әлигулу Гәмкүсар дејирди:
Османлы дили чүнки мүрәккәбдир әрәбдән,
Ишкалә салыр гареини ишбу сәбәбдән;
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Түркә еләјиб тәрҹүмә, етсәк ону ислаһ —
Асанраг едәр фаидәбәхш елмү әдәбдән.

Сабир «Ә. Гәмкүсар барадәримә ҹаваб» адлы тазијанәсини мәһз бу ше’рлә әлагәдар гәләмә алмышдыр. Халг
шаиринә јаздығы ҹавабында Гәмкүсар мүһүм бир нөгтәни
нәзәрдән гачырмыш, османлы дилиндәки әрәб сөзләринин
тәрҹүмә едилмәсини о дилин бүтүнлүклә тәрчүмәси кими
гәләмә вермишдир. Принсипиал мәсәләдә адәтән һеч кәсә
күзәштә кетмәјән Сабир өз достуна вердији чавабында да (2
декабр 1910) сон дәрәҹә кәскин- дир:

«Тәһвили-ибарәт» сөзүнү «тәрҹүмә» ганмаг, —
Мәктәбли ҹоҹуглар да билир ки, бу хәтадыр;
Бир бојлә хәта кәлмә мүһәррир гәләминдән
Ҹари олур исә, әдәбијјатә бәладыр!..

Көрүндүјү кими, Сабир өз гәләм јолдашыны чох кәскин
тәнгид етмиш, һәр бир халгын мә’нәви һәјатында мүһүм рол
ојнајан әдәби дил вә тәрҹүмә мәсәләләриндә дә принсипиал
мөвге тутмушдур. Мараглыдыр ки, һәмишә әдәбијјатын вә
әдәби дилин сафлығы уғрунда мүбаризә апаран «Молла
Нәсрәддин» журналы да Сабирин мөвгејини мүдафиә
етмишдир
(1910,
№
39).
«Молла
Нәсрәддин»ин
шаирләриндән бири Гәмкүсарын Сабирә ҹавабыны тәнгид
атәшинә тутур, онун ше’риндә ишләнмиш «түркә еләјиб
тәрҹүмә» ифадәсини мисал кәтирәрәк јазырды:
Османлы дили чүнки лисани-әдәбидир,
Олдур ки,.„ ону анлаја билмәз;
Јохса ону «түркә еләмәк тәрҹүмә» ләфзи
Мәнтиглә гәләтдир, белә шеј һеч ола билмәз.

Ше’ријјәтҹә зәиф олан бу парчада Гәмкүсарын ады
билаваситә чәкилмәсә, адын јеринә нөгтәләр гојулса
да,тазијанәнин она гаршы јазылдығы, Сабирин мөвгејинин
мүдафиә едилдији шүбһәсиздир.
Әдәби мүзакирәјә һәср етдији сон чыхышында (15
декабр 1910) Әлигулу Гәмкүсар, көрүнүр, сәһвини дәрк
етмиш вә истәр-истәмәз өз мөвгејиндән чәкилмәли
олмушдур. Шаир ахырынҹы ше’риндә дејирди:
Мән јаздығым кәламдәки ләфзи-тәрҹүмә
Бихуд позубду Сабири-али ҹәнабыны;
Тәһвил кәлмә, ја ки ибарәт олур, вәли
Ачмаз әрәб лүғәтләри үздән нигабыны.
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Бу мүбаһисә илә әлагәдар олараг, гәзетин нөвбәти
нөмрәләринин бириндә «Тәрҹүмәми, тәбдил вә јахуд тәһвилми?» адлы бөјүк бир мәгалә чап олунмуш (27 декабр 1910)
вә Сабирә һагг верилмишдир. Мәгалә мүәллифи ики шаир
арасындакы мүбаһисәјә јекун вуруб гијмәтләндирәркән тәкҹә
јухарыда гејд олунан әдәби фактларла кифајәтләнмәмиш,
Шәмсәддин Саминин мәшһур лүғәтиндән башламыш бир
сыра елми-тарихи мәнбәләрг; истинад етмишдир. О,
тәрҹүмәнин әмәли әһәмијјәтә малик мәсәләләри үзәриндә даһа
кениш дајанмыш, өз фикрини исбат етмәк үчүн конкрет
материаллара әсаслан- мышдыр. Мүзакирәләрдә Әлигулу
Гәмкүсарын чап етдирдији сон ше’рини нүмунә кәтириб
тәнгид сүзкәҹиндән кечирән мәгалә мүәллифи дејирди:
«Әҹәба, Сабир әфәндинин позулмасына бир дәлил
көрүлүјорму? Сабир әфәнди нәдән позулур? һалбуки бу ҹәнаб
Ә. Гәмкүсар өзү «тәһвил кәлмә ја ки ибарәт олур» дејә кәнди
сәһвини е’тираф едијор».
Бу мәгалә Сабирә вә онун әдәби фәалијјәтинә дәрин
еһтирам бәсләјән тәнгидчи гәләминин мәһсулудур. 1962- ҹи
илдә «һопһопнамә»нин шәрһләриндә һәмин мәгалә һаггында
мүхтәсәр мә’лумат вермишдиксә дә (75, 224), онун мүәллифи
һаггында бир сөз демәмишдик. «А. Т.» имзасы илә чап
олунмуш бу мәгалә чох күман ки, көркәмли тәнгидчи вә
әдәбијјатшүнас
Абдулла
Тофиг
Сур
тәрәфиндән
јазылмышдыр. Мәгаләнин мөвзу вә мәзмуну да, Абдулла
Сурун 1910-ҹу илдә Бакыда олмасы вә нәһајәт, тәнгидчинин
«һәгигәт» вә «Күнәш» гәзетләриндәки иштиракы да белә бир
еһтимала әсас верир.
6
Балаханы кәндиндә мүәллим ишләјәркән Сабирин ушаг
әдәбијјатына олан мејл вә һәвәси даһа да күҹләнир. Шаирин
јарадыҹылығында ајрыҹа силсилә тәшкил едән ушаг
ше’рләринин әксәријјәти мәһз Балаханы мәктәбиндәки
фәалијјәти дөврүндә гәләмә алынмышдыр. Тәкҹә кәмијјәт
ҹәһәтдән дејил, идеја мәзмуну вә шәкли хүсусијјәтләринә көрә
дә бу ше’рләр Сабирин педагожи фәалијјәтинин илк
илләриндә јаздығы ушаг әсәрләриндән габарыг сурәтдә
сечилирди. Белә ки, әввәлләр «Мәктәб шәргиси», «Јаз
күнләрн» типли күтләви ушаг нәғмәләри, шән вә ојнаг
шәргиләр гәләмә алан шанр Балаха-
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ныда мүәллнмлији заманы мәнзум һекајә вә тәмсил. жанрына
даһа чох мејл едир, мәктәблиләр үчүн һәјати һадисәләрдән
ибарәт сүжетли, нәсиһәтамиз әсәрләр ја- зыбјарадырды.
Сабирин ушаг ше’рләринин мәзмун вә формасында
нәзәрә чарпан бу јенилик, бир тәрәфдән, шаирин мүәллимлији, тә’гиб етдији мәгсәдлә бағлвГ идисә, дикәр тәрәфдән дә әсәрләринин нәшр олундуғу мәтбу органларын
характери вә хүсусијјәтләри илә әлагәдар иди. Мәктәб
дәрсликләри вә ушаг журналларына јазаркән нәғмә жанрына үстүнлүк верән шаир күтләви мәтбуат үчүн мәнзум
һекајә вә тәмсил жанрыны даһа әлверишли, мүнасиб әдәби
форма сајмышдыр. Чүнки дөври мәтбуаты, гәзет вә
журналлары ушаглара нисбәтән онларын валидејнлә- ри,
кәләҹәк нәслин тәрбијәчиләри даһа чох мүталиә едирдиләр.
Мәнзум һекајә вә тәмсил жанрынын иҹти- маи-бәдии тә’сир
күҹүнү вә тәрбијәви әһәмијјәтини јүк- сәк гијмәтләндирәркән
Сабир мәһз бу ҹәһәтләри нәзәрә алырды.
Шаирин истәр «һәфтеји-әдәби» кушәси үчүн јаздығы
«Тәбиб илә хәстә», «Гоҹа бағбан», «Гарынҹа» ше’рләри-нин,
истәрсә дә сонралар «Күнәш» вә «Јени һәгигәт» гәзетләриндә
дәрҹ едилмиш «Азарлы кәндчи», «Ҹамушчу вә сел»,
«Өрүмчәк вә ипәк гурду», «Артыг алыб, әскик сатан таҹир»,
«Јаланчы чобан» вә с. кими.мәнзум һекајә вә тәмсилләринин
ушагларда мүсбәт әхлаги кејфијјәтләр тәрбијәләндирилмәси
ишиндә мүһүм ролу олмушдур. Бу снлсиләјә дахил олан
әсәрләрин идеја мәзмунунда ики хүсусијјәт диггәти ҹәлб едир:
шаир, бир тәрәфдән, вәтәнпәрвәрлик, әмәјә мәһәббәт,
достлугда вәфалы олмаг, гоҹалара, ата-анаја һөрмәт,
доғручулуг кими јүксәк әхлаги сифәтләри тәгдир вә тәрәннүм
едир, дикәр тәрәфдән дә ушагларын аиләдә дүзкүн тәрбијәси
гајғысына галараг артыг алыб әскик сатан таҹирләри, сүдә
су гатыб сатан алверчиләри, зәһмәтдән бојун гачыран тәнбәлләри, оғурлуг, јаланчылыг кими чиркин әмәлләри өзүнә
пешә едән дәләдузлары тәнгид атәшинә тутур.
Сабирин ушаг ше’рләри мәзмунҹа долғун, формаҹа
мараглы вә рәнкарәнкдир. Шаир һәмишә чылпаг нәсиһәт во
тәсвирчиликдән гачмаға чалышыр, ашыламаг истәдији
идејаны балаҹа охуҹулара габарыг шәкилдә чатдырмаг үчүн
адәтән мараглы һадисәләр сечир, мә’налы вә биткин
сүжетләр гурур. Мәһз буна көрәдир ки, Сабирин ушаглар
үчүн јаздығы нәғмәләр, мәнзум һекајә вә тәмсилләр
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әдәби-бәдии тәравәтини инди дә сахлајыр, совет мәктәблисинин јүксәк идеја-естетик тәрбијәсиндә мүһүм рол ојнајыр.
Маарифпәрвәр шаир Балаханы кәндиндә заман е’тибарилә о гәдәр дә узун мүддәт гала билмәмишдир. доғрудур»
мүасирләринин хатирәләриндә бу мүддәт хејли узадылмыш, аз
гала «ики илә» чатдырылмышдыр. Сабирин мүәллим
јолдашларындан һаҹаға Аббасов өз хатирәләриндә јазыр:
«Мән Мирзә Әләкбәр Сабирлә илк дәфә Балаханы мәктәбиндә
таныш олмушам. Онунла ики ил бир мәнзилдә јашамышыг»
(1, 48). һалбуки шаи- рин Бакыја кәлмәси илә вәфаты
арасындакы мүддәт ил јарым чәкмишдир. Балаханы
мәктәбиндә исә јај тә’тили дә дахил олмагла чоху он ај
мүәллимлик етмишдир. Бу гыса мүддәтдә Сабир гүдрәтли бир
мүәллим кими та- нынмыш, Балаханы ҹамаатынын
һүсн-рәғбәтини газан- мышдыр.
Сабир әсл халг мүәЛлими иди. О, тәкҹә дәрс демәкләкифајәтләнмир, кәндин иҹтимаи-мәдәни һәјатында кениш
фәалијјәт көстәрирди. Тез-тез јерли әһали гаршысында
чыхыш едир, фәһләләрлә сөһбәтләр кечирирди. Балаханы
мәктәбинин
мә’зунларындан
Әлисәттар
Ибраһимов,
Худаверди
Маһмудов,
Микајыл
Гафаров,
мүәллим
јолдашларындан Әлимишан һүсејнзадә, Паша Вәки- лов вә бир
чох башгаларынын хатирәләриндә (63, 186— 247) Сабирин
мүәллимлијини сәҹијјәләндирән хүсусијјәтләр, шаирин
педагожи мәһарәти һаггында диггәтәлајиг, мараглы
мүлаһизәләр вардыр.
Бу хатирәләрә әсасән демәк олар ки, Сабир тә’лим:
просесиндә шакирдләрин фәаллығына хүсуси диггәт верәр,
онларын әгли вә физики ҹәһәтдән инкишафына һә ҹүр гајғы
көстәрәрмиш. Шакирдләриндә нәҹиб әхлаги кејфијјәтләр
тәрбијәләндирмәк мәгсәдилә дәрс вахты һәјатын мүхтәлиф
саһәләриндән мә’налы вә ибрәтамиз мисаллар чәкәр, ана дили
вә әдәбијјат дәрсләриндә вәҹдлә данышармыш. Естетик
тәрбијәјә хүсуси әһәмијјәт верәи бөјүк шаир мәктәблиләрин
театр
тамашаларында,
әдәби
сәһәрҹикләрдә
фәал
иштиракыны тәшкил едир, хор дәстәсиндә чыхыш етмәк үчүн
онлара мүхтәлиф ше’рләр, нәғмәләр өјрәдирмиш. Шакирдләри
истираһәт күнләрин- Дә чөл кәзинтисинә апарыр, тәбиәт вә
һејванат аләминдән онлара мараглы мә’луматлар верирмиш.
Сабир өз шакирдләринин фәрди јарадыҹылыгларына Да
диггәтлә јанашыр, онларда ше’рә, сәнәтә мәһәббәт
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һнсси ојатмаға чалышырды. Бу ишдә Сабир әсәрләринин
мәктәбли кәнҹләрә бөјүк тә’сири олмушдур. Балаханы
мәктәбинин јетирмәләриндән олан Әлимишан һүсејнзадә,
Әлисәттар Ибраһимов вә башгалары мәһз Сабир ше’ринин
тә’сири алтында бәдии јарадыҹылыға башла- мыш, онларын
илк әсәрләри севимли мүәллимләри тәрә- финдән тәсһиһ
едилмишдир.
Балаханы мәктәбиндәки педагожи фәалијјәти вә кән- дин
иҹтимаи-мәдәни һәјатында фәал иштиракы чох кечмәди ки,
Сабирә ҹамаат арасында дәрин һөрмәт газандырды. 0,
мәктәбин нәздиндә јашлылар үчүн ачылмыш савад
курсларында иҹтимаи әсасларла дәрс верир, кәндин мәдәни
тәрәггисиндә јорулмадан чалышырды. Бүтүн бу ишләринә
көрә Балаханы кәндинин ҹамааты Сабири бир шаирмүәллим
кими дәрин мәһәббәтлә севир, әлејһ- дарларына гаршы
мүбаризәсиндә она мә’нәви дајаг дурурдулар.
Истәр «һәгигәт», «Күнәш» вә «Јени Һәгигәт» гәзетләриндәки парлаг әдәби наилијјәтләри, истәрсә Балаханы
кәндиндәки кениш иҹтимаи-педагожи фәалијјәти Сабирин
әлејһдарларыны, хүсусилә һашымбәј Вәзирову даһа да
гәзәбләндирмишди. һашымбәј Вәзиров «Сәда» гәзети
сәһифәләриндә халг шаиринә гаршы шәхси гәрәз, бајағы
«тәнгидләр» чап етдирдији (25, 29 август 1910) кими, кизли
һәдә мәктублары көндәрмәкдән дә чәкинмәди.
Шаир өз мүаризинин чиркин һәрәкәтләринә мәрдликлз
синә кәрир, «сахта хәтти-хам илә» јазыб көндәрдији һәр ҹүр
тәһдидләрә, һәдә-горху мәктубларына гаршы кәскин,
өлдүрүҹү тазијанәләрлә ҹаваб верир, әдәбијјатымызын гызыл
фондуна дахил олмуш классик әсәрләрини јарадырды.
Сабирин өз әлејһдары гаршысында «го,чаман дағ» кими
дајанмасы, мүбаризә әзми онун һәмин күнләрдә ' јаздығы
сатғфаларда габарыг шәкилдә әкс олунмушдур.
Сахта бир хәтти-хам илә мәнә кағыз јазыб,
Еј мәни тәһдид едән мин дүрлү тә’кидат илә!
Бојлә: «Хортдан кәлди, дур, гач!» сөзләрин кет тифлә
де,
Затыны Сабир таныркән горхмаз өвһамат илә!

Сабирин апардығы әдәби-иҹтимаи мүбаризәләр һаггында ајдын тәсәввүр верән бу тазијанә «Күнәш» гәзетиндә
дәрҹ едилдикдән (3 нојабр 1910) ики күн сонра Балаханы
мәктәбинин нәзарәтчиси Бахыш Әһмәдовун
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һәмин гәзетдә билаваситә бу мәсәләјә даир бөјүк бир мәгаләси
чап олунмушдур (5 нојабр 1910). Бу мәгалә һәм јухарыдакы
тазијанәнин конкрет олараг нә мүнасибәтлә јазылдығыны,
һәм маарифпәрвәр шаирин иҹтимаи-педагожи фәалијјәтини,
һәм дә үмумән Сабир әсәрләринин нәшри тарихинин бә’зи
ҹәһәтләрини ајдынлашдырмаг бахымындан әһәмијјәтлидир.
«Адсыз мәктублара ҹаваб» ады алтында дәрҹ етдирдији
һәмин мәгаләсиндә Бахыш Әһмәдов Сабир барәдә истәр
шаирин өзүнә, истәрсә Балаханы мәктәбинин мүдиринә
көндәрилмиш Һәдә мәктублары һаггында мә’лумат верир,
башдан-баша бөһтан вә гәрәзлә долу олан бу јазыларын
мәзмуну илә. охуҹулары таныш едирди. Ог мәктуб мүәллифинә
мүраҹиәтлә: «Ҹәнаб, сахта бир хәтт , илә мәнә вә
мәктәбимизин мүәллими Сабир Таһирзадә ҹәнабларына поста
васитәсилә көндәрмиш олдуғун бирәр мәктубун октјабр
ајынын 27-ҹи күнүндә вүсулумуа олмушдур» — дедикдән
сонра мәктубларын мәзмуну барәсиндә мүфәссәл мә’лумат
верир. һәмин мә’луматдан ајдын олур ки, имзасыз
мәктубларын мүәллифи өзүнү балаханылы кими гәләмә
вериб, Сабирин куја «ҹоғрафија, һесаб, һәтта түрк дили
тәдрисинә дә игтидарсыз олдуғуну» иддиа едир, «онун
мәктәбдән чыхарылмасыны», «әвәзиндә мүгтәдир бир
мүәллимин» ишә көтүрүлмәсини тәләб едирмиш?!
Мәгалә мүәллифи Бахыш Әһмәдов «намә’лум ҹәчаба»
мүраҹиәтлә дејир: «Әфв ет, әфәндим, әфв ет!.. Сәнин балаханәли олмујуб... нәрәли, нә карә вә ким олдуғуну, мин дәфә
көрүб танымыш олдуғумуз хәттин бизә анлатды,. һәм дә доғру
олараг анлатды. Сәнин хәттини таныјанлар мәктублары
көрәр-көрмәз бедуни-тәһәммүл «...нин хәттидир» дејә, һәр
јердә буна шәһадәт верәҹәкләринә мүгәррәр олдулар. Лакин
мән сәни бојлә рәзил игдаматда булунанлардан әдд етмәз идим.
Мәәттәәссүф булунмушсан. Орда да Сабирин һәггиндә! һејф,
һејф!..»
Мүәллиф Сабирин педагожи фәалијјәтинә јүксәк гијмәт
вермиш, бөјүк шаири, ејни заманда, «һәвәсли, чалышган,
мүгтәдир» бир мүәллим кими сәҹијјәләндирәрәк бу сәтирләри
јазмышдыр: «Сабирдән бизим истәјәҹәјимиз шәриәт, сәрф,
бир дә түрк вә фарс лисанлары тә’лимиднр ки, онлары да
камалынҹа ифа едијор вә едәҹәкдир дә. Галды ки, онун
һаггиндә түрк дили тә’лимини дә билмнјор кими дедијин
сөзләринин ифтираји мәһз олдуғуну кәндин даһа еји
билијорсан, јәгин едирәм. Сән ону тәһ-
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гир етсән дә, бизҹә онун һәвәсли, чалышган, мүгтәдир... бир
мүәллим олдуғу сабитдир. Билдир үч-дөрд ај мүддәтиндә
мәктәбимиздә көстәрдији һүнәри сајәсиндә иди кн, бу ил үчүн
ијирми манат да һәр ајда мәваҹибинә әлавә етдик».
Шаирин сағлығында јазылмыш башга бир мәгаләдә дә
Сабирин педагожи фәалијјәти ејнилә бу ҹүр, јүксәк
гијмәтләндирилир, онун ады мәктәб, кәнҹ нәслин тә’лим вә
тәрбијәси ишиндә сач ағартмыш гоҹаман педагогларла бир
сырада чәкилир, «мүгтәдир» бир мүәллим олдуғу
көстәрилирди («Сәда», 16 ијун 1911).
«Адсыз мәктублара ҹаваб» мәгаләсинә даир мәтбуатда
илк мә’лумат верән сабиршүнас Аббас Заманов халг шаиринә
көндәрилмиш кизли мәктубларын мүәллифи барәсиндә бир
сөз демәмиш, бу мәсәләнин мүәјјәнләшди-рилмәсини кәләҹәк
тәдгигатын өһдәсинә бурахмышдыр (28, 171). һәмин
мәктубларын һашымбәј Вәзиров тәрәфиндән јазылдығына
бизим һеч бир шәкк-шүбһәмиз јохдур. 1910-ҹу илин ијун
ајындан е’тибарән Сабирлә һашымбәј Вәзиров арасында
мәтбуатда кедән кәскин мүбаризә, шаирин тазијанәсиндә
ишләнмиш «Затыны Сабир таныркән» ифадәси вә нәһајәт,
Бахыш Әһмәдовун мәгаләсиндәки «сәнин балаханәли
олмујуб, нәрәли, нә карә вә ким олдуғуну, мин дәфә көрүб
танымыш олдуғумуз хәттин бизә анлатды» сөзләри
јухарыдакы фикри сөјләмәк үчүн мүәјјән әсас да верир.
Дәһр бир мүддәт олду мәнзилимиз,
Онда һәлл олмаз олду мүшкилимиз;
Јашадыгча чохалды дүшмәнимиз,
Нә едәк, доғру сөјләди дилимиз!.. —

дејән («Күнәш», 16 јанвар 1911) шаирин әлејһдарлары
һәгигәтән чохалырды. Бир тәрәфдән хәстәлијинин кетдикчә
шиддәтләнмәси, дикәр тәрәфдән дә һагсыз һүҹумларла
әлагәдар олараг шаир бә’зән кәдәрли анлар да кечирирди.
Белә анларда гәләмә алдығы әсәрләрә һәзин, лирик нотларла
јанашы, бә’зи биографик ҹәһәтләр дә дахил олурду. Сабир
санки өз һәјат јолуна бир дә нәзәр салыр, јалныз вәтән вә халг
наминә јазыб-јаратмасы илә тәсәлли тапырды. О күнләрдә
јазылмыш ше’рләринин бириндән кәтирдијимиз:
Өлмәјимлә севинмәсин әғјар, —
Аләм олдугча мән дәхи дурарам! —
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мисралары мәһз һәмин гәнаәтин мәһсулу иди, шаирин
әһвали-руһијјәсини, кәләҹәјә дәрин инамыны чох јахшы әкс
етдирирди. Тәсадүфи дејилдир ки, бу мисралары чап едән
«Јени фүјузат» журналы (1910, № 11) Сабир ше’риндәки
блографик ҹәһәти сезмиш, редаксија адындан верилән бир
гејддә һәмин мисраларын мәзмуну шәрһ олунмушдур.
Тәрәггипәрвәр түрк шаири Намиг Камалын:
Фәләк һәр дүрлү әсбаби-ҹәфасын топласын, кәлсин,
Дөнәрсәк, алчағыз милләт јолунда бир әзимәтдән! —

бејти илә Сабирә мүраҹиәт едән редактор дејирди: «Әзизим,
сәни инҹидәнләрә һәмпа олмамаг үчүн сабир ол, сән өлмә! Сән
өлүрсән, өлүмүнлә севинәҹәк гәдәр бинәсиб инсанијјәт
тәсәввүр едәмәм».
Бүтүн бу дејиләнләр Сабирин јашајыб-јаратдығы,
фәалијјәт көстәрдији әдәби-иҹтимаи мүһит һаггында бир даһа
ајдын тәсәввүр вермәкдәдир. Кениш охуҹу күтләләри
тәрәфиндән әсәрләри севилә-севилә охунан шаирин ачыг вә
кизли әлејһдарлары дә вар иди. Сабири өз әсәрләрини кизли
имза илә чап етдирмәјә, имзаларыны вахташыры
дәјишдирмәјә вадар едән сәбәбләрдән бири дә мәһз бу иди.
Шаирин һәјат вә јарадыҹылығы әтрафында тәдгигат вә
ахтарышлары кенишләндирмәк, онун зәнкин вә чбхҹәһәтли
әдәби ирсини даһа дәриндән өјрәнмәк сабиршүнаслығын
мүһүм вәзифәләриндән биридир.
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