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ТӘРТИБЧИДӘН 

Охучулара тәгдим едилән бу китабда мүасирләринин Са- бир 
һаггында ингилабдан әввәл вә сонра јаздыглары мәгалә- ләр, хатирәләр 
вә ше’рләр топланылмышдыр. Лакин китаба мүасирләринин Сабир 
һаггында олан бүтүн јазылары дејил, мәзмунҹа аз-чох әһәмијјәтли олан 
материаллар дахил едил- мишдир. 

Китаб әсасән күтләви охуҹу үчүн нәзәрдә тутулдуғундан, бә’зи 
мәгаләләрин вә хатирәләрин дилиндә кичик дәјишикликләр 
апарылмыш, һәмчинин ҹү$и ихтисарлар едилмишдир. 

Китабда верилән шәкилләр, әсасән, мүәллифләрин Сабирлә 
көрүшдүкләри дөврдә чәкилән шәкилләрдир. 

Китабы чапа һазырларкән Азәрбајҹан ССР Елмләр Ака- 
демијасынын мүхбир үзвү, профессор һ. Араслы, тибб елмләри доктору, 
проферор, М. Ә. Әфәндијев, филоложи елмләри намизәдләри Ә. - 
МирәЈшәдов, Камал Талыбзадә вә јазычы Г. Мәммәдли мәнә көмәк 
етмишләр. Бунун үчүн онлара өз мин- нәтдарлығымы билдирирәм. 



САБИР ВӘ МҮАСИРЛӘРИ 

Азәрбајҹанын бөјүк халг шаири Мирзә Әләкбәр Сабир һәлә өз заманында 
мүасирләринин диггәтини ҹәлб етмиш, онун әсәрләри әлләрдә кәзмиш, 
севилә-севилә охунмушдур. Бу китабда топланылан материаллардан биз ајдын 
көрүрүк ки, шаирин аҹы сатирасынын кәскин тәнгид һәдәфи олан мүртәҹеләр 
ону тә’гиб вә тәкфир етдикләри һалда, халгы тәмсил едән мутәрәгги гүввәләр 
Сабири үрәкдән севмиш, зәнкин бәдии ирсини, бөјүк чәтин- ликләр баһасына, 
ҝөз‘ бәбәји кими горујуб бизә чатдырмышлар. 

Сабирин јазыб јаратдығы дөврүн сон дәрәҹә мүрәккәб, вә сон дәрәҹә 
зиддијјәтли олмасына бахмајараг, халгын мүтәрәггн гүввәләри Сабир 
јарадыҹылығ^аын әһәмијјәтини дујмуш, Сабир һәмишә онларын диггәт 
мәркәшшдә олмушдур. 

Сабирин мүасирләри олан мүтәрәгги јазычы вә мүһәррирлә- рин бөјүк шаир 
һаггында јаздыглары мәгаләләрдән вә хатирә- ләрдән өјрәнирик ки, онлар өлмәз 
Сабирин әзәмәтини, онун, новаторлуғуну, реализминин күҹүнү, ағыллара һөкм 
едән сати- расынын әһәмијјәтини, тә’сис етдији јени әдәби мәктәбин иҹти- маи 
фикир инкишафымызын тарихиндәки мөвгејини, маһијјәт вә хүсусијјәтләрини 
дүзкүн баша дүшмүш, дүзкүн дә гијмәтләндир- мишләр. 

Сабирин мүасирләри онун јарадыҹылығы үзәриндә мараглы тәһлилләр 
апармыш, дүзкүн нәтиҹәләрә кәлмиш, инди дә әһәмиј- јәтини итирмәјән 
мүһакимәләр јүрүтмүшләр. Сабир јарадыҹылы- ғы һаггында јазан 
мүасирләринин фикирләри арасында мүәјјән фәргләр, бә’зи кичик тәзадлар олса 
да, онлар мүәјјән бир нөгтәдә бирләширләр: Сабир өз зәманәсинин 
әкс-сәдасыдыр. Онун көз јашларындан доған күлүшләри халгын никбин вә 
кәдәрли фәл- сәфәсидир. Онун әсәрләриндә халгын зәкасы, әләми, севинҹи, арзу 
вә истәкләри тәҹәссүм етдирилмишдир. Сабир јалныз өз заманынын дејил, 
кәләҹәјин дә бөјүк шаиридир. 

Мүхтәлиф заманларда Сабир һаггында јазан мүасирләри: Ҹ. 
Мәммәдгулузадә, Н. Нәриманов, А. Сәһһәт, А. Шанг, С. Ҹ. Пи- шәвәри, Ф. 
Көчәрли, Ә. һагвердијев, Сејид һүсејн, С. М. Гәнизадә вә башгалары өлмәз 
шаирин әзәмәтини дәриндән дујмуш, онун јарадыҹылығыны мәһз бу шәкилдә 
гијмәтләндирмишләр. 

Јухарыда дејиләнләри мүвафиг дәлилләрлә әсасландырмаг үчүн мисаллара 
кечәркән, биринҹи нөвбәдә, һеч шүбһәсиз кн, шаир Аббас Сәһһәтдән башламаг 
лазымдыр. Чүнкн Сабир ирси- 
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нин топланылыб нәшр едилмәсиндә вә елми сурәтдә өјрәнилмә- синдә онун 
хидмәти чох бөјүк олмушдур. 

Сабирин вәфатындан аз сонра А. Сәһһәт «Јени иршад» гәзетинин үч 
нөмрәсиндә дәрҹ етдирдији бөјүк мәгаләдә әдәбијјатшүнаслығымызын 
тарихиндә илк дәфә олараг, Сабирин јарадыҹылығына һәм иҹтимаи, һәм дә бәдии 
ҹәһәтдән дүзкүн елми тәһлил вермишдир. Бу мәгаләнин әһәмијјәти, һәр шејдән 
әввәл, ондан ибарәтдир ки, мүәллиф Сабирин јарадыҹылығыны заманын 
иҹтимаи-сијаси шәраити илә, 1905-ҹи ил ингилабы вә онун тә'сирилә Јахын 
Шәргдә аловланан ингилаби һәрәкатла, Ҹәнуби Азәрбајҹанда азадлыг уғрунда 
кедән тарихи мүбаризә нлә, Түркијәдә «ҹаван түркләр» һәрәкаты илә сых сурәтдә 
бағ- лајараг тәһлил етмиш вә дүзкүн елми нәтиҹәләр чыхармышдыр. 

А. Сәһһәт бәдии үмумиләшдирмә јолу илә апардығы тәһлил- ләрдән белә 
бир нәтиҹәјә кәлмишдир: Сабир «әдәбијјатымызда әзим бир ингилаб вүҹуда 
кәтирмишдир». Бу ингилаб нәдән ибарәтдир? Мүәллиф бу суала белә ҹаваб 
верир: «Сабир көһнә ше’рләрлә јени ше’рләр арасында бир әсрлик гәдәр учурум 
ачды ки, бир даһа кери дөнүб дә о учуруму атланмаға кимсәдәј ҹүр’әт вә ҹәсарәт 
галмады». 

Образлы дејилмиш бу фикри ачмаг үчүн бир гәдәр шәрһә еһтијаҹ вардыр. 
Вахтилә Ҹ. Ҹаббарлы јазмышдыр: 
«Фүзули елә бир тилсим иди ки, әдәбијјатымыз ондан бир аддым белә 

олсун ајрыла билмәјир вә узун илләр јени .бир шәк- лә кечмирди. Биринҹи олараг 
бу ҹадуланмыш кедишә гаршы чыхан, бу сахланмаз ахыны тохтадан, бу 
чыхылмаз јолдан чыхан вә бу гырылмаз гәзәл вә гәсидә тилсимини гыран М. Ф. 
Ахундов олмушдур»**. 

Бу һәгигәтдир. Лакин бу да һәгигәтдир ки, Фүзули «тилсими» поезијада М. 
Ф. Ахундовдан сонра да давам едирди. Ше’рдә Фүзулидән сонра јени әдәби 
мәктәб јарадан Сабир олду. 

Бу гејддән сонра А. Сәһһәтин јухарыдакы образлы ифадәси- ни мүстәгим 
шәкилдә.белә мә’наландырмаг олар: Сабирин беш- алты илдә јаратдығы әдәби 
мәктәб — ингилаби сатира мәктәби — кечмишдә бүтөв бир әсрин јаратдығы 
әдәбијјата бәрабәрдир. Сабир, Фүзулини јамсылајан епигончу поезијаја, халгдан 
узаг дүшән әдәбијјатын инкишафына сон гојду. Сабирдән сонра епи- гончу 
шаирләр бир даһа баш галдыра билмәдиләр. 

Шекспиршүнаслар һамлетин фикирләрини, Көтенин инҹә бир вазада 
әкилмиш палыд ағаҹына бәнзәтмәсини — онун кәш- фи адландырырлар. «Сабир 
көһнә ше’рләрлә јени ше’рләр ара- сында бир әсрлик гәдәр учурум ачды» 
ифадәси дә Сәһһәтин кәш- фи адландырылмаға лајигдир. Она көрә ки, бу 
мүхтәсәр ҹүмләдә Сабир јарадыҹылығынын әдәбијјатымызын тарихиндәки јери 
чох көзәл ифадә едилмишдир. 
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 Соира А. Сәһһәт Сабир јарадычылығыны иҹтимаи ҹәһәтдән тәһлил етмиш, 
онун әсәрләринин тә’сир гүввәсиндән данышаркән, көстәрмишдир: «Мә’лумдур ки, 
франсыз шаирләриндән Шатоб- риан франсыз гөвмүнүн сәлтәнәт ханәданындан 
олан бурбонлар- ла Наполеон Бонапарт арасындакы мүгајисәјә даир бир китаб 
јазмышдыр ки, Бурбоч ханәданындан олан франсыз кралы XVIII ЈТуинин өзүнүн 
е’тирафынҹа, бу китаб она бир ордудан зијадә хидмәт етмишдир. Мән иддиа едирәм 
ки, Сабир әфәндинин дә а’сары бу беш илин мүддәтиндә Иран мәшрутәсинә һаман 
нөв бир ордудан зијадә хидмәт етмишдир». 

Бу ҹүмләләрдә дә Сабирин јарадыҹылығынын иҹтимаи әһәмијјәти дүрүст 
мә’наландырылмышдыр. Һәм дә бу сөзләр Сабирин о заман анҹаг Иранда 
аловланан ингилаби һәрәката ҝөстәрдији тә’сирә аид олмајыб, үмумијјәтлә, 
иҹтимаи һәјата' көстәрдиј!и гүввәтли тәрбијәви тә’сирә, ојадыҹы, истигамәтвери- 
ҹи тә’сирә аиддир. 

Сабир сатирасынын идраки әһәмијјәтини илк дәфә белг дәриндән дујан А. 
Сәһһәт өз мүһакимәләриндә тамамилә һаглв иди. О заман Сабир өз ингилаби 
сатиралары илә билаваситә иҹ тимаи һәјата мүдахилә едир, гәфләт јухусуна 
даланлары ојадыр, «фәрјадә башлајан» мәзлум кәндлинин «араја сохулан башы 
бәлалы» фәһләнин көзүнү ачыр, өз досту илә дүшмәнини таны магда онлара көмәк 
едир, әсарәт зәнҹирини гырмаг үчүн өлүмдирим мүбаризәсинә галхышан Тәбриз 
мүҹаһидинә јол көстәрир- ди. Сабир һаггында олан хатирәләрин бириндә* дејилир 
ки, о заман, Русија мәтбуатынын «Азәрбајҹан Пугачову» адландырды- ғы 
Сәттарханын башчылығы илә азадлыг уғрунда кедән тарихи мүбаризә күнләриндә 
фәдаиләр Сабирин шефләрини дөјүш сән- кәрләриндә охујур вә руһланырдылар. 

А. Сәһһәт охуҹуја Сабири там әзәмәтилә чатдырмаг үчүн ону Фирдовси кими 
даһи шаирлә, истибдадын барышм^з дүшмәни олан мәшһур түрк јазычысы Намиг 
Камалла мүгајисә едир, °ну өз әсринин фөвгүндә дуран нов^тор бир сәнәткар кими, 
зәһ- мәткеш инсанларын мүрәббиси кими тәгдим едирди. 

Муасирләри өз јазыларында чох һаглы олараг көстәрирләр ки, Сабир әсринин 
оғлудур, зәманәсинин ајнасыдыр, онун поези- јасы әзилән күтләләрин фәрјад вә 
е’тиразы, өз халгыны азадлыг уғрунда мүбаризәјә чағыран ҹәсур бир вәтәндашын 
кур сәсидир. Н. Нәримановун фикринҹә, Сабирин сатирасы капиталист вә мүл- 
кәдарларын зүлмү алтында инләјән фәһлә вә кәндлинин изтираблы һәјат 
шәраитинин тәҹәссүмүдүр вә шаирин бзјүклүјү орасындадыр ки, о өз мүбариз 
сатираеыны чар иртиҹасынын ағыр илләриндә јаратмышдыр**. 

һәлә ингилабдан әввәл тәртиб етдији «Күлзар» дәрслијнндә Сабирин һәјат вә 
јарадыҹылығы һаггында мараглы мә’лумат верән А. Шаиг сонралар јаздығы бир 
мәгаләсиндә Сабир сатира- сынын а’малыны белә сәҹијјәләндирмишдир: «Бнзи 
фүсункар тә’- сирилә мәфтун едән позуг мүһитлә Сабирин иҹтимаи идеалы 
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арасында олан тәзаддыр. 0, бу гохумуш, әскимиш мүһити идеа- лына 
ујғунлашдырмаг, онун нөгсанларыны ачыб көстәрмәклә јсни бир мүһит, башга 
бнр аләм јаратмаг үчүн чалышды. О, ...мәһкумлары мүдафиә едир, онлара сәадәт 
вә һүрријјәтини ан- ладыр. Онун кәскин бир дил илә тәнгид етдији јонтулмамыш 
ин- санлара гаршы гопардығы гәһгәһәләри руһундан гопан аҹы фәрјаддан башга 
бир шеј дејилди. Онун һәҹви әсринин аҹы һәгигәт- ләрини тәрәннүм етдији кими, 
бәшәри хәстәлик вә нөгсанлары да кеннш ганадлары алтына алмышды»*. 

Тамамилә доғрудур. Сабир өз сатирасында «әсринин аҹы һәгигәтләрини» 
садәҹә олараг көстәрмәклә кифајәтләнмирди, о, охучуну көһнә, чүрүмүш мүһити 
јыхмаға, јени бир мүһит, истисмар зәнҹириндән азад олан бир һәјат гурмаға 
чағырырды; әзилән күтләләрин һәм дөзүлмәз һәјат шәраитини, һәм дә ниф- 
рәтини вә ишыглы кәләҹәјә бәсләдикләри мөһкәм инамы тәҹәссүм етдирирди. 

Сабир һаггында јазан мүасирләринин һамысы белә бир фикирдә олмушлар 
ки, «Сабир мүгәллид дејил, мүҹәддид шаир- дир», о, сәләфләринин јолуну садәҹә 
давам етдирмәмишдир, дөврүн тәләбләринә ујғун олараг бир јарадыҹы кими 
инкишаф тдириб әдәбијјатымызын тарихиндә јени бир дөвр ачмышдыр. 

Ҹ. Мәммәдгулузадә молланәсрәддинчи шаирләрдән Ә. Нәзми- шн 
јарадыҹылығындан бәһс едәркән, Сабир сатирасынын ори- киналлығыны, онун 
мүасирәләринә олан тә’сирини өзүнә мәхс.ус бир шивә илә белә 
гијмәтләндирмишдир: 

«Ҹүмләјә мә’лумдур ки, Сабир һеч кәсә јох, Сижимгулу јӘ. Нәзми — А 3.) 
Сабирә охшајыбдыр вә күман едирәм ки, бир белә тәшбиһә ифтихар едибдир**. 

1911—1918-ҹи илләрдә чыхан «Мәктәб» журналынын редак- торларындан 
бири. Әбдүррәһман Тофиг Әфәндизадәјә көрә, «Са- бирин бөјүклүјү 
орасындадыр ки, о, ше’римиз үчүн башга бир јол, тәзә бир ҹығыр ачды, устад 
олду. Көстәрдији јол исә чох ајдын вә доғру олдуғу үчүн һәр кәс дајанмагсызын 
гәбул етд»***. 

Бу да тамамилә доғру фикирдир. Сабирин сатиралары «Мол- ла 
Нәсрәддин» журналында нәшр олундугдан сонра Әли Нәзми (Сижимгулу) вә Әли 
Рази Шәмчизадә (Дабанычатдаг хала) Кәнҹәдән, Әлигулу Нәҹәфов Гәмкүсар 
(Ҹүвәллағы) Нахчыван- дан, М. С. Ордубади (һәрдәмхәјал) Ордубаддан, Мирзә 
Әли Мөчүз (Шәбүстәри) Ҹәнуби Азәрбајҹандан, Әли Мәһзун Рәһи- мов 
(Јетимҹүҹә) вә Мирзә Ҹаббар Әскәрзадә (Мәһкәмә пишији) Јеревандан, Салман 
Мүмтаз Әскәров (Хортданбәј) Ашгабаддан баш галдырыб бөјүк шаирин сәсинә 
сәс вердиләр, көһнә дүнја илә мүбаризәдә онун давамчылары вә садиг 
силаһдашлары ол- дулар. 
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Мүасирләринин Сабир јарадыҹылығына вердикләри гијмәт һаггында 
там тәсәввүр алмаг үчүн онларын мүхтәлиф заманлар* да јаздыглары 
мәгаләләрдән ашағыдакы кичик парчалары нәзәр* дән кечирәк: 

«Сабирин һансы мәнзумәсини алырсыныз, алыныз, о, сизин үчүн тарихи 
бир сәнәддир. О елә бир сәнәддир ки, 1906—1911-ҹи илләрдәки халгымызын 
әһвал-руһијјәси, иҹтимаи һәјаты, дүшүч- чәси тамамилә онда нәзәримизә 
чарпаҹагдыр. Сабир шаирлији, сәнәткарлығы халгын интибаһы уғрунда 
чалышмагдан, ону гәф- ләт јухусундан ајылтмагдан ибарәт билмишдир*». 

«Сабир әсримизин ән мүгтәдир вә хоштәб шаирләриндән бирисидир. 
Онун сабигдә бә’зи мүстәар адлар илә имзаланмыш абдар, хошмәзмун вә 
мөвзун каламлары охуҹулары бир јандан күлдүрүб, бир јандан ағладырды»**. 

«һәҹвләрилә халг һәјатыны јүнкүлләшдириб, тәһзиби-әхлагә хидмәт 
едәҹәк бир һәҹви анҹаг Сабир јарада билмиш, мәзһәкәнә- ®ислијин јени дөврү 
анҹаг Сабирдән башланмышдыр»***. 

«Сабир философдур, мүрәббидир, ингилаб-шдыр, — һамысын- да да 
сәмимидир»****. 

«Сабир јени әдәбијјатымызын рәһбәри, аҹы-аҹы күлүшләри илә өз 
халгыны оја^ан бир шаир иди»*****. 

«Фикир вә мәсләкиндә сабит олан шаиримиз Сабир бир дә- гигә 
дурмајыб, дирилијимизин һәр буҹағыны ишыгландырмагда еә јатмышлары 
ојатмагда иди»******. 

«Сабир өз ше’рләринин бириндә јазырды: 

             Јансын иранлыларын архасы, јанды ҹијәрим! 
              Белә дерләр ки, гојуб тәхти гачыб таҹисәрим. 
             Сығыныб консула хаганлары иранлыларын! 

Нәзәрә алынмалыдыр ки, бу ше’р Тифлисдә чаризмин жан- дарм 
үсул-идарәсинин һөкм сүрдүјү бир шәраитдә чап едилмиш- дир. Бурадан 
өзү-өзлүјүндә ајдын олур ки, Иран азадихаһлары- нын мүбаризәсинә вә 
иранлыларын шәрәфинин горунмасына Гафгаз зијалылары нә гәдәр бөјүк 
рәғбәт бәсләмишләр».******* 

Ҝөрүндүјү кими, мүасирләри Сабир јарадыҹылығынын маһиј- јәтини 
бүтүн инҹәликләринә, бүтүн дәринликләринәдәк дујмуш,' бөјүк шаир 
һаггында гијмәтли фикирләр сөјләмишләр. 
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Ајры-ајры тәдгигатчыларын әсәрләриндә биз тез-тез белә шикајәтләрә 
раст кәлирик: өз заманында Сабир арды-арасы 
кәсилмәјән тә’гибләрә мә’руз галмыш, даим ағыр еһтијаҹ ичәри- синдә 
јашамышдыр вә с. 

Тәәссүф ки, бу, һәгигәтдир. Көһнә ҹәмијјәтдә зүлм вә истис- мар 
аләминә мејдан охујан бир сыра башга бөјүк сәнәткарлар кнми, Сабир дә бу 
аләмин гара гүввәләри тәрәфиндән тәгиб олунмушдур. Шаирин ағыр еһтијаҹ 
ичәрисиндә һәјат сүрмәси дә инкаредилмәз һәгигәтдир. Бунун үчүн јалныз 
иҹтимаи бәрабәр- сизлик үзәриндә гурулан көһнә ҹәмијјәти иттиһам етмәк 
лазым- дыр. 

Мәкәр Н. Г. Чернышевски өз заманында Сабирдән азмы тә’- гнб 
олунмушдур? Мәкәр еһтијаҹ кабусу Белинскини Сабирдән азмы 
сыхмышдыр? Лакин онларын о заман халг тәрәфиндәк тәТиб олундуғуну, 
баша дүшүлмәдијини һеч бир рус тарихчиси, һеч бир рус әдәбијјатшүнасы өз 
әсәриндә/јазмамышдыр. Чүнки Чернышевскини, Белинскини тәТиб едән халг 
дејил, халгын дүш- мәнләри иди. Ејни сөзләри Сабир һаггында да демәк олар. 

Сабир һеч бир вахт кимсәсиз, көмәксиз олмамышдыр. Зәһ- мәткеш халг 
вә ону һәгиги мә’нада тәмсил едән тәбәгәләр һәми- шә Сабири севмиш, 
әсәрләрини ифтихар һисси илә охумуш, дар күндә көмәк әлини она узатмыш, 
шаири мүртәҹеләрин тәТиб вә. тәһгирләриндән горумушлар. 

Сабирин сағлығында «Күнәш» гәзетиндә чыхмыш «Адсыз мәктублара 
ҹаваб»* сәрлөвһәли бир мәгалә бу ҹәһәтдән чох мараглыдыр. Индијәдәк 
сабиршүнасларын диггәтиндән јајынан бу мәгалә, јухарыда дејиләнләри 
сүбут едән көзәл бир сәнәддир. 

Мәгалә, Сабирин Балаханыда мүәллимлик етдији дөврдә гә- зетдә 
чыхмышдыр. Мә’лумдур ки, о заман шаир, сәһһәтинин күн- дән-күнә 
писләшмәсинә бахмајараг, «Молла Нәсрәддин» жур- налында мүнтәзәм 
иштирак етмәклә јанашы, Бакы гәзетләриндә гара гүввәләрә күндә бир 
«тазијанә» ендирирди. Одур ки, «дили доғру сөјләјән» мүбариз шаирин 
«дүшмәнләри дә чохалырды». Бу заман Сабир артыг Азәрбајҹанда, һәмчинин 
Азәрбајҹанын сәрһәдләриндән чох-чох узагларда бөјүк шөһрәт тапмыш адлы- 
санлы бир шаир иди. Онун нүфузу о гәдәр бөјүк иди ки, артыг мүртәчеләр 
Шсшрә ачыг шәкилдә һүҹум етмәкдән чәкинирдиләр. Буна көрә онлар бә’зән 
кизли һүҹума кечирдиләр. 

Индијә кими Сабирин тәдгигатчылары шаирин: 

Сахта бир хәтти-хам илә мәнә кағыз јазыб, 
Еј мәни тәһдид едән мин дүрлү тә’кидат илә! 
Бөјлә «хортдан кәлди, дур гач!» сөзләрин кет тифлә де, 
Затыны Сабир таныркән горхмаз өвһамат илә! _________  

тазијанәсинә әсасланараг, тәхмин едирдиләр ки, јәгин о заман ким исә Сабирә 
һәдә мәктубу јазыбмыш. Инди, сон тәдгигат нә- 
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тиҹәсиндә тапылан һәмин бу мәгаләдән ајдын олур ки, белә бир мәктуб Сабирә 
һәгигәтән јазылмышдыр. 

1910-ҹу ил октјабрын 27-синдә кизли һәдә мәктубуну һәм Сабир алмыш, һәм 
Нәшри-маариф ҹәмијјәтинин Балаханы шө’бә- синин тапшырығы илә мәктәби 
инзибати вә малијјә ҹәһәтдән идарә едән маарифпәрвәр зијалы Бахыш Әһмәдов 
(1870—1929} алмышдыр. 

Сабирин Балаханы мәктәбиндәки шакирдләриндән шаир вә иҹтимаи хадим 
Әл-исәттар Ибраһимовун сонралар чап олунан хатирәсиндән* биз өјрәнирик ки, 
кизли мәктубларын алтында «Ганлыкөјнәк» имзасы гојулубмуш. 

Бахыш Әһмәдов кизли мәктубу алдыгдан сонра Балаханы ҹамаатынын 
јығынҹағыны чағырмыш, һәр ики мәктуб јығынҹаг- да писләнмиш** вә 
јығынҹағын тапшырығы илә о, јухарыда ады- ны чәкдијимиз мәктубу «Күнәш» 
гәзетиндә чап етдирмишдир***. 

Сабирә дәрин мәһәббәт, ону тәһдид едәнләрә гаршы кин вә гәзәблә долу 
олан бу мәгаләдән, һәләлик әлдә олмајан һәр ики мәктубун мәзмуну һаггында 
ајдын тәсәввүр јараныр. 

Горхудан адыны кизләдән бәдхаһ, Б. Әһмәдова көндәрдији кизли мәктубда 
јазыбмыш ки, куја Сабир һесаб, чоғрафија вә Азәрбајҹан дили дәрсләрини дејә 
билмир, о, мәктәбдән дәрһал чыхарылмалыдыр, әкәр чыхарылмаса, мәктәбә 
хәјанәт олачаг. һалбуки, о заман Балаханы мәктәбиндә ҹоғрафија вә һесаб дәрс- 
ләрини Сабир дејил, башга мүәллим дејирди. Мәгалә мүәллифи бу ҹәһәти бәдхаһа 
хатырлатдыгдан сонра јазыр: «Сабирдән би. зим истәјәҹәјимиз шәриәт, сәрф, бир 
дә Азәрбајҹан вә фарс ли- санлары тә’лимидир ки, онлары да камалынҹа ифа едир 
вә едә- ҹәкдир дә. Галды ки, онун һаггында «Азәрбајчан дили тә’лимини дә 
билмир» сөзләринин ифтираји-мәһз олдуғуну, өзүн даһа јахшы билирсән, јәгин 
едирәм. Сән ону тәһгир етсән дә, бизҹә онун һә- вәсли, чалышган, мүгтәдир бир 
мүәллим олдуғу сабитдир. Билдир үч-дөрд ај мүддәтиндә көстәрдији һүнәри 
сајәсиндә иди ки, бу ил үчүн ијирми манат да һәр ајда мәваҹибинә әлавә етдик». 

Мәгаләдә, Сабирә јазылан мәктубдан да бәзи кичик парча- лар 
верилмишдир. Бәдхаһ, шаири һәдәләјәрәк јазырмыш: «О мәктәбдән кет, кет, кет! 
Јохса сәнин үчүн јахшы кечмәз, башын бәлалар чәкәр, бәдбәхт оларсан». 

Сабир бу һәдә-горхуја гәтијјән фикир вермәјәрәк, өзүнүн шәрәфли 
мүәллимлик вәзифәсини давам етдирмишдир. 

Мәгаләнин мүәллифи бәдхаһа мүраҹиәтлә јазыр: 
«Сәнин хәттини таныјанлар, мәктублары көрәр-көрмәз, дәр- һал... «...н 

хәттидир > дејә, һәр јердә буна шәһадәт верәҹәкләрини гәт’и сөјләдиләр. Лаки.н 
мән сәни белә рәзил игдаматда булунан- лардан әдд етмәздим. Мәәттәәссүф ки, 
булунмушсан! Өзү дә Са- бирин һаггында! һејф! һејф!». 
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Бу чүмлә, һәмчиннн Сабирин тазијанәсиндәки «затыны Сабир таныркән» 
ифадәсиндән ајдын көрүнүр кн, «Ганлыкөјнәј»ин шәх- сијјәти Сабирә вә онун 
достларына мә’лум имиш. Она көрәдир ки, мүәллиф өз мәгаләсини белә бир гәт’и 
тәләблә битирир. 

«... Сабир әфәндијә јаздығын тәһдиднамәндә она Балаханыда галмаға әнҹаг 
ајын башына гәдәр вахт верирсән. Вахт битдији кнми кетмәз исә, ишләрин дә 
јахшы кетмәјәҹәјини анладырсан. 

Әфәнднм, ај баша кәлди, вахт да битди. ЈТакин Сабир кет- мәли олмады. 
Инди... биз дә сәнә бир һәфтә вахт вериб, ики ишин бирини әмәлә кәтирмәји 
ҹәнабинә тәклиф едәрәк, деји- рик ки: бу бир һәфтә дахилиндә ја гәзетә 
васитәсилә тәһри- рән, анҹаг ачыг имза илә олмаг шәртилә вә јахуд Сабирин 
өзүн- дән шифаһән бу хүсусда үзр истәјәсән. Әкс-тәгдирдә тәһдиднамә- ни 
һөкумәт судуна верәҹәјимизи ихтар илә хәтми-кәлам едирик». 

Чох тәәссүф ки, нә мәгалә мүәллифи, нә дә хатирә јазанлар бәдхаһын адыны 
чәкмирләр. Одур ки, адсыз мәктубларын мүәл- лифинин шәхсијјәтини 
мүәјјәнләшдирмәк һәләлик мүмкүн олма- ды. Лакин үмид етмәк олар ки, кәләҹәк 
тәдгигатчы бөјүк шаирә кизли имза илә тәһдиднамә јазан бәдхаһын шәхсијјәтини 
гејд- шәртсиз мүәјјән едәҹәкдир. 

Биз бу мәсәләнин үзәриндә она көрә бир гәдәр мүфәссәл да- јандыг ки, 
һәмин мәгалә бөјүк шаирин тәрҹүмеји-һалынын га- ранлыг бир сәһифәсини 
нисбәтән ишыгландырыр, мүасирләринин Сабирә бәсләдикләри мүнасибәт 
һаггындакы тәсәввүрүмүзү ке- нишләндирир вә бир даһа ајдын көстәрир ки, өз 
зәманәсиндә Са- бирин дүшмәнләри олдуғу кими, онун сәдагәтли достлары даһа 
чох иди. Онлар шаири тә’гиб кә^тәһгирләрдән әзмлә горумушлар. 

Сабирин хәстзлик хәбәри онун бүтүн охуҹуларыны, бүтүн мү- тәрәгги 
тәбәгәләри кәдәрләндирмишди. Онлар Сабирин хәстәли- јини диггәтлә изләјир, 
она мадди көмәк едир, шаири сағалтмаг үчүн әлләриндән кәләни 
әсиркәмирдиләр. 

Ҹәлил Мәммәдгулузадә вә онун һәјат јолдашы һәмидә ханы- мын Сабирә 
көстәрдикләри гајғы вә меһрибанлығы ким унудар? һәмидә ханымын Тифлисдә 
Сабирә көстәрдији нәвазишин шәхсән шаһиди олмуш севимли бәстәкарымыз 
Үзејир һаҹыбәјов бундан сон дәрәҹә тә’сирләнмиш, бу һагда мәтбуатда хүсуси 
чыхыш ет- мәји өзүнә борҹ билмишди. «Мә’лумат» гәзетинә јаздығы ачыг 
мәктубда* о, һәмидә ханымын Сабирә көстәрдији гајғыдан һәјә- чанла бәһс 
етмиш, бу гајғыны «.,.әдиб вә шүәраларымызын тә- рачүми-әһвалыны јазаҹаг 
зәват үчүн бир шәммеји-һәгигәт» кими гијмәтләндирирди. 

О заман мәтбуат Сабирин сәһһәти һаггында тез-тез охуҹу- лара мә’лумат 
верирди. Сабирин вәфатындан бир һәфтә әввәл, ијулун 4-дә «Мә’лумат», 
гәзетинин нашири вә редактору һ. И. Гасымовун хәстә^^ТДаирин сәһһәти 
һаггында өз гәзетиндә чап етдији мәгалә* Сабирин тәрҹүмеји-һалы һаггында 
индијә- дәк мә’лум олмајан јени мә’лумат верир, шаирин образы вә характери 
һагтында тәсәввүрү даһа да ҹанландырыр. 
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Индијәдәк Сабирин бүтүн тәрчүмеји-һалларында јазылмыш- дыр ки, 
шаир һеч бир нәтиҹә вермәЈән мүалиҹәдән сонра, 1911-ҹи илин баһарында 
Тифлисдән Шамахыја дөнмүш вә бир мүддәт хәстә јатдыгдан сонра ијулун 
12-дә орада вәфат етмишдир. һал- буки, һәмин мәгаләдән бәлли олур ки, 
Шамахыја дөндүкдән сон- ра вәзијјәти даһа да ағырлашдығы үчүн о, Тифлисдә 
операсија- ја разылыг вермәдијинә пешиман олмуш, операсија едилмәкдән өтрү 
ијунун сонларында вә јахуд ијулун лап әввәлиндә Бакыја кәлиб, бир нечә күн 
«Исламијјә» меһманханасынын 18 нөмрәли мәнзилиндә јашамышдыр. Анҹаг 
иш-ишдән кечдији үчүн опера- сија баш тутмамыш, хәстә шаир тәкрар 
Шамахыја гајытмалы ол- мушдур.** 

һ. И. Гасымов меһманханада Сабир илә көрүшүнү белә тәсвир едир: 
«...Мөһтәрәм шаиримизин зијарәтинә мүшәррәф ол- дум. Ибтида көрдүкдә, 
һәгигәтән, танымадым. Елә пәришан вә зәиф олмуш ки, адам таныја билмәз. 
Нәһајәт, көрүшдүк. Бу мү- василәти бир даһа инсан арзу едә билмәз. 

Мөһтәрәм шаиримиз бу мүвасиләтдән мәни сон дәрәҹә мүтә- әссир 
көрдүкдә, үзүнү мәнә тәрәф тутуб... устади-мүкәррәми Сејид Әзим 
Ширванинин бу бир бејтини мәнә охуду: 

Дүнјајә кәлән кетмәк үчүндүр, бу нә гәмдир? 
Бир фикр елә. бу хилгәти-адәм нә үчүндүр? 

— Әфәндим, пәришан олмајыныз; әҹәлимиз јетишмишсә, өм- рүмүз 
битмишсә, чарәси намүмкүн, битмәмиш исә. һәр хәстә олан өлмәз. Бунун үчүн 
дә гәм етмәли дејиләм. Әтим илә ганым кетмиш исә дә, руһум илә сүмүкләрим 
галыб, бураја кәлми- шәм». 

һ. И. Гасымовун Сабир һаггында сонралар нәшр етдирдиј‘и хатирәдә*** 
исә көстәрилир ки, Сабир, онун үчүн ианә топланма- сына гәти сурәтдә 
разылыг вермәмиш, бәлкә дә сонралар онун бундан һеч хәбәри дә 
олмамышдыр. 

Шаирин һәјатына даир бу кичик епизодлар бир даһа сүбут •едир ки, 
Сабир мәтин характерли бир инсан олмуш, ән ағыр дә- гигәләрдә белә өз 
вүгарыны итирмәјәрәк, өлүмүн көзүнә дик бахмышдыр. Бу да өлмәз шаирин 
образыны бизим тәсәввүрүмүз- дә даһа да јүксәлдир. 

Бә’зән дејирләр ки, Сабирин вәфаты сүкутла кечмиш, бу <5өјүк иткијә 
мүасирләри о гәдәр дә әһәмијјәт вермәмишләр. Бу да гәтијјән доғру дејилдир. О 
заман Сабирин вахтсыз өлүмү мәтбуатда кениш гејд едилмишдир. 

Сабирин вахтсыз вәфаты хәбәри сүр’әтлә һәр тәрәфә јајыл- мышды. 
Бакыда вә Кәнҹәдә, Нахчыванда вә Нухада, Тәбриздә вә Дашкәнддә, Ашгабадда 
вә һәштәрханда охуҹулар она јас тутуб, әза сахлајырдылар. О заман Ҹ. 
Мәммәдгулузадә, Аббас Сәһһәт, Абдулла Шаиг, Ф. Көчәрли, Ү. һаҹыбәј'ов, М. 
һадн, Ә. Гәмкүсар, Ә. Мүзниб. һ. И. Гасымов, Сабир Бадикубәји, Не’- 
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мәт Бәсир, М. һаҹински, Гафур Рәшад Мирзәзадә вә с. көркәм- ли јазычы, 
шаир вә мүһәррирләр Сабирин өлүмү мүнасибәтилә мәтбуатда чыхыш едиб өз 
дәрдләрини охуҹуларла бөлүшдүрмүш- дүләр. 

1911-ҹи илдә Бакыда чыхан гәзетләрин ијул —август нөмрә- ләриндә 
Сабнрә һәср едилән мәгалә вә ше’рләрдә шаирин өлүмү үмумхалг иткиси 
кими гијмәтләндирилмиш, халгын ағыр һүзн вә кәдәри, һәмчинин, бөјүк 
шаирә бәсләдији сонсуз мәһәббәти ифа- дә атунмушдур. 

Бу ағыр итки һаггында Азәрбајҹан мәтбуатында охуҹулара илк хәбәри 
мәрһумун мүасири вә садиг досту шаир Аббас Сәһһәт вермишди. Сәһһәт 
«Гара хәбәр»* ады алтында чап етдирдији мәгаләдә јазырды: 

«Еј гаре’! Мәгаләмин сәрлөвһәси нәзәринизә чарпдыгда, бир мүсибәт 
хәбәри олдуғуну јәгин ки, биләҹәксән. Вә лакин һансы бөјүк бир не’мәтин 
милләтдән фөвтә кетдијини дујмамыш исән„ гој дејим: гәзетләри, журналлары 
охудугда, о һәвәслә охудуғун көзәл-көзәл ше’рләр, ширин-ширин мәзмунлар, 
дузлу-дузлу сөз- ләр кн, бир анда сәни һәм ағладыб, һәм күлдүрүрдү, — 
онлары бир дә көрмәзсән. Зира онларын назими, онларын мүбдии, онла- рын 
мүхтәреи олан севкили, әзиз шаиримиз Сабир әфәнди әлимиздән кетди!.. 

— Сабир! Алимләр, әдибләр, шаирләр өләндә, сән онлар үчүн мәрсијә 
јазардын, нитгләр сөјләрдин. Инди сәнин үчүн мәр- сијә охујан јохму, әҹаба? 
Хејр, нә гәдәр өлмәмишәм, рәни јад дан чыхартмарам. Сән јаддан чыхмазсан, 
сән өлмәмишсән, сән аләми-мә’нада дирисән. Бир милләти дирилтмәјә 
чалышан өзү өләрми? Јох, өлмәз!» 

Мәгаләнин ахырына мүәллиф, бу ағыр иткидән дујдуғу кәдә- ри, 
јашадығы һисс вә һәјәҹанлары ифадә едән гырх мисралыг сә- мими бир ше’р 
дә әлавә етмишдир ки, һәмин ше’р там шәкилдә* индијәдәк нә Сәһһәтин 
әсәрләринә дахил едилмиш, нә дә башгз бир јердә чап олунмушдур. 

Сабирин вәфаты мүнасибәтилә гәзетләрдә чыхан башга мәга- ләләр дә 
ејни дәрәҹәдә тә’сирли, ејни дәрәҹәдә јаныглы иди. Мәшһур мүәллим 
әдәбијјатшүнас Ф. Көчәрли, заманын мү- һәррирләриндән Әли Фәһми 
Ҹәфәрзадә,-М. һаҹински вә башгала- ры «Гара хәбәр»и охудугдан сонра ејни 
дәрәҹәдә кәдәрләнмиш, ејни һисс вә һәјәҹанла Сәһһәтин сәсинә сәс 
вермишдиләр.** 

Мүасирләри Сабирин вахтсыз өлүмүнә аҹымагла кифајатләнмәдиләр. 
Нә васитә илә олурса-олсун бөјүк шаирин зәнкин бәлии ирсини топлајыб 
нәшр етмәк тәклифини*** мејдана атдылар. 
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Онлар јазырдылар ки, башга халглар Сабир кими бөјүк сәнәт- карларына һејкәл 
гојурлар. Анҹаг һәләлик бизим буна имканы- мыз јохдур. Инди шаирин 
пәракәндә һалда олан әсәрләрини топлајыб, халгын малы етмәклә —она ән 
јахшы һејкәл тикмиш олардыг. 

О заман бу нәҹиб чағырыша биринҹи олараг, драматург Н. Вәзировун 
гызы мүәллимә Сара ханым Вәзирзадә сәс верди. О, «Јени Иршад» гәзетинә 
көндәрдији мәктубда* Сабирин әсәр- ләринин нәшри үчүн «өз мәваҹибиндән 
беш манат ајырдығыны» билдириб, «саһиби-сәрвәт гардашларыны вә 
баҹыларыны да» бу чығырыша гошулмаға дә’вәт етди. 

Сабирин әсәрләринин нәшри үчүн илк тәшәббүсүн бир гадын 
тәрәфиндән едилмәси о заман иҹтимаијјәтә чох хош тә сирү ба- ғышлады Сара 
ханымын мәктубундан аз сонра, бу мүнасибәтлә «Јени Иршад» гәзетиндә 
чыхан бир мәгаләдә дејилирди: «Саби- рин һәјатында көмәк едән. һәмиданә бир 
һимајә едән бир өврәт һәмидә ханым вә өләндән сонра ону јада салан јенә 
өврәт! Бун- дан әфзәл нә ола биләр!»:** 

Бундан сонра «һопһопнамә»нин нәшри үчүн ианә топла- нышы 
башланды вә нәһајәт, Сабирин, Аббас Сәһһәт тәрәфиндән һазырланмыш 
әсәрләри 1912-ҹи илин пајызында «һопһопнамә» ады алтында чапдан чыхды. 

«һопһопнамә»нин нәшри мәдәнијјәтимиз тарихиндә әламәт- дар бир 
һадисә олду, охуҹулар тәрәфиндән бөјүк севинҹлә гар- шыланды. Азәрбајҹанда 
«һопһопнамә»нин дөјмәдији гапы, кир- мәдији ев олмады. «һопһопнамә» өлмәз 
шаирин шөһрәтини даһа да артырды. 

«һопһопнамә»ни,н биринҹи нәшри тез бир заманда сатылыб гуртардығы 
үчүн китабын јени нәшринә еһтијач јаранды. «һоп- һопнамә»нин охуҹулар 
арасында мүвәффәгијјәтини көрән нәшриј- јат саһибләри, инди артыг, чап 
хәрҹини габагҹадан алмадан ону нәшр етмәјә мәмнунијјәтлә разы идиләр. 

Бу заман «һопһопнамә»нин икинҹи нәшрини һазырламаг, шаирин 
вариси кими нәшријјатла мүгавилә бағламаг үчүн мү- тәрәгги зијалылар өз 
араларындан үч нәфәрдән ибарәт (јазычы Сејид һүсејн, мүәллим Маһмудбәј 
Маһмудбәјов вә журналист Меһдибәј һаҹински) комиссија**** сечдиләр. Бу 
комиссијанын* билаваситә рәһбәрлији илә 1914-ҹү илдә «һопһопнамә»нин 
икинҹи нәшри чапдан чыхды. һәр ики нәшрин кәлирн мәрһум шаирин аиләсинә 
верилди. 

Охуҹу деја биләр ки, Сабирин мүасири олан мүтәрәгги зија- лылар, әдиб 
вә мүһәррирләр дә өз Јазыларошда халгын бөјүк шаирә бәсләдији 
мүнасибәтдән наразылыг едир, ^шикаЈ'әтләнир- диләр. Бу китабын 
сәһифәләриндә биз белә шикајәтләрә тез-тез раст кәлирик. Бәс буна нә 
деЈ'әрсиниз? 
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Бу шикајәтләри о замамкы тарихи шәранти нәзәрә алараг гиј- 
мәтләндирмәк лазымдыр. Кизләтмәк лазым дејилдир ки, о за- ман, истисмар 
үзәриндә гурулмуш вә ҹәһаләтин һөкм сүрдүјү көһнә ҹәмијјәтдә Сабир кими 
нәһәнк сәнәткарлары гијмәтлән- дирмәк, онларын ирсини халгын малы етмәк 
ишиндә сон дәрәҹә бөјүк чәтинликләр гаршыја чыхырды. Сабирин 
мүасирләринин јазыларындакы шикајәтләри доғуран сәбәб — һәмин бу 
чәтинлик иди. 

Лакнн бу ҹәһәт әсас сәбәб кими көтүрүлә билмәз. Әсас сә- бәб будур ки, 
Сабирләрин лајигинҹә гијмәтләндирилмәси үчүв мүвафиг иҹтимаи шәраит 
лазым иди. Бу шәраити исә анҹаг сосиа- лист ингилабы јарада биләрди. 

Сабирин мүасирләри бөјүк шаирин өз дөврүндә там лајиги илә 
гијмәтләндирилмәдијиндән гәзәбләнир, кәдәрләнир, лакин руһдан 
дүшмүрдүләр, инанырдылар ки, елә бир күн кәләҹәкдир ки, халг ојаныб 
Сабир кими сәнәткарларын гијмәтини верәҹәк- дир. А. Сәһһәт, Сабирин 
амансыз өлүмлә үз-үзә дајандығы күи- ләрдә јаздығы бир ше’риндә өз әзиз 
достуна белә тәсәлли верирди; 

Еј мүҹәссәм дујғу, еј үлви бәшәр, 
Еј чамурлуг ичрә дүшмүш саф зәр, 
Тә’ну лә'н ејләрсә һәр надан сәнә, 
Ја мүсаид олмаса дөвран сәнә, 
Гәм јемә, тәхфиф вер а’ламына, 
Аз чәкәр һејкәл јапарлар намына. 

Белә дә олду. Вахтилә үрәкдән севдији Саби.рини лајиги илә 
гијмәтләндирмәк имканы олмајан халг, сосиалист ингилабындан сонра белә 
бир имканы әлдә едиб, Азәрбајҹанын пајтахты нефт Бакысынын мәркәзиндә 
она һејкәл гојду, ирсинин һәгиги вариси олду. 
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А. Заманов 



 



 

АДСЫЗ МӘКТУБЛАРА ҸАВАБ 

Мүдири-мөһтәрәм! Бу ашағыдакы мәктубун дәрчинә 
миннәтдарам. 

\Ҹәнаб!.. Сахта бир хәт илә мәнә вә мәктәбимизин 
мүәллими Сабир Таһирзадә ҹәнабларына поста васитәсилә 
көндәрмиш олдурун бирәр мәктубун1 октјабр ајынын 27-ҹи 
күнүндә вүсулумуз олмушдур.) 

Мәнә јазмыш олдуғун моктубда мүәллими-мүшарә- 
лејһин ҹоғрафиЈа, һесаб, һәтта Азәрбајҹан дили тәдрисиндә дә 
игтидарсыз олдуғуну јазырсан. Онун мәктәбдән 
чыхарылмасыны тәләб едиб, әвәзиндә мүсгәдогр бир мүәллим 
кәтирилмәснни бизә мәсләһәт көрүрсән(?). Әкс сурәтлә. 
мәктәбә хәјанәт етмиш олаҹағымы да анладырсан. Ҹәнабын 
дәхи балаханылы имишсән, шәһәрә кедиб, мәктублары да 
бизә орадан јазмыш 
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олдуғуну ихтар едирсән. һәтта, өзүнүз дә үч нәфәр имишсиниз(?). 
' 

Әфв ет, әфәндим, әфв ет! Нә гәдәр јазсан да к« «...өзүмүз дә 
балаханылыјыг, бу кагызы да кәлиб, сәнә шәһәрдән јаздыг», 
лакин сәнин балаханылы ол- мајыб, бакылы олмајыб, үч нәфәр 
дә олмајыб — һа- ралы, нәкара вә ким олдуғуну мин дәфә көрүб 
таны- мыш олдуғумуз хәттин бизә анлатды, һәм дә доғру олараг 
анлатды. ^ 

Сәнин хәттини таныјанлар, мәктублары көрәр-көрмәз, 
дәрһал «... ин хәттидир» дејә, һәр јердә буна шәһадәт 
верәҹәкләрини гәт’и сөјләдиләр. 

Лакин мән сәни белә рәзил игдаматда булунанлардан әдд 
етмәздим!.. Мәәттәәссүф, булунмушсан? Өзү дә Сабирин 
һаггында. һејф! һејф! 

Әфәндим! Билдијин кими, Сабири биз үлуми-ријазијјә 
мүәллими дејә мәктәбимизә кәтирмәмишик. Мәктәбимизин 
Азәрбајҹан дилиндәки һесаб вә ҹографија тә’лими 
Әлимишанын2 вәзифәсидир- 

Сабирдән бизим истәјәҹәјимиз шәриәт, сәрф, бир дә 
Азәрбајҹан вә фарс лисанлары тә’лимидир ки, онлары да 
камалынҹа ифа едир вә едәҹәкдир дә. 

Галды ки, онун һаггында «Азәрбајҹан дили тә’ли- мини дә 
билмир» сөзләринин ифтираи-мәһз олдугуну, өзүн даһа јахшы 
билирсән, јәгин едирәм. 

Сән ону тәһгир етсән дә, бизҹә онун һәвәсли, чалышган, 
мүгтәдир... бир мүәллим олдугу сабитдир. 

Билдир, үч-дөрд ај мүддәтиндзјшдабимиздә көстәрдији 
һүнәри сајәсиндә иди ки, бу ил үчүн ијирми манат да һәр ајда 
мәваҹибинә әлавә етдик. 

(Сабирин өзүнә јаздыгын имзасыз мәктубунда дәхи ону 
тәһдид едәрәк, јазырсан ки: «О мәктәбдән кет, кет, кет! Јохса 
сәнин үчүн јахшы кечмәз, башын бәла- лар чәкәр, бәдбәхт 
оларсан».? 

Әҹәба, нә демәк истәјирсән? Јә’ни неҹә јахшы кечмәз? 
Јаврум, билмиш ол ки, Сабир, јахуд мәктәбимиздә олан саир 

мүәллимләр бизим өвладымызын руһани аталары олдугу кими, 
бизим дә һәгиги гардашларымыздыр. Биз һәр вахт, онларын 
мүһафизәкарларыјыг.. һалбуки, сәнин дә ким олдуғуну 
билмишик!.. 
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Вә бир дә Сабир әфәндијә јаздығын тәһдиднамәндә она 
Балаханыда галмаға анҹаг ајын башына гәдәр вахт верирсән. 
Вахт битдији кими, кетмәз исә, ишләрин дә јахшы 
кечмәјәҹәјини анладырсан. 

Әфәндим, ај баша кәлди, вахт да битди. Лакип Сабир 
кетмәли олмады.  

Инди, бунунла бәрабәр, биз дә сәнә бир һәфтә вахт вериб, 
ики ишин бирини әмәлә кәтирмәји ҹәнабинә тәклиф едәрәк, 
дејирик ки: бу бир һәфтә дахилиндә ја гәзетә васитәсилә 
тәһрирән, лакин ачыг имза илә олмаг шәртилә вә јахуд 
Сабирин өзүндән шифаһән бу хүсусда үзр истәјәсән. Әкс 
тәгдирдә тәһдиднамәни һөкумәт судуна верәҹәјимизи ихтар илә 
хәтми-кәлам едирик.  

«Күнәих» 5 нојабр, 1910, М 60. 

ОХУҸУЛАРЫМЫЗА 

Кечән вахтларда Бакыда вә Тифлисдә чыхан мүсәлман 
гәзетләримиздә бә’зи көзәл әш’ар чап 
олунарды.Охуҹуларымызын бир һиссәси әш’ар саһибини 
таныјырды. Амма чохлары да танымазды. Лакин мисилсиз 
олан шаиримизин кәламы о гәдәр мөвзун вә мә’налы иди ки, 
охујан шәхс елијә билмәзди ки, тәһсин вә тәгдир етмәсин. 

Бәс һаны о шаиримиз! 
Камалијә’с илә ҹаваб веририк ки, һаман шаиримиз нечә 

ајдыр ки, јоргандөшәк ичиндә хәстәдир. 
Мөһтәрәм охуҹуларымызын нәзәринә бу мәтләбијетирмәк 

истәјирик ки, әзиз әдибимиз хәстәлијилә бәрабәр, нәинки 
мүалиҹә хәрҹинә, бәлкә дә ади јовмијјә мәсарифинә дә 
мөһтаҹдыр. Лакин бу хүсусда нә өзү,нә онун достлары вә 
әгрәбасы гәм етмирләр. Ондан өтрү ки, дүнјадә 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 достлар көмәклији илә 
мөһтәрәм шаиримизә мүалиҹә олунубдур, анҹаг хәстәлији 
шиддәтли олдуғундан лазымынҹа мүалиҹәпәзир олмајыбдыр. 
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Бу сөзләри јазмагдан мәгсәдимиз бу мәтләби оху- 
ҹуларымыза вә ашиналәримизә јетирмәкдир. Кејфијјәти 
билсинләр вә биләндән сонра өз борҹларыны јеринә јетирә 
билсинләр. 

Хәстә бу һејндә Шамахы шәһәриндәдир. Ианә көн- 
дәрмәк хаһиш едән гардашлар «Молла Нәсрәддин» 
идарәсинә мүраҹиәт едә биләрләр, бизим дә тәклифимиз бу 
олаҹаг ки, көндәрилән ианәни бурадан көндәрәк Шамахы 
шәһәриндә мәшһур вә мөһтәрәм таҹирләримиздән һаҹы 
Әбдүррәһим Сәмәдов1 ҹәнабларына ки, мүшарәлејһ дә 
Мирзә Аббасгулу Сәһһәт2васитәсилә хәстәмизә јетирсин. 

Ианә верәнләрин адларыны вә ианәләринин гәдәрини 
борҹлу олуруг һәр дәфә мәҹмуәмиздә вә бундан сонра 
Бакыда чыхмалы олан әввәлинҹи күндәлик рузнамәдә чап 
едәк. 

«Молла Нәсрәддин» идарәси тәрәфиндәп. 
*Молла Нәсрәддин», 23 апрел, 1911, № 15, 



ГАФУР РӘШАД 

 

 
 

ҺӘМИЈЈӘТ ЛАЗЫМДЫР 
Шаири-шәһиримиз Сабир әфәндинин хәстә олуб, 

мүкәммәл бир мүалиҹәјә мөһтаҹ олдуғу «Каспи» руз- 
намәсинин вә «Молла Нәсрәддин» журналынын гаре - 
ләринә мә’лумдур. Мөһтәрәм Сабир әфәнди бизи «Молла 
Нәсрәддин»дә көзәл ше’рләр «һәгигәт» вә «Күнәш»дә 
ибрәтли тазијанәләри илә күлдүрәрәк ағлатмышдыр. 
Мүсәлман аләминдә олан бүтүн һәгигәтләри бир ше’р 
сурәтиндә тәҹәссүм етдириб, милләтинә тәгдим етмишдир. 

Бәли, мәшһур әдибләрдән чохунун јашајышы үсрәтлә 
кечдији кими, мөһтәрәм шаиримиз дәхи бу күн шиддәтли 
хәстәлијә мүбтәладыр. Онун мүалиҹәси бу күн милләтин 
өһдәсиндәдир. 

Биз дә һиссәмизә дүшән мүавинәти, әлдән кәлдији 
гәдәр, мүзајигә етмәјиб ашағыда намлары зикр олунан 
зәвати-мөһтәрәмдән гејд олунан пуллары ҹәм етдик1... 

Бу барәдә һәмијјәт лазымдыр. 
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                           ШАМАХЫДАН БИЗӘ ЈАЗЫРЛАР 

Милли шаиримиз, «Молла Нәсрәддин»ин һопһопу Ә. 
Сабир бу һалда Шамахыда бәрк нахошдур. Бир нечә ај бундан 
әгдәм Сабир Тифлисә мүалиҹәјә кетмишди. Тамам ики ај 
Тифлисдә Мирзә Ҹәлил Мәммәдгулузадәнин евиндә, һәмидә 
ханымын1, Мирзә Ҹәлилин, Фаиг әфәндинин2 
тәһти-мүвазибәтләриндә мүалиҹә олунду исә дә, нахошлуғу 
мүалиҹәпәзир олмадығындан нахош һалда јенә Шамахыја 
гајытды. 

Бичарә мүалиҹә үчүн давадәрман алмаг дејил, һәтта 
пәрһизанә һазырламаға, бир һәббәјә, бир динара мөһтаҹдыр- 
Үмид олунур ки, әрбаби-һүммәтү һәмијјәт әлиндән кәлән 
мадди көмәји Ә. Сабирдән әсиркәмәз. 

Идарәдән. «Молла Нәсрәддин» журналынын һопһопу, 
Ҹүвәллағысы3 кимә мә’лум дејил? һопһоп һәзл, мәсхәрә 
тәригилә мәишәтимизин нөгсанларыны көзәл вә мә’нидар 
ше’рләр илә бизә бир-бир тәсвир етди. Инди биз 
баҹардығымыз мадди көмәји ондан мүзајигә етмәмәлијик. 
«Молла Нәсрәддин» журналынын ахы- рынҹы нөмрәләринин 
бириндә дәрҹ олунмуш: 

Ганунү гәваиди-тәбиәт Гојмуш бу ҹаһаида бөјлә адәт: 
Инсандакы ҹәһлдән зијадә һагсызлар едәрләр 
истифадә

4
,— 

кими көзәл кәламын саһиби инсаф дејил ки, иахошлуг 
һалында дава-дәрмансыз, пәрһизанәсиз галсын!.. 
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      БӘРАДӘРИМ ҸӘЛИЛДӘН ЧАП ОЛМАҒЫНЫ ИЛТИМАС 

ЕДИРӘМ 

«Молла Нәсрәддин»ин 15-ҹи вә «Каспи» рузнамәсинин 
90-ҹы нөмрәләриндә милли шаиримиз Мирзә Әләкбәр 
Сабирин ағыр һалда хәстәлији вә мадди ҹәәтинҹә зијадә 
еһтијаҹда олмаглығы јазылмышды. 

Бу хәбәр бизи хејли пәришан едиб дәрин фикрә алды. 
Сабир әсримизин ән мүгтәдир вә хоштәб шаирләриндән 
бирисидир. Онун сабигдә бә’зи мүстә’ар адларла 
имзаланмыш абдар, хошмәзмун вә мевзун кәламлары 
«Молла Нәсрәддин»ип сәһифәләриндә дәрч олунуб, 
охуҹулары бир јандан күлдүрүб, бир јандан ағладырды. 
Онун јаздығы ше’рләрин чоху ачыг вә садә ана дилиндә 
олуб мәишәтимизин ејннни көстәрмәјо көрә әзбәр 
өјрәнилирди. 
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1907-ҹи сәнәдә «Молла Нәсрәддин»ин 10-ҹу нөмрә- 
синдә Сабирин дәрҹ олунмуш тәрҹи-бәнди ки, бу сајзғ 
башланыр: 

Амалымыз, әфкарымыз ифнаји-вәтәндир, 
Кинү гәрәзү һирс бизә зијнәти-тәндир, 

јох. анҹаг ишимиз лафи-дәһәндир, 
Дүнјадә әсарәтлә бүтүн ким алырыз биз. Гафгазлыларыз, јол 
кәсириз, нам алырыз биз,— 

дилләрдә мәдһ илә зикр олунурду вә мәҹлисләрдә әз- 
бәрдән охунурду- 

Сабирин тәб’индә бир о гәдәр зәрифлик вә дилиндә елә 
бир ләтафәт вар ки, күлдүрә-күлдүрә ағладыр вә 
ағлада-ағлада күлдүрүр. Бизи дәрин фикрә салан, бизим бу 
гәдәр биһүммәт, бигејрәт олмагымыздыр, гәдир 
билмәмәјимиз вә әмәк итирмәјимиздир. һаҹы Сејид 
Әзимин дәсти-пәрвәрдәси олан Сабир кими хоштәб 
шаиримиз, әһли-гәләмимиз еһтијаҹ вә зилләтдәв хәстә 
олуб јатыр. Амма биз онун јохсуллугундан вә ағыр 
нахошлуғундан бихәбәр вә гафил отурмушуг. Онун 
варлыгы илә јохлугу һалымыза хәләл јетирмир,. 
кејфимизи позмур. 

Бизи бу гәдәр кери салан сәбәбләрдән бириси дә 
бугәфләтвә бу гәдрнашүнаслыг дејилми? Инди јепәдә 
үрәфа вә әһли-гәләмимизә рүҹу едиб хәстә шаиримизә 
мадди көмәк етмәји тәмәнна едирик вә бу көмәк нә гәдәр 
тез олса, бир о гәдәр јахшы вә фајдалыдыр. 
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  ә. САБИР ЈАХУД 
ХӘСТӘ ШАИРИМИЗ 

Бир нечә вахтлардан бәридир ки, гәзетләр бағланды. 
Бунларын бағланмасы илә биттәб, дилимиз дә бағланды. 
Бир чох дәрдләримиз үрәкдә галдыСүкут етдик, дајандыг, 
сәсимиз кәсилди. Сәсимизин кәсилмәсинә бир нечәләри 
гәмкин вә бир нечәләри дә шад олдулар, фәрәһләндиләр, 
севиндиләр. Нә исә, онларда ишимиз јохдур 

Бир чох зәһәмати-фөвгәл’адәдән сонра «Мә’лумат» 
гәзетәсини нәшр етмәјә мүвәффәг олдуг. Бу күн гәзетдә 
башга бир сәрлөвһә илә бир мәгалә јазмаг нијјәтиндә 
идим. Лакин мәни о нијјәтдән бир мүвасиләт ваз кечдирди 
вә мәни дә фөвгәззикр сәрлөвһәли мәгаләни јазмаға 
мәҹбур етди. 
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Кәрәк Гафгаз әһалисинә, кәрәк Бакы әһалисинә 
мә’лүмдур ки, бир нечә вахтдан бәри шаири-мөһтәрәм Ә. 
Сабир ҹәнаблары нахошдур. Кечәнләрдә «Молла 
Нәсрәддин», «Ниҹат», «Каспи» гәзетләриндә бу хүсусда 
тәкрар-бәтәкрар јазылыб, муми-илејһин мүалиҹә 
олунмасындан өтрү ҹүз’и мәбләғ ҹәм едилди... 

Мүсәлманларын ҹәһаләти илә баҹармагмы олар? 
Мүсәлманларын гәдрнашүнаслығына нә дејә биләрсән? 
Буна бир әлаҹ етмәкми олар? Әстәғфүрүллаһ, сүммә 
әстәғфүрүллаһ! 

ПЗу ахырынҹы үч-дөрд илдә бир нечә јәһуди, ермәни вә 
рус әдибләринә јубилејләр верилди. Онларын нәф’инә гырх 
мин, әлли минләрлә пуллар ҹәм едилдиһәтта онларын адына 
тикили биналар дәхи салдырдылар. Амма, мүтәәссүфанә, 
мүсәлманлара кәлдикдә, хејријјә ишләриндә анҹаг адлары 
бир нечә дәфә гәзетләрә јазылмаг шәртилә, көрүрсән ки, бир 
нечә гәпикгуруш еһсан едирләр. һәр нә исә, бу сөзләримизин 
тә’сири олмајаҹағына шәккимиз јохдур 

Мүсәлманлар пулу анҹаг сәфаләт вадиләринә сәрф 
етмәјә ашиг исәләр дә, биз мүсәлман мүһәрриләри дә 
көрдүкҹә буну јазмагдан ваз кечә билмәјәҹәјик.у Ораларда 
минләрлә мәбләғләр пуч олуб кедир, лакин милли ишләрдә 
јеканә, әдәбијјатымыза хидмт едән бир адама бир ҹүз’и 
мәбләғ ианә едә билмирләр Бу сөзләр мин дәфәләрлә 
јазылыб, јенә дә јазырыг. Истәр онлара тә’сир етсин, истәр 
етмәсин, гәзетләрин борҹу јазмагдыр. Бир күн кәләр, бәлкә 
бу сөзләрин тә’сири олар. һәр нә исә, кечәлим мәтләбә. 

Г Мөһтәрәм шаиримиз Шамахыда габил һәкимләр бу- 
ламадығындан, һаләти-зә’фи-тамам илә бәрабәр, дүбарә 
Бакыја өвдәт етмәни мәсләһәт көрдүјү үчүн шәһә-римизә 
варид олмушдур. 

Мән буну ешидәр-ешитмәз мөһтәрәм шаиримизин 
зијарәтинә мүшәррәф олдум. Ибтида көрдүкдә һәгигәтән 
танымадым. Елә пәришан вә зәиф олмуш ки, адам таныја 
билмәз. Нәһајәт, көрүшдүк. Бу мүвасиләти бир даһа инсан 
арзу едә билмәз. 

Мөһтәрәм шаиримиз бу мүвасиләтдән мәни сон дәрәҹә 
мүтәәссир көрдүкдә үзүнү мәнә тәрәф тутуб, ағлар көз илә, 
устади-мүкәррәми Сејид Әзим Ширванинин бу бир бејтини 
мәнә охуду: 
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Дүнјајә кәлән кетмәк үчүндүр, бу нә гәмдир?
1
 

Бир фикр елә, бу хилгәти-адәм нә үчүндүр? 

— Әфәндим, пәришан олмајыныз, әҹәлимиз јетиш- 
миш исә, өмрүмүз битмиш исә иадәси намүмкүн, бит- 
мәмиш исә, Һәр хәстә олан өлмәз. Бунун үчүн дә гәм етмәли 
дејиләм. Әтим илә ганым кетмиш исә дә, бә- һәмдүлиллаһ, 
руһум илә сүмүкләрим галыб, бураја кәлмишәм: 

Разијәм өлмәјә мән, лејк гачыр мәндән әҹәл,
8
 

Көр нә бәдбәхтәм, әҹәлдән дә кәрәк наз чәкәм. 

Шаиримизин бу сөзләри һәр дашүрәкли вә һәр гәлби 
гәсавәтли оланлара тә’сир едәр зәнниндәјәм... Јазыг 
мүсәлманлар дашдан, дағдан мөһкәм јараныбларһеч бир 
шеј әсәр етмир... 

Бундан даһа рәзаләт, бундан даһа һәгарәт бир шеј ола 
биләрми? һәр нә исә, мәтләбдән узаг дүшмүјәк. 
£Ҹәрраһлар мәсләһәт көрүрләр исә, бу күнләрдә операсија 
(әмәлијјати-ҹәрраһијјә) етдирмәк нијјәтиндәдир вә бунун 
үчүн бир нечә јүз манат пул лазымдыр. 

Инди үзүмүзү шәһәримизин саһибихејрат вә еһ- 
санларына чевириб, онлары бу шаиримизә мүавинәт 
етмәјә дә’вәт едирик.  

Шаиримиз «Исламијјә» меһманханасында 18 нөм- 
рәли мәнзилдә булунур. Саһиби-еһсан — хејрат саһиб- 
ләриндән -мумилејһә мүавинәтдә булунмаларыны тә- 
мәнна едирик. 

«Мә’лумат» вә «Каспи» идарәләри дә мөһтәрәм 
шаиримиз намына ианә сијаһысы ачыб, мөһтәрәм ианә 
саһибләриндән ианәләри мәәмәмнунијјә гәбул илә, ад- 
ларыны дәхи сүтунларында дәрҹ едәр. 
V һүммәт лазымдыр! һүммәт! 
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ШАИРИН ӨЛҮМҮ 

Ијулун 12-дә сәһәр јениҹә ачыларкән мәшһур Азәр» 
бајҹан шаири Сабир Таһирзадә вәфат етмишдир. Мәрһум 
Сабир «Молла Нәсрәддин» журналында вә башга 
Азәрбајҹан гәзетләриндә көркәмли рол ојнамышдыр. Онун 
мәнзум әсәрләри сатирик характердәдир. О, сатирик 
әдәбијјатда јени јол ачмышдыр. Онун әсәрләри Русијанын, 
демәк олар ки, бүтүн савадлы мүсәлманларына мә’лумдур- 

Беш күн әввәл мәрһум мүалиҹә үчүн Бакыја кәл- 
мишди, лакин һәкимләрин мәсләһәтилә Шамахыја га- 
јыдыб, ики күн сонра орада вәфат етмиш вә сәһәри күндүз 
саат 11-дә дәфн олунмушдур.Дәфн мәрасиминдә мө’тәбәр 
шәхсләр, руһаниләр вә зијалылар иштирак етмишләр. 
Тәәссүф ки, дәфн мәрасиминдә һеч бир нитг 
сөјләнилмәмишдир. Шаирин табутуну гәбир евинә 
мүшајиәт етмәклә кифајәтләнмишләр. Онун өлүмү 
Азәрбајҹан әдәбијјаты үчүн чох бөјүк иткидир. 
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ГАРАХӘБӘР 

Еј гаре’! Мәгаләмин сәрлөвһәси нәзәринизә чарп- 
дыгда бир мүсибәт хәбәри олдуғуну, јәгин ки, биләҹәксән. 
Вә лакин һансы бөјүк бир не’мәтин милләтдән фөвтә 
кетдијини дујмамыш исән, гој дејим: гәзетләри, 
журналлары охудугда о һәвәслә охудуғун көзәл-көзәл 
ше’рләр, ширин-ширин мәзмунлар, дузлу-дузлу сөзләр, — 
ки, бир анда сәни һәм ағладыб, һәм күлдүрүрдү, — онлары 
даһа бир дә көрмәзсән. Зира онларыи назими, онларын 
мүбдии, онларын мүхтәреи олан севкили, әзиз шаиримиз 
Сабир әфәнди әлимиздән кетди! 

Јалныз бир истәкли рәфиг, меһрибан дост итирди- 
јимдән бу гәдәр мүтәәссир дејиләм; бир бөјүк милләт бир 
гијмәтли шаир итирдијиндән кәдәрим билмүзаәф дир. 
Сабирин вәфаты милләт үчүн бир зија иәбәдидир, 
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бир зәрбеји-фәлакәтдир ки, онуи ағрысыны милләт өа 
вүчудунда һәлә сонралар дәрк едәҹәкдир Биз индилик 
бураларыны данышасы дејилик. Әлһал, Сабирә бир гәдәр 
ағламаг истәјирәм. Еј гаре’, сөзүмү мөвгеснз көрүб дә мәнә 
сәрзәниш етмә. О бөјүк шаирә, о истәкли, әзиз рәфиги 
мәхитабән гәләмин һиссијатын бәјан етмәкдән кечәмәм. 
Дејирәм: 

— Сабир! Алимләр, әдибләр, шаирләр өләндә сән онлар 
үчүн мәрсијә јазардын, нитгләр сөјләрдин. Инди сәнин 
үчүн мәрсијә охујан јохму, әҹәба? Хејр, на гәдәр 
өлмәмишәм, сәни јаддан чыхартмарам. Сән јаддан 
чыхмазсан, сән өлмәмишсән, сән аләми-мә’надәдирисән. 
Бир милләти дирилтмәјә чалышан өзү өләрмн? Јох, өлмәз! 

Сабир, аз вахтда милләтимизә чох хидмәт етдин. Сәнин 
хәдәматына даир нитгләр охунмады, әјјамиһәјатына даир 
мәгаләләр динләнмәди, гырх сәккиз сәиәлик бир өмүрдә 
сабун тијанынын кәнарында одлараловлар ичиндә 
тагәтфәрса зәһмәтләрлә милләтиш үчүн чалышдын, 
дөвреји-һәјатын гајәт мәрарәтли кечди, јашадығын 
мүһитдән ҹисмән, руһән, бәдәнән ҹәфа дән гејри бир шеј 
көрмәдин. Иштә бу сојуг нәзмләримлә сәнә мәрсијәхан 
олаҹагам: 

Сабир, еј шаири-дәһапәрвәр, 
Ејләдин әрши-кибријајә сәфәр. 
Ҹан кими севдијин јазыг милләт 
һәлә сәндән умарды чох хидмәт. 
Тәнкинаји-ҹаһаны тәрк етдин, 
Әндәлибим, нә тез сусуб кетдии? 
Мүгтәдир, бинәзир шаир идин, 
һәр бәла кәлсә иди сабир идин. 
Јохса, сәбрин түкәндими, Сабир! 
Бизә көнлүн күҹәндими, Сабир! 
Дәмбәдәм гәм чәкәр икән руһин, 
Дөзмәди, јохса, гәлби-мәҹруһин? 
Милләтин дәрди илә гәмләндин, 
Булмадынмы дава, вәрәмләндин? 
Кечди өмрүн әзабү зәһмәт илә, 
Мин мәрарәтлә, мин мәшәггәт илә. 
Әбәда, көрмәдин ҹаһанда рәфаһ, 
Уф... сәнә рәһмәт ејләсин аллаһ. 
Фиргәтиндән јанар ҹәһаниләр, 
Сәни алгышлар асиманиләр. 
Сәндән әгдәм бу јердә бәзми-сүхән 
Күлхән иди, нәинки бир күлшән. 
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Она сән вердин абү рәнкү һәјат, 
Рәшки-хүлд олду аләми-әбјат. 
 Јеии бир шивә ихтијар етдин, 
Әдәбијјаты нөвбаһар етдин. 
Јағдырыб зүлмә, ҹәһлә баригәләр, 
Көстәрирдин бәјанда харигәләр. 
Көзүмүздән үзүн ниһан олду, 
Күлшәни-шөвгимиз хәзан олду. 
Ағладыб, күлдүрүрдүн инсаны, 
Ағладыр мөвтин әһли-виҹданы. 
Сабирим! Кет, мүгими-ризван ол! 
Вәли ордан бизә никәһбан ол. 
 Етмә нисјан севимли милләтини, 
Ејлә икмал о јердә хидмәтини. 
Дәркәһи-һәггә илтиҹа ејлә, 
Бизә имдад үчүн риҹа е]лә... 
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САТИРИК ШАИР 

С Кимдән сорушсаныз ки, Таһирзадә кимдир, јәгин ки, 
јалныз белә бир ҹаваб алаҹагсыныз: танымырам. Амма 
Сабир адыны чәкән кими һәр бир азәрбајҹанлы кимдән 
сөһбәт кетдијини дәрһал биләҹәк вә аҹы күлүшләрлә 
ҹәмијјәти күлдүрән, онун һалына јанан бу ад 
гаршысында пәрәстиш етдијини билдирәҹәкдир. 

1905-ҹи илдә Гафгазда вә Русијада «һәјат» адлЈл 
биринҹи күндәлик мүсәлман гәзети нәшр едилмәјә 
башларкән Сабир өз әсәрләрини һәмин гәзетдә чап 
етдирмәјә чалышыр, онун... ше’рләри гәзетдә 
бурахылараг, редаксијанын вердији гејддә 
көстәрилирди ки,Сабирдә олан исте’дад нишанәләри 
онун Азәрбајҹаиәдәбијјатында јени јол ачаҹағына 
дәлаләт едир... 

Бир гәдәр сонра «Молла Нәсрәддин» күлкү жур- 
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Иалы нәшр едилмәјә башларкән Сабир «һопһоп» имза- 
сы илә өз сатирик ше’рләрини бурада дәрҹ етдирир. 
Сабирин фанатизмә гаршы чыхышлары шамахылыла- 
рын хошуна кәлмир. Фанатик моллалар ону динсиз 
адландырыр вә ону һәр васитә илә тә’гиб едирләр. Бу- 
дур ки, Сабир дә даһа «һопһоп» имзасы илә јазмајараг, 
журналын һәр нөмрәсиндә имзасыны һәр дәфә 
дәјишдирмәјә мәҹбур олур. 

Бу заман «һәјат» гәзети бағланыр. Шөһрәти артан 
Сабирин бүтүн Гафгаз гәзетләриндә ше’рләри дәрҹ 
едилир- О, бүтүн бу ше’рләриндә ширин күлкү дили илә 
өз халгынын дәрдинә ағлајыр. 

Шамахылылар шаири көзүмчыхдыја салмагда да- 
вам етдикләринә көрә, Сабир көчүб Бакыја кәлир. Бу- 
рада ону «һәгигәт»1 гәзетиндә ишләмәјә дә’вәт едирләр. 
Сабир «Тазијанә» сәрлөвһәси алтында дәрҹ етдирдији 
кичик ше’рләри илә ҹәмијјәтин нөгсанларыны һәр күн, 
јорулмадан гамчылајыр 

ГМүсәлман гәзети өз әмәкдашына нә газанҹ верә би- 
ләрди? Буна көрә дә Сабир мадди ҹәһәтдән чох сы- 
хынты чәкирди. Бу вахтлар Сабир Балаханы ҹәмијјә- 
тинин2 Балаханы кәндиндәки мәктәбиндә ана дилиндән 
Дәрс демәјә дә’вәт едилир. Исти ијул күнләри шаирә 
ағыр тә’сир едир- Сәрин дағ абһавасына алышмыш 
шаир јаваш-јаваш ҹијәриндән шикајәтләнмәјә башла- 
јыр. Гыша јахын Сабирин сәһһәти тамамилә позулур. 
Тифлисә кедир. «Молла Нәсрәддин» журналынын ре- 
дактору Ҹәлил Мәммәдгулузадә Сабирин бу һалына 
лагејд гала билмәзди. Шаири дәрһал хәстәханаја го- 
јурлар. Бурада она гара ҹијәрини операсија гтмәк тәк- 
лиф олунур- Лакин Сабир чәкинир, разылыг вермир. 
Мәммәдгулузадә ону хәстәханадан чыхарыб евинә 
апарыр. 

Хәстә шаир өлүмүнүн јахынлашдығыны санки һисс 
едәрәк, дөрд јашлы јеканә оғлуну көрмәк үчүн Шама- 
хыја апарылмасыны хаһми едир. Онун хаһиши јеринә 
јетирилир. Шамахыја гајыдаркән Сабирин доланмаг 
үчүн һеч бир вәсаити јох иди. Онун ишләдији гәзетләр 
бир-бир бағланмыш вә беләлнклә, аз да олса јеканә 
кәлир мәнбеји јоха чыхмышды. Будур ки, шаирин һәм- 
карлары «Каспи», «Молла Нәсрәддин» вә «Ниҹат» сә- 
һифәләриндә иҹтимаијјәтә мүраҹиәт едәрәк, ону шаирә 
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көмәк етмәјә чағырырлар. Мүсәлманлар бу чағырыша 
јаваш-јаваш сәс верирдиләр. 

Сабир, Бакыда она көмәк едиләҹәјини үмид едәрәк 
ијул ајынын әввәлләриндә бураја кәлир вә операсија 
едилмәјә разы олдуғуну билдирир. Лакин артыг кеҹ иди. 
һәкимләр консилиуму әтрафлы мүајинәдән сонра белә бир 
нәтиҹәјә кәлирләр ки, шаирин сон күнләридир, она анҹаг 
раһатлыг вермәк лазымдыр. Заваллы шаир јенә вәтәни 
Шамахыја гајыдыр. Бир нечә күндән сонра һәмишәлик 
көзләрини јумур. 

Јени әдәбијјатымызын рәһбәри, аҹы-аҹы күлүшләри 
илә өз халгыны ојатмаға чалышан шаир арамыздан 
кетди. Онун гәбри үстүндә нитгләр сөјләнмәди, моллалар 
ону динсиз сајдыгларына көрә ҹәназәси үзәриндә һәтта 
мејит намазы да гылмаг истәмәдидәр... Сабирин 
вәфатындан сонра, һеч бир шејә күманлары кәлмәјән 
арвады вә дөрд јашлы оғлу галмышдыр. 
Азәрбајҹанлылар Сабирин оғлуну өз өвлады кими тәр- 
бијә едиб бөјүтмәјә борҹлудурлар. Сабирин гијмәти инди 
билинмәсә дә,кәләҹәк тарих онун әсәрләринә јүксәк гијмәт 
верәҹәкдир. 

Мәрһум Сабир ахырынҹы дәфә Бакыда оларкән 
јаздығы сон сәтирләри мәнә охумушду: 

«Истәрәм өлмәји мән, лејк гачыр мәндән әҹәл, 
Көр нә бәдбәхтәм, әҹәлдән дә кәрәк наз чәкәм». 

... Әзиз гардашым, раһат јат. Бу күн олмаса да, сабаһ 
сәнин халгын сәни баша дүшәҹәк вә нә үчүн әҹәлин 
назыны чәкмәк истәдијини анлајаҹагдыр. 
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ӘЈИ ФӘҺМИ 

          СУ ВӘГЕЈИ-ДИЛСУЗ 
Әдиби-мөһтәрәм Сабирин вәфаты 

ГЕј гаре’! Еј әдәбијјат мараглылары!.. 
Бу күн сизә әлимдәки бу дәмир гәләм нә аҹы, нә 

мүәссиф бир хәбәр јазаҹагдыр. 
Әфсус! Әфсус!! Сабирин вәфатыны? Дејилми? 
Бәли, бу күн, јә’ни 13 ијул1 о пүргијмәт вүҹуд, о 'је- 

канә әдибимиз Сабир сәһнеји-ҹәһанә аҹы, фәҹи, әбәди бир 
вида етмәклә ҹүмләмизин үрәјини гана дөн- дәрди.у 

СГафгазијамызда әдәбијјат илә иштиғал едәнләр би- 
лирләр ки, Сабиррбу һәгиги хадими-милләт чох бөјүк, 
чох тәрәггихаһ бир шаир, бир әдиб олуб, бирија һәги- 
гәтләр илә билҹүмлә мәтбуатымызда, билхассә Молла 
Нәсрәддин», «һәгигәт», «Күнәш», «Јени һәгигәт» 
гәзетләриндә өз милләти-мәзлумә вә мә’сумәсини ин- 
тибаһ етдириб, агладараг күлдүрмәјә мүвәффәг ол- 
мушдурД 

О, һәр бир тәәррүзү гәһрә көкс кәрәрәк бөјүк-бөјүк 
мүҹаһидәләр илә тутдуғу мәсләки-мүстәгимини 
мөвгеји-иҹрајә гојараг кәрәксә милли ишләримизин 
ислаһына, кәрәксә тәрзи-гәдимдә олан әдәбијјатымызы 
үсули-ҹәдидә тәһвил вә тәбдилә чох чалышды. Нәһајәт, 
әски тәрздә олан әдәбијјатымызы гәрб үсулуна тәтбигән 
ислаһа камалынҹа мүвәффәг олду. 

Јухарыда сөјләдијимиз кими,(Сабир һәр бир тәһ- гирә, 
тәкфирә, тәл’инә, һагсызлыға һәдәф олмагла һеч бир 
ишдәы, тә’гиб етдији мәсләкиндән бир ап кери 
дурмамышдыр. Тә’иләрә, бидадлара, һүгугсузлуглара, 

 
 
 
 
 
 
                                                                                              35 



шәһәримизин, мәмләкәтимизин ијҹабатындан имиш кими, 
һәр кәсдән зијадә о мә’руз галды. 

Ики сәнә мүгәддәм өзү бәндәләринә вермиш олдуғу бнр 
әдәбијјатын сонунда дејир: 

Дурмушам пишү пәси-тә’ндә, Сабир, неҹә ким, 
О әлифләр ки, пәсү пиши-әтә’надә дурар. 

Сабирин тәрҹүмеји-һалына, тарихи-тәвәллүдүнә даир 
һәр нә гәдәр мә’луматымыз нагис исә дә, мәрһуму ән јахын 
таныјанлардан, мәсләк вә ҝөрдүјү хидмәтләрин 
дәрәҹеји-үлвисини билиб көрәнләрдән бириси олдуғума 
көрә бир парча мә’лумат верәҹәјәм. 

Сабир, исми-мүсәммасына мүтабиг олан бу ләгәб саһиби 
тәгрибән гырх јашларында олуб, тәһсилини заманын 
гаидәсиндә әски үсул үзрә көрәрәк, ики сәнәјә гәриб дә 
шәһәр мәктәбиидә мәшһур һаҹы Сејид Әзимин 
рәһлеји-тәдрисиндә олмушдур. һәнуз чоҹугкән ше’рә, 
әдәбијјата марагланыр, бир шеј јазар, әгәбиндә шаир 
олдуғу көрүлүрдү... 

О вахт Гафгазијамызда әдәбијјата мараг едәнләр чох 
идисә дә, әски үсул илә јазарларды. Сабир дә биттәб 
әдәбијјати-ҹәдидәдән бахәбәр дејилди. 

Јаздыглары һәр нә гәдәр үсули-гәдим исә дә, јенә 
башгаларындан севиләҹәк дәрәҹәдә ләтифдирг Сабир 
Гафгазијамызда бир интибаһи-ингилаб һүсула кәлинҹәјә 
гәдәр, тәбии олараг, бу кими ше’рләр јазмаға мәҹбур 
олмушдур.; 

1905 тарихиндә е’лан олан манифест мүнасибәтилә 
Гафгазија исламлары да тәрәггиләринә сәбәб вә васитә 
олан мәтбуаты мејдана кәтирәрәк, бир чох үдәба вә 
мүһәррирләр јетишдирмишләр ки, бунларын да зән- 
ни-аҹизанәмҹә, биринҹиси мәрһум Сабир әфәнди иди. 

Еј мөһтәрәм әдәбијјат һәвәслиләри вә гаре’ин! Диггәт 
единиз, аләми-мәтбуата илк гәдәм гојан Сабир әфәнди 
әдәбијјати-ҹәдидәдә јени үсуллар ихтира едәрәк «Молла 
Нәсрәддин» вә башгаларында нәләр сөјләмишдир! Онун 
«Молла Нәсрәддин»ин мәҹмуәсиндә әдәбијјати-ҹәдидә үзрә 
илк ше’ри будур: 

            Милләт неҹә тараҹ олур-олсун, нә ишим вар?! 
Дүшмәнләрә мөһтаҹ олур-олсун, нә ишим вар?! 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                          36 



кМолла Нәсрәддин»дә Сабир илк заманлар «һопһоп» 
имзасилә бир чох әш’ар јаздығындан мәмләкәтимизин 
мүтәәссиб әһалиси бу имза Сабирин олдуғуну анлајараг, 
она гаршы әнваи- тәһдидатда булундугларындан заваллы 
Сабир имзасыны дәјишдирмәјә мәҹбур олмуш, сонра бир 
чох имзаларла «Молла Нәсрәддин»инһәр нөмрәсиндә 
биринҹи сәһифәдә бөјүк хәттлә «Әдәбијјат» сәрлөвһәсилә 
јазмышдыр.  

Сабир бу сон ики сәнә зәрфиндә өзүнә атылан тәһгир, 
тәкфир, тәл’ин дашларына артыг тәһәммүл едәбилмәјиб 
вә өзүнү тәгдир едәнләри чох аз көрәрәк,бир наүмидлијә 
кәлдијиндән милләтин һалына мүтамаднјән мүтәфәккир, 
мәһзун олдугу көрүнүрдү. 

Бу мәһзунијјәт, наүмидлик онда нагабили-тәдави бир 
мәрәзә мөвҹүб олду. Бир сәнәјә јахын иди ки, Сабир артыг 
наүмидлијинин күн-күндән тәзаидиндән хәстәлији дә 
артырды. 

Сон заманлар Сабирин әлејһинә оланларын, онун белә 
нагабили-тәдави бир мәрәзә мүбтәла олдуғуну ешидәрәк 
изһари-шадмани едиб севинмәси Сабирин хәстәлијини 
тәшдид едиб милләтин бу кими иғраза,ҹәһаләтә 
гапылмасына тәләһһүфләр, тәәссүфләр едәрәк, агладыгы 
заман олурду. 

Сабирин наүмидлијинә гаршы онун садиг достларынлан 
А. Сәһһәт әфәнди бу ашагыдакы ше’ри јазмышдыр ки, 
мәрһуму тәгдирән бурада ејнилә дәрҹи мүнасиб көрүлдү:  

САБИРӘ
2
 

Сабир, еј алами-хәлгә тәрҹүман! 
Сабир, еј аз өмр едиб чох ган удан! 
Еј гоҹа бир гөвмә ағларкән күлән, 
Наләсилә халгы дағларкән күлән. 
Күлмәјиндә 'ганлы-ганлы кирјәләр 
Әһли виҹдан көнлүнү ғәмкин едәр. 
Ғәм сәнә бир нөв’и тә’сир ејләмиш, 
Кирјәни һүзнүн кәлукир ејләмиш. 
Бир аҹы күлмәк олуб ондан әјан, 
Кәсрәти-аламини ејләр бәјан. 
Ше’рдә тәрзи-нөв иҹад ејләдин, 
һүгону, Гоголлары јад ејләдин. 
Хасдыр бу шивеји-рөвшән сәнә, 
Мәрһәбаләр, Сабирим, әһсән сәнә. 
Еј мүҹәссәм дујғу, еј үлви бәшәр, 
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Еј чамурлуг ичрә дүшмүш саф зәр, 
Тә’нү лә’н ејләрсә һәр надан сәнә, 
Ја мүсаид олмаса дөвран сәнә, 
Ғәм јемә, тәхфиф вер аламына, 
Аз чәкәр, һејкәл јапарлар намына. 

Сабир... виҹданлы, намуслу бир зати-мөһтәрәм олдуғу 
һалда бә’зи әфәндиләрин, ахундларын гејримәшру 
ишләрини тәнгид етдијиндән һәр кәс ТОЛСТОЈУ, Спинозаны 
тәкфир едәр кими, ону да тәкфир етдиләр. Сәһһәт 
әфәндинин сөјләдији кими, бир әср кәләр ки, 
мүҹәссәмиһәгиги ше’р вә тәнгидләрини милләт көрәр дә 
тәгдир едәр 

Еј руһи-пак Сабир! Мүстәриһ ол!  Сәнин намын әбәди 
јад олунаҹагдыр!..  
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ФИРИДУН КӨЧӘРЛИ 

ВӘФАТИ-ШАИР  

Бу күнләрдә «Мә’лумат» рузнамәсинин ахырынҹы 
нөмрәләри јетишди. Бәрадәрим Сәһһәтин вердији гара 
хәбәри охудум. Бир нечә дәгигә көзләримә гаранлыг чөкдү, 
билаихтијар гәзет әлимдән јерс дүшдү. Бу хәјәр, милли 
шаиримиз Мирзә Әләкбәр Сабирин вәфаты хәбәри иди. һәр 
јаранан өләҹәкдир. һәр кәс ки, бу дүнјаја гәдәм гојубдур, 
кәрәк кетсин... 

Сабир кетди, — бизи дәхи синәси дағлы вә үрәји гәмли, 
һәсрәтдә гојду. Мәрһумдан бизим бөјүк тәмәнналарымыз 
вар иди- Онун лисанындан тәзә сөзләр, тәзә фикирләр 
ешитмәк истәјирдик. Вәли, чох әфсус ки, әҹәлдән маҹал 
олмады вә Сабир һәсрәт илә кедиб бизи дә һәсрәтдә гојду. 

Мәрһумун тәрҹүмеји-һалы вә а’сары һаггында кә- 
Дәҹәкдә әһәмијјәтли мә’лумат јазмағы мөһтәрәм оху- 
ҹуларымыза вә’дә веририк. Онун мәндә бир чох нәзмән нә 
нәсрән јазылмыш мәктубаты вар ки, ҹүмләси мәним 
мәһәлли-игамәтим олан Гори шәһәриндә галыбдыр. Боржом 
јајлағынын басәфа бир күнҹүндән Сабирин руһи-пакинә 
саламымы јетириб, әһли-әјалына вә говмзграбасына 
башсағлығы верирәм. 

*Мә’лумат», 3 август, 1911, №29 
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                 ИДАРӘЈӘ МӘКТУБ 
   
Мүдир әфәндидән кәшфи-һәгигәт үчүн бу бир нечә 
кәлмәнин дәрҹини риҹа едирәм? 

Бу мәктубумун бир гәдәр кеҹикмәсинә сәбәб өзүмүн 
Бакыдан кәнар, Бакурјан јајлағында олуб да гәзетә 
нөмрәләрини кеҹ алмағымдыр)Амма әрз едәҹәјим;мәтләб 
о гәдәр һаизи-әһәмијјәтдир ки, бурада кеҹ-тезин сөзү ола 
билмәз. Чүнкијбу сөзләр мәшһур шаиримиз мәрһум Сабир 
Таһирзадәнин тәрҹүмеји-һалына даир олуб, әдиб вә 
шүәраларымызын тәраҹүми-әһвалыны јазаҹаг зәват үчүн 
бир шәммеји-һәгигәтди 
     Мәрһум шаиримиз Сабирин хәстә олдуғу заманлапда 
мән Тифлисдә идим. Шаиримизин хәстә олуб да ифлисә 
кәлиб кетмәји бу нөв илә олубдур.  
   Шаиримизин хәстә олдуғуну һәмидә ханым Гара- 
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бағда оларкән ешидиб, Сабирә јол хәрҹи көндәриб Тифлисә 
чағырыбдыр ки, кәлсин өзүнә мүалиҹә етдирсин. Мәрһум 
дәхи Шамахыдан Тифлисә кәлиб, һәмидә ханымкилдә, 
јә’ни «Молла Нәсрәддин» идарәсиндә галыбдыр Бурада 
шаири мүтәдавијә башлајыб, һәр бир тәбиб вә дәрман 
хәрҹләри дәхи һәмидә ханымын өз хәрҹи илә олубдур. Вә’дә 
тәбибләр шаирә әмәлијјат иҹрасыны (операсија) лазым 
билдијиндәи шаири орадан хәстәханаја көндәрибдир. 
Лакин мәрһум әмәлијјат иҹрасына риза вермәјибдир. Она 
көрә тәкрар һәмидә ханымкилә гајтарылыб вә бу минвал 
орада үч ајдан артыг галыбдыр вә мүалиҹәсинә давам 
олунубдур. 

Бә’дә мәрһум шаир вәтәнә гајыдыб, өз севкили оғлуну 
көрмәк арзу едибдир. һәмидә ханым шаирин аиләсинин дә 
Шамахыдан Тифлисә чагырылмасыны тәклиф едибдирсә 
дә, мәрһум разы олмајыбдыр. О һалда һәмидә ханым јенә өз 
хәрҹилә мәрһуму јола са- лыб вә өзүнә дә хүсуси олараг 
тәкрар пул ианә едиб- дир. 

«Молла Нәсрәддин» идарәсинин, јә ни Ҹәлил ОӘЈИН

 

Сабирә етдији ианә исә лап башгадыр. 
Иштә хәстә шаиримизин һаггында бир арвадын оу 

гәдәр һүммәти олмушдур2.  
Гој әдәбијјат тарихинә јазылсын ки, Сабир кими 

шаири дирилијиндә тәгдир едән бир киши олмадыса да, 
бир нәфәр арвад олду ки, шаирин иадеи-сәппәти үчүн, 
милјончу кишиләрә рәгмән, өз варындан кечәҹәк гәдәр 
бөјүк бир һәмијјәт көстәрди. 
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ИДАРӘЈӘ МӘКТУБ 

Үрфанпәрвәр мүдир'әфәнди! 
 Мөһтәрәм «Каспи» гәзетиндә1 Меһдибәј имзалы, 
шаири-шәһиримиз Сабир әфәнди һаггында бир мәгалә 
дәрҹ олунмушду. Мәгаләдә мүшарелеһ Меһдибәј 
чәнаблары мәрһум Сабирин әсәрләрини чап етмәк 
тәклифини етмишдир Белә ки, әсәрләрдән ҹәм олунмуш 
пул мәрһум Сабирин аиләсинә мәсрәф олунсун. 

Өзүмә борҹ билдим ки, өз алдығым мәваҹибимдән 
беш манат хидмәтинизә көндәриб, риҹа едәм ки, бу аз 
мәбләғи кәләҹәкдә Сабирин әсәрләрини чап етмәк үчүн 
ҹәм олан сәрмајәјә дахил едәсиниз. 

СБунунла бәрабәр үмид едирәм ки, саһиби-сәрвәт 
гардашларым вә баҹыларым Сабирин бизим һаггы- 
мызда чәкдији зәһәматыны јаддан чыхармајыб) онун 
рдикарына олараг, әсәрләрини чап етдирәләр,’ таин- 
КИЈҺӘМ милләтимиз О әсәрләрдән бәһрәмәнд олсун, һәм 
дә\о мәрһумун өвладына бир ианә олунсун! 
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АББАС СӘҺҺӘТ 

                            САБИР 
 

Күлдүјүм шиддәти-тәәллүмдән, 
Пүрғәмәм етдијим тәзәллүмдән. 
Күлүшүм хәндәдән кәлиб иләри. 
Хәндә зәнн етмә бәндә ҝирјәләри, 
Күлдүрән һәп бүкаји-гәлбидир. 
Әсәри-иштикаји-гәлбидир. 

һ а м и д б ә р 

Сабига Сабир әфәндинин маһијјәти-мүмәјјизәји- 
ше’ријјәси һаггында «Мә’лумат» гаре ләринә бир гәдәр 
изаһат вермәји вә’д етмишдим. Инди исә әһдимә вәфа 
едирәм.   

Мәтләбә башламаздан әввәл буну әрз едим ки, Сабир 
әфәндинин адыны биләнләр чох исә дә, бәһәггә таныјанлар 
аздыр зәнниндәјәм. .Талныз әвамннас ону танымадылар 
дејил, зијалы үрәфамыз зүмрәсиндә сајылан зәватын 
әксәри дә ону танымадылар, јахуд танымагдан игмаз 
етдиләр. 

Жә чарә ки, Сабир әфәнди әкәр бир гәдәр јашасајды, 
нәинки мүсәлманлара, бәлкә гејриләрә дә өзу.ү танытдыра 
биләрди. Тәәссүфләр олсун ки, Саоирин һәјаты илә 
фәрәһнак үрәкләр дағланды вә гәмнак гәлбләр шадланды.  

Түрк гөвмүнүн/исте’дадыны инкар олунмаз сиг 

тәрздә исбат едән, заманынын фәналыгларыны ишкајәт, 
јахуд мүстәһзијанә бир сурәтдә нәзм едән Са шри 
франсызларын мәшһур шаири һүгонунда «кпрјеји 
хәндәнак» адлы әсәри варса да бунунла мүгаЈИСә си 
дејиләм. Јаинки үмдә әсәрләри рус әдибләршш 
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мәшаһириндән вә көз јашларынын арасындан күлән 
Гоголдан3 зијадә Салтыкова4 бәнзәјән вә мумиелејһ 
Шедрин ләгәбилә имза јаздығы кими, ҹүрбәҹүр мүстәар 
адларла имзалар јазан Сабири бунларла да мүгајисә 
етмәк истәмирәм. Зира ки, бунларын әсәрләринә 
охуҹуларымызын әксәри ашина олмадығындан әлавә, 
Сабир әфәнди онлар гәдәр мүәммәр олмады вә онлар 
јашадығы гөвм кими бир гөвм ичиндә дә јашамады. 
Г Һеч шүбһә јохдур ки, Сабир әфәнди бизләри ани- 

вапиддә һәм ағладыб, һәм күлдүрән бир шаири-кина- 
јәафәриндир- Кор-кар руһларда миллијјәт һисси вә көзәл 
дујғулар ојандыран бир Гафгаз шаиридир. 

Вәтәнимиз әдәбијјат аләминдә даһијанә бир шаир 
јетишдирмишди.С Азәрбајҹан әдәбијјатында ән әввәл 
јени бир ҹығыр ачды ки, ондан мүгәддәм кимсә о көзәл 
шивәдә јазмамышды. Нөгсанларымызы, ејбләримизи 
мәзһәкә вә мәзаһ тәригилә гајәтдә ширин вә һәр кәсин 
анладығы бир дил илә, гәһгәһәләрлә охудуб ислаһа 
чалышырды. Нә чарә ки, анҹаг беш ил гәдәр әдә- 
бијјатымыза хидмәт едә билди. Ондан мүгәддәм јаздығы 
шејләр бүтүн көһнә шивәдә иди. Амма бунунла белә бу 
беш илин мүддәтиндә әдәбијјатымыза бөјүк бир ингилаб 
јетирди ки, бу тә’сири-ә’зәми тәһлил едәҹәк гәдәр 
мүсаидәм олмадығы үчүн бир нечә сөзлә фикрими тәлхис 
едәҹәјәм.. 

«Молла Нәсрәддин» мејдана чыхынҹа артыг һәр са- 
һиби-зөвг Сабир әфәндинин ондакы нүмунеји-әиГарына 
мәфтун олмагдан өзүнү аламады. О көзәл ше’рләри охујуб 
анлајанлар, о көзәлликләрин зөвгүнә, фәргинә варанлар 
онлары һифз етмәјә һәвәс етдиләр. Шаирләримиз, јахуд 
мүтәшаирләримиз о шивеји-мүстәһсәндә јазмаға, тәглидә 
башладылар- Даһа билмәррә көһнә үслуб тәрк олунду. 

һалбуки, Сабир әфәнди һаман илк ше’рләрини нәшр 
етдији заман кечмиш шаирләримиздән гәзәлијјат вә 
гәсидәдән башга бир шеј көрмәмишди. Әсәрләриндә 
ишләтдији ибарәләр вә јени мәзмунлар кимсәни тәглид 
дејил, мәһз өз фикринин нәтиҹәсидир. 

Бунунла демәк истәјирәм ки, Сабир әфәнди мүгәл- 
лид дејил, бәлкә елә мүҹәддиддир ки, көһнә ше’рләрлә 
јени ше’рләр арасында бир әсрлик гәдәр учурум ачды  
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ки, бир даһа кери дөнүб дә о учуруму атланмаға кимсәдә 
ҹүр’әт вә ҹәсарәт галмады. 

Бир кәрә дүшүнүлсүн, әдәбијјатымызда нә гәдәр 
бөјүк б,ир тә’сир, нә гәдәр әзим бир ингилаб вүҹуда 
кәтирмиш! 

Кәләлим сијасәт аләминә. Мә’лумдур ки, франсыз 
шаирләриндән Шатобриан5 франсыз гөвмүнүн сәлтәнәт 
ханәданындан олан бурбонларла6 Наполеон Бонапарт7 
арасындакы мүгајисәјә даир бир китаб јазмышдыр ки, 
бурбон ханәданындан олан франсыз кралы XVIII 
Луинин8 өзүнүн е’тирафынҹа, бу китаб она бир ордудан 
зијадә хидмәт етмишдир. Мән дә иддиа едирәм ки, Сабир 
әфәндинин дә а’сары бу беш илин мүддәтиндә Иран 
мәшрутәсинә һаман нөв бир ордудан зијадә хидмәт 
етмишдир. 

Мүлаһизә бујурулсун, Иранын виранлығынын 
бөјүк сәбәбләриндән бири олан Әтабәк9 мәшрутәчиләр 
тәрәфиндән говулуб, дүбарә Мәһәммәд Әли шаһ10 мәхлу 
тәрәфиндән Ирана ҹәлб олундугда иранлылара белә 
хитабда булунду: 

Әнҹүмән әһлинин, гочаг, сән демәдинми бир тәки 
Вермәјәҹәк риза кәлә өлкәмизә Әтабәки? 
Нолду ки, тез бошалды бәс иш көрән, әнҹүмәндә ки, 
Көһнә гапы, һаман дабан, мән дејән олду, олмады? 

Әтабәкин гәтлиндән сонра гәзетләрин 
бириндәМәммәд Мәммәдзадә11 имзалы бир нәфәр 
иранлынын «Сәндејән олду, биз дејән?» нәгәратлы 
ше’ринә Сабир белә ҹаваб верди: 

Гәтл еләдиз Әтабәки, мән ки, бу әмри данмырам, 
Вар јенә мин Әтабәкиз, јохса әмәлли ганмырам? 
Көһнә гапы бу тезлијә тазәләшә, инанмырам, 
Динмә, данышма, јат балам, сән дејән олмајыб һәлә. 

Кирәм, Әтабәк өлдү дә, топү түфәнкиниз һаны? 
Бәһри-әмиги-һәрбдә кәштији-ҹәнкиниз һаны? 
Әски һамамдыр, әски тас, бәс јени рәнкиниз һаны? 
Динмә, данышма, јат балам, сән дејән олмајыб һәлә. 

Сөјлә мәнә вәзарәти-маллијјәниз дүзәлдими? 
Ја узун әл, узун папаг, гыссалашыб күдәлдими? 
Өлкәнизә шәмәндефер, јол тапа билди; кәлдими? 
Динмә, данышма, јат балам, сән дејән олмајыб һәлә. 

Мүлки-Ираги адбаад сајсам әкәр кәлал олур, 
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Тул тапар кәламымыз, гареә һәм мәлал олур, 
Иш бу сәбәблә ше’римиз, мүхтәсәр әрзи-һал олур, 
Динмә, данышма, јат балам, сән дејән олмајыб һәлә. 

Арха су долмајыб һәлә. 
Көһнә идарәниз дурур. 

Рәнки дә солмајыб һәлә. 

Мәммәдәлинин батинин заһирә чыхардыб, 
һувијјәти-затијјәсин белә тәшриһ етди: 

Мән шаһи-гәви-шөвкәтәм, Иран өзүмүндүр! 
Иран өзүмүн, Реј, Тәбәристан өзүмүндүр! 

Абад ола, ја галса да виран, өзүмүндүр! 
Гануни-әсаси нәди, фәрман өзүмүндүр! 
Шөвкәт өзүмүн, фәхр өзүмүн, шан өзүмүндүр! 

Османлыда кәрчи уҹалыр бир пара сәсләр, 
Алгышлајыр ол сәсләри һәп гырмызы фәсләр! 
Гәм чәкмәјин еј көһнәләр, еј көһнәпәрәстләр! 
Ираныма тә’сир едәмәз бојлә нәфәсләр! 

Бундан сора бу өлкәдә мејдан өзүмүндүр! 
Мәхлуг өзүмүн, хәнҹәри-бүрран өзүмүндүр! 

Нүмунә үчүн јенә јазалым. Мәммәдәлинин падшаһ- 
лыг китабханасыны сатмаг үчүн гәзетләрдә вердији 
е’ланын бу шәкилдә тәрҹүмә етди: 

Молдајы, салмады ел дил боғаза... 
Ејби јох, кәрчи гојулдуг лоғаза, 
Јаз бу е’ланымы да бир кағыза: 
А-шышам Рејдә кениш бир мағаза, 

Чох уҹуз гијмәтә һәр шеј сатырам! 
Ај алан, мәмләкәти-Реј сатырам! 

Мағазамда тапылыр һәр ҹүрә зад: 
Ҹами-Ҹәм, рә’јәти-Кеј, тәхти-Губад; 
Ҝәрчи базарымы етмәкдә кәсад Сә’ј 
едир бир пара Ирани нәжад, 

Лејк мән бахмајырам, һеј сатырам! 
Ај алан, мәмләкәти-Реј сатырам! 

Үмумән иранлыларын әхлаг вә адәтләрини, хүсусән 
вәтәнпәрәстликдә лагејд олдугларыны, алтмыш јашын- 
да хариҹи мәмләкәтләрә кәсбә кетдикҹә бир хариҹи 
гызына бәнд олуб әһли-әјалыны фәрамуш едән бир 
әрдәбилли кишинин дилиндән белә дејиб һәгги-вагеи 
көстәрмишдир: 
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Ҝәрчи Ирандан чыхаркән башга иди нијјәтим, 
Нипәтим кәсб иди. варды кәсби-карә гејрәтим, 
Гејрәтим разы дејилди аҹ долансын күлфәтим, 
Јох көзүмдә инди нә күлфәт, нә өвлад, Әрдәбил! 
Бир дә намәрдәм әкәр етсәм сәни јад, Әрдәбил! 

... Сабирин Ирана даир јаздығы әсәрләри чохдур- 
һәмчинин Түркијәдә он тәмуз ингилабындан сонра кәрамәт 
көстәриб 31 март12 фаҹиәсини 8 ај мүгәддәм бу сајаг хәбәр 
вермишди: 

Османлылар, алданмајын, аллаһы севәрсиз! 
Иранлы кими јатмајын, аллаһы севәрсиз! 
Ја лил’әҹәб, османлылар, аја нә ганырсыз? 
Гануни-әсаси верилиб ја, инанырсыз? 
Мирһашимү Фәзлүллаһыныз јохму санырсыз? 
Әскик дејил онлар, вәли, сизләр нә танырсыз! 
Бир күн таныјыб онлары лабүд усанырсыз, 
Анҹаг усанырсызса да, ганә бојанырсыз! 
Гансызлары кеҹ ганмајын, аллаһы севәрсиз! 
Иранлы кими јатмајын, аллаһы севәрсиз! 

Ссабир әфәндинин «һәјат»да, «Фүјузат»да, «Рәһ- бәр»дә, 
«Дәбистан»да, «Молла Нәсрәддин»дә, «Үл фәт»дә, 
«Иршад»да, «һәгигәт»дә, «Күнәш»дә, «Јени һәгигәт»дә 
олан бир тагым пәракәндә мәнзумәләрини тәдгиг етдикдә, 
демәк олар ки, бу анәҹән мисли һеч көрүнмәмиш 
ше’рләрдир.Ј> 

Мәним мөһтәрәм дост вә севкили шаиримиз һаг- 
гында мүталиатым доғру исә, јә’ни кәсрәти-мәһәббәтини 
мүбалиғатә сөвг етмирәмсә, дејә биләрәм ки, Сабир Әфәнди 
Шатобриандан зијадә... Фирдовсијә13 вә Түркијә 
шаирләриндән һәҹвку Әшрәфә14 бәнзәр, һәр бириндән куја 
бир һиссә алыб тәб’индә ҹәм етмишдир. 

«Рәһбәр» журналынын 2-ҹи нөмрәсиндән башлаја- раг 
тәрҹүмә вә дәрҹ олунмуш «Сәјавуш» һекајәсини көздән 
кечирәлим. 

Рүстәм, Сәјавушу Ирана кәтирдикдә Кавус Кејин 
әмрилә шадманлыг вә чырағбанлыг иҹрасындан сонра 
әсакири-Иранә вә Сәјавуша ән’ам верилмәсини бу сајаг 
тәрҹүмә едир: 

Тамам олду бир һәфтә, әмр етди шаһ, 
Сәфаралыг етди дүбарә сипаһ, 
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Ачылды дәри-кәнҹү баби-кәрәм, 
Көһәр сачды ејзән сәһаби-кәрәм; 
Зәрү симү меһрү күлаһү кәмәр, 
Әмудү сәнанү хәдәнкү сипәр, 
Тила кисә-кисә, күһәр овҹ-овҹ, 
Хәдәм дәстә-дәстә, һәшәм фөвҹ-фөвҹ, 
Дүрү лә’лү јагуту зәр ҝејл-кејл, 
Сүтурани-тазинәсәб хејл-хејл. 
Либасү гумаши-зәри дәст-дәст, 
Хәзү тирмәји-пүрбәһа бәст-бәст. 
Едиб бәхш верди рәваҹ оғлуна, 
Мәкәр вермәди тәхтү таҹ оғлуна; 
Дејилди сәзавари-әфсәр һәнуз, 
Ҹаван иди ол маһмәнзәр һәнуз. 

Мүлаһизә бујурулсун, бу шајани-һејрәт тәрҹүмәдә 
-әслиндәки фәсаһәт вә бәлағәт гаиб олубдурму? Фир- 
довсијә мәхсус олан о тәлагәти-лисан, о ширин бәјан 
итибдирми? Зәннимҹә, әдәбијјатдан бахәбәр һәр шәхс бу 
суалымын ҹавабында: — Бәли, Фирдовси дә түркҹә десә 
иди, о да бу сајаг нәзм едәрди, — ҹүмләсиндән башга бир 
сөз демәз иди зәнниндәјәм. Вәли, бу гәдәр хәјала кәлә 
биләр ки, бурада әсл һүнәр Фирдовсининдир. Сабирин 
мүстәгиллән өз әсәри бу көзәлликдә ола билмәз. Бу сурәтдә 
мән иддиамы исбат етмәк үчүн һәмин ше рләрин 
агибәтиндә Сабир әфәндинин артырмыш олдуғу вә 
«Издијад» ибарәсилә ајырмыш ше’рләри јазаҹагам: 

Бәли, етди шәфгәтлә бир дәм никаһ, 
Белә сөјләди оғлуна падишаһ: 
Ки, еј најибим, јадыкарым, оғул! 
Күлүм, күлшәним, нөвбаһарым, оғул! 
Демә сәрбүләндәм ки, шаһзадәјәм, 
Әсарәт нәдир, мән ки, азадәјәм; 
Мүһәјјадурур тәхтү таҹим мәним, 
Нәдир кимсәдән еһтијаҹым мәним? 
Сәнә, галиба, елм олур еһтијаҹ, 
Тапар елм илә мүлкү дөвләт рәваҹ. 
Зәрин таҹына ејләмә ифтихар. 
һүнәрбирлә ол, таҹә миннәткүзар. 
Әдәб иктисабында чох шаиг ол. 
Вүҹудунла тәхти-зәрә лајиг ол. 
Рәијјәтнәваз ол, әдаләтшүар, 
Рәијјәтлә дөвләт олур бәргәрар...» 

Диггәт бујурулсун, бу мәнзумә охундугда һаман сајаг, мән 
гејри-ихтијари алгышларам. һаман үслуби- 
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мүзәјјән, о тәрзи-ифадә, о үлвијјәт, һисс вә хәјал ки, 
Фирдовсинин әш’арында вар, бунларда да мөвҹуд 
дејилми? Јалныз бурасы вар ки, бир күл илә баһар ол- 
маз. Фирдовеинин алтмыш мин бејтлик «Шаһнамә» 
бөјүклүјүндә әсәрлә бир нечә бејти мүгабилә етмәк 
мәнтигсизлик дејилә биләрБу һалда јенә мән иддиамы чох 
мәшру бир гүрурла бир нөв исбата чалышыб ирәли сүрә 
биләрәм. 

һәким Әбүлгасим Мәнсур Фирдовси «Шаһнамә» сини 
Султан Маһмуд Гәзнәви15 кими бир падшаһын риҹасы 
илә јазмышдыр. Амма Сабир әфәнди бу тәр ҹүмәни 
«Рәһбәр» наширинин тәшвигилә јазмышдыр. Фирдовси, 
әнГарыны нәзм етдикдә Султан тәрәфин- дән фариғул-бал 
мәашы тә’мин олдугда јазмыш икән, Сабир әфәнди һәмин 
әш.’ари сабун тијанынын кәнарында, одлар, горлар 
ичиндә тәр төкдүјү һалда, јаинки әјалынын тә’нә вә 
тәәррүзү горхусундан кеҹә јарысы ширин јухуну өзүнә 
һарам етдији һалда јазмыш дыр. Неҹә ки, өзүнүн бу 
һалыны «Молла Нәсрәддин» мәҹмуәсинин 4-ҹү илинин 
17-ҹи нөмрәсиндә әјалынын бир гоҹа арвада шикајәт 
сурәтиндә данышдығыны ја- зыр: 

Каһ да бир јатса да вахтында әкәр, 
 Чәкмәјир јухладығы бир о гәдәр, 

Гәфләтән бир дә ҝөрүрсән ки, дурур, 
 Јандырыб лампаны чылпаг отурур. 

Башлајыр јатдығы јердә тәзәдән 
Охујуб-јазмаға бир дә тәзәдән. 
Белә од олмаз, атам, бојлә ало! 
Од дејил, јанғы дејил, ловдур, ло! 

Бунлардан әлавә, Фирдовси, китабынын һәр 
бејтини бир гызыл баһа алмаг үмидилә демиш икән, 
Сабир  әфәнди гуру афәриндән сәва бир шеј 
алмајаҹағыны билдији һалда јазмышдыр. һејф ки, о 
афәринләр дә фәгәт бир нечә нәфәрә мүнһәсир 
галмышдыр. «Бебин тәфавүти-рәһ әз коҹаст, та бә 
коҹа»16. Фирдовси дә әкәр бу вахтда, бу заманда, белә бир 
мүһитдә јашасајды, о да, јәгин ки, Сабир әфәнди кими 
гүссәмәрк оларды. Неҹә ки, тарихҹә мә’лумдур, 
зәһмәтинин мүкафатыны көрмәдикдә даһа артыг 
јашамады. Бир дә Сабир әфәнди илә Фирдовсинин башга 
тәфавүтү вар ки, До да һәҹв-күлугдадыр. Артыг Сабир 
Фирдовсидән бу  
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рада ајрылыр. (Сабир әфәнди милләтдән өтрү чалышырды. 
О, ашиг иди. Ондан тә’н вә лә’ндән, тәкфир вә тәһгирләрдән, 
јағыш кими үстүнә јаған төһмәт вә нифрәтләрдән әсла кери 
кетмәјиб өз мәсләкиндә кәмалн-сәбатү әзмлә давам етди вә 
севкили милләтинә хидмәтдән бир ан гафил олмадвк) 

Ширин дилләрлә үмумә гаршы белә хитабда булунду: 

Шаирәм, чүнки вәзифәм будур әш’ар јазым,  
Көрдүјүм никү бәди ејләјим изһар, јазым. 
Күнү парлаг, күнүзү ағ, кеҹәни тар јазым, 
Писи пис, әјрини әјри, дүзү һәмвар јазым. 
Нијә бәс бөјлә бәрәлдирсән, а гаре’, көзүнү,  
Јохса бу ајинәдә ӘЈри көрүрсән өзүнү? 
Ше’рә мәшғул едәрәк хатири-гәммаилими,  
Гојурам гәншәримә кағызымы, чернилими. 
 Кәлирәм јазмаға бир кәлмә,— тутурсан . әлими, 
Горхурам, ја нә үчүн, — чүнки кәсирсән дилими.  
Еј әҹәб, мән ки, сәдагәт јолуну азмајырам_ һәлә 
көрдүкләримин дөрддә бирин јазмајырам! 

Мүлајиманә әдалары илә Шамахы ҹүһһал фиргәсинә о 
тәкфирләр мүгабилиндә сөјләдији бу олду: 

Әшһәдү биллаһи әлијјүл-әзим, 
СаҺиби-иманәм, а ширванлылар! 
Јох јени бир динә јәгиним мәним, 
Көһнә мүсәлманәм, а ширванлылар! 

Шиәјәм, амма нә бу әшкалдән, 
Сүннијәм, амма нә бу әмсалдән, 
Суфијәм, амма нә бу әбдалдән, һаг 
севән инсанәм, а ширванлылар! 

Үммәти-мәрһумәвү мәғфур илә, 
Әмрдәјәм таәти-мәзбур илә, 
Күфрүмә һөкм ејләмәјин зур илә, 
Гаили-гур’анәм, а ширванлылар! 

Шикәмпәрәст молланүмаларын лисаниһал вә ма- 
филбалини ејнилә аләмә белә ираә етди: 

Сәс-уҹалашды, гојмајын, 
Милләт ојашды, гојмајын, 
Риштәји-дәрсә, мәктәбә, 
Ҹүмлә долашды, гојмајын, 

Иш јавалашды, гојмајын1 
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 Кафир олуб, вурун! вурун! 
Риштеји-үлфәтин гырын, 
Јаздығы ше’рини ҹырын, 
Динә саташды, гојмајын, 
Күфрә булашды, гојмајын! 

Лајәншүур ҹүһәла дәстәсинин маһијјәти-затиләри ни 
кәмалынҹа бу нөв тәсвир етдн: 

Бир бөлүк бошбоғазыг, һејвәрәлик адәтимиз, 
Долудур лә’нәт илә, гејбәт илә сөһбәтимиз, 
Охумагдан пајымыз јох, јазыдан гисмәтимиз, 
һарда бир нур көрәрсәк ону тәһгир едәриз! 
Мүмкүн олдугҹа мүсәлманлары тәкфир едәриз! 

Мүхтәсәр, һәҹвкү демәклә һәр кәсин фикринә кәлән 
әлфази-мәрдудәни һеч вахт ше’рдә ишләтмәди. 

һамид бәјин «Инсана виҹданы гәдәр пејғәмбәрләр, 
падшаһлар белә мүкафат едәмәз» дедији кими, Сабир дә о 
хидмәтин мүкафатыны өлүнҹәјә гәдәр өз виҹданындан 
алды... 

«Фүјузат»17 журналында Дәли18 шаирин: 

Сәмадан бир мәләк һејрәтлә дер: инсанлар, инсанлар, 
Нәдир бу рүји-әрзи гапалмыш ал ганлар, инсаһлар! — 

мәтләилә башланан гәзәлинин Сабир әфәнди дедијн 
мүстәһзијанә нәзирәсинә бахаг. 

Сәрадән бир дәли шејтан дејәр: инсанлар, инсанлар! 
Нәдир дүнјаны тутмуш елмләр, ирфанлар... инсанлар?! 
Ганан ким, гандыран ким, нәшри-ирфан ејләјән кимдир? 
Сизи иршад едир көрмүрсүнүз фәттанлар, инсанлар! 
Әдәбдән, елмдән кәр фејзјаб олса әвамүннас, 
Дүшәр шә’нү шәрәфдән моллалар, инсанлар, инсанлар! 
Севирми әһли-истибдад, милләт һушјар олсун? 
Буна разы олурму бир нечә виҹданлар, инсанлар! 

Јаинки, Намиг Камал19 бәјин «Амалымыз, әфка- 
рымыз игбали-вәтәндир» мәтлә’ли мәшһур ше’ринә јаз- 
дығы нәзиреји-тәмәссүхранә: 

Амалымыз, әфкарымһЈЗ ифнаји-вәтәндир, 
Кинү гәрәзү һирс бизә зијнәти-тәндир. 
Әф’ал јох, анҹаг ишимиз лафи-дәһәндир, 
Дүнјадә әсарәтлә бүтүн кам алырыз биз.  
Гафгазлыларыз, јол кәснриз, нам алырыз биз. 
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Әгрәб кими нештәр күҹү вар дырнағымызда, 
Ислам сусуз олса, су јох бардағымызда, һәр күнҹдә 
мин түлкү јатыб чардағымызда, Мин һијлә гуруб 
рүтбәвү икрам алырыз биз, Гафгазлыларыз, јол 
кәсириз, нам алырыз биз. 

Мүлаһизә бујурулсун: һәјатымыздан бир сәһифә 
тәшкил едән бу ше’рләр Әшрәфин ше’рләринә нә гәдәр 
бәнзәр! Бәлкә онлардан даһа көзәлрагдырлар. 

Јенә Намиг бәјин јухарыда зикр олунан сәпкиндә 
дедији ше’ри гәдим замандан бәри ислам вә түрк әгва- 
мынын арасында вүгу булан ифтираг вә нифагвғ Сәлҹүги 
Мәлик шаһ Ҹәлаләддин 20 тәрәфиндән башлајараг 
һал-һазыра гәдәр бир дөвреји-тарих шәклиндәки 
фәхријјәсиндән бир парча: 

Ол күн ки, Мәлик шаһ Бүзүрк ејләди реһләт, 
Етдик ики намәрд вәзирә тәбәијјәт, 
Гырдыг о гәдәр бир-биримиздән ки, нәһајәт 
Дүшмән гатыб әл тахтымызы ејләди гарәт... 
Өз һаггымызы ҝөзләмәјә битәрәфиз биз. 
Туранлыларыз, адији-шүғли-сәләфиз биз. 

Сабир әфәндинин бунлардан башга мәтбу вә гејри- 
мәтбу а’сари-мәнзумә вә мәнсурәси чох исә дә, мән мә- 
галәмә бурада нәһајәт вериб даһа артыҹаг, мүкәммәл нәһв 
илә тәфсилат вермәји вә севкили шаиримиз, әзиз 
гардашымыз олан Сабир әфәндини әһалимизә таныт- 
дырмағы бөјүк бәрадәрим Фиридун бәј Көчәрли ҹә- 
набларынын өһдәји-әдибанәләринә вакүзар едирәм. 
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                                          ЈЕНӘ САБИР 

ЧӘдиби-мөһтәрәм вә шаири-саһибгәләм Сабир 
Таһирзадәнин вәфатына вә тәрҹүмеји-һалына даир 
Гафгазда олан мүһәррирләримиз һәр бири бир нөв илә 
ифадеји-мәрам етдиләрсә дә, мән индијә гәдәр сүкут 
ихтијар галыб бир кәлмә белә јазмадым. 

Лакин мәндә олан әдәбијјат марағы о мүбарәк вүҹудун 
реһләтиндән вә она олунан фишарү тәзјигү 
гәдрдансызлыгдан гајиб олдуғундан долајы, өлән күнәдәк 
вирд етдији: 

Бир сәфа булмадыг бу аләмдә, 
Башга бир аләмә варыб кедәлим; 
Бир овуҹ хаки хакә тәрк едәлим, 
Мәдфәни-шүми-али-адәмдә, — 

кәламынын маалына им’ани-нәзәр гылдығыма мәбни. 
мәни бу нечә кәлмәни јазмаға мәҹбур етди 
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Биз дә, даһа доғрусу мән, кечирдијимиз дөвреји- 
ҹәһаләтдә сәнајеи-нәфисәјә во әдәбијјата әһәмијјәт 
вермәјиб, онларын һәвәскарларына әдәми-рәғбәтимиздән 
наши белә бөјүк бир фәннин ичимиздән бүтүн-бүтүнә мәһв 
вә зајил олдуғуна гәнаәт едиб, даһа тәфсилә уғрашмағы 
фајдадан хали көрдүм. 

Фиридун бәј Көчәрли ҹәнабларынын јаздығы тәра- 
ҹүми-әһвалын чапа кетмәјинә1 пулсузлуғу мане олдуғуна 
милләтимизин әбәдән е’тина етмәмәји јетәр. Даһа дуруб 
бошбоғазлыг едиб минләрлә әјјашлыға паралар сәрф едән 
әғнијаларымыза төвсијә етмәји һәманән сојуг дәмири 
дөјмәк гәбилиндән әдд едирәм. Фәгәт буну демәк истәјирәм 
ки, зијанын јарысындан гајытмаг хејирдир. 

Замани-һәјатында Сабир әфәндијә күлли мајалар гојуб 
дәрдинә әлаҹ арамадыгса да, ламәһалә инди чалышыб онун 
мәҹмуәсинин чап олунуб китаб шәклинә кирмәјинә 
бәзли-һүммәт едәк, та бәлкә һамы милләтимиз әдибин абдар 
кәламларындан мүстәфиз вә бәһрәмәнд олсунлар. Вә һәм дә 
мәмәрдән онун нөвбавәсинә бир тәриги мааш вә 
имкани-тәһсили-елм вә тәрбијә фәраһәм олуб, о бичарәнин 
дә руһу шад олсун. 

Јохса күндә гәзетдә «Сабир белә кәлди, белә кетди, белә 
јазды, белә деди» сөзләрини тәкрар етмәкдән һеч бир фајда 
һасил олмаз. 

Ајинәси ишдир кишинин, лафә бахылмаз, 
Шәхсин көрүнүр рүтбеји-әгли әсәриндә

2
, 

— дејиб хәтми-калам едирәм. 
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ики ил 

Ики илдир ки, Сабиримиз әлимиздән кедиб. Ики 
илдир ки, һопһопумузун молланүмалара, залым бәјләрә, 
ҹамаат ганы соран таҹирләрә, милләт ганыны шүшәјә 
тутдуран ханлара, он дәфә гур’ана анд ичиб, андыны позуб 
ахырда мәҹлиси-миллини топа тутдуран шаһа раһатлыг 
вермәјәнин сәси кәсилиб. Өврәтләр охујарлар: дүшмәнә 
хәбәр олсун — һасил олду диләкләр. Дүшмән севинир. 

Јерләрини гаранлыг истәјән гурдлар өз ишләринә 
тәзәдән мәшғул олурлар; моллалар јенә һәмин тәкфир 
торбасынын ағзыны ачыб күчәләрдә тәкфири ,сел тәк 
ахыдыр; мәктәбләр диварында бајгушлар, Дәбпәрәләр 
јува тикибләр, гираәтханаларымыз Саларүддөвлә 
гошунунун әлиндән тар-мар олмуш кәндләрә бәнзәјирләр, 
мәҹлиси-хејријјәләримиз аҹындан ,әријиб чөпә дөнүбләр! 
Милләт балалары күчәләри долдуруб, һәр күнҹдә бири 
дуруб суалла мәшғулдур- 
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лар. Јер дәликләринә гачыб кизләнмиш сичанлар ор- 
талыға чыхыб, һәр бири бир алиҹәнаб олублар. 

Амма Сабирин хәбәри јохдур. Сабирин гәләми сыныбдыр. 
һдны, јолдаш, сәнин фәсиһ дилин? һаны сәнин о рәван,мөвзун, 
үрәјини јандырыб, ҹамааты күлдүрән әш’арын? Јатыбсан, 
јухудасан? һејф ки, теа  јатдын! Тәгдири-гәзаја тамаша един: 
молла бабалар. 

I шејх һәбибләр, молла исмајыллар, шејх фәзлуллаһлар, 
шејх һәмидләр, мәммәдәлиләр, камил пашалар, сәмәдханлар 
тәк ислам дәрјасыны гарышдырыб буландыранлар јашаја 
билдикҹә, јашајыб бојунларыны јоғунландырырлар. Амма бир 
фәгир, милләтини ҹанындан артыг истәјән шаир вәтәниндән 
говулур, гапы- гапы кәзиб өзүнә мааш јолу ахтарыр, ахырда 
дәрддән үрәји, ҹијәри шишиб, әһли-фәсади шад едир. Гәрибә 
һалдыр! 

...Ики илдир Сабир истәкли милләтинә «аллаһ өзу сәнин 
фәрјадына јетсин» дејиб, һәмишәлик көзләрини јумуб вә бирҹә 
дәнә ҹијәркушәси олан баласыны да бизә тапшырыб дејиб:
 «Јахшы сахла, сәндә 
әманәтимдир». Көрәсән, аја бир вахт олаҹагдырмы ки, Сабирә 
бабы, ламәзһәб ады гојуб, дәрбәдәр саланларын өвлады өз 
ата-бабаларынын һәрәкәтиндән хәҹаләт чәкәҹәкләр вә биздә дә 
о инсаф олаҹагдырмы ки, Сабирин бизә тапшырдығы 
әманәтини атасына бәрабәр едәк? Јохса биз дә милләт 
бајгушларыны севиндириб, Сабир јолунда ағдан гараја 
әлимизи вурмајаҹағыг? Гој бајгушлар улашсынлар, 
шәбпәрәләр дишләрини шаггылдатсынлар. Мәним онларла 
ишим јохдур. Амма милләт хејирхаһларыны, Сабир ады 
кәләндә көз- ләри јашаранлары чағырыб дејирәм: әл-әлә верин, 
гардашлар, һүммәт един, Сабирин бизә тапшырыб кетдији 
әманәти тәрәгги дүшмәнләринин көзләринә ох едәк, асарыны 
кәсәјәнләрә хөрәк етмәјәк вә онун әзиз гәбрини Низаминин, 
Фирдовсинин гәбрләринә дөндәрмәјәк. Намус јеридир, 
гардашлар! 
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хМолла Нәсрәддин», 1913 № 29'. 



                МҮГӘДДИМӘ әвәзиндә 
                    САБИРӘ НӘЗИРӘ 

Кечән ил ијул ајынын 12-дә милли шаиримиз Сабир 
әфәнди вәфат етди... 

Дәфәатилә јазылды, јалварылды ки, ај ҹаным, ај 
милләт, ај ҹамаат, ахы бу бичарә Сабирин әсәрләри отаг 
күнҹләриндә сичанлара јем олур, чап етмәк лазымдыр. 
һеч бир кишидән ҹаваб чыхмады. Ахырда бир мәрданә 
ханымдан беш манат кәлди ки, «бу беш манаты Сабирин 
әсәрләри чап олмаг үчүн фонд един„ бәлкә кишиләр дә 
һүммәтә кәлә». 
       Бу ханыма пејрәв олмаг үчүн Сабирин әсәрләрила 
мә’нәви мәнфәәтбәрдар олан мүәллимләрдән он беш манат 
әввәлки беш маната илһаг олду. Нечә ај кечди. Дејәсән, 
милләт, ҹамаат лал олду, ја ки, сәсн мөһүрләнди. Бир 
кәсдән сәс чыхмады. Јенә рус, мүсәлман гәзетләриндә, 
бәлкә дә фирәнк гәзетләрнндә гышгы- 
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рыгбағырыг чыхды ки, Сабирин әсәрләри чап кәрәк Олсун, 
пара лазымдыр! 

Бир шеј олмады. Бир аздан сонра бир нәфәр «али- 
һүммәт» ҹаван чирмәниб ортаја чыхды ки, «һеч кәсдән 
ианә, һүммәт лазым дејил, мән өз хәрҹимлә Сабирин 
әсәрләрини чап едәҹәјәм, тезҹә әсәрләри кәтирин. 

Биз дә севиндик, тезҹә симсиз телеграф илә Сабирин 
рәфиги Сәһһәтә хәбәр вердик ки, нә дурмусан, тезҹә өзүн дә 
кәл, Сабирин әсәрләрини дә кәтир ки, бирдән бәлкә 
«саһиби-һүммәт» ҹаванымыз пәшиман олду. о бичарә 
кәлди. Сабирин әсәрләрини дә кәтирди. «һүммәтли 
ҹаванымыз» Бакыдан јох олду. Тамам шәһәр аранды, 
кәзилди, бу ҹавандан бир нишан верән олмады. 

Сабирин рәфигинә дедим: «Ашна, неҹә кәлмисән, олә 
дә Шамахыја кет. Сонра биз ишә дүшәрик. Дејәрләр ки, 
филан «һүммәтли ҹаванын» јох олмағына сәбәб сиз 
олмусунуз». 

Нәисә, бу јајда Дилиҹан јајлағында бир-ики мүәллим 
ермәни ханымлары васитәсилә бир мүсамирә дүзәлдиб, 
Сабирин әсәрләрини чап етмәк үчүн бир гәдәр пул ҹәмләди. 
Биз дә габагкы ијирми манат вә Дилиҹандан кәлән јүз 
манат пул илә чохдан арзу етдијимиз әсәрләрин биринҹи 
һиссәсини чап етмәјә шүру етдик. 

Әкәр бу китабы алыб охујан олса, онда галан һис- 
сәләри дә чап олаҹаг. Валлаһ, лә’нәт һечә. 
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1912, «Һопһопнамә»нин биринчи нәшриндән. 



 
Ә. ТОФИГ 

М. Ә. САБИР 

Бу күн тамам ики илдир ки, мәрһум Ә. Сабир ара- 

мыздан чыхыбдыр. 
Сабирин адыны тарих унутмаз; ону биләнләр, пәр 

:вахт адыны еһтирам илә зикр едиб, тә зим едәр. Чүнки о, 
бөјүк бир шаир иди; ше’рин бөјүк устады идп, 
тәб’и-шаиранәси о гәдәр кениш вә парлаг иди ки, ис- 
тәдијини һәр заман вә һәр јердә сөјләмәкдә азад иди. 

Сабир бизим о гәдәр бөјүк бир шаиримиздир ки, ондан 
сонра, онун јеринә кәлән һәнуз јохдур. Мәрпумун бөјүклүјү 
орасындадыр ки, о, ше’римиз үчүн оашга бир јол, тәзә бир 
ҹығыр ачды. Өз вахтындакы шаирләрә бу јолу көстәрди. 
Онлара буЈолда устад олду. Көстәрдији јол исә чох ајдын 
вә гајәтдә доғру олғ үчүн һәр кәс дајанмагсызын гәбул 
етди. Сабир оудур. 

Амма!.. Сабир нәләр чәкди. Нә гәдәр дәрин вә нә- 
һајәтсиз зүлмләрә сәбр едиб, таб кәтирдн! 
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Әвәт, о бу гәдәр бөјүк олмаг үчүн... гара ҹамаатдан, 
инад молла вә ахундлардан... тә’нләр вә нифрәтләр 
ешитмәјә сәбр етди. 

Ахыр вахтларында авам ҹамаатын лә’нәт вә сөјүшү 
мәрһум Сабири өз сәнәтиндән, өз аиләсиндән әл чәкдириб, 
дијарбәдијар саЈады. Бунунла белә, јенә надан ҹамаат 
јахасындан әл чәкмәјиб сөјдүләр. һәтта өлдүрмәјә белә 
гәрар вериб галхмышдылар!.. 

Амма!.. О, бу гәдәр әзијјәт вә зүлмләрдән өтрү, руһән 
әзаб оду ичиндә јаныр идисә дә, заһирдә тутдуғу јолдан, 
дүзкүн мәсләкдән бир аддым олсун кери дөнмәди. һәр 
дәгигә габаға ирәлиләјиб јүјүрүрдү Бунун: үчүндүр ки, 
мәрһума доғрудан да бир мүҹаһид адыны вермәк, һәггилә 
лајигдир. 

1905— 1906-ҹы илләрдә мәтбуат васитәсилә һәр1 кәс 
өз фикрини мејдана гојдуғу кими, мәрһум Сабир дә 
јаваш-јаваш вахта көрә ше’рләр демәјә башлады. Бунун 
ше’рләри һәр кәсин хошуна кәлдији үчүн мәрһум, даһа 
артыг чалышыб, тәзә шејләр мејдаиа кәтирди, 
башдан-ајага гәдәр нөгсан ичиндә галмыш милләтимизин 
һалларыны бир-бир тәнгид етмәјә ејибләрини көстәрмәјә 
чалышды. 

Әввәл, аталарымызын һалларыны ислаһ етмәк лазым 
кәлдијиндән, о да јаздыгларыны бүтүн аталарымыз үчүн 
јазды. һәнуз ушаглара нөвбәт кәлмәмишди.. Онлар үчүн 
јазмагы сонраја сахлајыб, арада јердүшдүкҹә балаҹа бир 
шејләр јазырды. Әвәт, тәәссүф олунаҹаг һал будур ки, 
мәрһумун өмрү вәфа етмәди. Вахтсыз өлүмү ушаглары онун 
јазыларындан мәһрум: гојду!.. 
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«Мәктәб», 3 и\ул, 1913, № 



 

САБИРИН ХАТИРӘСИ 

Бу күн мүсәлман јуморист шаири М. Ә. Сабир Та- 
һирзадәнин вахтсыз вәфаты күнүндән там ики ил кечир. 

Мәрһум шаир һәлә ики ил бундан әввәлә гәдәр бизә 
мүасир мүсәлман ҹәмијјәтинин гүсурларыны бөјүк 
сәнәткар гүввәси илә тәсвир едән көзәл ше’рләр бәхш 
едирди. Сабирин инҹә вә ити зәкасы она дәрин 
мүшаһидәләр етмәк вә мүасир мүсәлман һәјатынын 
хошакәлмәз һадисәләрини бүтүн чылпаглығы илә көс- 
тәрмәк, бүтүн бунлары исә чох бөјүк шаир исте’дады илә 
кәсәрли, тә’сирли вә гүввәтли мәнзумәләриндә тәсвир 
етмәк имканы верирди. 

Бу реалист шаир, исте’дадынын чичәкләнднји вә 
ҹәмијјәтин ондан бөјүк ишләр көзләдији бир заманда 
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арамыздан кетди, лакин әзиз вә унудулмаз бир хатгерә гојуб 
кетди. һәлә бир чох нәсилләр Сабирин мән- зумәләрини 
марагла дөнә-дөнә охујаҹаг вә әзбәрләјә- ҹәкдир... 

һәмин мәнзумәләр нә гәдәр көзәл, онларын тәсвир 
васитәләри нә гәдәр дүзкүндүр!.. 

Онларын садәлији вә орижиналлығы инсаны һејран 
гојур. Шаир анҹаг өз гәләминә мәхсус олан ојнаг јуморла 
халг мәишәти мәнзәрәләрини мәһарәтлә тәсвир едир, 
халгын авамлығындан јалныз өз хејри үчүге истифадә едән 
фырылдагчы моллалары, өзләринге габагҹыл адам һесаб 
едән дајаз биликли јаланчы зијалылары, елм вә маарифдән 
узаг гачан аилә башчыларыны амансыз гамчылајыр... 
Онун ше’рләри ҹәмијјәтин бүтүн нөгсан вә гүсурларыны 
саф ајна кимге өзүндә әкс етдирир. Сабир тамамилә һаглы 
олараг дејир: 

Шаирәм, чүнки вәзифәм будур әш’ар јазым, 
Көрдүјүм «никү бәди ејләјим изһар, јазым... 
Нијә бәс бөјлә бәрәлдирсән, а гаре’ көзүнү, 
Јохса бу ајинәдә әјри көрүрсән өзүнү? 

Көрдүкләрини дүзкүн тәсвир едән Сабир өз сати- 
расында һаглы олараг кәскин тәнгид етдији нүфузлу 
моллалары, ахундлары һәдсиз гәзәбләндирир вә‘ онларын 
шәхсиндә өзүнә дүшмәнләр газанырды. бшшр да бу тәнгид 
мүгабилиндә шаири кафир адландырырдылар. 

Бу иттиһамлар гаршысында өзүнү горумаг үчүв өз 
һәмвәтәнләринә мүраҹиәт едиб: 

Јох јени бир динә јәгиним мәним, 
Көһнә мүсәлманам, а ширванлылар! — 

дејән шаирин сөзләриндә нә гәдәр дәрин бир фаҹиәвардыр! 
, Азәрбајҹан әдәбијјатында Сабир кими надир исте 

дадын әһәмијјәти чох бөјүкдүр; о биринҹи олараг поезијаны 
һәјата јахынлашдырмышдыр. О, әдәбијјатда јени јол 
ачмышдыр. Сабирә гәдәр поезијамызда халг һәјатынын 
тәсвири јох идп: бүтүн шаирләр, әксәр һалларда, гәзәл вә 
гәсидә јазмагла мәшгул олуб  
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 ја символик ашиганә мәнзумәләр јаратмагла, ја дз 
(һәкиманә сөзләр сөјләмәклә кифајәтләнирдиләр. 

Јарадыҹылығынын илк дөврүндә Сабир дә бу көһнә 
јола биканә галмамышды, амма көрүнүр ки, бу јол ону 
гане етмирди. Сабир өз һәгиги јолуну, исте’дад вә- 
сәнәткарлығынын һәгиги зәминини нәшр едилдији илк 
күндән е’тибарән бөјүк рәғбәт газанмыш олан «Молла 
Нәсрәддин» журналында тапараг, өз ше’рләрини бу 
журналын сәһифәләриндә чап етдирмәјә башлады. Мәһз 
бу замандан е’тибарән әдәбијјатда јени мәсләкин, јени 
истигамәтин башында дуран бу орижинал шаири тәглид 
едәнләр вә онун јолу илә кедәнләр чо- халды. 

Сабирин бөјүк хидмәти дә бундадыр. 

«гБаку» гәзети, 12 ијул, 1914, № 154. 

ТАҒЫ ШАҺБАЗ» 

ҺОПҺОПУ ЈАД ЕТ 

Бу күн севкили шаиримиз, әдибимиз Әләкбәр Сабир 
Таһирзадәнин вәфат күнүдүр. Кәлиниз бу күн о бөјүк 
инсаны јад едәк! 

Әтрафымызы истила етмиш, халгымызын руһуну 
өлдүрмәкдә олан ҹәһаләт зүлмәти ичиндә шаирими Ә. 
Сабир бир ишыг мәнбәји тәшкил едирди ки, бу зүл мәти 
ишыгландырсын. Бир чох ишыгдан горхан гәфләт 
јухусундан ајылмаг истәмәјән көзләри Сабирин нурсачан 
ҹанлы ше’рләри гамашдырыр, ојандырыр. Ити тир кими 
јаған бу шүадан өзләрини мүһафизо етмәк истәјән «көзлү 
корлар» нә гәдәр чалышыр исәләр дә, о ишыг мәнбәјини 
нә мәһв едә билир вә нә онлары бидар етмәкдә олан 
охлардан өзләрини хилас едә билирләрди. Чохлары ҹана 
кәлиб «аһ, нә чох јатмышыг!» дејә ајылмаг истәјир... 
Фәгәт бунунла бәрабәр бир чохлары да «нә јахшы 
јатмышыг, мәрдимазар гојмады ки!..» дејә е’тираз 
едирләрди. 

Фикир вә мәсләкиндә сабит олан шаиримиз Сабир исә 
Сир дәгигә дурмајыб, дирилијимизин һәр буҹағыны 
ишыгландырмагда вә јатмышлары ојатмагда идн. Бидар 
олмаг истәмәјәнләри Сабир тазијанәләјирди. 
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Пејдәрпеј енмәкдә олан тазијанәләр бир јатмыш бу- 
рахмады: јаланчы интелликент, ҹибишданчы молла вә 
алимнүма, динсиз вә имансыз ариф, һамысы бу 
тазијанәләрдән даддылар. 

Сабир һамысыны көрүрдү, тамаша едирди, үрәји 
аҹыјырды. О көрдүкләри, тамаша етдикләри Һәгигәтләр о 
гәдәр мәнтигсиз, 0 гәдәр гәрибә иди ки, Сабир онлара 
күлүрдү... Лакин Сабир ганлы көз јашларилә күлүрдү. 
Һәгигәт көрән көзләр, Сабирин шерләриндәки көз 
јашларыны шәксиз ки, көрүрдү! 

Кеҹәләр истираһәт әвәзинә Сабир дирилијимиздә 
мүшаһидә етдикләри гајдасыз ишләри, ҹәһаләт сәмә- 
рәләрини тәсвирә чалышыр вә лампа ишығында кеҹәләри 
сабаһ едир, бирәр-бирәр доғру тәсвирләр, гәмли лөвһәләр 
аләми-мәтбуата атырды. 

Бахырдын ки, нә һәгиги тәсвирләр!.. һамысы һә- 
јатымыздан игтибас олунмуш, һәрәси дирилијимизин бир 
буҹағыны көстәрир. 

...Милләтин ганыны сормагда олан бә’зи јаланчы 
молла-нүмаларын ил узуну халгы мәсҹидә дә’вәт етмәләри 
дә дә’вәтләриндә чалышдыгларынын фәгәт ҹибишданә аид 
олмасы вә һәмчинин бу дүнјада, Сабир демишкән, 
«бәхтәвәр» олдугларына гаил олмајыб да о дүнјада да һури 
вә гылманларла баһәм олмаг тәмәннасилә намаз, гүслдән 
ибарәт олан ибадәтдә булунмалары вә и. а... Вә ја да бир халг 
баласы, «дәрбәдәр кәзиб үрәји ган олан чоҹуғун» «бир лөгмә 
нан үчүн көзләри кирјан» олмасы вә халгымызын исә бу 
ушағы өз һимајәсинә алыб тәрбијә вермәк әвәзинә е тина 
етмәмәси... јенә һаман мүбтәла олдуғумуз мәрәзләрдән 
дејилми? һамысы доғру мәнзәрәләр! 

Иштә һәјати-пүрмәлалимизин бу кими ачыг вә кизли 
тәрәфләрини мәрһум Сабир әфәнди устаданә вә шаиранә 
бир сурәтдә тәсвир едиб бизә көстәрди ки, биз дә мүһитимиз 
барәсиндә дүшүнәк, фикирләшәк!., 

Сабир бир шаир идими? 
Сабир көзәл бир мүсәввир рәссам, Сабир бир тә 

и-лајәмут, Сабир јахшы бир инсан, Сабир — хал-  
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гымызын мәрәзини билмиш бир тәбиби-һазиг, Сабир — 
доғру сөјләјән бир әдиб иди. 

Сабирин јазылары әдәбијјатымызын зинәтидир. 
Сабирин ше’рләри охуҹулардан кими марагландырма- 
јырды? «Молла Нәсрәддин»ин бәзәји олан «һопһоп», 
«Әбунәср Шејбани» вә и. а. тәхәллүсләрлә вә тәхәллүссүз 
јазылар, Сабирин әсәри иди. Сабири ҹамаат севирди, 
кәрәк дә севәјди, чүнки Сабир мүһитимизин јетишдирдији 
бир шаир, бир ел шаири иди. Одур ки, инди дә шаирин бир 
чох ше’рләри дилләрдә әзбәр галмышдыр. «һопһопнамә» 
Азәрбајҹан әдәбијјатилә мараглана.нлар үчүн гијмәтсиз 
бир китабдыр! 

Сабирин гијмәти-әдәбијјәсинә кәлдикдә милли 
әдәбијјат бөјүк бир әһәмијјәт газанмышдыр Сабир 
әдәбијјатымызда тамам јени бир јол бурахыб кетди. 
Биринҹи дәфә олараг Сабир һәјат вә дирилик илә әдә- 
бијјаты бирләшдирди. Әдәбијјат кәрәк бир ајинеји- 
һәгигәт олсун да дирилијин һәр бир тәрәфиии көстәрмәјә 
гадир олсун! Шаир кәрәк «никү бәди» тәһрир етсин дә 
гаре’ин көзләрини «бәрәлтмәјинә» е тина ет- мәсин... Неҹә 
ки, өзү дејир: 

«Дәһр бир мүддәт олду мәнзилимиз, 
Онда һәлл олмаз олду мүшкүлүмүз. 
Јашадыгҹа чохалды дүшмәнимиз, 
Нә едәк, доғру сөјләди дилимиз!» 

Сабирин адыны тарихи-әдәбијјатымыз гејд 
едәҹәкдир. Сабир кәләҹәкдә даһа кениш бир мөвге 
тутма-лыдыр. Онун ше’рләри бир чох сәнәләр јени 
шаирләр үчүн нүмунә олаҹагдыр. 

Бу нөгтеји-нәзәрдән дә «Сабирлик» һәлә бир чох 

заман сүрәҹәкдир! 

Нечә илләрдир ки, Сабирин сәси кәлмир. Јухусуз 
кечирдији кеҹәләр Сабирин вүҹудуну зәифләшдирди, 
вәрәмини шиддәтләндирди... Сабиримиз өлдү амма 
гәлбләрдә дири галды. Сабир өлмәз, чүнки һәгиги 

* «Гијмәтә сығмајан» мә’нада ишләдилмншдир. 
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шаирләр үчүн өлүм јохдур!.. Неҹә ки, өзү руһуна хитабән 
дејир: 

«һара кетсән сәнинлә мән дә варам, 
Шу бәдәндә фәгәт әсириз-зар. 
Өлмәјимлә севинмәсин әғјар,— 
Аләм олдугҹа мән дәхи дурарам!» 

Сабир бир чох јараларымыздан бәһс етди, фәгәт јенә 
бир чох јараларымыза әл дәјилмәмиш галды. Онлары да 
Сабир кәрәк јаза иди... Нә едәсән ки, биз бөјүк 
шаиримизин гәдрини билмәдик. Нә һали-һәјатында, нә 
вәфатындан сонра онун әһәмијјәтини дәрк етдик. Јазыг 
шаиримизин вәфат күнү белә ҹәридәләримиздә гејд 
олунмајыб кечир. Ики ил бундан әгдәм русҹа «Бакы» 
гәзетәсиндә Сабирин јади үчүн бир мәгалә нәшр 
етмишдим. О күнү көзләјирдим ки, Азәрбајҹан 
ҹәридәләри дә мәгаләләрлә Сабирин рүһуну јад едәрләр. 

Әфсус, хатырлара дүшмәди! Нә тез шаиримизи 
фәрамуш едирик! Нә тез Сабир кими надир бир тәб’ 
саһибини унудуруг! Нә бөјүк гәдрбилмәмәзлик! Бир шәхс 
ки, тамам өмрүнү халгына сәрф етмиш, бир шәхс ки, 
һәјатында раһатлыг нә олдуғуну билмәјәрәк нахош 
ҹамаатынын азарыны көстәрмәјә чалышмыш, әвәзиндә 
исә... аҹы сөзләрдән башга бир шеј көрмәмиш, бир шәхс 
ки, әдәбијјатымызын зинәти олмуш, хатырлардан чыха 
биләрми?.. 

Сабири унутмамалы, Сабирин руһуну хејир сөзләрлә 
јад етмәлијик!.. Чүнки Сабирләрини унудан бир халг сәбр 
вә тәһәммүл олунмајаҹаг бәлалара дүчар ола биләр! 
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ШАМАХЫДА САБИР СҮНҮ 

Мүдири-мөһтәрәм! Бу беш-үч кәлмә сөзү гәзетәниздә 
дәрҹ етмәји хаһиш едирик. 

һәмин ијул ајынын 12-дә Шамахыда мүәллимләр 
курсунда иштирак едән мүәллимләр мәрһум Сабирин 
бешиллик јовми-вәфаты мүнасибәтилә биринҹи шәһәр 
мәктәбиндә бир «әдәби сәһәр» тәртиб етмишдиләр. Саат 
12-дә мәҹлис ачылыр. Әввәл Аббас Сәһһәт чәнаблары 
мәрһумун тәрҹүмеји-һалы илә һазируни ашина едир вә 
һәмин күнз даир мәрһумун һаггында сөјләдији ше’ри 
охујур. Сонра мүәллимләр тәрәфиндән мәрһумун өз 
ше’рләриндән охунур вә арабир милли нәғмәләр охунуб, 
мусиги чалыныр. 

Мәҹлис о гәдәр руһлу кечир ки, һазирун ше’рләрин вә 
нәғмәләрин тәкрар охунмасыны тәвәггә едирләр. 
Әләлхүсус, Сәһһәт ҹәнабларынын сөјләдији ше’р 
хәлајигдә јени бир руһ әмәлә кәтирир. Мусиги дәстәси 
мүәллим Мәммәдһәсәнбәј Атамалибәјовун, хор дәстәси дә 
мүәллим Әлимәммәд Мустафајевин тәһти-идарәсиндә 
иди. Мәҹлисә үмуми нәзарәтчи мөһтәрәм Маһмудбәј 
Маһмудбәјов ҹәнаблары иди. 

Бәли, саат 2-дә мәҹлис гуртарыр. Тәшриф кәтирән 
ҹәнаблар адама бир манат дахил олмаг һаггы верирләр. 
Бу пулдан бир гәдәр мәҹлисин дүзәлмәсинә сәрф олунур, 
галан гырх једди манат мәрһумун аиләсинә верилир. 

Мәҹлисә тәшриф кәтирәнләр Шамахы ә’јан вә әш- 
рафындан бир дәстә, мүәллимләр тамамән, студент- 
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ләр, реални вә али-ибтидаи мәктәбләрин јухары си- 
нифләринин шакирдләри иди. 

Мүсәлман мүәллимләр һеј’әти ҹәми тәшриф кәтирән 
ҹәнаблара өз тәшәккүрләрини изһар едирләр. 

«Ачыг 31 ијул, 1917, М 533. 



ЈУСИФ ВӘЗИР 
(ЧӘМӘН ЗӘМИНлИ) 

САБИР 

Мирзә Фәтәли вә Закирлә башланан һәгигәтнәвис- 
лик дөврүнүн сон вә ән бөјүк мүмәссили шүбһәсиз ки» 
Сабирдир. Сабир там мә’насилә милли шаирдир: дили 
асандыр, тәрзи-тәһрири ишарәли вә мүзһикдир, мөвзусу 
иҹтимаи һәјатын бүтүн гаранлыгларыны тәнвир едәндир. 
Бунун үчүн Сабир һәр азәрбајҹанлынын севкилисидир. 

Сабир философдур, мүрәббидир, ингилабчыдыр... — 
һамысында да сәмимидир. 

Шаир Аббас Сәһһәт, Сабирин тәрҹүмеји-һалыны 
јазаркән, онун һаггында дејир: «Азәрбајҹан әдәбијјатында 
ән әввәл јени бир ҹығыр ачды ки, ондан мүгәддәм кимсә о 
көзәл шивәдә јазмамышды. Нөгсанлары- 
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мызы вә ејбләримизи мәзһәкә вә мәзаһ тәригилә гајәт 
ширин вә һәр кәсин анладығы бир дил илә, гәһгәһә- ләрлә 
охудуб ислаһа чалышырды... Сабир мүгәллид дејил, бәлкә 
өјлә мүҹәддиддир ки, көһнә ше’рләрлә јени ше’рләр 
арасында бир әсрлик учурум ачды ки, бир дә кери дөнүб дә 
о учурума атылмаға кимсәдә ҹүр’әт галмады.» 

Сабир, Закирин һәҹвләриндән доғма бир шаирдир. 
Араларындакы фәрг будур ки, Закир хәстә милләтин бир 
ә’засилә мәшғул олмуш, ону мәһв едән микроблары 
көстәрмиш, Сабир исә бүтүн милләт вүҹудуну тәшриһ 
едиб, онун чүрүмүш ҹәһәтләрини мејдана чыхарыр. 

Закир мәһәлли шаирдир. Онун әсәрләриндә про- 
винсиализм (әјаләтчилик) чохдур. Сабир исә башга бир 
заманда вүҹуда кәлиб, үмумшәргин интибаһынын шаһиди 
олдуғу үчүн мөвзуларыны кениш саһәләрдән алыр. Одур 
ки, бә’зән Сабир азәрбајҹанлылыгдан чыхыб... бәлкә 
үмуминсанијјәт шаири олур. 

Сабир руһән шәрглидир, тәмајүлән Авропа мәдә- 
нијјәтинин ифтадәсидир. Милләтинин мүтәрәгги ол- 
масыны истәр, мәдәниләшмәсини арзу едәр. 
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«Азәрбајчан әдәбијјатына бир нәзәр» китабындан, 1920. 



САБИР КИМДИР? 

28 апрел 1922-дә Азәрбајҹанын ики иллик сәнеји 
дөвријјәси күнүндә икинҹи үмум Азәрбајҹан Шуралары 
Гурултајына ҹәм олмуш фәһләләр, кәндлиләр, матрос, 
әскәр вә Гызыл Орду нүмајәндәләри Әләкбәр Таһирзадә 
Сабир тәхәллүслү халг шаири үчүн Шуралар һөкумәти 
тәрәфиндән гојулмуш һејкәли ачмалыдырлар. 

Сабир кимдир вә нә имиш ки, белә тәнтәнә илә о јад 
олунараг, онун үчүн һејкәл гојулур? 

Русларын некрасовлары әкәр ше’р вә әдәбијјатда 
өзләриндән сонра кәләнләр үчүн бир јол ачдыса, Сабир дә 
даима ешг, мәһәббәт, нағыл вә һекајәләр јазан шаирләрә 
көстәрди ки, бунларла милләтә вә инсанијјәтә хидмәт 
еләмәк олмаз, кәрәк шаир көрдүјү- 
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иү ән садә халг дилиндә тәсвир вә тәнгид еләсин. Одур 
ки, дејир: 

Шаирәм, чүнки вәзифәм будур әш’ар јазым, 
Көрдүјүм никү бәди ејләјим изһар, јазым. 
Күнү парлаг, күнүзү ағ, кеҹәни тар јазым, 
Писи пис, әјрини әјри, дүзү һәмвар јазым, 
Нијә бәс бөјлә бәрәлдирсән, а гаре’, көзүнү, 
Јохса бу ајинәдә әјри көрүрсән өзүнү? 

Сабир мәнчә, һәтта, бизим јазычыларымыза да аз 
танынмыш, ону дәрин охумаг, дәфәатла охумаг вә 
дүшүнмәк лазымдыр. Ондан өтрү ки, Сабир даһа 
јахшы танынсын. Лазымдыр ки, онун хүсусунда 
хүсуси дәрс верилсин. Бунлары јазаркән Сабирин 
јаздыгына бир дә нәзәр едирәм. Тәәҹҹүб едирәм, неҹә 
олмуш ки, чар заманында Сабирин јаздыглары 
гәзетләрдә, мәҹмуәләрдә вә әлаһиддә китаб шәклиндә 
чап олунмага иҹазә верилмиш. Сонра фикр едирәм ки, 
шүбһәсиз, ону дүшүнмәмишләр. Мәсәлән: 

Фәһлә, өзүнү сән дә бир инсанмы санырсан? 
Пулсуз киши, инсанлығы асанмы санырсан? 

Нә сохулмусан арајә, а башы бәлалы фәһлә? 
Нә хәјал илә олубсан белә иддәалы, фәһлә? 

Бу чәрхи-фәләк тәрсинә дөвран едир имди, 
Фәһлә дә өзүн дахили-инсан едир имди. 

Бәсдир бу гәдәр башлама фәрјадә, әкинчиГ 
Гојма өзүнү түлкүлүјә, адә, әкинчи! 

Ордубад, Нахчыван гырмызы саггалларындан, 
Губа моллаларындан, Шамахы вә Бакы 
бојнујоғунларындан, үмумән Загафгазија шејхләри, 
бәј, ханларындан о, аз јазмамыш. Јадыма кәлир ки, 
17-ҹи илдә Загафгазија милли комитәләри 
гурултајында бир арвад үзү ачыг олараг, сәһнәјә 
данышмаг үчүн чыхдыгда аз галмышды ки, ахундлар 
ҹаһад еләсин. Јадыма кәлир,мәзкур ахундлар 
барәсиндә Сабир дејир: 

Заһид өлмәкдән габаг мәгсудинә чатмаг диләр, 
Ҹәннәтә ујгу ипилә бир кәмәнд атмаг диләр. 
Етигадынҹа, јатар-јатмаз ғуҹар гылманлары, 
Ол сәбәбдәндир намаз үстүндә дә јатмаг диләр. 
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Бунларла бәс етмәјәрәк, шејхләр, бәјләр, ханлар 
әлиндә аләт олан гатил гочулар барәсиндә дејир: 

Көнлүм буланыр күчәдә ҹөвланыны көрҹәк, 
Нитгим тутулур һәрзәвү һәдјаныны көрҹәк. 

Сәксән јашында олараг доггуз јашында гыз алан 
мө’мин гырмызысаггал мүсәлманлардан бирини, 
икисини дејил, чохуну таныјырыг вә тарих дә бунабу 
сәбәбләрә нифрәт охумагла бәрабәр үзүнә 
түпүрәҹәк.Лакин һеч бир шаиримиздә елә ҹүр’әт јох иди 
ки, ҹәсарәт едәрәк, Сабир кими, бир гызын дилиндән 
десин: 

Оғланды, дедиз, әрин, инандым, 
Әр бојлә олурмуш, инди гандым... 
Хандосту, аманды, гајма, кәлди! 
Әрдоду, габанды, гојма, кәлди. 

Бунларла демәк истәјирәм ки, Сабир ше’рә јени јол 
ачды, ше’ри халг малы еләди вә фәһлә, кәндчи,хырда 
мәзлум гызлар, гәтл олунан ҹаванлары... мүдафиә етмәјә 
галхды. Шејхләрә, моллалара, ахундлара, бәјләрә, 
ханлара, мүлкәдарлара, фабрикчиләрә е’лани-ҹаһад 
еләди. Онларын гәбаһәтини ачды. Одур ки, аҹ вә 
палтарсыз Шамахыдан ше’р јазыб көндәрән Сабирә 
Шамахы шејхләри, моллалары вә бојнујоғунлары һүҹум 
едәркән тәнкнәфәс олараг дејир: 

Әшһәдү-биллаһи-әлијјүл-әзим, 
Саһиби-иманәм, а ширванлылар! 
Јох јени бир динә јәгиним мәним, 
Көһнә мүсәлманәм, а ширванлылар...» 

Зәнкинләр, сәрвәтдарлар өзләрини халга көстәрмәк 
үчүн бә’зән заһирдә көзәл тәшәббүсатда булунардылар. 
Фәгәт һәгигәтдә исә онларын јапдыглары көзәл 
тәшәббүсат дејил, бәлкә халгын көзүндән пәрдә 
асмагүчүн иди. Онлар һеч бир бајрам вә јахуд саир 
вахтларда фүгәраја јардым етмәздиләр. Сабир буну 
көрәрәк «Гурбан бајрамы» хүсусунда дејир: 

Ҝөрүрсәнми бизим һаҹы Пирини 
Пајламајыр әтин ондан бирини, 
Гоншу сорур бармағынын кирини, 
һаҹы јејир Хәллилүллаһ ешгинә, 
Јатыр, шишир, көпүр аллаһ ешгинә. 
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Мәмләкәтимиздә үсулиҹәдид мәктәбләри јавашјаваш 
артдығындан вә көһнә үсул мәктәб тәрәфдарлары, 
көһнәпәрәстләр, молланүмалар бунун әлејһинә олараг бу 
хүсусда чалышанлары һәр јердә тәкфир едирләрди. Буна 
көрә дә Сабир һәмин көһнәпәрәстләрин дили илә 
үсули-ҹәдид мәктәбләри хүсусунда белә дејир: 

Ваһ!.. бу имиш дәрси-үсули-ҹәдид? 
Јо...х! Јо...х, оғул, мәктәби-үсјанды бу! 
Молла дејил бундаки тә’лим едән, 
Әлһәзәр ет, бир јени шејтанды бу! 
Дур гачаг, оғлум, баш-ајаг ганды бу! 

Сабир бүтүн сәрвәт саһибләрини, ханлары, бәјләри, 
молла вә ахундлары өзүнә дүшмән еләмишди. 

Фәһлә, кәндли о вахт гүввәтсиз иди. Мүмкүн дејилди о 
заманлар она лазыми көмәји еләсинләр. Фәһлә өзү аҹ иди, 
мәзлум иди, палтарсыз иди, о вахт Сабири аз 
таныјырдылар. Сабир аҹындан өлдү, пул тапмады ки, 
дәрдинә дәрман алсын. Одур ки, дәрмансыз өлдү, өләркән 
дә деди: 

Нә гәм, уғратса да бир күн мәни ифнајә заман, 
Мән кедәрсәмсә, мәрамим јенә дүнјада дурар! 

Инди фәһлә вә кәндли һакимијјәти һөкмрандыр. Инди 
фәһлә вә кәндли она хидмәт едәнләри јад етмәлидир, инди 
әдәбијј.атымыз, дилимиз вә мәдәнијјәтимиз һеч кәсдән 
асылы дејил, одур ки, Сабирин гојуб кетдији 
ше’рләринин јүз илләр дә бундан сонра јаддан 
чыхарылмајаҹағыны биләрәк Шуралар һөкумәти белә 
хадимләринә, белә мүбариз гәһрәмана даими бир јадикар 
олмаг үчүн она һејкәл гојур. 

Будур, тарихи-мәдәнијјәт гаршысында ифајивә- 
зифә!.. 
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«Ики һејкәл» китабындан, 1922. 



 

САБИР 

Сабирин тәб’и-шаиранәсиндәки ме’раҹ анҹаг «Мол- 
ла Нәсрәддин» журналынын интишара башланмасилә 
вүҹудә кәлмиш, о вахт доғру бир милләт досту олараг, 
«Милләт неҹәгараҹ олур-олсун, нә ишим вар?» ше’рини 
јазмагла Вүнү Азәрбајҹана нишан вермәјә ибтида 
етмишдир. 

...Сабирдә, гувв'әти-ше’ријјәси гәдәр бир мәтанәт дә 
вар иди ки, онула бүтүн үләма вә моллаларын 
тәкфирләринә гаршы синәсини вериб ше’р јазмагдан, 
гәзетләрә мәнзумәләр көндәрмәкдән ваз кечмирди. 

һәҹвдә Сабир гәдјени ҹығыр ачан шаирләримиз 
Гафгазда јетишмишсәкә, һәҹвләрилә халг һәјатыны 
јүнкүлләшдириб тәһзиои-әхлага хидмәт едәҹәк бир һәҹви 
анҹаг Сабир јарада. билмиш, мәзһәкәнәвислијин јени 
дөврү анҹаг Сабирдән башламышдыр. 
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Сабирин «Молла Нәсрәддин». журналындакы, јахуд 
өзүнүн диваны олан «1һопһопнамә»дәки мәнзумәләрини 
бирәр-бирәр диггәтдән кечирәрсәк, көрә биләрик ки, бә’зи 
гафијәләриндә Фүзули вә устады олан Сејид Әзимә тәглид 
етмишсә дә, фәгәт јаратдығы кәләмат вә 
үслуби-әдибанәсилә дәхи бир мүҹәддид кими зүһур едәрәк, 
бундан сонра кәлән шаирләри өзүнә тәглид етдирәҹәк 
гәдәр бир мәгами-ә’лајә чата билмишдир. 

«Молла Нәсрәддин» журналы интишара башла- 
дыгдан сонра шаиримиз мүсәлманларын керидә гал- 
дығыны мәнзумәләрилә тәсвир едиб аҹы-аҹы күлмүш вә 
ширин-ширин ағламышдыр. 

Сабир мүсәлманларын бүд’әтә, ҹәһаләтә алыш- 
дыгларыны көрүб «һарда мүсәлман көрүрәм горхурам» 
демәклә ҹәһаләтимиздән бизар олдуғуну билдирмишдир. 

Гијмәтли шаиримизин тәб’и-шаиранәси нә гәдәр 
гүввәтли вә мәтин олмушса да, онун «Молла Нәсрәддин» 
журналында иштирак етмәси ону јалныз шаирликлә 
дејил, шаирлијиндә бир рәссамлыг вә сәнәткарлыг да 
јаратмаға алышдырмышдыр. Мәсәлән, Иран вә Түркијә 
мәшрутәләринә, јахуд о мәшрутәләрин әлејһдарлары олан 
бир тагым иртиҹакарлара гаршы јаздығы- 
мәнзумәләрилә Сабир бүсбүтүн сијаси бир сима кими 
зүһур еләмиш, чох вахт кәләҹәји дејәҹәк, истигбалы 
көстәрәҹәк гәдәр сијаси ҹәрәјанлары ни- шан вермишдир. 
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«һопһопнамә» нин 1922-и нәшринә мүгәддимәдәнк 



 

САБИРИН ШЕРЛӘРИНИН ХАЛГЫМЫЗА 
ХИДМӘТИ 

Сабир әфәнди дә ше’р сөјләмәјә башладыгда әски 
шаирләр кими һәрәкәт етмиш, онлардан ирәли кетмәмиш 
вә онлардан ајрылмајыб гәзәлләр вә мәрсијәләр сөјләмиш, 
вахтынын тәгазасынҹа рәфтар етмишдир. 

XX әсрин әввәлләриндә Аббас Сәһһәтин Иранда тибб 
елмини тәһсил етдикдән сонра Шамахыја гајытмасы, 
бунунла бәрабәр Сәһһәтин Шәрг әдәбијјатындан артыг 
Гәрб әдәбијјатынд һәвәсли олуб, рус вә фирәнк 
шүәрасынын әсәрләрини охујуб тәрҹүмә етмәси Сәһһәти 
әски шаирләрдән ајырмышды. 

Бу һалда Сабирин Сәһһәт илә рәфагәт етмәси кән- 
дисиндә бир јенилик ојатмыш, тарихи-әдәбијјата вагиф 
олан Сәһһәтин мүсаһибәти Сабирә тә’сир етмиш, 
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беләликлә о, мәрсијә вә гәзәл сөјләмәкдән әл чәкиб. милли 
ше’рләр демәјә башламыш, о заман јени һәрәкәтә кәлән 
мәтбуаты — гәзет вә мәҹмуәләри һәвәслә» тә’гиб етмишдир. 

Сабирин әскиликдән ајрылыб јениләрә гошулмасы вә 
бурада дәхи бир рәһбәр јол көстәрән олмасы амилләри 
јалныз Сәһһәтин рәфагәти вә мүсаһибәти дејилдир. Она 
Бакыда нәшр олунан гәзет вә журналлар, 1905-ҹи сәнәнин 
ингилабы да бөјүк тә’сир етмишдир. Хүсусилә Тифлисдә 
нәшр олунан «Молла Нәсрәддин» мәҹмуәсинин Сабирин 
мәсләкиндә инкишафына вәхалг арасында мәшһур 
олмасына бөјүк хидмәти олмушдур. 

Демәк олар ки, Сабири халга таныдан «Молла Нәс- 
рәддин» олмагла бәрабәр, она халгын анлајаҹағы ли- 
саныны «Молла Нәсрәддин» вермишдир. Чүнки әкәр Сабир 
«Молла Нәсрәддин»дә дејил, башга мәҹмуәдә, мәсәлән, 
«Фүјузат»да иштирак етсә иди, тәбии, јазаҹағы мөвзулар да 
башга ҹүр олаҹаг иди, лисаны да башга ҹүр олаҹаг иди. 

Биздә һеч бир шаирин ше’ри Сабирин ше’ри гәдәр- 
әвамү хасын мәзһәри-тәгдири олмамышдыр. 

Бу күн Сабирин ше’риндән бир нечәсини һафизәсиндә 
сахламајан охумаг билән бир азәрбајҹанлы тапылмаз. 
Сабири һәр кәс севәр, һәр кәс онун ше’рләрини охур вә 
бунун үчүн дә Сабирин азәрбајҹанлылара бөјүк хидмәти 
олмушдур. 

Мән кичик вахтларымда дәфәләрлә мәшһур Шамахы 
үрәфасы Ағәлибәј Насеһдән1 ешитмишәм: бизим 
Азәрбајҹан шаирләри Сабир кими садә бир дилдә ше’р 
јазсајдылар, јазылары илә халга бир јол көстәрмиш 
олсајдылар, халгымызда савадсыз адам олмазды. Мәним 
фикримҹә әлли ил бундан әввәл Сабир кими бир әдиб биздә 
зүһур етсәјди, јазылары индики кими халг тәрәфиндән 
гәбул едилсәјди, биз әлли ил габаг дүшмүш олардыг. 
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сЈашыл јарпагларкитабы, 1922. 



 

 

САБИР МӘШӘЛИ 

Бу күн јорғунлуг зәиф вүҹудума елә галиб кәлмишди 
ки, ә’заларымы һәрәкәт етмәјә белә гадир дејилдим. Онун 
үчүн адәтими позараг еркән јатмаг фикринә дүшдүм. Бу 
нијјәти әмәлә кәтирдикдә «Сабир кеҹәси» мүнасибәтилә 
вериләҹәк журнала бир материал вә’д етдијим јадыма 
дүшдү. Шимди нә јапајым? — дејә фикрә кетдим. Сонра 
«һопһопнамә»ни көтүрүб охумаға мәшғул олдум. 
Мәгсудим бир мөвзу арајыб јазмаг иди. Фәгәт ону 
унутмушдум ки, Сабирин бу дәрја кими дәрин вә абдар 
хәзинәсинә кирән шәхс гәрг олуб тезликлә орадан 
чыхамаз. 

Әвәт, мән дә чыхамадым: кеҹә јарыдан кечди, мән 
һәлә охујурдум. Хорузлар өтүшдүләр, мән һәлә оху- 
јурдум... 
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Билмәм китабын һарасында вә нә заман Сабирин 
сансыз, мүхтәлиф типләри башымда гајнашараг јухуја 
кетмишәм. 

Рө’јада өзүмү «Сабир бағчасында» көрдүм. Фәгәт бу 
кичик бағча гајәт кениш, интәһасыз бир мејдана дөнмүш, 
Сабирин һејкәли дә јүксәлиб сәмаја гәдәр галхмышдыр. 

Бу мејданда Шәрг милләтләри гарынҹа кими гај- 
нашырларды. 

Бир јанда «Ғач оғлан, гач ат басды, милләт кәлир!» 
сәдасы уҹалырды. Бир јанда Бакы гочулары партапарт 
салыб новрәстә ҹаванлары јанбајан јыхырларды. Бу сәмтдә 
әкинчи вә фәһләләрин фәрјады кәлирт ди. Бу кушәдә 
моллалар сүнни вә шиә үстә вурһавур салырларды. 
Мәмдәли «Реј мүлкүнү сатырам, ај алан!» — дејә 
бағырырды... 

Бир дә көрдүм бу гајнашан инсанлар сүкут етди- ләр. 
Сонра Сабирин һејкәлинә тәрәф јүрүш етмәјә башладылар. 
Анладым ки, бу һәшәрат һејкәли учуртмаг фикринә 
дүшмүшләр. 

һејкәлә јахынлашдыгда дурдулар. Сонра нә көр- 
дүләрсә, хоф вә тәлашла гачмаға үз гојдулар. Бунларын 
гачмағына нә сәбәб олду, дејә мән башымы јухары 
галдырдым. Көрдүм ки, һејкәлин әлиндә көзләрә нур сачан 
бир мәш’әл јаныр. 

Бәли, анладым ки, бу јарасалар, бу бајгушлар зијадан 
гачырлар. Бу вахты јухудан ојандым. Бу рө’ја мәнә бу 
фикри верди: Сабирин сөнмәз мәш’әли илә Азәрбајҹанын 
хүсусән вә Шәргин үмумән һәр бир гаранлыг кушәсини 
ишыгландырмалы, халг шаири Сабири халга танытмалы, 
анлатмалы. Бу да јалныз она бир һејкәл јапмаг вә наминә 
бир күтүбхана ачмагла олмаз. 

Бунун башга бир јолу вар. Мәсәлән: хариҹи мил- 
ләтләр халг шаирләрини ҹамаата лајигинҹә танытмаг үчүн 
онларын әсәрләрини јүз минләрҹә басдырыб мүфтә, јахуд 
уҹуз гијмәтлә пајламышлар. Одур ки, онларын кәндләри 
белә һаман шаирләри танымыш олур. 

Бизә кәлдикдә һәлә һеч бир шаиримизи дәјәринҹә 
чамаатымыза танытмамышыг. 

һәркаһ мәгсәдимиз Сабири Азәрбајҹан халгына 
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танытмаг исә, хариҹи милләтләри тәдгиг едиб онларын 
јолу илә кетмәлијик. 

Бу тәклифимиз, мәнә галырса, биринҹи нөвбәдә Сабир 
күтүбханасынын өһдәсинә кәлир. Арзу едәрдим ки, 
күтүбханамыз өз тәшәббүсилә чалышыб алты иллијиндә 
орталыға Сабир хүсусунда бир чох тәдгигатлар да 
чыхарсын вә бунунла ону ҹамаатымыза лазымынҹа 
танытмыш олсун. 
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*Азәрбајчан халз шаири Сабир» китабы, 1924. 

216—0 



 

ШИРИН  ГИЈАСБӘЈЛИ  

САБИР ӘДӘБИЈЈАТЫНДА ГАДЫНЛЫГ 

Мәрһум Сабир азәрбајҹанлыларын ән бөјүк шаири 
олмагла бәрабәр, бүтүн Азәрбајҹан гадынларынын илк 
мүдафеи һесаб олунур. 

О, заваллы гадынлығын илк аҹы һәјатыны маһир бир 
тәбиб кими мүајинә едәрәк, онлара әввәлинҹи олараг 
мәктәб вә үрфан јолуну бу ајдын кәлмәләрилә көстәрир: 

Кәр олса нисадә елму үрфан,  
Өвладә едәр бу јолда им’ан. 
Әкси олараг бу мүддәанын,  
Олмаз исә елми бир ананын — 
 Өвладә чатар һаман ҹәһаләт, 
Нә әгл олур онда, нә фәрасәг. 
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Илк дәфә 8 —10 јашында гызларын 50—60 јашында 
кәрбәлаји, мәшәдиләрә өврәт олмасынын әлејһинә бу 
кәлмәләр илә үсјан едән јенә бу дејилми? 

Дудкеш кими бир папаг башында, 
Ағ түкләри бәллидир гашында, 
Кәрчи гоҹадыр бабам јашында.. 

Бүтүн Шәрг аләминин һәјатына көлкә верән чох- 
өврәтлилијин гаршысына мүбаризәјә чыхараг јенә бу 
гијмәтли кәлмәләри сөјләјир. 

Тә’дади-ниса бир һүнәри-сари јәмиздир, 
Тез бошлујуруз, чүн бу либас аријәмиздир, 
Өврәт нә демәк?! Хадимәмиз, ҹаријәмиздир. 

Хүласә, Сабир бүтүн Шәрг гадынларынын һәјат- 
ларында әввәлинҹи ингилаб јапан, әввәлинҹи ингилаб 
төрәдәнләрдәндир. Сабир өз милләтинин мәзлуманә, 
сәфиланә өмр кечирән гадынларынын һәр бкр чәбһәдә 
һамиси, көмәкчиси олубдур. Онун әдәбијјатынын һәр бир 
аһәнки, һәр бир еһтизазы бу заваллыларын дүчар 
олдуглары бәлалары әкс едир. һәркаһ Шәрг елкәсинин бир 
кушәсиндә бир гадынын һүгугуна тәҹавүз едилибсә, дәрһал 
Сабирин гылынҹдан ити гәләми ону мүдафиә едибдир... 

һәркаһ бир гадыны әри атыб исә јенә белә. һәркаһ бир 
дул гадыны ҹәмијјәт саилә едибсә, ејни ҹәмијјәтин 
пишировларыны гәләми васитәсилә харү кирјан едибдир: 

«Өвлади-вәтән гој һәлә аварә долансын, Чиркаби-сәфаләтлә 
әли, башы булансын, 
Дул өврәт исә саилә олсун, ода јансын, 
Анҹаг мәним авазеји-шаным уҹалаысын. 

Сабирин әдәбијјаты Шәрг гадыны һәјатынын бнр 
ајинәсидир, онлар үчүн бир дәрсиибоәтдир. Бүтүн о фатма, 
түкәзбанларын мәзлумлуглары, авамлыглары, бир көлә 
шәклиндә өмүр кечирмәләри, һәр санијәдә тәһгир 
олмалары кәләҹәк нәсл үчүн бир дәрси-ибрәтдир. 
һал-һазырда јашајан гадынларымыз о мәзлумәләрә, 
авамәләрә бәнзәмәдән ибрәт алмалыдырлар. һәтта 
нәнәлзрин әзилмиш руһларыны јүксәлтмәјә ча- 
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лышмалыдырлар. Ишдә гадынлар кәләҹәк нәслин шанлы, 
шәрәфли һәјаты үчүн, Сабирин гадынлар һаггында 
јаздығы әсәрләрини бир дәрси-ибрәт олараг тәкрар 
етмәлидирләр. 
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кАзәрбајтан халг шаири Сабир» китабы, 1914. 



 

САБИР 

1905-ҹи ил ингилабы илә сарсылмыш олан иҹтимаи 
һәјатымызда «Молла Нәсрәддин» мәчмуәси бөјүк бир 
иҹтимаи интибаһ доғурду. 1906-ҹы илдә Ҹәлил 
Мәммәдгулузадәнин мүдиријјәти вә Өмәр Фаигин ја- 
хындад иштиракы илә нәшр едиләнбу гијмәтли мәҹмуә 
узун илләр ҹидди фәалијјәтлә ‘давам етмишдир. 
Мәҹмуәнин истәр орижинал олан ҹанлы рәсмләри, истәр 
иҹтимаи һәјатымыздакы нөгсанлара чох нүфуз едә билән 
һәзл вә мәзаһ тәрзиндә јазылмыш дәјәрлн мәгалә вә 
мәнзумәләри Азәрбајҹан халгы үзәриндә чох гүввәтли бир 
тә’сир бурахмыш вә әскидән бәри халгын көзү өнүндә 
асылмыш олан галын вә ағыр пәрдәләри гисмән јыртыб 
атмаға, ингилабын котирмиш олдуғу јениликләри гәбул 
етдирмәјә мүвәффәг олмушду. Онун ҹидди фәалијјәти 
сајәсиндә руһаннлә- 
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рин нүфузу гырылмыш, јенилик гүввәтләнмиш, синфи  
мүбаризә бүтүн гүввәтилә өзүнү көстәрә билмиш вә күндән-күнә 
өлүмә мәһкум олан әскилик тәрәфдарлары сон гүввәтини 
топлајараг шиддәтли чыхышда був лунмушса да, нәтиҹәдә 
ҹәбһәдә јенә фәна сурәтдә ш позулуб күлүнҹ бир һалда кери 
чәкилмәк мәҹбуријјә- . тиндә галмышдыр... 

«Молла Нәсрәддин» мәҹмуәсинин ачмыш олдуғу  јени 
ҹәрәјан сајәсиндә әдәбијјатымыз һәјат вә һәги гәтә 
јахынлашараг, һәгиги јолуну тапды. О мәҹмуәј нин руһу, 
шүбһәсиз, Мирзә Әләкбәр Сабир иди. Нечә р ки, Сабирин руһу 
мәҹмуәдән ајрылдығы замандан о  күндән-күнә сөнмәјә мәһкум 
олду. 

Сабир Азәрбајҹанын әсрләрдән бәри бир чох алим вә шаир 

јетишдирмиш, ше’р вә мәдәнијјәт бешији 1 олан Шамахы 

шәһәриндә дүнјаја кәлмиш вә илк тәһсилини мәһәллә 

мәктәбиндә алмышдыр. Фитрәтән шаир јарадылмыш, сәрбәст 

руһа малик олан бу зәки  вә исте’дадлы ушағы бир тәрәфдән 

әски мәһәллә мәктәбинин тәрзи-һәјаты, тәрзи-идарәси сыхдығы 

кими, I дикәр тәрәфдән дә аилә һәјатынын ағырлығы, атасы- 

нын евдә вә дүканда мүстәбид һәрәкәт вә рәфтары ону чох 

сыхыр, саф вә кичик димағында аҹы тә’сирләр, силинмәз изләр 

бурахырды. һәлә доггуз јашында икән: «Тутдум оруҹу 

ирәмазанда», даһа сонра јазЖ мыш олдуғу «Мән 

хәлилуллаһи-әсрәм, пәдәрәм чун ји Азәр, сәфәр әз 

Бабили-Ширван күнәм иншааллаһ» мәнзумәчикләри онун 

мәктәб вә аилә һәјатындан мәмв нун олмадығыны вә руһи 

сыхынтыларыны чох ачыг вә ајдын анладыр. Бу изтираб, бу 

хошнудсузлуг та 1 ушаглыгдан онда аҹы мүһакимә вә дүшүнҹә 

ојатмыш- Ј дыр. Шаирин сәрбәст руһу бир тәзјиг бојундуруғу  

алтына кирмәк истәмәјир вә о бир нөв бу тәзјиғ вә руһи 

сыхынтылардан гуртулмаг чарәләрини дүшүнүр 
Мүһитин гохумуш һавасы вә ағыр шәраити ону руһән вә 

ҹисмән сыхыр вә раһәтсиз едирди. О, башга  бир аләмдә јени, 
саф бир һава тәнәффүс едә билмәк  үчүн чырпыныр... Бир 
мүддәт сонра Хорасан, СәбзI вар, Нишабур, Гәзвин, Һәмәдан, 
Дашкәнд, Бухара вә Сәмәргәнд кими шәһәрләри кәзир... Бу 
сәјаһәтләриндә мүхтәлиф мәмләкәтләри долашМасы, мүхтәлиф   
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милләтләрлә көрүшмәси Сабирдә бөјүк тә’сир бурах- 
мышды... Атасынын вәфатындан сонра ШамахыЈа дөнәрәк 
евләнмиш вә сәккиз ушаг атасы олмушдур. Бу заман Сабири 
һәјат вә һәгигәтә даһа чох јахын- лашмыш көрүрүк. Бөјүк бир 
аиләни сабун бишириб сатмагла идарә едир вә онун башы 
үзәриндә ағыр тохмағыны салламыш олан һәјат илә мәҹбурән 
кеҹә-күндүз чарпышырды. Бу шәраит Сабири бир реалист 
шаир олараг јетишдирмәјә бөјүк амил олмушдур. 

Шаир өз мүһит вә һәјатындан әсла мәмнун дејилди. 
Јахын достларындан биринә јазмыш олдуғу мәктубунда: 
«Дүнјадан, һәјатымдан бизарам, бәрадәр, јәгин ет ки, шәр’ән 
мә^ул олмасајдым кәндими мәсмум едәр вә дүнјанын 
әзабындан хилас олардым!» дејә гәлбинин дәрин 
сызылтыларыны, руһунун силинмәз кәдәрләрини, һәјат вә 
каината күсдүјүнү бу аҹы шикајәтләри илә нә һәзин анладыр! 

Изгираб бир мәктәбдир ки, инсанлар һәјатын сә- 
һифәләрини, онун дәринликләрини вә инҹәликләрини о 
мәктәбдә өјрәнирләр. О позуг мүһит, о аҹы һәгигәтләр 
Сабирин гүввеји-фикријјә вә мүһакимәсини инкишаф 
етдирдији вә көзү өнүндәки думанлы пәрдәләри јыртыб 
парчаладығы кими, онун фикри истедадына да өз јандырыҹы 
мөһүрүиү вурмушду. 

Сабир јени әдәби дөврүн тәмәлини гојан фәјјаз бир 

шаирдир! 
Кичик икән Шамахы шаирләриндән мәшһур СӨЈИД Әзим 

Ширванинин шакирди олмуш вә та 1905-чи илә годәр 
устадынын вә башга синиф шаирләринин тәсири илә новһә, 
гәзәл вә һәҹвијјәләр јазмышдыр. заман Шамахы 
шаирләриидән: Насеһ, Тәрраһ вә 
Сәһһәтлә чох јахын олмушдур. Кеҹәләри бир Јерә топланараг 
јаздыглары мәнзумәләри бир-бирннә охуар, тәнгид вә тәһлил 
едәр, ән чәтин гафијәләр тапыб мејхана сөјләрдиләр. Әски 
әдәбијјаты көкундән балталајан јени дөврә гәдәр Сабирин 
Јаздыглары әски зөвгдә, әски руһ вә аһәнкдә ше’рләр 
олмушдур. «һоп-һопнамә»нин сонундакы гәзәлләр о дөврүн 
мәпсулудур. 

Бакыдан вә башга јерләрдән Шамахыја топланан 
зијалыларын, хүсусән мүәллимләрин дә Сабнрә бөјүк 
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тә’сири олмушдур. Сабир мәнзумәләрини онлара охујар, 
онлар исә јени әдәби ҹәрәјанлардан, ше’р вә сәнәтдән 
данышар, османлы әдәбијјатындан нүмунәләр көстәрәр, 
рус әдәбијјатындан тәрҹүмәләр едәр, кәнҹ шаир исә 
онлары чох марагла динләјиб, һәр бириндән башга бир 
зөвг вә тә*сир аларды. Сабири јени ҹәрәјана атылмаға 
тәшвиг едәнләрдән бириси дә Фиридун бәј Көчәрли 
олмушдур. Сабирин вәфатындан сонра Сәһһәтин Фиридун 
бәјә јазмыш олдуғу мәнзум мәктубу да буну көстәрир: 

Јазмысан тазә нә 'шејләр? Дејә сордун мәндән, 
Руһумун тарына мизрабзән олдун, гардаш!  
Сабир илә белә мәктубу чох алдыг сәндән,  
һәр нә јаздыгса она бани сән олдун, гардаш!  
Бир заман Насеһү Тәрраһ илә Сабир, бәндә. 
Јашајырдыг һамымыз гәфләт илә фәрхәндә.  
Биримиз мәроијәкулугда бөјүк шаир иди, 
 Биримиз сағәрә мајил, биримиз ҹананә. 
 Биримиз һәҹвдә Јәғма

4
 кими чох маһир иди,  

Лаүбали кечинирди күнүмүз ринданә. 
О пәришан јухудан сән бизи бидар етдин... 

Бүтүн бунлар Сабири јени бир ҹәрәјана атылмасы 
үчүн бөЈүк һазырлыг иди. О, өзүндәки фитри истдады һисс 
едир, анҹаг онун нә јолда бөјүк мүвәффәгијјәт көстәрә 
биләҹәјини бир нөв тә’јин едә билмирди. Артыг онун даима 
јенилијә вә ингилаба мајил олан сәрбәст руһу, әски, дар вә 
мәһдуд чәрчивәләр ичинә сығмајыр, чырпыныр, 
чапалајыр вә ону парчалајыб үстә чыхмаг вә кениш саһәдә 
учмаг истәјирди... 

Сабир әски классик ше’р тәрзиндә јазмыш олдуғу 
мәнзумәләриндә бөјүк мүвәффәгијјәт газана билмәди:  
көзәллик, нә дә көј шаири иди. Ингилабын она ашыламыш 
олдуғу јени руһ Јүксәклији илә Сабир дә һәр кәс кими 
ганадланараг јерләрдән узаглашмаг көЈләрдәки булудлар 
архасында рәнкин шәфәгләрә говушмаг вә орада сәрбәст 
бир һәјат кечирмәк вә бир мүддәт руһи сыхынтыларыны 
тәскин етмәк истәшрди Лакин о алданырды; зира ки, онун 
ингилаб вә фаҹиәләрлә долу олан һәјаты, аҹы мүгәддәраты 
бу аҹы хәјал шаиринә аҹы гәһгәһәләр фырладараг 
јуксәлмәк Үчүн чарпан ганадларыны чохдан мәһв 
етмиш ошү уча КӨЈЛӘРДӘН, алаҹа булудлардан јерләрә, 
чиркабларла далғаланан зүлм, истибдад вә ҹәһаләт мүһи- 

 
 
 
 
 
                                                                                             88 



тинә дүшүрмүшдү. Затән «Һопһопнамә»синин илк 1'арпағындан һәр шејдән 

әввәл охуҹуларын нәзәринә чарпан мунис вә һәзин симасы, зәки вә дүшүнҹәли 

көзләри, зәиф вә јорғун вүҹуду Сабирин шәхсијјәтини бизә һәггилә таныда 

билмәк үчүн тарихи, ҹанлы бир сәнәддир. Ушаглығындан кечирмиш олдуғу 

изтираб вә фәлакәтләрлә долу һәјатынын ағыр зәрбәләри онун симасына ағыр 

дамғасыны басдығы кими, руһани гүв- вәләри үзәринә дә гара мөһрүнү вурмуш, 

ону гоху муш, позуг вә гаранлыг мүһитин чылпаг вә аҹы һәги- гәтләри илә 

үз-үзә кәтирмишди. ЈТакин о һәлә бир чох бөјүк сәнәткарлар кими өз дүһасы 

архасынҹа гошур вә өзүнүн әсил јолуну тә’јин едә билмирди. 

Әдәбијјат һәјаты әкс едә билдији тәгдирдә бөјүк әһәмијјәт кәсб едир. 

Шаирләримиз гисмән үзләрини Түркијәјә чевириб Гәрби тәглид едән тәнзимат 

вә тә- ҹәддүд дөврү илә башлајан әдәбијјаты... тәглид ег- мәкдән ЧОХ чәкинә 

билмирдиләр. Мүхтәлиф ҹәһәтләр- дән әсмәкдә олан мүхтәлиф рузикарларын 

гаршысын- да әјиләрәк, мүәјјән бир истигамәт алмагда чәтинлик чәкирдиләр. 

Азәрбајҹан һәјаты вә мәфкурәси бөһран кечирирди. Затән бу истиһалә дөврүнү 

һәр милләт кечирмиш вә өзүндән даһа мәдәни милләтләри бир мүддәт тәглид 

етдикдән сонра һәгиги јолуну тапмыш- дыр... «Молла Нәсрәддин» мәҹмуәсинин 

онун руһунда јандырдығы шө’ләләри илә өз дүһасыны тапды вә онунла 

гаршылыглы әлагәдә јүксәлди. 

Сабирин дүһасында әсас үнсүр һәҹвдирбуну мәктәб вә мәишәт 

мәсәләләринин, иҹтимаи, сијаси гуру- лушун тәнгидинә һәср етдији мәнзумәләр 

көстәрдији кими, сәјаһәти әснасында һәмәданда сөјләмиш олдуғу: 

«һәмәданда гонағымдан хәбәр алдым: еј шејх, һансы мәхлуг сизин шәһрдә 
бишәк чохдур? 
Деди: аз исә дә бу шәһәрдә саир мәхлуг, 
Лејк дәббағ илә, сәббағ илә ешшәк чохдур.» 

Бу парча да онун исте’дад вә дүһасында әсас үнсүр нә олдуғуну ачыг 

көстәрир. 

Сабирин әсил әдәби фәалијјәти «Молла Нәсрәддин» мәҹмуәси илә башлар. 

Ачмыш олдуғу ҹығырда 
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икинҹи бир Сабир зүһур етмәди. О, Азәрбајҹаиын һәгиги 
халг шаири вә реализм мәсләкинин мүәссисләриндәндир. 

Мирзә Фәтәли реализм мәсләкини әдәбијјатымыза 
кәтирмишсә дә, XX әсрдә о јени бир мәрһәләјә гәдәм 
гојмушдуРеализм мәсләкинин әсас шәртләрини, јени 
јарадыҹылығын мүһүм нөгтәләрини Сабир белә тә’јин 
етмишди: 

Шаирәм чүнки вәзифәм будур әш’ар јазым, 
Көрдүјүм никү бәди ејләјиб изһар јазым. 
Күнү парлаг, күнүзү ағ, кеҹәни тар јазым, 
Писи пис» әјрини әјри, дүзү һәмвар јазым. 
Нијә бәс бөјлә бәрәлдирсән, а гаре’ көзүнү? 
Јохса бу ајинәдә әјри көрүрсән өзүнү? 

Бу сурәтлә Сабир Азәрбајҹан һәјатына сарылды, 
мөвзусуну вә илһамыны ондан алды; чар истибдады вә 
сијасәти пәнҹәси алтында инләмәкдә олан Азәрбајҹан 
халгынын руһуна кирмәк, иҹтимаи хәстәликләрини' 
мүајинә едәрәк онун ҝәләҹәјини тә’јин етмәк истәди. 

О, Азәрбајҹан һәјатындакы аҹы һәгигәтләрлә ја- 
хындан ашина олдугҹа мәнфи ҹәһәтләри даһа дәриндән 
көрүр, мүһитин писликләрлә далғаланан мәнзәрәси она 
дәһшәт вә һејрәт верир вә шаирдә аҹы дүшүнҹә вә кәдәр 
доғурурду. Бу әһвал Сабирдә һәҹвә бөјүк мараг ојатмышды. 

Бизи фүсункар тә’сири илә мәфтун едән — позуг 
мүһитлә Сабирин иҹтимаи идеалы арасында олан гә- 
заддыр- О, бу гохумуш, әскимиш мүһити идеалына уј- 
ғунлашдырмаг, онун нөгсанларыны ачыб көстәрмәклә јени 
бир мүһит, башга бир аләм јаратмаг үчүн чалышды. Бүтүн 
мәнзумәләриндә руһунун инҹә телләри арасында һәзин вә 
аһәнкдар бир сәс ешидилир. һәтта халгын севинҹ вә бајрам 
күнләрини тәсвир едән: 

«Еј төкән моллаларын ҹамына шәрбәт новруз! 
Әғнијаләрлә гуран мәҹлиси-ишрәт новруз! 
Сәндә һәр кәс севинир, бәс нечин анҹаг фүгәра 
Чәкир өвладыны көрдүкдә хәҹаләт, новруз?» — 

мәнзумәләриндә дә руһунун һәзин чырпынтылары, 
јандырыҹы вә аһәнкдар сәси ешидилир. Аләмдә һәр бир 
һүзн вә кәдәр, севинҹ вә нәш’ә илә булашыг олду-  
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ғу кими, һәр шадлыг вә һәзз дәхи иҹтимаи јаралар вә 
изтирабларла долудур. Сабир фүгәра синфинин ушаг- 
ларыны да шад көрмәк истәр. Көрмәјинҹә о һагсызлыға 
гаршы бағырыр: 

Сәндә һәр кәс севинир, бәс нечин анчаг фүгәра Чәкир өвладыны көрдүкдә 
хәҹаләт, новруз? 

Сабирин исте’дады һәҹв тәрзиндә бөјүк мәһарәт 
көстәрмиш вә јалныз о саһәдә харигәләр јарада бил- 
мишдир. Онун һәҹви әски синиф шаирләринин һәчв- 
ләринә һеч бәнзәмәјир, тамамилә башгадыр. Онун һәҹви 
һеч бир заман шәхси сәҹијјә дашымајыбдыр, ифадәси 
гүввәтли, мәзаһы мөвзуја көрә јумшаг вә кәскиндир. 

«һопһопнамә» шаирини һәјат вә тәбиәтдә 
көрдүјү  хариҹи көзәлликләр о гәдәр дә ҹәлб етмир. О... 
зәиф- : ләри вә мәһкумлары мүдафиә едир, 
онлара сәдагәт вә 
# һүрријјәтини анладыр, һакимләрә вә гүввәтлиләрә I 
һәгг вә һүдудуну көстәрирди. Кәскин бир дил илә тәнгид 
етдији јонтулмамыш инсанлара гаршы гопардығы 
гәһгәһәләри руһундан гопан аҹы фәрјаддан башга бир шеј 
дејилди- 

Онун һәҹви әсринин аҹы һәгигәтләрини тәрәннүм 
етдији кими, бәшәри хәстәлик вә нөгсанлары да кениш 
ганадлары алтына алмышдыр. 

Мәнзумәләриндә залимләри, һакимләри, 
ҹәһаләти, әхлагсызлығы, ријакарлығы вә бүтүн 
һагсызлыглары аҹы-аҹы тәрәннүм етмиш вә мүәјјән 
зүмрә вә синиф- ләрин нүмајәндәси олан типләри аҹы 
күлүшләри илә гамчылајараг, охуҹуларда әхлаги һисс, 
иҹтимаи нөг- санлары көрмәк шүуру ојатмыш вә бу 
сурәтлә ҹәмиј- јәти ислаһа чалышмышдырСабирин 
шәкилҹә кичик, фикир вә мә’наҹа бөјүк олан 
мәнзумәләринин јалныз азәрбајҹанлыларын дејил, бир 
чох Шәрг халгларынын әхлаги, мәдәни, иҹтимаи, 
игтисади вә сијаси тәрбијәсинә бөјүк хидмәти олмушдур... 

Мөвзуја вә ондан алдығы тә’сирә көрә Сабирин дили 
вә күлүшләри дәјиширрус, Иран вә Османлы 
һөкмдарларына, бәјләрә, ханлара, сәрвәтдарлара вә 
руһаниләрә гаршы ишләтдији дил вә гопардығы гәһ- 
гәһәләрлә, фәһләләрә, кәндлиләрә вә ҹаһил күтләјә 
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гаршы гопзрдығы гәһгәһәләр бир-бириндән фәрглидир: 
биринҹи өлдүрүҹү, икинҹи һүзн вә кәдәрвериҹидир. 

Сабир Азәрбајҹан һәјатында гәләмә алмадығы оир 
нөгтә бурахмады, һамысына нүфуз едәрәк ҹанлы вә 
мә’налы сурәтдә көстәрә билди. Мәнзумәләри 
башдан-баша ҹанлы типләрин тимсалларыдыр. 
Тәсвирләриндә ифрат вә тәфритә јол вермәз; һәгигәти 
олдуғу кими ҹанландырар. Гәләмә алдығы мөвзулары 
узунузады бүтүн тәфсилаты илә шәрһ етмәјә еһгијаҹ һисс 
етмәз, мөвзунун ән ҹанлы нөгтәләрини јахалар, ҹаилы 
ескизләр едән рәссамлар кими фырчасына бир-ики 
кәскин боја алыр, гаршысында ҹанлы, һәгиги бир 
тип,там бир табло јарадыр. Ишләтдији бојалар о гәдәр 
кәскиндир ки, башга рәнкләрә еһтијаҹ һисс едилмәз.Онун 
һәр кичик мәнзумәсинин охуҹуларда ән мүкәммәл, парлаг 
әдәби бир әсәр гәдәр мараг һисси ојатмасынын сирри 
бундан ибарәтдир. Бах, будур Сабирин сәнәти! 

Сабирин әдәби гијмәтләриндән бири дә мөвзуја көрә 
вәзн вә шәкил тә’јин едә билмәсидир. Тәхт-таҹындан 
ајрылыб Сәланикдә јә’с вә матәмләр ичиндә јашајан 
Әбдүлһәмид5, Иран ингилабчыларынын тәләбләринә 
гаршы чылғын һаллар кечирмәкдә олан Мәһәммәдәли 
шаһ илә көрүшәркән белә данышыр: 

Гәм раһнүмун олду, мәнимки белә дүшдү, 
Дил вәртеји-хун олду, мәнимки белә дүшдү. 
Ел дөндү ҹүнун олду, мәнимки белә дүшдү, 
Тале мәнә дун олду, мәнимки белә дүшдү, 
Игбал зәбун өлду, мәнимки белә дүшдү. 

Бу мәнзумәдәки вәзн нә гәдәр ағыр исә, типин үмуми 
сәҹијјәсини тәсвир едән: 

Ким нә дејир биздә олан гејрәтә? 
Гејрәтимиз бәллидир һәр милләтә. 

мисраларындакы вәзн дә бир о гәдәр ојнаг вә рәгсандыр. 
һәлә биринҹи мәнзумәнин беш мисралы һәр бәндиндән 
сонра вәзни гырараг: 

Сән Мәмдәли, горхма, 
Гәм чәкмә, дарыхма, 
Дөвран өзүнүндүр. 
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кими гыса, рәгсан вәзнләр ишләтмәси вә охуҹулары һәр 
бәнддән сонра ағыр вәзнин јоруҹу тә’сириндән 
гуртармасы Сабирә мәхсус бир мәһарәтдир. 

Тәһсил вә мәлуматҹа Азәри шаирләринин бир 
чохундан ашағы олан, халг күтләсиндән јетишмиш бөјүк 
Сабир гәдәр заманында һеч бир шаир өзүнү халга 
севдирмәмишдир. 

Азәрбајҹанда онун «һопһопнамә»си кирмәјән ев чох 
аздыр. Сабирин гәләмә алдығы мөвзулар илә халг 
арасындакы сыхы бир мүнасибәт вә дилинин садәлији ону 
һәр кәсә севдирмиш вә бәјәндирмишдир. 

Сабир хәлгилији кениш өлчүдә әдәбијјатымыза кә- 
тирмиш, о вахта гәдәр әдәбијјатымыза кирмәмиш олан 
фәһлә, кәндли синфинә вә үмумијјәтлә зәһмәткеш күтләјә 
әдәбијјатымызда мүһүм бир мөвге ајырмыш вә бу сурәтлә 
әдәбијјатымызы маалҹа зәнкинләшдирәрәк саһәсини 
кенишләндирмишдир. 
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ӘМҮЗНИБ 

 

САБИРИН МӘТБУАТ ҺӘЈАТЫ 

1905 ингилабынын бәхш етдији һүрријјәт кәрәк 
истибдады јыхмаг вә кәрәксә көһнә, чүрүмүш, тәмтә- 
раглы сарај әдәбијјатыны атмаг үчүн мәтбуат нәшринә 
имкан верди. Гызыл гәләмләр кәскин гылынҹ кими 
парладыӘдәбијјатымыздакы Әбу-Нүвасчылығы, Јәғ- 
мачылығы әзиб төкдүјү кими, чарлығын үсули-истиб- 
дадыны, руһаниләрин гарынгулу вә һијләкәр олмағыны, 
бәјләрин, ханларын јалтаглығыны, гочуларын 
әчлафлығыны да тәнгидә киришди. 

Лакин иигилабын јарадаҹағы гардашлыгдан һүркән 
чар воронсовларынын ингилабы сөндүрмәк гәсди илә 
ачдығы ермәни-мүсәлман гырғынынын алову исә 
сөнмәмишди... Ермәни-мүсәлман гырғынындан исә, — 
оүтүн әдәб, үрфан саһибләри билирди ки, чар һөку- 
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мәтиндән вә онун садиг гулларындан башга һеч бир кәсин 

мәнфәәти јохдур. 

Бу хүсусда бир чох дүшүнәнләр варды. О дүшү- 
нәнләрдән бири дә Сабир иди. Она көрә дә мәтбуат 
аләминә атылды, гајәт сүлһпәрвәранә вә насиһанә олан 
мәнзумәсини јазды: 

МҮСӘЛМАН ВӘ ЕРМӘНИ ВӘТӘНДАШЛАРЫМЫЗА 

Әсримиз хаһиш едәркән иттифагү иттиһад, 
Ҹүмләмиз әмнијјәт ичрә алмаг истәркән мурад,  
Бејнимиздә јох икән бир күнә әсбаби-тәзад — 
Бу вәтән өвладына ариз олуб бүгзү инад.  
Мүсәлманла ермәниләр бејнинә дүшдү тәзад. 
Јохму бир саһиб-һидајәт, јохму бир әһли-рәшад? 
Еј оүхәнданан, бу күнләр бир һидајәт вәгтидир! 
Үлфәти-үнсијјәтә даир хитабәт вәгтидир! 

...Бу исә Сабирин иҹтимаи бир мөвзуда илк јаздығы. 
мәнзумә вә ејни заманда гәзәл вә мәрсијәчилијә вурдуғу 
биринҹи зәрбәсидир... 
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Сабирин *Ше'рләр мәчмуәси»! 
мүгәддимәдән, 1929 



 

МИРЗӘ ӘЛӘКБӘР САБИР 

ТАҺИРЗАДӘ 

1 

АИЛӘВИ ФАҸИӘ 

Шамахы бир заманлар, 19-ҹу әсрин биринҹи 
јарысында јалныз Азәрбајҹанда дејил, бүтүн 
Загафгазијада, һәтта Иран вә Түркүстанда белә тиҹарәти 
илә,ипәк мәһсулаты илә, үрәфа вә шүәрасы илә шөһрәт 
газанмыш бир шәһәр иди. 1870-ҹи илә кими губернатор 
орада отурур1, Бакы, Губа, Салјан, Ләнкәран,Көјчај кими 
шәһәрләр она табе идиләр. 

Загафгазија дәмир јолу чәкилмәдән әввәл Тифлисә 
кедән әски карван јолу орадан кечиб кедәрди. 

Белә бөјүк, өз заманы үчүн курултулу шәһәрдә 
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танынмаг, һөрмәт вә нүфуз саһиби олмаг елә бир шә- 
јрәфдир ки, һәр кәсә нәсиб ола билмәз. Бөјүк таҹир 
олмајан бир базар әснафы үчүн бу һеч дә мүмкүн дејилди. 
һаҹы Таһир исә бу шәрәфи әлдә етмишди. О, өзүнүн саф 
е’тигады, зөһд вә тәгвасилә Шамахы сүнниләри арасында 
танынмыш бир адамды- 

һаҹы Таһир 55—60 јашларында, гара, узунсаггал бир 
һаҹы иди, базарда кичик бир дүканы варды. Сәнәт вә 
ихтисасы Шамахынын бөјүк тиҹарәти илә һеч дә әлагәдар 
дејилди. О, гаратикан көтүјүндрн чујбуејаә гәлјан башы 
јонар вә тәнбәки чубуглары һазырлајыб ;сатарды. Јалныз 
сүнниләр арасында дејил, шиәләр арасында белә һаҹы 
Таһирин чубуг вә гәлјан башлары мәшһур иди. 

һаҹы Таһирин икинҹи бир ихтисасы да вар иди. Бу 
ихтисас ону бүтүн Шамахы гадынларына таныт Мышды. 
О, Шамахыда ушаг боғазы басмаг вә чөп өтүрмәклә дә 
мә’руф иди. 

һәр һалда һаҹы Таһир бәхтијар бир адамды. Онун 
ики кәнҹ, јаша-боја долмуш оғлу да варды ки, һаҹы Таһир 
бунлара бөјүк үмид бағлајырды. Онлар артыг чалышыб 
газанмаг јашларында идиләр. Анҹаг һаҹы Таһир 
ушагларындан һеч дә мәмнун дејилди. Бөјүјү бир гәдәр 
үзүјола олса да, кичији Зејналабдин өзүнү чох пис 
апарырды. Буна көрә дә һаҹы Таһир һәр заман дејәрди: 

— Аллаһ мәни оғул тәрәфиндән мәғмун еләди; Зеј- 
налабдин фәрсиз чыхды. 

Доғрудан да Зејналабдин атасына итаәтсизлик 
едирди. Јалныз итаәтсизликлә кифајәтләнсәјди, јенә һаҹы 
Таһир бу гоҹа вахтында ону бир нөвлә јола верәрди. Иш 
бурасында иди ки, Зејналабдин кетдикҹә хараблашырды. 
Јекә бир ҹаван олмасына бахмајараг, бир ишпешә 
архасынҹа кетмәјир, вахтыны бош-бошуна ҹаһылларла 
күчәләрдә кечирирди. 
        Зејналабдин әввәлләр белә дејилди. О, нә гәдәр ки, 
ушагды, атасынын бүтүн мүстәбид әмрләринә бојун 
әјәрди. Онун башга чарәси дә јохду. һаҹы Таһирин өз 
мүштәриси үчүн һазырладығы гәлјан чубуглары ;.онун 
инҹә күрәкләриндә аз сынмамышды. һаг-наһаг ушаг 
дөјмәк һаҹы Таһирин бир тәрбијә принснпи иди. Инди исә 
Зејналабдинин бығлары чыхмышды. Гоһум- 
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әгрәбанын кәнҹ гызлары вә кәлинләри ондан гачараг 
јашынырдылар. Онун инди пул газанан вахты иди. Анҹаг 
Зејналабдин һеч бир шејлә һесаблашмаг истәмәјирди. 

һаҹы Таһир оғлуну данлајыр, чох вахт гызышыб 
чығырыр, сөјүрдү. Зејналабдин онун сөзләрини бу 
гулағындан вериб, о гулағындан чыхарарды. Оғув бу һалы 
һаҹы Таһири даһа да аҹыгландырырды. 

О, оғлуна гаршы шиддәт вә тәзјигини артырдыгҹа, 
Зејналабдини1 даһа да итаәтсизлијә сөвг едирди. 

Бир күн һаҹы Таһир, Зејналабдин илә чох ҹидди 
данышды. һәр заман тәкрар етдији сөзләрини гәт’и бир 
тәләб шәклинә салды. 

— Бах, будур, дејирәм сәнә, әл чәк бу бош-бошуна 
кәзмәкдән... Бир ишин, пешәнин далынҹа кет... Сән нә 
вахта кими күчәләрдә вејилләнәҹәксән. Сәнин Маһмуд 
ағанын2 отағында өлүмүн нәдир? Бир дә көрсәм ки, сән 
ораја кетмисән, анд олсун кетдијим һәҹәрә, сындырарам 
гол-габырғаны... 

һаҹы Таһирин бу тәләбини дә Зејналабдин бу гу- 
лағындан вуруб, о бири гулағындан чыхарды. О, нә бир иш 
вә сәнәт далынҹа кетди, нә дә Маһмуд ағанын отағына 
кетмәкдән галды. Ким Маһмуд ағанын мусиги 
мәҹлисиндән кетзәрди ки, Зејналабдин дә кечә иди? 

О күн һаҹы Таһир чох аҹыглыјды. һал вә тәбиәтдән 
чыхды. Әгрәбаларындан бириси она хәбәр вермишди ки, 
Зејналабдин шиәләрин мәҹлисинә кетмиш, мәһәррәмлик 
тә’зијәсиндә иштирак етмишдир. һаҹы Таһирин аләминдә 
бир а^а үчүн бундан бөјүк фәлакәт ола билмәзди. 

Адә, а мүлһүдүн баласы мүлһүд, һәлә бир бу 
галмышды ки, буну да мәним башыма кәтирдин? Адә, 
сәнин шиәләрин мәҹлисиндә нә өлүмүн вар? Адә, СӘН ; 

билмәјирсән ки, онлар бизим дүшмәнләримиздир, ОН- лар 
бизим малымызы, ганымызы һалал билирләр? 

Зејналабдин бу һәрәкәтиндән пешиман дејилди. Онун 
Јолдашлары тамамилә шиә кәнҹләр иди. О, бу 
јолдашларындан әл чәкмәк истәмәјирди. Онун мәһәр- 
рәмлик тә’зијәсиндә иштиракы биринҹи дәфә дејилди; 
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јалныз фәрг бурасында иди ки, бу һәрәкәтини бу вахта 
гәдәр атасындан вә гоһум-әгрәбасындан кизли 
сахлајырды. Инди исә ишин үстү ачылмышды. 

Мүтәәссиб бир сүнни олан һаҹы Таһир оғлунун шиәләр 
мәҹлисинә кетмәсини бир фәлакәт һесаб етмәјә билмәзди: 

— Итил бурадан! Ҹәһәннәм ол көзүмүн габағын дан! 
Мәним бундан сонра Зејналабдин адында оғлум јохдур. 

— Чох лазымдыр!.. Мәним дә һаҹы Таһир адында 
атам јохдур! — дејиб Зејналабдин гапыны чырпараг 
күчәјә чыхды- 

 кеҹә Зејналабдин евә чох кеҹ гајытды. Онун 
кәлмәсиндән хәбәр тутан һаҹы Таһир јериндән галхараг 
һәјәтә чыхды. Күчә гапысыны онун үзүнә ачмајараг, 
амиранә бир аһәнклә: 

— Бирдә мәним гапыма кәлмә! Ешидирсәнми? 
Мәним Зејналабдин адында оғлум јохдур, — дејәрәк ону 
тәкрар говду. Зејналабдин о кеҹәни гоһумларындан 
биринин евиндә кечирди. Шиә јолдашлары онун бу 
фаҹиәсиндән хәбәр тутмушдулар. һәрәси она бир дил 
верирди. Күндә бир гоһумунун, бир танышынын евиндә 
кеҹәләмәјә мәҹбур олан Зејналабдинин һәјаты кетдикҹә 
чәтинләширди. Бу чәтинлик ону јумшалтмајыр, әксинә 
олараг, атасына гаршы инадыны даһа да артырырды. 
Бә'зи адамлар онлары барышдырмаг истәјирди. һаҹы 
Таһир өз сөзүнүн үстүндә мөһкәм' дурмушду: 

— Мән ону өлмүш билирәм, — дејирди. 
Зејналабдинин хејирхаһлары мәсләһәт көрдүләр 

ки, атасынын јанына кетсин, бағышланмасыны хаһиш 
етмәклә тамамилә она тәслим олсун. 

Зејналабдин чох инадчы бир адамды. О, нәинки 
атаеынын јанына кедиб ондан үзр истәмәк, бәлкә ондан 
интигам алмаг истәјирди. Мүтәәссиб шиә баггаллары вә 
әснафы да ҹанфәшанлыг едир, Зејналабдини шиәлијә 
чағырырдылар. Тә’зијә мәҹлисиндә Шамахынын ән бөјүк 
ахунду Аға Сејидәли аға она бөјүк илтифат көстәрмишди. 
Зејналабдин дә атасына даһа 
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мүдһиш бир зәрбә вурмаг үчүн шиәлији гәбул етди вә бу 
хәбәри дә атасына көндәрди. 

Зејналабдинин бу һәрәкәти Шамахыда олдугҹабөјүк бир 
һадисә кими гаршыланды. Шиәләр өз галибијјәтләрини 
бајрам етдиләр. Сүнниләр исә башы ашағы олмушдулар. һаҹы 
Таһир дә чыхылмаз бир ј вәзијјәт ичәрисиндә идимәзһәбини 
дәјишән бу фәрсиз өвладын ганы һалал иди. О, бу ләкәни өз 
үстүнд дән галдырмаг үчүн бир дәфәлик онун дашыны атмај 
ға гәрар верди. Шәһәрин ә’јан вә әфәндиләрини дә’вәт  едәрәк, 
Зејналабдини рәсми сурәтдә өвладлыгдан чыј харды, ону 
варислик һаггындан мәһрум етди. 

СҮННИЛӘР ВӘ ШИӘЛӘР 

Бу һадисәдән сонра Зејналабдинин һәјаты даһа да 
ағырлашды. Онун гоһум-әгрәбасы ата һимајәсиндәи 
мәһрум едилмиш бу бәдбәхт адама гаршы архаларыны 
чевирдиләр. Кимсә гапысыны онун үзүнә ачмырды. 

Јалныз бунунла кифајәтләнсәјдиләр, јенә дәрд јары 
иди. Бүтүн Шамахы сүнниләри шиәләрә гаршы 
дашыдыглары әдавәти Зејналабдинә бәсләјир, ондан 
интигам алмаға чалышырдылар. Бир һадисә онларын 
әлинә бөјүк бир фүрсәт верди. Шамахыда бир дүкан 
кәсилмишди. Дүкан бир сүнни таҹиринин иди. Әлбәттә ки, 
бу, шиәләрин иши иди. Полис идарәси оғрулары тапа 
билмирди. Даһа доғрусу, өзләри дә онлар илә әлагәдә 
олдугларындан, бунун изини итирмишдиләр.Сүнниләр 
Зејналабдини көстәриб полис идарәсинә тутдурдулар. 
Зејналабдин өзүнүн ишдән хәбәрсиз олдујғуиу 
сөјләјирдисә дә, онун сөзүнә инанан јох иди.Шәһәр 
гәләбәјиси гызмыш бир арслан кими чығырыр:Көпәк 
оғлу, бу саат бојнуна ал, јохса дәрини сојдурарам, — 
дејирди. 

Зејналабдин анд ичирди ки, хәбәри јохдургәлә-! бәји 
исә ондан јолдашларыны, апардыглары маллары һарада 
кизләтдикләрини сорушурду. 

О күнүн сабаһы базарда ҹарчы гышгырырды:Ај 
ҹамаат, һеј!.. Кәлин гәләбәји диванханасы- 
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нын габағына!.. һаҹы Нурунун дүканыны кәсән 
Зејналабдин чубуға тутулаҹаг!.. 

Күнорта заманы гәләбәји диванханасынын кениш 
һәјәти тамашачылар илә долу иди. Бу тамашачылар әсас 
е’тибарилә сүнниләрдән ибарәт иди. Зејналабдин «өз 
тәгсирини» бојнуна алмышды. Гәләбәјинин әмри илә о 
чубуға салынаҹагды. Ону гаранлыг вә рүтубәтли 
зирзәмидән чыхарыб мејданчаја кәтирдиләр. О, ағлајан 
бир сәслә бу ишдән хәбәрсиз олдуғуна анд ичирди. 

— Аға, валлаһ, һәзрәт Аббас һаггы, хәбәрим јохдур! 
— дејирди. 

Гәләбәји узун, шәлә бығларыны ешәрәк: 
|р|—Сојундурун көпәк оғлуну! — дејәрәк әмр верди. 

Полисләр онун архалығыны вә көјнәјини чыхарыб 
үзү үстә јерә узандырдылар. Бир полис ајагларынын 
үстүндә отурмуш, бириси дә башы үстүндә отурмушду. 
Әлләриндә дәстә илә суја гојулмуш чубуглар олан ики 
полис дә онун сағ вә сол тәрәфиндә дајанмышды- лар- 

Гәләбәји: 
— Вурун! — дејә әмр верди. 
Судан јени чыхарылмыш јаш чубугларын шарпыл- 

тысы ешидилмәјә башлады. Инди Зејналабдинин үрәк 
парчалајан инилтили фәрјады кениш һәјәти долдур- 
мушду. Полисләр чубуглары Зејналабдинин чылпаг 
архасына дөшәдикҹә, тамашаја топлашан сүнниләр 
«Вурун, әлләринизә гурбан»,—дејәрәк шадлыг изһар 
едирдиләр. 

Гәләбәји бу үсул илә ҹәзаландырдығы Зејналабди- 
нин бојнуна һеч бир тәгсир исбат едә билмәдијиндән, ону 
бир нечә күндән сонра һәбсдән бурахды. Сүнниләр јенә 
ондан әл чәкмәдиләр. һаҹы Таһирин тәшәббүсү илә бир 
нечә адам ортаја атылыб, сүнни таҹирләриндән имза 
топламагла, Зејналабдинин Шамахыдан сүркүн 
едилмәсини истәдиләр. Мәһәлли һөкумәт дә онларын 
хаһишини нәзәрә алараг, Зејналабдинн јенидән тутуб, о 
заман кичик бир гәза шәһәри олан Бакыја сүркүн етди. 

Зејналабдинин һагсыз јерә тутулуб, һеч бир тәг- 
 
 
 
 
 
 
101 



сири олмадан сүркүн едилмәси шиәләрин гејрәтинә 
тохунду. Онлар бурасыны чох јахшы билирдиләр ки, 
Зејналабдинин башына кәлән бу фәлакәт, онун шиә- лији 
гәбул етмәсиндән долајы олмушдур. Буна көрә шәһәрдә 
бир курулту гопардылар. 

— А Мәшәди Мәһәммәдәли, көрдүн бу өмәр ушаг- 
лары јазыг Зејналабдинин башына нә ојун ачдылар? 

— А балам, данышанда ағзыныза чуллу довшан 
кирмир. Бәс нијә инди ағзыныза су алыб динмирсиниз? 

— Әши, сән дә нә гојуб нә ахтарырсан? Бизим бө- 
јүкләримиздә гејрәт һарда иди? 

Ортаја һәрарәтли натигләр дә чыхды. 
— Ај мүсәлманлар! Еј Әли шиәләри! Мәкәр сизин 

гејрәтиниз, намусунуз јохдур, көз көрә-көрә бизим мәзһәби 
гәбул едән Зејналабдинин башына бу динсиз көпәк ушағы 
белә бир мүсибәти кәтирсинләр? 

һадисә кетдикчә бөјүк бир әһәмијјәт газанмышды. 
һәтта Маһмуд ағанын отағында бу хүсусда данышыг белә 
олмушду. Аға Сејидәли аға да өз моизәсиндә 
Зејналабдиндән бәһс едиб демишди ки: 

— О, биздәндир! 
Инди һәр ағыздан бир сөз чыхырды. 
Бөјүк шиә таҹирләри, мүлкәдар бәјләр ишә га- 

рышдылар. Губернатора әризә јаздылар, ҹамаатдан имза 
топладылар. Тифлисә телеграм вурдулар. Зејналабдинин 
бағышланыб сүркүндән гајытмасы үчүн о ки лазымдыр 
әлләшдиләр. Нәһајәт, үч ајдан сонра Зејналабдинин 
гајытмасына иҹазә верилди. Онун архасынҹа Бакыја 
хүсуси бир адам көндәрилди. Зејналабдини гаршыламаг 
үчүн һазырлыг ишләри көрүлдү. Ону бөјүк бир тәнтәнә 
илә шәһәрә дахил етдиләр. Мәсҹиддә бөјүк бир мәҹлис 
топланды. Аға Сејидәли, аға шиәлијин фәзиләтиндән, 
шиәлик јолунда Кәрбәла чөлүндә башларындан кечән 
шүһәданын мүсибәтиндән данышыб ҹамааты ағлатды. 
Инди Зејналабдин һәр кәсин нәзәриндә бөјүк бир гәһрәман 
сајылырды. һәмин мәҹлисдә онун фајдасына ианә 
топланды. Бу пул Аға Сејидәли ағаја тапшырылды. О да 
Зејналабдинә өз саоиг пәрҹаЈи һәрәкәтләриндән вә күнаһ 
ишләриндән төвоә верди. Бу төвбәсини мөһкәмләндирмәк 
үчүн ону Хорасана зијарәтә көндәрдиләр. Зејналабдинин 
Хора- 
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сандан гајытмасыны шиәләр бөјүк бир бајрам кими 
гаршыладылар. Онун шәрәфинә гурбан кәсилди, сүфрә 
ачылды. Башга сүнни кәнҹләрини имрәндирмәк үчүн 
јенидән Зејналабдинә ианә топладылар, она базарда бир 
баггал дүканы ачдылар, әлавә олараг, ајағыны күчәдән 
тамамилә јығмаг үчүн бир дә арвад алыб евләндирдиләр- 

Зејналабдинин бу игбалыны көрән бөјүк гардашы да, 
атасы һаҹы Таһирин дашыны атыб гардашына 
јахынлашмагла, шиәлији гәбул етди. 

Зејналабдинин бир нечә оғлу вә гызы 
олмушдур.Әләкбәр (Сабир) онун ән ахырынҹы оғлудур 
ки, һиҹри 1278-дә (милади 1862) тәвәллүд етмишдир. 

III 

                        ӘЛӘКБӘРИН УШАГЛЫҒЫ 

р Мәшәди Зејналабдин кичик оғлу Әләкбәри башга 
ушагларындан артыг севирди. Әләкбәр чох истиганлы вә 
севимли бир ушагды, О, Әләкбәрин тәлим вә тәрбијәсинә 
ајрыҹа бир әһәмијјәт верир, ону кәләҹәкдә Әли мәддаһы 
б%р дәрвиш көрмәк истәјирди. Она һәтта бир-ики бејт 
гәсидә әзбәрләтмишди. Әлавә олараг онун үчүн узунәтәк 
дәрвиш палтары тикдирмиш, әлинә дә бир тәбәрзин 
гајытдырыб вермишди. һәлә мәктәб јашына чатмамыш 
Әләкбәр ушаг лисаны илә атасынын дүканы 
гаршысында: 

                        Мәним аләмдә султаным Әлидир, 
                        Мәним мири-ҹиһанбаным Әлидир. 

дф охудугҹа Зејналабдинә бир фәрәһ верирди. 
Илләр кечди. Әләкбәр мәктәб јашына чатынҹа 

Мәшәди Зејналабдин бәхтијар бир ата кими оғлуну 
јанына салыб мәһәллә моллаханасына 
(мәктәбинә)апарды. 

— Молла әми, бу Әләкбәр мәним ән ағыллы оғлумдур. 
Охумаға кәлиб... Сән дә кәрәк ону охудасан. 

Молла, көзалты, бу моллахана мүһитиндән сыхылыб 
атасынын јанына гысылан зәиф вүҹудлу Әләкбәри 
нәзәрдән кечирди. 

103 



— Ббрҹумуз хидмәт етмәкдир,—дејиб ҹаваб верди- 
— Бах, молла әми, әкәр каһаллыг еләсә, ајагла- 

рыны саларсан фәләггәјә. Әти сәнин, сүмүјү мәним. 
— -Һә... Рәһмәт атана, әти мәним, сүмүјү сәнин. 
Атасы илә мүәллим арасында башланан бу сөһбәтдән 

кичик Әләкбәр һәлә бир шеј баша дүшмүрдү. Ону, 
алагаранлыг бир мәсҹиддән ибарәт олан моллаханада ики 
дизи Рустә отурараг, јырғалана-јырғалана сәссәсә вериб 
дәрсләрини охујан ушагларын чығыр-бағыры мәшғул 
етмишди. Әләкбәрин охумаға һәвәси чох иди. О, бу барәдә 
евдә анасындан чох шејләр ешитмишди. Молланын 
өнүндә тахтадан гајырылмыш бир гуту варды. Ушаглара 
дәрс вердикдә китаб вә гур’ан кимк дәрсликләр бу гутунун 
үстүнә гојуларды. Әләкбәри һәмән гутунун гаршысында 
отурТду. 

Бурадан Әләкбәрин (Сабирин) мәктәб вә молла хана 
һәјаты башлајырды. 

Биринҹи күнләрин дәрси Әләкбәр үчүн чох чәтин вә 
анлашылмаз иди. Буна бахмајараг, о бу мүһитә алыша 
билди. Јаваш-јаваш һәрфләрин адыны өјрәнди. Ону һәр 
шејдән артыг марагландыран бөјүк ушаглар кими јазы 
јазмаг иди. О, чох һәвәслә ушагларын кағызы овуҹлары 
ичинә алыб, сағ дизләринин үстүнә, гојараг јаздыгларыны 
көрүрдү- 

Гамыш гәләмин кағыз үзәриндә ҹырылты илә һәрә- 
кәт едиб хәтт салмасы ону артыг дәрәҹәдә мараглан- 
дырырды. Анҹаг онун әлиндән һеч бир иш кәлмирди. һәлә 
гур’аны охујуб хәтм етмәјән ушагларын әлләри нә гәләм 
алмасы јасаг иди. Бу моллахана мүһитиндә кичик јашлы 
ушагларын јазы јазмасы бир ҹинајәт кими тәләгги 
едилирди. 

Әләкбәр өз марағыны тәскин етмәк үчүн мүәллимдән 
кизлин бир шејләр јазыб гараламышды. Јанындакы бир 
ушаг буну сезәрәк моллајн хәбәр верди. Кичик Әләкбәр 
мәһшәр ајағына чәкилди. һејбәси ахтарылдыгда доғрудан 
да -орадан бир карандаш тапылды. Јазынын Әләкбәрә аид 
олдуғуна бундан артыг чанлы бир сүбут ола билмәзди. 

Мүәллим залым, чубуғу әлинә алараг: 
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— Ач әлини!—-дејә әмр верди. 
Заваллы ушаг горхусундан молланын габағында 

тир-тир титрәјир, көзүнүн сыҹаг јашыны баһар булуду 
кими јанагларына доғру ахыдырды. Онун бу һалы, 
әлбәттә ки, молланын гәлбинә бир мәрһәмәт һисси бураха 
билмирди; чүнки молла өз узун тәҹрүбәсиндә белә 
ахыдылан мә’сум көз јашларыны чох көрмүшдү. О, 
Әләкбәри мүтләг ҹәзаландыраҹагды. 

— Ач әлини, дејирәм сәнә! Јохса фәләггәјә салды- 
рарам. 

Фәләггә даһа мүдһиш иди. Горха-горха әлини ачды, 
анҹаг өзү әлини чубуғун гаршысына тутмаг истәсә дә, о 
кичик вә зәриф әл, ихтијарсыз, ачылмаг истәмирди. 
Молла исә өз сөзүндә исрар едирди: 

— Јахын кәл, ач әлини! 
Мүмкүн олмады. Әләкбәр, өзү истәсә белә, әли чубуг 

јемәк истәмирди. Инди о, ағладығы һалда јалварыр, бир 
даһа бу гәләти етмәјәҹәјинә анд ичирди. 

— Салын әлләрини фәләггәјә!—дејә молла баI ғырды. 
Јазыг ушағын ики әли фәләггәјә салынды. 
Инсафсыз молланын чубуғу шаггылдады. 
О күн Әләкбәр үч чубуг једи. 

һәјатда ујғунсуз һаллар вардыр. һәр ушаг буну һисс 
етмәз. Бунлары һисс етмәк үчүн хүсуси бир исте’дад 
лазымдыр. 

Әләкбәрдә бу исте*дад варды. О, биринҹи ујғунсузлуғу 
өз шәхси тәҹрүбәсиндә, сәккиз јашында оларкән дујду. 

О күн Мәшәди Зејналабдинин евиндә хошбәхт бир күн 
һесаб едилирди. Кичик Әләкбәрә атасы биринҹ» дәфә оруҹ 
тутдурурду. Бир күн әввәлдән онун гулағыны 
долдурмушдулар. Она бир чох һәдијјәләр вә’д ет- 
мишдиләр. Әләкбәр дә бу оруҹ тутмаға һәвәслә јанаш- 
мыш, обашдан ширин јухудан ојадылараг, ата-анасы бөјүк 
гардашы илә бир јердә обашданлыг јејиб јатмышды. 

Әләкбәр аз јашында аҹ галманын нә олдуғуну һисс 
етмәмишди. һәр заман гарны аҹыјаркән анасынын4 
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үстүнә гачар, ондан бир шөј алыб јемәклә ачлығыны 

гачырарды. 
Мәктәбдән аҹ гајыдан Әләкбәр бирбаш анасынын 

үстүнә гачды. Анасы мәтбәхдә ахшама, ифтара бә’зи 
тнејләр һазырлајыб биширмәјә мәшғул иди. 

Әләкбәр оруҹ тутдуғуну билирди. Буна көрә дә 
анасындан јемәк истәмәјә утанырды. Анасы онун көн- 
-лүнү алмаг үчүн: 

— Көр, ахшама сәнин үчүн нәләр биширәҹәјәм. 
Тавада ҹызһаҹызла гызармагда олан тавакабабынын 

хош ији гарны аҹымыш ушағын бурнуну гыдыглајыр, 
иштаһасыны даһа да кәскинләшдирирди. Кимсә, һәтта 
севимли анасы да онун бу һалына әһәмијјәт' вермәди. 
Ахырда кичик Әләкбәр дилләнди. Анасынын голтуғуна 
гысылараг јаваш сәслә: 

— Мәмә! Аҹмышам!—деди. 
Анасы ону гуҹаглајыб өпдү: 
— Ахшама дөрдҹә саат галыбдыр. Атан дүкандан 

хәләндә көр сәнә нәләр алыб кәтирәҹәкдир!.. Бунларын 
һамысы доғру да олса, Әләкбәр үчүн нисјә иди. Бу саат бна 
анасы бир парча чөрәк версә, о, чөрәји дә һәмән 
ҹызһаҹызла бишән тава-кабабынын јағына батырса, нә 
гәдәр дә јахшы оларды! 

Анҹаг анасы ону горхудурду. 
— Бах, оруҹуну сындырсан, сәнин үчүн күнаһ олар! 

Атан, анан өләр. Сән бизим өлмәјимизи истәјирсән? 
Әләкбәр бөјүк бир кәдәрлә мәтбәхдән чыхды. Ахшам 

азанына һәлә дөрд саат варды. Әләкбәр өз-өзүнә 
дүшүнүрдү: 

— Олмазмы ки, ушаглар оруҹу күнортајаҹан тут- 
•сунлар? 

Кичик Сабир иҹтимаи һәјатда уғрадығы бу ујғун- 
сузлуғу бүтүн аҹылығы илә һисс едир, фикринә бә’зи 
шејләр кәлирди. О, бунлары јазмаг истәјирдисә дә, бир ај 
әввәл јазы јазмаг үстүндә дөјүлдүјүнү хатырлајыр, санки 
бармагларынын уҹунда чубуғун ағрысыны һисс едәрәк, 
овҹунун ичи сызылдајырды. Бу һал нә гәдәр дә ағыр вә 
чәкилмәзди. Онун һиссијјаты ҹошуб дашыр. 

Бунлары һисс етмәк үчүн хүсуси бир исте’дад ла- 
зымдыр. 
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Бу һиссијјат бир шер олараг дилинә кәлир. 

Тутдум оручу ирәмазанда, 
Галды ики көзләрим газанда, 
Моллам да дөјүр јазы јазанда. 

IV 
      ҺАЧЫ СЕЈИД ӘЗИМИН МӘКТӘБИНДӘ 

һаҹы Сејид Әзим өз әсринин бөјүк бир шаири иди 
Бөјүк бабасы ону бир молла вә ахунд олмаг үзрә па 
зырламыш, бу мәгсәдлә дә ону тәһсилә көндәрмишди 
һаҹы Сејид Әзим бөјүк бир моллаја лазым олан елм ләри 
Бағдад, Шам вә саир ислам мәдәнијјәти мәркәз ләриндә 
тәһсил етмиш, Мәккә, Мәдинә, Мисир , Ис тамбул кими 
бөјүк шәһәрләри кәзиб долашдыгдан сонра Шамахыја 
гајытмышды. Шаирлик һәвәси исә ону моллалыгдан 
узаглашдырмышды. һаҹы СеЈИД Әзим өз заманынын 
фикриачыг бир адамы иди. һиринчи дәфә Шамахыда 
ачыгдан-ачыға сүнни-шиә ихтилафынын әлејһинә чыхан 
да о иди. 

О заманларда русҹа ушаг охутмаг бөјүк бир күнаһ 

һесаб едилирди. һаҹы Сејид Әзим бунун да әлејһинә иди. 
Бири ваҹиб бизә билмәк вәтәндә сөјләнән дилдир, 

Кәрәкдир мәтләбә биз ејләјәк түрк илә үнваны. 
Бири һәм русидир, ким билмәји бизләрә лазымдыр, 
Тиҹарәтчин биләк, һәм дәрк едәк ганунидиваны. 
Зәбани-руси билмәк, ја данышмаг гвЈри дилләрдә, 
Шәриәтдә бизә нәһј олмајыбдыр, Јохду бүрһаны, 

дејә ше’рләр јазырды.  
һаҹы Сејид Әзим бир нечә ЗИЈЗЛЫ бәЈләрин вә бөјүк 

таҹирләрин мадди јардымы илә Шамахыда бир мәктәб 
ачды. Бу мәктәб өз заһири көрүнүш вә прогграмы илә 
шамахылылар үчүн гисмән Јени иди. һәр шејдән әввәл, бу 
мәктәб моллахана ДӨЈИЛДИ. Мәктәб бир дәрс отағындан 
ибарәт олса да, ушаглар ики диз үстүндә дејил, хүсуси 
сурәтдә гајырылмыш скамјаларда отурурдулар. Әлавә 
олараг, дәрс отағында гара тахта булунурду ки, бә’зи 
јазылар орада Јазылыб 
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ушаглара изаһ едилирди. Ејни заманда һәр саатда 10—15 
дәгигәлик тәнәффүс е\лан едилир, ушаглар күчәјә 
бурахылырды. 

һачы Сејид Әзим бу мәктәблә Шамахыја бир јенилик 
кәтирди. Шамахы кими мүһафизәкар вә мүтәәссиб бир 
мүһитдә бу јенилик чох да һүсни-тәвәҹҹөһлә 
гаршыланмады. Истәр Шамахынын бә’зи моллалары, 
истәр базар әснафы онун зиддинә данышмаға башла- 
мышдылар- Анҹаг һаҹы Сејид Әзим чох ҹәсур бир- 
адамды. О, бир тәрәфдән моллаларла мүбаһисәјә ки- 
ришиб онлары сүкута мәҹбур етдији кими, о бири тә 
рәфдән бир гисим адамлары да чох кәскин олан һәҹв- 
ләри илә. һәдәләјирди. Бунунла бәрабәр, һаҹы Сејид 
Әзимин архасы да мөһкәм иди. О, кимсәнин һүҹумундан 
да горхмурду. Одур ки, һаҹы Сејид Әзимин мәктәби 
кет-кедә бөјүк бир шөһрәт газанды. О, о гәдәр шөһрәт 
газанды ки, Мәшәди Зејналабдин кими мүһа- физәкар бир 
адам да оғлу Әләкбәри моллаханадан чыхарыб, һаҹы 
Сејид Әзимин мәктәбинә гојду. 

Әләкбәр бу мәктәбдә чох јахшы инкишаф едирди. 
һаҹы Сејид Әзим өз мүтәәллимләрини ше’р вә әдәбијјат 
илә марагландырырды. 

Сабир чох һәвәслә охујурду. Ики илә гәдәр һаҹы Сејид 
Әзимин мәктәбинә давам етди. Анҹаг атаеыныв тиҹарәт 
ишләри јахшы кетмирди. О, бөјүк оғлуну дүканында 
чалышдырырды. Әләкбәри дә Дүкана апармаг истәјирди. 
Бир ахшам она деди: 

— Бәсди мәктәбә кетдијин! Охујуб молла олмаја- 
ҹагсан. Сабаһдан кәл дүкана! 

Мәшәди Зејналабдинин бу тәләби Әләкбәрин һеч 
көнлүнҹә дејилди. О, мәктәби бурахмаг истәмирди. О күн 
атасынын сөзүндән чыхараг јенә мәктәбинә кетди. 
Мәшәди Зејналабдин онун бу итаәтсизлијиндән 
әсәбиләшди. Өзү мәктәбә кедиб ону дәрсдән бајыра 
чыхартды, бирбаш дүкана кәтирди. 

Бу тарихдән ата илә оғул арасында бир ихтилаф 
башланды- Мәшәди Зејналабдин һеч бир күзәштә ҝет- 
мирди. Өз сөзүнүн үстүндә дурурду. Буна көрә Сабир үрәји 
кәдәрлә долу бир һалда атасынын дүканында отурмаға 
мәҹбур олду. 

Әләкбәри дүкан, алыш-вериш һеч дә марагландыр- 
мырды. О, кәнҹлијинин елә бир дөврүндә иди ки, әј-  

 
 
 
 
                                                                                           108 



ләнҹәси анҹаг китаб мүталиә етмәк, билик вә мә’лу- 
^.матыны артырмагдан ибарәт иди. О, мәктәби тәрк 
«етдисә дә, китабы, ше’ри бурахмады. Дүканда отураркән 
фарс, түрк шаирләринин диванларыны әлиндән јерә 
бурахмырды. Өзүнүн дә бир ше’р дәфтәрчәси варды ки, 
ушаглыг дөврүнүн бүтүн јарадыҹылығы 1 ураја 
топланмышды. Бу ше’рләрин бир гисмини мүшллими 
һаҹы Сејид Әзим тәсһиһ белә етмишди. 
|г Әләкбәрин китаб вә јазы илә мәшғул олмасы Мәрјјпәди 
Зејналабдини мәмнун бурахмырды. Онун фикринҹә, 
бу-оғлу фәрсиз иди. Бир нечә дәфә ону мәзәмзчәт белә 
етмишди. Анҹаг бу мәзәммәтләр Сабирин гулағына 
кирмәмишди. Бир дәфә Мәшәди Зејналабдин дҹыгланды: 

—Ахмағын баласы, ахмаг!.. Халгын да сәнин бојда 
ушаглары вар! Аталарынын сағ әлләридир. Базарын бу 
башындан вуруб о башындан чыхырлар. Сән исә сәһәрдән 
ахшама кими китабла ојнајырсан! 
V Әләкбәрин бу һалы атасы үчүн бөјүк бир дәрд ол- мушду. 
Халгын оғланлары алыш-веришә гуршаныр, аталары 
үчүн пул газанырдылар, бу фәрсизин баласы фәрсиз исә 
шаир олмаг истәјирди... 

Кет-кедә ата илә огул арасында ихтилаф бөјүдү. Евдә 
деди-году артды. Әләкбәр тамамилә атасынын көзүндән 
дүшдү. Инди һәр аддымда Сабир атасындан бир сөјүш 
ешидирди. Бә’зән гапаз да јејирди... Зејналабдин кетдикҹә 
бәдмәҹаз олурду. Тиҹарәт ишләринин ахсамасы ону 
әсәбиләшдирир, истәр евдә, истәр дүканда һеч бир шеј үчүн 
әсәбиләшир, ағзындан чыхмајан сөјүш галмырды. 

Бир күн ганы гаралмыш бир һалда дүкана кәлдикдә, 
Әләкбәри бир тәрәфә чәкилиб өз дәфтәрчәсинә бә’зи шејләр 
јазмагла мәшғул көрдүкдә, бүтүн аҹығыны ондан 
чыхармаг истәди. Дәфтәри әлиндән алыб онун тәпәсинә 
чырпды. Әкәр Әләкбәр бајыра гачмајыб орада дурсајды, 
Зејналабдин ону шил-күт еләрди. Әләкбәри гачыран 
Мәшәди Зејналабдин бүтүн аҹығыны онун ше’р 
дәфтәриндән чыхарыб, ону парча-парча едәрәк јерә төкдү. 

Сабир өз ше’рләринин парчаланмыш вәрәгләрини 
Көрдүкдә, бүтүн үмидләринин пуч олдуғуну тәсәввүр етди. 
О күнүн ахшамы сүфрә башында Мәшәди Зејна- 
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лабдин тәкрар ону ачылады. Сабир бир тәрәфә чәкилиб 
дәрдли-дәрдли ағламагдан башга нә едә биләрди. Евдә 
кимсә ону анлаја билмирди. 

О кеҹәни Сабир јатағында чох дүшүндү. Ону 
үмидсизлик бүрүмүшдү. О, өзүнә бир хилас јолу ара- 
јырды. Ахырда атасынын евиндән чыхмаг гәрарына 
кәлди. О, кәләҹәкдә дәрвиш олмајаҹагмы иди? Олмазмы 
ки, елә индидән буна шүру етсии. Беләликлә Сабир Ирана 
гачар, орада дәрвишләрә гошулар, «баладәрвиш» олар. О, 
бир дәфә Шамахы базарында белә бир «баладәрвишә» раст 
кәлмишди. Бу дәрвишләр хошбәхт адамларды. Онлар узаг 
өлкәләри, бөјүк шәһәрләри кәзиб долашырдылар. Нијә 
өзү, атасы кими бир адамын дүканында галмагла, һәр күн 
данлансын. 

Буна көрә Сабир гәт’и гәрара кәлди. О, Шамахыдан 
гачаҹагды. Бу фикрини кимсәјә билдирмәдән Хорасана 
кедән бир карвана гошулуб шәһәрдән чыхды. Бу 
мүнасибәтлә фарсҹа атасы һаггында бир ше’р дә јазды: 

Мән хәлилүллаһи-әсрәм, пәдәрәм чүн Азәр, 
Сәфәр әз Бабили-Ширван кунәм иншааллаһ. 
Кәрче у дәфтәри-әш’ари мәра парә нүмуд, 
Вәслә ба тәб’и-дүрәфшан кунәм иншааллаһ.

4
 

Ахшам, азандан сонра, Мәшәди Зејналабдин евә 
кәлдикдә Әләкбәри евдә тапмады. 

О, дүканда да о күн көрүнмәмишди, Бир гәдәр 
көзләдиләр, күчәләрдән ајаг јыгышды. Әләкбәр кәлиб 
чыхмады. Анасы тәшвишә дүшдү. Күчәјә чыхдылар, бүтүн 
үмид кәлән јерләрә баш чәкдиләр. Әләкбәр һеч бир јердә 
тапылмады. Ахырда бириси хәбәр верди ки„ о Әләкбәри 
Бакыја тәрәф јола дүшән карванын јаны илә кедән 
көрмүшдүр. 

Зејналабдин өзүндән чыхды, арвады илә чәнә-боғаз 
тутду. Сөјдү, сөјләди: 

— Чыхсын ҹаны, ҹан онун, ҹәһәннәм танрынын...— 
деди. 

Белә сөјләмәсинә бахмајараг, кеҹә икән бир ат кирајә 
едиб јола чыхды. Карваны тә’гиб едәрәк, Шамахынын бир 
мәнзиллијиндә оғлуну тапыб кери гајтарды. 
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ӘЛӘКБӘР САБИР — БИР ШАИР КИМИ 

Мәшәди Зејналабдин Әләкбәрә гаршы ӘЈДГӘСИНИ: бир аз 
дәјишди. Бу һал Сабирә дүканда алыш-веришлә мәшғул 
олдуғу һалда өз мәрсијә вә гәзәлләрини да јазмасына имкан 
верди. Бир-ики илдән сонра Сабир. артыг Шамахы 
мүһитиндә танынмыш бир шаир иди.. 0, инди бөјүк 
шаирләр илә таныш олур, онларын мәҹлисләриндә 
иштирак едирди. О, өз сабиг мүәллими иләәлагәсини 
кәсмәмишди. Ондан чох истифадә едирди. 

Бир күн һаҹы Сејид Әзимин јахын достларындан бири 
сәфәрдән кәлмишди. Сејид Әзим онун көрүшүнә кетдикдә 
јолда Сабирә раст кәләрәк, ону да өзү илә бәрабәр апарды. 
Ев саһиби онлары чох һөрмәтлә гәбул едиб, өз 
чамаданындан үч луму чыхарды. Икисини һаҹы Сејид 
Әзимә, бирисини дә Сабирә бағышлады: 

— Сәнин дә шаир олмағын барәсиндә ешитмишәм. 
Шаир олмасајдын Ағаја гошулмаздын. Мән исә һәлә сәнин 
бир кәламыны көрмәмишәм. Инди сәндән бу мәҹлисимизә 
мүнасиб бир ше’р истәјирәм. 

Сабир өзүнүн имтаһана чәкилдијини көрүнҹә һеч дә 
сыхылмады. Гаршысындакы чај стәканынын гәндини 
гарышдырыркән дүшүнүрдү. 

һаҹы Сејид Әзим кими бөјүк бир шаир устадын һү- 
зурунда ше’р сөјләмәк әски мәашәрәт үсулунҹа әдәб- 
сизлик иди. Бурасыны һаҹы Сејид Әзим дә билирди. Елә 
буна көрә о, Сабири ҹәсарәтләндирәрәк: 

— Мән сәнә иҹазә верирәм, — деди. 
Сабир ев саһибинш* бағышладығы лумулара иша- 

рә илә бәдаһәтән бу бејти сөјләди: . 

Хүмси-шәраби Сејјидә саги вериб деди: 
Сабир фәгирдир, јетәр анҹаг зәкат она. 

Сабирин бу бејти чох мүвәффәгијјәтли иди, чүнки 
мүсәлманлар, хүсусилә шиәләр һәр ил өз газанҹла- 
рындан «хүмс», «зәкат» ады илә ики гисим шәр’и верки 
вермәли идиләр. Хүмс газанҹын бешдә бир һиссәсидир 
ки, јалныз Мәһәммәд пејғәмбәрин нәслиндән олан 
сејидләрә верилир. Зәкат исә онда бир һиссәси- 
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дир ки, јохсул вә фәгирләрә верилә биләр. һаҹы Сејид 
Әзимә верилән ики луму онун бешдә бир һиссәси олдуғу 
кими, Сабирин алдығы бир луму да ондан бир гисми иди. 

һаҹы Сејид Әзим сабиг тәләбәси олан Сабирин бу 
мүвәффәгијјәтини алгышлајараг: 

Сејјиддир устад мәнә нәзмү нәсрдә, Мөһтаҹи-истифадәдәдир 
каинат она, 

€ејтини сөјләјәрәк, өз бејтинә әлавә етмәсини Сабирә 
тәклиф етди. 

Бу һадисәдән сонра һаҹы Сејид Әзим бир гәзәл јазыб 
Сабирә верди. Ондан ҹаваб истәјирди. Бу гәзәл; 

Еј мәһ, билирәм фитнеји-дөвран олаҹагсан, 

Еј гаши һилалым мәһи-табан олаҹагсан. — 

мәтләи илә башлајан гәзәлдир ки, Сејид Әзимин ди- 
ванына да дахил едилмишдир. Сабир онун ҹавабында 
узун бир мүрәббе јазмышдыр ки, бу ики гит’ә ондан- дыр: 

Сән пири ҹаһандидәсән, еј Сејјиди-сәркар, 
Мәндән чәк әлин, ејләкилән пир илә рәфгар! 
Олмаз сәнә гисмәт дәхи бу дөвләти-дидар, 
Бундан сора һиҹримдә ҹикәрган олаҹагсан. 

Ашиг мәнә бир мән ким)и зиба кәрәк олсун, 
Мајил күлә бир бүлбүли-шејда кәрәк олсун. 
Сәндә бу ишә сәбрү шәкиба кәрәк олсун, 
Амма билирәм сәбр еви виран олаҹагсан. 

Дејилдијинә көрә, һаҹы Сејид Әзим өз шакирди- нин 
бу ше’риндән чох мәһзуз олмуш, она устад вә мүәллимин 
јадикары олмаг үчүн бир «Хәмсеји-Низами» көндәрмиш, 
бир дә мәктуб јазмышдыр. 

Бу мәктубун ејни әлдә мөвҹуд дејилдир. Мәзмуну исә 
беләдир: 

«Нури-дидәм Сабир! 
Гәзәлимә јаздығын мәлиһ вә ширин ҹаваб чох хо 

шума кәлди. һазырда башга бир шејә күманым өлма- 
дығындан, һәмин китабы сәнә силә көндәрирәм. Јади- 
кари-устаданә олмаг тәригилә гәбул едәсиниз вә ша- 
ирликдә тәрәгги етмәнизи арзу едирәм. 
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VI 

САБИР СӘЈАҺӘТДӘ 

Сабирин шаирләр илә рәфагәти ону јаваш-јаваш 
дукандан вә алыш-веришдән сојудурду. Бу һал Мәшәди 
Зејналабдинин һеч хошуна кәлмирди. Бунунла бәрабәр, 
Мәшәди Зејналабдин јаша долдугҹа кәмһевсәләлијини 
артырыр, кетдикҹә дејинкән олмаға баш- лајырды. 

Сабиринч бөјүк гардашы Мәшәди Зејналабдинин 
хасијјәтинә ујғун бир өвлад иди. Сәһәрдән ахшама кими 
дүкандан ајрылмаз, чалышар, чапалар, дүкана мүштәри 
ҹәлб едәр, мин дил төкүб јаландан, доғрудан анд ичәр, бир 
шеј сатмајынҹа мүштәрини дүкандан бурахмазды. Сабир 
исә белә дејилди. О, чох вахт шаирләр мәҹлисиндә 
иштирак едәр, онларла кәзмәјә чыхар, гафијә тутарды. 
Елә буна көрә дә евдә дејинти әскик олмурду. Сабир 
ахырда бу гәнаәтә кәлмишди ки, атасы илә бир дамын 
алтында јашаја билмәјәҹәкдир. Мүтләг бу мүһитдән 
узаглашмаг лазымдыр. Анҹаг неҹә узаглашмағы 
билмирди. Сабирин зеһнини мәшғул едән алныз сәјаһәт 
иди. О, бурасыны чох Јахшы һисс етмишди ки, бөјүк бир 
шаир олмаг үчүн јахшы тәһсил лазымдыр. Онун кифајәт 
гәдәр тәһсили јохду. О, һәр заман мүәллими һаҹы Сејид 
Әзиминбир сөзүнү хатырларды. һаҹ^. Сејид Әзим бир 
дәфә де- мишди ки, кәзиб сә^нһзТетдијим шәһәрләр мәнә 
мәд- рәсәдән артыг билик вә мәлумат верди. 

Буна көрә дә Сабир сәјаһәтә чыхмаг фикриндән бир 
ан да кери дурмурду. Алдығы тәрбијәнин тә’сири илә 
атасындан мүсаидәсиз белә бөјүк ишә игдам етмәјә 
ҹәсарәт етмирди. Бунунла бәрабәр, она пул да лазымды. 
Һалбуки онун әлиндә Һеч бир пул јохду. Сәјаһәтә лазым 
олан пулу атасындаи алмалы иди. 

Сабир әлиндә Хорасан зијарәтини бәһанә тутду: 
—Мән  Хорасана кетмәк истәјирәм, — дејә ортаја бир 

сөз атды. 
Вахтилә атасы ону јолдан кери гајтардыгда хош дил 

илә она белә бир вә’дә вермишди: 
— Иншаллаһ, бөјүк оғлан оландан сонра мән өзүм 

сәни Хбрасана көндәрәрәм, — демишди. 
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Инди исә Сабир доғрудан да бөјүк бир оғланды. Онун 
там ијирми үч јашы варды. Мәшәди Зејналабдин әввәлҹә 
бир аз атылыб-дүшдүсә дә ахырда јумшалды. 

О? Ағанын гәзәбиндән дә горхурду. Оғлу Әләкбәр 
Ағасыны истәјиб онун зијарәтинә кетмәк истәркән,. она 
мане олмаг јарамазды. Ејни заманда Мәшәди Зејналабдин өз 
кәнҹлијини хатырлајырды. һәлә Әләкбәр јашларында 
оларкән, һансы фисгү-фүҹур ишләри көрмәмишди. 
Хорасана кетдикдән сонра Ағанын сәфаји-батининдән 
ағылланды. Гој Әләкбәр дә бу Ағанын зијарәтинә кетсин. 
Әлбәттә ки, Аға көмәк едиб ону ағылландырар. Буна көрә 
Мәшәди Зејналабдин Сабирә бир гәдәр хәрҹлик вермәклә 
Хорасана јола салды. 

Сабир Шамахыдан чыхаркән өз сәфәрииә бир тарих 
олмаг үчүн бу шери јазмышды: 

Сабири-шејда ки, тәрки-шәһри-Ширван ејләди, 
Бүлбүлә бәнзәрди ким, мејли-күлүстан ејләди. 
Мин үч јүз бирдә һиҹрәтдән сонра Мејмун или, 
Ахири-шәввалдә әзми-Хорасан ејләди. 

Сабир бир нечә ил мүддәтиндә Түркүстаны, Иранын 
бир нечә бөјүк шәһәрләрини, Ирагы кәзиб долашды. О, 
арабир фасилә илә ики дәфә Шамахыја гајытмышса да, 
орада узун мүддәт галмајараг, јенә сәЈаһәтинә давам 
етмишди. Нәһајәт, Түркмәнистанда оларкән Шамахыдан 
алдығы бир мәктубда атасынын вәфатындан хәбәр тутараг, 
Шамахыја гајытмышды. 

VII 
САБИР ДҮКАНЧЫ 

Сабир атасынын вәфатындан сонра, көнлү олмадығы 
палда, дүканчылыға башладығыны өзү бир дәфә мәним үчүн 
бу шәкилдә изаһ етди: 

..заман мән Ашгабадда идим. 
Атамын вәфатындан сонра бир даһа мән Шамахыја 

гаЈытмаг фикриндә дејилдим. Мән билирдим ки евә 
гаЈытсам анам мәни бир даһа Шамахыдан бурахмаја- 
чагдыр. Буна бахмајараг мән јенә Шамахыја гајытмаға 
мәҹбур олдум. Мәним бу гајытмағыма гар- 
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дашымын јаздығы бир мәктубда анамын сөјләдији 
јаныглы сөзләрдир. Бу сөзләри гардашым өз тәрәфиндән 
дүзәлдиб јазмамышды. Бу сөзләр анамын ағзындан, даһа 
доғрусу, онун кәдәрли гәлбиндән гопан сәмими фәрјадлар 
иди. Буна көрә мән бу бәдбәхт анамы өзүмдән разы 
салмаг үчүн Шамахыја гајытдым. 

Атамын хәстәлији заманында, онун өлүмүндә 
гардашымын мәсарифи чох олмушду. Сәрмајәнин чохусу 
хәрҹләнмишди. Гардшным баггал дүканы әвәзинә 
сабунчулуг етмә?ГТ1бтәјирди. Мәнә дә өзү илә бәрабәр 
ишләмәји тәклиф едирди. Мән бу дүканы дүзәлтмәкдә 
она јардым етдимсә дә, фикрим тәкрар Ашгабада 
гајытмаг иди. О заман мәним һеч пулум јохду. Онсуз да 
сәрмајәси бош бир дүканла бир тијандан ибарәт олан 
гардашымдан бир шеј истәјә билмәздим. Ушаглыгда 
мәни мәшғул едән дәрвишлик тәкрар мәни 
марагландырды. Өз-өзүмә дејирдим: тәк бир 
адамсан.Бир гарын чөрәји һарада олса тапа биләрсән. 
Анам мәни евләндирмәк истәјирди. Мән исә онун бу 
фикринә гәти е’тираз етдим. Евләнмәк мәним даими 
олараг әл-ајағымы бағламаг демәкди. Анам мәним 
наразылығымы көрәрәк чох исрар етди. Јалныз 
әгрәбамыздан биринин гызыны, Бадамханымы 
кәтирәрәк евдә сахлады. О, һәр заман биздә јашарды. 
Мән анамын мәгсәдини билирдим. О, бу гызы мәнә алмаг 
истәјирди. Мән исә өзүмү һеч о јерә гојмурдум. Өзлүјүмдә 
анамын бу һәрәкәтинә күлүрдүм. һәтта бир дәфә она 
дедим ки, сән наһаг јерә халгын гызыны авара едиб  
бурада сахлама, мән евләнән дејиләм. 

— Сән хатирҹәм ол. Мән бу гызы јалнз мәнә көмәк 
олсун дејә сахлајырам, — деди. 

Бу гыз биздә јашадығы һалда чох вахт мәндән 
гачарды. Белә гачмасына бахмајараг, бә’зән мәнә 
ткөрүнәрди дә... Затән башга дүрлү дә ола билмәзди... О, 
мәнимлә бир евин ичиндә јашајырды. Мән о гызы кичик 
јашындан таныјырдым. Она һеч әһәмијјәт вермәз, үзүнә 
белә бахмаздым. 

Бир күн неҹә олду ки, күчә гапысыны ачаркән 
онунла үз-үзә кәлдикдә, көзләрим көзләринә саташды. 
Онун көзләри мәним гәлбимин дәринлијинә гәдәр тә сир 
етди. Мәнә елә кәлди ки, о көзләрдә мәнә гаршыбир 
мәзәммәт вардыр. 
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]$ән гапыдан ичәри кириб, она зәһмәт олмаоын дејә 
гапынын дәмирини өзүм бағламаг истәдим: 

— Сән зәһмәт чәкмә, өзүм бағларам, — дејә әлими 
дәмирә тәрәф узатдыгда: 

— Јох, өзүм бағларам, — дејиб әлини дәмирин үс- 
түнә гојду. Бизим әлләримиз бир-биринә тохундугда, мән 
онун әлиндәки һәрарәти һисс етдим. 

Бу һадисәдән сонра Бадам мәни марагландырмаға 
башл.ады. Ҝетдикҹә она мејлим артды. һәлә онун бәзәкли 
бир кәлин кими гаршымда Јсәлиб доланмасы мәни даһа 
артыг һәјәҹана кәтирди. 

Инди мән онунла евләнмәк истәјирдим. Анам әкәр бир 
дә бу барәдә сөһбәт ачса иди, мәмнунијјәтлә гәбул едәрдим. 
Бадам һәр бир әда вә һәрәкәтилә мәни овлаја билмишди. 
Анам исә мәндән чәкинәрәк, бу евләнмәк сөһбәтини бир 
даһа тәзәләмәк истәмирди. БеләЛиклә, бир аја гәдәр 
көзләдим. Инди анамын бу сүкутундан бир аз 
әсәбиләширдим дә. Бир күн она. дедим: 

— Сән бу Бддамы нә үчүн бәсләјиб сахлајырсан? Нә 
үчүн ону бәзәндириб мәним габағымда кәздирирсән? 

— Сәнә нә вар? — деди. 
— Әкәр мәнә алмаг истәјирсәнсә, мән разыјам. 
Анам өз планынын мүвәффәгијјәтлә нәтиҹәләндији- 

ни көрүнҹә һеч дә етидалыны позмады. 
— Јох, сәнә алмајаҹағам, онун истәјәни вар, —деди. 
Анам буну јалан дејирди, буну билирдим. 

         —Мән онун башгасына верилмәеинә разы дејидәм, 
ону өзүм алаҹағам, — дедим. 
          Беләликлә, мән Бадамла5 евләндим. 

Сабир £вләндикдән сонра тамамилә Шамахыда 
јерләшиб галмаға мәҹбур олду... Илдәнилә онун аиләси 
бөјүјүб артыр, ушаглары чохалырды. О, бөјүк бир аиләнин 
мәишәтини тә’мин етмәк үчүн ше’р вә әдәбијјатдан артыг 
алыш-вериш вә дүканла мәшғул олурду. Бадам ханымын 
онун үзәриндә мүәјјән дәрәчәдә тә’сири варды. О, авам вә 
савадсыз бир гадынды. О, ше’р вә әдәбијјатын нә олдуғуну 
билмирди. 

О, атасы евиндә, Сабирин дедији кими, бир чох шејләр 
көрмүшдүсә дә, китаб вә дәфтәрин адыны ешитмәмишди: 
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Евимиздә вар иди һәр нә десән, 
Гатыг, ајран илә гајмаг, нә јесән. 

Нә билирдик нә зәһирмарды китаб, 
Биз олан евдә һачан варды китаб. 

Бадамханымы ашиганә бир гәзәлдән, јаныглы бир 
мәреијә вә сәнәткаранә бир гәсидәдән, Сабирин евә 
кәтирдији бир кирвәнкә јағ, бир батман ун даһа артыг 
марагландырыр, она даһа артыг «бәдии» зөвг верирди. 
Буна көрә Сабир јарадыҹылыг е’тибарилә ирәлиләмир, 
әксинә олараг кериләјирди. О, гәзәлчиликдә өз мүәллими 
һаҹы Сејид Әзимдән ашағы олдуғу кими, мәрсијәчиликдә 
дә мә’руф мәрсијә шаирләри илә ајаглаша билмирди. 
Онун индИ Шамахы әснафы арасында шөһрәти јалныз 
ширин сөһбәтҹиллијиндән, зарафатчыллығындан 
ибарәтди. 

VIII 
САБИРДӘ ИНТИБАҺ 

1901-ҹи илдә Сабирин мәктәб аргадашларындан 
Аббас Сәһһәтин Теһранда «Мәдрәсеји-НизамијјеЈи- 
Насиријјә»ни битириб Шамахыја гајытмасы, бу дәмир 
јолундан узагда галан сакит мүһитдә бир јенилик ја- 
ратды. Аббас Сәһһәт Иран тәһсили көрмүш бир тәбиб иди. 
Анҹаг о хариҹдә тәһсил көрмүш бир тәбиб кимн дөвләти 
имтаһан вермәдән Русија империјасында докторлуг едә 
билмәзди. Буна көрә Сәһһәт Шамахы реалны мәктәбиндә 
бир мүәллим сифәтилә чалышмаға чбашлады. Сәһһәт 
Теһранда тәһсили әснасында франсызҹаны өјрәнмишди. 
О, франсыз дилиндә Гәрб әдәбијјаты илә, хүсусән франсыз 
әдәбијјаты илә јахындан таныш иди. Шамахы реалны 
мәктәбиндә чалышмагла русҹаны өјрәнир, орадакы 
мүәллимләрин јардымы илә рус әдәбијјаты илә таныш 
олурду. 

Сәһһәт сон дәрәҹә гүввәтли бир' һафизәјә малич иди. 
О, нә гәдәр узун бир шеј олурса-олсун ики-үч дәфә 
охумагла һифз едиб әзбәр охуја биләрди. О, ушаг- 
лығындан башлајараг охудуғу түркҹә, фарсҹа вә русҹа 
ше’рләри хатырында сахламыш, истәдији заман әзбәрдән 
охуја биләрди. Сәһһәт әски Шәрг мәдәннјјәти вә 
әдәбијјаты илә мүвази олараг, Гәрб мәдәнијјәтН 
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вә әдәбијјатындан да хәбәрдар иди. Сәһһәтин мәнзили әз 
заманы үчүн Шамахы зијалыларынын бир мәркәзини 
тәшкил едирди. Бу мәнзилдә һәр заман мүәл лимләри вә 
тәләбәләри көрмәк олурду. Сабир дә бу Зијалылар 
мүһитинә дүшдү. Бу мүһит аз заман зәр- фпндә Сабирдә 
бөјүк бир дәјишиклик јаратды. һәлә «Шәрги-Рус»6 
гәзетинин Тифлисдә нәшри, 1904-ҹү илдә баш вермиш 
рус-јапон мүһарибәси Азәрбајчанда јени јетишмәкдә олан 
хырда буржуа зијалылары үзәринә аз тәсир бурахмырды. 
Сабирин дахил олдуғу бу груп да кетдикҹә активләшир, 
мәркәз шәһәрләрдә чыхан гәзет вә мәҹмуәләри алыр, 
мүталиә едир, бә’зи иҹти- маи вә әдәби мәсәләләр үзәриндә 
мүбаһисәләр едирдиләр. Сәһһәтин ше’р вә әдәбијјат 
һаггында Авропа мә’хәзләриндән алыб ирәли чәкдији 
мүлаһизәләр, һабелә франсыз вә русҹадан етдији 
тәрҹүмәләр Сабири әски гәзәл вә мәрсијјәләрдән 
сојутмушду. О, инди јарадыҹылығы үчүн јени бир саһә 
арајырды. О, бу јени руһда јазылмыш биринҹи ше’рини 
1903-ҹү илии јајында јазыб Тифлисдә «Шәрги-Рус» 
гәзетинә көндәрди. Сабир һәмин ше’ри «Шәрги-Рус»ун 
чыхмасы мүнаси- бәтилә јазмышды. 

Сабири инди ахунд отағында олан дини сөһбәтләр 
дејил, бәлкә күндәлик сијаеи һадисәләр, һәрб ҹәбһә- 
синдән алынан хәбәрләр, гәзет мәгаләләри мараглан- 
дырырды. О, јени темада јазмаг истәјирди. Анҹаг һәлә 
өзүнүн истигамәтини тә’јин едә билмирди. Буна көрә 
1905-ҹи илдә икинҹи чыхышы «һәјат»7 гәзетиндә охудуғу 
бир мәгалә мүнасибәтилә олду. Бу мәгаләни Шәкидән 
бири8 ермәни-мүсәлман гырғынлары һаггында јазыб, 
шаирләри, әдибләри бу дүшмәнчилијин арадан галхмасы 
үчүн чалышмаға чағырырды. 

Сабирин тәбиәтиндә бир зарафатчылыг вә мәзһә- 
кәчилик варды. О, ҹидди ше’рләрдә мүвәффәг олмаја- 
чағыны һисс едирди. һәлә Мәһәммәд һадинин әрәб 
тәркибләри илә долу олан чох курултулу ше’рләри 
Сабирдә бир үмидсизлик әмәлә кәтирмишди. Белә бир 
заманда «Молла Нәсрәддин» мәҹмуәсинин нәшри, онда 
чыхан бир нечә садә вә һәҹви мәзһәкәләр Сабирә  
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һәгиги бир истигамәт көстәрди ки, һәмин мәҹмуәнин 8-ҹи9 
нөмрәсиндә: 

Ол күнкү сәнә халиг едәр лүтф бир 
өвлад, олсун 
үрәјин шад, 

Тә’]ин елә ҹиндары ки, етсин она 
имдад, та дәјмәјә һәмзад... 

мәтләилә башлајан мүстәзадыны нәшр етмишдир ки, бу, 
Сабир јарадыҹылығынын биринҹи аддымы иди» 

Сабирин «Молла Нәсрәддин»дә иштирак етмәсини 
кизли сдхламаға чалышмасы сәбәбсиз дејилди. «Молла 
Нәсрәддин» һаггында јалныз Шамахы моллалары дејил, 
Азәрбајҹанын бир чох бөјүк моллалары өз фит- 
валарыны вермиш, онун охунмасыны һарам е’лан ет- 
мишдиләр. 

Сабир «Молла Нәсрәддин»и кизли алыб охујурду. 
Әкәр Шамахы баггаллары онун бу мәҹмуәни алмасыны 
билсәјдиләр, базарда Сабир бир даһа гала билмәзди. Онсуз 
да сон заманларда ондан шүбһәләнмәјә башламышдылар. 
О да «һәјат» вә «Иршад» гәзетиниалыб охујурду. Шамахы 
мө’минләри, үмумијјәтлә гәзет охујанлары бабы дејә 
адландырырдылар. «Ширин :Сөһбәт» үнванлы ше’риндә 
Сабир бу кими адамларын характерини белә тәсвир едир: 

— Нә хәбәр вар, Мәшәди?, 
К — Сағлығын. 

— Аз, чох да јенә. 
— Гәзет алмыш һаҹы Әһмәд дә. 

— Ба! Оғлан, нәмәнә? 
Сән өзүн көрдүн аланда? 

— Белә нәгл ејләдиләр... 
— Даһа ким галды худајә бу вилајәтдә мәнә?! 

Бу исә бәс о ләинин дә иши гуллабыдыр. 
Дини, иманы даныб, јолдан азыбдыр, бабыдыр! 

Бу кими типләр арасында «Молла Нәсрәддин» кими 
ингилаби мәҹмуәдә Сабирин иштиракы, шүбһәсиз ки, 
Шамахы кими керидә галмыш бир мүһитдә чох тә’сир 
бағышлајаҹаг, онун һәјатыны тәһлүкәјә сала««агды. 
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ИШИН ҮСТҮ АЧЫЛДЫ 

1906- ҹы илдә Азәрбајҹанда бир чох ҹидди ишләр 
олмушду. Гәзетләрин бир чоху јенилик уғрунда кениш 
тәблиғат апарыр, һәр шәһәрдә јени мәктәбләр вә ги 
раәтханалар ачылыр, маариф ҹәмијјәтләри тәшкил 
олунурду. һәтта моллалар белә бу ҹәрәјанын гаршысыны 
ала билмәјәҹәкләрини көрдүкләриндән, онлар да әски 
јолундан чыхмаг истәјән күтләни јенә өз архаларынҹа 
апара билмәк үчүн «мүасирләшир», «Сәадәт» адында бир 
ҹәмијјәт тәшкил етдикләри кими, бир мәҹмуә чыхармаг, 
бүтүн гәзетләрә ҹаваб вермәк истәјирдиләр. Бу заманда 
Шамахыја бир хәбәр чыхды киг гәзет јазанлардан бири 
Шамахыја сәјаһәтә, гәзетә абунә топламаға кәлир. 
Шамахы мө’минләрини мараглаидыран бир мәсәлә 
вардыса, о да бу гәзет јазанларын сүнниләрдәнми, ја 
шиәләрдәнми олмасы иди. 

Бу барәдә рә’јләр чох мүхтәлиф иди. 
«Иршад» гәзети мүһәрриринин1 Шамахыја кәлмәк 

хәбәри бу ихтилафлы мәсәләни һәлл едәҹәкди. Ша- 
махылыларын фикринҹә, гәзет јазанлар әкәр сүнни 
олсалар, мүтләг сүнниләрин гонағы олар, әкәр шиә 
олсалар шиәләрин евләринә дүшәрләр. Буна ҝөрә һәр күн 
шәһәрә кәләҹәк бу «гонағын» һачан кәлиб чыха- 
чағынБ! сәбирсизликлә көзләјирдиләр. 

Гәзетчи мүһәррир, нәһајәт, Шамахыја кәлиб чыхды. 
О, нә шиә ә’јанларынын, нә сүнни таҹирләринин евинә 
дүшдү. Онун габағына чыхан шәһәр бәләдијјә рәиси иди. О, 
Шамахыда «бабылығы» илә танынмыш олан бу адамын 
евиндә гонаг олду. Буна көрә шама- хылылар артыг 
шүбһәдән чыхдылар: «Гәзет јазанлар нә шиәдир, нә дә 
сүнни, бәлкә бабыдыр. 

Бу исә бәс бу ләинин дә иши гуллабыдыр, 
Дини, иманы даныб, јолдан азыбдыр, бабыдыр...» — 

фикринә кәлдиләр. 

Бу ихтилафы һәлл едән Шамахы әснафы ... инди 
икинҹи мүһүм бир мүәмманын һәлли илә мәшғул идн, 

Шамахыда даһа ким «бабы»дыр? Гәзет јазанлар- 
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ла кимин әлагәси вар? Онлар шәһәр главасынын га 
пысыны нәзарәт алтына алыб, шамахылылардан о ја- 
зычынын көрүшүнә кимләрин кәләчәјини өјрәнмәк ис- 
тәјирдиләр. Ора кәлән зијалылары бир-бир јазыб хәбәр 
верирдиләр. Бирдән-бирә онларын арасындаМәшәди 
Зејналабдинин оғлу Әләкбәри көрмәсинләрми? 

— А Кәблә Мәһәррәм, хәбәрин вармы? 
— Нәдән? 
— А балам, Мәшәди Әләкбәр дә онларданмыш. 
— һансы Мәшәди Әләкбәр? 
— (Сабунчу Мәшәди Әләкбәр дә!.. Мәшәди Зеј- 

налабдинин оғлу да!.. 
— Әши, сән нә дејирсән? 
— Әшәдүбиллаһ, дилим кәлмәјә кәлмәсин, әкәр ја- 

лан дејирәмсә. 
О күн бүтүн базар әһли анҹаг сабунчу Мәшәди 

Әләкбәрин гәзет јазан олмасы барәсиндә данышырды. 
Мәшәди Гәнбәрәли Сабирин дүканы гаршысына кәлиб 
истеһза илә гарышыг бир тәәссүфлә: «Сән' беләсәнмиш, 
балам, ај бәрәкаллаһ сәнәһ — дејиб кетмишдн. 

X 
ШАМАХЫ МҮҺИТИ САБИРӘ ГАРШЫ 

1902-ҹи илдә Шамахыда бөјүк вә шиддәтли бир 
-зәлзәлә олмушду. Бу зәлзәлә о гәдәр дәһшәтли иди ки, бир 
нечә бөјүк зәлзәләјә бојун әјмәјән мәсҹидиҹамеин мөһкәм 
сүтунлар вә күнбәзи дә чөкүб мәғлуб олмушду. Шамахы, 
демәк оларды ки, тамамилә дағылмышды. 

Белә бөјүк бир тәхрибата уғрамыш Шамахы јени- дән 
тикилмәјә башладыгдан сонра 1906 вә 1907-ҹи илләрдә 
оранын мүһитиндә тәсвири габил олмајан бир 
әһвали-руһијјә јаранмышды. ыамахы фанатикләри 
башларына кәлән тәбии фәлакәтин сәбәбини өзләринин 
диндән, имандан узаглашмаларында көрүрдүләр. 
Онларын фикринҹә зәлзәлә, игтисади кернләмә ал- 
лаһын өз бәндәләринә кечмиш гәзәбиндән башга бир шеј 
дејилди. Белә бир заманда Шамахыда јени бнр фикир 
сөјләмәк мүмкүн дејилди. 
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Шамахы мүһафизәкар иди. Шамахы һеч бир јенилији 
һәзм едә билмирди. Шамахы маарифпәрвәрләрин, јени 
мәктәбчиләрин, гәзетә вә мәҹмуә охујанларын ән гәддар бир 
дүшмәни иди. Елә бир мүһитдә Сабирин, бу базарда 
дүканчылыг едән Мәшәди Зејналабдинин оғлу Мәшәди 
Әләкбәрин, өзләриндән ајрылыб да ата-бабадан галан әски 
адәт вә ән’әнәләри лаға гојмасы, тәнгид етмәси, онларын 
нәзәриндә чәкилмәз бир һал иди. Базар халгынын бә’зи 
«бојнухалталы» зијалылара күҹләри чатмаса да, өз 
араларында јашајан Сабирә чох јахшы чатырды. 

 

Сабир өз ихтисас вә сәнәтиндән бир о гәдәр мәм- нун 
дејилди. Онун «Молла Нәсрәддин»дә нәшр олунан 
ше’рләри кетдикҹә даһа кениш саһәләрә јајылырды. Ону 
јалныз Азәрбајҹан охуҹулары дејил, ејни заманда бүтүн 
Загафгазија охуҹулары, һәтта Түркүстан вә Мран 
Азәрбајҹанында белә таныјырдылар. Бир чох охуҹулар 
варды ки, һопһопун јени ше’рләрини оху- маг үчүн «Молла 
Нәсрәддин»ин нөвбәти нөмрәсини Сәбирсизликлә көзләјир, 
она һәр тәрәфдән нәзирәләр јазылырды. Сабир 
јарадыҹылығы кетдикҹә инкишаф едир, инкишаф етдикҹә 
сабунчулугла мәшғул олан бу шаир парлајырды. Онун бу 
мүвәффәгијјәти она бир тәрәфдән јени гаибанә достлар 
газандырырдыса да, о бири тәрәфдән базар 
баггалларындан дүшмәнләри дә чохалырды. Онлар һәр 
аддымда Сабири аҹылајыр, көзләрини она бәрәлдирдиләр. 
Сабир онларын белә һәрәкәтләринә јенә «Молла 
Нәсрәддин»дә нәшр етдији ше’р илә ҹаваб верирди: 

Шаирәм, чүнки вәзифәм будур әш’ар јазым, 
Көрдүјүм никү бәди ејләјим изһар јазым. 
 күнү парлаг, күнүзү ағ, кеҹәии тар јазым, 
Писи-пис, әјрини әјри, дүзү һәмвар јазым. 
НИЈӘ бәс бөјлә бәрәлдирсән, а гаре’, көзүнү, 
Јохса бу ајинәдә әјри көрүрсән өзүнү?.. 

һаҹы ахунд бир дәфә минбәрдә үмумијјәтлә «Молја 
Нәсрәддин» мәҹмуәсиндән сөһбәт ачыб, онун әлејпинә чох 
һәрарәтли данышмыш, Сабирә ишарә едәрәк 
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— Мәшәди Зејналабдинин оғлу да диндән, мәзһәб- 
дән чыхды, о да кедиб бу динсизләрә гошулду. Белә бир 
адама салам вермәк һарамдыр, — демишди. 

Буна көрә дә һаҹы ахундун мүгәддәс бир мүриди олан 
гәссаб Мәһәммәдһәсән өз көһнә мүштәриси олан Сабирә 
гујруг вә пиј сатмагдан имтина етмишди: 

— Атам, мәндән инҹимә, мәним сәнә сатмаға гуј- 
руғум јохдур, — демишди. 

Мәһәммәдһәсәнин бу һәрәкәтини Мәшәди Гулам 
һүсејн дә, Күрд оғлу да тәкрар етдиләр. Кәблә Гәнбәрәли дә 
базарда ҹанфәшанлыг едирди: 

— Валлаһ, биллаһ, онунла алыш-вериш һарамдыр. 
һаҹы ахунд өзү бујурубдур, — дејәрәк һәр тәрәфә ҹар 
чәкирди. _ 

Сабири базар ҹамааты тамамилә тәкләди. Бир күи 
ону һамамчы да һамамына бурахмады. Инди һәр тә« 
рәфдән она һүҹум едилирди. 

Сабирин тиҹарәт ишләри бөјүк бир сәдәмәјә уғра- 
мышды. Сабирин хејирхаһлары она дүканчылығы бу- 
рахыб мәктәб вә маариф саһәсиндә чалышмағы төвсијә 
едирдиләр. 

Сабир дүканыны сатаркән тез заман мүәллимлик 
јери алаҹағына үмид едирди. һалбуки бу иш о заман үчүн 
бир о гәдәр дә садә дејилди. 

Сабирин евдә дә һәјаты јахшы кечмирди. Дүкаиы 
бурахдығындан долајы, арвады Бадам һәр заман ону 
төһмәтләндирирди. Бадамханымын фикринҹә, «киши 
хәрифләмишди». О, әринин бөјүк Азәрбајҹан шаирлији 
илә һеч һесаблашмаг истәмирди. 

XI 
САБИРИН СОН ИКИ ИЛИ 

Бир чох јазышмалардан, мүраҹиәтләрдән сонра 
Сабирә мүәллимлик вәзифәси анҹаг 1910-ҹу илдә верилә 
билди. Јалныз Шамахы кими һәр ҹәһәтдән керидә галан 
бир мүһитдә дејил, Бакы кими өз заманы үчүн бүржуа 
маарифпәрвәр вә зијалыларынын мәдәни бир мәркәзи 
олан шәһәрдә дә Сабири гијмәтләндирмирдиләр. 1907-ҹи 
илдә дүканыны јығышдырыб өзүнә гуллуг .арамаға 
башлајан Сабир, бу бөјк вә 
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дәјәрли шаир үч ил ншсиз ҝәздикдән сонра дөрдүнҹү илин 
пајызында гуллуг тапа билди. Бу гуллуг да Балаханы 
кәнди мәктәбиндә шәрнәт вә фарс дили мүәллимлијиндән 
ибарәт иди. БәЈрсә сиз тәсәввүр едәрсиниз ки, Сабирә 
иштирак етдији мәтбуат јахшы гонарар верирмиш, 
Сабирин гуллуға бир о гәдәр еһтијаҹы јохмуш. Мән шәхсән 
«Молла Нәсрәддин» мәҹмуәси идарәсинин нә гәдәр 
гонарар вердијини билмирәмсә дә, бурасыны чох јахшы 
билирәм ки; һеч бир шаир вә мүһәррир гонарар барәсиндә 
дүшүнмәзди, чүнки әсас е’тибарилә ингилаба гәдәр Азәр- 
бајҹан мәтбуат ишчиләри јазылары үчүн гонарар ал- 
маздылар. 1910 вә 1911-ҹи илләрдә (бу 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 өз 
гәзетләри олан «Күнәш» вә «Мә’лумат»а верәҹәји 
«тазијанә»ләр үчүн ајда анҹаг он манат ве- рирдиләр. 

Бакы мүһити Сабирин инкишафына чох јардым етди. 
О, өзүнүн мәзмунҹа долғун вә гүввәтли ше’рләрини бурада 
јазды. О, бурада чох һәвәслә ишләјирди. һәлә мүштагы 
олдуғу мәтбуатда јахындан иштиракы, онда бөјүк бир руһ 
јүксәклији јаратмагда иди. 0 заман Азәрбајҹан мәтбуаты 
ики адамын инһисарында иди. Бири адлары јухарыда 
көстәрилән Оруҹов гардашларынын, икинҹиси Һашымбәј 
Вәзировун11... Әҝәр Оруҹовлар Сабирә һәр күн јаздығы 
«тазијанә»ләри үчүн ајда он манат мүкафат верирдиләрсә 
дә, һашым- бәј Вәзиров ону мәтбәәсиндә чалышдырыб 
һаггыны да вермәмишди. 

Сабир вүҹудҹа чох да сағлам бир адам дејилди. 
Кечирдији јохеул һәјат ону хырпаламышды. Вүҹуду һәр 
дүрлү хәетәлијә мүсаид иди. О, бир даһа дүканчылыға 
гајытмајаҹаг, өмрүнүн ахырына гәдәр бир мәтбуат вә 
маариф ишчиси олараг галаҹагды. О, бир тәрәфдән 
мәктәбдә чалышыр, бир тәрәфдән мә’луматыны артырмаг 
үчүн охујур, мүталиә едир, бир тәрәф- 
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дән дә «Молла Нәсрәддин»ин нөвбәти нөмрәсинә вә 
Оруҹовларын гәзетинә бир ше’р вә тазијанә јетишди- 
рирди. Онун аиләси јанында дејилди. Шамахыда ја- 
шајырды. Истираһәти јохду. Кәлири хәрҹинә чатмыр- ды. 
Јахшы јемәмәк, чох чалышмаг Сабири 1911-ҹи илдә 
хәстәләндирди. О, артыг чалыша билмәјиб, Шамахыја 
гајытмаға мәҹбур олду. Шамахыда хәстәлији даһа да 
шиддәтләнди. Мүалиҹә үчүн Тифлисә кетди. Мүтәхәссис 
докторлар онун хәстәлијини тәшхис едиб, «гара чијәр 
шишмәси» дејә тә’јин етдиләр. Сабир бу хәстәликдән 
сағала билмәјәҹәјини һисс единҹә тәкрар ез евинә, 
Шамахыја гајытды. 

Сабир өләҹәјини јәгин билирди. Кетдикҹә зәифлә- 
јир, ағрылары артырды. Онун бу һалындан дүшмәнләри 
олан «ағзв дуалы баггаллар»: 

— Аллаһ адама неҹә гәним олар, һәләбелә олар— 
дејирдиләр’., 

Сабир инди тез өлмәсини арзу едирди: 
Истәрәм өлмәји мән, лејк гачыр мәндән әчәл, 
Ҝөр нә бәдбәхтәм, әҹәлдән дә кәрәк наз чәкәм. 

Сабир һәмин ил (1911) әски үсулла ијулун 12-дә вәфат 

етди. 
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«М. Ә. Сабир. Бутүн әсәрләри»нә мүгәддимә, 1934. 



 

САБИР ҺАГГЫНДА 

Сөзүн там мә’насында ингилаби журнал олак «Молла 
Нәсрәддин» ҹәмијјәт үчүн бүтөв бир исте’дадлы јазычылар 
нәсли тәрбијә едиб јетишдирмишдир. Азәрбајҹанын халг 
шаири Сабир Таһирзадә вә Гафгазын мәшһур мүасир 
әдиби Мәммәд Сәид Ордубадв әсил бәдии јарадыҹылыға 
«Молла Нәсрәддин» журналынын сәһифәләриндә 
башламышлар. 

«Молла Нәсрәддин» журналында камали-шөвг вә 
һәвәслә охудуғумуз ше’рләрдә Иран мәшрутә һәрәкаты 
дөврүнүн һәм азадихаһларынын, һәм дә мүртәҹеләринин 
ҹанлы сурәтләри рәсм едилмиш вә онлагрын 
әһвали-руһијјәләри тәҹәссүм олунмушдур. Сабирин 
ше’рләри ичәрисиндә елә парчалара раст кәлирик ки, 
онлар бизим виҹданымыза нүфуз едир. Бу, о демәкдир ки, 
«Молла Нәсрәддин» журналынын мүһәррирләри 
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Иран азадихаһларынын гәләбәсини сонсуз шөвг вә- 
һәвәслә көзләјирдиләр. Сабир өз ше’рләринин бириндә 
јазырды: 

Јансын иранлыларын архасы, јанды чијәрим! 
Белә дерләр ки, гојуб тәхти гачыб таҹи-сәрнм, 
Сығыныб гонсула хаганлары иранлыларын! 

Нәзәрә алынмалыдыр ки, бу шер Тифлисдә чариз- 
мин жандарм үсул-идарәсинин һөкм сүрдүјү бир шә- 
раитдә чап едилмишдир. Бурадан өзү-өзлүјүндә ајды» 
олур ки, Иран азадихаһларынын мүбаризәсинә вә 
иранлыларын шәрәфинин горунмасына Гафгаз зија- 
лылары нә гәдәр бөјүк рәғбәт бәсләмишләр. 
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әзиз ШӘРИФ 

САБИР ТИФЛИСДӘ 

1936-ҹы илдә, Сабирин өлүмүнүн 25 иллији гејд дилән 
заман Бакы гәзет вә журналларында бир нечә хатирә, о 
ҹүмләдән мәним дә гысаҹа хатирәм чап едил- 
мишди.(ТЗабирлә таныш олан заман мәним он алты јашым 
вар иди, кимназијада охујурдум вә Сабирин «Молла 
Нәсрәддин» журналында чыхан ше’рләрини озбәрдән 
билирдим, өзүнү исә гызғын кәнҹлик мәһәббәти илә 
севирдим. 

О вахтдан аз гала јарым әср кечир, она көрә дә Сабирлә 
биркә «Молла Нәсрәддин» журналынын ре- даксијасында 
јашадығым күнләрин тәфсилаты јаддан ҹыхмышдыр, 
лакин Сабирин меһрибан симасы, онун јумшаг 
һәрәкәтләри, ширин сөһбәтләри јаддан чыхмаз. 
^Журналын редаксијасы Тифлисдә — Давидовски 
күчәсиндә (инди бу күчә Бесики адланыр) 24 нөмрәли евин 
икинҹи мәртәбәсиндә јерләширди. МәтбәхинЈа- нындакы 
балаҹа отагда мән вә Өмәр Фаиг Не’манза- 
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дәнин баҹысы оғлу Әһмәд Өмәрбәјов (Пепинов) ја- 
шајырды Бу отагдан башга редаксијанын дөрд бөјүк 
отағы да вар иди ки, бунлардан бири — күчәјә бахан 
дәмир балконлу бөјүк отаг Ҹәлил Мәммәдгулузадәнин 
кабинети иди. Онунла јанашы һәјәтә бахан бөјүк отаг һәм 
јемәк отағы, һәм дә журналбүкүлән, көндәрилмәјә 
һазырланан вә сахланан отаг иди. Евин һәјәти 
Мтатсминда (мүгәддәс дағ демәкдир) күчәсинә чыхырды. 
Һәмин бу һәјәтә бахан тәрәфдән кениш шүшәбәндимиз вар 
иди ки, бурада мәрмәр әлүзјујан гојулмушду вә чох вахт 
биз бурада әјләнирдик. О заман, 1911-ҹи илдә Ҹәлил 
Мәммәдгулузадә һәмидә ханымла Гарабағда Кәһризли 
кәндиндә јашајырды. Журналы исә, 1910-ҹу ил 10 нојабр 
тарихли 36-ҹы нөмрәсиндән башлајараг мүвәггәти 
редактор Мәммәдәли Сидги идарә едирди. Әһмәддән вә 
мәндән башга редаксијада Ҹәлил Мәммәдгулузадәнин 
мүәллим икән Неһрәм кәндиндә алдығы һәлимә адлы 
биринҹи арвадындан олан он дөрд јашлы гызы Мүнәввәр, 
баҹысы Сәкинә ханым, Кәнкәрлинин оғлу он ики јашлы 
Әбил вә Ман- 

Добродејева адлы он алты јашлы бир рус гызы 
олурду. Бизим јашадығымыз евин даими гонаглары 
Мәммәдәли Сидгинин кичик гардашы, дәрзи шакирди, он 
доггуз-ијирми јашлы Мәһәммәдһәсән вә журналын баш 
мүрәттиби, кәнҹ зијалы фәһлә Исмајыл һәсәнзадә һәгги 
иди. 

(«Молла Нәсрәддин» журналынын нөвбәти нөмрәси  
мәтбәәдән редаксијаја кәлән кими биз кәнҹләр өз дәрс вә 
ишләримизи гојуб јемәк отағына топлашар вә журналы 
почт үчүн һазырламаға башлардыг.  

Журналы почт үчүн һазырламаг ишини биз дејәкүлә 
бир ахшама көрүб гуртарардыг, сәһәр тездән исә һамбал 
журнал нусхәләрини почта апарарды, галан Нүсхәләр исә 
һәмин отағын диварлары боју хүсуси гајырылмыш 
гәфәсәләрә јығыларды. Журналын һәр нөмрәси үчүн 
ајрыҹа гәфәсә вар иди ки, бу да журналын еһтијатыны 
тәшкил едирди. һәр илин ахырында бу нөмрәләрдән 
иллији ҹилдләнәр вә сатыша бурахыларды. 

Биз һамымыз «Молла Нәсрәддин»ин ән фәал мүх- 
бирләрини узагдан-узаға таныјар вә севәрдик. Бунларын 
ичиндә шәхсән көрмәдијимиз Сабир вә һәрдән 
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бир редаксијада көрүнән һагвердијев биринҹи јери 
тутардылар. 'Буна көрә дә Сабирин хәстәлик хәбәри бизи 
нә гәдәр кәдәрләндирдисә, онун Тифлисә кәлиб бизимлә 
бир бинада јашамаг хәбәри бизи олмазын дәрәҹәдә 
севиндирди. 

Мән хатирә јазмаг фикриндә дејиләм. Сабирлә әла- 
гәдар олараг, бүтүн јадымда галан һадисәләр һаггында 
мән һәлә ијирми ил габаг јазыб мүхтәлиф мәтбуат 
органларында чап етдирмишәм. 

Бурада мән јалныз Сабирин өз дәст-хәтти илә атам 
Гурбанәлијә јаздығы мәктубундан бәһс едәҹәк вә 
журналын сабиг мүвәггәти редактору Мәммәдәли 
Сидгинин әлјазмасы һалында олан хатирәсиндән мә’- 
лумат верәҹәјәм. 

Мәсәләни ајдынлашдырмаг үчүн габагҹадан демә- 
лијәм ки, Гурбанәли Шәрифзадә, Ҹәлил Мәммәдгулу- 
задәнин һәмјерлиси вә јахын досту олмагла бәрабәр, 
«Молла Нәсрәддин» журналынын фәал иштиракчыла- 
рындан иди, мүхтәлиф имзаларла она мәгалә вә фелјетон 
көндәрәрди. Әбдүррәһимбәј һагвердијевин кечмишдә 
«һүҹум» журналында чап олунмуш хатирәсиндән 
мә’лумдур ки, «Мәшәди Мозалан бәјин сәјаһәтнамәси» 
адлы бөјүк әсәрин дә бир һиссәсини Гурбанәли Шәрифзадә 
јазмышдыр. 

Беләликлә, «Молла Нәсрәддин» журналынын фәал 
мүһәррирләри арасында Гурбанәли Шәрифзадә дә вар 
иди. Онун әлдә галан кағызлары ичиндә Ҹәлил 
Мәммәдгулузадәнин, Әбдүррәһимбәј һагвердијевин, 
Мәммәдәли Сидгинин, һүсејн Ҹавидин, Тағы Шаһба- 
зинин, Өмәр Фаигин вә £аир әдиб вә иҹтимаи хадим- 
ләрин мәктублары вардыр ки, бунларын һаггында, јери 
кәлдикҹә, охуҹуларымыза мә’лумат верәҹәјәм. Лакин бу 
мәктублар ичиндә ән бөјүк гијмәтә малик оланлардан 
бири Сабирин Тифлисдән Нахчывана көндәрдији јеканә 
мәктубудур. 

1911-ҹи ил, февралын 6-да јазылмыш бу мәктуб 
«Руһум, ҹаным, Шәрифзадә!» кими олдугҹа меһрибан вә 
сәмими мүраҹиәтлә башланыр. Сонра Сабир өз иш- 
ләриндән хәбәр верир. Белә мә’лум олур ки, Сабир 
Тифлисә февралын әввәлиндә кәлмиш вә өзү илә бәрабәр 
Шамахы әһлиндән бир «намүнасиб» јолдашыны да 
кәтирмишдир ки, онун һансы ишинә исә Тифлис-т  
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дә «сурәт вермәк» лазым имиш. Буна да Сабири мәҹбур 
едән араларындакы гоһумлуг олмушдур. һәмин јолдаш вә 
гоһумун иши дүзәләндән сонра «Молла Нәсрәддин» 
журналынын баш мүһәррирләриндән вә баниләриндән 
бири олан Өмәр Фаиг шаири дүшдүјү мәнзилдә гојмајыб, 
евә, «јә’ни Мирзә Ҹәлил бәрадәримкилә» кәтирмишдир. 
Беләликлә, Сабир февралын 4-дән е’тибарән «Молла 
Нәсрәддин» журналынын редаксијасында јашамаға 
башлајыр. 

Бу тарих бу күнә кими мә’лум дејилди, һәр һалда бир 
јазылы сәһифәдә мәнә раст кәлмәмишдир. Инди мә’лум 
олур ки, Сабир Тифлисә февралын 1-дә кәлмиш, үч күн өз 
шамахылы јолдашы вә гоһуму илә һарада исә галандан вә 
онун ишини дүзәлдәрәк јола саландан сонра, февралын 
4-дән «Молла Нәсрәддин» журналынын редаксијасына 
көчмүшдүр. 

Бу мә’луматы верәндән сонра, Сабир бир сәтир дә 
мүвәггәти редактор Мәммәдәли Сидгини (Сидгизадә) вә 
мәни (Мәхдумунуз Әбдүләзиз) јад едиб биздән «зи- 
јадәсинҹә разы» олдуғуну билдирир, 

Мәктубун ән әһәмијјәтли һиссәси дә бу сәтирдән сонра 
башланыр. Бурада биз Сабирин хәстәлик тарихини өз 
дшгиндән дүзкүн өјрәнирик. Мә’лум олур ки, Сабирин 
хәстәлији Бакыда сентјабрын бириндән башламышдыр. 
Үч ај (1910-ҹу ил сентјабр, октјабр, нојабр ајлары) хәстә 
шаир Бакыдакы докторлар тәрәфиндән мүалиҹә 
едилмишдир, сонра исә Шамахыја гајытмалы олмуш вә 
бурада ики ај (1910-ҹу илин декабр вә 1911-ҹи илин јанвар 
ајлары) «мохтурлар гапысында тәзјии-һәјат» етмишдир. 
Хәстә шаир дәрдинә әлаҹ тапа билмәдијиндән вә нәһајәт, 
мүалиҹә үчүн Тифлисә кәлдијиндән 
кәдәрли-кәдәрли'хәбәр верир. 

Хәстә шаиримизин Тифлисдә һансы һәкимә мүра- 
чиәт етдији вә нә кими мүалиҹә едилдији бу күнә ки- ми 
мә’лум дејилди. Инди исә Сабир өзү мәктубунда белә 
мә’лумат верир ки, илк дәфә она мүалиҹә едән доктор 
Рудников, гара ҹијәринин шишдијини мүәјјән етмиш вә 
хәстәјә дава јазмышдыр. 

«һопһопнамә»нин 1914-ҹү илдәки чапында «Мәрһум Сабир 
әфәндинин нахош олдуғу һалда Тифлисдән рәфиги Сәһһәтә Јаз- дығы 
ахырынҹы мәктублары» башлығы илә ики мәктубун мәзмуну дәрҹ 
едилмишдир. Бу мәктубларда Сабир доктор Каспар- 
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Мәктубдан көрунүр ки, бөјүк шаир өзүнү чох зәиф 
һисс едирмиш. Бир јердә Сабир, мәктуб јаздығы достуну 
арзу етдијини билдириб әлавә едир: 

«Тифлис сојугдур, печин гырағындан ајрылмајы рам, 
сиз дә күрсүдән чыха билмәзсиниз, зәнн едирәм». 

Бу сөзләрдән сонра хәстә шаир, неҹә көрүшәҹәкләри 
һаггында һәсрәтли-һәсрәтли суал вериб ҹүмлә- сини 
«сағлыг олсун» сөзләри илә битирир. Мәктубун сонунда 
исә о, «Гараладығым сәтирләрдән һалым сизә мә’лум 
олар, зәнн едирәм» сөзләри илә һалынын хејли пәришан 
олдуғуна ишарә едир. 

Бу сәтирләрдән Сабирин о заман нә гәдәр ағыр вә- 
зијјәтдә олдуғуну, дәрин изтираб чәкдијини . дујмаг чәтин 
дејилдир. 

О вахтдан аз гала јарым әср кечмишдир, лакин бу 
күнә кими севкили шаиримизи хатырлајанда о вахт 
көрдүјүм Сабир әминин ҹанлы сурәти кәлиб көзүмүн 
габағында дурур. Биз, редаксијадакы кәнҹләр, ону нә 
гәдәр севирдик, онун һәр бир һәрәкәтини неҹә дәрин 
һөрмәтлә изләјир, онун һәр бир сөзүнү нә гәдәр гызғын 
мараг вә диггәтлә динләјирдик. Онун дәрин мә’налы, ири 
гара көзләри бизә нә гәдәр меһрибан, нә гәдәр мәһрәм 
идивә даимакүлән бу нурани көзләрдә бә’зән нә гәдәр 
дәрин кәдәр көрүнүрдү! Бу кәдәр күндән-күнә артырды вә 
сон күнләрдә, Сабир хәстәханаја гојуландан габаг, 
бахышларында тәбәссүм, надинҹ бир күлүш көрмәјә адәт 
етдијимиз бу ҹазибәдар көзләрдә биз јалныз изтираб, гүссә 
көрүрдүк ки, бу да бизим гәлбимизи парчалајырды. 
Сабирин чох јашама- јаҹағыны дујар кими, чох вахт биз 
кизлин бир кушә тапыб, орада һычгырты илә ағлајар, көз 
јашымызы ахыдардыг. 

Бизим үчүн Сабир јалныз севә-севә охудуғумуз 
еһтираслы сатираларын мүәллифи дејил, ејни заман- 

јанс вә Гантемировун адларыны чәкир (сәһ. 335—336), бу мәк- 
тублардан мә’лум олур ки, Тифлисдә Сабири бир нечә тәбиб мүа- 
лнчә етмишдир. 

һәмин мәктублардакы тарихләрин (15 вә 27 ијун 1912-ҹи ил) 
дүзкүн олмадығы (Сабир 1911-ҹи илдә вәфат етмишди, өзү дә 
Тифлисдән апрел ајында кетмишди) мүәјјән шүбһә јарадыр. Тә- әссүф 
олсун ки, бу мәктубларын орижиналы әлдә јохдур вә ки- табда чап 
олунмуш мәзмуну јохламаг мүмкүн дејил. 
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да севкили, меһрибан, әзиз, доғма Сабир әми иди. Бу-на 
көрә дә онун хәстәлији бизә икигат тә’сир едирди. 

Сабир хәстәханадан чыхыб јенидән редаксијаја, 
гајыданда онун Һалы лап хараб олмушду. Достум Әһ- 
мәд Пепинов бә’зән кеҹәләр хәсгәнин јанында оту- 
рарды ки, лазым олса она гуллуг етсин. О заман Әһ- 
мәд, шаирин кеҹәләр бә’зән сајыгладығыны, тез-тез 
«Сәријјә» дејә өз гызыны чағырдығыны, һәтта ше*рлә 
данышдығыны сөјләјирди. Јадыма кәлир ки, о заман 
Сабирин сајыгларкән дедији сөзләри Әһмәд бир дәф- 
тәрчәјә јазмышды. Сонра бу дәфтәрчә, јәгин ки, итиб 
батмышдыр. 

Сабир, Шәрифзадәјә јаздығы мәктубун икинҹи ја- 
рысыны редаксија вә журнал ишләринә һәср едәрәк 
хәбәр верир ки, һәлә Шамахыда икән Ҹәлил Мәммәд- 
гулузадә февралын 15-нә гәдәр кәнддән Тифлисә ке- 
дәҹәјини билдирмиш, Фаиг әфәнди исә Сабири кәнар 
мәнзилдән чыхарыб редаксијаја кәтирәндән сонра өз 
кәндинә (Ахасха рајону, Азғур кәнди) кетмиш вә ша- 
ирдән ајрыларкән она тапшырмышдыр ки, Шәрифза- 
дәјә мәктуб јаздыгда ондан да салам сөјләсин вә әла- вә 
етсин ки, «Онун мәктубуна ҹаваб јазмаз исәм, ги- 
јамәтми гопар?». 

Охуҹу, бу ҹүмләнин әсил мә’насыны билмәдији 
үчүн, она һеч бир әһәмијјәт вермәз. һалбуки, «бу ги- 
јамәтми гопар» ҹүмләсинин хүсуси мә*насы вә мараг- 
лы тарихчәси вардыр. Мә’лум олдуғу үзрә түрк де- 
мократ шаири вә драматургу Намиг Камалын «Вәтән» 
адлы драмасында бир чавуш сөзбашы «гијамәтми го- 
пар?» ҹүмләсини тәкрар едир. О заман бу пјес тез-тез 
сәһнәдә гојулурду вә түрк чавушунун бу ҹүмләси бир 
нөв зәрб-мәсәл хасијјәти алмышды. 

Сабирин мәктубу јазылан күн Гурбанәли Шәриф- 
задәнин «Гијамәтми гопар?» сәрлөвһәли фелјетону 
«Молла Нәсрәддин» журналынын нөвбәти алтынҹы 
нөмрәсиндә чап едилмишди. Бу нөмрә февралын 7-дә 
чыхмышдыр. Өмәр Фаигин Шәрифзадәјә мүраҹиәтлә 
«гијамәтми гопар?» ҹүмләсини ишләтмәси фелјетонун 
чатдығына вә журналда чап едилдијинә бир ишарә илә 
дејилдијини еһтимал етмәк олар. 

Бу фелјетонда мүәллиф мүхтәлиф сијаси мәсәлә- 
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ләрдән данышараг һәр дәфә фикрини «гијамәтми го- 
пар?» ҹүмләсилә тамамлајырды. Фелјетонун биринҹи вә 
икинҹи абзасы о заман Тәбриз мүҹаһидләринин мүртәҹе 
Рәһим хана гаршы мүбаризәсинә һәср едил- мишди. 

«Әкәр Гарадағ ајысы Рәһим ханы Тәбриздә ҹәлал илә 
истигбал едиб гәдәмләринә дөшәнсәләр вә өз кү- 
наһларыны бојунларына алыб ондан үзр истәсәләр, 
гијамәтми гопар? 

Әкәр Рәһим хан бир аздан сонра онларын күна- 
һындан кечиб фүрсәт вахтында дүбарә Тәбризи мүһа- 
сирә едиб, Азәрбајҹаны одлајыб јандырса вә арвадлар... 
лә’нәт сәнә шејтан һа! Гијамәтми гопар?» 

Бу сәтирләрдә үмумијјәтлә «Молла Нәсрәддин» 
журналынын мүһәррирләринә, биринҹи нөвбәдә онун 
баш редактору Ҹәлил Мәммәдгулузадәнин гәләминә 
мәхсус ришхәнд, истеһза вә тә’нәни дујмамаг олмаз. 

«Әкәр Маку, Гарадағ, Әрдәбил маһалларында зор- ба 
ағалар вә гочаг мүлкәдарлар, зәрбдәст сејидләр вә 
бојнујоғун моллалар бичарә рәијјәтин вә јазыг 
әкинчинин дәрисини сојуб ганларыны әмәндә, Азәр- 
бајҹан әјаләт күбәрасы кәнардан дуруб бигејданә та- 
машачы олса, гијамәтми гопар?». 

Фелјетонун әксәријјәти Ирандакы сијаси вә иҹти- 
маи вәзијјәтә аиддир, лакин бир абзас да Гурбанәли 
Шәрифзадәнин доғма шәһәри Нахчывандан хәбәр ве- 
рир. 

«Әкәр Нахчыван мәшәди, кәблеји вә һаҹылары саг- 
галларыны гырмызы бојамасалар, гијамәтми гопар?». 

Фелјетонун сонунҹу абзасы диггәтәлајигдир: 
«Әкәр мәним бу «гијамәтми гопар»ым, «Вәтән» те- 

атрындакы Абдулла Чавушун «Гијамәтми гопар»ындан 
узун олса, гијамәтми гопар?». 

Фелјетон «Јгаҹылејләк» имзасы илә чап олунмушду. 
Көрүндүјү кими, Фаиг әфәндинин илк бахышда бир 

гәдәр мүәммалы вә анлашылмаз көрүнән ҹүмләсиндә 
мүәјјән әһвалатла бағлы мә’на вардыр. 

Мирзә Әләкбәр Сабир мәктубуну тамамлајыб им- 
залајандан вә тарих гојандан сонра «ҹаваб јазасыныз, 
рича едирәм» сөзләрини әлавә едир. Бунунла 
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мәктубун үчүнчү сәһифәси битир. Лакин бу сәһифәнин 
далында, мәктубун сон сәһифәсиндә Сабир «Аризи 
гәмләр әлиндән ки, башым шишмиш иди» сәтри илә 
башланан өз мәшһур рүбаисини јазмышдыр ки, бу 
барәдә биз кечән ил «Әдәбијјат вә инҹәсәнәт» гәзети- 
нин сәһифәләриндә охуҹулара гыса мә’лумат вермиш- 
дик. Бурада јалныз тәкрар етмәк истәрдик ки, Сабирин 
чапдан чыхмыш бүтүн китабларындакы рүбаиләрдән 
фәргли олараг, бу рүбаи һәмин мәктубдакы әлјазма- 
сында ашағыдакы шәкилдә јазылмышдыр: 

’ Аризи гәмләр әлиидән ки, башым шишмиш иди, 
Зәнн едәрдим, она бәлкә едә чарә ҹијәрим. 

|; Бәхти-мәнһусими көр! Мән бу тәмәннада икән, 
Башлады шишмәјә инди үзү гарә чијәрим. 

Хәстә Сабирин Тифлисдә јашадығы вә мүалиҹә 
едилдији күнләри ишыгландырмаг үчүн «Молла Нәс- 
рәддин» журналынын (1910-ҹу ил 13 нојабр тарихли 
Зб-ҹы нөмрәсиндән башлајараг, 1911-ҹи ил 16 март 
тарихли 11 -ҹи нөмрәсинә гәдәр) мүвәггәти редактору 
Мәммәдәли Сидгинин хатирәләри гијмәтли мате- риал 
верир. 

Совет дөврүндә, узун мүддәт «Коммунист» гәзе- 
тиндә чалышан вә Бакынын, журналист, јазычы вә 
зијалылары арасында «Мирзә» адыјла танынан Мәм- 
мәдәли Сидги атасы мәшһур мүәллим вә шаир Мәм- 
мәдтағы Сидгинин һәјатындан мәним бир елми әсәрим 
үчүн мүфәссәл хатирә јазмаға башламышды. Сонра- 
дан өз хатирәсини давам етдирәрәк, өз һәјатындан, 
сонра исә Тифлисә чағырылыб бурада «Молла Нәс- 
рәддин» журналынын мүвәггәти редактору сифәтилә 
ишләдијиндән јазырды. 

Мәрһум Мәммәдәли Сидгинин кағызлары арасын- 
да онун 1931-ҹи илдә, Сабирин вәфатынын ијирми ил- 
лији мүнасибәтилә гараладығы хатирә дә тапылды. Бу 
хатирә Сабирин Тифлисдәки күнләринә аид олараг, 
ијирми бир сәһифәдән ибарәтдир вә чох тәләсик 
јазылмышдыр. 

Бу әлјазмасы сәлигәсиз вә јарымчыг олдуғу үчүн бу 
шәкилдә чап едилә билмәсә дә, ондан истифадә етмәк 
мүмкүндүр. 
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Хатирәнин әввәлиндә Мәммәдәли Сидги, Ҹәлил 
Мәммәдгулузадәнин Сабир һаггында она јаздығы мәк- 
тубундан бир парча кәтирир: 

«Сабир бу јахынларда мүалиҹә үчүн Тифлисә кә- 
ләҹәк. Ону редаксијада сахла, истираһәтинә чалыш. 
Мүалиҹәсинә һәр ҹәһәтдән өзүн диггәт ет. Тифлисин 
мәшһур профессор вә һәкимләринә ҝөстәр. Хәстәханада 
јатмаг лазым кәлсә, хәстәханаја гој. Јемәјинә, ичмәјинә 
фикир вер. һәр барәдә ондан муғајат ол. Хәрҹдән горхма. 
Нә лазым олса, мәнә хәбәр елә». 

Ҹәлил Мәммәдгулузадәнин бу мәзмунда олан мәк- 
тубу әлдә јохдур. Лакин Ҹәлил Мәммәдгулузадә бу 
сәтирләри јаза биләрди, чүнки о да журналын башга 
мүһәррирләри кими, Сабири олдугҹа јүксәк гијмәтлән- 
дирир вә севирди. 

Сабирин хәстәлијиндән сөһбәт ачараг, Мәммәдәли 
Сидги јазыр ки, өмрүндә бир чох ағырлыглар вә аҹы 
күнләр кечирән Сабирин гара ҹијәри шишмәјә башла- 
мышды. Санҹы она чох әзијјәт верирди. Бә’зән Саби- ри 
елә бәрк санҹы тутурду ки, чәтин нәфәс алырды. Кеҹәләр 
чох нараһат јатырды. Хәстәлик ону зәиф бир һала салыб 
чох арыглатмышды. Мә’налы вә мүхтәсәр данышан вә 
һәмишә һазырҹаваб олан Сабир хәстәлијин 
ағырлығындан чох вахт данышмаға белә имкан 
тапмырды. 

Сабири Тифлисдә мүалиҹә едән һәкими хатырла- 
јараг, Мәммәдәли Сидги профессор Малининин адыны 
чәкир: «Ҹәлил Мәммәдгулузадәнин тапшырығы 
үзрә Сабирин мүалиҹәсини һеч дә јубандырмадан са- 
баһы күн, јанылмырамса, Тифлисин мәшһур профес- 
сорларындан Малининин јанына апардым». 

Сабирин мәктубундан бәһс едән ирәлики сәтирләр- 
дән охуҹу Сабирә мүалиҹә едән һәкимин Рудников 
олдуғуну билир. Көрүнүр, һәкимин адында Мәммәдәли 
Сидги сәһв етмишдир. Бәлкә белә дә ола биләр, чүнки, 
илк дәфә Сабири Рудникова көстәрмишләр, сонра исә 
профессор Малинини дә мүалиҹәјә ҹәлб етмишләр. һәр 
һалда бу мәсәләдә Сабирин өз ҝөстәриши бизим үчүн 
шүбһәјә јол вермәјән бир һәгигәт олмалыдыр. 

Тифлисдә редаксијада јашајан заман Сабир Ҹәлил 
Мәммәдгулузадәнин кабинетиндә јатарды вә кү- 
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нүнүн чохуиу бурада кечирәрди. Мәммәдәли Сидги дә 
буну тәсдиг едәрәк јазыр ки, о, Сабирлә бир отагда 
јашајарды. Сабир һәр күн дәрманлары вахтлы-вах- 
тында ичир-вә ахшамлар гара ҹијәринин үстүндән сағ 
бөјрүнә дәрман сүртәрди. 

Бу дәрманы сүртмәдән әввәл һәким дәрман сүртү- 
ләҹәк јери спирт, јахуд ади араг илә јумағы тапшыр- 
мышды. Бир дәфә хәстәнин бөјрү арагла сүртүлән заман 
Сабир өзүнә мәхсус зарафатјана бир тәрздә демишдир: 

— Халг арағы гарнынын ичинә төкүб кејф чәкир, 
мән бәдбәхт исә гарнымын үстүнә сүртүб әзијјәт чә- 
кирәм. 

Тәбиб дәрманларла бәрабәр Сабирә нә кими хө- 
рәкләр јемәк лазым олдуғуну да сөјләмишди. Она көрә 
дә редаксијанын ашпазы Арсен адлы бир күрҹү һәр күн 
хәстә шаир үчүн ајрыҹа наһар вә шам һазыр едәрди. 
Лакин Сабир Шәрг хөрәкләрини севдијиндән, 
һәрдәнбир Тифлисин Шејтанбазар мәһәлләсиндән она 
пити, чилов, кабаб вә лаваш кәтирилирди. 

Мәммәдәли Сидги белә бир һадисәни хатырлајараг 
јазыр: «Бир кеҹә мән редаксијаја кеҹ кәлмишдим. 
Көрдүм ки, Сабир јатыб, стол үстә узун бир кағызда 
бөјүк һәрфләрлә бу сөзләри јазмышдыр: «Бу лаваш, је 
јаваш, јат јаваш!» кағызы галдырыб көрдүм ки, Сабир 
һәмин күн Шејтанбазара кедиб кабаб вә лаваш алыб, 
кәтириб, шам едиб, дәрманыны сүртүб, јатыб, мәним дә 
пајымы сахламышдыр». 

Хәстәлијинә бахмајараг Сабир редаксија ишләри- 
нә көмәк етмәк үчүн һәр күн редаксијаја кәлән бир чох 
гәзет вә журналлары нәзәрдән кечирәр вә нөвбәти 
нөмрәјә истәр јазы, истәрсә шәкилләр һаггында ја- 
рарлы мөвзулар верәрди. Бундан башга, редаксијаја 
кәлән мәктубларла, хүсусән шегрләрлә марагланараг 
Сабир онларын үзәриндә ишләјиб дүзәлтмәји дә чох 
севәрди. 

Доғрудан да, «Молла Нәсрәддин» журналынын 
Сабир Тифлисдә олан заман чыхмыш нөмрәләрини 
вәрәгләсәк, онун редаксијада көстәрдији фәалијјәгин 
изләрини асанлыгла тапа биләрик. 

Журналын 7 феврал тарихли 6-ҹы нөмрәснидә Са- 
бирин «Әзраилин исте’фасы» башлыглы сатирасы чап 
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олунмушдур. Мә’лум олдуғу үзрә, бу сатирада Әзраил 
аллаһа мүраҹиәтлә онун гулларындан мин-мин нәфәрин 
ҹаныны алан бир тәбибдән шикајәтләнир вә аллаһа: 

Гој алым чаныны, бары голарым мәһшәрини, 
Јохса, биллаһ гырачаг гулларынын әксәрини,— 

дејә тәклиф едир вә бу тәклифи гәбул едилмәзсә, ис- 
те’фаја чыхаҹағыны билдирир: 

Башга бир хидмәтә нисбән мәни гыл миннәтдир, 
Әзраил олмағы вер ишбутәбибә, зинһар!!! 

һәмин сатира Сабирин Гурбанәли Шәрифзадәјә 
јаздығы мәктубунда истеһза илә Шамахы «мохдур- 
лары» адландырдығы тәбибләри хатырлатмырмы? 

Журналын 7-ҹи нөмрәси Сабирин «Чох да демә 
сәрвәтү-саманлыјам» мәтлә’ли мәшһур ше’ри илә баш- 
ланыр. Јенә һәмин нөмрәдә онун «Дөрддилли гырманҹ» 
башлыглы ше’ри вә «бүтүн Авропада кәмјаб икән, амма 
Бакыда...» мәтлә’ли гырманҹы чап едил- мишдир. 

Журналын 8-ҹи нөмрәсиндә Сабирин ики гырман- 
ҹы вардыр, лакин сонракы 9-ҹу нөмрәдә онун јазылары 
көзә чарпмыр. Журналын новруз бајрамына һәср 
едилмиш 9 март тарихли онунҹу нөмрәсиндә Сабирин 
«Вагиәји-јубилејкаранә» башлыглы ше’ри, новруз бај- 
рамына даир ики гырманҹы, «Отелло»нун тәрҹүмәси 
һаггында гырманҹ вә үч бејтдән ибарәт «Дәјәнәк» 
башлыглы сатира чап олунмушдур. 

Садаладығымыз ше’рләрдән башга, бу нөмрәдә бир 
нечә мәнсур парча да вардыр ки, бу парчалары 
Сабиринки һесаб етмәк мүмкүндүр. «Вагиәји-јубилеј- 
каранә» башлыглы ше’рин мәзмуну охуҹулара мә’лум- 
ДУР- БУ ше’рдә Сабир Шамахынын мүртәҹе моллала- 
рындан Әлһафиз әфәнди Шејхзадәјә јубилеј тәшкил 
етмәк тәшәббүсүнү сатира атәшинә тутур. Ејни мәсәләјә 
журналда бир сыра кичик «Телеграф хәбәрләри» дә һәср 
едилмишдир. Зәннимизҹә, Сабиринки һесаб едилә билән 
мәнсур парчалар да бунлардыр. Бу еһти- 
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малымызы охуҹуларын мүһакимәсинә вермәк үчүн 
«Телеграф хәбәрләри» башлығы илә чап едилмиш һә- 
мин парчалары олдуғу кими бураја көчүрүрүк. 

«Шамахы үрәфасы тәрәфиндән: 
Бу күнләрдә Шејхзадә тәбрик телеграмларынын 

сурәтини јазыб, пулу илә бәрабәр өзкә шәһәрләрдәки 
достларына көндәриб, онлардан тәвәгге едир ки, јубилеј 
күнү һаман телеграмлары Шамахыја вурсунлар. 

Шәки — Бир пара шәхсләр һазырлашырлар Ша- 
махы јубилејинә тел вурмаға. Адларыны сонра јазарыг. 

Ахалсых — Шејхзадәмизин јубилејинә көрә һәр 
кәнддә чырағбанлыг олаҹаг. 

Шамахы — Шејхзадәнин јубилеји күнү Әмирбуха- 
радан, Мәммәдәли шаһдан вә мәһрум Әбдуләһәд ханын 
руһундан тәбрик телеграмлары көзләнилир. 

Бакы — «Зәнбур» идарәси Шејхзадәнин јубилеји- 
нин јадикарлығына биринҹи вә икинҹи нөмрәләрини 
көзәл рәнклә тәзәдән чап етдириб пулсуз пајлајаҹаг. 

Ашгабад — Лотубашы Сејид Мәммәд, рәфигини 
тәбрик үчун гајәт бәлиғ бир мәнзумеји-мәдһијјә һа- 
зырлајыр. 

Бахчасарај —|һамы гәзетләрин аҹығына Гаспирин- 
ски** Шамахы јубилејинә ики сүтунуну гурбан едәҹәк 

Оренбург — «Дин вә мәшәггәт» мәҹмуәсинин 
һеј’әти-тәһриријјәси, Шејхзадәнин јубилеји мүнасибә- 
тилә бүтүн шөһрәтпәрәстләри тәбрик едәрәк, изһари- 
тәхәшхүш едир. 

Кәнҹә — Шамахы јубилеји шәрәфинә Шејхзадәнин 
әксилә мүзәјјән «Истигбал» гәзетинин әввәлинҹи нөм- 
рәси гәт’и сурәтдә нәшр олунаҹаг. 
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Тифлис — Шејхзадәнин јубилеји мүнасибәтилә 
«Мәзһәр» гәзетинин ики јүзүнҹү нөмрәси кечәлләрә, 
мүфтә пајланаҹаг». 

Бу парчалар Сабирин мәнзум сатирасындакы мөв- 
зуда јазылмышдыр вә бөјүк шаирин гәләминдән чых- 
мыш олмалыдыр, чүнки ше’рдән көрүндүјү кими, надан 
вә шөһрәтпәрәст Шамахы молласынын өзүнә јубилеј дү- 
зәлтмәк тәшәббүсү шаири хејли һиддәтләндирмиш, 
гызғын е’тиразына сәбәб олмушду. 

«Молла Нәсрәддин» журналынын бајрам нөмрәсин- 
дә ән чох Сабирин әсәри дәрҹ едилмишдир. Еһтимал ки, 
Сабирин 9-ҹу нөмрә үчүн јаздығы ше’рләри гәсдән 
тә’хирә салынмыш вә бајрам нөмрәси үчүн сахлан- 
мышдыр, буна көрә дә 9-ҹу нөмрәдә онун һеч бир ја- 
зысы чап едилмәмишдир. 

Бајрам нөмрәсиндән сонра Сабирин ше’рләри жур-, 
налда көрүнмүр. Шиддәт едән хәстәлик ону даими: олараг 
сусдурмушду. 

Сабир һаггында хатирәләрини давам етдирәрәк, 
Мәммәдәли Сидги јазыр ки, Сабир бош отурмағы сев-. 
мәзди. Истираһәт саатларында китаб охујарды. Шәм- 
сәддин Саминин түрк лүғәтинә вә «Гамусүл-ә’лам»ына 
чох бахарды. Түркијәнин мәзһәкә јазан мәшһур шаи- ри 
һәҹвку Әшрәфин Истанбулда чап олунмуш әсәри вә 
Өмәр Хәјјамын рүбаиләри илә чох марагланарды. 
һәчвку Әшрәфин чап олунмуш әсәрини охумаг чох чәтин 
иди, чүнки Түркијә сансору онун рүбаиләриндәки 
ајры-ајры сөзләрин вә бәлкә дә ҹүмләләрии чап 
олунмасына иҹазә вермәдијиндән, һәмин сөз вә ҹүм- 
ләләрин јеринә нөгтәләр дүзүлмүшдү. Бу гәрар үзрә һәр 
рүбаидә бир нечә сөз галдығындан, о рүбаиләри охумаг 
чох чәтин олурду. Лакин Сабир бу рүбаиләри елә бир 
мәһарәтлә охујурду ки, елә бил өзү јазмыик дыр 

Бә зи вахт редактор вәзифәсини ифа едән Мәммә- 
дәли Сидги журналын ишләри үчүн почта, мәтбәәјә, ја 
литографијаја кетмәли оланда Сабир ону сахла Јар вә: 

— Дарыхырам, гој мән дә сәнинлә кедим, бир гәдәр 
һава алым, — дејә онунла бәрабәр чыхарды. 

Бәзәи дә редаксијанын Тифлисдә мүсәлман мәһәл- 
ләсиндән хејли узагда олдуғуна көрә дејәрди: 
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— Дур кедәк Шејтанбазара, ислам аләминдән бир 
илһам алаг, кәлиб сонра ишләјәк! 

Мәммәдәли Сидги јазыр ки, бир күн, сәһәр Сабир- 
лә бәрабәр редаксијадан чыхыб почта кедирдиләр. 
Почтда журнала мәхсус гутуну ачыб гәзет вә мәктуб- 
лары көтүрдүләр. Мәммәдәли Бакыда чыхан гәзетләри 
ачыб, бир-бир нәзәрдән кечирирди. 

Әрәсзадә адлы бир нәфәрин Бакы гәзетләриндә 
јаздығы узун-узады мәгаләләринин арды-арасы кә- 
силмирди. Мәммәдәли, јенә дә Әрәсзадә имзасы вә 
«Мабә’ди вар» сөзүнү гәзетдә көрүб, Сабирә мүра- 
чиәтлә: 

— Вај сәнин, Сабир! -- деди, — бу Әрәсзадәнин је- 
нә мабәди вар! 

Сабир күлүмсәди, бир сөз демәди. Трамваја миниб 
Шејтанбазара кетдиләр. Гајыданбаш Сабир гәзетләр- 
дән биринин кәнарында јаздығы бир рүбаини Мәм- 
мәдәлијә көстәрди: 

— Көр, — деди, — әкәр мәсләһәт көрүрсән, вер 
журнала чап олунсун. 

«Молла, Әрәсзадәнин вај, јенә мабә’ди вар...» мис- 
расы илә башланан Һәмин рүбаи «Гырманҹ» башлығы 
илә журналын 23 феврал тарихли 8-ҹи нөмрәсиндә чап 
олунмушдур. 

1911-ҹи ил март ајынын 2-дә күрҹү театрында мү- 
сәлман драм ҹәмијјәти Шекспирин «Отелло» тракеди- 
јасыны тамашаја гојмушду. Бу әсәри о заман Бакыда 
чыхан «Сәда» гәзетинин редактору һашымбәј Вәзиров 
тәрҹүмә етмишди. Тәрҹүмә бәрбад бир һалда иди. 

Тамашадан сонра редаксијаја гајытдыгда Сабир 
театрын өзүндәҹә јаздығы бир рүбаини Мәммәдәли 
Сидгијә ©ериб она тапшырмышдыр ки, рүбаини 
охусун, амма журналда чап етмәсин. 
    — Доғрусу будур, һашымбәј тәнгид севән адам 
дејилдир. Сән буну журналда чап етсән, о сәни дә, мә- ни 
дә өз гәзетиндә сөјәҹәкдир... 

Мүвәггәти редактор, Сабирлә разылашмајыб, рү- 
баини журнала вермәк истәдијини дејәндә, шанр нс- 
тәр-истәмәз буна разылыг вермишдир вә: 

«Өјлә бир тәрҹүмә ким, руһ Шекспир көрҹәк...» 
мисрасы илә башланан «Гырманҹ» башлыглы рүбаи 
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журналын 9 март тарихли 10-ҹу нөмрәсиндә чап олунду. 
Бу гырманҹ дәрҹ олунан сәһифәдә «Телеграф хә- 

бәрләри» башлығы илә башга телеграмлар арасында 
«Отелло» тамашасы һаггында бир хәбәр дә чап олун- 
мушду: 

«Тифлис —март ајынын 2-дә Мүсәлман драм ҹә- 
мијјәти һашымбәј Вәзировун «түрк» дилинә тәрҹүмә 
еләдији «Отелло» фаҹиәсини мөвге тамашаја гојду. 
«Тәрҹүмә» нәһајәт дәрәҹәдә ҹамаата хош кәлдијиндән, 
артистләрдән тәвәггә еләдиләр ки, һаман фаҹиәни дүбарә 
ојнасынлар». 

Бир нечә күн сонра Бакыдан алынан «Сәда» гәзе- 
тиндә һашымбәј Вәзировун һиддәтли ҹавабы охунду. 
Бунунла кифајәтләнмәјиб һашымбәј Вәзиров јенә Сабир 
һаггында әдәбсиз бир јазы бурахды. 

«Молла Нәсрәддин» журналынын һаглы тәнгидин- 
дән аҹығы кәлән һашымбәј Вәзиров гәзетинин 15 март 
тарихли 57-ҹи нөмрәсиндә «Молла Нәсрәддинә дәјәнәк» 
башлыглы бир рүбаи дәрҹ етмишдир. Бу рүбаидә 
Сабирин ады чәкилмир, јалныз «Ҹәлил» ады илә 
журналын баш редактору Ҹәлил Мәммәдгулузадәнин 
үзәринә сөјүш јағдырылыр. Рүбаинин сон мисрасында исә 
«Отелло»нун тәрҹүмәси һаггында Сабирин гырманҹына 
мүәјјән ишарә олмагла бәрабәр. «Сидги»нин дә ады 
чәкилир. 

Лакин бу нөмрәдән сонракы 16 март тарихли 58-ҹи 
нөмрәдә «Молла сарсаг Гулуја Тифлисдән» мәктуб 
шәклиндә јазылмыш вә «достунуз Гарпузуддөвлә» илә 
имзаланмыш олдугҹа әдәбсиз вә һәјасыз парча бүсбүтүн 
Сабирин әлејһинәдир. Бурада журналын мүвәггәти 
редактору Сидгијә анҹаг ишарә едилир. Бөјүк шаирә 
гаршы јазылан бу мурдар парча башдан-ахыра 
тәһгиредиҹи фөһш вә күчә сөјүшү илә долудур. Бу ја- 
зылар ингилабдан әввәлки буржуа мәтбуатындакы 
шәхсигәрәзлик вә виҹдансызлығын ән парлаг нүмунә- 
ләриндәндир. 

Бу ишдән хәбәр тутан Ҹәлил Мәммәдгулузадә 
Мәммәдәли Сидгијә тәЧили мәктуб јазыб тапшыр- 
мышды ки, ҹаным, баш-баша вермәк лазым дејил, сиз она 
ҹаваб вермәјин, анҹаг јери кәләндә онун өзүнү вә гәзетини 
тәнгид един. 
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Бу гәрар илә Сабир мүалиҹә олунур, һәм дә новруз 
бајрамына гәдәр журнала ара-сыра хырда рубаи шәк- 
линдә гырманҹ јазырды. 

Сабирин, Тифлисдә мүалиҹә едиләркән, журналда 
иштиракы һаггында јухарыдакы мә’луматы верәндән 
сонра Мәммәдәли Сидги јенә хәстә шаирин өз һа- 
лындан, онун мүалиҹәсиндән хәбәр верир. 

Бир һәфтә мүддәтиндә Сабир ичдији вә сүртдүјү 
дәрманлардан бир тә’сир көрмәди. Бир дә тәбибин ја- 
нына кетди. Тәбиб дәрманлары дәјишдирди, лакин 
бунлар да бир нәтиҹә вермәди. Онда консилиум чағы- 
рылды. Консилиумда иштирак едән тәбибләрдән бә’- 
зиләри хәстәјә ҹәрраһијјә әмәлијјаты едилмәсини 
мәсләһәт көрдүләр. Хәстәлик кетдикҹә шиддәт едирди. 
Нәһајәт, клиника шәраитиндә мүајинә етмәк үчүн хәстә 
шаир Тифлисин Авлабар адланан мәһәлләсиндәки 
хәстәханаја гојулду. 

Новруз бајрамыны Сабир хәстәханада кечирди. Бу 
бајрам мүнасибәтилә һазырланан нөмрә ү.чүн хүсуси 
материал топланырды. Мәммәдәли Сидги Сабирдән дә 
бајрам һаггында бир шеј јазмағы хаһиш едәндә о, бир 
гәдәр фикрә кедәндән сонра ҹаваб верди ки: 

— Кәләсән, бу ил бајрам нөмрәсинин бүтүн мате- 
риалыны ше’рлә верәк, һәм орижинал бир шеј олсун, 
һәм дә мәндән сбнра бир јадикар галсын. 

Мәммәдәли Сидги хәстә шаирә әзијјәт  вермәмәк 
үчүн, онун бу фикрини бәјәндисә дә, чох тә’кид етмә- ДИ 

вә: 
— Өзүнү зора салма. Баҹардығын гәдәр јаз! — 

деди. 
Сабир дә журналын һәмин нөмрәси үчүн јарымчыг 

галмыш бөјүк бир ше’р вә јухарыда адларыны чәк- 
дијимиз мәнзум вә мәнсур парчалары јаза билмишди. 

Бөјүк шаирин хәстәлији күндән-күнә шиддәт едир- 
ди. һеч бир дава-дәрман кар еләмирди. Хәстәханада 
шаирә мүалиҹә едән тәбиб јенә консилиум чағырыл- 
масыны мәсләһәт көрдү. Дүбарә шәһәрин ән көркәмли 
профессор ә тәбибләри тибби мүшавирәјә топлашды. 
Хәстә мүфәссәл сурәтдә һәртәрәфли мүајинә едиләндән 
сонра јенә һәкимләрин бир һиссәси ҹәрраһијјә 
әмәлијјаты апарылмасыны тәклиф етди. Галанлары 
исә, ҹәрраһијјә әмәлијјатынын вахты кечдијини 
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вә сәмәрәсиз олаҹағыны, хәстәнин исә бу әмәлијјата таб 
кәтирмәјәҹәјини нәзәрә алараг, бунун әлејһинә рә’ј 
верди. 

Чәрраһијјә әмәлијјаты тәрәфдары олан һәкимләрин 
тәклифи Сабирә чатдырылды вә она хәбәр верилди ки, бу 
әмәлијјаты апармаг үчүн хәстәнин јазылы разылығы 
лазымдыр. Сабир буна разы олмады: 

— Мәним гарным сандыг дејил ки, ачыб өртсүнг ләр, 
— деди. 

Тәбибләр Сабирин хәстәханада галмағына еһтијаҹ 
олмадығыны сејләдиләр вә апрелин әввәлләриндә Са- 
бир хәстәханадан «Молла Нәсрәддин» журналынын 
редаксијасына көчдү. Она мүалиҹә едән һәким јенә дә 
бә’зи дәрманлар верирди. 

Тәбиәтҹә сон дәрәҹә зәнкин олан Тифлисин баһары 
кәлмишди. Сабир шәһәрин мүсәлман мәһәлләсиндә олан 
ботаника бағында кәзмәји чох севәрди вә орада — бағын 
ән гуртараҹағындакы шәлаләнин јанында дәрин 
фикирләрә даларды. 

Амансыз хәстәлик јенә дә өз дәһшәтли ишини көр- 
мәкдә иди. Бөјүк шаир Тифлисдә дә әлаҹ тапмаг үми- 
дини итириб Шамахыја гајытмаг фикринә дүшдү. Март 
ајынын сонларында Чәлил Мәммәдгулузадә дә Тифлисә 
гајытды вә бир аздан сонра Дзәрбајҹан демократ 
әдәбијјатынын ики бөјүк вә өлмәз нүмајәндәси Тифлис 
вағзалында, даими олараг видалашды. Сабир вәтәни 
олан Шамахыја јолланды, Ҹәлил Мәммәдгулузадә исә 
гара гүввәләрә гаршы мүбаризәни давам етдирмәк үчүн 
Тифлисдә галды. 

Мәммәдәли Сидгинин мә’луматына көрә ијунун 
ахырларында Аббас Сәһһәт, Сабири Шамахыдан Ба- 
кыја кәтирир. Бакыда Сабирин хәстәлији даһа да шиддәт 
едир, һәкимләр онун сон күнләри олдуғуну Сәһһәтә 
сөјләјирләр. Сәһһәт ону Шамахыја апарыр. 1911-ҹи ил 
ијулун 12-дә (25-дә) «Молла Нәсрәддин» редаксијасы 
Сәһһәтдән белә бир телеграм алыр: 

«Ијулун 12-дә Сабир вәфат етди. 
, Сәһһәт». 

Гырх алты ил әввәл һәсрәт долу көзләрини јуман 
бөјүк Сабир бу күн дә өз халгынын фикриндә, руһунда, 
зөвгүндә јашајыр. 
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М. ҺАЧЫНСКИ 

\Ә. САБИР ҺАГГЫНДА ХАТИРАТ 

1905-ҹи илдә «һәјат» гәзетәсиндә ишләдијим заман 
мәрһум Сабир идарәјә кәлмишди. Сүбһ заманы иди. 
Ичәри дахил олуб шаир, Авараны сорушду. Мән 
истәмәдим ки, өзүмү билдирим. Дедим: 

— Авара бир саатдан сонра кәләҹәк, әкәр тәлә- 
еирсиниз, нә гуллуғунуз вар исә бујурунуз, дејәрәм. 

Сабир: 
— Мән истәјирдим көрүм бу неҹә адамдыр, доғру- 

дан да аварадыр вә јаинки кефинә чатыб өзүнә тәхәл- 
лүс гојубдур. 

— Бизим кими бир адамдыр, анҹаг авара дејил, 
әһли-руһ бир адамдыр. 

Сабир: 
— Бәс онда сән аллаһ, она де ки, јазыгдыр, адыны 

дәјишдирсин. Бизим Ширванда бири варды, адыны 
«Мәһрум» гојмушду. Бичарә өвлад тәрәфиндән сонра да 
мәһрум олду. Инди горхурам ки, бизим Аварамыз 
гијамәтәҹән дүнјада авара гала. 

Мән күлүб өзүмү нишан вердим. Шаирин сөзү је- 
рини тутду. 

*Мә’лумат», 21 ијул 1911, М /&• 
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КИЧИК БИР ХАТИРАТ 

Јери кәлмишкән аҹизләри дә мөһтәрәм шаиримиз 
Сабир һаггында бир парча хатират јазыб бу кеҹә1 ону 
јад едәнләрә тәгдим етмәји фајдадан хали көрмәдим. 

САБИР ТИФЛИСДӘ 

1911-чи илин әввәлләриндә Сабир мүалиҹә үчүн 
«Молла Нәсрәддин» идарәси тәрәфиндән Тифлисә кә- 
тирилмиш иди. Сабирин хәстәлији күн-күндән шиддәт 
етмәкдә иди. Хәстәлијинә бахмајараг Сабир јенә дә 
јазмагдан әл чәкмирди. Һәр күн Бакыдан алынан түрк 
(Азәрбајчан) гәзетләрини тәТиб едиб әһвали-зәманәни 
мүтәзәммән ше’рләр јазмагда давам едирди. һәтта 
Күрдәмирдән вагона отуруб Тифлисә кәләнә гәдәр јслдз. 

Ағладыгҹа киши бигејрәт олур, 
Нечә ки, ағлады Иран олду.— 
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ше’рини јазыб кәтирмишди. Сабир илә бир отагда ја- 
шадығыма көрә бә’зән Сабир јатдығы бир һалда оја- 
ныб мәни отурмуш көрдүкдә «гәләми ал, бу тазијанәни 
јаз, бу гәмчини јаз» дејәрди. 

Сабир Тифлисдә икән мүсәлман һиссәси олан Шеј- 
таибазара кедиб орада өз халгы арасында кәзиб-до- 
ланыб Тифлисин кәнҹ зијалылары илә мүсаһибәдә 
булунарды. 

Сабирин севдији јер Тифлисин Ботанически адла- 
нан бағы иди ки, чох вахт Сабир һәмин бағын ашағы- 
еындан ахан чајын јухары тәрәфиндә отуруб орадакы 
мәнзәрәләри сејр едәрди. 

Сабир чох хошсөһбәт вә һазырҹаваб бир шаир иди. 
Лакин хәстәлик ону елә бир ағыр һала салмыш иди ки, 
бә’зән данышмагдан белә усанырды. 

Сабир ше’р јазанда, јахуд башга вахтларда Шәм- 
еәддин Саминин турк гамусуну чох мүталиә едәрди. 
Түркијәли һәҹвку Әшрәфин түркҹә вә Өмәр Хәјјамын 
фарсҹа рүбаиләрини охумағы чох севәрди. 

САБИР ХӘСТӘХАНАДА 

Сабир Тифлисә варид олдугдан сонда мүалиҹә үчүн 
Тифлисин бир чох ән мәшһур һәкимләринә мүраҹиәт 
олунду. һәкимләрин вердикләри дәрманлардан бир 
мәнфәәт һасил олмадығына көрә, ахырда һәкимләр 
әмәлијјаты-ҹәрраһијјә (операсија) олунмагдан өтрү 
Сабирин хәстәханаја верилмәсини мәсләһәт көрдүләр. 
Сабир о вахт Тифлисдә көзәл хәстәханалардан бири 
һесаб олунан Арамјанс хәстәханасЫнда јатырды. 

Хәстәхана тәбиб вә ҹәрраһлары Сабирин гара ҹи- 
јәр хәстәлијини дүрүст кәшф етмәкдән өтрү дәфәләрлә 
ҹәм олуб мәшвәрәтдә булундулар. Ахырда бу гәрара 
кәлдиләр ки, әмәлијјати-ҹәрраһијјә јапыб Сабирин 
гара ҹијәринә бахсынлар, кәсилмәси мүмкүн олдуғу 
сурәтдә (јә’ни вахты кечмәмишсә) бурадаҹа кәснб 
сағалтсынлар. Сабир буна разы олмајыб һәтта зара- 
ф(атјана бир сурәтдә һәкимләрә мүрачиәтлә «мәним 
гарным сандыг дејил ки, ачыб ичинә бахыб өртәси- 
низ!» — деди. 

Бу гәрар үзрә Сабир әмәлијјати-ҹәрраһијјәјә разы 
слмадығына көрә,. хәстәханадан чыхды. 
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Бурасыны дәрхатир етмәлијик ки, Сабир хәстәха- 
нада јатдығы һалда да јазмагда давам едирди. һәтта бир 
күн новруз бајрамы үчүн «Молла Нәсрәддин» 
мәҹмуәсинә бир ше’р јазмаға башламыш олдуғуну мәнә 
көстәрди. Лакин хәстәлији шиддәт етдијинә көрә, һәмин 
ше’р битмәмиш галды. 

Сабир хәстәханадан чыхдыгдан сонра хәстәлији 
күн-күндән шиддәт етмәјә башлады. Шамахыја көн- 
дәрилмәсини арзу етди. 

САБИРЛӘ СОН КӨРҮШ 
; Үчүнҹү зәнк вурулдугдан сонра Сабирлә ахырынҹы 
олараг көрүшүб, өпүшүб Бакы тәрәфә азим олан 
гатардан чыхдым. Гатарын дәрин нәфәсләр алан па- 
ровозу куја дәрдинә әлаҹ олмајан бу шаири апарды- 
ғыны һисс едәрәк бир нечә әләмли фит вердикдән сонра 
һирс илә јериндән Һәрәкәт едиб бир даһа архасына 
бахмајараг Тифлисдән узаглашды... 

Јас телеграмы 

Сабир кетдикдән сонра, ијулун 13-дә Памахыдан Аббас 
Сәһһәтдән белә бир телеграм алдым: «Сабир вәфат 
етди». 
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«Јашыл јарпаглар» китабы, 1922. 



 

САБИР ӘФӘНДИНИН СӘРКҮЗӘШТИНДӘН 

БИР ПАРЧА 

^Сабир әфәндинин ән јавуг әһбабларындан бирнси 
олдуғум үчүн бу мәгалә илә милләтимизә онун сәркү- 
зәштиндән бир нечә кәлмә мә’лум етмәк истәјирәм. 

Сабир әфәндинин дарүлбәгадан дарүлүгбајә рәһләт 
етмәјинә сәбәб олан нахошлуғу — алтда јаздығым сәбәбә 
көрә онда әмәлә кәлдиј 

1908-ҹи илдә «Молла Нәсрәддин» мәҹмуәләринин 
бириндә Шамахы газысы мәрһум һаҹы Мәҹид әфән- 
динин1 көһнә рә тәзә һәрәми илә нә төвр рәфтар етмәк 
ЈЗӘСМИ чыхдығына көрә шәһәр әһалисинин ичиндә ҹүр 
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бәчгүр данышыглар вүгу булмагдан дол.ајы, бу төвр 
намүнасиб бир һәрәкәти јапан ким олдуғуну ахтаран заман, 
Сабир әфәндинин дүшмәнләри — авамүннас арасында белә 
бир шајиә бурахмышдылар ки, куја мәрһум неҹә ки, 
«Молла Нәсрәддин»ә мәгалә көндәрир, һәмчинин рәсм дә 
көндәрир 

Авам ҹамаат исә Сабирин билкүллијјә рәссамлыг- 
дан хәбәри олмадығыны нәзәрә алмајыб ону мүттәһим 
тутдулар. Сабир әфәнди исә һәмин һаҹы Мәҹид әфәндинин 
васитәсилә өзүнү ҹамаат һүзурунда мүттәһимликдән хилас 
етдисә дә, лакин икинҹи бир рәсм (Шамахы Јухары гала 
мәсҹидинин һәјәтиндә дәфн олан мәрһум һаҹы Сејидәли 
ағанын гәбри үзәриндә әјләшмиш бир гадын рәсми2) 
ҹамааты нәһајәт дәрәҹәдә мүтәәссир етмишди. һәмин 
вахтда Сабирин дамадындан бири3, авам синфинин ән 
мүтәәссибләриндән олдуғуна көрә, әлинә тапанчасыны 
алыб шејтаныны галдырараг Сабир әфәндинин үзәринә 
гәфләтәв атылыб дүз үрәјиндән вурмаг истәди. 

Сабир әфәнди горхудан биһуш олуб јерә дүшдү. һуша 
кәлдикдән сонра нечә күн јатагда јатыб өзүнү дүзәлтди. 
Бунун дүзәлмәји заһири дүзәлмәк иди. Батиндә етдији бөјүк 
хүфәтдән долаји, өзү сөјләјән, бир вәрәм әмәлә кәтирмиш, 
күнбәкүндән дәруни хәстәлик чәкмиш бир инсан кими кери 
кедиб вә ахыры гара ҹијәр нахошлуғуна кирифтар олуб, 
чох зәһмәт чәкдикдән сонра худанын рәһмәтинә васил олур. 
Нахошлуғунун шиддәтли заманында мән сөјләдим ки, 
Сабир әфәнди, нә үчүн өзүнү көзләмәјиб һәр шејдәв өтрү бу 
гәдәр гүссә вә хүфәт етдин ки, ахырда белә нахошлуға 
кирифтар олдун. Мәнә ҹавабы бу рүбаи олдуг 

Аризи гәмләр әлиндән үрәјим шишмиш иди, 
Зәнн едирдим едәҹәкдир она чарә ҹијәрим. Бәхти-мәнһусимә 
бах, мән бу тәмәннадә икән, 
Башлады шишмәјә инди үзүгарә ҹијәрим. 
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«Јашыл Јарпаглар» китабы, 1922: 



 

УЗАГ КЕЧМИШЛӘРДӘН ӘСКИ ХАТИРӘЛӘР 

Гырх беш-гырх једди ил бундан әввәл Шамахы 
шәһәриндә оранын зијалылары вә зәнкинләринин тә- 
шәббүсү илә бир мәктәб ачылмышды. Мәктәбин ида- 
рәси мәрһум һаҹы Сејид Әзимин өһдәсинә бурахыл- 
мышды. Мәзкур мәктәб Азәрбајҹан вә фарси олмаг үзрә 
ики шө’бәдән ибарәт иди... 

Бурада чоҹуглар илә һесаб, ҹоғрафија вә гисмән 
тарих дәхи кечирилирди. Мүдирин сә’ји вә фәалијјәти 
сајәсиндә мәктәб мүнтәзәм вә көзәл шәклә кирмиш; 
дәрсләринин дүзкүн вә мүнтәзәм кетмәснлә мәктәб аз 
заман ичиндә кәрәк мүтәшәббүсләрин, кәрәк саирлә- 
ринин диггәтләрини. ҹәлб илә е’тибарларыны газан- 
маға мүвәффәг олмушду. Сејиднн јахын достларындан 
беш-алты нәфәр тәрәфиндән мәктәбин зијарәтеднлмә- 
јән күнү јох иди. 
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Кәләнләр саатларла сон синифләрдә отурурлар, 
Сејидин көзәл бир тәрзи-тәдрис илә вердији фарс 
дәрсләрини динләрләр; чоҹугларын ҹәлд вә чапуг 
ҹавабларилә марагланырдылар. Мәктәб чоҹуглары 
арасында ән чох диггәти ҹәлб едән зәки вә ҹәлд чоҹуг 
Сабир иди. 

Бүтүн јолдашларындан јашҹа кичик, бәдәнҹә гајәт 
зәиф олан Сабир динҹ, сакит вә олдугҹа зәки вә ҹәлд иди- 
Нәһајәтсиз зәкавәти, мә’гул вә көзәл ҹаваблары илә чоҹуг 
Сабир динләјәнләри һејрәтә кәтирирди. 

О заман фарси лисаны Сә’динин «Күлүстан» ки- 
табы илә кечилирди. Мәрһум һаҹы Сејид Әзим јери 
дүшдүкҹә фарс лисанындакы парчаларын нәзмән тәр- 
чүмәсини Сабирдән тәләб едирди. Бу мини-мини тәр- 
\ҹүмәләр олдугҹа көзәл вә аһәнкдар чыхырды. Муәллим 
Сејид Сабирдә бөјүк исте’дадын кизләндијинә гане иди вә 
онун үчүн дә мүхтәлиф вә мүтәәддид вәсаитлә чоҹуг 
Сабирин руһунда мөвҹуд мәш’әли јандырмаға 
чалышырды. Мәрһум Сејид Сабир һаггында 
јанылмајырмыш. Фәгәт чоҹуг Сабирин бөјүк шаир- 
лијинә шаһид олмасына вахтындан ирәли өлүмү мүсаидә 
етмәди. Иштә азәрбајҹанлыларын руһларындан доған 
тәрәннүмләри өз «һопһоп»унда авамдан тутмуш, 
зијалыларадәк охунаҹаг вә анлашылаҹаг садә диллә 
тәрәннүм едән Сабир һаггында пәк гысаҹа хатирә... 
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*Сабир» китабы, 1924. 



 

I 

АЛ ҜӘЛДИ, МОЛЛА ӘМИ 

«Молла Нәсрәддин»ин биринҹи илинин биринҹи 
нөмрәсиндә «Молла Нәсрәддин» шивәсинә јарајан 
мүзһик ше’рләрдән бир нүмунә чап олунмушду: «Ли- 
сан бәласы». 

Еј дил, дәхи динмә вә сүкут ет, сәни тары, 
Лал ол вә данышма! 

Сал башыны ашаға вә һеҹ бахма јухары, 
Мал ол вә данышма! 

вә и. а. 
Неҹә ки, мә’лумдур, бу ше’ри јазан әсла шаир дс- 

јил иди. Бу бир нүмунә иди ки, буну биринҹи нөмрәдә 
дәрҹ етмәкдә биз һәгиги «Молла Нәсрәддин» шанрини 
ахтарырдыг. Биз Сабири вә Мәшәди Сижнмгулуну 
ахтарырдыг. 
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Бир тәрәфдән биринҹи нөмрәмизи ше’р бабәтиидән 
јарымчыг бурахмаг истәмирдик вә дикәр тәрәфдән дә 
Сабирин вә Мәшәди Сижимгулунун дүнјада 
варлығындан хәбәрдар дејилдик. Әлимиздә дә бу бир' 
нечә јаланчы ше’р парчаларындан габил бир шеј јо:с 
иди. 

Анҹаг буну дејә биләрик ки, өз-өзлүјүндә начиз бу 
ше’рләр чох бөјүк нәтиҹәјә сәбәб олду: Ширван тор- 
пағында, газы һаҹы Мәҹид әфәнди кими ҹанаварын 
горхусундан сабун тијаны далында кизләнән Әләкбә 
Сабирин әлинә «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. Мәбада һаҹы Мәҹид 
әфәндинин мүридләри вә гочулары хәбәрдар олалар! 
Јохса мәни сәнксар едәрләр. Ал кәлди, Молла әми: 

Билмәм нә көрүбдүр бизим оғлан охумагдан?! 
Дәнк олду гулағым! 

Журнал, гәзетә, һәрзәвү һәдјан охумагдан, 
Инчәлди ушағым! 

Ағлын апарыб бәс ки, бахыр күндә гарајә, 
Јарәб, нә һәмагәт! 

Сөз етмәз әсәр, чарә галыб инди дуајә, 
Тәдбир елә, өврәт? 

вә и. а. 

Јенә: 

Бу чәрхи-фәләк тәрсинә дөвран едир инди, 

Фә’лә дә өзүн дахили-инсан едир инди! 

һә! Неҹә олду «Молла Нәсрәддин»ин «Лисан бә- 
ласы»нын шаири? 

Сәсини хырп кәсди вә кәсмәкдән савајы өзкә бир 
әлаҹы јох иди. О сәбәбә ки, Сабир мәрди-мәрданә өзүнү 
туллады «Молла Нәсрәддин» мејданына вә елә бир 
нәрилти вә курулту илә далбадал јазмагда давам етди ки, 
һәтта бәлкә өзүнә бәрабәр олан Мәшәди Сижимгулуну да 
хејли бир вахт сүкутда сахлады вә елә јадыма кәлир ки, 
Сабирин «Молла»да зүһурундан 
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та ил јарыма гәдәр Мәшәди Сижимгулунун мәнзм әсәри 
идарәмизә кәлиб чатмады. 

«Сижимгулунамәјә» мүгәддимәдән, 1927, 

САБИР БАРӘСИНДӘ ХАТИРАТЫМ 

«Молла Нәсрәддин» мәҹмуәси 1906-ҹи илин апрел 
-ајынын једдисиндә нәшрә башлајанда биз Сабири та- 
нымаздыг вә Сабир адлы шаирин варлығыиы ешит- 
мәмишдик. Әкәр бизим шивәмизә јарашан белә бир 
ләззәтли шаирин дүнјада олдуғуну зәнн етсә идик, 
биринҹи нөмрәмизи онун гәләми илә бәзәмәмиш меј- 
дана гәдәм гојмаздыг- 

Сабирин биринҹи ше’ри идарәмизә һаман вахт кә- 
либ чатмышды ки, једдинҹи нөмрәни пајлајыб сәкки- 
зинҹини Һазырламагдајдыг. 

Белә мә’лум олур ки, гијмәтли шаиримиз једдинҹи 
нөмрәдә «Нијә мән дәрсдән гачдым» сәрлөвһәли мә- 
галәни охујуб, бу барәдә ушағын атасына һаман кн- 
најәли ҹавабы јазыр ки, биз ону сәккизинҹи нөмрәдә чап 
етмишик: 

Ол күн ки, сәнә халиг едәр лүтф бир өвлад, 
Олсун үрәјин шад!........  

Бундан белә мә’лум олур ки, әзиз јолдашымызын 
мәҹмуәмизә кәлиб чатан биринҹи әсәри һәмин инди гејд 
етдијимиз мәнзумәдир вә јери дүшүбкән, лазым билирәм 
Сабирлә мараглананлара играр едәм ки, мәҹмуәмизин 
дөрдүнҹү нөмрәсиндә дәрҹ олунан вә һәр 
«һопһопнамә»јә дахил олан «Милләт неҹә тарач 
јолур-олсун, нә ишим вар» адлы мәнзумәни ки, бу са- ат 
ҹамаатымыз ону Сабирә иснад верир, Сабирнн ол- 
|дуғуну мән инкар едирәм1: Әввәла о сәбәбә ки, һәмин 
рөнзумәнин әл јазысы Сабирин хәтти илә јазылмамыш- 
дыр; икинҹи дәлилим будур ки, ше р өзү неҹә кн, ше’р 
усталары, мүлаһизә едә биләр, — бир гәдәр зәифдир вә 
бәһәр сурәт Себирә јарашмыр Бурада сабир шивәси вә 
Сабир руһу көрүнмүр. Мәним Памлн нәзәријјәмин 
әксини бирҹә шаирин дәсти-хәтти тәс- 
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диг едә биләр, әкәр бир кәсдә варса, зүһура чыхмағы арзу 
олунур. 

Неҹә ки, јухарыда әрз олунду, Сабири биз габаг- 
ларда танымаздыг вә һаман сөјләдимиз биринҹи әсәри 
Тифлисдә мәтбәәмизә кәтирән бир намәлум шван оғлан 
олду. Бу адам пакет ичиндә мәктубу верир јолдашым 
Өмәр Фаигә вә гачыб кедир. Фаиг бир тәрәфдән тәәҹҹүб 
едир вә бәлкә о мәктубу бәдхаһлар тәрәфиндән бизә тәһдид 
вә сөјүш зәнн едир. 

Демә о сөјүш әвәзиндә һаман дәјәрли мәнзумә» имиш: 

Ол күн ки, сәнә халиг едәр лүтф бир өвлад, 
Олсун үрәјин шад!. .......  

Бәли, чап еләдик, анҹаг бәс буну јазан ким? Ај јолдаш 
Фаиг, нијә гачды о залым оғлу, кимдир ону көндәрән? 
(чүнки әсәр имзасыз иди, «һопһоп» имза- сыны идарәмиз 
гојду). 

Аһа! Бир ики һәфтә кечмәмишди, һаман намә’лум 
оғлан јенә мәтбәәмизә бир пакет кәтирир вә Фаитә верир. 
Јенә гачыр кедир. Бу дәфә дә пакетин ичиндәки совгат — 
атанын дәрс охујан оғлундан килајыдырг 

«Билмәм нә көрүбдүр бизим оғлан охумагдан» ки 
мәҹмуәмизин 11-ҹи нөмрәсиндә дәрҹ олунубдур. 

«Аман күнүдүр, Фаиг јолдаш, тап о залым оғлуну». 
«Тапарам, тапарам, сәбр ет, јолдашым, бир дәкәлсә 
бурахмарам». 

Елә ки, бир һәфтә дә ондан сонра һаман оғлан је- нә о 
минвал илә әлиндә пакет кәлир мәтбәәјә вә пакети гојур, 
истәјир гајыда, јолдашым Фаиг бу дәфә дүшүр онун 
далынҹа вә апарыр чыхардыр ермәни базарынла 
шамахылы Шејховларын хәлчә мағазасына. 

Шејховлар габагҹа мәтләби ачмаг истәмирләрмиш- 
ләр, анҹаг Өмәр Фаигин тә’киди илә мәсәләни ачыр- лар, 
— анҹаг бу шәртлә ки, сөһбәт бурадаҹа галсын. 

Демәк, бичарә Сабно мүһитин шәраитини мүлаһи- 
зә етмәк бабәтиндән «Молла Нәсрәддин»дә өз ишти- 
ракыны нәһајәт дәрәҹәдә кизли тутмаг истәјирди вә хејли 
бир заман елә дә олур вә бу сәбәбдән дә биз она вердијимиз 
«һопһоп» тәхәллүсү сонралар өзү дәјишиб мүхтәлиф 
имзалар гајырды. 

 
 
 
 
 
 
                                                                                        158 



һәмин мүхтәсәр мәгаләмизә бу бир нечә чумлән» 
дә артырмаг истәрдик. 

Сабир бу тәхәллүс алтында бизим шаиримиз дејил, 
Сабир — ејни сәбр вә тәһәммүл саһиби — диндар бир- 
шаирин тәхәллүсүдүр ки, дүнјанын ҹөвр вә ҹәфасына, 
инсанларын күнаһ вә мә’сијәтинә мүтәһәммпл олуб, — 
јахшы, дүнјанын интизарында галыр ки, бу да иман вә 
е’тигад әһлинин гисмәтидир. 

Биз, неҹә ки, әрз олунуб, Мирзә Әләкбәр Сабир- 
тәхәллүслү шаир билмирдик. Онун үчүн дә «һопһоп- 
намә» китабында Сабирин «Сабир» тәхәллүсү алтын- да 
јазыланын дәрҹини көрәндә она әфсус етдик ки„ «Даш 
гәлбли инсанлары нејләрдин илаһи» кими бир- 
мәнзумәјә (сәһифә 174)2 һаҹы Мәҹид Әфәндизадәнин 
вәфаты мүнасибәтилә Сабирин чох јаныглы вә мүтә- 
әссир гәсидәси дәрҹ олунуб (313-ҹү сәһифә). 

Онун үчүн мән һәмән вахт «Сабир» ләфзини бир- 
јанда көрәндә вә ешидәндә белә бир хәјалата ҹумурам: нә 
үчүн дүнја белә гурулубдур ки, күн ләкәсиз олмајыр вә 
гызыл күл тикансыз битмәјир. Вә бәлкә һәмин дүнја 
ганунунун тә’сириндәндир ки, «һопһоп» кими ән 
гијмәтли вә надир бир шаиримизин күлкарлығынын 
ичинә диндарлыг сармашыглары да кәлиб' гарышајды 
кәрәк. 

«Сабир күтүбханасынын 10 иллији» китабы. 1929, 
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ХАТИРӘЛӘРИМДӘН 

«Молла Нәсрәддин» мәчмуәси нәшрә башламыш вә 
беш-алты нөмрә јајылмышды. 

Бир күн Өмәр Фаиг мәтбәәдә чалышаркән («Молла 
Нәсрәддин»ин идарәсилә мәтбәә бир јердә дејилди, аралары 
чох узагды) мәтбәәјә бир чоҹуг кәләрәк кичик бир мәктуб 
тәгдим етмиш вә дәрһал гыјыдыо кетмишди. Бу кичик чоҹуг 
тәрәфиндән тәгдим едилән мәктуб Фаиги дәрһал 
марагландырды. О, мәктубу ачды вә һеч көзләмәдији бир 
һалда мәктубун көзәл сәлис вә һәззли бир парча ше’рдән 
ибарәт олдуғуну көрдү' Фаиг чоҹуғу ахтарды, чоҹуг јох 
иди. Мәтбәәдән бајыра атылды, фәгәт чоҹуг һарада, о чохдан 

кетмишди. 

Бәс неҹә олсун? Шаири неҹә тапмалы? Чох дүшүн- 

дүкдән сонра кәлән һәфтәни көзләмәји вә һаман пос-  
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тачы чоҹуг бир дә кәләрсә, онун ваеитәсилә шаири 
тапмағы гәт едирләр. 

Ше’ри севә-севә чап едирләр. Шаирин өзү имза 
атмадығындан имза јериндә «һопһоп» гојдулар. 

О бири һәфтә јенә Фаиг мәтбәәдә чалышыркән, на- 
мә’лум постачынын кәлдијини көрдү. Ушаг мәктубу 
тәгдим едән кими јенә гајыдыб кетмәк истәди. Артыг 
Фаиг фүрсәти фөвтә вермәјәрәк ушағы тә’гибә баш- 
лады. Ән ахырда ушаг бир тиҹарәтханаја дахил олду. 
Фаиг дә онун архасынҹа ичәри кирди. Фаигин әски 
досту олан маарифпәрвәр Шамахы таҹирләриндән 
Сәмәдов1, Фаиги көрәр-көрмәз ајаға галхыб ону мәм- 
нунијјәтлә гаршылады. Онлар чохданбәри көрүшмә- 
дикләриндән бу тәсадүфдән чох шад олдулар. 

Сәмәдов үзүнү Фаигә тутараг деди: 
— Нә әҹәб тиҹарәтханаја тәшриф бујурмусунуз? 
Фаиг индиҹә тиҹарәтханаја кирән чоҹуғу 

көстәрәрәк, онун ким олдуғуну вә онун мәҹмуә үчүн 
кәтирдији ше’рләрин кимин тәрәфиндән јазылдығыны 
бил- мәк истәдијини сөјләди. 

Сәмәдов күләрәк деди: 
— Бу ушаг бизим ушаглардандыр. Ше’рләр исә 

Шамахылы шаир Мирзә Әләкбәр Сабир Таһирзадә- 
ниндир. Өзүнүзә мә’лум олдуғу кими Шамахы бир 
мөвһумат јуваеыдыр. Буранын молла вә әфәндиләри 
бүтүн руһани гисминин ән мүртәҹе’ләриндәндирләр. 
Сабир чох горхдуғундан мәҹмуәјә јаздығы мәктубла- 
ры идарәнин адресинә јаза билмир, горхур ки, бәлкә 
постаханада да һаҹы Мәҹид әфәндинин мүридләрин- 
дән олар вә Сабирин «Молла Нәсрәддин» адресинә 
мәктуб көндәрдијини көрүб һаҹы Мәҹид әфәндијә 
хәбәр веррр. Буна көрә Сабир мәктублары бизим ад- 
ресимизә көндәрир. Чүнки бизим адымыза көндәрилән 
мәктублар Шамахыда руһаниләрин вә онларын мү- 
ридләринин нәзәр-диггәтини ҹәлб етмир. 

Бундан сонра «Молла Нәсрәддин» идарәси арасы 
кәсилмәдән, һәр һәфтә Сабирдән ше’рләр алырды. Бу 
ше’рләр мәҹмуәдә чап олундугда мәҹмуәнин алыҹы- 
лары чохалыр, тиражы да артырды. Буна көрә Дс 
«Молла Нәсрәддин» идарәси Сабирә чох аз бир зәһмәт 
һаггы—ајда онҹа манат пд кандәрирди. Бу пулу 
Сәмәдов васитәсилә она чатдырырды. 
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Сабирин ше’рләри вә јарадыҹылығы барәдә јазма- 
јаҹағам. Онун әсәрләрини охумајан вә ону танымајан 
јохдур.*. 

Сабир хәстәләниб мүалиҹә үчүн Тифлисә кәләндә 
Мирзә Ҹәлил ону өз евиндә гонаг сахлајырды... Мөһтә- 
рәмә һәмидәханым (Мирзәнин рәфигәси) үчдөрдјүз 
маната гәдәр һөрмәтли шаиримизә хәрҹ гојмушду. 

Мирзә Чәлил күлә-күлә сөһбәт едир вә дејирди ки: 
«Бизим евимиздә әввәлләрдә дә сәлигә јох иди. Сабир 
евдә хәстә јатанда да биз она, чох севдији чајы белә сәлигә 
илә вә дојунҹа јетирә билмирдик. Она көрә бир күн чох 
чајсыз галдығындан белә зәрифанә бир бејт иншад 
едәрәк охуду: . 

Молла самаварындан дәрда, һәзар дәрда, 

Бир истәканы инди, бир истәканы фәрда. 

Еј... каш, Сабир инди јашајајды, гајғыкеш фиргә 
мизин вә һөкумәтимизин шаирләрә вә үмумијјәтлә ја- 
зычылара неҹә гијмәт вердијини көрәјди. 
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...Мән Сабири беш ил әрзиндә таныјыб билмишәм. 
Илк дәфә мән онунла Шамахыда тә’сис едилмиш 
«Үмид» адлы үсули-ҹәдид мәктәбиндә таныш олму- 
шам. Мәни атам көһнә үсул мәктәбиндән чыхарыб со- 
југ вә чискинли пајыз күнләринин бириндә Сабирин 
мәктәбинә тәслим етди. Тәбиидир ки, атамын бу гәра- 
ры бир пара көһнә фикирли гоһум-әгрәбамыз вә аш- 
на-достумуз тәрәфиндән тәсвиб едилмәди. Атама 
мәзәммәт едән мө’мүнләр чох олду. Нәдәнсә атам 
әзминдән дөнмәди, мән дә «Үмид» мәктәбиндә тәһснлә 
давам етдим. 

Сабир бир аз арыг, узун сифәтли, дәрин, ојнаг во 
парлаг көзлү, орта бојлу, гара хәтли бир мүсәлман 
кишис-и иди. Әввәлләр ајағына топдабан башмаг, әј- 
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шшә гара маһутдан бүзмәли ширван чухасы, алтындан 
бир аз узун ики дөшлү архалыг кејәрди. Башына исә 
гышда дәридән, јајда маһутдан әмири папаг гојарды. 

О, синфә кирәркән чох гаш-габаглы көрүнүрдү. 
Әввәлләр онун гаш-габағы нә мәним, нә дә јолдаш- 
ларымын хошуна кәләрди. Биз көһнә үсул мәктәбиндә 
фалагга вә чубуг көрмүшдүк. Бир гүсур етдикдә бу ҹәза 
адәтләрини бир ганун олараг гәбул едирдик. Сабирдә исә 
фалагга вә чубуглардан азад олдуг, фәгәт севинмәдик. 
Сәбәб? Чүнки Сабир биаи тә’сирли сөз- ләрлә 
данлајырды... О, бир шејдән мүтәәссир олдугда көзләри 
алов сачыр вә кениш алнында көј дамарлар заһир 
олурду. О, бир күн чох гәмкин вә мүзтәриб иди. Синфә 
ҝирдикдә биз һамымыз буну дујдуг. Онун һа- 
ләти-руһијјәси һамымыза тә’сир етмәмиш дејилди. Биз 
фарс дили дәрси кечәҹәкдик. Сә’динин «Ҝүлүстан»ы- ны 
ачдыг. Синиф башчысы ушагларын сијаһисини охуду: 

— Әһмәд Сәфәр оғлу 
— һазыр. 
— Нәҹәф Мухтарзадә. 
— һазыр. 
— һаҹыбаба Әләскәрзадә. 
— һазыр. 
— Тағы Абузәр оғлу. 

Тағы Абузәр оғлу. 

Тағынын әвәзинә мүәллимә Сабир өзүҹаваб верди: 
— Ону дәфтәрдән позун, кәлмәјәҹәк, — деди. 
Сабирин сәсиндә дәрин бир јә’с вә әләм дујулурду. 
— О кәлмәјәҹәк. Ону гардашлары мәктәбдән чы- 

харыб, ишә көндәрмишләр. О, башмагчы шакирдли- 
јинә кедир. 

Тағы он беш јашлы зәки, чалышган бир тәләбә иди. 
Атасы Абузәр бәнналыг едәрди. Он күн әввәл өлмүшдү. 
Сабир давам етди: 

— Тағы атасыз галды. Дүнән гардашы кәлиб деди 
ки, ону ишә көндәрмәк истәдији үчүн артыг мәктәбә 
кәлмәјәчәк. 
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Мүәллимин көзләри јашла долмушду. Бәнна Абу- 
зәр Сабирин даима «фәһлә, фәһлә» дејә бағырдығы 
инсанлар категоријасына дахил олурду. 

Јетим галараг чөрәк газанмаг үчүн тәһсилдән әл 
чәкмәјә мәҹбур олан ушағын вәзијјәти бу һуманист 
инсанын гәлбини јараламышды. Ким билир... Бәлкә дә: 

Еј дәрбәдәр кәзиб үрәји ган олан чочут, 
Бир лоғмә нан үчүн көзү кирјан олан чочуг.— 

ше’рини о күн сәһәр јазмышды. Бу шердәки ачы көз 
јашларыны ким һисс етмир?! 

Сабир әввәлләр «һопһоп » имзасилә јазырды. Ша- 
махы моллагулаглары «һопһопа» лә’нәтләр јағдырыр 
вә онунла мүсаһиб олан бир пара хырда буржуа зи- 
јалыларыны, Сабири ламәзһәб адландырыб бајкот 
едирдиләр. 

Бир мүддәт «һопһоп» имзасы илә чыхан ше’рләр 
«Молла Нәсрәддин»дә јох олду. Бу дәфә «һопһоп»ун одлу 
сатира ше’рләрини «Әбунәгр-Шејбани» имзасы илә 
јазылан ше’рләр әвәз едирди. 

Әбунәср-Шејбанинин ше’рләри мәни сәрхош едир- 
ди. «Бу кимдир? һансы шаирдир»? — дејә фикирлә- 
ширдим. Нәһајәт, Әбунәср тапмаҹасы "'мәним үчүн 
ачылды. Әһвалат белә олду. Гыш кеҹәләринин бирин- 
дә адәти үзрә Сабир Аббас Сәһһәтлә бәрабәр бизә кәлди. 
Бөјүк гардашымла јахын дост олдугларындан сыра илә 
каһ биздә, каһ да Сабир вә ја Сәһһәткилдә јығылыб 
сөһбәт едәрдиләр. 

Мән онларын отурдуглары отаға чај апараркән 
гапынын далындан одлу бир ше’р охумаг сәси ешит- 
дим. Бу Сабирин сәси иди: 

...Ел дөндү чүнун олду, мәнимкн белә дүшдү. 
Тале мәнә дун олду, мәнимки белә дүшдү. 
Сән Мәмдәли, горхма, 
Гәм чәкмә, дарыхма, 

Дөвран өзүнүндүр... вә и. а. 
Мән ичәри кирдикдә сәс кәсилди, чајлары вериб 

чыхдым. Бир һәфтә сонра һәмин ше’ри «Молла Нәс- 
рәддин»дә «Әбунәср-Шејбани» имзасилә чап едил- 
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миш көрдүм. Үрәјимдән бир даш көтүрүлдү. «Әбу- 
нәср-Шөјбани»ни јахаламышдым. Бу, Сабир имиш. 
Сабаһы әлим динҹ дурмады. Бу мисралары јазыб 
мүәллимин масасы үзәриндә дуран күлгабынын ал- тына 
гојдум: 

Горхду, дөнүбән олду 
Шејбани бизим һопһоп. 
Ахыр ки, дағыдаҹаг 
Ширвани бизим һопһоп. 

Мүәллим дәрсә кирди. Јолдашлардан бири азәр- 
бајҹанҹа нағыл данышырды. Сабирин көзү күлгабы 
алтындакы кағыза саташды вә алыб өзлүјүндә охуду. 
Әввәлҹә өтәри күлүмсәди, сонра гызарды вә пәртләшди. 

Дәрс гуртарды. һамы дәфтәр-китабыны јығыб ке- 
дәркән мүәллим мәни сахлады. Мәним үрәјим дөјүн- дү: 

— Јахшы ше’р јазырсан,—деди.—Сәндән бир шеј 
чыхаҹаг. Мән даһа сәнин гардашын үчүн ше’р 
охумајаҹағам, — дејә мүәллим әлини чијнимә гојду. — 
Әбунәсрин мән олдуғуму һеч кәсә демә, — деди вә 
голтуғундан кичик бир китаб чыхарыб мәнә ба- 
ғышлады. Китаб Түркијәдә чап едилмиш бир гираәт 
китабы иди... 

Беш-алты күндән сонра јенә јығынҹаг бизим евдә 
иди. Мән чај апараркән Сәһһәт, гардашым вә Сабир мәнә 
бахыб күлдүләр. Мән тутулдум вә чајын бир истәканыны 
дағытдым, ағламсынмыш бир һалда отагдан гачдым. 

Ики күн сонра Сабир мәнә деди: 
— Бағбан илә турпун һекајәсини нәзмә чәк, кәтир 

бахым. 

Гоҹа бағбан беш-алты турп әкдн, 
Вәхтү бивәхт зәһмәтин чәкди. 
Кәлди бир күн чыхармаға турпу Көрдү 
турп чыхмајыр, олуб зырпы. 

вә и. а. 

јазыб мүәллимә вердим, чох бәјәнди. Бу күндән е’ти- 
барән мән ше’р јазмаға башладым. Ше’рләрим Сабир 
тәрәфиндән дүзәлдилир вә чохусу брак едилирди. 
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Сабир хәстәләниб Бакыја кетди. Мәним дә атам 
11-ҹи илдә өлдүјүндән Көјчаја көчдүм. Сонралар Са- 
бирин вәфат етдијини ешитдим. Бу хәбәр мәнә атамын 
өлүм хәбәриндән даһа чох тә’сир етди. Узун-узады 
ағладым. Мән мүәллимими — мәнәви атамы итир- мЖн 
идим. 
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һ. И. ГАСЫМОВ 

САБИР ИЛӘ СОН КӨРҮШҮМ 

Илләрлә бир јердә чалышдығым заваллы Сабирин 
үмидсиз бир һалда Бакыја кәлдијини, «Исламијјә» 
меһманханасына дүшдүјүнү ешитдим, мөһтәрәм шаи- 
рин зијарәтини өзүмә борҹ билиб јанына кетдим. 

Сабир евдә, краватын үстүндә әјләшиб мејвә је- 
јирди. Мән ону бу һалда көрүнҹә пәришан олдум. Сабир 
о гәдәр дәјишмиш, арыгламыш вә саралмышды ки, ону 
тәсвир етмәк чәтиндир. Бир нечә дәгигә данышмаға 
гүдрәтим олмады. Көзүмүн ј:ашыны күҹлә сахладым ки, 
Сабир шәккә дүшмәсин, О мәнә јер көстәрди, әһвалымы 
сорушду. Разылыг етдим.вә дедим: 

— Сабир, мүсаидәнизлә сизә бир тәклифим вар- 
дыр. 

— Сөјлә. 
— Сизин шүбһәсиз мадди вәзијјәтиниз ағырдыр. 

Әкәр иҹазә версәјдиниз нәшр етмәкдә олдуғум «Мә*- 
лумат» гәзетиндә сизин нәф’инизә бир ианә сијаһысы 
ачардым. 

Сабир күлүмсүндү. Фәгәт бу күлүш севинҹ күлүшү 
дејилди. Бу, олдугҹа дәрин вә. ағыр бир күлүш иди. 
Дәрин бир гүссә ичиндә деди: 

— һаҹы! Сијаһы ачмаға гәт’ијјән мүсаидә етмә- 
рәм. Онсуз да мән сон күнләрим^и кечирирәм. Јалныз 
гәзетдә јазарсан: Сабир дејирди ки, мән вүҹудумда олан 
әтими халгымын јолунда чүрүтдүм. Әкәр өмүр вәфа 
етсәјди, сүмүкләрими дә халгымын јолунда гјардым. 
Фәгәт нә чарә, өлүм аман вермәјир. 

Онунла бу көрүшүм сон көрүш олду. Ијулун 12-дә 
Аббас Сәһһәтдән белә бир телеграм алдым: 

— Сабир вәфат етди. 
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СУЛТАНМӘЧИД 
ГӘНИЗАДӘ 

САБИР ҺАГГЫНДА КИЧИК БИР ХАТИРӘ 

1874-ҹү илдә1 Шамахыда ҹамаат пулу илә «Мәч- 
лис мәктәби» адында јени бир Азәрбајҹан мәктәби 
аҹылмышды. Мәктәбин мүәјјән курсу вә ја програмы 
јох иди. Әски мәһәллә мәктәбләри илә јени ачылмыш бу 
мәктәбин тәфавүтү, демәк олурду ки, анҹаг заһири 
тәҹһизатында иди. Јә’ни мәктәб бинасы базар ағзын- да 
вә ја мејдан башында дејил, шәһәр евләринин би- 
рисиндә иди. Мәктәбин ичәрисиндә исә һәсир әвәзино- 
тахта масалар дүзүлмүш, шакирдләр..скамја үстүндә 
отурурдулар. Хүласә, бу мәктәб куја «үсулиҹәднд» үзрә 
ачылдығы үчүн халг нәзәриндә «моллахана мәктәби» 
дејил, «ушкол» иди. Јени Азәрбајҹан моктәба белә 
олдугда орада әлифба, гур’ан вә Азәрбајҹан дили 
охунмајырды. Дәрсләр Шәрг әдәбијјатындан бир гәдәр 
дә рус дилиндән ибарәт иди. 
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Мәктәбин баш мүәлллми һаҹы Сејид Әзим Шир- 
вани јухары групда фарс әдәбијјатыны, хүсусән Сә’- 
диннн «Бустан» вә «Күлүстан»ыны мүфәссәл кечир, 
Пирбудагов фамилијалы бир ермәни һәмин групда күндә 
ики саат рус дили охудурду. Әдәбијјат дәрси арасында 
каһ-каһ шәриәтдән вә ја һеј’әтдән (космотрафијадан) 
системсиз, методсуз јолла гырыггырыг мә’лумат 
верилирди. Рус мүәллими исә диллә мүвази олараг, әски 
үсулла анҹаг ә’мали-әрбәәни өјрәдирди. 

«Мәҹлис мәктәби» ҹамаат хәрҹинә ачылдығы үчүн 
мәҹҹани иди. Анҹаг рус мүәллиминин мәваҹибини тә’- 
мин етмәк үчүн рус дәрси охујанлардан ајда бир манат 
дәрс иҹрәти алынырды. Буна көрә дә бу групун 
шакирдләри әксәријјәтлә варлы ушаглары иди. 

Мәктәб ачыландан бир ил сонра иди. Бир күн бизим 
групда Әләкбәр адлы јени бир шакирдин отурдуғуну 
көрдүк. Гијафәдә дүшкүнҹә, ҹисмдә арыгҹа, әхлагда чох 
әмин, сәҹијјәдә динмәз, сөјләмәз (кәмсүхән) олдуғу үчүн 
касыб аиләдәш олдуғу анлашылырды. Фағыр оғлу 
Әләкбәр көзә чарпан сималардан дејил вә адынын 
үстүндә фамилијасы да јох иди. Сонралар ады журнала 
јазыланда бабасы һ‘аҹы Таһирин ады мүнасибәтилә 
«Таһировлуг» мәнзәләсинә минди. Таһиров бизим 
чохумуздан истеЈдадлы олдуғу үчүн мүәллимин 
диггәтини ҹәлб едирди... Әлбәттә, фағыр оғлунун көздә 
олмасы бә’зи буржуј оғланларына хош кәлмирди. 

Шаирләр арасында намдар олан мүәллимимиз һә- 
мишә дәрсдә кечдијимиз мәтләбә даир бир-ики бејт 
бәдаһәтән Азәрбајҹан дилиндә дејиб, јазы дәрсиндә гејд 
олунмасыны бизә тапшырарды. Үмумән ше’рә вә 
шаирлијә һәвәсимиз чох олдуғу үчүн шакирдләрдән 
бә’зиси шаирлик иддиасы илә нәзмән ҹәфәнкијјат јазыб 
тәнәффүс вахты бир-бирилә охујурларды. Таһиров өз 
нөвбәсиндә, һәмишәки кими, јолдашлардан ајрыҹз кәзәр, 
хырда вәрәгәләр үстүндә нә исә јазарды. Бу 
јаздыгларыны һеч кәсә көстәрмәзди. Јанына кәлиб 
сорушан олурдуса, јаздығыны тез голтуғунда 
кизләдәрди. 

Бир күн дәрсдә әгаидә даир нә мәсәлә идисә мү- 
баһисәјә гојулдугда, мүәллим сүнни алимләрилә шиә 
алимләринин бу мәсәлә үстүндә бир-биринә зидд ол-  
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дугларыны гејд етди. Мүбаһисәнин ахырында мүәллим 
үләманы зәмм едәрәк, бир-биринә зидд кетмәләрини 
тәнгид едиб деди: 

— Мәзһәб, јол демәкдир. Мәзһәбдән мәгсәд «һагг» 
тәрәфә кетмәк исә, һагг јолунда ајрыҹ јохдур вә ола 
билмәз. Анҹаг һәр кәс дүз јолла кетсә һагга тез чата 
биләр... 

Бурада мүәллим зарафатла Таһирова ишарә едәрәк 
деди: 

— Мәзһәб барәдә Әләкбәрин иши чәтиндир. Бунун 
бабасы һаҹы Таһир сүнни, нәнәси Мәшәди Ҹәфәр гызы 
шиә... Билмәјәҹәк һансынын әтәјиндән бәрк тутсуи ки, 
һагга тез чата билсин... Амма мән мәсләһәт көрүрәм һеч 
бирисинин јолу илә кетмәсин. Чүнки һәр ики фиргә 
азыхыбдыр. Гој Әләкбәр өзү һәгганијјәт јолу арајыб о јол 
кетсин. 

Демирәм, мән кедән тәриг илә кет, 
Әгли тут, ол көзәл рәфиг илә кет. 

Шакирдләрин арасына гурҹушма дүшдү. Һамысы 
Әләкбәр тәрәфә бахдылар. Амма о, елә бил мүәллимин 
сөзүнү һеч ешитмирмиш, башыны ашағы салыб бир 
парча кағызы ҹызма-гаралајырды.  

Тәнәффүсдә јолдашлардан бир нечәси ону һалајлајыб 
зарафатла сорушурдулар: 

— Адә! Сән һәмишә мәрсијәләрдә пајимәнбәр тутуб 
шәбиһ-кәрданлыгда «Әләкбәр шәбиһи» олурсан!..Бәс 
бабан сүнни олдугда сәнин бу ишинә неҹә разы олур? 

Бәлғәммәзаҹ Әләкбәр бунларын сөзүнә әсла е тина 
етмәјәрәк, динмәз-сөјләмәз әлини голтуғуна салыб,дәрс 
вахтында һазырладығы рүбаини арамҹа сәслә охуду: 

Бабам сүнни, нәнәм шиә... дурәнкәм. 
Нә фарсам мән, нә һиндәм мән... фирәнкәм? 
Муғанда — муғбе-, мәсҹиддә Әкбәр... 
Әзан веррәм... нә нагусәм, нә зәнкәм. 

Јолдашлар буну ешитҹәк «бир дә оху, бир дә оху» 
гышгырығы илә ону һалајлајыб башына даһа сых 
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топландылар. Амма һаҹы Таһир нәвәси һеч кәсә гулаг 
асмајыб башыны саға-сола булајараг, рүбаисини 
голтуғунда кизләтди. 

                                                 *** 

Зәнк вурулду. Дәрс јенидән башланды. Таһировун 
рүбаиси барәдә устада хәбәр верилдикдә, ишарә илә 
вәрәгәни ондан алыб тәфтишдән кечирәндән сонрз 
бәркдән охујуб деди: 

Әләкбәр, јахшы јазыбсан. Гафијәси вә бәһрн 
мовзундур. Мә’насы да дүздүр. Дөрдүнҹү мисрада 
шүурсуз нагус вә ја мә’рифәтсиз зәнк олмаг истәмәјиб 
«әзан веррәм» дедијин кәлмәләрә мән, өз тәсәв- вүрүмҹә, 
белә мә’на верирәм ки, сән демәк истәјирсән «инсанлары 
мә’рифәт мүнаҹаты илә гәфләтдән ајылдаҹағам...» 
Доғрудан да бу фикир јахшыдыр вә илла нагус кими ики 
бишүур ҹәмад бир-биринә тоггушуб тагга-туг салмагла 
тәблиғат апармаг јарамаз. Неҹә ки, доғрудан да 
дејирләр... «Хүфтәра хүфтә кеј күнәд бидар»...2 
Беләдирми? 

Әләкбәр данышмады. Мөһтәрәм мүәллимин онув 
ики кәлмә сөзүнә бу гәдәр дәрин мә’на вермәси бизләри 
марагландырырды. Амма һәгигәтдә Таһиров өзү 
бунлары мүлаһизә етмишдими, ја јох, мә’лум дејилди. 
һәр һалда рүбаи саһиби башыны ашағы салыб гулаг 
асдыгда, диниб данышмајырды. Мүәллим, суалына һеч 
кәсдән ҹаваб олмадыгда, јенә вәрәгәјә көз кәздириб деди: 

Бунлар һамысы чох јахшы, анҹаг икинҹи мис- 
рада нөгсан көрүрәм: «Нә фарсам мән, нә һиндәм мән... 
фирәнкәм» Хуб, сән ки, фарс вә ја һинд олмағ 
иетәмирсәнмиш, бәс түрк олдуғун һалда неҹә ола биләр 
ки, өзүнү фирәнк гәләмә верирсән? 

Шакирдләр бу ирада күлүшдүләр. Кәләҹәкдәки 
Сабир... башыны галдырмајараг һазырҹаваблыг көс- 
тәриб деди: 

Мән о мисрада суал вериб сорушурам: мән ки„ 
фарс дејиләм, һинд дејиләм, бәс мәкәр фирәнкәм?... Бу 
суалымын ҹавабы о иди ки, мөһтәрәм Аға бујурдулар, 
сән түрксән. Мәним дә истәдијим бу иди киг ешитдим. 
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Јолдашлар ҹаван шаирин сөзү илә разылашмады- 
л^р. Мисрада верилән суала «сахтакарлыг» дејиб нөгсан 
олдуғуну исбат етмәјә сөз ахтарырларды. Мүәллим 
бунлары арамлашдырыб деди: 

— һәр бир суалын ҹавабы һәмин суалын ләһҹәсинә 
бахараг, мәнфи вә ја мүсбәт ола биләр. 

Бу сөзүн исбатына мөһтәрәм мүәллим Баба Та- 
Һирдән3, Ҹамидән4 вә саир шаирләрдән бир нечә бејт 
охујуб Таһирову доғрултду, амма бунунла белә мисра 
мәнтиг ҹәһәтҹә күнд олдуғуну нәзәрә чатдырыб ислаһы 
үчүн рүбаини саһибинә гајтарды. 

Башладығымыз дәрс һәлә гуртармамышды. Әләк- 
бәр рүбаисини ислаһландырыб мүәллимә гајтарды .вә өзү 
көзалты она бахараг нә дејәҹәјини көзләјирди. Мөһтәрәм 
мүәлдим әввәлҹә вәрәгәни өзү үчүн охујуб сонра 
тәбәссүмлә бизим үчүн охуду: 

Бабам сүнни. нәнәм шиә, дүрәк мән, 
Нә фарсам мән, нә һиндәм мән, түрәк мән. 
Муғанда-муғбечә, мәсҹиддә-Әкбәр. 
Тәфавүт јох... һәгигәтдә зирәк мән... 

Бу мәгамда шикирдләрдән бириси гајдадан чыхыб 
истеһза илә деди: 

— Баһ, әввәл бундан јахшы иди!.. 
О бириси ондан да зилистеһза едиб деди: 
— Бу әввәлкиндән даһа пис олду!.. Дүрәк мән, түрәк 

мән!.. Бу нә демәкдир? 
Мүәллим бунларын һәр икисинә аҹыгланыб аҹы 

төһмәтлә деди: 
^ —Инсан ганаҹагсыз оларса, анламадығы сөзүн 
јахшы-јаманлығыны билмәмиш истеһзаја гојмасы 
тәәчҹүб олмаз4. Сиз әввәлҹә гулаг асыныз, сонра рә- 
јинизи дејә биләрсиниз. Бу рүбаидә «дүрәнк» сөзүн- дән 
«дүрәк» сөзү јахшы мә’на верир, чүнки «дүрәнк» сөзү «ики 
үзлүлүк» мә’насы верә биләр. Амма «дүрәк» гоша 
дамарлылыг мә’насы вердикдә һәр һалда мәтанәт вә 
мөһкәмлик исбат едир. «Түрәк» сөзү исә «түрк» мә’насы 
верир. Бухарада, Сәмәргәнддә вә тамам Түркүстанда 
«турәк» сөзү бизим дилдә демәкдир. Фарсларын аҹығы 
тутанда истеһгар илә түрк демәзләр, «туркә» дејәрләр. Бу 
нәзәрлә ше рдә түрк әвәзинә «түрәк» сөзүнүн исте малы 
чалздир. 
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Сонра ислаһ олмуш бу рүбаинин чох јахшылығы: үчүнҹү 
вә дөрдүнҹү мисраларындадыр. Биринҹи мисрада 
Әләкбәр өз әҹдадынын сүнни-шиәлијинә көз гырпдыгда, 
Муған илә мәсҹидә, муғбечә илә Әкбәрә тәфавүт 
гојмајыб, һәгигәт јолунда өз нәфсиндә зирәк олмасыны 
арзу едир. Мәним шакирдимин бу рүбаиси һәм 
мәликүл-үрәфа Бәһаиддинин5 гәсидәләриндәки 
мисралара, һәм дә Өмәр Хәјјамын6 рүбаиләринә ох- 
шајыр. Бәһаиддинин гәсидәсиндә көрүрүк: 

һәр ҹа ки, рәвәм, саһеби ан ханә тои то, 
Дәр кә’бәвү бутханә һәмана ки, тои то. 
Дәр мәсҹиди мејханә чү дидәмки, тои то, 
Диванә нәјәм, мән ки, рәвәм хане-беханә!

7
 

Мөһтәрәм мүәллимимиз Бәһаиддинин гәеидәсини 
башдан-ајаға иншад едиб деди: 

— Әләкбәрин рүбаисиндән белә мә’на чыхармағ олур 
ки, шиәсүннилик бөјүк фәзиһәт олдугда, үрфан аләминдә 
мәзһәбләр һамысы хүрафат һесаб олунур. Мәсҹид, килсә, 
атәшкәдә вә саир мә’бәдкаһларын мә’- насы әкәр һагг 
ахтармаг исә, һаггы һәр јердә тапмаг олур. 

Бу мәтләбә даир мөһтәрәм Сејјид үрәфадан бир 
нечәсинин ше’рләриндән бизим үчүн бејтләр охујуб, 
ахырда Өмәр Хәјјамын бир рүбаиоини дөрдүнҹү груп 
шакирдләринә јаздырыб әзбәрләнмәсини тапшырды. 

Говми мүтәфәккирәнд дәр мәзһәбү дин, 
Ҹәм’и мүтәһәјјирәнд дәр шәккү јәгин, 
Накәһ мүнадији дәрамәд зикәмин: 
Кеј бихәбәран!.. Раһ нә анәстү нә ин.

8
 

' Әләкбәр Таһиров бизим мәктәбдә ики илдән артыг 
охуја билмәди.) Өзүндән бөјүк гардашы бәдхүлг, түнд- 
мәҹаз бир адам иди. Дүканчылыгда Әләкбәрин тәрәзи 
чәкмәсини охумагдан мәнфәәтли көрүб, кәләҹәкдәки 
намдар шаири тәһсилдән мәһрум етди.ЛБичарә Әләкбәр 
ахырда гардашынын ҹәфасына давам кәтирмәјиб 21 
јашында олдуғу илләрдә тәрки-вәтән едиб Хорасан 
тәрәфә гачмышды. Гүрбәтдә чох әзијјәтләр чәкдикдән 
сонра јенә Ширвана гајыдыб кәсбкарлыг едирдиЈ 

Сабир, Хорасандан Ширвана гајыдандан сонра ев- 
ләниб кәсбкарлыға гуршанмышды. Сон вахтлар өз  
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евиндә сабун бишириб базарда сатарды. О заман мә- 
ним онун илә јахын достлуғум јох иди Мәһәлләмиз. 
бир-бириндән узаг олдуғу үчүн анҹаг тәсадүфән$ир- 
биримизә раст кәлдијимиз иттифагларда (баламла- 
шыб, мәктәб јолдашлығы әлагәси илә ајагүстү һал- 
әһвал сорушмагла кифајәт едәрдик Әһали мүһитиндә 
Сабир тәхәллүслү шаир танылмазды, мәкәр ки, зијалы 
ҹаванлар арасында каһ-бир ады чәкиләрди Мүәл- 
лимләр ҹүмләсиндә мәшһур әдибимиз МаһкЈудбәјоа 
Маһмудәми Сабирлә гоншу вә јеканә дост иди. Онун 
рүбаиләриндән јазыб бизим үчүн охујарды 

1894-ҹү илин јај фәслиндә мән Шамахыда идим. 
Шамахы кәнд мүәллимләри дә әксәријјәтлә шәһәрә 
топланмышларды. Бир күн биз јығышыб дәстә иләбағ 
сејринә кетдијимиз әснадә күчәдә Сабирә уғрадыг... 
Голлары чирмәкли, үстү-башы чиркли базардан евә 
гајыдырды. Маһмудәми илә мән ону гаршылајыб 
бизимлә сејрә кетмәсини исрарән тәклиф етдик, о исә 
бәһанәләр кәтириб кетмәк истәмәдикдә, ахыр һәми- 
шәки адәтинҹә үзүнү јан тәрәфә чөндәриб бу бир бејти 
охуду: 

Дәр мәҹлиеи-худ раһ мәдеһ һәмчу мәнира, 
Әфсүрдә дил әфсүрдә күнәд әнҹүмәнира,* 

— Сабун тијанынын үфунәти мәним баш-бејними о 
гәдәр сәрсәмләдиб ки, даһа күлүстан әтри мәним руһум 
бүлбүлүнү тәрәннүмә кәтирә билмәз... Горхурам, 
күлүстан сејр-сәфасында да кәсаләт бајгушу ичәримдә 
уламаға башласын, кејфинизин позулмасына баис 
олам... 

Бу сөзләри деди вә даһа бизим тәклифимизә гулаг 
асмајыб кетди. 

4 Бу тәсадүфдән бир нечә күн кечмишди. Бир ахшам 
Маһмудәминин евиндә гонаг идик, Сабир дә дә'вәт 
олунмушду. Мүәллим јолдашлар онун рүбаиләриндән 
охујуб мүзакирә едирдиләр. Сабир өзү әсла данышмајыб 
гулаг асырды. Јолдашлардан бириси она хитаб едәрәк 
деди: 

—Амма сәнин кәскин рүбаиләрин әһалинин внч- 
даныны јаманҹа гамчылајыр... 

...Ахыр сабунчы Әләкбәрин «Гамчы»ларыны ки- 
табча шәклиндә нәшр етмәк лазым көрүлдүкдә, бу- 
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лун ифасы үчүн дөвләтлиләрдән јардым олмајаҹағыны 
иәзәрә алараг, Оиз өзүмүз мәваҹибимиздән јанвар 
^Јынадәк бир фаиз ајырмағы гәрара алдыг. Бизим бу 
сөһбәтимиздә Сабир әсла иштирак етмәдији һалда анҹа! 
мәсәләнин ахырында өзү-өзү илә данышырмыш кимн, 
додағынын алтында јавашдан охуду: 

Кәримләрдә кәрәм вардыр, дирәм ]ох. 
Ләимләрдә дирәм вардыр, кәрәм јох!.. 

Сә’дидән тәрҹүмә олунан бу бир бејт һамынын хо- 
шуна кәлди. һәтта јолдашлардан бириси мүбалиғә 
едәрәк, фәсаһәтдә Сабири Сә’дидән јүксәк гојмаг ис- 
тәди. Амма, Сабир өзү хәҹаләтдән башыны ашағы 
-салараг бәркдән деди: 

— һәзәрат! Хаҹә һафизин110 дили илә дејирәм: «Ус- 
тади-сүхән Сә’дист».п Доғрудан да Сә’ди устаддыр. Онун 
мүгабилиндә бизим кимиләр ше’р пинәчиоидирләр... 
Сә’ди илә ҹыздагчы һаҹы Таһир нәвәсини мүгајиеәјә 
гојмаг атласбаф илә буријабафы мүгајисә етмәк 
кимидир. 

Бу барәдә Сабир бөјүк һәвәслә данышмаға баш- 
лады. Касыб вә дөвләтли үстүндә олан сөһбәтимиз узун 
чәкди. Нәһајәт, фүгәра тәрәфдары Сабир ашағылакы 
дөрд бејти бәдаһәтән сөјләди: 

Танры һәр јердә пулу бир үрәји сәхтә верәр, 
Мәрифәт мүфтәди ҹун, касыби-бәдбәхтә верәр! 
һаҹы Рүстәм әмијә једди оғул... ҹүмлә ғәни, 
Лејк баггал Ҹәбијә једди гызы сүфтә верәр! һәзрәт 
Исаја верәр миннәпг илә бирҹә ешәк, 
Лејк ешшәк кишијә мин көшәји мүфтә верәр! Јекәсаггал 
софуја ил узуну күндә плов, 
ЛСЈК абдал косаја һәфтәдә бир күфтә верәр! 

Јолдашлар ҹәлд дәфтәрләрини чыхарыб бу мәнзу- 
мәни Јаздылар. Бу кеҹәдән сонра мән Сабир илә јахын 
дост олдум. Онун јени фикирләри вә ше’ринин 
орижиналлыгы мәни она мүхлис етмишди. һәр дәфә 
оакыдан Шәмахыја кетдијим заман онун илә көрүшүб 
сеһбәт едәрдим. Онун аилә вәзијјәти чохағыр иди. Илк 
нөвбәдә бир нечә гыз өвлады бир-биринин далынча 
доғулдугда, нә онлардан вә нә өзкә мәнбә’дән мадди 
көмәји олмадығы үчүн күзәраны чох ағыр 
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кечирди, Сабир өзкә шаирләр кими һеч кәсдән ианә вә ја 
бәхшәјиш гәбул етмәјә бојун тутмазды. Мән онунла јахын 
дост олдуғумдан һәр дәфә Бакыдан Шамахыја кедәндә 
онун үчүн совгат бәһанәси илә б.ир нечә топ либаслыг мал 
апарардым. Маһмудәми өз нөвбәсиндә вә саир дост 
мүәллимләр дә имкан тапдыгда она әл тутарларды. 

 
Сабир чох һазырҹаваб вә бәдаһәтчи иди. Өзү дә аз 

данышыб, чох гулаг асарды. Өз рә’јини сојугган- 
лылыгла мүхтәсәрҹә сөјләјиб даһа һеч кәслә һөҹәт- 
ләшмәзди...  

Сабирин јаздығы мәнзумәләр вәрәгәләр васитәси- лә 
кениш мигјасда интишар тапа билмәдији үчүн, онун 
фикри вә шаирлик таланты әдәбијјат аләминә вә һәтта 
Шамахы әһлинә мә’лум дејилди. Сабирин шөһрәти анҹаг 
«Молла Нәсрәддин» журналынын доғулушу илә 
парламаға башлады  

*** 

V-1905—1908-ҹи илләрдә мән Гори шәһәриндә дарүл- 
мүәллиминин Азәрбајҹан шө’бәсиндә инспектор идим. 
Тә’тил күнләриндә Тифлисә кедиб-кәлдијим заман 
мүәллим Мирзә Ҹәлил Мәммәдгулузадә илә таныш 
олдум.)Журналыннәшри һәлә башланмамышды. Амма 
иДејасы мәнә мә’лум олдугда Сабирин рүбаи вә 
мәнзумәләри она мүвафиг олаҹағыны дүшүндүм. Бу 
барәдә Сабирә Горидән бир кағыз јазыб, кәләҹәкдә 
«Молла Нәсрәддин» журналында иштирак етмәсини 
мәсләһәт көрдүм. 

Журнал нәшр олунмаға башлады. «һопһоп»ун 
мәнзумәләри јалныз Гафгазда дејил, бүтүн Русија 
түркләри арасында, һәтта Иран Азәрбајҹаны мүһитннә дә 
сәс салдыгда Әшрәф12 тәхәллүслү бир шаир о мән- 
зумәләрдән бә’зисини фарсҹаја чевириб иранлыларын 
диггәтини ҹәлб едирди. Демәк олар ки, «Молла Нәс 
рәддин» журналы Азәрбајҹан әдәбијјаты үфүгүндә 
һүрријјәт мәһпарәси кими доғдугда, Сабирин мәнзу 
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мәләри ҝүнбәкүн ону бәдирләндириб, Шәрг аләмини 
ингилаб шө’ләси илә ишыгландырырды.  

«һопһопун» «уламасы», моллалар вә’з етдији Ис- 
рафил суру кими, өлүләри дирилтдикдә, ән әввәлҹә 
моллаларын өзләрини тәшвишә салыб кет-кедә саир 
буржуа гисми арасында да вәлвәлә салмаға башлады. Бу 
мәнзумәләрин ингилаб үчүн сигнал олдуғуну анладыгда, 
мүфтәхор мүлкәдарлар әлајаға дүшүб һопһоп»ун ким 
олдуғуну ахтарырдылар. Ахыр, Шамахы 
харабаларынын бирисиндә һисли-паслы сабун 
тијанынын гырағында һаҹы Таһир нәвәси Әләкбәри 
тапдылар. Молларын лә’нәти, буржујларын нифрәти, 
бојнујоғунларын һәрбәси јазыг «һопһоп»ун күзәра- 
ныны гәмли бир фаҹиәјә дөндәрмишдиләр. Бу мәтләбә 
даир Сабир өзү 1908-ҹи ил јанвар ајынын ә-ввәлләрин дә 
Горијә, мәнә јаздығы кағызын мәзмунуну ејнилә дәрч 
едирәм: 

«Ки дәсти-тәшнә микирәд бәр аби,  
Хүдавә(ндани-фәзл.., ахыр сәваби,

1
 

Давәрим әфәндим! 

Кечән сәнә өз һәмвәтәнләримә хидмәт етмәјә һүм- 
мәт бағладым, лакин бу хидмәтләрә гаршы онлардан 
мүкафат әвәзинә алдығым мүҹазатлара да пәк ағла- 
дым. 

Даһа тагәтим, таб вә сәбрим баша кәлибдир. Јусиф 
кими ихван әлиндә әсир галмышам. Бириси силлә илә 
үзүмә вурур, ағуши-мәһәббәт ачыб о бириси тәрәфә 
јөнәлдикдә јумруғун башыма золлајыр. Ондан рукәрдан 
олуб башгасына мүтәвәҹҹеһ олдугда дөшүмдән итәләјир, 
ағзымдан вурур, она дал чевирәндә дикәри далымдан 
вурур, ағзы үстә јыхылырам... һалым фәна, күзәраным 
бир гәмли фаҹиә мәнзиләсиндәдир. Бир даһа Шамахыда 
галмағд табү тәваным галмајыбдыр. Бир нәфәр һавадар 
вә гәмхарым јохдур, ]енә Сизә үмидвар олуб да дәрди-сәр 
вермәјә ҹәсарәт 

Баз амәдәм бәдәркәһи тү илтиҹа күнәм, кәр 
һаҹәтәм рәва нәкуни, ру күҹа күнәм.и 

Ачизанә истид’а едирәм, бундан артыг мәним бу- 
рада каторга чәзасына мәһкум олуб галмағыма разы  
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олмајасыныз. Јтүтф вә мәрһәмәт әлинизи мәнимтәрә 
фимә узадыб, бу ҹәһәннәмдән мәни хилас едәсиниз. 

21 нөмрәли «Зәнбур» мәҹмуәсинин поста гутусун да 
«Рәһм гыл Сабир» үнванлы бир бејт вар иди. 
Шамахылылар мәни зәнн етдиләр вә һалонки, мән 
дејиләм. О дәхи мәндән өтәри тә’сирбәхш, суизәнн ол- ду. 
Тәвәккүл бәрхуда. 

Баги-ихлас вә мәһәббәт. 
Әләкбдр Сабир Таһирзадд Ширвани». 

Сабирин бу кағызындан мән о дәрәҹәдә пәришан 
олдум ки, ағламаг һалына гәдәр гүссәләндим. Ахшам 
Көчәрли Фиридун бәји чағыртдырыб кағызы она оху- 
дум. Сабир һаггында Шамахы әһлинин наинсафлығы- 
на о да чох тәәссүфләнди... 

Фиридун илә бир аз дәрдләшиб, Сабири ширван- 
лыларын ҹәнкиндән гуртармаг фикринә дүшдүк. 

Көчәрли дарүлмүәллимдә Азәрбајҹан дили мүәл- 
лими иди. 1908-ҹи илин сентјабр ајында мән Горидән 
Бакы, Дағыстан мәктәбләри инспекторлуғу вәзифәси- 
нә кечмәли идим. Бу мүнасибәтлә Көчәрли мәним је- 
римә намизәд һесаб олунурду. Буну нәзәрә алараг биз өз 
арамызда мәсләһәтләшиб Сабири Көчәрлинин јеринә 
кечирмәји гәрара алдыг. Бу барәдә мән һәмин кеҹә 
Сабирә әтрафлы бир кағыз јазыб, индидән мүәл- 
лимлик шәһадәтнамәси алмаг фикриндә олмасыны 
тәклиф етдим. Сонра онун јазычылығыны мәдһ едә- 
рәк, мүәллимлијә һәрисләндирмәк үчүн јенә бир нечә 
кағыз јаздым. Мәним кағызларыма ҹаваб олараг һә- 
мин јанварын 27-дә ондан ашағыдакы кағызы алдым: 

«Фи 27 јанвар, 1908, Шамахыдан, Горидә дусти- 
дирин вә бәрадәри-сәдагәтајиним Султанмәҹид һүзури 
шәрифләринә. 

Мәктуби-мүвәддәтүслубунузу икинҹи дәфә олараг 
дәсти-шүкранәмә алдым. һәгги-аҹизанәмдә бујурдуг- 
лары тәвәҹҹүһати-алиләринә гаршы тәшәккүрдән аҹн- 
зәм. 

Үмум әбнаји-вәтән уғрунда бәсләдикләри ҺИССИЈ- 

јати-милләтпәрвәранәләри әрзитәшәккүрә мөвчиб икән, 
аҹизләри киминин гәләми-шикәстәрәгәми о тә- 
шәккүратын ифадәсиндән аҹиз олдуғу тәбиидир. 
А’сари-начизанәм ҹәһәтинә тәшвиг вә тәһсир ба- 
бындан төвсиф вә тәмҹидимдә јаздыглары бәјанатн- 
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алиләринә изһари-иминан едәрәк удәба вә шүәраји- 
әсримнзин рәһлејл-тәдриаиндә фејз ифадәләри илә 
мүстәфиз олмаға чох мүштагим. 

һиссијјати-сәдагәтпәрванәләри илә аҹизләрини 
мәарифә хидмәт вә мүәллимләр сырасына ҹәлб етмәјә 
игдам бујуруглары дә’вәтнамәләри бир сәмими мә- 
һәббәтдән нәш’әт етдијин дәрк едирәм. Јохса о рүт- 
беји-үзмајә әдәми-ләјагәтими кәндим көзәлҹә һисс 
едирәм. Бәли! 

Дидеји-пак инченин бинәд, 
Назәнин ҹүмлә назәнин бинәд.

15
 

Бары-шимдилик лазым олан шәһадәтнамәләри һа- 
зырламышам. Бир нечә күндән сонра Бакыја кетмәк 
хәјалында варам. һәгигәтән сиз бујуран кими сабун вә 
чыздаг тијанынын гырағындан гуртарыб бир нечә 
дәгигә өмрүмдә инсан кими асудә нәфәс чәкиб еһтира- 
сати-моһибеји-виҹданијјәми севкили милләтимин тә- 
рәгги вә тәалиаи јолунда әрзеји-шүһуда гојмаглығы- мы 
баркаһи-һәзрәти-газијүлһаҹатдән мүстәмәнданә нијаз 
едирәм. 

һәләлик имтаһан мәсәләләри илә долашмагдајам, бу 
әгәбәји кечдикдән сонра вахтым мүсаидә етдикҹә русҹа 
өјрәнмәјә сә’ј едәҹәјәм. 

Баги-ихлас вә мәһәббәт. Әләкбәр Сабир Таһирзадә 
Ширвани». 

Бу кағыздан сонра Сабир илә јенә бир-ики дәфә 
јазышмамыз олду. Ахыр аттестат алдығы хүсусда 
апрелин 23-дә ондан белә бир кағыз алдым: 

«Фәзиләтли Солтан Мәҹид Гәнизадә һүзури-шә- 
рифләринә ихтар. 

Мәним имтаһаным хүсусунда Бакы губерниски 
мәчлисин тә’јин етдији күн ки, һәмин апрелин 11-ҹи 
күнү иди, Бакыда олуб ҹамеји-шәрифдә имтаһан вер- 
дим. Аттестат исә әнгәриб Шејхүл-ислам идарәсиндән 
кәләсидир. 

Апрелин 8-дә Тифлисдә идим. Чох истәрдим ки, 
орадан хидмәтләринизә кәлиб сизи вә гајибанә дост 
тутдуғум Фиридун бәј ҹәнабларыны зијарәт едәм. Бәх- 
тимин әдәми-мүсаидәсиндән, вахтын тәнклијиндән 
Бакыја гајытмаға мәҹбур олдум. Она көрә дә чох 
тәәссүф едирәм. Мүшарелејһ ҹәнабларына мүттәганә  
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салам едәр, фөјзи-зијарәтинә наил олмағымы дәрка- 
һи-һәгдән нијаз едирәм. Баги-ихлас вә мәһәббәт. 

Шамахыдан Әләкбәр Сабир Таһирзадә. 
23 апрел 1908-чи ил. 

^ 1908-Ҹ1И илдә Сабир Бакы Губерниски мәҹлисдә 
имтаһан вериб Загафгаз шејхүлисламындан мүәл- 
лимлик шәһадәтнамәсини алмышды. Азәрбајҹан шө’- 
бәоиндә Көчәрлинин јеринә мүәллимлик вәзифәсинә 
тә’јин олаҹағыны көзләјирди, амма тәәссүф олсун ки, 
Көчәрлинин тәһсили али олмадығы үчүн инспекторлуг 
мәнсәбинә гәбул олунмады. Буна көрә дә онун јеринә 
Сабирин намизәдлији кечмәди. һәр һалда Сабир 
мүәллимлик шәһадәтнамәсиндән истифадә едәрәк сабун 
тијаныны бурахыб Шамахыда «Үхуввәт» вә «Үмид» 
адлары илә ачылмыш иҹтимаи әктәбләрдә мүәллимлик 
вәзифәсинә наил ола билд Сонра мән Бакы, Дағыстан 
халг мәктәбләринин инспектору олдуғумдан, ону Бакыја 
дә’вәт едиб Балаханы кәндиндә «Нәшридариф» 
ҹәмијјәтинин ачдығы мәктәбә тә’јин егдим Сабир бурада 
мадди вә мә’нәви ҹәһәтҹә бир гәдә Граһатлашыб ајбаај 
өз әјалы үчүн дә лазыми гәдәр хәрҹлик көндәрирди. Бу 
заман о, «Молла Нәсрәддин» журналында асудә иштирак 
едирди. 

Бир күн мән Балаханы мәктәбләринин тәфтишинә 
в£етмишдим. Тәнәффүс вахгы фүрсәт тапыб Сабир илә 
онун өз отағына хүсуси сөһбәт үчүн кетдим. Мәктәб 
јанында дәрвишанә бир отагда раһатҹа јашадығындан 
чох разы иди, анҹаг мәктәб мүдири Әһмәд Камалдан16 

шикаЈтчи олараг бу бир бејти охуду: 
Дурмушам пишу пәси-тә’нидә, Сабир, нечә ким, 

О әлифләр ки, нәсү пиши Әтә’надә дурар. А 

Мән бу бејтин мүһәсснатына фикир вериб дајан- 
дыгда, Сабир «Әтә’на» сөзүнү бармағы илә һавада јазыб, 
башда вә ахырдакы әлифләрә ишарә етди Мән мәтләби 
анлајыб «тә’н»ләрин сәбәбини сордугдтс Сабир 
наразылыг шивәси илә башыны булајыб дедн: Нә 
билим... Сән нечин раги ичмәјиб мәдәннјјәтдән 
галмысан... Нечин дәмир јолуна шәмәндуфер демијор- 
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сын!.. Бу һәриф водка мәрәзинә, мән исә үрәк дәрди- нә 
мүбтәла олдуғумуздан мәсләкимиз бир-биринә дүз 
кәлмир... Әхлаги позғун бу түрк оғлунун сәһәрдән ах- 
шамаҹан водка вуруб һејвәрә сөјләмәсиндән мәним 
руһум әзијјәт чәкир... «Руһра сөһбәти-наҹинс әзабист 
әлим...»17 Бу симада ләвватәчи пәзәвәнкләрә мүәл- 
лимлик вәзифәси вермәк мәним әгидәмҹә ҹинајәтдә 
иштирак етмәк кимидир. 

ӘҺмәд Камалын әхлагсызлығы мәнә мә’лум иди вә 
тәдрис барәсиндә ондан наразы идим. Амма о за- ман 
«шимди-мимди» ләһҹәси илә лаггырты вуран «түркләр» 
һансы мәсләкдә олурса да, Бакы буржуазијасы нәзәриндә 
мәгбул идиләр вә голчомаглар арасында тәрәфдарлары 
чох иди... Иҹтимаи вә мәдәни ишләримиздә онлар бизләрә 
рәһбәрлик едирләрди. Хүсусән, «һәјат» гәзетинин вә 
«Фүјузат» журналынын мүһәррири Әлибәј 
һүоејнзадәнин18 нүфузу сајәсиндә Түркијәдән кәлмә 
лафкәзафлы авантүрист әһмәдләр сүфрәләр башында 
раги ичмәкдә рәшадәт көстәрирләрди... 

Буну нәзәрә алараг, буржуазија «Нәшри-маариф» 
ҹәмијјәти өз нөвбәсиндә Әһмәд Камалын кејфинә 
дәјмәјәрәк, онун мәктәбдән кәнар олмасына разы ол- 
мајырды, мәним дә онларла саллашмаға күҹүм чат-5 
мырдыГпәр һалда Сабирин о мәктәбдә галмасыны мән 
өзүм рәва көрмәјиб, Балаханыдакы гыз мәктәбинә 
көчүрүлмәсини «Нәшри-мәариф»дән тәләб етдим. 

Бу арада бичарә Сабирин нахошлуғу шиддәтләнмәјә 
башлады. һәкимләрин гәрары илә Тифлисә көндәрилди. 
Орада Мирзә Ҹәлилин һимајәси илә консилиум олдугда, 
ҹијәринин вәрәмләнмәсини ешитдик. Бу барәдә Сабир 
өзү Аббас Сәһһәтә јаздығы кағызларын бириоиндә дејир: 

           Аризи гәмләр әлиндән үрәјим шишмиш иди, 
          ј з ә н н  едәрдим едәҹәкдир она чарә ҹијәрим. 

Бәхти-мәнһусимә бах, мән бу тәмәннадә икән, 
                    Башлады шишмәјә инди, үзүгарә ҹијәрим. 

Сабирә ҹидди мүалиҹә лазым иди. Мирзә Ҹәлил онун 
хәстәхана күнҹүндә јардымсыз галмағына разы олмајыб, 
өз аиләсиндә она мүалиҹә етмәјә һүммәт көстәрмишди. 
Мирзәнин јолдашы һәмидә ханым шәфгәт баҹылығы 
вәзифәсини өз өһдәсинә алыб, онун 
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һәр бир зәһмәтини чәкирд бир муддәт мүалиҹәдән сонра 
Сабир бир гәдәр јахшылашыб Шамахыја гајыт- 
мышды. Анҹаг бәдәнҹә зәиф олдуғуна көрә даһа һеч бир 
ишә габил олмајараг, Аббас Сәһһәтин мүалиҹәси 
алтында бәстәри олуб јатырды. 

1911-ҹи ил ијул ајында мән Шамахыда идим. Ора- 
да галдығым бир нечә күн әрзиндә Сабири јохламаға 
тез-тез кедирдик. Тифлисдә кечирдијимиз мүалиҹәдән 
сордугда, һәмидә ханымдан разылыглар сөјләјиб, өмрү 
олурса онун хәҹаләтиндән чыхмағы арзу едирди: 

Нәкәрдәд кәз әҹәл пүштәм хәмидә, 
Кәшәм дәрдуши-худ рәнҹи-һәмидә«9. 

Сәфәримин сон күнү мән Сабир илә худаһафизлә- 
шиб сәһәри күнү Бакыја јола дүшәҹәкдим. Күрдәмир 
фајтону гапымда дајанмышды. Мән сәфәр либасында 
әшјамы фајтонун ичинә јығышдырырдым, бу әснадә 
ики нәфәр кәнҹ јүјүрүб јаныма кәлди вә Сабирин 
өлүмүнү мәнә хәбәр вердиләр. Мән фајтону бир саат 
сахлатдырыб мејит үстүнә кетдим Күчәдә гојулмуш 
мафә гаршысында хејли адам вар иди. Ҹәназә дәфнә 
һазыр олдугда, зијалы ҹаванлар мафәни әлләри үс- 
түндә галдырыб Галабазар мәсҹидинин гаршысында 
күчә ајрыҹында јерә гојдулар. Мәһәллә ахунду Аға Мир 
Меһди аға шаирин намазыны гылмады иди. Ағанын 
еви мәсҹад илә гапы-гапы олдуғундан, чамаат көзүнү 
ораја зилләјиб онун тәшрифини көзләјирди. Амма онун 
«исбати-вүҹуди» чох узун чәкди. Адамлар бир-бири илә 
пычылдашыб һимләширдиләр. Мир Меһди ағанын 
Сабирин намазыны гылмаг истәмәдији мә’лум олдугда, 
кәнҹләрдән бир нечәси онун әлејһинә сәсләрини 
уҹалдыб үсјан етмәјә башладылар. Бунун нәтиҹәсиндә 
Аға ҹәнаблары, јәгин кн, мәҹбуријјәт күҹү илә евдән 
-чыхыб, динсиз шаирин намазыны гылдыса да, дуа 
әвәзинә лә’нәт охујуб онун ҹәназәсини ҹәһәннәмә 
көндәрмәк истәдији гија- фәсиндән көрүнүрдү. 

Сабири «Једди Күмбәз» гәбристанында дәфн етдик. 
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ЈАДЫМДА ГАЛАНЛАР 

1906-ҹы илин апрел ајында Тифлис шәһәриндә Ҹә- 
лил Мәммәдгулузадәнин редакторлуғу алтында «Мол- 
ла Нәсрәддин» журналы чыхмаға башлады. 

«Молла Нәсрәддин»ин илк нөмрәләриндә Сабир 
тәрәфиндән јазылмыш «Милләт неҹә тараҹ олур-олсун, 
нә ишим вар?» сәрлөвһәли сатирик ше’р Азәрбајҹан 
шаирләринә бөјүк тә’сир етди; гәзәл, гәсидә, һәҹв, 
мәрсијә вә әфсанә нәзмләр јазмагла мәшғул олан ша- 
ирләримизә јени јоллар көстәрди. 

Мирзә Әләкбәр Сабир «Молла Нәсрәддин»ин нүфу- 
зуну артырды вә јајылышыны кенишләндирди. 

...Мән 1906-ҹы илин апрел ајындан ше’рләрини га- 
јибанә охумагла «һопһоп»у таныдым, анҹаг «һоп- 
һоп»ун ким вә һаралы олдуғуну билмәдим. 

...1906-ҹы ил нојабр ајында Тифлисә кетдим. Да- 
видов күчәсини вә 24 нөмрәли еви ахтарыб тапдым. (Бу 
ев Ҹәлил Мәммәдгулузадәнин јашадығы ев вә «Молла 
Нәсрәддин»ин редаксијасы иди). 
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Гапы ачылды, Мәммәдгулузадә күлүмсәјәрәк мәни 
редаксија отағына апарды вә отурмагда олан үч нә- 
фәрлә мәни таныш етди. 

Бунлардан бири Сабир, икинҹиси Әлигулу Гәмкү- 
сар вә үчүнҹүсү Гурбанәли Шәрифов иди. Ҹәлил МӘНЈ 

Сабирлә таныш етдикдә, «һопһоп» вә әдәбијјатымы- 
зын гәһрәманы Мирзә Әләкбәр Таһирзадә Сабир, та- 
ныш олун» — деди. 

Алты ајдан бәри һәсрәтини чәкиб танымаг истәди- 
јим «1һопһоп»у көрдүкдә севиниб көјәрчин кими чыр- 
пындым. 

Сабир орта бојлу, гара саггаллы, гарајағыз мүдәв- 
вәр вә гара көзлү, алныачыг, гарапапаглы, синәс» 
кениш бир адам иди. Гара бир ҹүббә кејмишди. Оту- руб 
бир-биримизин вәзијјәти вә һалы илә мараглана- раг 
сөһбәтә башладыг... 

Сабир мәнә өзүнү чох ачыг фикирли, кениш үрәк- 
ли, азадлыг ашиги, мәтанәтли вә чох савадлы бир 
мүбариз кими көстәрди. Сабир сөһбәтләриндә мәнһус 
һәјатын дәјишиләҹәјини, истибдадын јыхылаҹағыны, 
халгын ҹәһаләт вә авамлыгдан гуртарыб елмләнәҹә- 
јини, әдәбијј атымызын ирәлиләјәҹәјини сөјләјир вә 
сөјләдикләринә инандығыны билдирирди. 

Сабирлә икинҹи көрүшүм... јенә Тифлисдә олду Бу 
көрүшүмдә Сабири чох зәиф, ҹансыз, хәстә вә 
һәјатындан үмидсиз һалда көрдүм. Сабир бу көрүшдә 
ҹијәринин јарасындан вә үрәјинин зәифлијиндән ши- 
кајәтләнирди. 

... 1911-ҹи илин јајында Сабирин өлүм хәбәри ох 
кими үрәкләрә тохунуб бүтүн Сабир достларыны вә 
молланәсрәддинчиләри кәдәрләндирди. 

Тәәссүф етдијим бир шеј варса, о да Сабирин, 
Азәрбајҹан пролетар ингилабыны вә ингилабдан сон- 
ракы азадлығы вә әдәбијјатымызын јүксәлишини көр- 
мәјиб өлмәсидир. 

Мәни севиндирән бир шеј вар ки, о да партија вә 
һөкумәтимиз тәрәфиндән... Сабирә лајиг еһтирам вә 
һөрмәтләр бәсләнмәси, хүсусилә әдәбијјатымызын гат- 
гат инкишаф едиб ирәлиләмәсидир. 
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САБИР ҺАГГЫНДА ХАТИРӘЛӘР 

Биз, Балаханыдакы «Нәшри-маариф» мәктәбиндә 
‘Охудуғумуз заман, 1910—11-ҹи тәһсил илиндә, бир јени 
мүәллим кәлди. Бу мүәллим фарс дилиндән вә 
әдәбијјатдан дәрс вермәјә башлады. Әввәлҹә биз ону 
танымадыг. Чоҹуглуг хасијјәтини давам етдирәрәк 
надинҹлијимиздән әл чәкмәјир вә ону инҹидирдик. 
-Лакин чох тез бир заманда, бу мүәллим өз јумшаг 
хаснјјәти илә бизи өзүнә рам етди, бизи өз тә’сири алтына 
алды. Сабир, көдәк бојлу, арыг вә саггаллы бир мүәллим 
иди. Дәрс вахтында һәмишә бизә чох гәрибә вә мараглы 
мисаллар чәкирди. Бу мисаллары чәкмәкдән әсас 
мәгсәди, бизи тәрбијәләндирмәкдән ибарәт иди вә бу, 
көзәл дә нәтиҹә верирди. 
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Сабир, һәмишә бизә, јалныз дәрсләримиздә дејил, 
һәтта башга саһәләрдә дә јардым едәрди. Чох көзәл 
јадымдадыр ки, «Мүәллим» үнванлы ше’рими јазды- 
ғым заман (бу ше’р 1910-ҹу илдә «Ҝүнәш» гәзетиндә чап 
олунмушдур) Сабирдән ону дүзәлтмәји хаһиш етдим. 
Сабир бөјүк бир диггәтлә ше’ри тәсһиһ етди вә мәнә 
гајтарды. Демәк олар ки, о ше’римин јарыдан чоху 
Сабир тәрәфиндән дүзәлмишди. 

Сабир ејни заманда Балаханыда кизлин чалышан 
«һүммәт» болшевик тәшкилатына да јардым едирди. 

Мә’лум олдуғу үзрә, Балаханы кәнд мәктәби ја- 
нында «Нур» адлы бир гираәтхана вар иди. Бу гира- 
әтханада кәндин бүтүн кәнҹ һәвәскарлары иштирак 
едирдиләр. Бунларын арасында Аға һүсејн Рәсулзадә, 
Не’мәт Бәсир һаҹызадә вә башгалары вар иди. Бу 
гираәтхана «Балахански кружок» адлы театрда (ин- 
дики Ленин рајон партија комитәсинин гаршысында- 
кы бина) мүхтәлиф пјесләр тамашаја гојараг партија 
тәшкилаты үчүн пара топлајырды. Сабир бизә пјес- 
ләрдә, хор сифәтиндә иштирак етмәк үчүн нәғмәләр 
өјрәдир вә өзү дә актив сурәтдә, бу ишләрдә иштирак 
едирди. 

Бундан башга мә’дәнләрдә чалышан, фәгәт Бала- 
ханы кәндиндә јашајан јашлы ишчиләр үчүн мәктәб 
нәздиндә кеҹә курслары ачылмышды. Бу ишчиләрин 
арасында ингилабчылар вар иди. Сабир онлара дәрс 
верәрәк, ингилабчыларла јахынлашыр вә онлардан өз 
јарадыҹылығы үчүн илһам алырды. 

«Фә’лә өзүнү сән дә бир иноанмы санырсан» вә бу 
кими ингилаби ше’рләр, зәннимҹә һәмин дөврә тәсадүф 
едир. 

О заманларда Балаханы кәнҹләри моллаларын вә 
ахундларын әлејһинә кәнд ҹәмаәти арасында вә мәт- 
буатда бөјүк компанија апарырдылар. Сабир бу ишдә 
бизә јардым едирди. һамыдан артыг бизим тәнгнди- 
мизә ахунд молла Абдулла мә’руз галырды. Ахундун 
әлејһинә мәгалә вә ше’р јазанлар арасында Рәсулза- дә 
— «Арыг», Не’мәт Бәсир — «Балаханылы», Әлимишан 
һүсејнзадә — «Мисмар», бу сәтирләр «Әјјар» вә 
башгалары варды. Она көрә дә акунд һирсләнәрәк өз 
нөвбәсиндә бизә ҹаваб ол «ихтира» едирди. «Игбал»1 
гәзетинин олавә олараг 
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чыхан «Паландуз» адлы һәфтәлик сәһифәләриндә ахунд 
бизә фарс дилиндә белә бир ҹаваб јазмышды: 

Каһи Арыг дәвәд, кәһи Әјјар, 
Безәнәм бә чәшми у Мисмар

2
. 

Сабир буну охујандан сонра гәһгәһә илә күлдү вә бир 
тазијанә јазды. «Күнәш» вә «Игбал» гәзетиндә јаздығы 
тазијанәләрин чохусуну Сабир Балаханы кәндиндә 
мүәллим олдуғу заман јазмышдыр. Ахунда ҹаваб олараг 
Сабир бу ашағыдакы тазијанәни јазмышды: 

Иранлы) дејир ки, әдл илә дад олсун. 
Османлы дејир ки, милләт азад олсун, 
Заһид нә дејир? Дејир ки, гарным долсун, 
Османлы да Иранлы да бәрбад олсун

3
. 

Сабир әсла спиртли ичкиләр ичмәзди. Бир күн 
мәктәб мүдири Әһмәд Камал бәј, Сабири бир ички 
мәҹлисинә дә’вәт едир вә кефли бир һалда, гәдәһи конјак 
илә долдурараг Сабирә узадыб, белә бир тәклиф едир: «Ја 
шу бир гәдәһ конјакы ич вә ја експронт бир ше’р сөјлә» 

Сабир конјакдан имтина едәрәк икинҹи тәклифи 
гәбул едир вә сонралар гәзетдә чыхан, һабелә «һоп- 
һопнамә»јә дахил олан бу ашағыдакы тазијанәни јазыр: 

Дерләр Иран күнбәкүндән хар олур, әлбәттәки, Сиһһәтин 
һифз етмәјән бимар олур, әлбәттәки. 

вә и. а. 

Дикәр һадисәләрдән бириси дә, Сабирә олунан 
мүртәҹе һәдәләриндән ибарәтдир. Јухарыда сөјләди- 
јимиз үзрә Сабирин ишчи вә кәндли хејринә јаздығы 
ше’рләрдән, Балаханы ҹәмаәти арасында апардығы 
тәрбијә ишләриндән наразы галан мүртәҹе үнсүрләр 
Сабирә һәдә мәктублары јазырдылар. Онлардан бири- си 
«Ганлыкөјнәк» имзасы илә јазылмышды. Бу мәктубда, 
Сабирин Балаханы мәктәбиндән әл чәкиб кетмәси тәләб 
олунурду. 

Сабир әсла горхмајараг өз мүәллимлијиндә давам 
еләди вә һәлә о мәктуба ҹаваб олараг гәзетдә бу аша- 
ғыдакы тазијанәни јазды: 
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Сахта бир хәтти-хам илә мәнә кағыз јазыб Еј 
мәни тәһдид едән мин дүрлу тә’кидат илә: 
Бөјлә «хортдан кәлди.дур, гач!» сөзләрин кет тифләде, 
Затыны Сабир таныркән горхмаз өвһамат илә. 

Сабирин вәфаты бүтүн Азәрбајҹанын идраклы иш- 
вә кәндлиләрини, ингилабчыларыны мәһзун етди. Биз, 
онун шакирдләри ону һеч бир вахт јадымыздаи 
чыхармамышыг вә чыхара да билмәрик. Чүнки Сабир 
•бизимдир, халгын достудур. 
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«Әдзбијјат гәзети», 16 нојабр, 1936, №28. 



 

САБИР ҺАГГЫНДА ХАТИРӘЛӘР 

Башга Азәрбајҹан шәһәрләриндә олдуғу кими, Бө- 
јүк Октјабрдан әввәлки Шамахыда да мәһәррәмликдә 
тә’зијә сахламаг кими гәбиһ бир адәт варды. Мәһәр- 
рәмүлһәрам ајынын бириндән е’тибарән он күн, һәр 
кеҹә һава гаралдыгдан сонра шәһәрин он ики мәһәл- 
ләсиндә бөјүк мәш’әлләр јаныб бу кичик јери гәлиз 
түстү вә боғуҹу гоху илә долдурурду. Бу заман шәһәр 
бүтүнлүклә јанғына батмыш кими көрүнүрдү. Бу 
үрәксыхан мәнзәрәни һәр мәһәлләдә дөјүлән тәбиллә- 
рин кунбултусу, гармагарышыг гышгырыг вә бағырыг 
сәдалары, ҹан сыхыҹы лөвһәләр тамамлајырды. Күн- 
дүзләри исә мәктәб нә олдуғуну билмәјән ајагјалын, 
башыачыг ушаглар дәстә-дәстә јығылыб евләри кәзәр 
вә кеҹәләр јанаҹаг мәш’әлләр үчүн ҹындыр јы- 
ғарларды...  
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«Ҹындыр верин Хәлфәпәзә, мәтәлдир» сөзләри 
ахшама гәдәр шәһәри башына көтүрәрди. Раһәглнк. 
ахтармаг үчүн тә’зијә сахламајан адамлар ја кәндлә- рә 
кедир, ја да шәһәрин гыј-гышгырыг сәси аз еши* дилән 
јухары Һиссәсинә чәкиләр, кеҹә јарысы, сакит- лик 
бәрпа олдугдан сонра евләринә гајыдардылар. 

Бу кими кеҹәләрдә Сабир, Аббас Сәһһәт, Агәли 
Насеһ, бә’зән дә Тәрраһ башга бир-ики нәфәр достла- 
ры илә бәрабәр јахын рәфигләрин евләриндә јығы- 
шыб, мүхтәлиф сөһбәтләрлә мәшғул олар, бә'зәи дә 
классик шаир вә әдибләрин әсәрләриндән данышар- 
ларды. Бу шаирләр өз мүсаһибәләриндә ара-сыра баиг 
јармаг, зәнҹир вурмаг, дәријә сөјүд санчмаг кими 
вәһши адәтләри дә кәскин сурәтдә тәнгид едәрләрди. 

Бунлар тез-тез бизә дә кәләрләрди. 
Нә гәдәр Сәһһәт сөһбәтҹил, хошданышан вә да- 

нышмағы севән идисә, бир о гәдәр дә Сабир динмәз иди. 
Ара-сыра кәскин бир сөз атыб дурарды. «Молла 
-Нәсрәддин» үчүн јазмыш олдуғу парчалары хүсусилә 
Насеһин тәнгидиндән кечирмәк үчүн утанараг охурду. 

Фүзулијә «Аһ ејләдијим нәш’әји-гәлјанын 
үчүндүр»- нәзирәсини илк дәфә мүстәзад шәклиндә 
јаздығы во мәсләһәт көрүлдүјү үчүн дәјишдирдији 
јахшы јадым- дадыр. 

Бир дәфә Шамахынын ән кичик олан вә тә’зијә 
сахламајан Шаһпирли мәһәлләси дә тә*зијә сахламаг 
тәшәббүсүнә дүшдү. Мәһәррәмлик кәлҹәк, күчәннн о 
тај-бу тајы тахталанды, мәш’әлләр санҹылды вә ах- 
шамлар беш-үч нәфәр тәбилчи мәһәллә халгыны тә’- 
зијәјә дә’вәт мәгсәдилә тәбилләри дөјүб чығырмаға 
башлады. 

Лакин бир тәрәфдән мәһәлләнин кичиклији, о би- 
ри тәрәфдән мәһәлләләр арасындакы рәгабәт, молла- 
ларын чәкишмәси вә башга мәһәлләләрә көрә бурада 
зијалыларын нисбәтән чохлуғу сәбәбилә Шаһпирли 
мәһәлләсинин тә’зијәси чох зәиф кечди. Гәтл күнү баш 
јармаға белә адам тапылмадығы үчүн үч-дөрд нәфәр 
кәндлини пара илә тутуб баш јардырдылар. Нәтичәдә 
тә’зијә мүтәшәббүсләри олЗн «ағсаггаллар» чох пәрт- 
лик чәкдиләр. Мәһәллә адамларындан бириси Сәһһә- 
тә бир гәдәр јахынлашмыш вә онүн васитәснлә бизнм 
һамымыз илә бир азҹа достлашмыш кими иди. Мәч- 
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.лисләримиздә бә’зән о да иштирак едәрди. Өзү 
Шаһпирли мәһәлләсиндән иди. Тә’зијә мәсәләси мүна- 
сибәтилә бунун арасы һамы илә бир гәдәр сојуглаш- 
мыш иди. Бунун күсмәси мүнасибәтилә Сәһһәт, Васеһ вә 
Сабир өз араларында мүхтәсәр вә садә бир мәнзу- мә 
јазмышларды. Бу мәнзумәдән ики-үч мисра јадым- 
дадыр. Зәннимҹә о ше’р бу ҹүр иди. 

Сәһһәт: Көврәк олмуш гәлби чох, һәр дәм зәрафатдан сыныр. 
 Кенлүнү сындырмышам нәјсә јенә ҹанан күсүб... 
Насеһ: Сөјләјирләр ки, уман јердән күсәрләр, доғрудур,  
һаггына умур киши, даш гәлбли Шир вардан-күсүб... 
Сабир: Дүшмәди Шаһпирлијә бу илдә матәм сахламаг: 
Шүмр өлүб, лешкәр сыныб, Әзрәг гачыб, Мәрван күсүб... 

Бөјүк Сабир ики-үч кәлмә сөзлә белә өз кәскин 
сатирасыны гејд етмәјә мүвәффәг олмушдур. 

Вәзијјәтиндән һәлә-һәлә шикајәтләнмәјән Сабир 
јалныз ән јахын достларына јаздығы мәктубларда бә’- 
зән шикајәтләнәрди. Сәмими достларынын бирисинә 
јаздығы мәктубда «чох биләнин дәрди дә чох олармыш» 
дејә, о заманкы вәзијјәти гејд мәгсәдилә, Сабир мки 
бејтдән ибарәт бир парча да јазмышды. 

Сабирин бу сөзләринә һәлә мәтбуатда тәсадүф ет- 
мәмишәм: 

Идракдыр мүсибәтә мизан әвәт, әвәт, 
Идраксызларын ола билмәз мүсибәти. 
Идракынын мәратибинә бағлыдыр фәгәт 
һәр бир кәсин тутулдуғу әндүһү мөһнәти. 

Сабир 1907-ҹи илдә Шамахы зијалыларынын ишти- 
ракы илә ачылмыш күтүбхана вә гираәтхананын рәсм- 
күшади мүнасибәтилә сөјләдији «Елм» мәнзумәсинин 
сурәтини мәнә вә’д етдисә дә, алмаг мүјәссәр олмады. 
Әсәр тапылмыш олса әдәбијјатымыз үчүн бөјүк бир 
зәнкинликдир. Мәнзумә о дәрәҹәдә көзәл иди ки, кү- 
түбхана һеј’әти Сабирин мүкафатланмасыны гәрара 
алмышды. 
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Әдғбијјат гәзгти», 24 нојабр, 1936, №29. 



 

СӘРИЈЈӘ САБЧР ГЫЗЫ 
ТАҺИРЗАДд 

ХАТИРАТЫМДАН  

Мәшһур Шамахы зәлзәләсиндә 10—11 јашларында 
идим. О күн беш баҹы, һарада галаҹағыг, нә олаҹаг, 
дејә анамызы нараһат едирдик. Атамын сәбирли, иш- 
севән, гывраг вә баҹарыглы олдуғуну о күн көрдүм. 
Тәк башына олараг, учмуш евин тахталарындан, па- 
лаз вә һәсирләрдән истифадә едиб, гоншу һәјәтиндә 
ахшамламаг үчүн дахма тикди, бизи вә кишиси шә- 
һәрдә олмајан гоншу гадынлары чоҹуглары илә 
бирликдә бу дахмада јерләшдириб, далдаландырды. 

Сөјләндијинә көрә ушаглар ичәрисиндә, диллн вә 
һафизәли олдуғум үчүн, атам мәнн чох севәрмиш. Ки- 
чик баҹысы Назлы бибимдән сонра мәни өзүнә нкни- 
ҹи сирдаш етмишди. Атам мәнә «аиашым» дөјә хитаб 
едәрәк јаздығы ше’рләри нлк әввәл мәним үчүн ох- 
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јарды. Бу сәбәбдәндир ки, мән онун ше’рләринин чо- 

хуну әзбәр биләрдим. 
Әлндадаш (о заман атама белә хитаб едәрдик) 

ишннин чохлуғуна бахмајараг анама вә мәнә савад- 
ланмағы тәклиф етди. Анам исә «гоҹалыгда имәклә- 
мәк» дејә бу тәклифи гәбул етмәди. О заманкы вәзиј- 
јәтимиздә анам бир нөв буна һаглы иди. Бир тәрәфдән 
ағыр мадди вәзијјәт үзүндән ушагларынын өлмәси, 
дикәр тәрәфдән сабун биширмәкдә атама јардым ег 
мәси ону үзүр вә бүтүн вахтыны алырды. Одур ки, 
Әлидадаш мәнимлә тәкҹә мәшғул олду . 

Лакин мәшғәләмиз чох давам етмәди. Атам үчүн 
Шамахыда доланмаг чәтинләшди, һәр тәрәфдән опа 
гаршы јапылан һүҹум вә тә’гибләр кет-кедә артырды. 
Одур ки, Бакыја кәлмәјә мәҹбур олду. 

Бу заман он бир ушагдан анҹаг үчүмүз (букүнә кими 
сағ галмыш бөјүк баҹым, мән вә гардашым) гал- 
мышдыг. Бу арада Әлидадаш Бакыда икән һәр кәсин 
һүҹумундан зијадә бизи инҹидән, әграбамызын гәзјиги 
иди. Бир күн нәнәм (атамын доғма анасы) анамын 
јанына кәлиб: «Нијә отурмушсан, сән шәр’ән азадсан, о 
бабыдыр, кет бошан, мән дә сүдүмү она һалал етмә- 
јәҹәјәм» деди. Белә сөзләрә анам өјрәнмиш олдуғу үчүн 
әһәмијјәт вермәдисә дә мән әһвалаты атама јаздым (о 
вахт атамла јазышдығымыз мәктубларда һәрфләри 
бир-биринин јанына дүзәрдик), ҹавабында исә атам, 
белә шејләрдән нараһат олмамағымызы мәсләһәт 
едәрди. 

һәјатынын олдугҹа ағыр кечмәсинә, јохсуллуғуна 
көрә сыхынтылы олмасына бахмајараг бүтүн өмрү 
узуну бизи хош үзлә, зарафат вә шухлугла гаршы- 
ларды 

Онун биринҹи оғлу онун һәјатына даһа да руһ 
вермишди. Бу мүнасибәтлә, ушағын гырхындан сонра, 
сејрә чыхаркән өзүнүн «Ҹүтчү» ше’рини фајтонда јаз- 
мышдыр. Евдә чох заман далғын көрүнәр, өзүнү, сөһ- 
бәтимизи динләјирмиш кими көстәрирдисә дә, сөһбәт- 
дән чох сонра нә барәдә данышылдығыны суал едәрди. 
Онун һәр далғынлығы бир ше’р илә битирди. 

Хәстәлијини әсасән ајаг үстә кечирмишдир, фәгәт 
Тифлисдән мүалиҹәдән гајытдыгдан сонра, сон үч 
күнүнү јатмаға мәҹбур галмышды. Бу заман ја- 
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тагда чеврикмәјә анҹаг мән јардым едирдим, чунки 
анҹаг мәнимлә раһат олурду. Бу заманлар һәјатындан 
артыг тәнкә кәлдији үчүн өз-өзүнә сөјләнирди. Сон 
кеҹә — өлүм кеҹәси саат 3—4-дә галхараг сөјләдији 
сөзләр анлашылмаз галды. 

Онун вәфаты күнү әсәрләриндән мүәјјән һиссә 
евимиздән јох олду. Галан һиссәләриндән ахунтлар, 
моллалар, әграбамызын васитәсилә «молла вә динә 
тохунан парчаларын» чыхарылмасыны тәләб етмиш- 
ләрдисә дә Мирзә Аббасгулунун1 көстәриши илә биз 
(мән вә јолдашым) буна разылыг вермәјиб кигабы 
кизләтдик. Сонрадан јенә Мирзә Аббасгулунун васи- 
тәчилији илә галан Һиссә анамыз Биллурнисанын 
адындан нәшр едилди. 

Јери кәлмишкән анам һаггында. Атамын тәрҹү- 
меји-һалында јазылмыш бә’зи ҹәһәтләрин, хүсусилә IV 
тәб’инин2 30—31-ҹи сәһифәсиндә анамын адынын вә 
евләнмә маҹәрасынын дүзкүн көстәрилмәдијиии гејд 
едирәм. Бир даһа хатырымда әзбәр галдығына көрә 
«Утанмырсан утанма» сәрлөвһәли бәһри-тәвилдә там 
илк тәб’дән бәри бир кәлмә өтүрүлмүшдүр. «Баш- 
дан-ајаға кедәләр мәктәбә он-он» әвәзинә «Башдаи- 
ајаға кејәрләр дон, кедәрләр мәктәбә он-он3» олмалы- 
ДЫр. 

Мән бу хатирәмдә хүсуси олараг гејд етмәлијәм ки, 
өмрүмүн совет һөкумәтиндән габагкы дөврдә кечән 30 
илини зәһәрли дикәнләрлә јараланмыш олдуғум һалда, 
бу сон 16 илдә күндән-күнә јараларым мәлһәмләнмиш 
вә көнлүм чичәкләнмишдир. Хүсусилә бу сон ајлар 
Коммунист(болшевикләр) партијамызын вә Совет 
һөкумәтимизин атама вердији гијмәт вә ону кениш 
халг күтләсинә танытмасы бүтүн кәнҹлијим боју 
ДУЈДуғум аҹылары мәнә унутдурмушдур. 

һәлә өз әлимдә, өз оғлум кими бөјүтдүјүм гарда- 
шым Мәммәдсәлими, атамын һәјатынын сон дөврүндә 
апардығы мүәллимлик вәзифәсиндә көрдүкдә фәрәһлә 
шад олурам. Бакыда шән оғлундан өтрү бурнунун уҹу 
әсән атамы хатырлајыб, бу хошбәхт һәјаты тәк 
көрүшүмә нәһајәтсиз дәрәҹәдә тәәссүфләнирәм. 
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            САБИР ҺАГГЫНДА ХАТИРӘЛӘРИМ  

1910- ҹу илдә Мирзә Ҹәлил Сабирин хәстәлији хә- . 
бәрини ешидәрәк чох гәмкин олду. О, Сабирә мәктуб 
јазыб мүалиҹә үчүн бизә, Тифлисә кәлмәсини риҹа етди. 

1911- чи ил, јазда Сабир бизә кәлди. Биз ону јахын 
бир дост кими, бир гоһум кими гәбул етдик. 

О, бојдан чох да һүндүр дејилди, арыг, солғун, фә- 
гәт хош сифәтли быр адам иди. Онун кејими дә чох садә 
иди. Алтдан узун архалыг, үстүндән чуха кејиишди. 
Башында папаг вар иди. 

О заман «Молла Нәсрәддин» журналы идарәси илә 
бнзим мәнзилимиз бир јердә иди. Биз идарә отағында 
иаһар едәрдик. Сабири бурада баш јердә отурдардыг. 
Јемәкдән сонра мүхтәлиф сөһбәтләр едәрдик 
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Сабир үмумијјәтлә јавашјаваш, сәмими вә хош бир 
аһәнклә данышарды. Биз онунбүтүн сөзләрини диггәтлә 
динләрдик. 

Сабир чох чај севән иди. Бир дәфә она чајы кеҹ 
кәтирмишдиләр. Сабир мәзә илә буна гаршы: 

«Мирзә, самаварындан дәрда, һәзар дәрда, 
Бир истәканы инди, бир истәканы фәрда» — 

бејтини бәдаһәтән сөјләмишди. Сабир бу гәдәр һа« 
зырҹаваб адам иди. О, чох күлмәли вә мәзәли даны- 
шарды, бә’зән өз сөһбәтләрини мүхтәлиф ше’рләрлә 
көзәлләшдирәрди. 

Сабир анасыны чох севәрди. Онун ибадәт етмәсин- 
дән, намаз гылмасындан, бир нечә дәфә Мәшһәдә, Кәр- 
бәлаја кетмәсиндән вә буна көрә дә авам Шамахы 
гадынлары иҹәрисиндә бөјүк бир һөрмәт газанмыш ол- 
масындаи данышарды. О, тоја, ваја кедәндә һамыона 
«һәзрәт Фатимә кими» һөрмәт көстәрәрди. 

Сабир өзүнүн мәзәли сөзләрилә анасынын Кәрбә- 
лаја кетмәсинин сәбәбләриндән дадышанда дејирди ки: 

— Анамын әввәлләр бөјүк бир дәрди варды. Демәк 
олар ки, һәр ил рамазан ајында бизим арвад бир гыз 
доварды. Сәккиз гызымыз олдуғу һалда, оғлумуз һсч јох 
иди. Одур ки, анам һәр дәфә гыз доғуланда гара кејәр, 
јаса батарды. Гоншу арвадлары кәлиб она баш- сағлығы 
верәрдиләр ки: 

— Нејнәк, үрәјини сыхма, ҹанын сағ олсун, аллаһ 
гојса кәлән сәфәр оғлан олар... 

Буна көрә дә анам нәзир едиб тез-тез Кәрбәлаја ке- 
дәрди ки, мәним оғлум олсун. Ахыр ки, инишил (1909- ҹу 
илдә) јенә рамазан ајында, бизим бир оғлумуз олду. Анам 
севинҹиндән јерә-көјә сығмады. Јетим-јесирләри 
севиндирди. Чох фикирдән сонра онун адыны да 
Мәммәдсәлим гојду. 

Сабирин өз данышыгларында көрүнүрдү ки, о да өз 
оғлуну чох истәјирди. 

Сабир о вахткы Шамахы ҹамаатынын наданлы- 
ғындан шикајәт едәр, мәним ҹијәрими онлар «јара 
едибләр», дејәрди. 

Мирзә Ҹәлил, Сабири Тифлис шәһәринин бүгүн 
мәшһур докторларына көстәрди, ахырда да консилиум 
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чағырды. Докторлар Сабирдә ҹијәр хәстәлији олдуғуну 
мүәјјән етдиләр вә операсија олунмасыны мәсләһәт 
көрдүләр. Шәхсән мән өзүм дә бу барәдә Сабирә тәсир 
етмәјә чалышдым, операсијанын горхулу бир шеј 
олмамасыны көстәрәрәк, бир нечә адамларын беләҹә 
операеија едилиб сағалмасындан данышдым. Анҹаг јенә 
о разы олмады, операсијадан горхду. 

Докторлара: 
«Мәним гарным портманет дејил ки, истәдијиниз 

кими ачыб гапајасыныз, бәлкә кәсдиниз, әмәлә кәл- 
мәди» — дејә ҹаваб верди. 

О, докторлар тәрәфиндән верилән дәрманлары да 
чох көнүлсүз ичәрди. 

Јолдашым Мирзә Ҹәлил вә мән баҹардығымыз гә- 
дәр онун хәстәлијини јүнкүлләшдирмәјә чалышдыг. 
Әфсус ки, бу бир нәтиҹә вермәди. 

Биз, белә бөјүк бир инсаны — шаири итирәҹәјими- зә 
инанмырдыг. 

Сабир бир мүддәт биздә јашадыгдан сонра Шама- 
хыја гајытды. 

Биз ону бир даһа көрмәјәҹәјимизи һисс едиб Сабири 
бөјүк бир кәдәрлә јола салдыг. 

Мирзә Ҹәлил «Молла Нәсрәддин» журналынын 
15-ҹи вә 16-ҹы нөмрәләриндә (1911-ҹи ил) севимли 
шаирин ағыр хәстәлијә тутулмасы барәсиндә е’лан 
верди. Мирзә Ҹәлил бу е’ланда Сабирин бөјүк бир шаир 
олдуғу һалда, ағыр мадди шәраит ичәрисиндә булунуб, 
күндәлик мәсарифә белә мөһтаҹ олдуғуну көстәриб, өз 
охуҹуларыны Сабирә јардым етмәјә, ианә вермәјә 
чағырырды. 

Мәним јадымда галдығына көрә, Сабир «Молла 
Нәсрәддин» журналында иштирак етдији бүтүн мүддәт 
әрзиндә Мирзә Ҹәлил, бә’зән кизлин олараг Шамахы 
таҹирләриндән Сәмәдовун васитәсилә һәр ај она 
тәхминән 25—30 манат пул көндәрирди. һәтта өзү кәнддә 
оларкән белә идарә вахтлы-вахтында пул көндәрмәз дејә, 
өз ҹибиндән она пул көндәрәрди. Амма пулу 
ачыг-ачығына Сабирин үстүнә көндәрә билмәзди. Чүнки 
о вахткы Шамахы ҹамааты онун «Молла Нәсрәддин» 
журналы үчүн ше’р јаздығыны билсәјди, Сабирин 
фәлакәти даһа да артмыш оларды. 

1911-ҹи илдә ијулун 13-дә Сабирин вәфаты һаг- 
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гында Шамахыдан телеграм алдыг. Бу хәбәр бизи 
сарсытды. Чох гәмкин олдуг, Мирзә Ҹәлил «Молла 
Нәсрәддин» журналынын нөвбәти нөмрәсиндә (20 ијул 
тарихли 26-ҹы нөмрәсиндә) бизим әзиз шаиримиз Мирзә 
Әләкбәр Сабир Таһирзадәнин вәфаты һаггыи- да тә’зијә 
е’лаиы верди. 

Әввәлинҹи сәһифәдә онун барәсиндә нә чәкилмиш 
дисә чар сензуру ону позмуш, бу сәһифәни бош бу- 
рахмышды. Одур ки, Сабирин шәкли ахырынҹы сәһи- 
фәдә кетмишди, 

Үмумијјәтлә Сабир көһнәлик әлејһинә чарпышан, 
јенилији севән, кәләҹәји көрән бир шаир олдуғундан 
гадынларын азадлығы уғрунда да чох чалышмышдыр. 
Онун кечмиш, гара күнләр ичәрисиндә вахтсыз өлүмү 
биз гадынлар — бүтүн Азәрбајҹан гадынлары үчүн бө- 
јүк бир иткидир. Каш Сабир сағ олајды, бу күнкү азад, 
хошбәхт һәјаты, Азәрбајҹан гадынынын Јени Ј З-  

шајышыны көрәјди!.. 
 
 
        «Шәрг гадыны», декабр 1936, №23, 24.  
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САБИР ҺАГГЫНДА ХАТИРӘЛӘР  

1904-ҹү илин пајызы иди. Бакы мәктәбләриндә- 
дәрсләр јени-јени башланмышды. Мән дә мәктәбдә вә- 
зифәми көрүб евә гајытмышдым/ Ахшам үстү иди, зәнк 
вурулду. Ушаглардан бири гапыја кетди, гајы- дыб ики 
киши мәни сордуғуну хәбәр верди. Мән гапы- ја чыхыб 
көрдүм ки, аргадашым мүәллим Маһмудәми' 
Маһмудбәјовдур, јанында да гара низами чухалы,. гара 
хәтли, башында папаг, балаҹа бојлу, арыг бир адам вар 
иди. Әлбәттә, чох мәмнунијјәтлә бунлары гәбул едиб 
ичәри кирмәләрини тәклиф етдим. Евә дахил олуб 
отурдулар. Маһмудәми мәни бу таныма- дығым адамла 
таныш етди. Мә’лум олду ки, бу, ша- махылы Әләкбәр 
Таһирзадә Сабир тәхәллүслү шаир» имиш. Шамахыдан 
Бакыја кәлиб, Маһмудәмикилә  
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дүшүбмүш. Маһмудәми дә фүрсәтдән истифадә с.дә- рәк 
мәнимлә Сабири таныш етмәк мәгсәдилә көрүшүмә 
кәлибләрмиш. 

Мән, Сабирин адыны јолдашларым — шамахыл! 
мүәллимләрдән ешитмишдим. Бунунла көрүшүб рубә- 
РУ данышмагдан нәһајәт дәрәҹәдә шад олдум. Бу кө- 
рүшә сәбәб олан Маһмудәмидән дә чох разы галдым. 

Хүласә, сөһбәтә башладыг. Арада чај ичиб чәрә дә 
јејирдик. Бир нечә саат сөһбәтимиз әснасында Сабирдән 
доғрудан да хошхүлг, һазырҹаваб, нәмәки„ хошсөһбәт, 
јавашдан вә мүлајим данышан, ширинзәбан, севимли 
бир сима олдуғу мә’лум олду. Сабир јадында олан 
ше’рләриндән әзбәрдән вә јанындакы јазы үзрә 
оланларындан бизим үчүн охујурду. Оху дугҹа бизә 
артыг ләззәт верирди. О, ше’рләрин арасында 
әзадарлыға вә нөвһәјә аид оланларындан башга, зәманәјә 
аид бир чох ше’рләр дә вар иди. 

Адыны ешитдијим Сабир, инди даһа мәним нәзә- 
римдә ешитдијим Сабир олмады. Бәлкә һазырда вә» 
кәләҹәкдә дә бөјүк бир шаир олаҹағына иман етдим. 

О заман 1903— 1904-ҹү илләрдә, Тифлисдә «Шәр- 
ги-Рус» гәзети Мәһәммәдаға Шаһтахтински тәрәфиндән 
нәшр олунурду. Биз Сабирә мәсләһәт көрдүк ки,. 
јазд^гларыны бир јерә јығсын, онлары кәләҹәкдә- 
мүмкүн олдуғу һалда чап етдирәк. Индилик исә «ИГәр- 
ги-Рус»да бир пара мүнасиб оланларыны чап етдирмәк 
олар. һәр һалда јазылаҹаг ше’рләр нәмәки, заманәјә аид 
нәзмләр олмасыны төвсијә етдик. 

Бу ишдән бир аз кечди. 1905-ҹи ил кәлди. Азәрбај- 
ҹанҹа «һәјат», сонра «Иршад» вә ондан сонра башга бир 
чох гәзетләр мејдана чыхды. 

1906-ҹы илин ибтидасында Тифлисдә «Молла Нәс- 
рәддин» журналы нәшрә башлады. Одур ки, достумуз- 
Сабирин јаздығы нәмәки, сатира ше’рләринә бөјүк 
мејдан ачылды. Белә ки, о дөврдә чыхан гәзетләрнн 
әксәриндә, әләлхүсус «Молла Нәсрәддин»дә Сабирин 
ше’ри ҹүрбәҹүр имзаларла чыхырды.Чох вахт «Молла 
Нәсрәддин»ә вә башга гәзетләрә көндәрдији шерлә- рин 
бир үзүнү дә бизә, Бакыја көндәрәрди. Бнз дә онун 
«Молла Нәсрәддин»дә вә гејрәдә чыхмасыны дөрд көзлә 
көзләрдик. 

Сабир русҹа охумаг вә јазмаг билмирди. Онә көрә- 
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русҹа гәзетләрдә јазылан мараглы мәгаләләри оху- 
магдан мәһрум иди. Одур ки, биз елә мараглы мәгалә- 
ләрин мәзмунуну азәрбајҹанҹа јазыб она верәрдик. Вә ја 
Шамахыја: «Сабир, буна бир «шәбәдә» гош» тә’бири илә 
көндәрәрдик. О да мәсәләјә ариф олду- ғундан о мәтләби 
лајигинҹә мәзәли бир сурәтдә нәзмә чәкиб, әксәрән 
«Молла Нәсрәддин»ә вә ја Бакыда чыхан башга гәзетләрә 
көндәрәрди. 

Сабир илә раст кәлиб көрүшәндә зарафатјана о мәнә 
«дәбисадрчы», мән дә она «шәбәдәчи» хитаб едәрәк 
саламлашардыг. 

Әл’ан Бакыда һејкәли дуран «Сабир бағчасы» је- 
риндә «К^спи^^һ^јат» вә «Фүјузат» гәзетә вә жур- 
налынын идарә вә мәтбәәси јерләширди. Нәшр етди- јим, 
чоҹуглара мәхсус ики һәфтәлик азәрбајҹанҹа «Дәбисган» 
журналы идарәси дә орада бир кичик отагда иди. 

^^Об-ҹы илин декабр ајы иди. «Дәбистан»ын нөв- 
•бәти Г7-ҹи нөмрәсинин материалларыны отуруб редак- 
тә едирдим ки, онлары мәтбәәјә набор етмәк үчүн ве- рим 
Гапы ачылды. Бахдым көрдүм ки, Сабир илә 
Маһмудәмидир. Бујурунуз, — дедим. Ичәри кирди- ләр. 
Отурдулар. Көрүшдүк. Әһвал-пүрсанлыгдан сонра мән 
Сабирә хитабән дедим ки, «Сабир, шәбәдә- чи гардаш! 
Инди зәнн едирәм ки, кејфин јахшыдыр. Гәзетләр, 
журналлар вар, истәдијин ше’рини јаза би- -ләрсәи». 

Сабир бир аз мәнә бахараг: «Дәбистанчы» гар- даш! 
Билирсәнми нә вар, дедијин доғрудур, амма мә- ним ишим 
шулугдур; моллалара, бәјләрә, ханлара јаз- дығым 
«шәбәдәләрин» үстү ачылыр. һәр имза илә ја- зырамса да 
сөзләримдән, имла, иншамдан, сөзүмүн шивәләриндән 
мәним олдуғуну таныјырлар. Мәнә олмазын тән вә 
сәрзәнишләр вурурлар. Нә едим, ши- вәми, дилими, 
мәсләкими дәјишдирәрәмсә, онда мәиим јазыларымын нә 
хишәти ола биләр? Нә олурса-олсун, тутдуғум јолдан 
чыхмајыб, өләнәдәк өз јаздығым ше’рләрлә халгы 
ҹәһаләт јухусундан ојатмагдан әл чәкм Гәҹәм!..» деди вә 
бу бејтләри өз ше’рләриндән охуду: 
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Сејли-тә’н ојлә тәмәввүҹлә алыб дөврү-бәрим — 
Бәнзәрәм бир гоҹаман даға ки, дәрјадә дурар! 



Дөјсә дә ҹанымы минләрҹә мәламәт ләпәси — 
Зөврәги-һиммәтим әввәлки тәмәннадә дурар! 
Дурмушам пишү пәси-тәндә, Сабир, нечә ким, 
О әлифләр ки, пәсү пиши-әте’надә дурар! 

Бу ахырынҹы бејти Хаганинии: 

Чинан истадәәм пишү пәси-тә*н Ки, истадә 
әлифһаји әте’на. 

«бејтиндән игтибас етдијини дә ихтар етди. 
Сөһбәтимиз гуртардыгда мән Сабирә столун үс- 

түндәки мәгаләләри көстәриб дедим ки, бу материал лар 
«Дәбистан»ын 17-ҹи нөвбәти нөмрәсининдир. Бу күн 
мәтбәәјә набора верәҹәјәм. Чох јахшы оларды ки, сизин 
Бакыда олманыздан истифадә едәрәк «Дәбистан»а бир 
төһфә кими мәктәбә даир ше’р јазыб верәсиниз ки, 
һәмин нөмрәдә дәрҹ олунсун. 

Сабир дәрһал столун үстүндәки гранкалардан 
бирини көтүрүб карандашыны ҹибиндән чыхарды. 
«Әлүстү бу ашағыдакы «Мәктәб шәргиси» адлы ше’ри: 

Мәктәб, мәктәб нә дилкүшасән? 
Ҹәннәт, ҹәннәт десәм сәзасән! 
Шадәм, шадәм тәфәррүҹүндән, 
Әлһәг, әлһәг көзәл бинасән!.. вә и. а. 

Јазыб мәнә верди. О да «Дәбистан»ын јухарыда зикр 
олунан нөмрәсиндә дәрҹ олунду. 

Хүласеји-кәлам, Сабир илә биз һәмишә сыхы әла- 
гәдә вар идик. Бакыја кәләндә көрүшәрдик. Шамахы- 
,да оланда ирсали-мәрсулимиз олар иди. һәтта «Дә- 
бистан»ын гапанмасы мүнасибәтилә Сабир һәјәҹана 
кәлиб 1907-ҹи илдә јаздығы: 

Әлминнәтү-лиллаһ ки, «Дәбистан» да гапанды, 

Бир бади-хәзан әсди күлүстан да гапанды. 

-мәтләилә башланан мәнзумәни «Молла Нәсрәддин»ә 
көндәрдикдә мәнә дә көндәрмишди. һаман мәнзумә 
«Молла Нәсрәддин» журналынын 1907-ҹи илин 28-чи 
нөмрәсиндә чап едилмишдир. 

1908-ҹи илин апрели иди. Бакы мәктәбләри көһнә 
гајда илә Пасха бајрамы мүнасибәтилә гапзлы кди. Бу 
заман Сабир дә мүәллимлијә имтаһан вериб, ла- 
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зыми шәһадәтнамә алмаг үчүн Б.акыја кәлмишдии Бурада 
Сабир Бакы Губерниски Мәҹлиси идарәсинд 
мүвәффәгијјәтлә имтаһан верди. Биз, онун јахын достлары, 
Сабирин бу васитә илә еабун тијаны дибиндән чыхаҹағына 
вә мүәллимләр сырасына кирәҹәјинә чох шад олдуг. Бу 
мүнасибәтлә Сабирин бир нечә ән јахын вә сәмими достлары 
Пасха бајрамы күнләринин бириндә фүрсәтдән истифадә 
едәрәк мүхтәсәр бир гонаглыг јапыб, Сабирин 
мүвәффәгијјәтлә имтаһан вердијини вә мүәллим олаҹағыны 
тәбрик етдик. 

Сабир Шамахыја кетди, мүәллимлик шәһадәтмамәси 
аландан сонра Шамахыда «Үмид» ады илә бир мәктәб ачыб, 
орада мүәллимлијә башлады. 

Мә’лум олдуғу үзрә Шамахыда Сабирин һәм мадди вә 
һәм дә мә’нәви ҹәһәтдән һалы кет-кедә чәтинләширди. 
«Молла Нәсрәддин» вә башга гәзетләрә јаздығы истеһзајанә 
мәнзумәләри уҹундан көһнәпәрәстләр, моллалар, 
дөвләтлиләр она бөјүк әзијјәтләр верирдиләр. Белә ки, бир 
заман Шамахыда јашамаг она әсла мүмкүн олмады. Одур ки, 
1910-чу илдә «Үмид» мәктәбини гапајыб, Шамахы шәһәрини 
тәрк едәрәк Бакыја кәлир. Лакин Бакыда да јашамаг Са- 
бирә чәтин олду, чүнки һеч бир јердән мәдахили јох вә 
гуллугсуз иди. Гәзет вә журналларда јаздығы әсәр- ләрә 
гонорар верилмәјирди, верилирдисә дә чол а$ мигдарда 
олурду. 

Үмумијјәтлә «Мүсәлман каспиләри»1 кәнардан ја- 
зылан мәгаләләрә гонорар вермәк нә олдуғуну билмәздиләр. 
Мәгаләләр пулсуз кедирди. 

Сабирин белә үсрәтли һалыны нәзәрә алараг һаман 
1У10-ҹу илдән етдијимиз вәсатәт. сајәсиндә Балаханы 
кәндиндә Бакы «Нәшрдјидариф» ҹәмијјәти тәрәфиндән 
ачылмыш оғлан мәктәбинә Азәрбајҹан дшш мүәллими 
вәзифәсинә тә’јин олунду. Бу мәктәбин мүдири «мәшһур» 
Әһмәд Камал иди. О, Сабирин мәнзумәләринә вә 
јаздыгларына «ләғләғијјат» дејә дурарды. һәтта Әһмәд 
Камал «Дәбистан» журналына даир «Иршад»ын 5 јанвар, 
1908-ҹи ил, 3-ҹү нөмрәсиндә јаздығы мәгаләдә Сабирин 
«Мәктәб шәргиси» сәрлөвһәли мәнзумәсинә ишарә едәрәк 
јазыр: 

«...һәлә минләрҹә дәфәләр сөјләнмиш, гогумуш, 
чүрүмүш көһнә лаф ојунҹағы олан «Мәктәб» сәрлөв-  
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һәли мәнзумәләрә исә, хүсусилә чоҹуглара мәхсус 
гәзетләрдә, һеч јер верилмәз!» 

Демәк, Сабир Балаханы оғлан мәктәбинә тә*јин 
олунандан сонра күзәраны бир нөв јахшылашды. Орада 
мәктәбин јанында јашамаг үчүн она бир балаҹа отаг да 
верилмишди. О заманлар Сабир һәм Балаханы 
мәктәбиндә дәрс верир, һәм дә Бакыда чыхан 
Азәрбајҹан гәзетләриндә вә әләлхүсус Тифлисдә нәшр 
олунан «Молла Нәсрәддин» журналында ҹидди вә 
сатира мәнз.умәләри јазырды. Нәдәнсә бу Балаханы 
мәктәби дә јазыг Сабирә бир зиндан кәсилмиш 
олду.Мәктәбин мүдири Әһмәд Камал адәти үзрә раги 
ичиб мәст оланда Сабири тәһгир едәрди. Чох вахт 
онунла ир ҹәркәдә јашајан Сабири өз отағына чағырыб 
«ләғләғијјатындан оху, динләјәлим» дејәрди. Бу кими 
сөзләр вә һәрәкәтләр һәјалы вә мәһҹуб Сабирә 
әзијјәтдән башга бир шеј вермәзди. Неҹә ки, Әһмәд Ка- 
малын баш мүһәррирлији илә 1910-ҹу илдә Бакыда 
«әшр олунан «Јени фүјузат» журналында мәстлнк 
олејһинә һаман журналын 1910-ҹу ил, 9 нојабр тарихли, 
4-ҹү нөмрәсиндә Сабир өзү јаздығы тазијанә снун мәст 
олан адама нә дәрәҹәдә нифрәт бәсләдијини сөстәрир: 

һаләти-мәстлијиндә нә олур, еј әјјаш? 
Бахыб ајинәјә көрсән әҹәба, сурәтини: 
О кәраһәт, о сәфаләт, о рәзаләт төкүлән 
Сурәтиндән утаныб, анла нәдир сијрәтини! 

Бир күн Сабирдән бир мәктуб алдым. Тәәссүф ки, 
Сабирин о мәктубу әлимдә јохдур, чүнки о мәктуоу вә 
Аббас Сәһһәт өз дәсти-хәттилә кичик поста кашзы 
форматы үзәриндә «Дәбистан»да дәрҹ олунмаг үчүн 
јазыб мәнә көндәрдији мәшһур АзәрбаЈҹан шаири 
Мирзә Нәсруллаһ Баһар Ширвани тәхәллүсүн тәр V‘ 
меји-һалыны вә онун әсәрләриндән нүмунәләри, һабе- лә 
мәзкур Баһар Ширванинин фотограф әксини вә 
гејриләри бир нәфәр әманәтән алыб апармышдыр. Бу 
күнәдәк дәфәатла кери верилмәләрннн рнҹа етднјнмә 
бахмајараг, гајтармамышдыр. Буна көрә зикр олунан 
Сабирин мәктубунун јадымда галан мәзмунуну нхтн- 
сар үзрә јазырам: 

«Бәрадәри-меһрибаным Әлиискәндәр! 
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Мә’лумунуз олдуғу үзрә Балаханы мәктәбнндә тәд- 
рисн-әтфал илә мәшғуләм. Зәнн едирдим ки, Шама- 
хыда чәкдијим әзаби-әлимдән бир гәдәр узаглашыб 
бурада бир нөв раһат кечинирәм. Бәрадәр! Дејә билмәм 
ки, һафиз демишкән: 

Көвкәби-бәхти-мәра һич мүнәҹҹим нә шүнахт. 

Јарәб, әз мадәри-кејти бә чи тале задәм?
3
 

Инди бурада да мәним үчүн әнкәлләр төрәшшгдир. 
Мүдиримизин мәст олуб мәни тәһгир етдијиндән ҹана 
кәлмишәм. Онун бәд рәфтарлығы Шамахыда башыма 
кәләнләри јадымдан чыхармышдыр! Бундан башга 
Балаханынын аб-һавасы мәнә дүшмәјир, өзүнүз хәстә 
олдуғуму билирсиниз. Буранын һисли-дудалы һавасы 
хәстәлијими даһа да шиддәтләндирир. Јәгин един ки, 
гәләм, чернил тапылмајан јердә бармағымы дилимә 
сүртүб кағыз үзәринә гојсам, јазы јазмаг мүмкүн олар вә 
охунар. Артыг әзијјәт вермәк истәмәјирәм. Риҹам будур 
ки, мәни бу ҹәһәннәмдән гуртар!.. 

Мүхлисиниз — Ә. Сабир». 
Сабир доғру дејир. О заманкы капиталист Бала- 

ханысынын мә’дән вә вышкаларына, јајда тозлу-тор- 
паглы, гышда мазутлу, палчыглы мә’дән арасындакы 
күчәләринә ҹәһәннәмдән башга нә ад вермәк оларды? 
Орада ишләјәнләри, ишчиләри үз-көзләри, үст-баш- 
лары гара мазутлу көрдүкдә — неҹә ки, дејирләр, 
«ҹәһәннәмдән билетсиз гачанлара бәнзәјирләрди». 

Инди Азәрбајҹан Совет Республикасы дөврүндз исә 
Балаханы, Сабир көрдүјү Балаханы дејилдир. Күчәләр 
асфалтланмыш, һамы јерләр електрикләшди- 
рилмишдир. Мә’дәнләр јени үсул илә истисмар олу- 
нурлар. Тәмизлик, нәзафәт һәр бир ишдә вә һәр бир јердә 
көзә чарпмагдадыр. 
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САБИР БАЛАХАНЫДА  

Сабирин Балаханыја «Нәшри-маариф» мәктәбиндә 
мүәллимлик вәзифәсинә кәлдији дөвр, иртиҹанын кәе- 
кин вә гәддар бир дөврүнә—Бакы нефт милјончулары- 
нын вә онлардан керидә галмајан Балаханы јерли. нефт 
мә’дәнчиләринин шиддәтли истисмары вә һагсызлығы 
дөврүнә тәсадүф едир... 

О заман мәктәб јанында олан «Нур» адлы гираәт- 
ханада болшевик јолдашлар кәндин јүзләрлә кәнҹ 
гүввәләрини әһатә едәрәк, онларла нстәр ичтимаи 
(театр, дәрнәк, мүһазирә, мүсаһибә) вә истәреә сијаси 
ишләр апарырдылар. 

Сабир үчүн бу кими кениш саһә кизли галмзды вә 
чох кечмәдән бу гүввә илә јахынлыг етдн. Кәнчләрнн 
театр, нәғмә јазмаг, чоҹуглара хор өјрәтмәк, курс вә 
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Шшга ишләриндә иштирак етди. Сабирин јаздығы 
шерләр мәктәбдә охујан бир чох кәнҹләрә тез тә’сир 
бағышламаға башлады. 

һаман мәктәбин илк шакирди вә сонралар мүәлли- 
ми Әлимишан һүсејнзадәнин јаздығы мараглы ше’р- 
ләриндә Сабирин тәсири ајдын көрүнүр. һәмчинин һаман 
мәктәбин шакирди Әлисәттар Ибраһимов (вахтилә 
јаздығы ше’рләриндә’ вә тәрҹүмәләриндә) вә гејриләри дә 
бунун кими. 

Сабир мәктәбдә олдуғу кими, кәндин кениш маа- 
рифпәрвәрләри ичәрисиндә, хүсусән кәнҹләр арасында 
олдугҹа дәрин һөрмәт газанды. Сабири ишчиләр, јохсул 
кәндлиләр өз ше’ри илә јардымчы бир шаир кими 
таныјырдылар. 

Сабирин бурада ајлыг маашы 30 манат иди. О, 
-бунунла Шамахыдакы бөјүк бир аиләсини вә ејни 
заманда өзүнү идарә етмәли иди. 

Сабир чох заман өз наһарыны оҹагда өзү һазыр- 
-лајыр, бир стәкан чај, јахуд ики јумуртаны јағда вә чох 
вахт суда бишириб јејирди. 

Сабир чох вахт јаздығы ше’ри шәхсән өзү дәрсдән 
гуртардыгдан сонра Балаханыдан Сабунчујадәк олан 4 
верстлик јолу пијадә вә шәһәр вагзалындан Оруҹовларын 
мәтбәәсинә каһ конка илә, каһ пијадә апарыб верәр вә 
гајыдарды. О, бунун үчүн ајда јал- ныз 10 манат алырды. 

1911-ҹи илдә «Нәшри-маариф» тәрәфиндән мәктәбдә 
охујан тәләбәләр үчүн —варлы илә јохсул Оалалары фәрг 
едилмәдән—ајда 3 манат тәдрис һаггы гәрар гојулду. 
Бундан кәндин ишчи вә јохсул тәләбәләри арасында бөјүк 
наразылыг әмәлә кәлди. 

Мүшавирә вә тәдбирдән сонра чоҹуглар һәјәҹана 
кәтирилди вә нәтиҹәдә јүзләрҹә чоҹуг протест шүары илә 
нүмајишә чыхмышдылар. Сабир бу «кичик үсјан- 
чыларын» ишини тәгдир едәрәк, онлара ҹәсарәт верди. 

Сабир хәстәлији үзүндән ишиндә давам едә бил- 
мәЈәрәк өзүнү вә аиләсини идарә етмәкдән аҹиз галды. 
Бунун үчүн истәр-истәмәз севдији мәктәби, алышдығы 
кәндин маарифпәрвәр кәнҹләрини вә хүсусәч 
чоҹугларыны бурахыб кетмәјә мәҹбур олду вә‘чсх 
«ЈӘКМӘДӘН вәфат етди. 
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ГАНТЕМИР  

Илк көрүш 

Сабирлә шәхсән таныш дејилдим. Аббас Сәһһәтлә 
олан мәктублашмамызда о мәнә Сабирдән гајибанә 
салам јазарды. Лакин Әбунәср Шејбанини кимтаны- 
мајырды? Роттери2 ким танымајырды? Молла Нәсрәд- 
дини ким танымајырды? Әдәбијјат тарихимиздәөлмәз 
изләр бурахан бу үч шәхсијјәт, о дөврүн ән шөһрәтли 
гафиләсалары иди. 

«Молла Нәсрәддин» кәскин сурәтдә гамчылајыр, 
сәнәткар Роттер мәһарәтли бармаглары илә бу гам 
чыларын изини һәкк едир, Әбунәср Шејбани исә, ди- 
кәлдиб онлара ҹан верирди. 

«Молла Нәсрәддин» журналы постадан алынан 
кими әввәла рәсмләринә бахылыр, сонра Шејбанинин 
ше’рләри охунурду, даһа сонра Мирзә Ҹәлнлин баш 
мәгаләси охунурду. О бири нүсхә чыхынчајадәк шер 
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әзбәрләнмиш олурду. «Молла Нәсрәддин», Роттер 
күлдүрүрдү, Шејбани исә күлдүрмәкдән башга, дү- 
шүндүрүрдү дә... 

...Шамахыја чатдыг. Таныш бир мүәллимлә Саби- 
рин мәктәбинә кетдик. Башмагбазар дејилән јерә јахын, 
кирә илә тутулмуш бир отаг иди. 75-ә јахын тәләбә вар 
иди. Ичәри кирдик. Сәс-күј кәсилди. Гыса вә гара 
саггаллы, парлаг вә дири көзлү мүәллим бизә доғру 
јөнәлди. Јолдашымла һәмшәһәрли иди, онунла көрүшдү, 
сонра да мәнимлә... 

Бу, Әбунәср Шејбани, «һопһоп» вә нәһајәт, әзиз 
шаиримиз Сабир иди. Дәрсини гуртармышды. Ша- 
кирдләрини бурахды. Биз отурдуг. Ширин сөһбәтләр, 
фасиләсиз күлүшләр давам едирди. 

— Мән даһа Әбунәср Шејбани дејиләм... бу имза- дан, 
шәһәрдә шүбһәләнмәјә вә мәнә көз бәрәлтмәјә 
башладылар. Инди «һопһоп3» олмушам, — деди. 

Сабир тәклиф вә рәсмијјәт севән адам дејил иди. 
Јүксәк тәһсили јох иди. Лакин чох мүталиә едәрди. О чох 
јохсул иди, чох да әзијјәт чәкирди. 

Бу бөјүк шаир өлдү, кетди. О кимсәдән јардым 
көрмәди. Онун адыны шәрәфлә јүксәлдән анҹаг Совет 
Азәрбајҹаны олду. 
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КҮЛДҮРҮБ ДҮШҮНДҮРӘН ШАИР  

Мән 1910-ҹу илдә, Балаханы кәндиндә «Нәшри- 
маариф» ҹәмијјәти тәрәфиндән ачылмыш мәктәбд» 
(инди Балаханы рајону, 17-ҹи мәктәб) мүәллим ндим. 

Бир ахшам мүәллимләр отағында отурмушдум. 
Мәктәб мүдири Әһмәд Камал бәј1 бураја дахил олуб: 

— Таныш олун, мәктәбимизин }ени фарс дили ва 
шәриәт мүәллими, Сабир әфәндидир,—деди вә бир'нә- 
фәри бизә тәгдим етди: бу, гыса бојлу, гара кејмиш бир 
тттдхс ИДИ. 

Биринҹи дәфәдә бу ад һеч кәси марагландырмады. 
Анҹаг чох чәкмәди ки, бу адам өз рәфтары илә вә көзәл 
јолдашлығы илә һамынын мәһәббәтини чәлб етди вә 
јахын таныш олдугдан сонра билдик кн, бу Сабир, 
«Молла НәсрәДдин» журналында, «ҺОПҺОПУ имзасы илә 
одлу ше’рләр јазан шәхсдир. 
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Тәбниднр ки, бу мәсәлә Нзмымызы чох мараглан- 
дырды вә һәр ахшам Сабирин отағына топланыб (о заман 
мүәллимләр мәктәбин бинасынла јашајырдылар), онун 
сөһбәтини, јаздығы ше’рләрини динләјһрдик. 

Сабирин башы нә бәлплар чәкдијини, ағыр күнләр 
кечирдијини, ҹаван Јашында атасы илә охумаг мәсә- 
ләсиндә олан мүбаһисәсини, сну Шамахыда һамы, 
хүсусән руһаниләр бојкот етдијини, һәтта өлдүрмәк 
истәдикләрини — бунларын һамысыны о бирәр-бирәр 
биаә сөјләјирди. 

Бир ахшам, јенә онун отағында отураркән, мүәл- 
лимләрдән бириси хәбәр верди ки, мәктәбимиздә СХбир 
илә бәрабәр шәриәт дәрсини апаран ираилы ахунд 11 
јашында бир гыз алмышдыр. Буну ешитҹәк, Скбир 
гәләми алыб, о саат һаман мәсәләјә ујғун бир ше’р јазды. 
Ше’рин өзү Јадымда дејил, фәгәт мәзмуну белә иди: 
әммамә дашыјаи, емрүнү мөвһумат илә кечирән шәхсдән, 
бундан артыг бир һәрәкәт көзләмәк олмаз вә бу адам 
кәрәк, билатә’хир мәктәбдән гова- лансын. 

Бунун үстүндә ахунд, Сабирә «бабы-динсиз» адыны 
вериб, илин ахырына кими онун илә данышмады. 

О заман мәктәбин нәздиндә јашлылар үчүн кеҹә 
савад курсу ачмышдыг. Сабир орада парасыз, көнүл- лү 
олараг дәрс верирди. Бурада о, кәндин ингилаби руһлу 
ҹаванлары илә (Не’мәт Бәсир вә башгалары) таныш 
олур. 

Сабирин һаман кәнҹләрлә көрүшмәси үчүн Сабун- 
чудакы бир күтүбханаја тез-тез кәлдијини, «шүбһәли» 
ҹаванлар илә кәзиб данышдығыны көрән вар иди. 

Чох чәкмәди ки, Шамахыда олдуғу кими, Балаха- 
ныда да Сабирин әлејһинә бир дәстә дүзәлди. 

Мәктәбимиздә дәрс дејән ахунд, бир күн Сабирин дин 
әлејһинә сөјләди-ји бир сөзү һаман күн Балаханы- нын 
һаҹы вә гочуларына хәбәр верир; бир нечә күн кечәндән 
сонра Сабир бир һәдәләмә мәктубу алды. Бу мәктуб бол 
сөјүшләр илә долу олуб, онунла Сабирә билатә’хир 
Балаханыдан чыхмаг тәклиф едилирди, санра бир нечә 
мәктуб даһа алынды. Лакин белә мәктублар Сабири 
горхутмајырды. О, өз јолунда, мәсләкиндә давам едирди. 
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Бурада демәк лазым кәлир ки, бу мәктәбин бүту? 
хәрҹини Балаханы кәнли верирди. Она көрә дә мәктә 
бин јашамасы тамамилә кәнддән, даһа доғрусу, ора- 
нын ағсаггалларындан... асылы иди. Бунлар һаман 
мәсәләдән сонра вә Сабирин белә бир «динсиз» адам 
олдуғуну билдикдә, мүдиријјәтә гәт‘и бир сурәтдә 
тәклиф етдиләр ки, Сабирдән шәриәт дәрси алынсын. 
һәтта мүмкүн олса, тамамилә мәктәбдән говалансын... 

О кеҹәси Сабири чох позғун көрүб, сәбәбини сор- 
дугда һаман һадисәни өзү мәнә данышды. 

Јај тә’тилиндән сонра Сабир хәстәләнди. Јолдаш- 
лар арасында бир гәдәр пара топлајыб, Сабири Шама- 
хыја јола салдыг. һамымыз, истәр мүәллимләр, истәр 
тәләбәләр ондан чох гәмкинлик илә ајрылдыг. 

Онун өлүмү һамымыза чох тәсир етди. Сабир уну- 
дулан јолдашлардан дејил иди. Сонра мән бир ил о 
мәктәбдә даһа галдым. Онун ады узун мүддәт тәләбә- 
ләр вә мүәллимләр арасында данышылырды. 
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ХУДАВЕРДИ  
МАҺМУДОВ  

МӘНИМ  МҮӘЛЛИМИМ  

Мән, 19Ш-ҹу илдә Балаханы мәктәбиндә охујур- дум. 
Сабир бизә фарс вә Азәрбајҹан дилиндән дәрс верирди. 
Ҹилдсиз китабларымызы апарыб шәһәрә ҹилд чәкдириб 
кәтирәрди. Ҹүмә вә бајрам күнләрин- дә Сабир бизи чөлә 
кәзмәјә апарарды. Әһмәд Камал мәктәб мүдири иди. 
Ондан һамымыз горхардыг, амма Сабирдән јох. Чүнки 
Сабири меһрибан ата кими таны- јырдыг, онун 
еһтирамыны сахлајырдыг. Сабир чох фағыр бир адам 
иди. Синифдә о баш-бу баша кедә- рәк ше’р охујур вә 
охудуғу ше’рләрлә бизи мараглан- дырырды. Чох 
заманлар бу ше’ри дә бизим үчүн оху- јарды. 

Кәлмә бу гәдәр наләвү фәрјадә, әкинчи. 

... Биз ондан чох разыјыг, мүәллимимиз Сабири биз 
һәлә дә унутмамышыг. 

*Әдәбијјат гәзети», 28 декабр 1936, № 35. 
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ДӘЈӘРЛИ МҮСАҺИБ  

Сабир 1910-ҹу илдә Балаханы кәндиндә, гыз мәк- 
тәбиндә мүәллимлик едирди. О, тәләбәләри дәрсдән 
бурахандан сонра һәмишә отағына чәкиләрәк, бизимлә 
сөһбәтә мәшғул оларды. О, даима азадлыг вә елмдән 
данышарды. 

Даима бизә мәсләһәти бу иди ки, ушагларынызы 
охудун. Руһаниләрин сөзүнә алданыб онлары гаран- 
лыгда сахламајын. 

Кәндин руһаниләри вә варлы адамлары ону инчи- 
дирдиләр. 

Онун сөһбәти мәни о гәдәр марагландырмышды кн, 
һәтта ону бир дәфә мән өз евимә дә’вәт етдим. Хатн- 
рими сындырмајыб евимә кәлди. 

Сөһбәт әснасында о, јаздығы шерләриндән оху- 
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јурду. Сабирин данышығы мәнә о гәдәр тә’сир етмишди 
ки, евдә тәк отурмаға гәрарым тутмајырды. 

Мән даима көзләјирдим ки, нә вахт ахшам олачаг, 
мән јенә онун о көзәл данышығыны вә ҝөзәл шерләрини 
ешидәҹәјәм. 
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СЕЈИД ҺҮСЕЈН 

«ҺОПҺОПНАМӘ»НИН НӘШРИ  

1910-ҹу илдә Бакыда «Зәнбур» адында бир мәзһәкә 
мәҹмуәси нәшр олунурду. Бу мәҹмуәни чыхаран доктор 
Әбдүлхалыг Ахундов олса да, һәгигәт һалда ону идарә 
едән Әлаббас Мүзниб идир Мәҹмуәнии редаксијасы 
бөјүк рус килсәсинин јанында, Александр Невски 
пасажынын икинҹи мәртәбәсиндә бир растворда 
јерләшмишди.Сбиз һәр күн ишдән сонра орајз сөһбәтә 
топлашардыг 

Јаз ајларынын бириси иди. Мәктәбләр јај тә’тилн- 
нә бурахылмаг үзрә иди. Бир ахшамүстү «Зәнбур» 
редаксијасына кетдикдә Сабири орада көрдүм. Мирзә 
Ҹәлал Јусифзадә2 дә орада иди. Сабир Балаханы- да 
чалышыб јашадығындан шәһәрә анҹаг ҹүмә күн- ләри 
кәләрди. О заманын мәтбуат ишчиләри олан биз ону 
севәр, ләтифәләрини марагла динләрдик. О чох 
хошсөһбәт вә бамәзә бир адам иди. Мәктәб мәшғә- 
ләләрини јахын күнләрдә битирәҹәјини, сонра Шамл- 
хыја кедәҹәјини сөјләјирди. 

— Шамахыда чох галмајаҹағам, бир ај сонра Ба- 
кыја гајыдаҹағам. Өзүм сағ икән ше’рләрими бнр ди- 
ван шәклиндә чап етдирмәк фикриндәјәм, — дедн 

Сабир бунун үзәринә ара-сыра шикајәтләндијн 
хәстәлијинин сон заманларда чох инкишаф едиб өзүнү 
нараһат етдијини сөјләјәрәк, мүәллимн һачы Сејид 
Әзим илә олан бир көрүшүнү мисал кәтнрди. 

— Мән, — деди, — бир дәфә һаҹы Сејид Әзимин 
көрүшүнә кетдикдә көрдүм ки, бүтүн јаздыгы китаб- 
ларыны, ше’рләрини гаршысына төкүб онларла мәш- 
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ғулдур. һәр заман зарафат едиб әјләнән Аға о күн чох 
бикеф вә кәдәрли иди. Сәбәбини сорушдум. «Бир шаир 
үчүн, — деди, — бундан бөјүк бәдбәхтлик олмаз ки, 
көзүнү һәјата јумаркән бүтүн өмрүнүн мәһсулу олан 
әсәрләринин мүгәддәратыны билмәсин. Мәни ким 
хатирҹәм едәр ки, сабаһ өлдүкдән сонра бу әсәрләрим тәб 
вә нәшр едилиб адымы тарихдә јашадаҹагдыр. Мән 
бунларын күнҹ-буҹагларда итиб тәләф олмајаҹагындан 
архајын дејиләм». 

Сабир һаҹы Сејид Әзимин бу сөзүнү гејд етдикдән 
сонра өз әсәрләринә кечәрәк әлавә етди: 

— Мән дә инди ејни кәдәрлә кәдәрләнирәм. Өлүм 
инсандан чох да узагда дејил. һәлә вүҹуду мәним кими һәр 
хәстәлијә мүстәид олан бир адам үчүн лап гулагынын 
дибиндәдир. Ким билир, бәлкә мән Шамахыдан һеч 
гајыда билмәјәҹәјәм. Әзраил мәнә бир ил фүрсәт версә өз 
мәгсәдимә наил ола биләрәм. 
С Сабир өз ше’рләрини китаб шәклиндә көрмәкдән чох 
марагланырды .һәр нә гәдәр Бакыда Оруҹов гар- 
дашларынын, һаҹы Зејналабдин Тагыјевин, һашымбәј 
Вәзировун вә башгаларынын азәрбајҹанҹа мәтбәәләри 
вардыса да, онлар китаблары өз һесабларына јох, 
мүәллифләрин һесабына олараг чап едәрдиләр. Сабири 
чәтинлијә салан ҹәһәт дә бу иди. О, үзү јашыл кағыз бир 
папканы мәним гаршыма гојараг: 

— Сән мәтбәә ишләрини билирсән, һесабла көр, нә 
гәдәр хәрҹи олар, — деди.^ 

Мән папканы ачдым. Бурада гәзет вә мәҹмуәләрдән 
кәоилмиш ше’рләр илә бәрабәр карандаш вә чернил илә 
јазылмыш әл јазылары да варды£Бу әл јазыларынын бир 
гисми мәктәб дәфтәрләриндә, бир гисми дә садәҹә кағыз 
парчаларында јазылмышды. Сабир бу папкаја өзүнүн 
Бешинҹи ил ингилабындан сонракы мәшһур әсәрләри 
илә бәрабәр ингилабдан әввәлки әсәрләринин дә бир 
гисмини топламышды. О, биринҹи нөвбәдә «Молла 
Нәсрәддин» вә башга мәзһәкә мәҹмуәләриндә нәшр 
олунан ше’рләрини чап етднрмәк истәјирди. Мән 
тәхмини һесабладым. Ијирми мәтбәә листи гәдәр оларды. 
һәр листин 20—22 манат хәр- 
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ҹи иди. Мән Сабири руһдан салмамаг үчүн бу хәрчи 
гәсдән олараг аз көстәрдим: 

— Үч јүз манатдан артыг хәрҹи олмаз, әкәр мин 
нүсхә чап едилсә китабын бириси сизә 30 гәпијә баша 
кәләр. 

Мән һеч зәнн етмәздим ки, Сабирин ҹиби бу хәрчи 
верә билмәз. О, папканы тәкрар өз габағына чәкиб, әл 
јазыларыны бир-биринин үстүнә сәлигә илә јығараг 
бағлады. 

— Көрүнүр, мән дә һаҹы Сејид Әзим кими өз ки- 
табымы көрмәдән һәсрәт илә өләҹәјәм, — дедил 

Сабир бу сөзләри сөјләсә дә, јенә әсәрјгәринин тәб’ 
вә нәшриндән үмидсиз дејилди. Шамахыдан га- 
јытдыгдан срнра һеч олмаса беш чап листи гәдәр жичик 
бир китабча бурахаҹағы фикриндә иди. 

ССабир өз китабыны сағлығында көрә билмәди. Бир 
тәрәфдән мадди вәсаитинин кифајәтсизлији, дикәр 
тәрәфдән хәстәлијинин кет-кедә инкишафы она имкан 
вермәди. Онун беш-алты чап листи һәҹминдә биринҹи 
дәфә, ..1912-чи илдә нәшр олунан «һопһопнаиә»си јахын 
досту Маһмуд әминин Сабир охуҹуларындан 
топладығы^ТГанә васитәсилә мејдана чыхмышдыр. Бу 
китаб аз заман зәрфиндә сатылыб гуртарды. Китабын 
сатышындан һасил олан мәдахил тамамилә мәрһумун 
аиләсинә верилмишди. Буна көрә бир ил сонра, 1913-чү 
илдә Сабир күллијјатыны чап етмәк мәсәләси тәкрар 
Маһмуд әми тәрәфиндән галдырылды. Бу мәгсәд үчүн 
бир комиссија тәшкил олунду. Бу комиссијаја «Игбал» 
гәзети редаксијасындан мән, «Каспи» гәзетиндән Меһди 
бәј һаҹински, бир дә Мдјһмуд әми дахил едилмишди. һәр 
ики гәзетә Сабир хүллијјатынын нәшри үчүн ианә 
дәфтәри ачды. Бу ианә јалныз Бакыда дејил, 
Азәрбајҹанын башга јерләриндә дә топланырды. Чох 
тәәссүф олсун кн, топланан ианәләрин һамысы кәлиб 
Бакыја чыхмады... 

^Комиссија «һопһопнамә»нин икинҹи тәб’и үчүн 
•смета тәртиб етди. Ону рәнкли шәкилләрлә бурахмаг 
үчүн мин маната гәдәр хәрҹи варды. Комиссијанын 
•әлиндә нәгд олараг, анҹаг үч јүз маната гәдәр пул варды 
Биз бу параны ианә тәригилә Иса бәј Ашурбәјлинин 
иҹарәсиндә олан «Каспи» мәтбәәсннә вернб үч мин нүсхә 
китаб үчүн договор бағладыг. Кнтлбын 

219 



тәсһиһи, тәртиби, бурахылышы мәнә һәвалә олунду, 
Маһмуд әми Сабирин үч ил әввәл, 1910-ҹу илин јазында 
«Зәнбур» редаксијасында көрдүјүм үзү јашыл кағызлы 
папкасыны мәнә тәһвил верди. 

Мән бурада бир һашијә чыхмаг истәрдим. Сон зз- 
манларда белә бир дүшүнҹә һасил олмушдур ки, вах- тилә 
«Молла Нәсрәддин» мәҹмуәсинин 4-ҹү иөмрә- синдә нәшр 
олунан: 

«Милләт неҹә тараҹ олур-олсун, нә ишим вар, 
Дүшмәнләрә мөһтаҹ олур-олсун, нә ишим вар»,— 

ше’ри Сабирин дејилмиш, Сабирин куја биринҹи ше’ри 
Молла Нәсрәддинин 6 вә јахуд 7-ҹи нөмрәсиндә 
чыхмышдыр. Мәнҹә бу иддианын әсасы јохдур. Чүпки бу 
ше’р Сабирин өз әли илә мәҹмуәдән кәсилмиш, башга 
әсәрләри илә бир јердә јашыл кагызлы папка- ја 
гојулмушду. 
С«һопһопнамә» чапдан гуртардыгдан сонра бизим 
мәтбәәјә једди јүз маната гәдәр борҹумуз олду. Биз 
мәтбәәјә тәклиф едирдик ки, китаблары бизә тәдрич илә 
бурахсын, биз дә сатдырыб онун борҹуну өдәјәк. Мәтбәә 
буна разы олмадвр Бир ај мүддәтинә борҹумуз олан једди 
јүз манаты вермәсәјдик, договор мөвҹибинҹә, мәтбәәнин 
ихтијары варды ки, бүтүн китаблары өз борҹу һесабына 
көтүрсүн. 
СБунун үчүн биз Оруҹов гардашларына мүраҹиәт едиб 
китаблары бир јердә алмагы тәклиф етдик. Онлар да 
гәбул етдиләр. Узун данышыгдан сонра биз бу китаблары 
мин беш јүз маната сатдыг. Оруҹовлар мәтбәәнин 
борҹуну вердикдән сонра јердә галан сәккиз јүз манаты 
да тәдриҹлә Сабирин аиләсинә көндәрмәли иди. 

О замандан мәндә галан вә натамам, ејни заманда 
үстүндә лазымынҹа ишләмәдији үчүн «һопһопнамә»јә 
дүшмәјән вә карандаш илә бир кағыз гырыгы үстә 
јазылан бир һекајәсини бураја әлавә едирәм4. 
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ӘЛАББАС МҮЗНИБ 

               САБИРДӘН БИР ХАТИРӘ  

К- ...Сабир 1907-дә Бакыја кәлди. Бу заманларда 
Мәһәммәд һади «Иршад» гәзетинин мүсәһһиһлијиндән 
чыхарылмышды, «Тазә һәјат» идарәсиндә мүсәһһиһ- 
лијә кирмишди... «Тәзә һәјат»да нәшр етдији ше’рләр 
арасында: 

               Насыл фәрг ејләсин бичарә милләт нуру зүлматы, 
               Зәлаләт ҹилвәләнмишдир бу күн «Иршад» һалында, — 

дејә, «Иршад» идарәсиндән мәмнун олмадығыны бил- 
дирди. 

Сабир Бакыја кәлинҹә «Иршад» идарәсиндә му- 
сәһһиһлик вәзифәсини гәбул етдисә дә, чох сүрмәди. 

Биз һәмин ил көрүшүб таныш олдуг. Билхассә,дә 
нәшр олунан «Бәһлул»1 адлы күлкү мәҹмуә- синә: 

Нә сохулмусан арајә, а башы бәлалы фә’лә? 
Нә хәјал илә олубсан белә иддәалы, фә’лә?! 

сатирасыны јазыб кәтирдикдә даһа јахын таныш ол- 
дуг. «Иршад» идарәсиндән чыхмасынын сәбәбини со- 
рушдум, мүсәһһиһлик вәзифәсинин ағыр олдуғуну 
сөјләди. Мән дәхи онун һәмин фә’лә рәдифли сатнра- 
сынын ардынҹа: 

|1и Биһудә нәдир кәлмәдәсән дадә, а фә’лә! 
Гијмәт нә верәрләр белә фәрјадә, а фәлә*! 

башланғыҹлы сатирамы јазыб нәшр еләдим. 
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О замандан е’тибарән арамызда бөјүк бир сәми- 
мијјәт вүҹуда кәлди. Нә вахт Бакыја кәлсәјди, мүтләг 
көрүшмәлијдик... Бир күн сөһбәт едәркән мәнә хитабән: 

— Нә вахт бир мәҹмуә вә ја гәзетә чыхарсан, сәнә 
көзәл ше’рләр јазаҹағам, — деди. 

Шүбһәсиз, бу сәмими вә’дә мәни чох мәмнун еләди. 
1909-ҹу илин ортасында мән «Зәнбур» мәҹмуәсиндә 

чалышдығым кими, Сабир дәхи, буна — она етдији риҹа 
вә мүраҹиәтә хатимә чәкәрәк, Балаханыдакы мәктәбә 
мүәллимлијә кирмәјә мүвәффәг олду2. 

Бу мәктәб әһалидән топланан ианә илә ачылмыш- 
ды. Фәгәт рәсми олмаг үчүн «Нәшри-маариф» ҹәмијјә- 
тинин мәктәбләри сырасына кечирилмишди. Мүәллим- 
ләрин маашы исә ајда 33 манат олараг, һәмин топла- нан 
ианәдән верилирди. 

1909-ҹу ил гуртарды. «Зәнбур»ун Рза бәј Сәлим- 
хановдан3 сонра мәс’ул мүдири олан Әзим Әзимзадә илә 
мәҹмуәнин нашири доктор Әбдүлхалиг Ахундовун 
арасында төрәнән мүнагишә мүдирин дәјишмәси илә һәлл 
олунмалы иди. Нәдәнсә бу мәсәлә бир ај «Зәнбур»ун 
чыхмамасына сәбәб олду. Лакин мәҹмуәнин мәним 
өһдәмдә олаҹағы мәнә сөјләнмишди. Буну да мән Сабирә 
билдирмишдим. О исә әһдинә вәфа едәрәк, 1910-ҹу илдә 
чыхаҹаг «Зәнбур»ун биринҹи нөмрәси үчүн «Гоҹалар 
маршы» сәрлөвһәси илә јаздығы сатирасыны ирәлидән 
јазыб мәнә вермишди. Нәһајәт, наширлә мүдир арасында 
мүнагишә... битди. «Зән- бур»ун Палавандовун4 мүдирлији 
вә мәним мүһәррир- лијим илә биринҹи нөмрәси јанварын 
29-да нәшр олунду. 

Сабир «Зәнбур» идарәсинә тез-тез кәлирди. һәтта, 
демәк олар ки, өзүнү һеј’әти-тәһриријјәнин үзвү са- 
нырды вә о сифәтлә дә чалышырды. «Гоҹалар мар- 
шы»нын ардынҹа «Үрәфа маршы», «Милләт шәргиси» 
сәрлөвһәси илә, арды-арасы үзүлмәдән, сатиралар ја- 
зырды Бир күн идарәјә кәлиб «Зәнбур»ун дөрдүнҹү 
нөмрәсинә бахдыгда исламы тәмсил едән вә голу зән- 
ҹирлә бағланан бир типи көрүнҹә күлдү, хүсусән зәнчирин 
һалгаларына диггәт етдикдә бүтүн һалгаларын 
ахундлардан ибарәт олдуғуну көрүб хејли дүшүндү, мүтләг 
мәзкур шәклә аид бир нәзм јазаҹағы-  
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ны сөјләди вә бешинҹи нөмрә үчүн јазыб кәтирдисә дә, 
ондан ирәли дүзүлән: 

Гејрәт едиб чалышдын, душдүн габаға, милләт! 
Инди бир аз да динҹәл, баш гој јатаға, милләт! 

мәнзумәси һазыр олдуғу үчүн ону алтынҹы нөмрәјә 
сахладыг5... 

Бу күнләрдә Сабир һәр күн јанымызда иди. Рәс- 
сама шәкил темасы вердикдә о да бизимлә иштирак 
едирди. «Зәнбур»да Сабирин хүсуси темасы илә чәкилән 
шәкилләр вардыр. 

... Сабир «Молла Нәсрәддин» вә «Зәнбур» мәҹмуә- 
ләриндә басылан сатиралары топлајырды. Китаб шәк- 
линдә нәшр етмәји арзу едирди. Мән дәхи о вахта гәдәр 
нәшр олунан мәнзумәләрими топламышдым. Топ- 
ладығымы она көстәрдим. Бир-бир бахаркән, 1909-да 
«Зәнбур»ун 29-ҹу нөмрәсиндә: 

Етсән нә гәдәр налә вә әфган, а диләнчи! 
Бир зәррә верилмәз сәнә еһсан, а диләнчи! 

сәрлөвһәси илә нәшр етдијим мәнзумәни ахыра гәдәр 
охујуб деди: 

— Сәнин бу мәнзумәндән хошум кәлди, мән дә бир 
беләсини јазаҹағам. 

Сонра... «Диләнчи» ше’рини јазыб кәтирди. 1910-да 
«Зәнбур»-ун 14-ҹү нөмрәсиндә6 нәшр олунду. 

...Сабир һәр күн «Зәнбур» идарәсинә кәлдији кимн 
јенә бир күн кәлиб: «Дур бир кәзмәјә чыхаг, мән кечән 
һәфтәдә Моллаја бир шеј јазмамышам. Бәлкә бнр мөвзу 
тапыб бир шеј јазаг», — деди. 

Мән «Зәнбур» редаксијасыны бағладым, Сабирлә 
кәзмәјә чыхдыг. Парапети бир-ики дөвр доландыг, 
бир-ики мөвзуда, бә’зи вәзндә мәтлә’ләр инша етдиксә дә, 
мәгбул көрүнмәди. Нәһајәт, мәтбуатын гапанмасындан 
данышмағымыз о күн јазылаҹаг мәизумәнин мөвзусуну 
тәшкил еләди. Одур ки, о күн: 

Дүшдү бүтүн гәзетләр гијмәтдән, ај ҹан, ај чан? 
Халгын ҹаны гуртарды төһмәтдән, ај чан, ај ҹан! 
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«Молла Нәсрәддин», 1910, 1 август. 



 

башланғыҹлы сатираны ... јазыб «Молла Нәсрәддин» 
идарәсинә көндәрди. 

...Сабир, мәтбуатда ҹидди вә сатира јазмаға баш- 
лајаны бир дәфә олсун тәнгид олунмамышдыр. Сабир 
јалныз «Сәда» гәзети тәрәфиндән, о да һәгиги јох, 
шә.чси үзрә, диггәтсизлик, сајмамазлыг нәтиҹәси ола- 
раг тәнгид едилмишдир. 

...Букүнкү кими хатиримдәдир... Мәктәб заманы 
битинчә Сабир, Оруҹовларын јанына кәлди. Бир аз 
алачағы варды. Алды, онларла әл вериб худаһафиз 
етдикдән сонра мәнимлә гуҹаглашды, өпүшдүк вә 
мәнә... «Кедирәм аиләми Бакыја кәтирим, кәлиб сә- 
нинлә нәшријјат ишиндә чалышаҹағам», — дејиб ај- 
рылдыг. 

Нә чарә ки, Сабир арзусуна јетмәдән тәрки-һәјат 
етди... 
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БИР ХАТИРӘ 

Бөјүк Сабири илк дәфә мән Бакыда мүрәттиблик 
етдијим заман «Каспи» мәтбәәсинә кәләндә көрмү- 
шәм. Јанылмајырамса 1907-ҹи ил иди. Јанында ики 
јолдашы да вар иди. Мәтбәәјә тамашаја кәлмишди- 
ләр. Онда биз «Тазә һәјат» гәзетиндә ишләјирдик. Он- 
лар мәтбәәдән чыхдыгдан сонра биз Сабирин дә онла- 
рын ичиндә олдуғуну өјрәндик. Биз онунла таныш 
олмадығымыза сон дәрәҹә һејифсиләндик вә далынча 
кедиб онунла көрүшмәк имканымыз олмады. 

Ај кечди, ил доланды, мән Бакыны тәрк едиб 
1909-чу илдә Тифлисә, евимизә гајытдым. Бнр аз исти- 
раһәтдән сонра јенә мүрәттиб сифәтилә «Молла Нәс- 
рәддин» журналында чалышмаға башладым. һәр 
һәфтә бөјүк Сабиримизин ләззәтли вә мә’нидар ше’р- 
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ләрини дүзүрдүм. 1910-чу илин пајызында 
редактору* муз Мирзә Ҹәлил Мәммәдгулузадә 
«Молла Нәс- рәддин» журналыны Гыздырмалыја1, 
Мәммәдәли Сидгијә вә мәнә тапшырыб, Гарабаға 
истираһәтә кетмишди. һаман бу сыраларда 
Сабирдән материал аз-аз кәлирди, чүнки хәстәлији 
шиддәт етдијиндән чох јаза билмирди. Бу әһвалат 
бизә чох фәна тә сир бағышлајырды. Сабирин ше’ри 
олмајанда журналымыз үчајаглы күрсүјә 
бәнзәјирди. Бир тәрәфдән Мирзә Ҹәлилин кәнарда 
олмасы, о бири тәрәфдән Сабирин хәстәлији, үчүнҹү 
тәрәфдән дә Өмәр Фаигин ҹијәр хәстәлији 
ыәтиҹәсиндә даима кәнддә галмаға мәҹбур олмасы 
бөјүк әнкәл төрәдирди. Нәһајәт, декабр кәл- ди 
чатды. Әввәл Өмәр Фаиг шәһәрә кәлди, кәнддә 
јахшы динҹәлдијиндән ҹидди чалышмаға башлады, 
аз кечмәмиш бөјүк Сабир кәлди. Бир нечә ҝүн башга 
јердә галдыгдан сонра ону тамамилә идарәјә 
көчүрүб мүаличә етдирмәјә гәрар вердик. Мирзә 
Ҹәлилин еви дә идарәнин јанында олдуғундан идарә 
бир үмуми јашајыш еви һалыны алмышды. 
Мирзәнин өз аиләсиндән башга Мирзәнин 
гоһумларындан вә јолдашларынын ушагларындан 
бир нечә нәфәр орада јашајырды. һәкимләр бир нечә 
дәфә Сабири тәдгиг етдикдән сонра хәстәханада 
јатмағыны мәсләһәт көрдүләр. Мәммәдәли илә 
бәрабәр ону Тифлисдә мәшһур Арамјанс тәрәфиндән 
тикдирилмиш биринҹи шәһәр хәстәханасына 
јерләшдирдик. О вахт бу хәстәхана Тифлисин ән 
көзәл хәстәханаларындан бириси һесаб олунурду. 
һәр күн онун јанына кедирдик. Ону атадан артыг 
сев- дијимиздән, хәстәханадан ајрылмаг 
истәмәјирдик. һәтта мән дејирдим ки, «Сабир әми, 
каш мән дә хәстә олуб, сәнинлә бәрабәр олајдым». О 
исә ҹавабында мәнә ачыгланыб дејирди ки, «Оғул, 
елә демә, сағ ҹан әлә дүшмәз, сән ҹавансан, 
башынын ағрысыны билмәјирсәи. Аллаһ һеч мәним 
дүшмәними дә хәстә етмәсин». 

Бир нечә күн орада јатды, докторлар онун хәстә- 
лијини анлаја билмәјирдиләр. Нәһајәт гәрар 
вердиләр ки, онун гарныны јарыб дәрдини 
өјрәнсинләр. Өзүнә дедиләр ки: «Әкәр сән разы 
олсан, сәни јарыб дәрдини тапарыг». Мән докторун 
сөзүнү она тәрҹүмә етдим. Ҹавабында һәкимләрә 
деди ки: «Дәлләклији мәним  
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башымда өјрәнмәк истәјирсиниз? Мәним гарным 
иланојнадан сандығы дејил ки, ачыб бахасыныз». 

Биз күлдүк. һәкимләр онун нә сөјләдијини 
соруш- дулар. Мән мәрһумун сөзләрини ејнилә онлара 
тәрҹү- мә етдим. Онлар да күлүшдүләр. 

Бир нечә күн орада јатдыгдан сонра Сабири 
көтү- рүб евә кәтирдик. һәр күн һәкимә кедирди, евдә 
дә лазым олан компрес вә башга һәким 
көстәришләрини едирдик. һалы бир аз 
(јахшылашырды. Севдији «Молла Нәсрәддин» 
идарәсиндә јашамасы^да она јахшы тә’сир 
бағышлајырды. Идарәдә олан адамлар вә кәлән 
гонаглар һамысы она бир ата кими бахырдылар. 
мәһәббәт бәсләјирдиләр. һәтта о шәһәрә чыхмагистә- 
дикдә һамымыз онун палтосуну вә әл ағаҹыны тутмаг 
истәрдик, бунун үзәриндә бир-биримизлә чәкишәрдик, 
ахырда гајда гојдуг ки, һәр күн биримиз онун палто- 
еуну тутуб, ағаҹыны һазырлајаг. Бу нөвлә вахтымыз 
чох көзәл кечирди. Сабирин дә мүалиҹәси давам 
едирди. 

Мән евимизә кетмәјиб, Сабир јатдығы отагда, 
бир столун үстүндә.јатырдым. Сабир әсла тәклик 
севмәз- ди, һәмишә јолдашлары илә бир јердә 
ишләмәк, бир јердә јашамаг вә бир јердә күн 
кечирмәк истәрди. Бунунла да дәрдини бир аз 
унудурду. Бә’зән мән еви- мизә кетмәк истәдикдә, мане 
олурду, евимизә кетмәјә гојмајырды. Дејирди ки, 
«Адә, һара кедирсән? Евли- сән?» Ҹаваб верирдим ки: 
«Нишанлыјам, һәлә евимизә кәтирмәмишәм». 
Дејирди: «Онда евинизә кетмәјин һеч мә’насы јохдур, 
нишанлыбазлыға да кетсән вурарлар, әнкин әзиләр. 
Јахшысы будур ки, нә кет, нә дә башын галмагала 
дүшсүн, бах мән дә инди субајам. Нишанлымы 
Шамахыда бурахыб бураларда кәзирәм»... 

Күнләримиз белә кечирди. Анҹаг Сабир әмијә 
дзрд күҹ едәндә, чох сыхылырды, һаман дәгигә 
аиләсини көзү өнүнә кәтирирди. Онун бу һалы бизи дә 
пәришан вә дағдар едирди. Дамағымыз позулурду. 

Јанылмырамса, феврал ајында Мирзә Ҹәлил вә 
һәмидә ханым да Гарабағдакы ишләрини гуртарыб, 
Тифлисә гајытдылар. Лазыми һөрмәт вә мәһәббәтлә 
Сабир әмини гаршыладылар. Мадди ҹәһәтдән әһва- 
лымшз јахшылашды. һәтта Мирзә кәләндә о вахт 
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Гарабағда шөһрәт газанмыш ел ашығы Нәҹәфгулуну да 
Тифлисә дә’вәт етмишди. Бирнечә күндән сонра ашыглар 
кәлдиләр. «Молла Нәсрәддин» идарәси вә јерли 
Азәрбајҹан драм дәрнәји бирликдә «Ел ашыглары 
консерти» тәшкил едиб шәһәрин мәркәзиндә олан күрҹү 
Дворјански театрында тәнтәнәли бир консерт вердик. Бу 
консерт руһаниләр вә гаракүруһ арасында бөјүк бир 
е’тираза сәбәб олду. Чүнки орада моллаја вә намаза бәрк 
тохунан бир парча варды. Сабирә һаман парча бөјүк 
ләззәт верди. Бир нечә күн консертдән сонра һәмидә 
ханымын бөјүк гызы Мина ханымын тојуну 
башладылар. Тој мәҹлисиндә үмуми бир стол 
ачылмышды. Мирзә Чәлил өзү о столун әтрафында 
отурмајыб, бир тәрәфдә башга бир стол гојдурмушду. 
Сабир, Мәммәдәли Сидш, мән, Әзиз Шәриф вә башгалары 
һаман столун башында отурдуг, чүнки мәҹлисдәкиләрин 
чохусу ә’јан-әшраф иди. Мирзә зарафата салыб, 
гонаглара деди ки: «Бизимлә сизинки тутмаз, јолумуз 
ајрыдыр. Сиз ағ адамларсыныз, биз гара адамларыг. 
Онун үчүн дә ики ҹәбһәјә ајрылырыг». Бу сөзләрә күлмәк 
гарышдыса да, бир чохлары әсәбиләшди. һаман кеҹә 
Сабир әми дә би- зимлә бәрабәр әјләниб столумузу 
зинәтләндирди. 

«Молла Нәсрәддин» идарәсиндә гәрибә һаллар 
варды. Мәсәлән, гапынын зәнки тез-тез позулуб хараб 
оларды, самовар аиләјә көрә чох кичикди, сују да ахырды 
вә и. а. Мирзәјә дејәндә ки, самовары, ја зәнки, ја филан 
шеји гајыртдырагмы? Ҹаваб верәрди ки, «Белә дә 
өтүшәрик. Молла Нәсрәддин кими олмаг лазымдыр. Әкәр 
бизим һәр шејимиз мүнтәзәм олса, онда Молла 
Нәсрәддинә бәнзәмәрик». 

Сабир әми дә бу нөгсанларын һәр биринә дузлу бир 
гит’ә дејиб, бизи күлдүрүрдү. Хүсусән самовар мәсәләси 
ону чох мүтәәссир едирди. О чај ичмәји чох севирди, амма 
самоварын сују бизә чатмадығындан адама бир стәкан чај 
ичиб, јенидән су төкүрдүк. Нәһајәт, бир күн самоварын бу 
һалындан тәнкә кәлиб, ашағыдакы бејти сөјләди: 

Молла, самаварындән дәрда, һәзар дәрда, 
Бир истәканы инди, бир истәканы фәрда! 
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Чох һејиф ки, зәнкә вә башга шејләрә сөјләдији 
бејтләр јадымда галмамышдыр. 

Март ајы јетишди, новруз бајрамы јахынлашды, 
заваллы шаиримизин әһвалы тәғјир тапды, јавашјаваш 
кефи позулмаға башлады. Бизим дә дамағымыз јанды, 
пәришанлыг башлады. Апрелин әввәлләри иди, ағаҹлар 
чичәкләнмәјә башлады, ағаҹлар јашыл јарпаглара 
бүрүнәркән икинҹи дәфә ону хәстәханаЈа апармаға гәрар 
вердик. О бириси күн сәһәр Мәммәдәли Сидги ВӘ мән 
фајтон кәтириб Сабиримизи хәстәханаја апардыг. Фајтон 
хәстәхананын гаршысында дајанды. Онун голтуғуна 
кириб ендирдик, фәгәт  бу сәфәр габагдакы кими инам илә 
кетмирди, чох мә јус иди. Хүласә, бир нечә кун јатдыгдан 
сонра һәкимләр мүтләг јарылмаг лазым кәлдијини тәкрар 
етдиләр. Гәти сурәтдә јарылмаға е’тираз едиб деди ки: 
«Мә- ним јәгинимдир ки, мән бу дәрддән хилас олмајача- 
ғам, јахшысы будур ки, мәни көндәрин евимә, аиләмин вә 
ушагларымын јанында өлүм». Ону МӘЈУС вә пәришан 
һалда кери гајтардыг. Бир нечә күндән сонра Шамахыја 
јола салдыг. О күндән сонра мән бир даһа онун үзүнү 
көрмәдим. 
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ИСКдНДдР ГАФФАРИ 

СҮРХПУШ 

ҺӘЗИН БИР ХАТИРӘ  

һеч јадымдан чыхмаз: 1910-ҹу илин декабр ајы иди. 
Тифлисдән Ирана кетмәк истәјирдим. Достум Сабир илә 
видалашмаға кетдим. Ҝөрүшдүјүмүз заман Ирана 
кетмәјими она сөјләдим, чох гәмкин олду. Бунун 
сәбәбини сорушдугда Сабирин әһвалы позулду, 
көзләриндән бир нечә дамҹы јаш кәлди вә боғазы ту- 
тула-тутула деди ки: 

— Көрүнүр, бу бизим ахыр көрүшүмүздүр. Дәхи 
бундан сонра бир-биримизи көрә билмәјәҹәјик. 

Мән һалымын позулмағыны Сабирдән кизләјиб ону 
сакит етмәјә башладым вә дедим ки, бош-бош нијә 
данышырсан. Адам өмрүндә нахош да олар, сәһһәт дә 
тапар. Сән ки, сәбрин атасы Сабирсән. Нијә сәбрсизлик 
едирсән! 
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Сабир бу сөзләримә ҹавабән деди: 
— Бунун сәбәби вар. Бу күн чох өскүрүрәм вә 

синәмдән бир нечә дәфә бәлғәм илә гарышыг ган 
кәлмишдир. Горхурам ки, залым өлүм мәни әзиз вәтәнә 
хидмәт етмәкдән мәһрум едә, сизләрдән ајыра вә мән 
кәләҹәк хошбәхт күнләри көрмәмиш өлүб кедим. 

Шад олсун әзиз јолдашымыз Сабирин руһу вә а- 
шасын о мәрһумун зәһмәтләрини гијмәтләндирәнләр. 

 
 

                                                                             Ватән јолунда», 10 јанвар 1945, М 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               231 



 

ХАТИРӘЛӘРИМ  

һеч вахт әзиз достум мәрһум Сабирин о көзәл, дү- 
шүнҹәли симасыны јадымдан чыхара билмәрәм. һәр 
вахт мәнә гүссә үз вердикдә о, нәзәримдә мүҹәссәм

5 
олур. 

Зира Бакыда онунла бир мәктәбдә ишләдијим заман 
мөһкәм достлуғумуз вар иди. Мәрһум һәмишә’ өвзадән 
наразы олдугда мәним јаныма кәлиб, дәрдләшәрди. 
Иран һаггында узун-узады сөһбәт едәрдик. 

Сабир Иранын һәјаты илә, хүсусән азадихаһларла 
чох марагланарды. О, јаздығы ше’рләрини һәрарәтлә 
мәнә охујар вә дејәрди: 

— Нә вахтадәк бу бичарә милләтин үзүнә тәрәгги 
гапылары бағлы галаҹагдыр! 

Инди о вахтдан отуз нечә ил кечир. О күнләр си- 
нема пәрдәси кими нәзәримдән кечдикҹә дејирәм: 
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— Еј әзиз достум, Сабир! Гәбрдән дуруб бир әтра- 
фына нәзәр елә, көр, нә аләмдир! Сәнин милләтин вә- 
тәниндә өз һүгугуна малик олуб, гызлар, оғланлар ана 
дилиндә бүтүн фәннләри өјрәнир, дарүлфүнунлард 
тәһсил едирләр. Сәнин халгын бөјүк бир ҹәсарәтл» 
мүбаризәјә мәшғулдур. Каш сағ галыб, сән дә бу күнләри 
көрајдин! 
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САБИРИН ҺАГГЫНДА ХАТИРӘЛӘРИМДӘН  

Јахшы јадымдадыр. Јај тә’тшш күнләри иди. Шама- 
хыда идик. һәвәскар јолдашларла бирликдә Нәҹәфбәј 
Вәзировун «Јағышдан чыхдыг, јағмура дүшдүк» адлы 
әсәрини тамашаја гојмаға һазырлашырдыг. Биз 
тамашанын мәшгини кечирирдик. Тамаша верәҹәјимиз 
бинанын алт мәртәбәсиндә «үхүввәт» адлы мәктәб 
јерләширди. Сабир дә бу мәктәбдз 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... иштирак етмәји хаһиш етдиләр, Мәктәбә 
кетдим. Сабир шакирдләрлә бирликдә мәктәбин 
һәјәтиндә отурмушду. Јолдашларын хаһишини она 
сөјләдим. Сабир голума кириб, мәни мүәллимләр 
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отағына апарды вә бир парча ағ кағызда ашағыдакы бу 
ше’ри јазды: 

Елмин иззәти пајдар олур, 
Ҹәһлин никбәти ҹаншикар олур, һәр 
кәс елм охур, бәхтијар олур, 
Милләт елмлә сәрәфраз олур. 

Охујун әзизләр! 
Охумаг заманыдыр, 
Охумаг һәр адәмин 
Әбәди нишаныдыр... 

Ше’р мәним чох хошума кәлди. Мән Сабирдән бу 
ше’ри өз шакирдләринә хорла охутдурмағы хаһиш ет- 
дим. Тамаша кеҹәси Сабир ушаглары илә бирликдә 
тамаша салонуна кәлди. Онлар пәрдәнин габағында 
дуруб, һәмин ше’ри авазла охудулар. Тамашаныет ке- 
диши заманы биз Сабирдән хаһиш етдик ки, галыб зсәрә 
ахыра гәдәр тамаша етсин. О, бизә белә ҹаваб верди: 

— Чох мәмнунијјәтлә галардым, анҹаг өзүнүз би- 
лирсиниз ки, ушаглар һамысы шәһәрин ашағы һиссә- 
оиндә, мәктәбдән чох узагда јашајырлар. Мән кәрәк 
онлары өзүм евләринә апарыб, валидејнләринә чат- 
дырам, — дејиб биздән ајрылды. 

, 'жЛзғрбаЈчан мүәллими», 26 ијул, 1956, М 80. 
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АБДУЛЛА ШАИГ 

ики дост 

Бөјүк сатирик шаиримиз Мирзә Әләкбәр Сабири 
1905-чи илә гәдәр көрмәмишдим. Ади бир тәсадүф 
онунла көрүшүб таныш олмағымыза сәбәб олду. 

Азәрбајҹанын сәнәт вә мәдәнијјәт оҹағы олан, Ха- 
гани, Фәләки,. Нәсими, Баһар вә Сејид Әзим кими бөјүк 
шаирләр јетишдирән Шамахы шәһәрини көрмәк 
арзусунда идим. 1905-ҹи илин августунда, үч ил би- 
зимлә гоншулугда јашајан мүәллим Әлиҹаббар Оруҹ- 
әлијевин

3
 аиләсилә бирликдә Шамахыја кетдим. Бир 

чох шамахылы мүәллимләр кими о да јајда аиләсини 
Шамахыја апарырды. Үч-дөрдкүн Әлиҹаббарыневин- 
дә галдым. Мирзә Әләкбәр Сабир вә Мирзә Аббасгулу 
Сәһһәт илә дә илк дәфә орада таныш олдум. 

Сабир орта бојлу, орта јашлы, арыг бир киши иди. 
Гара архалығы, гара күләҹәси вар иди. Ајағына бурну 
дик, дабаны јумру башмаг кејмиш, башына гара дә- 
ридән јумру папаг гојмуш вә бармаг галынлығында 
саггал бурахмышды. 

 Гијафәчә ади инсанлардан сечилмәјән бу бөјүк ис- 
тедад илк көрүшүмүздәчә, ики-үч саат ичиндә дадлы 
сөһбәт вә ләтифәләрлә мәни өзүнә бағлады. һафизә- 
синдә галан бир-ики гәзәл вә һәҹв охуду. Ики күн сонра 
көрүшмәк үчүн Сабирин евинә јох, дүканына кетдик. О, 
бизи мүнасиб бир бејт илә гаршылады. Ҹаһил мүһит 
Сабири евдә сабун бишириб дүканда сатмаға мәчбур 
етмишди. Чајхана шакирдинә чај сифариш верди. Бир 
саат отуруб данышдыг. О, Шамахы руһаниләрини, 
таҹир вә көһнәпәрәстләри өзүнә мәхсус бир 
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мәзаһ вә јумор илә тәнгид етди. Шамахы ҹаһилләринин 
мүһафизәкарлығындан үрәји одлана-одлана шикајәт 
етди. Сонра исә Әлиҹаббарын хаһиши илә мөвһуматчы 
дүкан гоншусу олан хәсис алверчијә јаздығы һәҹви 
охуду. Дүканчыны мәзаһ илә о гәдәр ҹанлы вә тәбии 
тәсвир етмишди ки, һәмин алверчи олдуғу кими 
көзүмүзүн гаршысында ҹанланды, һамы күлмәкдән 
гатылды. һәҹвдән хошландығымызы көрүб Сабир әлавә 
олараг мәнфи шәхсләрә јазмыш олдуғу башга 
һәҹвләриндән дә бир нечә бејт охуду. Онун һәҹвләрини 
гәзәлләриндән даһа чох бәјәндим. Бу һәҹвләрдәки 
кәскинлик, тәбиилик шаирин бу саһәдә бөјүк бир 
исте’дада малик олдуғуну хәбәр верирди. Сабир кө- 
зүмдә бөјүмүшдү. һәләлик гәзәл әдәбијјатындан ајрыла 
билмәјән бу шаирин шәхси һәҹвләриндә иҹтимаи 
нөгсанлары да әһатә едә билмәси онун бөјүк сатирик 
шаир олаҹағыны билдирирди. 

Сөһбәтимиз заманында онун дүканына бир нәфәр дә 
олсун алыҹы кәлмәди. Бу фикир зеһнимә кәлинҹә бөјүк 
аилә саһиби олан Сабирин мадди вәзијјәтинин еә гәдәр 
ағыр олдуғуну дүшүнәрәк биихтијар: 

—Сабир, бизим ајағымыз уғурсуздур, — дедим, — 
бир саатдан бәри сөһбәт едирик, дүкана бир нәфәр дә 
мүштәри кәлмәјиб, о һалда сиз нә алыб-сатырсыныз? 

Сабир күлә-күлә деди: 
— О сизин ајағыныздан дејил! Бу авам ҹамаатын 

ичини тәмизләмәк әлимдән кәлмир, һеч олмаса үст- 
башыны, заһирини тәмизләјим, дејә көрдүјүнүз сабун 
дүканыны ачдым. Нејләјим ки, залым ушаглары бу 
тәмизликдән дә гачырлар. 

Сабирин илк јазыларында мүәллими Сејид Әзим 
Ширванинин чох дәрин тә’сири варды. «Молла Нәс- 
рәддин» мәҹмуәсинин нәшринә гәдәр о, әсасән көһнә 
ше’р тәрзиндә гәзәл, гәсидә, мәрсијә вә һәҹв јазмагла 
мәшғул олурду. Шаир устады Сејид Әзимин: 

Еј мәһ, билирәм фитнәји-дөвран олачагсан, 
Еј гашы һилалым, мөһи-табан олачагсан. 

мәтләилә башланан гәзәлинә мәһи-табанын дилин- дән 
бу гәзәлини јазмышды: 

Сән пири-чаһандидәсән, еј Сејјиди-сәркар, 
Мандән чәк әлин, ејләкилән пир илә рәфтар! 
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Олмаз сәнә гисмәт дәхи бу девләти-дидар-,. 
Бундан сора һиҹримдә ҹијәрган олаҹагсан. 

«Һопһопнамә»нин илк сәһифәсиндә Сабирин рәс- 
мини көрмәјән јохдур зәнн едирәм. Онун мунис вә һә- зин 
симасы, дүшүнчәли, јорғун көзләри, зәиф вүҹуду бөјүк 
шаирин кечдији һәјат јолуну бизә ајдынлашдырмаг үчүн 
ҹанлы вә тарихи бир вәсигәдир. Ушаглығыыдан бәри 
кечирдији изтираблар, һәјатын ағыр зәрбәләри онун 
мунис симасына өз аҹы дамғасыны басдығы кими, 
мә*нәви аләминә дә өз мөһрүнү вурмушду. Бу исә онда 
мөвҹуд ҹәмијјәтә бир нифрәт һисси, она гаршы тәнгиди 
мүнасибәт ојатмышды. 

Сабирин дүһасында һаким олан үнсүр — иҹтимаи 
һәҹв иди. Шаир буну дәрк едә билмәјиб «Молла Нәс- 
рәддин» мәҹмуәси нәшрә башлајынҹаја гәдәр, мүхтәлиф 
тә’сирләрә гапылараг, мүхтәлиф јолларда сәрсә- ри кими 
долашмаға мәҹбур олмушду. Анҹаг 1905-ҹи ил 
ингилабындан сонра, «Молла Нәсрәддин»ин онун 
гәлбиндә јандырдығы шө’лә васитәсилә о, өз тәбии Јолуну 
тапа билмишди. Анҹаг бу замандан башлајараг илләрдән 
бәри мәҹрасыны тапа билмәјән илһамынын чешмәси өз 
һәгиги мәҹрасыны тапды, ҹошгун бир сел кими ахмаға 
башлајыб јени бир әдәби мәктәбин әсасыны гојду. 
Јаратмыш олдуғу јени әдәби мәктәбдә ону тәглид едән 
шаирләрин һеч бири Сабирин јүксәклији мөвгејә галха 
билмәди. 

Мән һәлә 1912-ҹи илдә «Ҝүлзар» дәрслијимдә «Молла 
Нәсрәддин»ин нәшри илә бағлы олараг Са- бирин 
јарадыҹылығында әмәлә кәлән бөјүк дөнүшү белә хүласә 
етмишдим: «)һәмин бу вахтларда иди ки, мөһтәрәм 
«Молла Нәсрәддин» мәҹмуәси нәшрә башлады. Сабирин 
һәлә ушагкән донмуш вә ҹәрәјана бир ЈОЛ тапа билмәјән 
тәб’и-сәлиминә «Молла Нәсрәд- дин» мәҹмуәсинин үслуб 
вә мәсләки чох ујду; шаирин һиссијјати-гәлбијјәсини 
ојатмаға, тәб’и шаиранәсини дадлы-дадлы охшамаға вә 
әһвали-руһијјәдә фөвгәл’адәликләр вә башгалыглар 
төрәтмәјә башлады. Чох- дан бәри донмуш вә мәҹрасыны 
тапа билмәјән сәр- чешмејитәб и, артыг мәҹрасыны 
тапмыш олдуғундан бир сејли-хүрушан кими ахыб 
кетмәјә башлады». 

«Молла Нәсрәддин»ин нөвбәти нөмрәләриндән би- 
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рини охудуғум заман ашағыдакы ше’р мәндә мәҹмуә- 
нин илк нөмрәсиндән алдығым тә'сири оЈатмышды: 

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

Ше’р бөјүк мәһарәтлә јазылмышды. Анҹаг бу не- 
зәл сатиранын мүәллифини таныја билмәдим. Ше’рин- 
алтында «јһопһоп» јазылмышды. Билдијим, таныды- 
ғым адамлардан «һопһоп» имзасы илә јазан кимдир, — 
дејә сорушдум, билән олмады. 

Бир күн шәһәр бағчасында мүәллимләр илә отуруб 
данышырдыг. Бирдән «Нә ишим вар!» сәрлөвһәли ше’р 
јадыма дүшдү. Онлардан: «һопһоп» кимдир? — дејә 
сорушдум. Сабирин вә Сәһһәтин ән јахын досту олан 
мүәллим Маһмудбәј Маһмудбәјов күлүмсәјәрәк: «Сәнин 
достун Сабирдир», — деди. 

Сатирик ше’рләри илә Сабир охуҹулары о гәдәр 
өзүнә ҹәлб етмишди ки, мәҹмуәни алынҹа онлар һәр 
шејдән әввәл «һопһоп» имзалы ше’ри охујурдулар. 
Сабир аз вахт ичәрисиндә чох бөјүк шөһрәт газанды. 

Сабир ше’ринин тә’сириндән мән дә кәнарда гал- 
мадым. Онун «Бәсдир, бу гәдәр башлама фәрјадә, 
әкинчи» мисрасы илә башланан ше’ринә ҹаваб олараг 
«Рәһм ејлә, тәрәһһүм чағыдыр, хан, сәнә гурбан» мис- 
расы илә башланан «Хан вә әкинчи» ше’рини јаздым. 
Мәктәбләрдә тәләбәләр үчүн мүсамирәләр вердијим 
заман бир тәләбә әкинчи, о бириси хан гијафәсиндә 
үз-үзә дуруб бу ше’рләри бәнд-бәнд охујурдулар. 

Сабирин ән јахын вә сәмими досту Аббас Сәһһәт 
иди. Сәһһәт Шамахыда бүтүн күнләрини онунла бир- 
ликдә кечирәрди. 

«Молла Нәсрәддин»ә јазмаға башладыгдан сонра 
Сабир, Сәһһәт илә бәрабәр тез-тез Бакыја кәлирдиләр. 
Бә’зән онлар күнләрлә Бакыда галыр, ахшамлар чох 
заман бизә кәлирдиләр. О күн мәним үчүн бөјүк бајрам 
олурду. Бу ики дост шаирин ширин вә сәмими 
сөһбәтләри мәни о гәдәр мәшғул едирди ки, онлар кет- 
дикдән сонра белә јатағымда һәмин ширин дәгигәләри, 
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саатлары хатырлајыр, һәјәҹанымдан көзләримә саат- 
ларла јуху кетмирди. 

Сабир илә Сәһһәт бир јердә һәр мәҹлисә јарашыг 
верирдиләр. Сабир өзүнә мәхсус бир тәрздә, инҹә бир 
мәзаһ илә данышар, анҹаг өзү күлмәзди. 

Сәһһәт орта бојлу, хошсима, ширинсөһбәт бир ин- 
сан иди. Көзәл, тә’сирли данышыг исте’дадына малик 
олмагла бәрабәр, кәскин һафизәјә дә малик иди. Өзү- 
нүн вә башгаларынын ше’рләрини әзбәрдән биләр, о 
гәдәр көзәл охурду ки, һәтта зәиф ше’р дә онун ағзын- 
дан чыхдығы заман ҹанланарды. Шамахы үрәфасы 
Сәһһәтин бу хүсусијјәтини Шамахы шаирләриндән Ба- 
һар Ширванијә бәнзәдирдиләр. 

Сабирин, Сәһһәтин икинҹи сәмими досту Бакыда 
мүәллимлик едән Маһмудбәј Маһмудбәјов иди. Маһ- 
мудбәј аз данышан, чох чалышан, тәмиз вә виҹданлы 
бир инсан иди. Ипәк кими јумшаг хасијјәти вар иди. 
Јашҹа биздән бөјүк олдуғуна көрә мүәллимләр она 
Маһмуд әми дејирди. О, чох фәал бир маариф хадими 
иди. Педагогиканын сон наилијјәтләриндән хәбәрдар 
олан бу гајғыкеш мүәллим јени дәрсликләрин јаран- 
масында да чох бөјүк хидмәтләр көстәрмишдир. 

Јај тә’тили мүнасибәтилә шамахылы мүәллимләр 
Шамахыја топландыглары заман Сабир илә Сәһһәтә 
санки бајрам кәлирди. Мүәллимләр, еләҹә дә Маһмуд 
оми һәр икисинин руһуна вә зөвгүнә мүвафиг рус 
јазычылары вә шаирләри илә онлары таныш етмәјә 
чалышырды. Сабир вә Сәһһәти ушаг әдәбијјаты иләдә 
марагландыран Маһмуд әми олмушдур. Маһмуд әми 
һәр ики шаирин ушаглар үчүн јаздыглары әсәрләри вә 
тәрҹүмәләри өз дәрсликләриндә чап едирди. Маһмуд 
әмидән башга Сабирин вә Сәһһәтин Әлиҹаббар 
Оручәлијев, Ҹамо Чәбрајылбәјли вә Фиридун бәј Ке- 
чәрли илә дә достлуг әлагәләри вар иди. 

Бир кеҹә Сабир илә Сәһһәтин бизә кәлдијиндән 
хәбәр тутуб Мәһәммәд һади дә кәлмиш, мәҹлисимиз бир 
аз да шәнләнмишди. Мәһәммәд һади

5
 Ширван 

торпағынын јетишдирдији Сабир вә Сәһһәт кими хош- 
сөһбәт вә мәҹлисара иди. Арамызда чох мүхтәлиф 
мәсәләләр һаггында, хүсусән мүасир әдәбијјат мәсә- 
ләләри һаггында гызғын сөһбәт башламышды. Башы- 
мыз сөһбәтә елә гарышмышды ки, кеҹәнин неҹә  
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кечмәсиндән хәбәр тутмамышдыг. Бир дә көрдүк ки 
лампанын ишығы азалыр. Мән елә зәнн етдим ки чы- 
рағын нефти гуртарыб. Пәнчәрәјә бахыб көрдум ки, 
сәһәрдир, һава ишыгланыр. 

Әдәби ҹәрәјанлардан, рус вә гәрб әдәбијјатындан чох 
аз хәбәрдар олмасына бахмајараг, Сабир инҹә бир зөвгә, 
һәјат һадисәләринә ајдын бир мүнасибәт бәсләмәк 
гүдрәтинә малик иди. О, 'Азәрбајҹан дилинин 
инҹәликләрини о гәдәр көзәл дујурду ки, әруз вәзнин- 
Дән чох усталыгла истифадә едә билирди. Шаир сечдији 
мөвзуја көрә онун дилини дә дәрһал тапа билирди. Бу исә 
Сабирин ше’рләриндәки реализмин гүввәтләнмәсинә 
сәбәб олурду. Гәзәл-гәсидә дәбијјатынын тә’сири илә 
јазылмыш гәзәлләрин дили «Фүјузат» мәҹмуәсинин 
тә’сири илә јазылмыш мәнзумәләриндән фәргли олдуғу 
кими, «Молла Нәсрәддин» мәҹмуәсиндә јаздығы 
ше’рләринин дили дә тамам башгадыр. Оида һәр дили 
тәглид едәҹәк вә мөвзуја көрә дә һәр ше’рә вәзн сечә 
билмәјә бөјүк исте’дад вә мәһарәт вардыр. Мәсәлән: 

Ким нә дөјир биздә олан гејрәтә, 
Гејрәтһмиз бәллидир һәр милләтә.— 

ше’рини јүнкүл вә ојнаг вәзн илә јаздығы һалда, Иран 
шаһы Мәммәдәлијә: 

Мән шаһи-гәви шөвкәтәм, Иран өзүмүндүр! 
Иран өзүмүн, Реј, Тәбәристан өзүмүндүр! 
Абад ола, ја галса да виран өзүмүндүр! 
Гануни-әсаси нәди, фәрман өзүмүндүр! 
Шөвкәт өзүмүн, фәхр өзүмүн, шан өзүмүндүр! 

јаздығы бу сатирик ше’рә дә ағыр вәзн интихаб ет- 
'Мишдир. 

‘«Молла Нәсрәддин» мәҹмуәсинин мәс’ул редактору 
Ҹәлил Мәммәдгулузадәнин кәскин сатирик фелјетон- 
лары, һекајәләри, Сабирин абдар сатиралары мәҹмуә- 
нин бүтүн руһуну, мәзмунуну тәшкил едирди. «Молла 
Нәсрәддин»ин ады чәкиләндә, һәр шејдән әввәл, бу ики 
сима адамын гаршысында ҹанланырды. Лакин бә’зи 
әдәбијјатчылар, зијалылар Мирзә Ҹәлил илә Сабир 
арасында бир фәрг гојмаға чалышыр, бә’зиен 
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Мирзә Ҹәлили даһа чох бәјәнир, бә*зиси Сабири үстүн 
тутурду. Биринҹиләр: «Сабири, Мирзә Ҹәлил вә онун 
мәҹмуәси јетишдирмишдир» дејирдиләр. Белә мүбаһисә 
вә мүлаһизәләр һәтта Совет һакимијјәти гурулдугдан 
сонраја гәдәр дә давам едирди. 

Азәрбајҹанда Совет һакимијјәтинин гурулдуғу илк 
илләрдә Сабир китабханасы мүдиријјәти Сабир һаг- 
гында бир мә*рузә етмәји мәндән хаһиш етди. «Молла 
Нәсрәддин»ми Сабири јетишдирмиш, јохса Сабирми 
«Молла Нәсрәдин»и шөһрәтләндирмиш?» мәсәләсини 
изаһ етмәји дә ајрыҹа гејд етдиләр. Мә’рузәмдә XX әсрин 
әвв^лләриндәки иҹтимаи-сијаси һәјаты баҹардығым 
гәдәр тәһлил вә характеризә едәрәк, нефт сәлтәнәти олан 
пролетар Бакысында зәһмәт илә капиталын үз-үзә 
кәлмәсиндән, бир-биринә зидд олан ики синиф арасында 
давам едән кәскин мүбаризәләрдән кениш мә’лумат 
вердикдән сонра: «Молла Нәсрәддин» мәҹмуәси о 
мүһитин игтисади, иҹтимаи, сијаси вә мәдәни 
еһтијаҹындан доған бир варлыг вә амилдир. Бүтүн 
мүһүм әдәби һадисәләри доғуран амил һәјатын өзүдүр» — 
дедим. Она көрә дә нә «Молла Нәсрәддин» Сабири, нә дә 
Сабир «Молла Нәсрәддин»и јетишдир-1 мишдир. һәр 
икисини јетишдирән о заманкы иҹтимаи мүһитдир. 
Анҹаг инкар етмәк олмаз ки, «Молла Нәс- рәддин» 
мәҹмуәсинин јаратдығы үмуми тә’сир, онун охуҹуларда 
бөјүк бир мараг һисси ојадан орижинал карикатуралары 
Сабирин даһијанә илһамындан донуб галмыш олан 
иҹтимаи һәҹв исте’дадына һәрәкәт, гүввәт, истигамәт 
верди вә бөјүк Сабирин мејдана атылмасы үчүн шәраит 
јаратды. Беләликлә, Сабир иҹтимаи нөгсанларымызы 
тәнгид едән ше’рләри илә дәрин тә’сирли көзәл таблолар 
јаратды вә мәҹмуәнин гијмәт вә әһәмијјәтини 
охуҹуларын нәзәриндә гат-гат артырды. 

Азәрбајҹанда «Молла Нәсрәддин» кирмәјән ев аз 
олдуғу кими, ону охумајан адам да аз иди. һеч бир гәзет вә 
мәҹмуә өзүнү бүтүн Шәрг аләминдә бу гәдәр севдирә 
билмәмишдир. Бу бөјүк севкини доуран, әсасән 
Азәрбајҹанын ики бөјүк әдәби симасы — Мирзә Ҹәлил 
илә Сабир олмушдур. 

Сабири билик вә мә’луматы илә бөјүтмәк истәјән- 
ләр ону чох кичилтмиш олурлар. «һопһопнамә» шаи-  
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ринин бөјүклүјү онун мисилсиз бәдии әсәрләр јарада 
билмәсиндәдир. 

Сәһһәт әдәби һадисәләр, әдәбијјат тарихи һаггын- 
да чох кениш вә әтрафлы мә\лумата малик иди. Бу 
мәдәни шаир, һәјат һадисәләриндән даһа чох әдәби 
һадисәләрин өзүнү өјрәнмәјә чалышырды ки, бу да онун 
әдәби јарадыҹылығы гаршысында мүәјјән чәтин- 
ликләр јарадырды. 

Сәһһәт рус әдәбијјатыны бөјүк бир мәһәббәтлә се- 
вирди. О, вахтынын мүһүм бир һиссәсини рус дилини 
даһа дәрин өјрәнмәјә, рус јазычыларындан тәрчүмә 
етмәјә һәср едирди. Шаир рус шаирләринин бир чох 
дәјәрли әсәрләрини бөјүк мүвәффәгијјәтлә тәрҹүмә 
етмиш вә кәнҹ зијалыларымызы реалист рус әдәбиј- 
јаты илә таныш етмишди. Бу хүсусијјәтләринә көрә иди 
ки, һәлә 1912-ҹи илдә чап етдирдијим «Ҝүлзар» 
дәрслијиндә Сәһһәти әдәбијјатымызын «икинҹи Жу- 
ковски»си

6
 адландырмышдым. 

1905-ҹи ил ингилабынын доғурдуғу азадлыг күнә- 
шинин сөнүк зәррәләри гәлбими истәдијим гәдәр исит- 
мәдијиндән мәндә бәдбинлик әмәлә кәлмишди. һәмин 
тә’сир алтында 1905-ҹи илин ахырларында Шамахы- 
дан гајытдыгдан сонра һәр ики достуму хатырлајыб, 
онлара «Вәтән» сәрлөвһәли бир ше’р јазыб көндәр- дим. 
Мәнзумәдә дејилирди: 

Еј чешмимин өнүндә мүҹәссәм, вәтән, вәтән! 
Гәлбим кими кәдәрләрә һәмдәм, вәтән, вәтән! 
Ахшам, сәһәр о күл үзүнү исладан нәдир? 
Көз јашларынмы, јохса ки, шәбнәм? Вәтән, вәтән! 
Өвлади-нахәләфми сәни салды бу күнә? 
Ејваһ, бу дәрдү мөһнәтә дөзмәм, вәтән, вәтән! 
Ач, ач о гәмли көксүнү, еј мөһнәт өлкәси, 
Бас бағрына бу шаиги мөһкәм, вәтән, вәтән! 

Сабир илә Сәһһәт дә һәмин сәрлөвһәдә ајрыча бир 
ше’р јазыб мәктуб илә бәрабәр мүәллим Әличаббар 
Оруҹәлијев васитәсилә көндәрмишдиләр. О ше’рләрн 
масамын гутусунда севә-севә сахлајырдым. Әл јазы- 
лары дүшкүнү олан Салман Мүмтаз һәмин шерләри 
мүвәггәти заман үчүн мәндән алыб бир даһа кери гај- 
тармады. О ики мәнзум мәктубдан бу күн анчаг Сәһ- 
һәтин мәнә көндәрдији мәктуб әлдә едилмишдир. Сәһ- 
һәт мәним ше’римә белә ҹаваб вермишдн: 
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Шаига, нејләсин ахыр, сөјлә, бичарә вәтән? 
 Тапмајыр сәһһәг үчүн дәрдинә бир чарә вәтән. 
Јохдур үммиди-шәфа һали-пәришанында, 
Охшајыр чох, белә бир хәстәвү бимарә вәтән. 
Вәтән оғланлары мүстәғрәги — хаби-гәфләт, 
Туш олубдур нечә мин залнмү хунхарә вәтән.  

- Јенә бу дәрдләрин чарәси Бакыдан олур, 

 Чешми-үммид тутубдур ора, һәмварә вәтән. 

'Сәһһәт Теһран дарүлфүнунунда охудуғу заман фарс 
вә франсыз дилләрини дә көзәл өјрәнмишди. 0, фарсҹаны 
бир фарс зијалысы гәдәр көзәл данышыр, франсызҹа 
охудугларыны асанлыгла анлајырды. Сәһһәтин һәмин 
мәктубунда мәнә итһаф етдији бир ше’рлә бирликдә 
франсыз шаири Жан Рамодан етдији 
«сНәғмеји-ордубеһишти» адлы тәрҹүмә дә вар иди. 
«Нәгмеји-ордубеһишти» ашагыдакы мисраларла баш- 
ланырды: 

Чүн көрдүм олуб алма ағаҹлары чичәкли, 
Сордум, нијә олдуз әҹаба, бөјлә бәзәкли? 
Еј алма ағаҹлары, нздир оиздә бу һаләт? 
Ејләр о күмүш әлләриниз вәҹдә дәлаләт. 

Бакыда мүәллимлик етдијим үчүн Мирзә Чәлил илә 
таныш ола билмәмишдим. Лакин ону әсәрләри илә 
хәјалымда ҹанландырдыгым заман Сәһһәт кими хош- 
сөһбәт, зарафатчы вә көзәл бир натиг олдугуну тәсәввүр 
едирдим. Мирзә Ҹәлил һаггында бу илк тәсәввүрүмү 
Сабирлә Сәһһәт дагытды. Онлар бир дәфә бәрабәр 
Тифлисә кедиб «Молла Нәсрәддин» мәҹмуәсинин 
әмәкдашлары вә Мирзә Чәлил илә көрүшдүкдән сонра 
Бакыја гајытмышдылар. Адәтләри үзрә бу дәфә дә мәни 
унутмамыш, бизә кәлмишдиләр. һәр икиси Тифлис 
сәфәриндән чох мәмнун иди. Онлар көрдүкләрини, 
ешитдикләрини ширин-ширин нагыл едирдиләр. Хү- 
сусән Мирзә Ҹәлилин јаваш-јаваш фикрини једирә- 
једирә сакит данышдыгыны тәглид етмәкдән дојмур- 
дулар. Мән анчаг бу вахт Мирзә Ҹәлилин, сонралар 
көрдүјүм кими, аз данышан, агыр тәбиәтли бир инсан 
олдуғуну өјрәнмишдим. 

1910-ҹу илдә Сабир Бакыја көчмәјә мәҹбур олдугдан 
сонра, Аббас Сәһһәт Шамахыда тәк галмышды. Сабир 
онун муниси-гәлби, мәһрәми-әсрари иди. Бүтүн 
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дәрд вә севинҹләрини јалныз онунла 
бөлүшдүрүрдү.Достлугда Сабир кими сәдагәтли инсан 
аз тапылар.Сәһһәт бүтүн гәлби илә ону севир вә онун 
инҹә зарафатларындан зөвг алырды. Лакин Сабирин 
вахтсыз өлүмү бу достлуғун узун давам етмәсинә имкан 
вермәди. 

Сон заманлар Сабир гара ҹијәриндән шикајәт едир 
вә ағрыларынын кетдикҹә артдығыны сөјләјирди. 
Хәстәлик шиддәтләнир вә онун чалышмасына мане 
олурду. Бакыда нә гәдәр мүалиҹә етдиләр, шәфа әсәри 
көрүнмәди. Нәһајәт, шаир Тифлисә кетмәли олду. Мирзә 
Ҹәлил ону хәстәханаја јерләшдирди вә әлиндән кәлән 
јахшылығы вә көмәклији еләди. Анҹаг Сабир 
сағалмады. 1һәк(имләр хәстәнин үмидсиз вәзијјәтдә 
олдуғуну вә анҹаг сон күнләрини јашадығыны 
сөјләдиләр. Шаир тәкрар Шамахыја гајытды, 
ҹијәрләринин ағрысындан, хәстәлијинин узанмасындан 
о гәдәр тәнкә кәлмишди ки, өзү дә өлүмүнү арзу едирди: 

Истәрәм өлмәји мән, лејк гачыр мәндән әҹәл, 
Көр нә бәдбәхтәм әҹәлдән дә кәрәк наз чәкәм. 

1911-ҹи илин јај. ајларында бөјүк шаир өлүмүн 
инсафсыз пәнҹәсиндә ҹаныны тәслим етди. Бу гара 
хәбәр чох сүр’әтлә Азәрбајҹанын һәр кушәсинә јајылды. 
Бу бөјүк итки бүтүн Азәрбајҹанын гәлбини 
јандырды.Сәһһәт дә, мән дә Сабирин өлүмүнә даир 
ајрыҹа бир ше’р јаздыг. 

Сәһһәтин јеканә муниси-гәлби олан 
«һопһопнамә»шаиринин вахтсыз өлүмү, онун бүтүн 
варлығыны сарсыдыб шашгын бир һала кәтирмишди. 
Бу өлүм Сәһһәтә үч-дөрд ил өзүнә кәлмәјә имкан 
вермәди. О, чох аз јазыр, сөһбәтләриндә һәмишә Сабири 
хатырлајыр,кәдәрли бир һәјат кечирирди. Шаир 
сусмуш, јалныз кимсәсиз бир гәриб кими јашајырды. 
Сәһһәтин јахын достларындан олан Фиридун бәј 
Көчәрлијә көндәрдији ҹаваб мәктубу, онун бу илләрдә 
кечирднји әһвалируһијјәни чох ајдын ифадә едир: 

«Јазмысан тазә нә пгејләр?» — Д*уә сордун мәндән, 
Руһумун тарына мизрабзән олдун, гардаш! 
Сабир илә белә мәктубу чох алдыг сәндән, 
һәр нә јаздыгса она бани сән олдун, гардаш!.. 
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...Лејк чбх чәкмәди, дөвран бизә бидад етди.  
Аһ, о ҹәмијјәтимиз тезҹә пәришан олду. 
Мөвти-Тәрраһ, сәфа бәзмини бәрбад етди.  
Сабир өлдү, демирәм, — ше’р еви виран олду.  
Јазмаға мане олур тәфригә дүшдүкләримиз,  
Ағларам, хатирә кәлдикҹә күлүшдүкләримиз. 



УНУДУЛМАЗ МҮӘЛЛИМ ҺАГГЫНДА  ХАТИРӘМ  

Сабири өмүр боју унутмамаг үчүн ону тәк бир дә- 
фә көрмәк кифајәт иди. 0,сакит, меһрибан вә мүлајим 
бир адам иди. Садә, гара сүртук кејәр, гапгара саггал 
сахларды. 

Ону биринҹи дәфә көрдүјүм вахтдан әлли илдән чох 
кечир. О вахтлар о, бизим Балаханыда «Нәшри- 
^маариф» мәктәбиндә фарс вә Азәрбајҹан дилләриндән 
дәрс дејәрди. Шакирдләр,. хүсусән ингилаби руһлу 
чаванла.р Сабирә һәддән зијадә һөрмот бәсләрдиләр. 
Биз һамымыз билирдик ки, Сабир «Молла Нәсрәд- 
дин»дәки һәмин о «һопһоп»дур. «Молла Нәсрәддин» исә 
о заман бизим ән чох севдијимиз бнр журнал идн. 
Мүәллимимизин бурада чыхан дузлу, мәзәли ше’р- 
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ләрини хүсуси бир ләззәтлә охујар, чохуну әзбәрдән 
биләрдик. 

Фарс дили дәрсиндә синфә кирдими, Сабир бизим- лә 
фарсҹа данышарды. Инзибатчылығы севмәз, сөзү- 
сөһбәти мисалсыз кечмәзди. Сејид Әзимдән тәмсилләр 
сөјләр, Ҹәлил Мәммәдгулузадәнин фелјетонларындан 
тез-тез мисаллар кәтирәрди. 

Фарс дили дәрси һәмишә алтынҹы саата дүшдүјү 
үчүн биз чох јорулардыг. Бир дә ки, балаханылыларын 
аиләдә ишләтдији тат дили фарс дилинә аз-чох јахын 
олдуғу үчүн, биз шакирдләр белә күман едәрдик ки, фарс 
дилини кечмәјә еһтијаҹ јохдур. Одур ки, бир күн биз 
мәктәб мүдиринин адыидан өзүмүзүн ујдурдуғу 
ашағыдакы сөзләри дәрсдә Сабирә дедик: 

— Әһмәд Камал әфәнди дејир ки, әкәр Сабир мәс- 
ләһәт көрәрсә, фарс дилини гејри бир диллә әвәз едәрик. 
Чүнки онсуз да фарс дилини һамымыз билирик. 

Дәрсдән чыхдыгдан сонра фүрсәт тапыб ејни сөз- 
ләри Сабирин дә адындан Әһмәд Камала дедик. 

Сәһәриси Сабир синфә кирән кими белә бир ләтифә 
данышмаға башлады: 

— Варлы, мө’тәбәр бир таҹир бир күн мүфлис олур. 
Вәзијјәтдән чыхмаг үчүн јахын бир гоншусу она белә

1 

мәсләһәт көрүр: таныш таҹирләрин һәрәсиндән бир гәдәр 
пул көтүрсүн, сәрмајә едиб сәфәрә чыхсын. Газанҹла һәм 
борҹлары гајтарсын, һәм дә вәзијјәтини дүзәлтсин. 

Таҹир Јахын достларындан, гоншунун өзүндән дә бир 
гәдәр пул көтүрүб дәвә карванлары илә Јола дүзәлир. 
Лакин о, бу сәфәрдән дә мүфлис гајыдыр. Борҹ верәнләр 
таҹирин дарвазасындан әл чәкмирләр. Гоншу, таҹирә 
инди дә белә бир мәсләһәт верир: ким кәлиб сәндән 
борҹуну истәсә, де ки, «Нә палаз?», вәссалам. Далысы илә 
ишин јохдур. 

Таҹир белә дә едир, ким гапысына кәлир вә нә со- 
рушурса, елә дејир ки: «Нә палаз?» 

Борҹ саһибләри таҹирин дәли олдуғуну зәнн едиб әл 
чәкирләр. Ахырда гоншунун өзү кәлир вә дејир ки, инди 
һеч олмаса мәндән алдығын борҹу вер. Таҹир она да дејир 
ки: «Нә палаз?» Бу заман гоншу дејир: «Адә, мәнә дә 
палаз!» Инди, ушаглар, палаз, палазч мәнә дә палаз? 
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Бир дәфә дәрс ләвазиматы алмаг үчүн ҹүмә күнү 
Сабир мәни өзү илә шәһәрә кәтирмишди. Ҹүмә күнләри, 
адәтән дүканлар бағлы олурду. Анчаг бә’зи дүканчылар 
гапынын арасындан алвер едирдиләр. Парапетин 
(ишјики Карл Маркс бағы) јанында бир китабфүруш да 
гапынын арасындан алвер едирди: Сабир башыны 
булајыб күлдү. Сонра бу мүнасибәтләашағыдакы 
тазијанәни јазды: 

Ҹүмәләрдә дүкан ачмаз бакылы,— 
Истәсән кәз Бакынын һәр јерини; 
Анҹаг, анҹаг.... арасындан гапынын 
Шеј сатыб разы едәр мүштәрини. 

Сабирин мәнзили мәктәбин һәјәтиндә иди. О, бура- 
да тәк јашарды. Аиләси Шамахыда иди. Ҹамаат онун 
тәклијини вә о гәдәр дә фираван јашамадығыны би- 
лирди. Чох вахт ајры-ајры евләрдән Сабирә наһар 
көндәрәрдиләр, лакин о, бундан инадла имтчна едәрди. 

Көһнә болшевикләрдән Әбдүл Рәһимов1, Ағаһүсејн 
Рәсулзадә Сабири тез-тез јолухардылар. Достлары 
Султанмәҹид Гәнизадә вә Әлискәндәр Чәфәрзадә дә 
шәһәрдән онун көрүшүнә кәләрдиләр. 

Сонунҹу дәфә Сабири 1911-ҹи илин јајында Бакы- да 
көрдүм. Малакан (индики «9 јанвар») бағыиын јанында 
өз синниндә бир киши илә дајаныб сөһбәт едирди. О 
зәифләмишди. Мәни көрүб севинди. Ушаг- лары бир-бир 
сорушду вә һамыја салам көндәрди. 

Сабирин мүөллимлик етдији мәктәб Балаханыда 
инди дә дурур Инди она «Сабир мәктәби» дејирләр. 
Мәктәбин габағында шаирә һеЈкәл дә гојулмушдур. 
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М. Ә. САБИР ИЛӘ ҜӨРҮШҮМ  

Бөјүк халг шаири Мирзә Әләкбәр Сабир илә мән 
1911-ҹи илдә Тифлис шәһәриндә таныш олмушам. 

Бир күн јолдашларым Надир Ибраһимов
1
 в Иб- 

раһим Исфаһанлы
2
 илә «Ботанически сад» адланан баға 

кәзмәјә кетмишдик. Бир гәдәр кәзиб бағын буфети 
јерләшән мејданчаја чыхдыгда көрдүк ки, Мирзә Ҹәлил 
Мәммәдгулузадә, «Молла Нәсрәддин» журналынын фәал 
мүһәррирләриндән Өмәр Фаиг, көһнә болшевикләрдән 
Әли Тағызадә3, Әшрәф Јүзбашев4, актјорлардан М. С. 
Кирманшаһлы5, Исмајыл һәгги вә бир нәфәр бизә таныш 
олмајан хырда. бојлу, гарасаггал бир киши бөјүк стол 
архасында отуруб ширин-ширин сөһбәт едирләр. Стол 
үстүндә Тула самавары гајнајырды. Әшрәф Јүзбашев бизи 
стола дә’вәт етди: «Ҝәнҹ 25« 
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артистләримизлә таныш олун» — дејә бизи тәгдим етди вә 
биз билдик ки, танымадығымыз бу адам дузлу 
аие’рләрини «Молла Нәсрәддин» журналында севә-севә 
охудуғумуз М. Ә. Сабирдир. 

«Молла Нәсрәддин» журналында өз сатирик ше’р- 
ләри вә тазијанәләри илә күтләнин һүсн-рәғбәтини га- 
занан бөјүк шаир илә таныш олмаг мәни чох севин- 
дирди. Мән ону бизим тамашаларымыза кәлмәјә дә’вәт 
етдим, Сабир исә: «Әҹәл аман версә, мәмнунијјәтлә 
кәләрәм», —дејә ҹаваб верди. Онун бу чавабында мән ону 
хәстәлик нә гәдәр инҹитдијини һисс етдим. 

Бир күн «Күрҹү Дворјан Театры» бинасында (ин- 
дики Грибоједов адына Тбилиси Дөвләт Рус Драм 
Театрынын јерләшдији бина) «Отелло»ну тамашаја 
гојмушдуг. О кеҹә мәшһур сатирик шаиримиз М. Ә. 
Сабир дә театра кәлмишди. Отелло ролуну Мирзә Әли 
Аббасов, Јаго ролуну һәбиб Көчәрлински (Кәримов), 
Дездемона ролуну Тәрлан ханым, Брабансиону Әшрәф 
Јүзбашев, Родригону исә М. С. Кирманшаһлы ојнајырды. 

М. Ә. Сабир хәстәханадан тәзәҹә чыхмышды. Са- 
лондакылардан бир чохунун өзүнү јахшы апармамасы, 
артистләрә еһтирам көстәрмәмәси шаирин хәстә гәлбини 
инҹидирди. Көрдүм ки, Сабир чох әсәбиләшир, ону 
апарыб сәһнә архасында әјләшдирдим. Хәстә олмағына 
бахмајараг, ахыра кими галыб тамаша етди. 

Тамашадан чох разы галды, һәтта ајры-ајры акт- 
јорлары гуҹаглајыб өпдү дә. ОтсллТ) ролу барәдә бө- јүк 
шаир деди ки, «Отеллону Мирзә Әли көзәл ојнајыр, амма 
бир ҹәһәтә даһа артыг фикир вермәлидир. О да Шексприн 
Отелло сурәтинә мүнасибәтидир. Шекспир гара иргә 
мәнсуб олан Отеллону севир, ону ағ иргә мәнсуб олан 
алчаг Јагодан јүксәк тутур. Отелл најан актјор ролун бу 
ҹәһәтинә фикир вермәлиднр». 

Тамашадан сонра биз Сабири Ҹ. Мәммәдгулузадә- 
нин евинә апардыг. Сабир онларда галырды. 

Сабир тамашадан нә гәдәр разы галдыса, тәрчу 
мәдән о гәдәр наразы кетди. һеч дә тәсадүфи дејил ки, 
азаҹыг сонра «Молла Нәсрәддин»дә бнз онун аша- 
ғыдакы тазијанәсини охудуг: 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      251 



Өјлә бир тәрҹүмә ким, руһи-Шекспир көрҹәк, 
Ағлады руһи-Отеллојла бәрабәр өзүнә. 
«Ах, мүтәрҹим», дејә бир одлу түфүрҹәк атды; . 
Шүбһәеиз дүшдү о да тәрҹүмәкарын көзүнә. 

Шаирин хәстәлији күндән-күнә шиддәтләндијинз 
көрә 1911-ҹи ил ијун ајында Сабирин өз хаһиши илә ону 
јенә Шамахыја апардылар. 

Бөјүк Сабирлә көрүшдүјүм күнләрдән јарым әср 
кечмишдир. Лакин бөјүк шаирлә көрүшүм мәнә елә хош 
тә’сир бағышламышдыр ки, мән бу кичик һадисәни бу 
күнкү кими хатырлајырам. 
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САБИРЛӘ БИР ЈЕРДӘ  

Ингилабдан әввәл артистләрә мааш верилмирди. 
Одур ки, сәһнә илә үрәкдән бағлы олан артистләрин, 
демәк олар ки, һамысы доланмаг үчүн башга бир сә- 
?нәтлә дә мәшғул олмаг мәҹбуријјәтиндә галырдылар. 
Мәсәлән, бүтүн һәјатыны сәһнәјә һәср едән унудулмаз 
Мирзаға Әлијев китабфүрушлуг едирди, мән Бала- 
ханыда «Нәшри-маариф» ҹәмијјәтинин мәктәбиндә 
мүәллим ишләјирдим. Бу мәктәб «Нәшри-маарнф» 
чәмијјәтинин Балаханы шө*бәсинин вәсаити һесабына 
дчылмышды. 

Мән бир муддәт бу мәктәбдә өлмәз шаиримнз Мир- 
зә Әләкбәр Сабирлә бирликдә мүәллимлик етмишәм. О 
замандан јарым әсрдән артығ кечмншдир. О вахт 
һәјатымда баш верән һадисәләрин чоху јахшы јадымда 
дејил. Анҹаг Сабири, онунла етдијим мүәдлимлик 
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күнләрини унутмамышам. О күнләрдән хатирә олараг 
јадымда галан бә’зи әһвалатлары данышмаг истәјирәм. 
Сабири Балаханы ҹамааты һәлә бураја кәлмәмишдән 
әввәл јахшы таныјырдыларГОнун «Молла Нәсрәддин»дә 
вә о заманкы башга мәтбуат органларында чыхан дузлу 
сатираларыны ким охумамышды? сБалаханылылар 
Сабири бөјүк һөрмәтлә гаршыладылар. Чох кечмәдән 
Сабир баҹарыглы, һәссас вә көзәл һәмсөһбәт бир инсан 
кими дә ҹамаатын һөрмәтини газанды.  
^Бөјүк шаир олан Сабир ҹәсарәтли бир шәхс иди. О заман 
кәнддә Сабир һаггында ағзыны бузәнләр, ону севмәјәнләр 
дә вар иди. Ајдындыр ки, онлар Сабирин сатира 
һәдәфләри олан мүртәҹеләр иди.ј) Сабирин кәнд ҹамааты 
арасында бөјүк һөрмәти олдуғуна көрә,. мүртәҹеләр 
заһирдә чәкинир, кизли һәдә-горхулара әл атырдылар. 
Белә бир әһвалат јадыма кәлир. 0910- ҹу ил октјабрын 
ахырларында мүртәҹеләр Сабирә имзасыз бир мәктуб 
јазмышдылар. Онлар Сабири һәдәләјирдиләр ки, ајын 
ахырына кими өз хошу илә кәнддән чыхыб кетсин, әкс 
тәгдирдә аиләси башсыз галаҹагдыр. 

Дүзү ки, о заман биз мүәллидоләр бу мәктубдан сонра 
тәшвишә дүшдүгоСабир исә мәктубу сојугган лылыгла 
гаршылады вә көһнә гајда илә өз ишләрини давам 
етдирди. О заман биз Сабирлә икимиз бир отагда 
јашајырдыг.(Дј баша чатанда бир күн ахшам о мәнә белә 
деди: 

һаҹаға, ај гуртарды, анҹаг һәрифләрдән бир хәбәр 
чыхмады. 7 

Бир күн Сабирин гарны ағрајырды. О, пәһриз сах- 
лајырды. Бир дәфә пәһризи позуб гарпыз јемиш, гар- 
нынын ағрысы даһа да шиддәтләнмишди. Бунун үчүн биз 
мүәллимләр ону данладыгда о, башыны галдырмадан 
деди: 

Јемишү јелпәнәјү дуз јемәрәм, 
Төвбә олсун, даһа гарпыз јемәрәм. 

Биз күлдүк. Бу заман о, ашағыдакы мисралары да деди: 
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Гырхыг баша шәбаһәти вар чүнки гарпызын, 
Та һәшр олунча һәр тумунун мин бәласы вар. 

Сабирин белә бир хасијјәти вар иди ки, она тә’сир 
едән һадисәјә даир ја јени ше’р јазар, ја да бу мунасибәтлә 
өз көһнә әсәрләриндән парча охујард Бир дәфә Бакынын 
мө’мин мүсәлманлары мәшһур фырылдагчы мүҹтәһид 
Мирзә Әләкбәри, һаҹы Гасымбәј мәсҹидиндә моизә охумаг 
үчүн Әрдәбилдән дә’вәт етмишдиләр. Мүҹтәһид Мирзә 
Әләкбәр кәмидән дүшүб көрпүјә кәлир, мө’минләр ону 
һөрмәтлә гаршылајыб, ағаны фајтона отурмаға дә’вәт 
едирләр. Бу заман мүчтәһид гәзәбләниб дејир: «Фајтон 
әмәли-шејтандыр, мәнә чуллу бир узунгулаг кәтирин. Мән 
мәсҹидә узун- гулаға миниб кедәҹәјәм.» 

Сабир бу сөһбәти ешитдикдә сакитҹә: 
— Нијә тәәҹҹүб едирсиниз? Узунгулаг 

узунгулағы севәр, — деди вә ашағыдакы мисраЛары 
охуду: 

Заһида, кәл сојунаг бир кәрә палхдрымызы, 
Чыхараг заһирә батиндәки әфкарымызы, 
Пишкаһи-нәзәри-хәлгә тутаг варымызы, 
Көрүб онлар дәхи тәһгиг еләсин карымызы, һәр 
кимин ағы гара исә утансын, а балам! 
Бәлкә илләрҹә јатанлар бир ојансын, а балам! 

(^Бакы , варлыларындан һаҹы һаҹағанын бир көзүнә 
ағ ләкә дүшмүшдү. О, Бајылда јашајан көз һәкиминин 
јанына кедир. Һәким ики аја гәдәр көзү сағалтмағы сөз 
верир, бунун үчүн 150 манат зәһмәт һаггы истәјир. һаҹы бу 
сөзү ешитдикдә һирсләниб дејир: 

— Сиз дәли олубсунуз, нәди? Биркөзүчүндә 150 
манат вермәк олар? Мән разыјам. 150 манат сиз мәнә 
верин, о бири көзүмә дә ағ ләкә салын. 

Мән шәһәрдә ешитдијим бу әһвалаты Балаханыда 
Сабирә данышдым. О күлүмсәјәрәк дедн: 

— һаҹаға, шаир еви јыхылмыш өзүндән 
ујдурма- јыб: 

Нури-чешманыммысан, еј пул, ја ҹаныммысан? 
Исмәтим, намусум, ирзим, гејрәтим, ганыммысан? 
һөрмәтим, фәхрим, ҹәлалым, шөвкәтим. шаныммысан? 
Мүсһәфим, Мәккәм, Мәдинәм, гибләм, әрканыммысан? 
Мәзһәбим, динимми, ајинимми, иманыммысан? 

Мән бурада Сабирлә ишләдијим күнләрдә јадымда 
галанлары данышдым. Сабирдән сөз ачылдығы үчүм 
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онунла бағлы олан бир шеји дә хатырлајырам: 1923-ҹү 
илдә мән Сабирлә ишләдијим күнләрин хатиринә «Са- 
бирин мәһкәмәси» адлы кичик бир пјес јаздым Бу пјес о 
вахт «Тәнгид-тәблиғ» театрында, Бакынын фәһлә 
клубларында вә рајонларда бир мүддәт мүвәффәгиј- јәтлә 
тамашаја гојулду. Бу, мәним мүәллим досту- ма — бөјүк 
шаирә кичикЧшдијјәм иди. 
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ЗЕЈНАЛАБДИН 
ТАҺИРЗАДӘ 

 

ӘМИМИН СОН КҮНЛӘРИ ҺАГГЫНДА 

БӘЗИ ХАТИРӘЛӘРИМ 

Мән, Сабирин бөјүк гардашы Меһдигулунун оғ- 
лујам. Әмим хәстә јатаркән мән, демәк олар ки, һәми- 
шә онун јанында олурдум. О заманкы һадисәләрин бир 
чохларыны инди унутмушам. Лакин әмимин һәја- 
тынын сон күнләриндә баш верән бә’зи әһвалатлар 
јадымдадыр ки, онлары Сабирин охуҹуларына даныш- 
маг истәјирәм. 

МИРЗӘ ҸӘЛИЛИН МӘКТУБУ 

Әмим 1911-ҹи илин јазында мүалиҹә үчүн Тифли- 
сә, сонра исә Бакыја кетмишди. Мүалиҹә јахшы нәтн- 
ҹә вермәдији үчүн вәзијјәти ағыр бир һалда Шамахы- 
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ја гајыдыб кәлмишди. Шамахыда кечирдији сон күн- 
ләрдә мән һәмишә онун чарпајысынын јанында олар- 
дым. О, үзү күчәјә бахан ејванда јатырды. Вәзијјәти нә 
гәдәр ағыр олса да тәмкинини итирмир, һеч бир вахт ев 
адамларыны, јахын достларыны нараһат етмәк 
истәмирди. 

Бир күн шәһәрин һөрмәтли таҹирләриндән һаҹы 
Әбдүррәһим Сәмәдов әмимин јанына кәлди, она үч јүз 
манат пул вә бир ағзы бағлы пакет верди. Әмим пакети 
ачыб мәктубу охуду. Мәктуб «Молла Нәсрәддин» 
журналынын редактору Мирзә Ҹәлилдән иди. Мәктубун 
мәзмуну олдуғу кими јадымда дејил. Мәктубда тәхминән 
бу сөзләр јазылмышды: Сабир, адамын јахын бир досту 
хәстә оланда ону јолухмаға кедир, өзү дә әлибош кетмир, 
күҹү чатан бир төһфә дә апарыр. Тәәссүф ки, Шамахыја 
кәлиб, сәни шәхсән јолухмаға имканым јохдур. Бу үч јүз 
манаты бир төһфә кими мәндән гәбул ет. 

ӘМИМИН ҺӘСРӘТИ 

Әмим өз әсәрләрини — әл јазмаларыны бир јерә 
топлајыб тахчаја гојмушду. О, бунлары бир китаб 
һалында көрмәк һәсрәти илә јашајырды. Хәстә јатанда 
тез-тез һәмин тахчаја тәрәф бахар, «онлардан мүғајәт 
олун» — дејәрди. 

Өлүмүндән бир нечә дәгигә әввәл, о мәни јанына 
чағыртдырды.-Әмим нә исә мәнә демәк истәјирди, ла- 
кин дејә билмәди. Ким билир, бәлкә о, јенә дә әсәрләрини 
хатырлатмаг истәјирди. 

Истәдији сон сөзү дејә билмәмәси мәним үчүн бөјүк 
бир дәрд олду. Бу дәрд инди дә үрәјимдә јашамагдадыр. 

ӘМИМИН ДӘФНИ 

Әмимин тәрҹүмеји-һалы, хүсусән, өлүмү вә дәфни 
һаггында мән бир чох мүәллифләрин јазыларыны оху- 
мушам. Бу јазыларда бә’зән әмимин дәфни дүзкүн тәсвир 
едилмир. Бә’зи мүәллифлөр јазырлар ки, куја Шамахы 
чамааты Сабири еһтирамла дәфн етмәмишдир. 
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Әлбәттә, Шамахыда әмимин дүшмәнләри аз дејил- 
ди. Диндарлар, хүсусән. руһаниләр ону севмир, ону 
тәкфир едирдиләр. Лакин әмимин достлары да чох иди. 
Онлар, јә’ни маариф вә мәдәнијјәтин достлары һеч бир 
вахт әмими көһнәпәрәстләрин ајағына вермирдиләр. 
Одур ки, көһнәпәрәстләр әмими ачыгдадачыға тәкфир 
етмәјә ҹәсарәт етмирдиләр. 

Әмимин дәфни бу күнкү күн кими јадымдадыр. Јај 
иди. Башга јерләрдә олан зијалылар да Шамахыда 
идиләр. Әмимин өлүм хәбәри онун бүтүр достлары- ны 
— охумушлары сарсытмышды. Онлар бөјүк јас вә 
кәдәр ичәрисиндә идиләр. Гапымыза бөјүк бир изди- 
һам топланмышды. Әмимин өлүмү мүнасибәтилә о күн 
бүтүн мәктәбләр бағланмышды. Әмим бөјүк еһтирам- 
ла дәфн едилди. 

Әлбәттә, о заман күнҹдә-буҹагда дејинән дә ол- 
мушду. Мәсәлән, сонра биз ешитдик ки, әмим өлән кү- 
нү һаҹы Шејх һәбиб дејибмишки, «Ким Сабирин өлү 
сүнүн үстүнә кетсә кафирдир». Анҹаг о, бу сөзү ашкарда 
дејил, кизлиндә демишди. 

Әмим өләндән сонра даһа мән Шамахыда галма- 
дым, көчүб Галағајына — индики Сабирабада кәлдим 
вә инди дә орада јашајырам. 
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ӘЛАББАС МҮЗНИБ 

САБИРИН ЈАДИКАРЫНА ИТҺАФ 

...Етдин бәјан нә гәсдилә бир одлу әлвида?! 
Тәркин дедин бу ганлы, әләмли дәваирин. 

Еј Сабир, еј вәдиеји-хилгәт нәтиҹәси, 
Еј шаир, еј сәрамәди әфради-шаирин. 

Милләт јетим галды десәм, һәглијәм, әвәт, 
Вармы, мисали сән кими устади-маһирин? 

Мин аләмин фәрагинә Сабир дөзәр, фәгәт  

Мин аләми јахар гәми тәк бирҹә Сабирин. 

Еј Сабир, ејләсин сәни һәг ғәрг рәһмәтә,  

Лә’нәт бу хаки-шумә, бу асари-вәһшәтә. 

«МУлумат>, 21 ијул, 1911, М 18. 
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ӘЛИСӘТТАР ИБРАҺИМОВ 

САБИРИН ЈАДИКАРЫНА ИТҺАФ 

Вердиләр бүлбүлани-хош әсват, 
Јенә бир һүзнлү ҹаваб, һејһат! 
Сабирим... ох! Шанлы устадым, 
Сајәбаным, үмиди-имдадым, 
Севкили сәрмүәллимим Сабир, 
Ол күзидә, о задеји-Таһир, 
Уф, сәндән сонра јәгин, пәдәрим, 
Сөнәр әзваги-иштијагләрим. 
Мәнә бир севкили пәдәрдин сән, 
Ҹүмлеји-ҹәһлә бир сүпәрдин сән. 
Нијә етдин бизи јетими-ҹаһан? 
Ејләдин даима көзү кирјан. 
Нә күзариш едәр јетиманын, 
Олмаз исә ҹаһанда вар ҹанын? 
Јәгин, ејваһ, дәрбәдәр кәзәҹәк, 
Ҹүмлә дәрдү бәлаләрә дөзәҹәк. 
Дөнсүн әксинә кәрдиши-дүнја, 
Дәһри мәһв ејләсин јеканә худа. 

/ Бизә галдырды јә’си-нөвмиди, 
Кәсди биздән ҹәмин-үммиди. 

«Ма‘лумат», 25 ијул, М 21. 
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АЧИЗ 

САБИРӘ 

Фәхр едәр хаки-мәзарын, зати-пакинлә сәиин, 
Чун шәрафәтј аб олубдур зати-пакинләтүраб. 
Ол гара хаки ишыгландырмысан хуршидвар,  
Бизләри зүлмәтдә гојдун, ЕЈЛӘДИН 

*Мз'лумат>, 26 ијул 1911,  
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САБИРИН ЈАДИКАРЫНА ИТҺАФ 

Сабир, еј шаир, еј әдиби-әзим, 
Олду мөвтүн мәнә мүһиби-әлим. 
һәр заман, һәр дәгигә, һәр саәт 
Ејләрәм руһи-пакинә тә’зим.  

Мд’лумат», 26 
иЈул, 1911, № 22. 
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САБИРИН ЈАДИКАРЫНА ИТҺАФ 

:Еј Сабир, еј әдиби-шәһири-вәфашүар, 
Јаздыгда, хамә әлдә сәнә ејләр аһү зар... 
Сәд аһ ким, мәматин илә һәмвәтәнләрин 
Шүғлү фәганү налә, һамы дидә әшкбар  
Јһаша чыхардаҹагмы вәтән әһли јаддән  
Сән тәк әдиби-рәһбәри, јох! Еј бүзүрквар. 
Төһмәтләрин нишанәси олдун, чәкинмәдин 
Ислаһи-милләтә чалышыб јаздын ашикар... 
Ган ағласаг, рәвади, сана, кор олунҹа биз, 
«Ва Сабира!», кәрәк ки, дејәк лејл-вәннәһар. 
Рәббим ғәрги-рәһмәт едә руһи-пакини, 
.Хүлди-бәриндә сәнә версин, көрүм, гәрар. 

«МУлумат». 17 иЈул. 1911. М 1У 
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ЧАКӘР  

САБИРИН ЈАДИКАРЫНА ИТҺАФ 
Ҹикәр ганы көзүндән кәлди, ахыр бағры ган олдун,. 
 Нә мүддәт бәстәри-бимарә дүшдүн, натәван олдун. 
Вәтән һалын дејиб, тәһрир гылдын, олмадын раһәт, 
 Нә һасил сөјләмәкдән, галды чох сөзләр, нәһан олдун. 
Нәһани дәрдә дүшдүн, олмады бир дәрдинә чарә,  
Ола сәд һејфләр, Сабир, әја, руһи-рәван олдун. 
Бәрабәрлик, бәрадәрлик дејиб өмрүн тамам олду, 
Давасыз дәрдә дүшдүн, дәрди-милләтдән әјан олдун. 

€Мә’лумат», 8 август, 1911, 
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САБИРИН ЈАДИКАРЫНА ИТҺАФ 

Шаири-зиндәруһ. 

Бир тагым чаһиланү наәһлан, 
Дүшмәни-фикри-фејзбарин иди, 
һәмзәбаниләринди бимәғзан, 
Вәтәнин дузәхи дијарын иди. 
Сән јашаркән дә хүттеји-Ширван 
Дириләрлә долу мәзарын иди. 
Истираһәткәһи-әдәмдә бу күн, 
Ују, әмма ки, милләтә күскүн. 
Гачды јарани-шерү тәһририн 
Сәндин амаҹы тири тәкфирин. 
Сәни дә билмәди о мүлки-хәраб, 
Еј олан зијнәти-дәруни-түраб. 
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Олујуркән нәшидәхани-һәјаг, 
Сәни дә авлады үгаби-мәмат. 
Едәрәк әлвида Ширванә, 
А.чим олдун ҹәһани-нисјанә. 
Исгираһәткәһи-әдәмдә бу күн, 
Ују, әмма ки, милләтә күскүн.  
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*Јени Иршад», 28 август, 1911, № 



дли нәзми 

«ИТҺАФ» 

МӨҺТӘРӘМ ШАИРИМИЗ МИРЗӘ ӘЛӘКБӘР 

САБИРИН РУҺУНА 
Еј Сабири-етибарпәрвәр, 
Рәхшәндә ситареји-маариф, 
Еј бүлбүли-гөнчеји-маариф, 
Еј шаири-хош бәдиәкүстәр. 

Еј валиди-дүхтәри-бәлағәт, 
Зинәткәри новәруси-шерин, 

Ше*рин, о мәҹовһәрати-фикрин, 
һәр кәлмәси көвһәри-фәсаһәт. 
Еј нәзмдә шәм^еји-фүрузан, 
Тез, аһ, нә олду, бөјлә сөндүн, 
Ол пак тәнә кәфән бүрүндүн, 
Етдин бизи фиргәтиндә сузан. 

Еј мајеји-ифтихари-милләт, 
Дојдун нијә тез һәјатдан сән? 
 Дојмады һәјат, инан ки, сәндән; 
Истәклиләрин ғәриги-мөһнәт. 
Бу ајрылыға сәбәб нә олду, 
Еј пак-зәмирү никтинәт? 
Сәндән нәләр уммадајды милләт! 
Күлзари-әмәл саралды, солду. 
Јох, ејлә дејилдир, еј вәфадар! һеч 
етмәјиб она е’тина сән, 
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Дөндүн нә о пак мәсләкиндән, 
Етдин о әзиз ҹаны исар. 

Гејдү гәми-милләтә долашдын, 
Дигг илләтинә олуб кирифтар; 
Аһ, етди фәләк бу кунә рәфтар, 
'Сәјјади-әҹәллә гаршылашдын. 

Шаһини-хәјалү фикрин әсла 
 Алчаглара енмәди уҹадан; 
Хошландығы үчүн етиладан, 
Ахырда да етди сејри-ә’ла. 

Јүксәкләрә учду мүрғи-руһин,  
һиҹриндә бизи бурахды мәһзун.  
Раһәтләр ичиндә раһәт олсун, 
Ол руһи-ләтифү пүрфүтуһун. 
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<Јени Иршад», 15 сентјабр, 1911, М24. 



 

ИТҺАФ 
МӘРҺУМ Ә. САБИРИН РУҺУНА 

(Бир сәнәлик вәфаты мүнасибәтилә) 

Сөндүн нә тез, зәманәдө еј ше’ри-ләмә’паш? 
һиҹринлә төкмәдә бу көзүм, аһ, ганлы јаш. 
Јад ејләр һәр заман сәни, еј ше’ри-бимисал,  
Көнлүм мәним фәрагилә, еј мәнбәји-зүлал.  
Сөндүн нә тез, ки, сән әбәди бир маал идин, 
Руји-фәзадә санки мүнәввәр һилал идин. 
Сәнсиз ҹаһани бәнзәдәрәм дари-зүлмәтә, 
Фикри-әдәб верән сән идин ишбу милләтә. 
Ач бир көзүн о гәмли бахышлы мәзарә бах, 
Наф-әндәки чыхан о көзәл лаләаарә бах! 
Сөјләр; јатыб мәзардә бир маһи-тәл’әтим, 
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Ләфзиндә, иштә, һәп ачылыб руји-бәһҹәгим. 
Рәнки-рухум күләрсә дә, бахма, бу Һалыма 
Ағлар дәруним, иштә, дүшәндә хәјалыма: 
Ол али фикрләр, о һәкиманә сөһбәти, 
Милләт јолунда бәсләдији пак нијјәти. 

*Игбал»л 12 ијул, 1912, № 110. 



АБДУЛЛА ШАИГ 

САБИРӘ 

I 

О кениш алны бир күнәшли сәма, 
Бир севимли, дүшүнҹәли сима. 
Көзләриндә дәрин бир үлвијјәт,  
Бир үфүгеүз сәбат, ҹиддијјәт. 
Бир тәбәссүм додагларында әјан, 
Ојнајыр титрәјән кими һәр ан. 
Заһири санки шән, күләр кимидир, 
Батинисә, јәтимләр кимидир. 
Күлүр о һычгырыгла, ағлајараг, 
Ағлајыр, һеј күлүр кими дурараг, 
Елә бил о гијафәтилә јенә, 
О көзәл, инҹә сән’әтилә јенә, 
Шаиранә, дәгиг рәмзилә  
Күлдүрүр бир ләтифә тәрзилә. 
Бизә дөврүндән о һекајәт едир,  
Гәләм әлдә аҹы шикајәт едир. 
Бах бу сима о Сабирә јарашыр, 
О бөјүк, шанлы шаирә јарашыр. 

II 

Сәни бир аз да охшајым, Сабир!  
һардасан инди, мөһтәрәм шаир?!  
һардасан, сәбр, зәһмәтин мәләји!  
һардасан, ше’р, сән’әтин чичәји!  
Әдәбијјата бир ҹығыр ачдын! 
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Јолларында бәнөвшәләр сачдын! 
Ачыр инди јенә көзәл күлләр,  
Чәкдин анҹаг бу јолда, аһ, нәләр!..  
Сәни о дәрд, мөһнәт инләтди, 
Сәни өз милләтин вәрәмләтди! 
Бир заман, аһ, ше’рә башлар идин, 
Руһуму дадлы-дадлы охшар идин. 
Сусдун ејваһ, һардасан инди, 
Сәни јохлуг јатыртдымы әбәди? 
 Парлаг улдуздун, аһ, нечин сөндүн! 
Сандым, еј чәрх, сән дә бәс дөндүн 
Меһвәриндән; гијамәт олду әјан, 
Аһ, хүлја имиш бу фикр, бу күман.  
Әдәбијјатда сөндү бир аләм, 
Сәнә тә’сирсиз олду бу матәм. 

III 

Сиз, сиз, еј кор вә кар, лал инсанлар! 
Сиз, сиз, еј фитнә, шәрр, наданлар! 
 Сиз, сиз, еј бишүур олан ҹүһәла!  
Инди сиз раһат олдунузму даһа! Јох!..  
О мәрһумун исмин андыгҹа, 
Әдәбијјатда јер газандыгҹа, 
Сизи нифрәтләр илә јад ејләр, 
Сизә даир ләтифәләр сөјләр,  
Сабирим, јох, сән өлмәдин, дирисән! 
Сөнмәз улдуз кими, күнәш кимисән.  
Биз гаранлыгда, сөндү о, санырыг, 
 һәр шејин заһиринә алданырыг. 
һалбуки јох дејил дә, сән варсан, 
Тутмусан гәлбимиздә инди мәкан... 
Сәни мүтләг ҹаһанда вар санырам, 
Бизим илә сәни јашар санырам. 
Охудугҹа севимли һәр сөзүнү,  
Көрүрәм санки дилрүба үзүнү. 
Ҝөрүнүрсән о һаләтинлә мәнә, 
Күләр, ағлар гијафәтинлә мәнә, 
Аһ, көрдүкҹә гәмли һаләтини,  
Ағларам, динләрәм шикајәтини. 
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АББАС СӘҺҺӘГ 

САБИР 

Сабир! Еј сән севимли шаиримиз, 
Мүгтәдир, дузлу сөзлү Сабиримиз! 
Неҹә ган олмасын сыныг көнлүм? 
Сәни чох тез ајырды биздән өлүм! 
Јох, јох, әсла сән өлмәдин, дирисән, 
Ән бөјүк гәһрәманларын бирисән. 
Гәләминлә, дилинлә, һалын илә,  
Көһнәләнмәз ширин мәгалын илә  
Сүнкүләр ачмајан јолу ачдын, 
Гәләминдән ҹәваһират сачдын. 
Зүлмү, ҹәһли, тәәссүбү јыхдын, 
Уҹалыб әрши-давәрә чыхдын... 
Ағладын милләт үчүн илләрлә, 
Аҹы күлмәклә д&длы дилләрлә 
Көстәриб чареји-ниҹатымызы, 
Нәзм гылдын нәвагисатымызы, 
Севә-севә бизә охутдурдун, 
Хејли бид’әтләри унутдурдун... 
Артды күндән-күнә гәмү кәдәрин, 
Шишди ахыр вәрәмләди ҹијәрин. 
Кәдәрин топланыб губар олду, 
Назәнин ҹисминә мәзар олду... 
Сәнә тә’зим едиб сәлам едәрәм, 
Даима әрзи-еһтирам едәрәм. 

сМжтәб» 15 и{ул, 1915, М П 
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САБИРӘ ИТҺАФ 

Сабир! Еј атәшин гәләм шаир, 
Ше’рдә мө’ҹүз ејләдин заһир. 
О замандан ки, ше’рә дил ачдын  
һәр јерә елмү мә*рифәт сачдын. 
Ше’рин ајинә олду милләт үчүн, 
Фикрин олду нүмунә ибрәт үчүн. 
Ишчиләр һәпси сәндән алды зија, 
Көрдү тәкдир сәндән әһли-рија, 
Горхмадын һәг јолунда өлмәкдән, 
Сөјүлүб, данланыб, дөјүлмәкдән. 
Бахмајыб баш кәсәнләрин сөзүнә,  
һәр кәсин ејбини дедин үзүнә. 
Гәлбини јагмыш иди истибдад, 
Даима сән дә чәкдин ондан дад!.. 
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Мүхтәсәр, түркә, әһли-Иранә, 
Ишчијә, кәндчијә, бәјә, ханә  
Дүрлү симадә көстәриб үзүнү 
 һамы әснафә сөјләдин сөзүнү. 
Әһли-тәзвири ејләдин тәкдир, 
Әһли-вичдани ејләдин тәгдир. 
Сачараг һәр јерә зијаји-әдәб  
Бизә олдун да ҹанлы бир мәктәб. 
Өлмәдин, еј әдиби-пак-сијәр, 
Гәлбимиздир шу јатдығын мәгбәр! 

€һопһопнам9», 1922 



 

БИР ЗАМАН 

Бир заман һәм Сабирү Сәһһәт мәнимлә јар иди,  
һәр бири ширинсүхән, һәр фәрди хошкөфтәр иди, 
Зөвг алырдым сөзләриндән та ки, онлар вар иди. 
Тути олса хамәмин мүнгари шәккәрбар иди. 
 Зикр едәрди башга тәрз илә олар мәнзурими, 
Онларын ширин кәламы артырырды шурими. 
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БӨЈҮК САБИРӘ 

Еј олан дәһрдә устад шаир, 
Әли Әкбәр ады, шөһрәтдә Сабир. 
Галыб сәндән бизә али нишанә,  
Онун өвсафи һеч кәлмәз бәјанә. 
 Јатан халгы ојатдын дәһрдә сән, 
Сәнин әфкарына әһсәнтү әһсән! 
Сән ачдын милләтә баби-сәадәт, 
Едибсән нурә зүлмәтдән һидајәт. 
Дедин залимләрин зүлмүн үзүнә, 
'Сөзүн хәнҹәр кими батды көзүнә... 
ТулубдЈур алә1ми күн тәк мәрамын, 
Ел ичрә вардыр сајсыз еһтирамын. 
Сәни биздән ајырды һејф, дөвран, 
Фәрагындан олубдур бағрымыз ган. 

281 



Сәнә зүлм ејләди бу дәһри-фани, 
 алајдын, каш көрәјдин бу зәмани  
Олуб јурдуи сәнин бир бағи-чәннәт, 
Кедиб батил, олуб заһир һәгигәт. 
Јетиб али мәгамә азәриләр, 
Маарифлә тапыбдыр өлкә зијвәр 
Бахан инсан олур валеһ вәтәндә, ухур 
һәр күлдә мин бүлбүл чәмәндә. 
Јетир бу мәтләби итмамә, Фитрәт  

Бу намә ола бир хош намә, Фитрәт. 

гВзгм јолунда», 10 јтеар, 1945, М 5. 
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САБИРИН РУҺУНА  

Еј гоҹаман өлкәмизин шаири, сән јат,  
һагг сөз дејәнин сәнсән едән һаггыны исбат. 
Сәндән сәни бу өлкәдә јахшы танырыг биз. 
Көнлүм неҹә ган олмасын һәр дөврдә сәнсиз! 
Өмрүн боју бу өлкәмизә хидмәт едибсән, 
 һагг сөзләр үчүн горхулу јолларда кеднбсән, 
Заһирдә әкәр кетмиш олубсан әлимиздән, 
Өлмәз әсәрин нә’рә чәкир: өлмәмисән сән! 
Тәсвир олунурсан үрәјимдә, сәһәр, ахшам, 
Шанлы әсәриндән алырам мән бөјүк нлһам. 
Бир гаидә вар биздә: әкәр солса күлүстан, 
Солмуш күлүн әтри алынар евдә күлабдан. 
 Биз дә алырыг әтрини өлмәз әсәриндән. һәр 
күн охуруг дадлы, көзәл ше’рләриндән. 
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ӘиГарыны, — әзбәс ки, көзәлдир, — һамы истәр 
Евләрдә ушаглар да едибдир ону әзбәр. 
Сән өлмәмисән, ешг мәзарында јатыбсан,  
Парлаг, әбәди варлыға мә’нада чатыбсан. 
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кВәтән јолунда», 10 јанвар, 1945г Л& 5г 



 





Ш Ә Р Һ Л Ә Р  

САБИР ВӘ МҮАСИРЛӘРИ 

(Сәһ. 13). 

1. О заман мәтбуатда һәмин комиссијанын иши һаггында ики 
сәнәд дәрҹ едилмишдир. Сабир ирсинин нәшри тарихиндә бу сә* 
нәдләрин әһәмијјәтли олдуғуну нәзәрә алараг, онларын һәр ики- сини 
ашағыда ејни илә веририк. 

АЧЫГ МӘКТУБ 

Мөһтәрәм мүдир әфәнди! һөрмәтли гәзетәнизин бир тәрәфин- дә 
бу ачыг мәктубума јер вермәнизи һәгигәт наминә риҹа еднрәм. 

Мөһтәрәм Маһмудбәј Маһмудбәјов, Меһдибәј һачыиски вә Сејид 
һүсејн Садиг

1
 әфәндиләр! Мәрһум милли шаиримиз Сабир әфәндинин 

әсәрләрини чап етдирмәк вә бундан һасил олан мәб- ләғ илә мәрһумун 
аиләсинә мүавинәтдә булунмаг әмри Сизин өһдеји-һүммәткаранәнизә 
һәвалә едилдијини билдијим үчүн бу вахт,а гәдәр лизәл-ијчаб Сизә 
мүраҹиәт етмишәм. 

Гисмән милләт парасы вә ианәсилә икинҹи дәфә чап едилән 
мәрһум Сабирин «һопһопнамә»си сатыш базарына гојуларкән, 
мәрһумун аиләси тәрәфиндән мәнә мүрачиәт едилиб дә бу кнтаб- 
ларын нә кими шәртләр вә әлләрлә сатылаҹағыны сордулзр. 
Бинаәнәлејһ мән дә мөһтәрәм Маһмудбәјә мүраҹиәтән бәјани-кеј- 
фијјәт етдикдән сонра әфәндији-мүшарилеһ сизин үчүнүздәв ибарәт 
олан комиссија илә Абузәр Оруҹов

2
 арасында шәртнамә- ни мәнә охуду 

вә мән дә бу шәртнамәни копија едәрәк, аилеји- мәзкурәјә ирсал илә 
бәјанат вә тә’минат вердим. 

Мәрһум Сабир милләт шаиридир вә онун әсәри дә милләт парасы 
илә чап едилдији үчүн мәзкур шәртнамәни ејни илә ән- зари-милләтә 
тәгдим вә бунун үзәринә тәртиб едән әһвалы изһар етмәји фајдадан 
хали көрмәдијим үчүн бу дәфә дә бураја јаз- мағы мүнасиб көрдүм. 
Шәртнамә беләдир. 
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«һопһопнамә»синн чап етдирән комиссија — дикәр тәрәфдән Абузәр 
Оруҹов, өз арамызда бу шәртнамәни бағлајырыг: 

1. Маһмудбәј Маһмудбәјов, Сејид һүсејн Садиг, Меһдибәј 
һачынски үч мин чилддән ибарәт чап едилмиш «һопһопнамә»ни 
комиссија тәригилә сатмаг үчүн Абузәр Оруҹова вердик ки, о да габагча 
«һопһопнамә»нин чап хәрҹи олараг, мәтбәәјә олан борҹуну тамамилә әда 
етсин ВӘ1ӨЗ хәрҹинә гәзетдә е’лан вермәк шәртилә комиссија һаггы 
олараг, јүзә гырх фаиз чыхсын. Үч мин ки- табын гијмәти олан дөрд мин 
беш јүз манатдан комиссија һаггы илә мәтбәәјә вердији параны 
-чыхдыгдан сонра јердә галан мәбләғи дөрд вә’дә илә әда етсин. 
Әввәлинҹи һиосәсини 1914-ҹү илдә декабрын онунда, икинчи һиосәсини 
1915-ҹи илдә мај ајынын онунда вә үчүнҹү һиосәсини һәмин илин октјабр 
ајынын онунда, әлбаги, галан дөрдүнҹү һиосәсини китаблар сатылыб 
гуртардыг- 
дан сонра версин. Шајәд, китаблар тез заманда сатылыб тамам Ј оларса. о 
вахт парасынын верилмәси тә’хирә салынмајыб, тез верилмәлидир. Он 
чилддән артыг алан китабчылара јүздә ијирми фаиз сүкунту (күзәшт) 
едилмәлидир. 

2. Мән Абузәр Оруҹов јухарыда дејилән шәртләри тамамилә гәбул 
едирәм. 

Бу шәртнамәнин мөһкәм олмасындан өтрү имза едирик. Маһ- мудбәј 
Маһмудбәјов, Абузәр Оруҹов, Меһдибәј һаҹынски, Сејид һүсејн Садиг. 

һәмин шәртнамәни нәзәри-тәдгиг илә мүтаилә бујуранлар, 
билһесаб, көрәчәкләр ки, мәрһум Сабирин үч мин нүсхәдән ибарәт олан 
китабларыны тәһти-инһисар илә алан Абузәр Оруҹов ҹәнаблары бу 
вахта гәдәр ҹүмләтан паранын дөрддә үч һиссәсини өдәмәли олур. 
һалбуки мә’сумун аиләси тәрәфиндән мәндән истиҹваб едилир ки, 
«әҹәба, нә үчүн шәртнамәјә әмәл олунмады? Оруҹовдан пара алынырса, 
о паралар һарда галыб? Нә үчүн бу пуллардан бизә көндәрилмир ки, биз 
дә заманын белә баһалыг вә мүшкүл бир дөврәсиндә, онсуз да мүшкүл 
олан һалымызы бир гәдәр ислаһ едәк, вә саирә, вә саирә». 

Инди мөһтәрәм Маһмудбәј, Меһдибәј вә һүсејн Садиг әфәндиләр, 
мәндән истиҹваб олунан бу суаллара ҹаваб вермәк ү-чүн јенә сизә 
мүраҹиәт едирәм. Әҹәба, Оруҹовдан шәртнамә һәсәбилә илтизам етдији 
параны вахтлы-вахтында алдынызмы? Алдыныз исә о паралар 
һардадыр? Алмадыныз исә бунун сәбәби нәдир? 

Рича едирәм ки, мөһтәрәм «Ачыг сөз» васитәсилә бу барәдә нзаһат 
вермәклә һәм гаре’ини-кирами, һәм дә, билхассә мәрһумун аиләсини 
мүттәле бујурмагла илтифатынызы дириғ бујурмајасыиыз. 

Әлавә олараг арзу олунур ки. «һопһопнамә»нин икинҹи чапы үчүн 
милләт һәмијјәтмәнданы тәрәфиндән ианә едилән паранын билтамам 
һесабилә китабын мәтбәә хәрҹи һесабыны да ајрыҹа изһар вә бәјан 
бујурасыныз ки, ианә едәнләр дә өз ианәләринин сәмәрә вә нәтнҹәсини 
көрмәкла мүстәриһ вә мәмнун олсунлар. 
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онларла шәртнамә бағладығыны Меһдибәј мәнабларына сөјлә- 
мншләрдир. 

Маһмудбәј Маһмудбәјов, Меһдибәј һаҹински, 

Сејид һүсн. «Ачыг сөз» 2 нојабр, 1915, № 26. 

МӘГАЛӘЛӘР 

АДСЫЗ МӘКТУБЛАРА ЧАВАБ 

(сәһ. 17). 

Бахыш Әһмәдов (1870—1929) ------- маарифпәрвәр хырда бур- 
жуа зијалысы. О заман «Нәшри-Маариф» ҹәмијјәтинин Балаханы 
шө^бәсинин вәсаити һесабына Балаханыда мәктәб ачылмышды. 
Мәктәбә методики чҹәһәтдән Бакы губернијасынын халг мәктәбләри 
мүфәттишлији тәрәфиндән рәһбәрлик едилир, мүәллимләрин маашы вә 
мәктәбин башга хәрҹләри «Нәшри-Маариф» чәмијјәтинин Балаханы 
шө1бәсинин чамаатдан топладығы пулдан верилирди. «Күнәш» 
гәзетинин 1910-чу ил, 26 нојабр тарихли 80-ҹы нөмрәсиндә чап олунан 
«Әһвал вә өвзаимизә даир» адлы мәгаләдән өјрәнирик ки, мәктәб үчүн 
әһалидән топланылан пу- лун хәрчләнмәси Балаханы кәнд ҹамаатынын 
јығынҹағында Ба- хыш Әһмәдова тапшырылыбмыш. Мәгаләнин 
мәзмунундан көрүнүр ки, мәктәбә инзибати рәһбәрлији дә о едирмиш. 

1. Индијә кими Сабирин тәдгигатһылары: 
Сахта бир хәтти-хам илә мәнә кағыз јазыб, 
Еј мәни тәһдид едән мин дүрлү тәкидат илә! 
Бөјлә «хортдан кәлди, дур, гач!» сөзләрин кет тифлә де, 
Затыны Сабир таныркән, горхмаз өвһамат илә! — 

тазијанәсинә әсасланараг, күман едирдиләр ки, јәгин о заман ким исә 
Сабирә һәдә мәктубу

1
 јазыбмыш. Инди артыг ајдын олур ки, белә бир 

мәктуб Сабирә һәгигәтән јазылмышдыр. Бахыш Ә'һмәдова вә Сабирә 
көндәрилән имзасыз мәктубларын кимләр тәрәфиндән јазылдығыны 
мүәјјән етмәк тәәссүф ки, мүмкүн олмады. Сабирин Балаханы 
мәктәбиндәки шакирдләриндән Әлисәттар Ибраһимовун бу китабда 
кедән хатирәсиндә (сәһ. 186—189) дејилир ки, кизли мәктуб 
«Ганлыкөјнәк» имзасилә јазылыбмыш. Ајдындыр кн, бу мәктублары 
јазанлар, Сибир сатирасынын тәнгид һәдәфи олан мүртәҹе, 
үнсүрләрдир. Көрүнүр ки, онлар Сабирин халг арасындакы нүфузундан 
горхдуглары үчүн мәктублары им- засыз јазмышлар. 

2. Әтмишан һүсејнзадә (1893—1920) — Балаханы кәндинин о 
заманкы ингилаби руһлу ҹаванларындан бири. Әввәлҹә Сабирин 
шакирди олмуш, сонра өзүнүн битирдији Балаханы мәктәллимлик 
етмишдир. 1910-ҹу илдән сонра мүхтәлиф гәЗетләрдә арасыра 
ше’рләри, маариф вә мәдәнијјәтә даир мәгаләләри чыхмышдыр, 
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3
:. «Күндш» — 1Ә10— 1911-ҹи илләрдә Оручов 

гардашлары- нын Бакыда нәшр етдикләри кундәлик гәзет. 
Сабирин тазијанә- ләринин бөјүк бир гисми «Күнәш»дә чыхмышдыр. 

ОХУҸУЛАРЫМЫЗ

А  (сәһ. 19). 

«Молла Нәсрәддин» журналынын бу чағырышына Гафгазыи һәр 
тәрәфиндән охуҹулар сәс вермиш, журналын 1911-чи илдә чыхмыш 
18, 19, 20, 23, 24, 25-ҹи нөмрәләриндә, һәмчинин Бакыда нәшр олунан 
«Каспи» вә «Ниҹат» гәзетләриндә Сабирә ианә ве- рәнләрин сијаһиси 
вә онларын ианә вердикләри мәбләғин мигда- ры дәрҹ едилмишдир. 

1. һачы Әбдүррәһим Сәмәдов (1841—1921) — Шамахыиын 
маарифпәрвәр таҹирләриндәндир. Шаирләрә вә мүтәрәгги зија- 
лылара јахын олмуш, буна көрә мүртәҹеләр ону «бабы» адлан- 
дырмышлар. 

2. Мирзә Аббасгулу Меһдизадә Сәһһәт (1874—191В) — көр- 
кәмли Азәрбајҹан шаири, Сабирин досту вә мүасиридир. Биринчи 
(1912) вә икинҹи (1914) нәшрләринин чап олунмасында јахындан 
иштирак етмишдир. 

ҺӘМИЈЈӘТ ЛАЗЫМДЫР 

(сә-һ. 21) 

Гафур Рәшад Мирзәзадә (1884—1943)—мүәллим. мүһәррир, 
чоғрафијашүнас, ингилабдан әввәлки Азәрбајчан мәтбуатынын фәал 
хадимләриндән бири. 1911—1918-ҹи илләрдә мүәллим Ә. Т. 
Әфәндизадә илә бирликдә Бакыда ушаглар үчүн «Мәктәб адлы 
журнал нәшр етмишдир. 10-ҹу вә 20-ҹи илләрдә Азәрбајчанын 
ибтидаи мәктәбләриндә ҹоғрафија дәрсләри онун тәртиб етдији 
дәрсликләр үзрә кечилирди. 

1. Бурада ҹәми 85 манат ианә верән 18 нәфәрин сијаһыеы чап 
олунмушдур. Сијаһыда С. С. Ахундовун вә Абдулла Шаигин дә 
адлары вардыр. 

2. «Ничат» — 1910, 11 вә 12-ҹи илләрдә «Ниҹат Маариф» чә- 
мијјәти тәрәфиндән нәшр едилән һәфтәлик либерал гәзет. 

ШАМАХЫДАН БИЗӘ ЈАЗЫРЛАР 

(сәһ. 22). 

1. һәмидә ханым Мәммәдгулузадә (1873—1955)- 1758 — 
1806-ҹы илләрдә Гарабағда һөкмранлыг едән ИбРаһнм Јаныи 
гардашы оғлу Мәммәдбәј Ҹаванширнн (Ј756—1797)  

ковник Әһмәдбәј Ҹаванширии (1828—1903). гызы. Ҹ. Мәммәд- 
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гулузадә 1907-ҹи илдә һәмидә ханымла евләнмиш вә өмрүнүн сонунадәк 
онунла јашамышдыр. 0, 1939-ҹу илдән . етибарән 
һәмидә ханым Азәрбајҹан Совет Јазычылары Иттифагы- нын үзвү олмуш, 
Мирзә Ҹәлил һаггында хатирәләр јазмыш, онун «Почт гутусу», «Рус 
гызы», «Јан түтәји» һекајәләрини вә Мир Чәлалын «Дирилән адам» 
романыны рус дилинә тәрҹүмә етмиш- дир. 

2. Өмәр Фаиг Ие*манзадә (1872-^-1937) — ингилабдан әввәлки 
азәрбајҹан мәтбуатынын, хүсусән, «Молла Нәсрәддин» журналынын ән 
фәал мүһәррирләриндән бири, Ҹ. Мәммәдгулузадә «Гејрәт» мәтбәәсини 
Өмәр Фаиглә бирликдә ачмыш, «Молла Нәсрәддин» журналыны онун 
јахын иштиракы илә нәшрә баш ламышдыр. Ҹ. Мәммәдгулузадәнин 
хатир.әләриндә бу һагда деји- лир: «Шәрги-Рус» гәзетәсинин сөһбәтини 
мән бурада ондан өтәри ачдым ки, бу сөһбәтләрин «Молла Нәсрәддин» 
тарихинә чох ја- выг рәбти вар. Чүнки јолдашым Фаиг Неманзадәни мән 
биринҹи дәфә «Шәрги-Рус» гәзетәси идарәсиндә көрдүм вә бурада да 
онунла үнс тутдум... Бу гәзетәнин идарәсиндә мән елә бир јолда- Ша 
(јә’ни Өмәр Фаигә—А. 3.) раст кәлдим ки, онун варлығы илә, онун 
јолдашлығы илә «Молла Нәсрәддин» мәҹмуәсини бина етдпм. Даһа 
доғрусу, онунла бәрабәр, онунла бирликдә «Молла Нәсрәддин» 
мәҹмуәсини бина етдик». (Ҹ. М ә м м ә д г у л у з а -  Д ә, Әсәрләри, II ҹилд, 
Азәрнәшр, Бакы, 1936, сәһ. 489). 

О заман «Гејрәт» мәтбәәсиндә Өмәр Фаигин «Дә’вәт» вә «Бизә һансы 
елмләр лазымдыр» адлы китабчалары да нәшр едил- мишдир. 

Өмәр Фаиг сонралар «Молла Нәсрәддин» журналындан узаглашыб, 
башга мәтбуат органларында иштирак етмишдир. 

1. Чүвәллағы — Әлигулу Нәҹәфов Гәмкүсарын тәхәллүслә— 
риндән биридир. 

2. Бу мнсралар Сабирин «Молла Нәсрәддин» журналынын 
1911-чи ил, 9 март тарихли, 10-ҹу нөмрәсиндә чыхан «Вагиәји - 
билејкаранә» сатирасындандыр. 

БӘРАДӘРИМ ҸӘЛИЛДӘН ЧАП ОЛМАҒЫНЫ 

ИЛТИМАС ЕДИРӘМ. 

(сәһ. 23). 

Фиридун бәј Аға оғлу Көчәрли (1863—1920)—көркәмли мүәллим, 
әдәбијјат тарихчиси вә тәнгидчи. 1925—1926-ҹы илләрдә Азәрнәшр 
тәрәфиндән бурахылан ики ҹилд, дөрд һиссәдән ибарәт «Азәрбајчан 
әдәбијјаты тарихи материаллары» әсәринин мүәллифи. Фирудин бәј 
1895-ҹи илдән башлајараг Гори семинаријасынын Азәрбајчан 
шө’бәсиндә узун мүддәт дәрс демиш, иНгилабдан әввәл Азәрбајҹанын 
шәһәр вә кәнд мәктәбләриндә ишләс јән муәллимләрин бир нечә нәсли 
онун шакирдләри олмушлар.  
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                                     Ә. САБИР ЈАХУД 

Х                                         ӘСТӘ ШАИРИМИЗ (сәһ. 25). 

Сабирин тәдгигатчылары һәр јердә јазырлар ки, Сабир Тиф- 
лисдән гајытдыгдан сонра Шамахыда вәфат етмишдир. Инди бу 
мәгаләдән ајдын олур ки, шаир өлүмундән бир нечә күн әввәл 
мүалиҹә үчүн Бакыја кәлмиш вә бурадан гајытдыгдан сонра вәфат 
етмишдир. Көрүнүр ки, шаирин тәрҹүмеји-һалына јени мә’лумат 
әлавә едән бу мәгалә сабиршүнасларын нәзәриндән гач- мышдыр. 

һачы Ибраһим һачы Маһмуд оғлу Гасымов (1886-1936) 
— Ингилабдан әввәл Азәрбајҹан мәтбуатынын танынмыш 
мүһәррир- _ ләриндән бири, «Мә’лумат» (1911), «Басирәт» 
(1914—1920) гәзет- 'ләринин, һәмчинин сатирик «Кәлнијјәт» 
(1912—1913) журналы- нын нашири вә редактору. 

1. Бу бејт С. Ә. Ширванинин «Еј мәһ, сәнә ол аһ дәмадәм нә 
үчүндүр» мисрасы илә; башланан гәзәлиндәндир (С е ј и д Ә з и м  
Ш и р в а н и .  Гәзәлләр, I чилд, Бакы, Азәрнәшр, 1950,  сәһ. 226). 
Бејтин икинҹи мисрасы әслиндә беләдир: «Бир фикр елә, бу 
хилгәти-алам нә үчүндүр? 

2. Бу мисра «һопһопнамә»нин бүтүн нәшрләриндә белә кет- 
мишдир: «Истәрәм өлмәји мән, лејк гачыр мәндән әчәл». 

ШАИРИН ӨЛҮМҮ 

(сәһ. 28). 

Бу, М. Ә. Сабирин өлүмү һаггында мәтбуатда чыхан илк 

хәбәрдир. 

ГАРА ХӘБӘР 

(Сәһ. 29). 

!
Ч"' 1. Мәгаләнин сонунда верилән бу шер ИНДИЈӘ КИМИ А. СЛ- 
һәтин әсәрләринә дахил едилмәмишдир, «Мәлумат» гәзетиндән сонра 
илк дәфә нәшр олунур. 

САТИРИК ШАИР 

(сәһ. 32). 

Мәгаләни русҹадан Азәрбајчан дилинә Вәли һачыоғлу тәр 
чүмә етмишдир.тот — лиЛсокл- 

Меһдибәј Сүлејман оғлу һачински (18/9-1941) 
буржуа мүһәррири, XX әсрин әввәлләриндә Азәрбајчан 
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нын вә театрынын фәал хадимләриндән бири. Сатирик вә бә’зән дә чндди 
јазыларыны «Авара» имзасы илә чап етдирмиш, сатириК журналларда 
«Дәмдәмәки» имзасы илә дә јазмышдыр. «Мүгәддәс Јелена чәзирәсиндә 
Наполеонун хәл’и» пјесини вә Шиллерин «Гачаглар»ыны Азәрбајҹан 
дилинә тәрҹүмә етмишдир. М. Ә. Сабнрнн мүаличәси үчүн ианО 
топланмасында «һопһопнамә»нин биринчи (1912) вә икинҹи (1914) 
нәшрләринин чыхмасында чох јахындан иштирак етмишдир. Совет 
һакимијјәти илләриндә Азәр- бајчан ССР Али Мәһкәмәсинин үзвү олмуш 
вә совет идарәләрин- дә бир сыра башга мәс’ул вәзифәләрдә 
чалышмышдыр. 

1. «һәгигәт» — 1909—1910-ҹу илләрдә Бакыда нәшр едиләи 
күндәлик гәзет. 

2. «Нәшри-Маариф» ҹәмијјәтинин Балаханы шө’бәси нәзәрдә 
тутулур. 

3. «Каспи» — 1883— 1917-ҹи илләрдә Бакыда рус дилиндә нәшр 
едилән либерал гәзет. 

ВӘГЕЈИ-ДИЛСУЗ 

(сәһ. 35). 
Әли Фәһми Чәфәрзадә — Түркијәдә тәһсил алмыш Азәрбајчан 

зијалыларындандыр. 10-ҹу илләрдә мәтбуатда ара-сыра мәгаләләри вә 
һекајәләри чыхмышдыр. Јазыларынын дили сон дәрәчә.гәлиздир. 
Мәгаләләриндән көпүнүо ки, әсли шамахылыдыр. 

1. Бу тарих јанлышдыр, Сабир 13 ијулда дејил, 12 ијулда вәфат 
етмишдир. 

2. А. Сәһһәтин әсәрләриндә (А б б а с С ә һ һ ә т. Сечилмиш әсәрләри, 
Бакы, Азәрнәшр, 1950, сәһ. 82) һәмин ше’рин алтында јанлыш олараг 
«1912» тарихи гојулмушдур. Инди ајдын олур ки, Сәһһәтин бу ше’ри 
1911-ҹи илдә вә чох куман ки Сабирин ағыр хәстә олдуғу күнләрдә 
јазылмышдыр. Ше’рин илк нәшри илә китабдакы нәшрин арасында бә’зи 
фәргләр вардыр. Биз илк нәшри олдуғу кими сахладыг. 

ИДАРӘЈӘ МӘКТХБ 

(сәһ. 40). 
Мәгалә гәзетдә «Үзејир» имзасы иләг чап олунмушдур. 
Үзејир һачыбәјов (1885—1948) —бөјүк бәстәкар, ҝөркәмли 

ыүһәррир вә имтимаи хадим. 
1. Ҹәлил Мәммәдгулузадә нәзәрдә тутулур. 
2. Ҹәлил вә һәмидә ханым Мәммәдгулузадәләрин Сабирә 

көстәрдији мадди вә мә’нәви көмәј.и шаир, өз мәктубларында вә 
достлары илә олан шәхси сөһбәтләриндә бөјүк миннәтдарлыг һисси илә 
е’тираф едир. Мәсәлән, 1911-ҹи ил ијунун 15-дә Сабирин Тифлһсдән 
Шамахыја, досту А. Сәһһәтә көндәрдији мәктубда дејилир: 

«Мирзә Ҹәлил вә һәмидә ханым ҹәнабларындан чох разыјам. 
Билмирсән мәнә нә гәдәр еһтирам едирләр. Бу нечә мүддәтдә тамам 
мәхаричими вә зәһәматымы мүтәһәммил олмушлар. 
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Мәнә меһманхана, ја хәстәханада јатмаға разы олмадылар өз 
евләриндә мәнзил вермишләр. Хуласә, билмирәм нә дил илә гә- шәккүр 
едим... бу гәдәр бил ки, өз евимдән артыг мәнә пәрәстариш едирләр...» 
(«һопһопнамә», 1914. сәһ. 335) 

ШЈАРӘЈӘ МӘКТУБ 

(сәһ. 42) 
Сара ханым Нәчәф гызы Вәзирзадә (1888) ___ бејүк Азәрбај- 

чан драматургу Нәҹәфбәј Вәзировун гызы. Мәгалә о заман гә- зетдә 
«Бакыда икинҹи шәһәр рус-мүсәлман үнас мәктәбинин с мүдирә вә назирәси 
Сара ханым Вәзирзадә» имзасы илә кетмиш- дир. 

1. Меһдибәј һаҹинскинин «Каспи» гәзетиндә (25 август, 1911, 
№190) «Мүсәлманлара» башлығы алтында чыхан ашағыдакы мәгаләси 
нәзәрдә тутулур: 

«Исте’^адлы Азәрбајҹан сатирик шаири Сабирин вәфатынын дүнән 
гырх күнү тамам олду. Азәрбајҹан гәзетләри сәһифәләриндә талантлы шаирин 
аҹы сәтирләринин артыг көрүнмәдији вахтдан гырх күн кечди. Мүсәлман 
адәтинә көрә 40-ҹы күн биринчи хатирә күнүдүр. Мәрһумун гоһумлары вә 
достлары ону јад едир- 

;
 ләр. Суал олунур: мүсәлманлар мәрһумун һаггында 

бир иш кө- рүбләрми? Өз заваллы аиләсинин күзәраны үчүн һеч бир мадди 
вәсаит гојмајан јазыг шаири бү күн хатырлајан олдуму? Мараг- данан вармы 
ки, талантлы шаир кичик бир оғлан ушағы гојуб кетмишдир вә әкәр һамилик 
едән олса, о да Сабир кими бир |"шәхс ола биләр. 

Ш Әлбәттә, һеч кәс бу һагда нә дүшүнмүш, нә дә бир сөз де- мишдир. 

Достлары вә јолдашлары онун хатирәсинә бир нечә һәрарәтли сөз һәср етмиш 

вә бунунла да иш гуртарыб кетмишдир. «Молла Нәсрәддин» вә «Мә’лумат»ы 

көтүрсәниз, демәк олар ки, һәр нөмрәләриндә Сабирә һәср олунмуш јахшы 

шерләрә к*раст кәләрсиниз, бунунла да иш битир. Арзулары һәјата кечнрмәк 

һеч кәсин фикринә кәлмир. Сабирин дәфн едилдији вахтдан гырх р күн кечир. 

Лакин онун оғлу һаггында һеч кәс дүшүнмүр. Биз  Гафгазын мүсәлманларына, 

хејирхаһ шәхсләрә үзүмүзү тутуб онлары өз шаирләринә вә јазычыларына 

һејкәл гојан авропалылар- дан нүмунә көтүрмәјә чағырырыг. Сабирин буна 

еһтнјачы ]ох- ДУР, ова бирҹә шеј лазымдыр — әсәрләрини нәшр етмәк. 

Бундан әлдә едилән вәсаит исә һәләлик онун аиләсинин күзәранына көмәк 

олар. Јада салмаг лазымдыр ки, Ә. Сабир мүсәлманларын мәдәнијјәти вә 
маарифи үчүн чох иш көрмүшдүр». , 

2. «Јени Иршад» — 1911-ҹи ил август ајынын 28-дән етиба- рәк 
Бакыда нәшрә башланан күндәлик гәзет. 

САБИР 

(сәһ. 43) 

I . Әбдүлһғг һамид(1851—1937) - мәшһур түрк драматургу. 
«Мәгбәр», «Дүхтәри-һинду», «Әшбәр» вә с. әсдр. рин мүәллифи. 
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14. Виктор Һүго (1802 — 1885) — бөјүк франсыз јазычысы, 
бүтүн дүнјада шөһрәт газанмыш «Сәфилләр» романынын мүәл- 
лифн. 

15. Гогол Николај Василјевич (1809 — 1852) — бөјүк рус 
јазычысы, ҹаһаншүмул «Өлү ҹанлар» романынын вә «Мүфәттиш» 
комедијасынын мүәллифи. 

16. Салтыков-Шедрин Михаил Јевграфович (1826 — 1889) 
— 
бөјүк рус сатирик јазычысы, ингилабчы-демократ. 

17. Шатобриан Франсуа Рене (1768—1848) — мүртәҹе 
фран- 
сыз јазычысы, иҹтимаи фәалијјәтиндә вә әсәрләриндә маарифчи- 
ләрә вә ингилаби-демократик идејалара гаршы мүбаризә етмиш- 
дир. 

18. Бурбонлар — 1589—1792, 1814—1815 вә 1815—1830-ҹу 
ил- 
ләрдә Франсада һөкмранлыг едән крал сүлаләси. 

19. Наполеон, Бонапарт (1769—1821)—мәшһур сәркәрдә, 
1804—1814-ҹү илләрдә Франса императору. 

20. XVIII Луи (Ј773—1850)—-1830—1848-ҹи илләрдә 
һөкмран- 
лыг едән франсыз кралы. 

21. Мирзә Әләскәр хан Әтабәк (.1857—1907)—Иранын мүр- 
тәче дөвләт хадими, 1907-ҹи илдә баш назир, азадлыг һәрәкаты- 
нын амансыз дүшмәнләриндән бири. 1907-ҹи ил август ајынын 
30-да мүҹаһидләр тәрәфиндән өлдүрүлмүшдүр. 

22. Мәһәммәд Әли шаһ Гачар (1872-—1925) —1906—1909-ҹу 
илләрдә Иран шаһы, ганлы мүстәбид. 

23. М. Ә. Сабирин, «һә, де көрүм, нә олду бәс, ај балам, 
иддиаларын?» мисрасы илә башланан сатирасы «Молла Нәсрәддин» 
журналында (12 мај, 1907, №19) чыхдыгдан сонра Мәммәд Мәммәдзадә 
адлы бирисинин «Тазә һәјат» гәзетиндә (29 август,1907, №707) она чавабы 
дәрҹ едилмишдир. Сабирин «Лоғалашыб, а көрмәмиш, чох да белә 
фырылдама!» («Молла Нәсрәддин», 2 октјабр. 1907, № 37) мисрасы илә 
башланан сатирасы һәмин ше’рә ҹавабдыр. Мәгаләнин мүәллифи бу,ну 
нәзәрдә тутур, 

24.1909-ҹу илдә мүртәҹе гүввәләрин Түркијәдә етдији әксингилаби 
чеврилиш нәзәрдә тутулур. 

25. Әбүлгасим Фирдовси — даһи Иран-таҹик шаири, дүнјә 
әдәбијјатынын өлмәз әсәрләриндән олан «Шаһнамә»нин мүәлли- 
фи. 

14. Әшрәф Меһмет (1847—1911) —сатирик түрк шаири. 
15. Султан Маһмуд Гәзнәви (969—1000) —«Шаһнамә» дас- 

таныны Фирдовси онун тапшырығы илә јазмышдыр. 
16. Тәрчүмәси: «Көр јолун фәрги һарадан, һараја гәдәрдир.» 

/*оо1
7
' '*Ү1У

зат
» — милјончу Һаҹы Зејналабдын Тағыјевин (1837—1925) 

пулу, пантүркист мүһәррир Әлибәј һүсејнзадәнин (1864—1941) 
редакторлуғу илә 1906-Ҹы илин нојабрындан 1907-ҹи влин 
нојабрынадәк Бакыда нәшр едилән мүртәҹе журнал. 

18. һәмин ше’р 1906-ҹы илдә «Фүјузат» журналынын биринчн 
нөмрәсиндә чап олунмушдур. 

№ Намиг Камал (1840—1888) —Түркијәнин көркәмли шаирн, 
публисисти вә иҹтимаи хадлдддин — Сәлҹугларын Иранда үчүнҹү 
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ЈЕНӘ САБИР 

(сәһ. 53) 

Әлигулу Нәчәфзадә (Нәчәфов) Гәмкүсар (1880—1919) — му 
бариз молланәсрәддинчи, Ҹәлил Мәммәдгулузадәнин әмәл досту вә 
силаһдашы. 

1. Ф. Көчәрлинин 1925—192б-чы илләрдә Азәрнәшр тәрәфин- 
дән бурахылан ики һиссә, дөрд ҹилддән ибарәт «Азәрбајчан әдә- бијјаты 
тарихи материаллары» әсәри һәлә ингилабдан әввәл ча- па һазыр иди. 
Лакин мадди вәсаит јохлуғундан о, өз әсәрини чап- етдирә билмирди. О 
заманкы гәзетләрдә бу һагда јазылар дәрч едилмишдир. Мәсәлән, 
Тифлисдә чыхан «Закавказское обозрение» гәзетинин 1908-ҹи илин 28 
октјабрында чыхан Зб-ҹы нөмрәсиндә дәрҹ едилмиш бир мәгаләдә 
дејилир: «Мәшһур Азәрбајчан әди- би Фиридун Көчәрли Азәрбајҹан 
әдәбијјатынын тарихинә даир бөјүк бир әсәр јазыб гуртармышдыр... 
Мүәллиф бу китабын үзә- риндә бир нечә ил ишләмиш вә индијә кими 
һеч кимә мә’лу|* олмајан чохлу материаллар топламышдыр. Лакин 
тәәссүф ки. ҹәнаб Көчәрлинин вәсаити олмадығындан бу чох гијмәтлн 
әсә- рин нәшри тә’хирә дүшмүшдүр вә бу, узун заман давам едә би- ләр». 
Сонра гәзет азәрбајҹанлылара мүраҹиәт едәрәк, онлары һәмин әсәрин 
нәшринә мадди комәк етмәјә чағырыр. Ә. Гәмкүсар өз мәгаләсиндә буна 
ишарә едир. 

2. Ше’р түрк шаири Зија пашанындыр (1825—1880) 

ИКИ ИЛ 

(сәһ. 55) 

Мәгалә «Молла Нәсрәддич» журналында «Ә. һ.» имзас» илә чап 
олунмушдур. 

МҮГӘДДИМӘ ӘВӘЗИНДӘ 

(сәһ. 57) 

Бу мәгалә «һопһопнамә»нин 1912-ҹи нл нәшрнндә имзасы» 
кетмишдир. О заман Сабирә јахын олан, Сабир өләндән сонра онун 
аиләси вә әсәрләринин талеји илә марагланан зијалылар (А. Шаиг, Ҹ. 
Ҹәбрајылбәјли, Ә. М. Мустафајев) бу сәтнрләри ја- зана шәхсән 
сөјләмишләр ки, мәгалә М. Маһмудбәјов тәрәфив- дән јазылмышдыр. Бу 
китабда кедән матерналлардан да көрү- нүр ки, М. Маһмудбәјов 
«һопһопнамә»нин нәшрнндә јахындав иштирак етмишдир. 

Маһмудбәј Полад оғлу Маһмудбәјов (1863—19-3) коокәм- ли 
мүәллим, әдәбијјат дәрсликләри мүәллифн, Сабирнн мүасиги- вә досту. 
1883-ҹү илдә Гори семинаријасыны бнтнрдикдән сонра бир нечә ил 
Бәрдә, Тәртәр вә Шамахыда мүәллнмлнк етднкдәв сонра 1890-ҹы илдә 
Бакыја көчүб, өмрүнүн сонунааәк бурад» 
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здуәллимлик етмишдир. Маһмудбәј 1906—1907-ҹи илләрдә «Рәһ- <Јәр» 
адлы ушаг журналыны нәшр етмиш, 1911-ҹи илдә «Имла- мыз* китабыны 
вә 1910-ҹу илдә Аббас Сәһһәт илә бирликдә Азәрбајчан мәктәбләринин 
үчүнҹү синфи үчүн «Јени мәктәб» ад- ды дәрслијн бурахмышдыр. 
Азәрбајҹанда Совет һакимијјәти гурулдугдан сонра М. Маһмудбәјов Бакы 
һәрби Ингилаб Коми- тәси маариф шө’бәсинин мүдири, Халг Маариф 
Комиссарлығы- нын дәрслик комнсјонунун сәдри олмуш, лакин һеч бир 
вахт мүәллимлнкдән ајрылмамышдыр. 

М. Ә. САБИР 

(сәһ. 59) 

Әбдүррәһман Әфәндизадә Тофиг (1884—1918) — мүәллим, 
мүһәррир, «Мәктәб» журналынын (1911—1918) наширләриндән бири, 
Сабирин һәмјерлиси вә досту. 

Профессор Ч. X. һаҹыјевин 1940-ҹы илдә чыхан «Сабир» ад- лы 
китабында (сәһ. 4), бу сәтирләри јазанын «Мүасирләри Сабир һаггында» 
мәгаләсиндә («Әдәбијјат вә инҹәсәнәт», 22 ијул, 1956. Л*ЗС), һәмчинин 
«Шаир вә әдибләримиз М. Ә. ЧЗабир һаггында» («Әдәбијјат вә 
инҹәсәнәт», 31 мај 1947, № 15) сәрлөвһәли јазыда һәмин бу мәгаләнин, 
јанлыш олараг, Абдулла Тофигә мәхсус олдуғу көстәрилмишдир. 
һалбуки, Азәрбајҹан әдәбијјатына вә дилинә даир бир сыра гијмәтли 
мәгаләләр мүәллифи Мирзә Аб- дулла Мәммәдзадә Тофиг (Сур) 1912-ҹи 
иЛин мајында вәфат ет- мишдир. 

САБИРИН ХАТИРӘСИ _ 

(сәһ. 61) 

Тағы Шаһбази Симург (1892 — 1937) — 1915-ҹи илдән Сов.ИКП 
үзвү, танынмыш иҹтимаи хадим, һәким, јазыҹы, Азәр- бајман совет 
нәсринин көркәмли нүмајәндәләриндән бири. 

1. Бу мәгалә 1922-ҹи илдә Азәрбајҹан дилинә тәрҹүмә едилиб, 
«һопһопнамә»нин сонунда чап олунмушдур. һәмин тәрҹүмә көһнәлдији 
үчүн мәгалә Вәли һаҹыоғлу тәрәфиндән јенидән тәрчүмә едилди. 

2. «һопһопнамә»нин 1912-ҹи ил нәшриндә А. Сәһһәт тәрәфиндән 
јазылмыш тәрҹүмеји-һалда шаирин вәфаты тарихи сәһвән 1911 әвәзинә 
1912 көстәрилмишдир. Бу јанлышлыг, јә’ни 1914-ҹү илдә Сабирин 
вәфатындан^З ил дејил, 2 ил кечдијини көстәрмәк. керүиүр ки, һәмин 
сәһвдән доғмушдур. 

ШАМАХЫДА САБИР КҮНҮ 

(сәһ. 67) 

Хәбәр гәзетдә имзасыз нәшр едилмишдир. 
I. Мәммәдһәсәнбәј Атамалибәјоө 

(1892—1943)—мүәллим, актјор. 1923-чү илдән 
өмрүнүн сонунадәк Азәрбајҹан Дөвләт  
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Драм театрында актјорлуг етмиш, Новрузбәј («Ајдын»), Сәмәд («Огтај 
ЕлоғЛу»), Афгил («Алмаз»), һоратсијо («һамлет»), профессор 
Горнастајев («Лјубов Јароваја») кими јадда галан сәһнә образлары 
јаратмышдыр. 

2. Әлимәммәд Мустафајев (1889)—һазырда С. М. Киров адына 
Дзәрбајҹан Дөвләт Университетиндә рус дили кафедра- сынын баш 
мүәллими. 

САБИР 

.(саһ. 69) 
Мәгалә мүәллифи 1920-ҹи илдә Истанбулда нәшр олунмуш 

«Азәрбајҹан әдәбијјатына бир нәзәр» китабынын М. Ә. Сабирә һәср 
олунан бөһсиндән көтүрүлүб чап едилир. 

^Јусиф Вәзир (Чдмәнздминли) (1887—1943) — көркәмли 
Азәрбајҹан јазычысы. 

САБИР КИМДИР 

(сәһ. 71) 

Дадаиг Бүнјадзадд (1888-1938) — 1908-ҹи илдән Сов.ИКП үзвү, 
көркәмли дөвләт хадими. Азәрбајҹанда Совет 

һакш
ЈЧЈ®5 гурулдугдан сонра 

бир сыра комиссарлыглара башчылыг етмиш, 1930-ҹу 2дда Азәрбајҹан ССР 
Халг Комиссарлары Советинин Сәдри тә јин едилмиш, сонралар ЗФССР халг 
торпаг коми^сар . олмушдур. Кизли ингилаби фәалиЈЈәт дөврүндә Д. 
Бүнјадзад мүһәррирликлә дә мәшғул олмуш, 1910-ҹу илдә сатирик Ар 
журналыны нәшр етмишдир. 
’ 1922-ҹи илдә Сабирә һејкәл гојуларкан халг маариф комис- 
еары олан Д. Бүнјадзадә шаир һаггында «Ики һејкәл» китабығы ,;јазыб, нәшр 
етдирмишдир. Мәгалә һәмин китабдан бир парччДыр. ’ 

САБИР 

(сәһ. 75) 

' «һопһопнамә»нин 1922-ҹи ил нәшриндә А. Сәһһәтин мүгәддимәсиндән 
сонра М. С. Ордубадинин дә мүгәддимәси верилмишдир Бү мәгалә һәмин 
мүгәддимәдән бир парчадыр. _ . 

М. С. Ордубади (1872—1950) — көркәмли АзәрбаЈҹан Јазычысы. 

САБИРИН ШЕ’РЛӘРИНИН ХАЛГЫМЫЗА ХИДМӘТИ 

(сәһ. 77) 

Түрфдсултан Рдһимбдјли (1904) — мүәллимә, һазырда Бакы халг 
маариф шө’бәсинин агробиоложи-педагожи стансијасынын мүдири.
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1. Ағалибәј Әфәндијев (Насеһ) (1850—1913)—шаир, Саби- рин 
мүасирн вә јахын досту. 

2. «Јашыл јарпаглар» — 1922*ҹи илин әввәлләриндә Бакыда 
Сабир адына кнтабхананын охуҹулар шурасы М. Ә. Сабирә һәср олунмуш 
әдәби јығынҹаг («Сабир кеҹәси») кечирмиш, сон- ра пәмин јығынҹағын 
материаллары топланылыб 1922-ҹи илин март ајында «Јашыл јарпаглар» 
адлы китабчада бурахылмыш- дыр. 

САБИР МӘИГӘЛИ 

(сәһ. 79) 

Сүлејман Сани Ахундов (1875—1939) — мәшһур мүәллим» 
көркәмли драматург вә насир. 

САБИР ӘДӘБИЈЈАТЫНДА ГАДЫНЛЫГ 

(сәһ. 82) 

Ширин Маһмуд гызы Гијасбәјли (1889—1943) — мүәллимә, 
Азәрбајҹанда Совет һакимијјәти гурулдугдан сонра иҹтимаи һә- јата 
атылан фәал зијалы гадынлардан бири 20-ҹи илләрдә «Шәрг гадыны» 
журналында әмәкдашлыг етмиш, вә «Апрел һәдијјәлә- ри» (Бакы, 
Азәрнәшр, 1935, 45 сәһ.) адлы һекајәләр китабы чых- мышдыр. 

САБИР 

(сәһ. 85) 

һәмии бу мәгалә мүәллифин 1927-ҹи илдә «Маариф ишчиси» 
журналында (№ 2, 3, 4) чыхан «1905-ҹи сәнә ингилабындан сонра 
јетишмиш әдәбијјатымыза бир нәзәр» адлы мәгаләсиндән көтүрүлүб 
ихтисарла чап едилир. 

Талыбзадә Абдулла Шаиг (1881-1959)-көркәмли мүәллим вә 
јазычы, Сабирин мүасири вә досту. 

1. Тәрнүмәси: «Мән әсримин Ибраһим Хәлилуллаһијәм, атам да 
онун атасы Азәр кимидир. Иншаллаһ Ширван Бабилиндән сәфәр едиб 
кедирәм». 

2. Сабирин 1911-ҹи илдә Тифлисдән досту Аббас Сәһһәтә јаздығы 
мәктуб нәзәрдә тутулур. 
досту МзшздиМғммәд Тғрраһ — шаир, Сабирин муасири вә 
Әбүлһзсән — XIX зсрдә јашамыш, һәҹвләри- лә мәшһур олан Иран 
шаиридир. 

(1842—1918) — 1876—1909-ҹу илләрдә Түркисултаны, ганичән 
мүстәбид.  
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САБИРИН МӘТБУАТ ҺӘЈАТЫ 

(сәһ. 94) 

1929-ҹу илда М. Ә. Сабирин сечилмиш әсәрләриндән ибарәт 
«Ше’рләр мәҹмуәси»ни тәртиб етмиш вә Азәрбајчан Дөвләт Нәш- 
Јијјаты тәрәфиндән бурахылан бу китаба бир мугәддимә дә јазмышдыр. 
«Сабирин мәтбуат һәјаты» һәмин мәгаләдән бир пар- чадыр. 

Әлаббас Мүтәллибзадә Мүзниб (1883—1938)—шаир, мүһәр 
рир, мүтәрҹим, либерал мәтбуат хадими: «һилал» гәзетинин 
(1910—1911), «Шәһаби-сагиб» (1911), «Дирилик» (1914—1916) вә 
«Бабеји-Әмир» (1915—1916) журналларынын редактору ол- мушдур. 
Совет һакимијјәти илләриндә Ә. Мүзниб бир муддәт «Коммунист» 
гәзети редаксијасында ишләмиш, сонралар мәтн- шүнаслыгла мәшғул 
олуб Аббас Сәһһәтин, Сабирин. М. һадиннн әсәрләрини һазырлајыб, 
нәшр етмишдир. 

МИРЗӘ ӘЛӘКБӘР САБИР ТАҺИРЗАДӘ 

(сәһ. 96) 
Сејид һүсејн 1934-чү илдә М. Ә. Сабирин ше’рләрини мөвзу- 

ларына көрә груплашдырыб нәшп етдирмиш («М. Ә. Сабир. Бү- түн 
әсәрләри, Азәрнәшр, Бакы, 1934) вә китаба публиснст бир мүгәддимә 
јазмышдыр. һәмин мүгәддимә бурада ихтисарла верилир. 

1. Губернијанын мәркәзи Шамахыдан Бакыја 1859-чу илдә 
Көчмүшдү. 

2. Маһмуд аға — XIX әсрдә Шамахынын мәшһур мүлкәдары вә 
бүтүн Гафгазда таиынмыш мусиги хадими. Азәрбајчанын мәшһур 
ханәндә вә чалғычылары Маһмуд ағанын шәјирд- ләри олмагла фәхр 
едирдиләр. һаҹы һүсү, Мәшәди Иса, Топал Меһди кими ханәндәләр онун 
мусиги мәҹлисиндә јетишмиш сә- нәткарлар иди. Маһмуд аға муғаматда 
мүәјјән јениликләр дә јаратмышдыр. һаҹы Сејид Әзим Ширвани, 
Маһмуд ағаја бир нечә ше’р һәср етмишдир. 

3. Мүәллиф, јәгин ки, јанылыб Гаһирә әвәзинә Мисир 
јазмышдыр. „ . . 

4. Тәрчүмәси: «Мән әсримин Ибраһим ХәлилүллаһнЈәм, атам 
да онун атасы Азәр кимидир. Иншаллаһ Ширван Бабилиндән сәфәр едиб 
кедәрәм. һәр нә гәдәр о, мәним ше’р дәфтәримн парчаладыса да, мән ону 
өз дүррсачан тәб’им илә тәкрар бир-бири нә јапышдырарам».  

5. Әслиндә Сабирин арвадынын ады Бадам деЈИЛ, Дүрни- 
СӘДИ

6* «Шәрги-Рус» — XX әсрин илк Азәрбајчан гәзети. «Шәрги- Рус»у 
1903—1904-ҹү илләрдә Тифлисдә көркәмли мүһәррир вә мәдәнијјәт 
хадими Мәммәд аға Шаһтахтинскн (1848—19^0) нәшр етмишдир.. 1ЛЛ- 

7. Сөһбәт Сабирин о заман «һәјат» гәзетнндә (1 ијул, 191», N2 19) 
чыхан мәшһур «Бејнәлмиләл» ше'ри һаггында кедир. 
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8. һәмин мәгаләнин мүәллифи маарифпәрвәр журналист 
Мирзә'Мәммәдһәсән Таһиров (1877—1939) иди. Онун мәгаләси гәзетин 10-чу 
нөмрәсиндә чап олунмушду. «Бејнәлмиләл» ше’ри- ннн ахырында Сабирин һәмин 
мәгаләјә ишарә едән белә бир геј- ди вардыр: 

«һәјат» гәзетинин 10-ҹу нөмрәсиндә маариф досту М. һә- сән Таһнров 
һәзрәтләринин руһәфза мәгаләсинин әвахириндә оху- дум: һәмин 
«һәр биримиз шу гәзети охујуб истигбалымыз 
үчүн иш көрмәлијиз», кәлимати-хејирхаһанәсинә пејрәви оларағ 
тәгазаји-заманәмизҹә бәрәкс иттифаг дүшән әраминә вә мүсли- мин 
зиддијјәтләринин ислаһында фөвгәззикр бир нечә гит’әнин хәзминини әнсәб ва 
әлзәм көрдүм. Башга дәфәләр дә һәм әһва- лн-үмумә даир мәтләбләри өз 
габилијјәтим гәдәринҹә нәзм етмә- јә мүштагәм. Вә белә хидмәти-чакәранәләри 
вәтән гардашлары- мызын јолунда өзүмүзә вачиб билириз. Әкәр тәшвиг бабиндән 
тәб едәчәк олурсаныз, мәмнун галырыз. 

М. Әләкбәр Сабир». 
9. 212-чи сәһифәдәки верилән шәрһә бах. 
10. Сөһбәт милләтчи буржуа мүһәррири Әһмәдбәј Ағајев (1869—1939) 

һаггында кедир. 
11. һашымбәј Вәзиров (1868—1916) —мүәллим вә либерал 

мүһәррир. «Тазә һәјат» (1907—1908), «Иттифаг» (1908—1909), «Сәда» 
(1909—1911), «Сәдаји-вәтән» (1911), «Сәдаји-һәгг» 
(1912—1915), «Сәдаји-Гафгаз» (1915—1916) гәзетләринин, «Мә- зәли» 
(1914—1915) сатирик журналынын редактору; «Мәктәб тәрбијәси», «Дөјмә 
гапымы, дөјәрләр гапыны» вә «Евләнмәк су ичмәк дејил» пјесләринин мүәллифи. 
«Мәзәли» журналында, һәм- чинин гәзетләрдә сатирик мәгаләләрини «Кефим 
кәләндә» башлы- ғы алтында, «Бириси» имзасы илә нәшр етдирирди. Шекспирин 
«Отелло» фачиәсини Азәрбајҹан дилинә биринҹи дәфә. һашымбәј тәрчүмә етмиш 
вә 1904-ҹү илдә Шушада ојнанылан илк тамаша- да Сһгелло ролуну ифа 
етмишдир. 

САБИР ҺАГГЫНДА 

(сәһ. 126) 

1944-ҹү илдә мүәллифин «Ажир» гәзетиндә Ҹәлил Мәммәдгу^ лузадә 
һаггында јаздығы мәгаләдән бир парчадыр. Мәгаләни фарсчадан Азәрбајчан 
дилинә филоложи елмләри намизәди Һә- мнд Мәммәдзадә тәрҹүмә етмишдир. 

Сејид Чәфәр Ҹавадзадә Пишәвәри (1892—1947)—мәшһур ингилабчы, 
иҹтимаи хадим вә мүһәррир. Ҹәнуби Азәрбајҹан мил- ли азадлыг һәрәкатынын 
көркәмли рәһбәри. 

1. «Ажир» («һәјәҹан») — 1943— 1945-ҹи илләрдә Пишәвәри- нин 
Теһранда нәшр етдији ингилаби гәзет. 

САБИР ТИФЛИСДӘ 

(сәһ. 127) 

Әзиз Шәриф (1895) — әдәбијјатшүнас, тәнгидчи, филоложи елмләрн 

доктору, һазырда Ломоносов адына Москва Дөвләт Уни-  
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тинин ССРИ халглары әдәбијјаты тарихи кафедрасыны» 

ХАТИРӘЛӘР 

Ә. САБИР ҺАГГЫНДА ХАТИРАТ 

(сәһ 147) 
Хатирә гәзетдә М. һачинскинин кизли имзаларындан бн- ри — «Авара» 

нмзасилә кетмишдир. 

КИЧИК БИР ХАТИРАТ 

(сәһ. 148) 

Мәммәдәли Сидги бундан башга Сабир һаггында даһа бир нечә хатирә 
јазыб чап етдирмишдир. («Сабир вә достлары», «Коммунист» гәзети, 28 декабр, 
1936, «Сабнрин хәстәлији», *<Коммунист» гәзети, 24 ијул, 1936). Бу хатирәдә 
нағыл олунан әһвалатлар сонракы хатирәләрдә тәкрар едилдији үчун биз һә- мин 
бу илк хатирәни вермәклә кифајәтләндик. 

Мәммәдәли Сәфәров Сидги (1888—1956) — мәшһур мүәллим вә јазычы 
Мирзә Мәммәдтағы Сәфәров Сидгинин (1854—1903> оғлу, журналист, «Молла 
Нәсрәддин» журналынын көһнә әмәк- дашларындан бири. 1910-ҹу ил нојабр 
ајынын 13-дән 1911-чи ил март ајынын 16-на кими, Ҹәлил Мәммәдгулузадә 
шәхси ишләрн- лә мәшғул олдуғу үчүн, «Молла Нәерәддин» журналы Мәммәдә- 
ли Сидгинин мүвәггәти редакторлуғу алтында чыхмышдыр. Со- вет һакимијјәти 
илләриндә Мәммәдәли Сидги узун мүддәт «Ком- мунист» гәзети 
редаксијасында, емрүнүн сон илләриндә нсә «Сосиалист Сумгајыты» гәзети 
редаксијасында әмәкдашлыг ет- мишдир. 

1. 1922-чи илин илк ајларында Бакыда Сабир адына кн- 
табханада М. Ә. Сабирин хатирәсинә һәср едилмиш әдәби јығынҹаг нәзәрдә 
тутулур. 

САБИР ӘФӘНДИНИН СӘРКҮЗӘШТИНДӘН БИР ПАРЧА (сәһ. 151) 

Мәммәдәли Вејисов (1879—1923) — Сабирнн һәмјерлисидир. 
Хатирәдән дә көрүндүјү кими, Сабирин аиләсинә јахын олмуш- 

ДУР
 1. һачы Мәчид Әфәнди — XIX әсрин сонларында, XX әсрнн әввәлләриндә 

Шамахыда мүртәҹе руһани. 
2. һәмин шәкил «Молла Нәсрәддин» журналынын 1908-чн ил, 26 мај 

тарихли 21 -ҹи нөмрәсиндә чап олунмушдур. Үзәриндә «Шамахыда Сејид Әли 
ағанын гәбри-шәрифи» сөзләри јазылмыш 



сәбри бир гадын гучагламышдыр. Шәкилин алтында исә. ашағы дакы бејт 

вернлмишдир: 
Гурбан олум гәбир сәнә, 
Бизә дә бир ушаг версәнә! 

3. Сөһбәт, Сабирин һазырда сағ олан бөјүк гызы Сәкинә ханымын 
биринчи әри һәсән һаҹы Әһмәдоғлу һаггында кедир. О, түндхасијјәт бир адам 
олмушдур. һәтта өз доғма атасына күллә атдығы үчүн, о заман һәбс ҹәзасына 
мәһкум едилмишдир. 

УЗАГ КЕЧМИШЛӘРДӘН ӘСКИ ХАТИРӘЛӘР (сәһ. 158) 

һдбиббәј Маһмудбәјов, јахуд Маһмудбәјли (1864—1928) — Сабирин 
мүасири вә һәмјерлиси. 1887-ҹи илдә Тифлисдә Алек- сандровски мүәллимләр 
институтуну битирдикдән сонра Бакыја кәлиб, Султан Мәҹид Гәнизадә илә 
бирликдә «Рус-Азәрбајҹан» мәктәбләринин бинасыны гојмуш вә өмрүнүн 
сонунадәк (чох гыса бир фасилә илә) мүәллимлик етмишдир. Кечән әсрин 80-чы вә 
90-чы илләриндә һ. Маһмудбәјов ејни заманда фәал театр ха- дими олмушдур. 
Көстәрилән илләрдә о, Султан Мәҹид Гәнизадә. 1шә бирликдә пәракәндә һалда 
олан актјор гүввәләрини бир- ләшдириб Азәрбајҹан театрынын инкишафында 
мүәјјән мүсбәт рол ојнамыш, бир мүддәт өзү дә сәһнәдә чыхыш етмишдир. 
Азәрбајҹан театрынын тамашаларына даир о заманкы мәгалә- ләрдән вә 
мүасир^әринин хатирәләриндән биз өјрәнирик ки, һ. Маһмудбәјов «һаҹы Гара» 
ролуну мәһарәтлә ифа едәрмиш. 

1 

АЛ КӘЛДИ, МОЛЛА ӘМИ (сәһ. 

155) 

«Ал кәлди, Молла әми» башлығы алтында кедән хатирә Ҹә- лил 
Мәммәдгулузадәнин 1927-ҹи илдә шаир Әли Нәзминин «Си- жимгулунамә» 
китабына јаздығы «Мәшәди Сижимгулу-кефсиз» адлы мүгәддимәдән бир 
парчадыр. 

II 

САБИР БАРӘСИНДӘ ХАТИРАТЫМ 

(сәһ. 157) 

1. Бу мәсәлә һәләлик мүбаһисәлидир. Ҹәлил Мәмәдгулуза- дәнин 
иддиасына бахмајараг, әдәбијјатшүнасларымызын бир чоху бу фикирдәдирләр ки, 
«Милләт неҹә тараҹ олур-олсун, нә ишим вар» мисрасы илә башланан ше’р М. Ә. 
Сабириндир. 

2. Бурада «һопһопнамә»нин 1922-чи ил нәшринин сәпифә- ләри 
көстәрилмишдир. 
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ХАТИРӘЛӘРИМДӘН 

(сәһ. 160) 
Әли Нәзми Мәммәдзадә (1882-1946) - көркәмли «молла- 

нәсрәддинчи» шаир. О, «Молла Нәсрәддин» журналында «Сижиы* гулу», 
«Мәшәди Сижимгулу», «Кефсиз» имзалары илә, «Бәһл>д», «Зәнбур», «Мәзәли» вә 
с. сатирик журналларда «Шәмшир», «Шәмширәк» имзалары илә иштирак едирди. 

1. Ҹәлил Мәммәдгулузадәнин хатирәсиндә Сәмәдов дејил «Шејховларын 
хәлчә дүканы» көстәрилир. Әли Нәзми оз хати- рәсиндә шаһиди олдуғу әһвалаты 
јох, Мирзә Ҹәлилдән вә Өмәр Фаигдән ешитдикләрини јазыр. Көрүнүр ки, о, сәһв 
едир. 

МҮӘЛЛИМИМ ҺАГГЫНДА 

(сәһ. 163) 
һачыбаба Әләскәр оғлу Нәзәрли (1895—1938) — Азәрбајчаи совет 

әдәбијјатынын, тәшәккүл дөврүндә јарадычылыға башла- јыб гијмәтли, мүасир 
бәдии әсәрләр јарадан коммунист јазычы вә ичтимаи хадим. «Ҹасусун 
јардымчысы» (1926), «Гышладаи кәндә» (1927), «Лачын» (1928), «Өлүләр рәгс 
едәркән» (1930). «Сатгын» (1930) нәср китабларынын; «Сабир», «Јоллар» вә 
«Јанғын» (бу әсәри С. Рүстәмлә бирликдә јазмышдыр) пјесләри- ннн мүәллифи. 

СДБИР ҺАГГЫНДА КИЧИК БИР ХАТИРӘ 

(сәһ. 169) 
Султан Мәчид Гәнизадә (1866—1937) — маарифчи-јазычы. 

көркәмли мүәллим, театр хадими «Рус-Азәрбајчан» мәктәблә- ринин 
баниләриндән бири. «Түлкү вә чаг-чаг» (1896), «Муәллим- ләр ифтихары» 
(1898), «Кәлинләр һәмајили» (1900), «Аллаһ хофу» (1916) вә с. әсәрләрин 
мүәллифи. 

1. Шамахыда С. Ә. Ширванинин мәктәби 1874-чү илдә де- ЈИЛ, 
1869-ҹу илдә ачылмышдыр. 

2. Тәрчүмәси: «һеч јатан јатаны ојада билррми?» 
3. Баба Таһир һәмәдани — он биринҹи әср фарс шанри 1020-ҹи 

илдә' вәфат етмишдир. 
4. Әбдүррәһман Чами (1414—1492)—мәшһур тачик шачрн. 
5. Шејх Бәһаиддин Амили — XVII әср фарс шанри. 1620-ҹи илдә 

вәфат етмишдир. 
6.  Өмәр Хәјјам (1040— И23) — Шәргин даһи шанрн. 
7.  Тәрчүмәси: «һәр бир евә кетсәм, о евин саһнби сәнсәи. 

Кә’бәдә дә, бүтханәдә дә сәни көрүрәм. Мадам кн. мәсчиддә дә. мејханәдә 
дә сәни көрдүм, даһа дәли дејнләм ки, дүшүб сәни евбәев ахтарам». 

8. Тәрчүмәси: «Бир гөвм мәзһәб вә дин һаггында дүшунүр. 
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Бир гөвм да шәк нлә јәгин арасында чашбаш галмышдыр. Гәф- ләтән 
бириси јериндән галхыб ҹар чәкди: . еј гафилләр, јол нә одур. нә дә бу. 

9. Тәрчүмәси: сМәним кими пәришаны өз мәҹлисинә бурах- ма. 
Үрәји пәришан олан бир шәхс бүтүн мәчлиси пәришан едәо». 

10. Шәмсәддин Мәһәммәд һафиз (1300—1389) — даһи фарс 
шанри. 

11. Тәрчүмәси: сСөз устады Сә’дидир». 
12. Сејид Әшрәф Килани (1870— ? ) —сатирик фарс 

шаири, 1907—1912-ҹи илләрдә чыхан мүтәрәгги «Нәсими-Шимал» 
(сШимал күләји») гәзетинин нашири вә редактору. Онун мүгә- рәгги 
бир шаир кими јетишмәсиндә Сабир сатирасынын һәлледи- ҹи ролу 
олмушдур. Сабирин әсәрләринин Иран охуҹулары ара- сында 
јајылмасында Сејид Әшрәфин мүһүм хидмәти вардыр. О, Сабирин 
«Олмур-олмасын», «Әһвалпүрсанлыг» јахуд «Гочушма», «Фә’лә, 
өзүнү...», «Бир мәчлисдә он ики кишиНин сөһбәти», -«Нөвһеји-милли», 
«Сән беләсәнмиш, балам» вә с. бир чох сати- раларыны фарс дилинә 
тәрҹүмә едиб Иранда јајмышдыр. 

13. Тәрчүмәси: «Тәшнә әлини суја узадар. Еј фәзиләт саһиб- ләри, 
ахы, бир саваб иш көрүн». 

14. Тәрчүмәси: «Дәркаһына кәлиб јалварырам. Әкәр мәним 
илтимасымы гәбул етмәсән, бәс кимә үз тутум». 

15. Тәрчүмәси: «Пак көз белә көрәр, назәнин һәр шеји назә- иин 
көрәр. 

16. Әһмәд Камал— 1906—1911-чи илләрдә Бакыда мүһәррнр- лик 
едән, бир мүддәт исә Балаханыда «Нәшри-маариф чәмијјә- ти»нин 
мәктәбиндә мүдир олан маҹәрачы, мүртәҹе’ түркијәли журналист. О, 
Азәрбајчана Әлибәј һүсејнзадәнин дә’вәтилә кәл- мишди. 

17. Тәрчүмәси: «Наҹинс адамын сөһбәти руһ үчүн дәрин бир 
әзабдыр». 

18. Әлибәј һүсејнзадә (1864—1941) — 1905-ҹи ил ингилабы 
дөврүндә Азәрбајчанда әксингилаби панисламизм, пантүркизм 
ндејалары јајан мүртәҹе буржуа мүһәррири. 

19 Тәрчүмәси: «Әкәр әҹәл белими бүкмәсә, һәмидәнин хәҹз- 
ләтиндән чыхарам». 

ЈАДЫМДА ГАЛАНЛАР 

(сәһ. 184) 
Әли Рази Шәмчизадә (1888—1938) — «молланәсрәддинчи» 

шаир. «Молла Нәсрәддин» журналында «Дабаны чатдах хала» имзасы илә 
иштирак етмишдир. 

Хатирә 1936-чы илдә Сабирин вәфатынын 25-ҹи илдөнүмү 
мүнасибәтилә јазылмышдыр. Китабда ихтисарла верилир, 

САБИР ҺАГГЫНДА ХАТИРӘЛӘР 

(сәһ. 186) 

Әлисәттар Ибраһимоө (1895—1937)—1919-ҹу илдән Соз ИКП үзвү. 
шаир, мүһәррир, ичтимаи хадим. 
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I. Мүәллиф сәһв едир. «Паландуз» «Игбал» гәзетинә дејил, 
«Күнәш» гәзетинә әлавә шәклиндә нәшр едилирди. 

2. Тәрчүмәси: 

Каһ Арыг гачар, каһ Әјјар, 
Вурарам көзүнә онун мисмар. 

3. Бу ше’р ајрыҹа тазијанә дејил, Сабирин «Бир дәстә күл» 
сатирасынын («һопһопнамә», 1948, сәһ. 212) биринчи бәндидир. 

САБИР ҺАГГЫНДА ХАТИРӘЛӘР 

(сәһ. 190) 
Чәмо Чәбрајылбәјли (1887) — гоҹаман мүәллим, педагожи 

елмләри намизәди, Азәрбајҹан ССР әмәкдар мүәллими, ибтидаи вә орта 
мәктәбләр үчүн тәбиијјат дәрсликләринин мүәлли^н. 

ХАТИРАТЫМДАН 

(сәһ. 193) 
Сәријјә Сабир гызы Таһирзадә (1887—1938)—Сабирин ән чох 

еевдији гызы. Атасы өлдүкдән сонра башсыз галан аиләнн, демәк олар 
ки, о, идарә етмишдир. 

1. Сөһбәт шаир Аббас Сәһһәтдән кедир. 
2. М. Ә. Сабирин 1934-ҹү илдә јазычы Сејид һүсејч тарә- финдән 

чапа һазырланмыш «Бүтүн әсәрләри» китаОы нозәрдә тутулур. 
3. һәмин бурахылмыш ҹүмлә «һопһопнамә»нин 1948-чи ил 

нәшриндә бәрпа едилмишдир. һәмин ҹүмлә әслиндә хагирәдә дејилдији 
кими дејил, беләдир: «Башдан ајаға кејәләр дон, ке- дәләр мәктәбә 
он-он...» (Бах: «һопһопнамә», 1948-чн нл нәшри, сәһ. 267). 

САБИР ҺАГГЫНДА ХАТИРӘЛӘР 

(сәһ. 2С0) 
Әлискәндәр Чәфәрзадә (1875—1941)—мүәллнм,

 мүһәррн
р, 
мәдәнијјәт хадими, «һопһопнам»нин илк мүкәммәл нәшринин (1922) 
гәртиочиси. Ә. 4әфәрзадә 1^иб—һо8-ҹ.« . . 
Мәммәдһәсән Әфәндизадә (1886—1918) илә бирликдә Азәобәјчан 
дилиндә илк ушаг журналы «Дәбистан»ы нәшр етмишдир. 

1. «Каспи» — Бакыда рус дилиндә нәшр еднлән ән көһнә гәзет 
олдуғу үчүн, әһалинин савадсыз һиссәсн Азәрбајчан дилнн- дә чыхан 
гәзетләри «Мүсәлман каспиләрн» адландырырды. 

2. Мирзә Нәсруллаһ Баһар Ширвани (1835—1883) —XIX әср 
Азәрбајҹан шаири. 

3. Тәрчүмәси: «Бәхтимин улдузуну һеч бир мүнәччим тапа 
билмәди. Ја рәб, дүнја анасынын бәтниндән һансы галеј члә до- 
ғулмушам?» 



САБИР БАЛАХАНЫДА 

(сәһ. 207) 

Ағаһүсејн Рәсулзадә (1884—1938) — 1903-ҹү илдән Сов.ИКП 
үзвү» шаир, иҹтнмаи хадим. мүһәррир. Совет һакимијјәти иллә- риндә 
мәс’ул вәзифәләрдә ишләмиш, мүхтәлиф замаиларда «Јени }ол», 
«Гызыләскәр» «Әкинчи» гәзетләринин редактору олмушдур. 

ИЛК КӨРҮШ 

(сәһ. 2С9) 

Гафур Әфәндизадә Гантемир (1888—1944) — мүәллим, ја- 
зычы, «Ағыл дәрјасы» һекајәләр китабынын вә «Колхозстан» по- 
вестинин мүәллифи... 

1. Әбунәср Шејбани — Сабирин кизли имзаларындан бири. 
2. К. Роттер — «Молла Нәсрәддин» журналынын рәссамы. 
3. Мүәллиф сәһв едир. Сабирин «Молла Нәсрәддин» журна- 

лында илк тәхәллүсү «һопһоп» олмушдур, «Әбунәср Шејбани» вә башга 
кизли имзалары о, сонралар ишләтмишдир. 

КҮЛДҮРҮБ ДҮШҮНДҮРӘН ШАИР 

(сәһ. 211) 
Паша Абдулла оғлу Вәкилов (1878—1940) — мүәллим. Бала- 

ханы мәктәбиндә Сабирлә бир јердә ишләмишдир. 

МӘНИМ МҮӘЛЛИМИМ. 

(сәһ. 214) 

Худаверди Маһмудов (1898—1961)—Сабирин Балаханы 
мәктәбиндәки шакирдләриндән. 

ДӘЈӘРЛИ МҮСАҺИБ 

(сәһ, 215) 
һүсејнеулу Гејбулла оғлу (1870—1943) Балаханыда Сабирлә јахын 

мүсаһиб олмуш кәндлиләрдән бири. 
«Әдәбијјат гәзети»ндә мүәллифин имзасынын алтында мө’тә- ризо 

ичәрисиндә белә бир јанлыш гејд верилмишдир: («Балаха- иы кәнди. 85 
јашлы гоча». һалбуки о заман һ. Гејбулла оғлунүн 85 ]ох, 66 јашы 
олмушдур). 
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 «ҺОПҺОПНАМӘ»НИН НӘШРИ 

(<»һ. 217) 
Јазычы С. һүсејнин бу хатирәси, һәмчинин Ә. Мүзнибин «Са- 

бирдән бир хатирә»си илк дәфә нәшр олунур. һәр ики хатироннд 
әлјазмалары мәрһум јазычы Әвәз Садыговун шәхси архивнндә' дир. 
Онлары бизә мәрһумун оғлу Азәр Садыгов тәгдим ешиш* дир. Күман 
етмәк олар ки, бу хатирәләр 1936-ҹы илдә, М. Ә. Са- бирин вәфатынын 
25 иллији гејд едилән заман јазылмышдыр. 

1. һазырда Бакыда Әлиһејдәр Гарајев күчәсиндә Бакы Со- вети 
Јерли Сәнаје Идарәсинин 2 нөмрәли Тикиш Фабрикннин јерләшдији 
бина. 

2. Мирзә Чәлал Јусифзадә (1860—1931) — шаир, мүәлдим, 
Азәрбајҹан дилиндә ибтидаи мәктәб үчүн илк ријазијјат кита- бынын 
(«һесаб» (гисми-әввәл), «кәшкүл» идарәханәсинин нәш- ријјаты, 
Тифлис, 1884) ' мүәллифи. Онун «Фәрһад вә Ширин* мәнзум мусигили 
драмы 1912-ҹи илдә Шуша шәһәриндә мәшһур халг ханәндәси Ҹаббар 
Гарјағды оғлунун иштиракы илә тама- шаја гојулмушдур. 

3. Мүәллиф журналын нөмрәләрини гарышыг салыр. Онун 
нәзәрдә тутдуғу сатира — Сабирин «Ол күн ки, сәнә халиг едәр 
лүтф бир өвлад» мисрасы илә башланан сатирасыдыр ки, бу да «Молла 
Нәсрәддин» журналынын 8-ҹи нөмрәсиндә (26—мај. 1906) 
чыхмышдыр. 

4. Күман етмәк олар ки, бу натамам һекајә дә Ә. Садыго- вун 
архивиндәдир, 

САБИРДӘН БИР ХАТИРӘ 

(сәһ. 221) 

1. «Бәһлул» — 1907-ҹи илдә Бакыда көһнә болшевик Әләскәр 
Әлијев (1883—1938) тәрәфиндән нәшр едилән сатирик 
1-ҹи нөмрәси 1907-ҹи илин мајында, сонунчу 9-чу нөмрәсн һәмнн илин 
нојабрында чыхмышдыр. 

2. Мүәллиф јанылыр. Сабир 1909-чу илин ортасында дејил, 
1910-ҹу илин әввәлиндә Балаханы мәктәбиндә мүәллимлијә баш- 
ламышдыр. 

3. Рзабәј Сәлимханов (1874—1962)—маарнфпәрвәр зијалы 
4. Муртуза бәј Палавандов — Әслн ачар олуб, о заман Ба- кыда 

јашајан маарифпәрвәр либерал знјалы. 
5. Сабирин «Килеј јахуд уму-күсү* сәрлөвһәлн сатирасы 

(«һопһопнамә» 1948, сәһ. 181) нәзәрдә тутулур. Сатираныа 
мәзмунундан ајдын көрүнүр ки, һәмин карнкатура мүнасноәгилә 
јазылмышдыр. 

6. Мүәллиф јанылыр. Бу сәтир — 1910-чу нлдә «Зәнбуруа 14-ҹү 
нөмрәсиндә дејил, 8-ҹи нөмрәсиндә чыхмышдыр, 
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БИР ХАТИРӘ 

(сәһ. 225) 

Исмајыл Сәмәд оғлу һәсәнзадә һәгг'и\ (1882—1944) —маа- рнфпәрвәр 
зијалы, мүрәттиб, театр һәвәскары. 

1. Гыздырмалы — «Молла Нәсрәддин» журналынын мүһәр- 
рирләриндән Мәшәди һәбиб Зејналовун тәхәллүсү. 

ҺӘЗИН БИР ХАТИРӘ 

(сәһ. 230) 
Искәндәр Гаффари Сүрхпуш — «Молла Нәсрәддин» журна- лынын 

Тәбриз мүхбири вә мүвәккили. Журналда «Дылғыр» нмзасы илә иштирак 
етмишдир. Мүртәҹе үнсүрләр тәрәфиндән тә’гиб олунмушдур. О заман 
«Молла Нәсрәддин» журналыкда (28 апрел, 1908, № 17) Тәбриз һакими 
Мир һашимин мәсҹиддә Сүрхпушу јерә узатдырыб дөјдүрмәсини тәсвир 
едән бир шәкил верилмишдир. 

1. *Вәтән јолунда» — Бөјүк Вәтән мүһарибәси илләриндә Совет 
Ордусу һиссәләри Иранда олдуғу заман Тәбриз шәһәриндә әрәб әлифбасы 
ила нәшр едилән (1941—1946) әскәри гәзет. 

ХАТИРӘЛӘРИМ 
(сәһ. 232) ' 

Абдулла Гулу оғлу Абдуллазадә Фәривәр (1883—1959) — мүәллим вә 
иҹтимаи хадим. Сабир Балаханыда мүәллимлик ет- ДИЈИ заман А. 
Фәривәр дә Бакыда мүәллим олмушдур. Сонралар о, Тәбризә көчүб 
мүәллимлик етмиш вә шәһәрин мәдәни һәјатын- да, һәмчинин Ҹәнуби 
Азәрбајҹан халгынын милли-азадлыг һә- рәкатында јахындан иштирак 
етмишдир. 

ИКИ ДОСТ 

(сәһ. 236) 

«Ики дост» — мүәллифин «Көһнә дүнја» адлы хатирәләрин- дән 
(«Азәрбајчан» журналы, 1954, №11 вә 1956, № 2) бир парча- дыр. 
Журнадда һәмин парча ихтисарла верилдији үчүн биз ону әдибин 
әлјазмасындан көтүрдүк. 

1. Әбу Низам Мәһәммәд Фәләки Ширвани (1108—1146)—XII әсрин 
көркәмли Азәрбајҹан шаири. 

2. Се^ид Имамәддин Нәсими (1369—1417) — бөјүк Азәрбај- 
чаи шаири. 

ғ Ј
 

3 Әличаббар һәсән оғлу Оручәлијев (1876—1935) — маариф хадими, 
мүәллим, Сабирин һәмјерлиси вә досту. 
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4. Мүәллиф сәһв едир. «Милләт нечә тарач олур*олсун, РУ ишим 
вар» сатирасы «Молла Нәсрәддин» жүрналында (28 апрел. 1906, № 4) 
Чәлил Мәммәдгулузадәнин «Нијә мәни дөјүрсүнүз?» фелјетонунун 
алтында имзасыз кетмишдир. «һопһоп» имзасл шаирин «Молла 
Нәсрәддин»дә чыхан (26 мај 1906, №8) икинчм әсәринин —«Ол күн ки, 
сәнә халиг едәр лүтф бир өвлад* сати- расынын алтында верилмишдир. 

5. Мәһәммәд һади Әбүлсәлимзадә (1879—1920) — Сабирин 
мүасири, XX әср Азәрбајҹан әдәбијјатында романтик поезијаһын ән 
көркәмли нүмајәндәләриндән бири. 

6. Васили Андрејевич Жуковски (1778—1852) — көркәмли рус 
шаири, рус романтизминин баниләриндән бири. 

7. Салман Мүмтаз Әскәров (1884—1941)—шаир, әдәбијјат-. 
шүнас. Ингилабдан әввәл «Молла Нәсрәддин» журналында 
«Хортданбәј» имзасы илә иштирак етмишдир. Классик Азорба}- 
чанәдәбијјатынын өјрәнилмәсиндә Салман Мүмтазын бөјүк хидмә- ти 
вардыр. О, ијирминҹи илләрдә Молла Пәнаһ Вагиф, Гасымбәј Закир, 
Имамәддин Нәсими, Мирзә Шәфи Вазеһ, Бабабәј Ша- кир, Гөвси 
Тәбризи, Аға Мәсиһ Ширвани, Мәммәдһүсејнхан Мүш- таг, Нишат 
Ширвани вә с. Азәрбајҹан шаирләринин әсәрләрини топлајыб, һәр 
бирини ајрыҹа китаб шәклиндә нәшр етмишдир. 

УНУДУЛМАЗ МҮӘЛЛИМ ҺАГГЫНДА ХАТИРӘМ 

(сәһ. 247) 
Микајыл Гафаров (1895) — 1919-ҹу илдән Сов.ИКП үзвү, фәрди 

пенсијачы. 
1. Әбдүл Рәһим оғлу Рәһимов (1865—1941) — нефт фәһләси, 

көһнә ингилабчы, 1905-ҹи илдән Сов.ИКП үзвү. 

М. Ә. САБИР ИЛӘ КӨРҮШҮМ 

(сәһ. 250) 

Мүәллиф Сабирлә көрүшү һаггында илк дәфә «50 ил Азо| бајҹан 
сәһнәсиндә» (1960) адлы китабында мәлумат ВСРЛНП дир. Бизим 
хаһишимизлә һәмин хатирәни кенишләндириб, 0 китаб үчүн тәгдим 
етмишдир. 

Мустафа Мәрданов (1894) — Азәрбајҹан ССР халг аргисп Надир 
Ибраһимов (1896-1941) —Тифлисдә Азәрб.ича сәһнәсинин исте’дадлы 
артистләриндән бири, иҹтимаи ха Сонралар Совет Азәрбајҹанында бир 
сыра мәсул дөвләт иәз» фәләриндә (Ләнкәран вилајәт партнја 
комнтәсннин катибн. АЗӘ бајҹан Мәркәзи Иҹраијјә Комитәсинин катиби, 
республика МЈ ДИЈЈӘ назири вә с.) олмушдур. 

2. Ибраһим Исфаһанлы (1897) — һазырда Күрч\стан нин 
халг артисти, ф°РДи пенсијачы. 

3. Әли Тағызадо (1883) — көһнә ингилабчы, РОб ҹы млдә 
Сов.ИКП үзвү, һазырда Азәрбајчан ССР Азд 

4. Әшрәф Јүзбашев (1880—1938) — Јагафгазијада 
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һакнмијјәтинин г^ләбәси уғрунда ингилаби фәалијјәт көстәрән 
мүбаризәләрдән бири. Ингилабдан сонра Азәрбајҹанда вә Күр- ҹүстанда 
совет вә тәсәррүфат органларында рәһбәр вәзифәләрдә олмушдур. 

5. Мир Сејфәддин Кирманигаһлы — исте’дадлы артист вә 
режиссор. 

САБИРЛӘ БИР ЈЕРДӘ 

(сәһ.
 
I 

һачаға Аббасов (1888)—сәһнәмизин гоҹаман хадимләрин- дән 
бири, республиканын халг артисти. Мүәллиф хатирони бу китаб үчүн 
јазмышдыр. 

1. Мирзаға Әлијев (1883—1954)—Азәрбајҹан сәһнәсинин бөјүк 
устасы, ССРИ халг артисти. 

ӘМИМ ҺАГГЫНДА ХАТИРӘЛӘРИМ 

(сәһ. 257) 

Зејналабдин Әлигулу оғлу Таһирзадә (1883)—Сабирин бө- јүк 
гардашынын оғлу, пенсијачы. Хатирә Низами музејиндәдир. 

ШЕ’РЛӘР 

САБИРӘ 

(сәһ. 265) 
Чаббар Әләкбәрзадә Ачиз—шаир, мүһәррир. «Молла Нәсрәд- 

дин» вә башга сатирик журналларда «Мәһкәмә пишији», «һаҹы- лејләк», 
«Нохтасыз» вә с. кизли имзаларла иштирак етмишдир. 1914-чү илдә М. 
Мирфәтуллајев илә бирликдә Јереванда «Лејлок» адлы сатирик журнал 
нәшр етмишдир. 

САБИРИН ЈАДИКАРЫНА ИТҺАФ 

(сәһ. 266) 

Не’мәт Бәсир һачыјев (1889—1942) — 1918-ҹи илдән Сов.ИКП 
үзвү, шаир, журналист. Сабир Балаханыда олдуғу заман Н. Бә- сир 
онунла јахынлыг етмишдир. Дејилдијинә көрә «Бәсир» тә- хәллүсүнү она 
Сабир вермишдир. 

САБИРИН ЈАДИКАРЫНА ИТҺАФ 

(сәһ. 267) 

Әли Рәһим, јахуд Әли Мәһзун Рәһимов (1886—1934) — ша- ир, 
журналист. Онунчу илләрдә «һәмишәки» вә «Јетим ҹүҹә» визалары илә 
«Молла Нәсрәддин» журналында иштирак етмиш- 
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дир. 1917-ҹи илдә Јереванда «Бүрһани-һәгигәт» адлы әдәби жур- налын 
баш редактору олмушдур. Совет һакимијјәти илләриндә бир мүддәт 
Кәнҹәдә мүәллимлик етмиш, сонралар Бакыја көчүб Азәрбајҹан Дөвләт 
Нәшријјатында ишләмишдир. 

САБИРИН ЈАДИКАРЫНА ИТҺАФ 

(сәһ, 270) 
Молла Маһмуд Чакәр (1871—1933)—нахчыванлы молла, шаир. 

Принсипсиз һәрәкәтләринә көрә дәфәләрлә «Молла Нәс- рәддин» 
журналында тәнгид олунмушдур. 

САБИРИН ЈАДИКАРЫНА ИТҺАФ 

(сәһ. 271) 
М. Ә. Сабир вәфат едәркән Мәһәммәд һади Истанбулда иди. Ше’р 

Истанбулдан ҝөндәрилдији үчүн гәзетдә ше’рин алтында «Истанбул» 
јазылмышдыр. 

ИТҺАФ 

(сәһ. 273) 

Әлимиишн һүсејнзадә (1893—1920) — мүәллим, шаир. Бала- 
ханыда әввәлҹә Сабирин шакирди олмуш, аз сонра исә онунла бирликдә 
мүәллимлик етмишдир. 

САБИРӘ ИТҺАФ 

(сәһ. 273) 
Бәдрәддин Сејидзадә (1882—1945)—ингилабдан әввәл вә сонра 

Азәрбајҹан мәтбуатында иҹтмаи вә лирик ше’рләри чап •етдирән шаир. 

БИР ЗАМАН 

(сәһ. 279) 
Әбдүлхалыг Чәннәти (1854—1931) — шаир, XIX әсрнн сон- 

ларында, XX әсрин әввәлләриндә Бакыда әдәбн мәҹлисләрин көркәмли 
тәшкилатчыларындан вә иштиракчыларыидан бири. 10-ҹу илләрдә 
мәтбуатда чохлу ше’рләри чап олунмушдур. Әсәр- ләри 
топланылмамышдыр. 

һәмин мисралар шаирин Республика Әлјазмалары Фондуч- да 
сахланылан мәнзум хатирәсиндән (инвентар № п-1515) квтү- 
(рүлмүшдүр. 



БӨЈҮК САБИР 

(сәһ 280) 

Әли ФЫТТУӘТ (1800—1948) — Ҹәнуби Азәрбајҹанда милли- 

азадлыг һәрөкатында фәал иштирак едән демократ-зијалы, шаир. 
1945-ҹн илДг* I әорпздә гәшкил едилмиш «Шаирләр мәҹлисиышн 
мүәссисләриндән бири, «Бум вә бүдбүл» (1932) адлы әхлаги 
әсәрин, «Дивани-Фи;рәт» ше’рләр‘ мәҹмуәсинин (1937) мүәлли- 
фи. 1948-ҹи илдә Тәбриздә зинданда һәлак олмушдур. 

(сәһ 282) 

Мир Меһди Е'тимад Натиги (1900)—шаир, мүәллим. Вах- тилә 
Тәбриздә мәшһур олан «Е’тимад» мәдрәсәсинин мүәссиси вәмүдири, 
Тәбриз «Шаирләр мәҹлиси»нин сәдри, М. Е’тимадҸә- нуби 
Азәрбајҹанда ана дилиндә бәдии әсәрләр јазан вәтәнпәрвәр 
јазычылардандыр. Онун ушаглар үчүн Азәрбајҹан дилиндә јаз- дығы 
«Мүназиәји-әдәби», «Ајинеји-әхлаг», «Бәдригәттүс-сибјан», 
«Мизанүл-инша», «һидајәтүл-кәлам», «Төһфәтүс-сибјан», «Әлиф- 
баји-ҹәдид», «Кәлинләр бәзәји», «Күл гөнчәси» китаблары Тәб- риздә 
дөнә-дөнә чап олунмушдур. 



 

л Ү ғ ә т 

абдар — сулу, парлаг; бәдии. авазә 
— сәс јајылма; мәч. шөһ- рәт. 
адији-шүғли-сәләф—кечмиш иш 
вә адәтләрә өјрәнмиш; кеч- мишдән 
ајрыла билмәјән. а’лам — әләмләр, 
ағрылар, дәрдләр. 
аләми-әбјат — бејтләр (ше’р) 
аләми. 
али-адәм — адәм өвлады, 
ани-ваһид — бир ан, ејни заман. 
аријә, аријәт—бүровуз, мүвәг- 
гәти истифадә үчүн алынмыш шеј. 

Б 
баби-кәрәм — сәхавәт (бәхшиш) 
гапысы. - 
баригә — шимшәк, илдырым 
чахмасы. 
бә’дә — ондан сонра. бәјан — 
сөјләмәк, ачыг сөјләмәк бәлағәт — 
көзәл вә ајдын ифадә габилијјәти. 
бәстәри — јорған-дөшәјә дүш- мәк, 
хәстәләниб јатмаг. бәһр — дәниз, 
дәрја. билкүллијјә — бүсбүтүн. 
бимәғз — бејинсиз, ағылсыз. 
билмүзаәф — гат-гат артыг. 
бинаән-әлејһ — она көрә. бирија — 
ријасыз. буријабаф — һәсир 
тохујан биттәб' — тәбии олараг, 
заты, тәбиәти игтизасынҹа. 
.бүзүрк — бөјүк. 
бүка — ағламаг. 
бүрран — кәсиҹи, 
ити. 

В 

вәг’ә —баш верән бир һал, һа- 
дисә. 
вәртәји-хун — ган бурулғаны, 
ганлы кирдаб. вәзарәт — 
назирлик. вәсатәт — 
васитәчилик. 

Г 

гајәт —артыг, сон дәрәчә. гаре’ — 
охујан, охуҹу. гафиләсалар—карван 
башчысы. гејри-мәшру — ганун - 
гајдадан 
кәнар. 
гәдрнашүнаслыг — гәдрбилмә- 
мәзлик. 
гәни — варлы, дөвләтли. гәсавәт 
—кин, гәрәз. гүссәмәрк — гүссәдән, 
гомдән һәлак олан. 

Д 

дамад — күрәкән, језнә. дарүлбәга — 
варлыг еви (ахн- 
Р

ӘТ
)* / . 

дарүлфәна—јохлуг еви (дүнја). дәваир — 
даирәләр; мүһитләр. дәрвишанә — 
бурада: касч»бча- сына, фағырчасына^ 
дәфатилә — дәфәләрдә. дәһапәрвәр — 
зәка ОӘСЛӘЈӘИ. дидар — көрүш, 
кврүшмәк. дилсүз — үрәк јандыран. 



дирәм — кечмишдә сиккә, пул 
ваһиди (дирһәм). дузәх — 
чәһәннәм. дүрәнк — ики рәнкли; 
ики тә- рәфли. 
дусти-дирин — көһнә дост. 

Е 
експромт — бирдән, һазыолыг- 

сыз. 
еһтизаз — ләрзә, титрәјиш. 

Ә 
әбдал — сафүрәклиләр; ахмаг- 

лар. 
әвам — ади халг, күтлә. әвамүннас 
— авам ҹамаат; са- вадсызлар, 
биликсизләр. әгаид — әгидәләр, 
инамлар. әгәб —ард, арха. әғнија — 
сәрвәт саһибләри, вар- лылар. 
әдд — күман, зәнн, һесаб. 
әдәми-рәғбәт — рәғбәтсизлик, 
мејилсизлик. 
әзваг — зөвгләр; дадлар, там- лар. 
әл’ан —инди, бу саат, һазырда 
әлзәм — чох лазымлы 
әлфази-мәрдудә — бурада: ко- 

буд, әдәбсиз сөзләр. 
ә’мали-әрбәә — дөрд әмәл (һе- 
сабда). әмиг — дәрин. әмсал — 
мисилләр, тајлар. әнва’ — нөвләр; 
һәр нөв. әидәлиб — бүлбүл. әнсәб 
— чох мүнасиб. әсакир — 
әскәрләр. әф’ал — ишләр, әмәлләр. 
әфкар — фикирләр, дүшүнҹә- ләр; 
јаралы. әфсәр — таҹ; чәләнк әһбаб 
— достлар. әһвалпүрсан — әһвал 
сорушмаг. әһли - рәшад — һәгигәт 
јолу ачанлар. 
әшкал — шәкилләр, нөвләр. 

3 
зат-(ч-зәват)—нәфс, әсил; шәхс, 
заһид — куја дүнјаја көз јумуб 

316 

ибадәтлә мәшғул олан руһа- ни 
гисми; тәрки-дүнја. зәбун — зәиф, 
гүввәтсиз. зәмм — ејибләмәк, һәҹв. 
зија’ — итки, зијан, зәрәр. зөврәг — 
гајыг. 

И 

иғраз, әғраз — кизли, бәдхаһ- лыг 
гәсдләри. 
издијад — чохалма, артырма. 
ијҹабат — лазым кәлән шеј, тә- 
ләбат. 
икмал — тәкмилләшмәк, јеткин- 
ләшмәк. 
им’ан — бир ишдә чох ирәли кетмә, 
диггәт, ҹәһд, һиммәт етмәк. 
им’ани-нәзәр — чох диггәтлә 
бахмаг. 
интибаһ — ој анма (гәфләтдән), 
көз-ачыглығы. 
интиһалә — мәнимсәмәк, әхз ет- 
мәк. 
ирани-нәжад — Иранлы нәслин- 
дән. 
ирсал - мәрсул — мәктублашма; 
әлагә сахлама. 
исте’мал — ишләтмә, јеринә сәрф 
етмә. 
истеһгар — һәгарәт. 

4
 

истид’а — јалварараг истәмә, 
хаһиш етмә. 
ифна — јох етмә, түкәтмә, фә- наја 
вермә. 
ифтираг — ајрылма, парчалан- ма, 
икитирәлик. 
ихтар — хатырлатма, хәбәрдар- 
лыг. 
иштиғал — бир иш ишләмә, мәшғул 
олма. 
иштијаг — шиддәтли арзу, һә- вәс. 
иштика — шикајәт етмәк. 

Ј 

јөвми-вәфат — өлүм күнү. јөвмијјә 
— күндәлик. 



к 
кејл — тахыл өлчмәјә мәхсус бир 
өлчү. 
кәлал — сыхынты, јорғунлуг. 
кәсафәт — тутгунлуг, гатылыг, 
гәлизлик. кәшти — кәми. 
кинајәафәрин — кинајәли сөз ја- 
радан. 

К 

жәлуҝир — боғазы тутан. кирјә — 
ағламаг. күзидә — бәјәнилмиш, 
сечил- миш. 
күлхән — күллүк. 

л 
лајәншүур — шүурсуз, ағылсыз. 
лафи-дәһән — ағыз сөзү, лаг- | 
гырты. 
ләвватәчи — әхлагсыз. ләим — 
хәсис, симиҹ (адам). ләм’әпаш — 
ишыгсалан. 

М 

маһмәнзәр — ај чамаллы. ме’раҹ — 
јүксәлмәк, көјә чых- маг. 
мәдфәни-шуми-али-адәм — адам 

өвладынын уғурсуз гәбирис- 
танлығында. 

мәәлмәмнунијјә — шадлыгла, 
миннәтдарлыгла. мәзаһ — ләтифә, 
зарафат; ју- мор. 
мәнзәләсинә — дәрәҹәсинә мә’нидар 
— мә’налы. мәнһус, мәнһусә — 
нәһс, уғур- 1 1 суз. 
мәсмум — зәһәрләнмиш; ағулу. 
мәхлу’ — деврилмиш, ендирил- 
миш; тахдан салынмыш. мәһпарә, 
маһпарә — ај парчасы. мәҹлис’ара 
— сөһбәт вә зара- фатла мәҹлиси 
шәнләндирән. мәҹруһ — 
јараланмыш, јаралы. мәшаһир — 
мәшһур оланлар. мизан — бурада: 
әјар, өлчү, ән- - дазә. 

мингар — димдик; уҹ. мүған — 
зәрдүштиләр, атәшпә- рәстләр, 
зәрдүшт ибадәлха- насы. 
Мүғбәчә — зәрдүшт баласы 
мөвзун — вәзнә мүтабиг, вәзн- 
ләнмиш (ше’р, нәзм). мөвт — өлүм. 
мүалиҹәпәзир — мүаличә гәбул- 
едиҹи, сағала билән. мүбаширәт— 
(ишә) башламаг, киришмәк, 
әлагәдә олмаг. мүавинәт — јардым, 
көмәк. мүбди — иҹад едән, 
новатор. мүвази — јанашы, 
бәрабәр. мүвазибәт — гајғы 
көстәрмәк, гејдкешлик. 
мүвасиләт — битишмәк, говуш- 
маг. 
мүвәддәт — достлуг. мүгәллид — 
тәглид едән. мүгтәдир — 
баҹарыглы, гүд- рәтли. 
мүдәввәр — кирдә, дәјирми. 
мүәммәр — өмүр сүрән (кифа- јәт 
гәдәр). 
мүәссир — тә’сирли; из бурахан. 
мүәссиф — кәдәр верән, гәмлән- 
дирән. 
мүзһик — күлдүрән, күлдүрүҹү. 
мүин —көмәк едән, јардымчы. 
мүјәссәр—һасил олмаг, мүмкүн 
олмаг. 
мүлһүд — динсиз, имансыз. 
муми-илејһ—ишарә олунан, 
ады 

чәкилән. 
мүнаҹат — дуа вә нијаз етмә. 
мүнир — нурлу, ишыглы. мүнкир 
— играр етмәјән, данан. мүнһәсир 
—јалныз бир адама вә ја бир шејә 
аид олан. мүсаид — әлверишлн, 
УЈғун. мүсәввир — тәсвнрчн; 
рәесам. мүсәмма —адланан, ад 
гоЈулан, Исми-мүсәммасына 
мүтабиг - өзү, әһвалы дашыдығы 
ада ујғун олан. 
мүстәар — мүвәггәти истиф д 
үчүн алынмыш, өз малы ол* мајан, 
бүровуз, шәртн ад. мүстәғрәг — 
гәрг олмуш, мыш. 



мүстәриһ — раһатланан, исти- раһәт 
едән. 

мүстәһсән — бәјәнилмиш; көзәл, 
мүсһәф — гур’ан. мүтәдави — 
дава-дарман ет- дирмәк. 
мүтәәддид — чох. чохлу. 
мүтәәссиб — мөвһуматчы, фа- 
натик. 
мүтәссифанә — тәәссүф етмәклә. 
мүтәмадијән арасы кәсилмә- дән, 
давам едәрәк. мүтәффәккир — 
дүшүнән, дү- фүнҹәјә далан, 
далғын. мүтәһәјјир — 
һејрәтләнмиш, ча- шыб галмыш. 
мүтәшаир — шаирлик сатмаг 
истәјән, шаирнүма. мүхлис — 
достлуғу вә ја е’ти- гади халис олан. 
мүхтәре’ — ихтира едән. мүһәггәр 
— тәһгир едилмиш, алчадылмыш. 
мүһәссәнат — көзәлликләр, кө- зәл 
иш вә хасијјәтләр. мүчазат — ҹәза. 
мүчәддид — јениликчи, јеничи. 
мүшарелејһ — јухарыда) көстә- 
рилән. 

Н 
нагус — килсә зәнки. 
нам — ад. 
намдар — адгазанмыш, мәшһур. 
начиз — һеч һөкмүндә олан 
нәвагисат — ‘чатмамазлыглар, 
нөгсанлар. 
нәмәки — дузлу, дадлы. нәһаии — 
кизли. ник вә бәд — Јахшы вә пис. 
ниса (ч-нисванЈ — гадын. нисјан 
— унутмаг, јаддан чы- хармаг. 
нов — јени, тәзә. 

О 
овсаф — һал вә сифәтләрин тә’- 

рифи. 
П 

пак-сијәр — тәмиз әхлаглы. пеЈров 
- ардынҹа кетмә, арды- 

пири-ҹаһандидә -— дүнја көр- мүш 
гоҹа, чох јашамыш в». кәзмиш. 

пишкаһи-нәзәри — көзү гаршы- 
сына; халгын мүһакимәсинә. : 
пишров — ирәлидә кедән, га- багҹыл. 
пишү пәс — өн вә арха, габаг. вә дал. 
портманат — пулгабы. пүргијмәт — 
чох гијмәтли, дә- јәрли. 
пүрмәлал — чох сыхынтылы, чож 

гәм-гүссәли 

р 

раһнүмун — јолкөстәриҹи, бз- ләдчи. 
рәвиш — һәрәкәт, гајда, үсул: рә’на 
— көзәл, ләтиф. рәсм-күшад — 
тәнтәнәли ачы- лыш. 
рәһлә — јерә ӘЈ‘ЛӘШМИШ һалдаг 
үзәринә китаб гојулуб оху- нан кичик 
вә алчаг маса. рәшк — гысганҹлыг, 
һәсәд, па- хыллыг. 
риајәт — көзләмә, әмәл етмә;. риЈ‘а — 
икиүзлүлүк. риштеји-үлфәт — достлуг 
әла- гәси. 
рөвшән — ајдын, ишыг. рәхшәндә — 
парлаг. рукәрдан — үз дөндәрмәк. 
рүф’әт — јүксәклик, јүксәк дз- рәҹә. 

с 

сәббағ — бојагчы. сабир — сәбирли, 
дөзүмлү. саилә — диләнчи гадын. 
сајәбан — көлкә салан, көлкә верән, 
мән. һами. сари — кечән, сирајәт 
едән, јо- лухан. 
саријә — кечиҹи, јолухуҹу, св- 
рајәтедиҹи. сәд-јүз. 



сејли-хүрушан — ҹошуб дашан сел. 
сәлим — ејбсиз, сағлам, доғру, 

дүрүст. 
'сәзавар —лајиг. сәнајеи-нәфисә — 
инҹәсәнәт. сәнксар — дашгалаг, 
дашгалаг етмә. 
■сәра — јер. сәрбүләнд — башыуҹа, 
сәрзәниш — төһмәт, данлаг. 
сәрмүәллим — баш мүәллим. 
сәрчешмеји-тәб’ — тәб’ (илһам) 
чешмәсинин көзү. 
■сәфаралыг — сыраја дүзүлмә сәһаб 
— булуд силә — бәхшиш, төһфә. 
сипаһ — гошун, орду. 
-сиргәт — оғурлуг. сузан — јанан, 
јанар. сүммә — јенә, тәкрар. 
сүтурани-тазинәсәб —әрәб ҹинс- ли 
атлар. 
сүхәндан — сөз билән, көзәл сөз 
сөјләјән (адам) сычаг — исти 

тәләһһүф — тәәссүфләнәрәк аһү 
налә етмәк. 

тәл’ин — лә’нәтләнмәк; лә^нәтлә- 
мәк. 

тәмәввүч — далгаланма, тәфрит — 
ифратын әкси. тә’н — тә’нә, 
писләмәк. тәнвир — нурландырмаг, 
ишыг- 

ландырмаг. 
тәнкнај — дарысгаллыг. 
тә’сири-әзим — бөјүк тә’сир. 
тәфавүт — фәрг. тәфәррүч — 
фәрәһләнмәк, үрәк 

ачылма, кәзинти. тәхлис—хүласә 
етмәк, көдәјиии 

сөјләмәк. 
тәһдид — һәдә-горху кәлмәк. 
тәһзиби-әхлаг — әхлагы тәмиз- ләјиб 
ислаһ етмәк. тәһрирән — јазы илә, 
ја^ылы. тәһсин — алгышламаг; тә 
риф. 
тәшһид—шиддәтләндирмәк, гүв- 

вәт вермәк. 

Ү 

тагәтфәрса — тагәтдән салан, 
үзүҹү. 

те’дади-ниса — чохарвадлылыг. 
тәб’и-лајәмут — өлмәз тәб’, ил- 
һам. , . 
тәблис — шејтанчылыг, һијлә 

ишләтмә. 
тәгдир — гәдрданлыг; ОӘЈӘНМӘК. 
тәглид — биринин иш вә һәрә- 
кәтинин ејнини етмәк, Оән- зәтмәк. 
тәдави — мүалиҹәни даваад ет- 

тәәллүм — кәдәрләнмәк, гәмлән- мәк, 
дәрдләнмәк. 

-тәзаид — артырмаг, 
ч0

£а™аг. гәкдир 
— биринин пис һәрәкәт- ләрини 

үзүнә вурмаг; данла- 

тәкфир-кафир адландырма. 
Молланын ачыг фикирлиләри 
.кафир адландырмасы. 

үдәба — әдибләр. 
үлви, үлвијјә — јүксәк уча, али. 
үлфәт — алышма, достлуг, мә- 
һәббәт. . 
үсрәт — сыхынты, дарлыг, зәп- 
мәт. 
үхүввәт — гардашлыг, мәч. мә- 
һәббәт, сәдагәт. 

Лејзбар — бәрәкәт кәтирнчи. 
фәсаһәт—сәлис, сәһвсиз вәасан 
данышмаг. 
фәттан — чох фитнәли. 
фәҹи’ — ачы тәсир ојадан, фа 
ҹиәли. 
фисгу фүчур-әхлагсыздыг, ПОЈ- 

февгәЈГадә — адзгдән харии. 
јүксәк. 

фөвгәззикр — јјухарыда де} - 
фөвч — бөлүк, дәстә. 



X 

хак— торпаг, јер. хамә — гәләм. 
хас — имтијазлы адамлар. хе|л — 
ат сүрүсү; сүрү. хәдәмат — 
хидмәтләр, көрүлән ишләр. 
хәндә — күлмә, ришхәнд, әј* 
ләнмә. 
хиш — гоһум, јахын адам. 
хошхүлг — хош хасијјәтли. хунхар 
— ганичән, залым. хуршидвар — 
күнәш сајағы. хүлд — беһишт. 
хүсумәт — дүшмәнчилик, әда- вәт. 

һ 

һазиг — тәҹрүбәли, биликли (һә- 
ким). 
һазирун — һазыр оланлар. һаиз — 
саһиб, дашыјан, малик. һалајламаг 
— араја алмаг, дөв- рәләмәк. 
һаләти-зә'ф — зәиф һаләт, зәиф- 
лик. 
һәмагәт — ахмаглыг. һәмварә — 
даим, һәр заман. һәмзад — екиз; 
чин (ушагла бә- рабәр доғулур 
(мөвһ). һәмраз — сирдаш, мәһрәм. 

һәрас — горху, горхма, үркмә. 
һидајәт — доғру јол көстәрмә. һиҹр 
— ајрылыг, фәраг. һүвејда — заһир, 
бәлли, ашкар. һүвијјәт — һәгигәт, 
маһијјәт* шәхсијјәт. 

ҹ 
ҹамә — палтар, либас. чаријә — 
алыныб-сатылан хид- мәтчи гадын, 
кәниз. чәдид — јени, тәзә. ҹәридә — 
кечмишдә гәзетә вери- лән ад. 
чүнун — дәлилик, диванәлик. 
чүрм — күнаһ, 

ҹүһәла—ҹаһилләр, анламазлар.. 

Ш 

шајан — лајиг олан, јарашан. 
шаје—јајылмыш (хәбәр), ачыл- 
мыш (сирр). 
шәбаһәт — охшар, бәнзәр. шәбпәрә 
— јараса, кеҹәгушу. шәккәрбар — 
шәкәр јағдыран. шәматәт — данлаг, 
башгасыныш фәлакәтинә севинмәк. 
шәммә — ҹүз’и, бир. аз. шәһир — 
шөһрәтли, кениш та- нынмыш. 
ширинзәбан — ширин дилли. 
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