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ҜИРИШ 

Дүнјанын бүтүн сөз сәнеткарлары шифаһи халг әдә 
бијјаты илә һәмишә мүтәгабил сурәтдә бағлы олмушлар. 
Онлар јарадыҹылыгларында фолклордан истифадә ет- 
дижләри кими, сонрадан дөнүб өзләри дә һәмин әдобијјат 
хәзинәсинә, јәни шифаһи халг јараДыҹылығына тә’сир 
көст.әрмишләр. Дантенин «Илаһи комедија»сы, Фирдов- 
синин «Шаһнамә»си, Ш. Руставелинин «Пәләнк дәриси 
кејмиш пәһләван» әсәри, Сә’динин «Күлүстан», «Бустан»ы, 
Шекспирин фаҹиәләри, Балзакын «Бәшәри комедија»сы, 
Бајронун поемалары, Беранженин ше’рләри, Көтенин, һ. 
һејненин вә бир чох башгаларынын ән ҝөркәмли әсәрләри 
буна ҹанлы сүбутдур. 

Классик азәри јазычылары да тарихән фолклорла үзви 
сурәтдә әлагәдә олмушлар. Онлар фолклордан истифадә 
етдикләри кими, сонрадан өзләри вә јаратдыглары, 
гәһрәманлар һаггында хејли мигдарда халг әдәбијјаты 
нүмунәләри јаранмышдыр. 

Хаганидән башламыш та мүасир јазычыларымыза кими 
бүтүн мүтәрәгги сәнәткарларын фәалијјәтиндә бу ҹәһәт өзүнү 
көстәрмәкдәдир. Низами, Фүзули кими нәһәнкләрин; Вагиф, 
Закир кими нисбәтән ашыг јарадыҹылығына јахын 
сәнәткарларын; Сабир, Ҹ. Мәммәдгулузадә кими вәтәндаш 
әдибләрин, Ҹаббарлы, С. Вурғун кими мүасир Јазычыларын 
јарадыҹылығында шифаһи әдәбијјатла гар- 
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шылыглы бағлылыг елә илк бахышдан диггәти ҹәлб едир. Гејд 
етмәк лазымдыр ки, бә’зи гијмәтли әсәрләрин јазылмасына 
бахмајараг әдәбијјатла фолклорун әлагәси бөјүк азәри 
јазычыларынын шәхсиндә там долғунлуғу илә ачылыб мејдана 
гојулмамышдыр. 

Алимләр јазылы әдәбијјатла шифаһи халг јарадыҹы- 
лығынын әлагәсиии изаһ едәркән ән чох биринҹи ганада, јә’ни 
јазычыларын фолклордан истифадәсинә фикир верир һәр, ону 
изаһ етмәјә чалышырлар. һәтта бә’зи әдәбијјатшүнаслар бу ики 
әдәбијјатын,—јазылы вә шифаһи әдәбијјатын,—шәкил вә 
маһијјәтҹә дә ејни олдуғуну иддиа едирләр. Рус алимләриндән 
Г. Самарин «Әдәбијјатын вә фолклорун бирлији һаггында» 
адлы әсәривдә мәшһур јазычы вә фолклорш.үнаслардан М. 
Рылскинин, В. Чичеровун, К. Чистовун вә башгаларынын 
фикирләринә истинад едәрәк јазылы әдәбијјатла фолклору 
ејниләшдирир. 

Бир мәсәлә һәмишә алимләрин, еләҹә дә охуҹуларын 
дитгәт мәркәзиндә олмуш вә олмалыдыр ки, мүасир совет 
әдәбијјатынын халг јарадыҹылығына мүна1сибәти неҹәдир? Бу 
әлагәни ајдынлашдырмаг мүасир естетикада, мүасир 
әдәбијјатшүнаслыгда бөјүк бир проблем олараг галыр, өз 
тәдгигатчыларыны көзләјир. Дүздүр, һал-һазырда јазылы 
әдәбијјатда олдуғу кими, фолклорда да әмәк, достлуг, партија, 
Ленин вә с. мөвзулар тәсвир вә тәрәннүм едилмәкдәдир. һәм 
јазылы, һәм дә шифаһи әдәбијјатын мөвзу даирәси там олмаса 
да, мүәјјән дәрәҹәдә бир-биринә ујғунлашмыш, 
јахынлашмышдыр. Ејни мввзулар мүхтәлиф үслубларда 
јаранан һәр ики әдәбијјатын јарадыҹыларынын диггәт 
мәркәзинә кечмишдир. Анчаг буну билмәк лазымдыр ки, 
јазылы вә шифаһи әдәбијјатларын һәрәси өз јолу илә 
ирәлиләмәкдәдир. 

Шифаһи әдәбијјатдан истифадә вә ејни заманда шифаһи 
әдәбијјата тә’сир Азәрбајҹанын классик јазычы- 
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ларынын јарадыҹылыгларында өзүнү даһа габарыг шәкилдә 
көстәрир. һәрәсинин өз јолу илә ирәлиләмәсинә бахмајараг 
һәм јазылы, һәм дә фолклор әсәрләри бир-бирилә 
тә’сирләнә-тә’сирләнә иншшаф етмәкдәдир ки, бу әдәби 
һадисәни озүндә габарыг шәкилдә тәзаһүр етдирән шаирләр 
арасында Сабир дә биринҹи јерләрдән бирини тутур. 
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САБИР ШЕРИ ВӘ ШИФАҺИ ӘДӘБИЈЈАТ 

НҮМУНӘЛӘРИ 
Бүтүн мүтәрәгги јазычылар халг һәјаты илә бағлы ол- 

дугларындан шифаһи әдәбијјатда олдуғу кими, халгын әсас 
истәк вә арзуларыны ифадә едирләр. Халгла бағлылыг, онун 
мәнафејини мүдафиә етмәк, сәсинә сәс вермәк чәһәтиндән 
Сабир јарадыҹылығы бөјүк мәзијјәтләрә маликдир. Халт 
һәјатынын, мәишәтинин, ән’әнәсинин елә бир саһәси 
галмамышдыр ки, шаир ора дөнә-дөнә мүраҹиәт етмәмшн 
олсун. Диләнчидән тутмуш шаһа, солтана кими о заманкы 
ичтимаи зүмрәләрин чоху »бүтүн сәҹијјәви чәһәтләри илә онун 
јарадыҹылығында өз иникасыны тапмышдыр. 

Сабир ше’рләринин чохунда фикрини әкс мә’нада иш- 
ләдир, јә’ни типи өз сөзләри илә тәнгид вә ифша едир. «Бир 
мәҹлиодә он ики кишинин сөһбәти» адлы ше’р буна јахшы 
мисал ола биләр. «Бу мәҹлисә» шаирин башга. шерләриндән дә 
бир нсчә сурәти әлавә етсәк, бөјүк шаирин јаратдығы типләрин 
мүәјјән гисми илә таныш оларыг. Ше’рин бир һиесәсини мисал 
кәтирмәклә бәрабәр, Сабирин башга әсәрләриндән 
көтүрдүјүмүз парчалары да шәрти олараг онларын өз 
тәһрәманларынын адындан верәчәјик. Мәсәлән: 

 
Т а ҹ и р  

Мән һалал илә һәрамы бир-биринә гатмышам. 
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Г ә з е т ч и 
Мән чәридәм долмаг үчун мәтләби узатмышам. 

Б ә ј, х а н, м о л л а 
Милләт неҹә тараҹ олур олсун, Нә ишим вар?! 

Т ү ф е ј л и 
Аһ ејләдијим нәш^еји-гәлјанын үчүндүр. 

С е ј и д 
Ҹәһд ејлә сән анҹаг нәзәри хәлгдә пак ол, 

Мәхлуғу инандыр; 
Ҹ а һ и л 

Адәтимиз даш иди дәва күнү. 
Ҹ а м а а т 

Зилли-Султан, бура сај-дөјдүрүб алдыгларыны, 
Сөјүб алдыгларыны, сөјдүрүб алдыгларыны. 

3 и л л и-С у л т а н 
Төвбә, әттөвбә, хәта раһинә кетдикләримә, 
Билиб етдикләримә, билмәјиб етдикләримә. 

Ш а һ 
Ај алан!.. мәмләкәти-Реј сатырам. 

Г ы з ҹ ы ғ а з  
Хандосту, аманды, гојма кәлди. 

К а п и т а л и с т  
Нә сохулмусан арајә, а башы бәлалы фә’лә?! 

Биз бу сурәтләрин сајыны истәдијимиз гәдәр артыра 
биләрдик, анҹаг мәгсәдимиз бу 'дејилдир. «һопһопнамә»- дә 
топланмыш ше’рләриндә Сабир өз дөврүндә олан тәбә- 
гәләрин демәк олар ки, һамысынын нүмајәндәләриндән 
јазмыш, һәмишә дә әзиләнләрин тәрәфиндә дурмушдур. 
Шифаһи әдәбијјатда да бу мәсәлә беләдир, јә’ни орада да 
ҹәмијјәтин бүтүн зүмрәләриндән мүәјјән сурәтләр алынмыш, 
һәмишә дә јохсуллара үстүнлүк нерилмишднр. Тәкҹә 
нағылларымыза нәзәр салмаг кифајәтдир. 

Шаһлар, солтанлар, вәзирләр бир гајда олараг нағыл- 
ларда киҹ, ахмаг, ганичән, залым, һијләкәр, мәсләксиз вә с. 
мәнфи сифәтләрә малик олан сурәтләр кнми тәсвир 
едилмишдир. Касыблар, садә, зәһмәткеш адамлар исә һәр 
шејдән мәһрум, даима сөјүлән, тәһгир едилән, һәтта кү- 
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наһсыз, мүһакимәсиз өлдүрүлмәси белә варлылары әлиндә 
олан, мүәјјән тәсадүфләр, јахуд ағлы, бачарығ сајәсиндә 
гәләбә чала билән адамлар кими диггәти ҸӘЈИ едир. Халг 
өлмәздир. Она көрә дә фолклора бәдбинли

 
јаддыр, орада 

никбинлик һакимдир. 
Сабир ше’рләриндә дә бу кејфијјәти, јә’ни халгын гүв 

вәсинә, мүтләг гәләбәнин ахырда анун олаҹағына инам1 
көрмәк чәтин дејилдир. Лакин онунла ел әдәбијјаты арз сында 
руһи ҹәһәтдән охшарлыг даһа характерик ә!һәми; јәт кәсб 
едир. Шаирин халг әдәбијјаты илә сәсләшән  һәтләриндән 
бири, онда өмрү узуну давам едә никбинлик олмушдур. Бизим 
бир бајатыда дејилир: ^ 

Ағладым, баҹармадым, 
Күлдүм, күнүм кечирдим. 

Халг нә көзәл дүшүнмүшдүр. Анҹат Сабир бу көзә, 
дүшүнүлмүш нүмунәләрдә ифадә олунмуш мә’налары би; 
гәдәр дә дәринләшдирмиш, онлара јени-јени ганадлај вермиш, 
тәкҹә күлмәјин аз олдуғуну көстәрмишди Шаир һәр шејә 
тәнтиди јанашмышдыр. 

Бә’зи јазычылар о дәрәҹәдә ҹаһаншүмул, үмумбәшәр 
олурлар ки, онлар бүтөв әсрин ән бөјүк һадисәләри ш 
сәсләширләр. Бу кејфијјәт һәр јазычыја нәсиб олмур. Сәнәт 
талејинә көрә Сабир елә хошбәхт, гүдрәтли сәнәтка лардан 
олмушдур ки, онун јарадвгҹылығыны өз дөврүнү бөјүк 
салнамәсинин мүәјјән фәсилләри һесаб етмәк мүмкүндүр. 

Сабир халг әдәбијјатыны дәриндән өјрәнмишди. Лакин о 
өјрәнмәк, тәһлил етмәклә кифајәтләнмәјиб өз нәт! чәләрини 
чыхармыш; руһуна, дујғусуна, дүнјакөрүшүн ујғун 
кәлмәјәнләри дәјишмәји, мәһв етмәји, арадан түрмәји 
охуҹуларына тәлгин етмәјә чалышмышдыр. ХаЈ да мүәјјән 
әшјалары, һејванлары бүт гәбул едиб он ситајиш етмәк 
тарихән бир дәб олмушдур. Такин зама 
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кечдикҹә ивсанлар бу бүтләри бүтлүкдән салыр, һәтта бә’зән 
онлара дүшмән кими дә бахырдылар. Мәсәлән, иланын 
әввәлләр чох мүгәддәс олдуғуна инанан инсанлар, кетҹкедә 
онун ән зијанлы бир һејван олдуғу фикринә кәлмишләр. Сабир 
өзүнә гәдәр олан шаирләрдән бир дә онунла фәргләнирди ки, 
онда тә’сир етмәк, табе етмәк, дағытмаг мејлләри бүтүн 
кәскинлији илә гојулмушдур. Чүнки чүрүмүш кеһнә 
ҹәмијјәтин ганунлары өзү буну  тәләб едирди. Јени ингилаби 
идејаларла бағлы олараг јаранан бу әламәтләр ганунаујғун 
инкишафын нәтиҹәси  иди. Бунлары Сабир өз дүһасы илә кәшф 
едә билмишдир. 

Халг јарадыҹылығында истәр мүсбәт, истәрсә дә мәнфи 
шејләрдән хош нијјәтлә, өз фикирләрини әоасландырмаг үчүн 
истифадә етмәк мәгбулдур. Бу үсул Сабирдә дә вардыр. 0, 
јарадыҹылығынын илк дөврүндә јаздығы бир гәзәлиндә белә 
дејир: 

Заири-кујинәм, еј мәһ, гој өпүм 
халындан, һәҹәри өпмәјәнә халг 
демәзләр һаҹи. 

Көрүндүјү кими шаир өзүнә һагг газандырмаг үчүн халг 
белә етдији үчүн мән дә белә едирәм,—демишдир. Бунун өзү 
исә онун халга, халг әдәбијјатына истинад етмәсинин бир 
шәклидир. 

Дејирләр, һәр бир нәғмәнин ики ҹаны вар: бири сөз, дикәри 
исә онун мелодијасыдыр. Бир-бирилә үзви бағлы олан бу ики 
бәдии кејфијјәт Сабир јарадыҹылығында 
бирләшдирилмишдир. Бунунла әлагәдар олараг Шамахыда 
експедисија заманы (1963) топланмыш «Јетнм тар, јетим 
гәләм» адлы бир рәвајәти мисал кәтирмәк мараглыдыр. 
Рәвајәтин гысаҹа мәзмуну беләдир: 

...Дејирләр ки, Низами вәфат едәндә өзүндән оонра бирҹә 
гәләми јадикар галыбмыш. Илләр кечир, әсрләр доланыр һеч 
кәс о гәләми ишләдә билмир. Гәләм јетим галыр... 
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...Дејирләр ки, Фүзули вәфат едәндә исә өзүндән ооир бир 
тар гојуб кедир. Селләр дашыр, сулар чағлајыр, вә илләр 
бир-бирини әвәз едир, зәманә дәјишир. Анҹаг тары һеч ким 
чала билмир. Тар јетим галыр... 

Јетим тар, јетим гәләм һеч кәсә раһатлыг вермиј Дүнјанын 
сәбри түкәнәндә Сабир кәлир. Јетим гәләм,  тим тар өз 
саһибини тапыр. Сабир тары чалыр, гәләм дә јазыр... 

Бу шифаһи әдәбијјат нүмунәсиндә мүһүм бир һәгиг! ифадә 
олунмушдур. О да будур ки, Сабирдә Низами ГӘЛӘминин, 
Фүзули рүбабынБШ гүдрәти, Һикмәти вардыр. Е бир тәрәфдән 
бөјүк сатирик шаирин өз сәләфләринин гануни давамчысы 
олдуғуку көстәрмәклә бәрабәр, о бир тәрәфдән дә Сабир 
ше’рләринин өзүнә мәхсус мусигис олдуғуну кестәрир. 
Мусиги хадимләринин дедијинә көр; онун «Мәктәбә тәрғиб» 
адлы ше’ри кениш јајылмыш хал маһнысы «Кәклик» һавасы 
үзәриндә јазылмышдыр. 

Азәрбајчан әдәбијјатынын ахарыны јени бир истигамәтә 
дөндәрмнш, јөнәлтмиш олан Сабир ше’ри биринчј нөвбәдә 
халг әдәбијјатына әсасландығындандыр ки,  тезликлә 
вәтәндашлыг һүгуту газана билмишдир. 

һәгиги јазычылар һәмишә халгын гәлбинин тәрҹүма иы, 
ифадәчиси олмушлар. Бу ҹүр јазычылар өмүрләри боју халгы 
дүшүндүрән мәсәләләрлә нәфәс алмыш, мәш ғул олмушдар. 
Мәсәлән, Горки өз јарадыҹылығыныј мүәјјән бир һиссәсиии 
билаваситә ингилабла, Мајаковсш бир чох ше’рләрини 
ингилаби идејаларын һәјата кечиримәси илә, Сабир, Ҹ. 
Мәммәдгулузадә, Ә. Нәзми, Ордуб ди әсәрләрини халгын 
мә’нәвијјатында баш верән интибаһла, тәбәддүдлатла, С. 
Вурғун, Р. Рза ше’рләринин бир гисмини ардыҹыл олараг 
сосиализмин гәләбәсинин тәрәннүмү илә, А. Твардовски,.К. 
Симонов, К. Леонидзе, Г. Гу лам, М. Турсунзадә, П. Тычына, 
П. Антоколски вә башгалары бүтүн мүһарибә дөврү 
јарадыҹылыгларыны фаши 
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мә гаршы совет халгынын апардығы әдаләтли мүбаризә илә 
үзви сурәтдә бағламышлар. М. Ҹәлил, Ш. Петефи кими шаирләр 
исә ше’рләринин чохуиу силаһа чевириб ишғалчы дүшмәнә 
тәрәф көндәрмишләр. Бүтүн бунлар вә бу гәбилдән олан 
мәсәләләр халгын күндәлик сијаси, ичтимаи вә шәхси һәјаты 
илә чох јахындан бағлы олан 1 проблемләрдир 

Халгла бағлылыг Сабири фолклора тез-тез мүраҹиәт  
етмәјә мәҹбур едирди. А. Шаиг өз хатирәләриндә јазыр  ки, 
гијафәҹә ади инсанлардан сечилмәјән бу бөјүк исте’дад илк 
көрүшүмүздәҹә, ики-үч саат мүддәтиндә дадлы  соһбәт вә 
ләтифәләрлә мәни өзүнә бағлады. Бу фикирдән  ајдын олур ки, 
Сабирин өзү ади вахтларында белә халг ғ әдәбијјаты илә нәфәс 
алырмыш. Јохса бөјүк шаирин әсәрләриндә олан јумор, истөһза, 
мәсхәрә бу гәдәр һәјати,  инандырыҹы, гүввәтли ола билмәзди: 

Сабир сатирасынын мәнбәји, иҹтимаи әсасы бир тә- 
рәфдән шифаһи әдәбијјатдакы һәҹвчилик, — сатирик 
фолклорун јолу вә тә’сири одмушдуса, дикәр тәрәфдән классик 
поезијадакы сатирик үнсүрләр, сатирик ҹәһәтләр олмушдур. 
Хагани, Закир, С. Ә. Ширвани илә Сабири бағлајан телләр 
шаирин биринҹи ганады кнми гәбул едиләрсә,—белә демәк 
мүмкүнсә,—һәҹвчиликлә ону бирләшдирән бағлар даһи 
сатирикин икинҹи ганады кими баша дүшүлмәлидир! 

Сабир фолклорун бу тәнгид етмәк үслубуну,—һәчвчи- 
лији,—сәләфләринин јарадыҹылығындакы сатирик үн- 
сүрләрлә бирләшдирәрәк өзүнүн сијаси, иҹтимаи характерли 
әсәрләрини јарадырды. 

Шифаһи әдәбијјатдан истифадә тәсадүфи, јахуд һәр һансы 
бир јазычынын өз шәхси арзусу олмајыб, ганунаујғун 
инкишафын нәтиҹәсидир. Әдәбијјат тарихнндән јахшы 
мә’лумдур ки, јазычылар мүхтәлиф әдәбн методлара, 
ҹәрәјанлара мәнсуб олурлар. Бу ҹәрәјанларын, үслубла- 
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рын, методларын ичәрисиндә зијанлы, мүртәче маһијјәтдә 
оланлары да чохдур. Јазычы дүзкүн јолла кетмәк үчүи мүтләг 
мүтәрәгги әдәби методлардан истифадә етмәли дир. Бу 
ҹәһәтдән, јәһш әдәби јарадыҹылыгда дүзкүн, мүтәрәгги јол 
тута билмәеи үчүн Сабирә шифаһи әдәбијјат ла, халгын 
адәт-әнәнәси илә бағлылыг мүәјјән гәдәр мүсбәт тәсир 
көстәрмишдир. Шаио јазыр: 

Бајрам олҹаг шөкәтлиләр, шанлылар, 
Девләтлиләр, пуллулар, милјанлылар, 
Тир бојунлар, шиш гарынлар, ҹанлылар, 
Гурбан кәсир Хәлилүллаһ ешгинә, 
Фәгир суал едир аллаһ ешгинә! 

һәмишә олдуғу кими, Гурбан бајрамы заманы јенә дә 
варлыларла касыблар арасында олан бөјүк фәрг, тәзад өзүнү 
көстәрир. Көзләри илә көрдүјү мәнзәрәләрин шәклини чәкән 
шаир ејни заманда һәмин мәраеимә бәсләдији мәнфи 
мүнасибәти дә ифадә етмишдир. Шаир халг ичәри снндә 
кениш јајылмыш бу дини мәрасими гәләмә алыб она өз 
мүнасибәтини билдирмәклә јанашы һәмин шерин формасыны 
ашыг јарадыҹылығындан, орада олан «тир бојун», «шиш 
гарын» кими мүвәффәгијјәтлә дејилмиш хәлги ифадәләри дә 
ади данышыг дилиндән көтүрәрәк онлардан бәдии тәсвир 
васитәси кими јериндә истифадә етмишдир. Халг 
әдәби.јјатынын ән кениш јајылмыш, көзәл ән’әнәләри илә 
бағлы олмасы Сабири, тәнгиди реализмин јүксәк пилләсинә 
кәтириб чыхаран амилләрдән бири иди. 

Јазычыларын шифаһи халг әдәбијјаты илә бағлы ол 
масынын мүсбәт ҹәһәтләриндән бири дә одур ки, онлај һеч 
вахт халгы, кениш күтләни далда, архада гојуб өзләри ирәли 
кечмир, ирәли чыхмырлар. Әслиндә исә халгы да езләри илә 
бәрабәр ирәли апармаға чалышырлар. 

Фолклорда һәр шеј ајдын, садә бир дилдә ифадә олун 
мушдур. Орада бә’зи зијанлы, биртәрәфли, Һаким синиф 
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ләрин тә’сирилә јаранмыш үнсүрләр олса да, әксәрән һәр шеј 
халгын өз‘истәјинә ујғун сурәтдәдир. Мәсәлән, бир бајатыја 
нәзәр салаг: 

Бала дады бал дады, 
Бала адам алдады. 
Ширини ширин олур, 
Аҹысы да бал дады. 

Өвлад һапгында дејилмиш бу дөрдҹә мисралыг ше’р 
парчасында нәләр јохдур? Елә бил бу бир бајаты бојүк бир 
һадисәнин, әсәрин нүвәсидир, өзәјидир, ҹөвһәридир. Ону 
ачмаг, үзәриндә сүжет гурмаг олар, анҹаг ону гысалтмаг, даһа 
да садәләшдирмәк мүмкүн дејилдир. 

Ән мүрәккәб мәсәләләр, ән бөјүк һадисәләр фолклорда 
садә, кичик шәкилләрдә ифадә едилир. һәмчинин шифаһи 
әдәбијјатдакы бәдии тәсвир васитәләринин ичәрисиндә башга 
дилләрдән алынмыш мәртәбәли тәркибләр демәк одар ки, јох 
дәрәҹәсиндәдир. Сабирин мүасирләриндән Ә. һүсөјнзадә, М. 
һади, А. Сур вә башгаларынын дили исә чох заман гәлиз, 
анлашылмаз, һәтта әксәр һалларда баша дүшмәјәҹәк сәвијјәдә 
мүрәккәб олмушдур. һ. Вәзиров бөјүк драматург Шекепирин 
«Отелло» әсәри- ни чәтин, савадсыз бир дилдә, Ә. һүоејнзадә 
исә Ҝөтенин «Фауст»уну анлашылмаз бир шәкилдә азәриҹәјә 
тәрҹүмә етмишләр. М. һадинин ше’рләриндән чохунун дили 
Са- бирин әсәрләри илә мүгајисә едилә билмәјәҹәк дәрәҹәдә 
мүрәккәбдир. һәлә вахтилә Сабир һ. Вәзировун «Отелло»нун 
тәрҹүмәсинә даир хүсуси бир тазијанә јазыб ону тәнгид 
етмишдир. 

Јазычынын өз дилинин, онун бәдии тәовир васитәләри- 
нин саф галмасы, онун образлы, јығҹам олмасы үчүн фолклор 
түкәнмәз бир мәнбәдир. һәр бир мүтәхәссисин тәһлил вә изаһы 
нә гәдәр фәрди, шәхси характер дашыса да, әдәбијјатшүнаслар 
јенә дә мүһүм бир һәгигәти е’ти- 
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раф етмәјә билмир ки, хәлгилик Шифаһи әдәбијја^ла бағлы 
мәсәләдир. Хәлгилији јазычынын фолклорла әлагәсини изаһ 
етмәдән тәһлил етмәк имкан хариҹиндәДир. 

Суал олуна биләр ки, шаирләр, јазычылар Халг әдә- 
бијјатындан шүурлу сурәтдәми, јохса билмәјәрәкдәнм 
истифадә едирләр? Бу суалларын һәр икисинә мүсбәт ҹа ваб 
вермәк лазымдыр. Она көрә ки, бә’зи јазычыла өмүрләри боју 
халгда јахшы нә варса ону өз хүсугси «ҹав дәфтәрләринә» гејд 
едирләр, јери дүшдүкҹә онлары ишләдирләр. Ејни заманда 
јарадыҹылыг просесиндә өзләри дә билмәдән ја ҝөзәл бир 
аталар сөзү, мәсәл ишләдир јахуд да јарадырлар. Мәсәлән, 
бөјүк драматург Ҹ. Ҹаб- барлы чох мәшһур олан «Чајын дашы, 
чөлүн гушу» кимл халг мәсәлини өзүнүн «1905-ҹи илдә» адлы 
әсәриндә мәһарәтлә ишләтдији кими,—даһа доғрусу јеринә 
салыб бү. түн әсәрини онун үзәриндә гурур, өзүнүн бүтүн 
идејасыны онун васитәси илә габарыт сурәтдә ифадә едир; 
дикәр бир әсәриндә исә бу јухарыдакы зәрб-мәсәлдән һеч дә 
кери галмајан «кимсәјә ишыг вермәјән күнәш, кимсәјә көр- 
сәнмәјән көзәллик кимә вә нәјә лазымдыр?!» кими кәламыны 
исә өзү јаратмышдыр. Чүнки онун өзү ән маһиЈ аталар сөзү, 
зәрб-мәсәл јарадан мүдрик, исте’дадлы ата лардан бири иди. 
Бу мә’нада Сабир, јарадыҹылығындан јүзләрлә мисаллар 
тапмаг ола-р. 

Халг арасында белә бир аталар сөзү вар ки, аҹ тојуг 
јухусунда дары керәр. Бунун мүстәгим мә’насы тојуғун езүнә, 
мә’чази мә^насы исә инсанлара шамил едилә-едилз тез-тез 
ишләдилир. Сабир «Тө’меји-нәһар» адлы ше’рдз тојуға вә 
инсанлара аид едилән бу мә’налары бирләшдириб классик бир 
әсәр јаратмышдыр. Ше’рдән бә’зи мисралары јада салырыг: 

 
Чығырма, јат, ај аҹ тојуг, јухуда чохҹа дары көр,  
Сус, ај јазыг, фәзадакы үгаби-ҹаншикары көр!  
һиииндә далдалаима чох, һәјәтдә дә доланма чох, 
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Јијәндәки бычаға бах, о тиғи абдары квр! 
Кәтирдијин јумуртадан нәтиҹә чучә көзләмә, 
Газанда гәјғанаға бах, очагдакы шәрары көр!.. 
Ву интеликләрин сөзүн кәтирмә һеч аралыға, 
Онлары көрмәк истәеән, шәрабы көр, гумары 
көр! Палиткадыр һәр ишләри, алышлары, 
веришләри, фнларда бир әмәл фәгәт гуру, бош 
ифтихары көр! 

Шаир бурада өзкә аләм јаратмышдыр. Кәтирилән аталар 
сөзү бөјүк фитсирләрнни ифадә еләмәк үчүн онун әлиндә 
анҹаг бир ваеитә олмушдур. Шаирин еләдији әлавәләр ше’рин 
тә’сир гүв(вәсини артырмагла бәрабәр тәзә сүжет хәтти, 
форма, мәзмун, бәдии тәсвир ваеитәләри мејдана 
кәтирмишдир. 

Дејирләр, јазычылар халгдан идеја истигамәти көтү- 
рүрләр. Бу догрудан да беләдир. Халгда јаранмышларын 
әксәријјәтиндәхалгһәјаты,халг күзәраны, халг мәнафеји 
нәзәрдә тутулмушдур. Доғрудур, бура бә’зән варлыларын 
нөгтеји-нәзәри илә сәсләшән јабанчы үнсүрләр дә дахил олур. 
Анҹаг онларын да әслини бәрпа етсән, өз мәншәјини халгын 
јарадыҹы булағындан алан нүмунәләрин сонралар мүәјјән 
дәјишикликләрә уғрадығынын шаһиди оларсан. Бунун бир 
сәбәби дә шифаһи әдәбијјат материалларынын тез дәјишән, 
еластики хасијјәтә малик олмасыдыр. Мәсәлән, бир нечә 
аталар сөзүнү мисал чәкәк: Кор базара кетмәсин (халг 
нүмајәндәси); базар корсуз олмасын (варлы синфин 
нүмајәндәси); Аллаһ кәримдир (дин нүмајәндәси); Кәримин 
гујусу дәриндир (халг нүмајәндәси); Бәјл'ә бостан әкәнин тағы 
чијниндо битәр (касыб); бәјлә бостан әкмәјәнин тағы чијниндә 
битләр (варлы) вә с. нүмунәләри көстәрмәк олар. 

Мүтәрәтги јазычылар халгдан идеја истигамәти көтү- 
рүр,—дедикдә халг әдәбијјатынын дәјишдирилмнш нүму- 
зәләрини дејил, онун әслини, зәһмәткешләрин јаратдығы, 
жларын мәнафејини ифадә едән нүмунәләри нәзәрә ал 
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маг лазымдыр. Сабирин һәр һансы бир шерини көтүрү 
нәзәрдән кечирсәк онун әмәкчи халгын тәрәфиндән, јох- 
сулларын, истисмар олунанларын мөвгејиндән чыхыш 
еләдијини көрәрик. Мәсәлән: 

Санма әсдикҹә фәләк бизләри виранлыг олур,; 
Ун тәманнасы илә буғда дәјирманлыг олур. 
Гарышыгдыр һәләлик милләтин исте’дады, 
Әләнирсә, сафы бир јан, тозу бир јанлыг олурД  
Чалхаландыгҹа, буландыгҹа заман неһрә кими, 
Јағы јағ үстә чыхыр, ајраны ајранлыг олур. 

Бу ше’рин мүәллифи, һеч шүбһәсиз әзилән оинфин тә 
рәфиндә дурур. Халгын неһрәсиндән тутмуш дәһрәсинЈ кими 
һәр шеји она танышдыр. Лакин, о, предметләри өз илкин, 
ибтидаи мә’наларында јох, мәҹази, символик мә’ наларында 
ишләтмишдир. 

Халг әдәбиј-јатынын әламәтләриндән бири, бәлкә дә; 

башлыҹасы онун јүксәк дәрәҹәдә бәдии олмасыдыр. Хү сусилә 
халга даһа јахын олан сәнәткарлар фолклорун  кејфијјәтиндән 
чох мәһарәтлә истифа1дә едирләр. Онсу: да бәдии, јығҹам олан 
нүмунәнин үстүндә нәпгаш ким маһир бир сәнәткар әли 
кәздикдә онун бәдии тә’сир гүв вәси бирә-беш гат артыр. Бу 
тә’сир гаршылыглы олурј Јазычы фолклордан, фолклор да өз 
нөв)бәсиндә јазычы , лардан тә’сирләнир. Мәсәлән: 

Дүшдү бүтүн гәзетләр һөрмәтдән, ај ҹан! ај ҹан!  
Хәлгин ҹаны гуртарды төһмәтдән, ај ҹан! ај ҹан! 

Бу мисалда ән чох диггәти ҹәлб едән «ај ҹан! ај ҹан' 
рәдифләридир. Сабирдән сонра А. Шаиг тәрәфиндән јара 
дылмыш Азәрбајҹанын мәшһур халг нәғмәләриндән бирдә 
һәмин бу «ај ҹан, ај ҹан» ше’ри кими белә башла!јыр 

Доғду күнәш гырмызы, ҹан күлүм, ҹан! ҹан!.. 
Говлады оғлан гызы, ҹан күлүм, чан! чан!..  
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Сабирдән бурада, һәр шејдән әввәл ритм, аһәнҝ кетү 
рүлмүш, һәтта рәдифләр белә олдуғу кими ишләднлмишдир. 
Лакин А. Шаиг ону нисбәтән мәһдуд мәнада ишләтмишдир. 

Әдәби үслубларын јаранмасында, мүәјјәнләшмәсиндә, 
формалаш.масында фолклорун бөјүк ролу олмушдур. Ши- 
фаһи әдәбијјата мәфтунлуг, ондан истифадә, сонралар һәмин 
әдәбијјатын өзүнүн дә инкишафына тәсир көстәрмишдир. 

Јазычылар ишләдикләри мөвзулардан асылы олараг чох 
вахт фолклорда олан бәдии тәовир васитәләриндән, ҹанлы 
данышыг дилиндән, хәлги ифадәләрдән истифадә едирләр. 
Мараглыдыр ки, бүтүн сабиршүнас алимләр јекдилликлә 
көстәрирләр ки, XX әср Азәрбајҹан јазычыларынын бөјүк бир 
гисми өз ингилаби, мүтәрәгги идејаларыны ифадә үчүн бә’зән 
оимволик тәсвир васитәләринә вә фолклор тәшбиһләринә дә 
мүраҹиәт едирдиләр. Бу сөз һәм Сабир, Гәм1күсар, Ә. Нәзми 
кими реалистләрә, һәм дә һади, Сәһһәт, Ҹавид, Шаиг кими 
романтикләрә аиддир. Истибдады, залымы «див», азадлығы, 
әдаләти «пәри» (јахуд, «дилбәр», «душизә»—ҹаван гыз) 
сурәтиндә ҹанландырмаг бүтүн бу дөвр јазычылары үчүн 
сәҹијјәви тәсвир үсулу иди. Сабир «Истигбалымыз 
лағлағдыр» адлы ҹәшһур сатирасында «дилбәри-һүрријјәт» 
сурәтинә мүраҹиәт етмишдисә, Сәһһәт дә ше’рләриндән 
биринин ады «Дилбәри-һүрријјәт» гојмушдур. Тәсадүфи дејил 
ки, Молла Нәсрәддин» журналынын 1909-ҹу ил 
нөмрәләриниән бириндә һүррмјјәт пәрисинин бөјүк усталыгла 
чәкилмиш шәкли верилмишдир. 

1905-ҹи ил ингилабындан сонра әмәлә кәлән о бөјүк 
мүбаризлик һисси јазычыларын јарадыҹы хәјалыны да 
ҹанландырмыш, онлары азадлыг, сәадәт, әдаләт һагында дапа 
чох дүшүнмәјә совг етмшпдир. Бунунла белә онларын 
јарадыҹылығында сырф аилә-мәишәт харакгер- 
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ли сөзләр, ҹанлы халг ифадәләри, гарғыш, сөјүш вә бәдии 
тәсвир васитәләриндән бол-бол истифадә едилмиы дир. Бу 
сәнәткарларын арасында Сабир хүсуси јер туту; Онун 
јарадыҹылығында сијаси кәскинлик олмагла бәр! бәр, адәт, 
ән’әнә, мәишәтлә бағлы күлли мигдарда сөзлә ифадәләр 
ишләдилмишдир. Мәсәлән: 

Ел ујушуб азанлара, 
Күндә гәзет јазанлара, 
Од вурулуб газанлара, 
Гајнады, дашды, гојмајын, 
һәддиндән ашды, гојмајын! 

Шаир иҹтимаи мөвзуну ади күндәлик мәишәтдә ии 
ләдилән газан гајнатмагла јекунлашдырыр, даһа доғрус 
газан гајнатмаға јени иҹтимаи мә’на верир, ону поетик 
ләшдирир. Сабирин халг әдәб1ијјатын1дан, халг һәјаты) дан 
көтүрдүјү бу тәсвир васитәләри онун халгла әлагәснин бир 
тәзаһүрудүр. 

Јазычыларын шифаһи халг јарадыҹылығына марағ 
оланларын вәтәнә вә .халга нә дәрәҹәдә вә неҹә бағлы о, 
масы илә сых әлагәдардыр. Көркәмли јазыҹыларын  
гвоезијасына олан марағы бир гајда олараг онларын  
вәтәнинә, халгына олан мәһәббәтини шәртләндирмишди 
Чүнки вәтән вә халг мәһәббәтинин мајасы шифаһи әд 
бнјјатдадыр. 

Сабир гәдәр бизим әдәбијјат тарихиндә өз сәләфләрнин 
әсәрләринә чох «нәзирә» јазан шаиримиз олмамығ дыр. 
Лакин ади охуҹунун һеч хәјалына кәлмир ки, бу лар 
нәзирдир. Бөјүк шаир көтүрдүјү бүтүн нүмунәлә ншләркән 
онларын мүһүм әламәтләрини мүһафизә етмә лә бәрабәр, 
һәм дә онларын үзәриндә ҹидди дәјишикликләр едирди. 
Мисал үчүн, Сабирин: 
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Аһ ејлздијим нәшеји-гәлјанын учүндүр, 
Ган ағладығым гәһвеји-финҹанын үчүндүр,-- 

мәт’ләли ше’ри Фүзулинин мәшһур: 
 

Аһ ејләдијим сәрви-хураманын үчүндүр, 
Ган агладығым гөнчеји-хәнданын үчүндүр! 

мисралары илә башлајан ше’ринә нәзирә јазылмышдыр. һәтта, 
Сабир өз сәләфинин вәзнини, гафијәсини, рәдифини, бејтин 
һәр ики сәтриндә олан бириичи сөзләри олдуғу кими 
сахламышдыр. «Сәрви-хураманы нәнгеји-гәлјана», 
«гөнчеји-хәнданы гәһвәји-финҹана» чевирмәклә биринчи 
Јәсәрдә олан ашиг сурәтини ахирәтпәрәст, диндар сурәти илә, 
ағламағы күлмәклә әвәз'еләмиш, өз дөврүндә јашајан бир 
мәнфи типин рәсмини чәкмишдир. 
Сабирин шифаһи әдәбијјатла әлагәси ики тәрәфли олмушдур. 
Шаир халг әдәбијјатывдан истифадә еләдији кими онун 
ше’рләри дә халг арасында дилдән-дилә, ағыздан-ағыза 
кечәрәк һамынын әзбәри олмушдур. Бөјүк псәнәткар һаггында 
хүсуси ләтифәләр, рәвајәтләр, әһвалатлар јарандығы кихми, 
ше’рләрннин дә мүхтәлиф ва.зриантлары әмәлә кәлмишдир. 
Халг өз даһи шаирини јаршадыр. Онун әсәрләри мәҹлисләрин, 
јығынмагларын, әмәрасимләрин јарашығыдыр. Хүсусән, 
инкишафымыза мане оланлара гаршы мүбаризәдә Сабир халга 
о бири исәнәткарлардан даһа јахын олур. Онун сатиралары бир 
исилаһ кими кениш күтләнин әлиндә јабанчы үнсүрләрә 
нтәрәф тушланмышдыр. 
 Сабирин өткәм, һазырҹаваб олмасы, бәдаһәтән ше’риләр 
демәси, һәр ҹүр шәраитдә јазыб-јаратмасы вә с. ҹәһәтләри 
онун һаггында күлли мигдарда фолклор нүмунәләринин 
јаранмасына сәбәб олмушдур. 
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САБИР САТИРАСЫНДА ШИФАҺИ ӘДӘБИЈЈАТЫН 

ИДЕЈА-МӨВЗУ 
ХҮСУСИЈЈӘТЛӘРИ 

Сабир јарадыҹылығында, үмумијјәтлә азәри әдәби 
јатында ән көркәмли әсәрләрдән сајылан мәшһур «-Бе 
нәлмиләл» ше’ри өз идеја овә мөвзусуна көрә шифа! 
әдәбијјатла сәсләш1ир. Халглар достлуғуна һәср едилмш бу 
ше’рлә Сабир өз сәләфләрин)ин ән јахшы әдәби ән’ән 
ләрини давам етдирмәклә бәрабәр, шифаһи халг әдәбијј 
тында да ардыҹыл олараг тәсвир вә тәрәннүм олун; 
халгларын, милләтләрин достлуғуна, бирлијинә бир да! сәс 
вермишдир. Фикримизи оүбут етмәк үчүн јазылы әд 
бијјатдан Низаминин јарадыҹылығыны вә фолклорда 
«Короғлу», «Әсли вә Кәрәм» дастанларыны хатырламг 
кифајәтдир. 

Даһи Азәрбајҹан шаири Низами Ҝәнҹәви өз әсәрлриндә 
онларҹа халгын мүхтәлиф тәбәгәләриндән алымыш 
нүмајәндәләринин достлуғундан, гардашлығында! 
гаршылыглы әлагәаиндән бәһс етмишдир. Бу мотив һәл 
Низамидән габаг халг әдәбијјатынын бејүк абидәси ола 
«Дәдә Горгуд» бојларында, «Шејх Сә’нан» рәвајәтиш өз 
бәдии ифадәсини тапмышдыр. Даһа сонралар «Кој оғлу», 
«Әсли вә Кәрәм» вә с. дастанларда да һәмин ме зунун 
ишләндијини көрүрүк. Биз анҹаг билаваситә «Бе нәлмиләл» 
ше’ри илә сәсләшән «Әсли вә Кәрәм» даст нындан гысаҹа 
бәһс едәҹәјик. 

«Әсли вә Кәрәм» дастаны бүтөвлүклә дин ајры ол« да, 
әразиҹә, адәт-ән’әнәҹә, бир сыра етнографиквә милл 
әламәтләри илә охшар, јахын олан ермәни-азәри халг 
ларынын та»рихи достлуғуну әкс етдирән ән ҝөзәл сән 
нүмунәләриндән биридир. Ермәни гызы Әсли илә азәрбај 
ҹанлы оғлан Кәрәмин сәадәтинә мане олан, онлары би 
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лашмәјә гојмајан христиан дининин нумајәндәси Гара 
Кешишлә, «Фитнеји-иблиси-мәл’ун...» дејә Сабирин ишарә 
еләдији.—мүсәлман динини бајраг едиб көјләрә гал- дыран 
рус чарынын, азәри вә ермәни капиталистләринин бәдии 
образлары неҹә дә бир-биринә бәнзәјир. Дастанын сонунда 
верилән ики ачылмыш гызылкүлүн арасында битән гара 
тиканла, «Бејнәлмиләл» ше’риндә тәсвир едилән Азәрбајҹан 
вә ермәни милләтләринин ичәрисиндә «мәл’ун иблисин» 
салдығы фитнә-фәсад бир симдән чыхан ики сәс кими 
бир-биринин ејнидир. 
 Буну да гејд етмәк мараглыдыр ки, «Әсли вә Кәрәм» 
дастанында да, «Бејнәлмиләл» ше’риндә дә ермәни вә .азәри 
милләтләринин арасына нифаг саланлар тәнгид !олунур. Она 
керә дә, «Бејнәлмиләл» ш»е’риндәки «фитне- 
ји-»иблиси-мәл’ун...» тәркибиндә олан фитнә вә мәл’ун сөз- 
ләри дә тара кәлмәсилә мәзмунҹа бир олмаса да, маһијјәтҹә 
ејнидир, бәлкә дә ондан даһа түнддүр. «Гара» свзү һеч 
олмазса, бә’зи һалларда мүабәт мә’нада ишләнир, «фитнә» вә 
«мәл’ун» оөзләри исә јүздә дохсан доггуз фаиз мәнфи мә’на 
ифадә едир. Сабир билә-билә «иблис» сөзүнү бу ики мәнфи 
кәлмәнин арасында јазмыш, ону габагдан вә архадан 
мөһүрләмишдир. Елә билки, шаир иблиси һәр ики тәрәфдән 
мәнкәнә ичәрисинә салмаг истәмишдир. 
| «Әсли вә Кәрәм»дәки Гара Кешиш Сабирин дөврүндә өз 
мәзмунунда јашаса да, өз формасында јашаја билмәзди. Буна 
көрә дә о, иблис шәклинә дүшмәли иди. Дүшдү дә. Ады вар, 
өзү јох олан бу сурәтә шифаһи халг әдәбијјатында, әләлхүсус 
нағылларда чох раст кәлмәк олур. 

Сабир илк мәтбу әсәри олан «Бејнәлмиләл» ше’ри илә 
кәләҹәкдә јазаҹағы сатираларынын бүнөврәсини, өзүлүнү 
гојмуш, бүтүн јарадыҹылығы боју јаздығы әсәрләрини 
бөјүклү, кичикли иблисләрин фитнә-фәсадларыны ачыб 
көстәрмәјә чалышмышдыр. Көрүндүјү кими Сабир ше’- 
ринин тәмәлиндә халг әдәбијјаты хәзинәсиндән көтүрүл- 
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мүш белә һазыр, һамы тәрәфиндән танынылан, анлашалан 
сурәтләр, образлар, бәдии тәсвир васитәләри вә нүмунәләр 
дурур. Ачыг демәк лазымдыр ки, «Бејнәлм ләл» шери-нин 
мајасы «Фитнеји-иблиси-мәл’ун»дур. Сабир гәләминә илһам 
верән, даһа доғрусу ону бу ше’ј јазмаға севг едән дә елә 
һәмин амилдир. Әкәр мәл’иблисин фитнәси олмаса иди, 
шаир јәгин ки, өз ше’рш јазмазды, јахуд да јазса да башга ҹур  
јазарды. 

Охучу бурада аеанлыгла фикирләшә биләр ки, 6өјүк 
азәри драматурглары һ. Ҹавидин «Иблнс»  Ҹ. Ҹаббарлынын 
«1905-ҹи илдә» әсәрләринә мәшһ «Бејнәлмиләл» ше’ри 
мүәјјән тә’сир көстәрмишдир. «И лис» әсәри даһа кениш 
планда иблисин «фитнә-фәсад на» һәср едилмиш, мүәллиф 
ону бүтүн хәјанәтләрин кими көстөрмишдир. «1905-ҹи илдә» 
әсәриндә ис Сабирин гәләмә алдығы мөвзу јенидән (бөјүк 
һәҹмдә ио ләнмиш, мәл’ун иблис әјани шәкилдә өлкәнин 
ајры-ајр әјаләпгләриндә чарын ирадәсини јеринә јетирән 
кенера губернаторун симасында өз әксини тапмышдыр. Илк 
сөз јазылы әдәбијјатда Сабириндир.Өлм сатнрик өз 
хәләфләринә бир кәлмә илә иетигамәт нермш ондан оонра 
кәләнләр «арифә бир ишарә бәсдир»,—јол илә ҝедәрәк кениш 
охуҹу вә тамашачы 1күтләләринин бөјүк рәвбәтини 
газанмышлар. 

Сабир шифаһи әдәбијјатдан ҝениш шәкилдә ја била- 
васитә, јахуд да долајы јолла истифадә етмишдир. Бу а һәдә 
шаирин халг әдәбијјатындан истифадә етмәсинә тәсир 
көстәрән амилләрдан бири онун «Молла Нәсрәддш 
журналында иштирак етмәси олмушдур. Тарихи сәнәдләрдә 
көстәрилир ки, һөкумәт «Молла Нәсрәддин»и аша 
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ғыдакы програмла чыхармаға иҹазә вермишдир. Сөһбәтләр; 2. 
Атмаҹалар; 3. Фелјетон; 4. Јумористик шерләр; 5. Јумористик 
телегра;млар; 6. Сатирик һекајәләр; 7. Ләтифәләр; 8. Почт 
гутусу; 9. Јумористик е’ланлар; 10. Шәхси е’ланлар; 11. 
Карикатура вә иллүстрасијалар. 

Журналын мәзмун вә формасыны «фадә едән бу рејддә 
онун шифаһи әдәбијјатла неҹә бағлы олдуғуну ачыгајдын 
сурәтдә көстәрир. Сеһбәтләр, атмаҹалар, ләтифәләр, 
јумористик һекајә вә ше’рләр башлыглары алтында чыхаҹаг 
әдәби әсәрләр форма, сүжет, тәсвир васитәләри  ҹәһәтиндән 
фолклор нүмунәләри .илә сәсләшмәли идиләр.  Бунунла 
әлагәдар олараг сабиршүнас алимләр көстәрнрдиләр ки, 
фолклордан сәрбәст бир шәкилдә истифадә едән  «Молла 
Нәсрәддин» мүәллифләри аталар сөзү, мәсәл,  маһны вә с. 
нүмунәләри өз идеја, мөвзу вә үслубларына ујғун сурәтдә 
дәјишдириб онлара сатирик мәзмушвә форма верирдиләр. 

Сабирин елә бир ше’рини, мәктубуну, мәгаләоини; јахуд 
онун һаггында јазылмыш мәгаләни, хатирәни, китабы 
тапмаголмаз ки, орада шаири шифаһи әдәбијјата бағлајан бир 
үнсүр, бир ҹәһәт, бир әламәт олмасын јахуд онун һаггында 
јазан мүәллифләр буна тохунмамыш олсунлар- 
 Сабир ‘јарадыҹылығынын чох зәнкин, рәнкарәнк ол- 
масынын сәбәбләриндән бирини онун шифаһи халг әдә- 
бијјаты илә әлатәсиндә ахтармаг лазымдыр. Ондан бәһс едән 
мүәллифләр шаирин бу ҹәһәтинә хүсуси диггәт јетирмишләр. 
Бир гисим алимләр Сабирдән данышан кимн о саат нағыллары 
јада салараг дејирдиләр, ки, бир көзү илә ағлајан, о бири көзү 
илә күлән Сабирдә бир-биринә зидд бу ики һисс бир-би1ринә о 
гәдәр гарышмыш ки, көһнә нағылларда дејилдији кими, 
шадлыг вә әләм гаранлыг бир кеҹәдә мешәјә сохулмуш, 
бир-биринә евләнмиш вә Сабирдәки кими тәзадлы бир дујғу 
мејдана чыхмышдыр. 
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Ах, неҹә кеф чәкмәли әјјам иди!.. 

мисрасындан сонра ел сөзләриндән ашағыдакы нүмунз ләр 
јада дүшүр: 

Заман ол заман иди, 
 Гарышга султан иди. 

  Кәвәрдән гылынҹ иди, 
             Мәрҹимәкдан галхан иди. 

Көрүндү.јү кими Сабирин өз шәхсиј'јәти, онун јарады 
чылыг дүһасы нағыллары хатырлатдығы кими, һәр мис расы 
да бир ел әдәбијјаты нүмунәсилә сәсләшир. 

СКшр бизим әдәбијјат тарихимизин ән бөјүк сатирш 
шаирчдир. Ҹәсарәтлә демәк олар ки, о, бу сатирасыш халг 
јуморундан, халг күлүшүндән өјрәнмиш вә халгын гуртулушу 
јолунда ишләтмишдир. Истедадлы шаиримиз М. Мүшфиг 
демиш: 

О күлдү, ағлады, ағлады, күлдү, 
Күлүшү ағлады, фәрјады күлдү. 

Сабир ҝүлә-ҝүлә халгын дәрдләрини көстәрирди. Ҝүлүш 
исә халгын үрәјинә тез тә’сир көстәрнр вә өз ролу ну 
ојнајырды. Шаир бизим нөгсанларымызы күлүшл; 
гәмизләмәк истәјирди. Халг дејир ки, гылынҹ кәсмәз, кү лүш 
кәсәр. Сабир буну чох бөјүк усталытла дәрк етмии вә өз 
јарадычылығында бнр силаһ кими ишләтмишдир. 

Сабирин индијә гәдәр охуҹулара мә’лум олан 350-јә јахын 
ше’ри арасында һеҹа вәзни илә јазылмыш јалны дөрд әсәри 
вардыр. һәмин бу ше’рләр билаваситә хал! ше’ринин тә’сири 
алтында јазылмышдыр. Халгда он биј һечалы ше’рләрин бир 
нөвү дә 4—4—3 бөлҝүсүндә  кениш 
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јајылмышдыр. Ел арасында бу бөдјкүдә чохлу јуморисшк 
парчалар вардыр. Әрквјүн «әлитшн дилиндән дејилмиш белә 
ше’рә ашағыдакы парҹа мисал ола биләр: 

Мән кәлмишәм истәкана гәнд салам, 
Кәлмәмишәм үрәјимә дәрд салам. 
Мән кәлмишәм сары кејәм салланам, 
Кәлмәмишәм читә-митә алланам... 

Вахты илә шаир Әли Нәзми халг ичәрисиндә мәшһур олан 
бу күлмәли, јумористик ше’рә нәзмрә јазмышдыр; 

Биз алмышыг арвады иш көрмәјә, 
Алмамышыг күндә сачын һөрмәјә. 
Биз алмышыг гајнанасын сахласын, 
Алмамышыг кеҹә-күндүз јухласын! 

Сабирин дә ејни ритмдә, аһәнкдә бир нечә ше’ри мә’- 
лумдур. һәмин ше’рләрдән бириндә охујуруг: 

Бир ишә мин һүммәтимиз вар бизим, 
Бах, нечә ҹәм’ијјәтимиз вар бизим, 
Бундан көзәл нијјәтимиз вар бизим; 
Ај баракаллаһ,бу көзәл нијјәтә! 

Јухарыда кәтирдијимиз парчалардан ајдын олур ки, тәкҹә 
Сабир дејил, Ә. Нәзми дә шифаһк әдәбијјатда олан белә һазыр 
нүмунәләрдән мәһарәтлә истифадә едирди. Сабир анҹаг вәзн 
көтүрүрдүсә, Ә. Нәзми бунунла бәрабәр фолклорун нфадә 
васитәләрини дә ишләдирди. 

Бүтүн бунлар бир даһа көстәрир ми, Сабир фолклорун елә 
бир саһәси галмамышдыр ки, ондан истифадә етмәмиш олсун. 
Онун јарадыҹылығында бунун үчүн истәнилән гәдәр мисал 
тапмаг олар. Бөјүк сатирик фолклорун демәк олар ки, әксәр 
жанрларындан тә’сирләнмишдир. 
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САБИР ВӘ АДӘТ-ӘН ӘНӘЛӘР 

Сабир шериндә адәт, ән’әнә, мәрасим, вәрдиш вә  бу 
кими халг һәјатынын мүхтәлиф ҹәһәтләринә дөнг дөнә 
тохунулмуш, шаир онлара бәсләдији мүсбәт вә мәнфи 
мүнаоибәтини ачыгҹа билдирмишдир.  

Мә’лум олдуғу үзрә, бүтүн адәт, ән’әнә, дәб, вәрдиш 
гајда, ганунлар тарихин мүәјјән дөјврләриндә сијаси, 
игтисади тәләбләрин тә’сири илә јараныр, һәмк тәләбләр јох 
олан кими дә, јахуд гүввәдән дүшән кими  онлар јаваш-јаваш 
өз әһәмијјәтини итирир, сырадан чыхмаға башлајыр. Бә’зән 
дә чох күлүнҹ, артыг.бир шеј кш көрүнүр. 1905-41. мнјјәтлә, 
XX әсрин иллләриндә баш верәи һадисәләр, маарифчилијин 
ин1киша етмәси вә с. бу вахта гәдәр олан адәт-ән’әнәләрә бөјү 
тә’сир көстәрди. Өз дөврүнүн бүтүн һадисәләрини олдуғ 
кимн әкс етдирән Сабир ше’ри дә бунларын әкс-сәдаа кимн 
баш вермиш тәбәддүлатлардан өз охуҹуларыи вахтында 
хәбәрдар етмәјә билмәзди. Елә бу јердә дә ону дүнјакөрүшү, 
јени јаранан адәт-ән’әнәләрә мүнасибә мејдана чыхмаға 
башлајырды. 

Әлбәттә, истәр м.әишәтдә, истәрсә дә иҹтимаи һәјат| бир 
сыра јахшы, халгын мәнафејинә ујғун кәлән адә ән’әнәләр вар 
иди. Бөјүјә һөрмәт, јалан данышмамаг, п нагпәрвәрлик, әмәји 
севмәк ва с. адәтләр һәр јердә халп мызын башыны уҹалдыр. 
Бу адәтләрин нәҹиблији, ҜӨЗӘЛлији, әһәмијјәти һаггында 
ҹилд-ҹилд китаблар јазылы) јенә дә јазылаҹагдыр. Белә 
адәтләрлә бағлы олан јүзләј лә шифаһи әдәбијјат нүмунәләри 
дә јарадылмышдыј «Бөјүјә гулаг асмајан бөјүрә-бөјүрә 
галар», «Бөјүјү сај мајаны һеч кәс сајмаз», «Улуларла улујам, 
улуларын гулујам», «Јаланын мәнзили олмаз», «Јалан ајаг 
тутар, ав ҹаг јеримәз», «Јалан үз гызардыр», «Гонаг ев 
саһибини 
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үлүдүр», «Гонаг кәлмәјән евә азар кәләр», «Иш ҹанын 
өвһәридир», «Ишләмәјән дишләмәз» вә с. нүмунәләр бәс јерә 
јаранмамышдыр. Халг да, сәнәткарлар да бујүр адәтләри 
севмиш, онлары тәрәннүм етмишләр. 
Һәр халгын, милләтин һәјатынын мүәјјән инкишаф 
1әр.һәләләри олдуғу кими, Азәрбајҹан халгынын да һәја- 
ында елә дөврләр олмушдур ии, знјанлы вахты кечмиш, јаш, 
мә’насыз адәт-ән’әнә өзүнү көстәрирди. Мәсәлән, вахты илә 
биздә хоруз дөјүшдүрмәк, итбоғушдурмаг вә с.  дә варды. 
Вахтыны, пулуну, өмрүнү нәјә сәрф етмәји өзү үчүн 
мүәјјәнләшдирмәјән бәјләр, лампалар, гоулар вә 
башгаларына бу адәтләр хош кәлир, һәтта онлан дөрд әлли 
јапышырдылар. Гызлары көзүбағлы әрә ерирдиләр. О деврдә 
Азәрбајҹанын бүтүн мүтәрәгги зидлылары белә адәтләрин 
әлејһинә мүбаризә апарырдыар. һәлә XIX әсрдә М. Ф. 
Ахундов өзүнүн бүтүн иҹтимаи зәалијјәти илә бу кими 
адәт-ән’әнәләрин әлејһинә иди. X әсрдә исә. бу мүбаризә 
даһа да шиддәтләнмишдир.[алга јад олан адәт-ән’әләрә 
гаршы мүбаризә апаран абагчыл хадимләрдән бири дә Сабир 
иди. 
Сабирин мүасирләриндән Ҹ. Ҹәбрајылбәјли шаирин әмин 
адәтләрә бәсләдији мүнасибәтә тохунараг јазырды и, кечәләр 
Сабир, Сәһһәт, Насеһ, бә’зән дә Тәрраһ баша бир-ики нәфәр 
достлары илә бәрабәр јахын рәфигләриин евләриндә 
јығышыб, мүхтәлиф сөһбәтләрлә мәшғуллар, бә’зән дә 
классик шаир вә әдибләрин әсәрләриндән |анышардылар. Бу 
шаирләр өз мүсаһибәләриндә ара-сыра мәһәррәмликләрдә 
баш јармаг, дәријә сөјүд санҹаг кими вәһши адәтләри дә 
кәскин тәнгид етмәкдән чәкинмәздиләр. Ҝөрүндүјү кими, 
Сабир һәм сөһбәтләрн лә, һәм дә ше’рләри илә белә јарамаз 
адәт-ән’әнәләрнн лејһннә мүбаризә апарырды. 
Сабир бу јухарыда данышдыгымыз зијанлы адәт-әнә- 
нәләрин дәрин көк салдығы бир вахтда јазыб јара- 
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дырды. Бөјүк сатлрик мүнтәзәм олараг онлары өз сат. 
раларында тәнгид вә ифша едирди. Шаирин гәлә| алдығы бу 
адәт-ән’әнә, вәрдиш вә саирәдән бә’зиләр нәзәрдән 
кечирәк. 

Аиләдә ушаг бөјүтмәк мүәјјән адәтләрә әсасланыр. 
адәтләрдән бә’зиләри вахты илә мәгбул сајылса да, елә о 
дөврүн өзүндә тамамилә сырадан чыхмв рәғбәтлә 
гаршыланмамышдыр. һәмин адәтләрин  бир сыра кәскин, 
инкаредиҹи әсәрләрин јазылдығы лумдур. Белә әсәрләрдән 
бири дә Сабирин «Ол күн сәнә халиг едәр лүтф бир өвлад» 
адлы ше’ридир. Бу ш дә өз ушағыны неҹә бөјүтмәк лазым 
кәлдијини баша дүшмәјән, ону лазымсыз 
«Дава-дәрманлара» тутанлар  гид олунурлар. 

Кечмишдә бә’зи аиләләрдә адәт белә иди ки, доғулан 
кими ону мүәјјән ҹиндарлара оквстәрирдш Ҹиндарлар да 
охујуб, үфүрүб бир стәкан сују сујырдылар. Сонра бу сују 
һәмин ушағын үстүнә чиләјирдиләр. Куја бундан сонра һеч 
бир ҹин, шәјатин,—Са рин дедији һәмзад ушаға јахын ҝәлә 
билмәзди.Ушаг хәстәләнәндә ону һәкимә көстәрмәк 
әвәзинә ҹин; лара, моллалара мүраҹиәт едәрдиләр. 

Сабир өз авам, ҹаһил, надан һәмәсрләрини, һәмвә 
ләрини зијанлы адәт-ән’әнәләрдән әл чәкиб ушаглар 
мәктәбә вермәји, онлары хәстәләнәндә һәкимә ҝөстәр 
мәдәни халглар, милләтләр кими јашамаға чағырырд; 

1905-ҹи ил ингилабындан оонра иҹтимаи һәјатда 
адәтләр јаранана кими, бә’зи адәтләр варды ки, һә адәтләрә 
гаршы да Сабир сатиралар јазмышдыр. Бу тираларда 
нәсилдән-нәслә кечән адам өлдүрмәк,  ган давалары вә с. 
кәскин тәнгид олунур Сабир «Адәтимиз даш иди дәва 
күнү» ше’риндә «ре! вер»лә партапарт саланлара гаршы 
дејир ки, һеч олм көһнә заманларда сапанла «гыжһагыж» 
даш атарды 



29 

 

бундан јахшы, бир гадәр дә аз горхулу идн. Ибтндаи 
инсанларын арасында олан «даш давасы» шаирин дөврундә 
«күллә давасына» чеврилмишдир. Ҝет-ҝедә инсан тар 
шүурланыб әмин-аманлығы тә’мин етмәкдәнсә, бир аара кери 
галмышларын тәгоири уҹундан бүтвв милләти ҝүдаза 
верирдиләр. Сабир буну нәзәрдә тутараг јазырды- 
 

Бөјлә кедәрсә, Бакы әлдән кедәр, 
 Галмаз о мә’вада аман һич, һнч. 
 Сабирин сатираларында ән чох мүбаризә објектләриндән 
бири дә шаирин јашадығы дөврдә дәбдә олан адәт јәрдән 
чохарвадлылыг,—чох арвад алмаг иди. Хүсусән ҹиндарлар 
күндә бир арвад алыб сиғә едирдиләр. Мәһәммәд пејғәмбәрин 
заманындан бәри давам едиб ҝәлән адәтә е’тираз едән 
сәнәткарларын арасында Сабир хүсуси јер тутур. Шаир 
гаршылыглы мәһәббәт әсасында бир кишнин јалныз бир 
гадынла һәјат гура биләҹәјини сөјләјирди. Бундан башга 
гадына кишиләрин һермәт етмәјә борҹлу олдуғуну да гејд 
едирди. Башга милләтләрдә бу иәсәлә беләдир, јә’ни киши 
бир гадынла евләниб емүр сүрүрсә, нә үчүн биздә бу белә 
олмасын? Сабир мәсәләни елә гојурду «һопһопнамә»дәки 
«Өврадымыз, әзкарымыз тәсанәји-зәндир» ше’ринин гајәси 
будур. Ше’рин бир јериндә дејилир: 
 

 Саир миләл өврәтлә әдаләт едир, етсин, 
Өврәт әрә, әр өврәтә рәғбәт едир, етсин, 

 һәр ким ки, бир өврәтлә гәнаәт едир, етсин, 
 Үч-дөрдүн өтүб сиг’әдә тә’зад алырыз бнз, 

Диидарләриз, күндә бир арвад алырыз бнз!  

 Гадына белә шәрәфоиз мүнасибәт бәсләјән, көһнә 
дәтдән мәһарәтлә истифадә едән диндар мүсәлман, Сабирин 
һаглы ифшасына сәбәб олмушдур. 
О дөврдә халг ичәрисиндә кениш јајылмыш адәтләр- 
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дән бири дә азјашлы гызларын пуллу гоҹалара әрә 
верилмәси иди. Сабирин «Гојма, кәлди!» сатарасы бу ме 
зуја һәср едилибдир. Ада бах, «Гојма, кәлди!» өзү чох шеј 
дејир. Әрдоја, габана охшајан, балаҹа гызчр ғазын ҹанына 
гара горху салан гоҹа јашлы бир кишив ајы кими өз 
арвадҹығазынын јанына кәлмәси илә башлајан бу ше’рин 
бир бәндиндә дејилир:  

 
Горхудан, ај аман, јарылды бағрым, 
Бир нааик ипә сарылды бағрым, 
Ҹаным ода јанды, гојма кәлди! 
Кирдары јаманды, гојма кәлди! 

Сабир сатирик шаир олдуғу үчүн белә мәнфи адәт ри 
чох гәләмә алыр, онларын әксәријјәтинә дә ачыг в килдә 
гејри-мәгбул мүнасибәт бәсләјирди. 

Сабир «Чатлајыр, Ханбаҹы, гәмдән үрәјим» ше’ри өз 
көһнә вәрдишләриндән әл чәкә билмәјән, јенилиж  ғусундан 
мәһрум, авам бир гадынын сурәтини јаратмы дыр. Шаир 
әринин јазмасына, охумаеына хорлајан будын атасы евиндә 
көрдүјү вәрдишләрини арзулајыр.  

Сабир тәкҹә мәишәтдә кердүјү адәтләри гәләмә алг 
јырды, оејни заманда иҹтимаи һәјатда баш верән һәрени 
адәт-ән’әнәләри дә нәзәрдән гачыр,мыр, онлара да 
мүнаоибәтини билдирирди. Шаир бә’зи адәт вә вәрда ләри 
инкишаф һалында көтүрүр, көһнәләрин јенилијә әвәз 
едилдијини көстәрирди. Онун «Бакы фәһләләри1 ше’ри буна 
ән јахшы мисал ола биләр. Ше’рдә дејилир 

Олмаз бу ки, һәр әмрә дәхаләт едә фә’лә, 
Дөвләтли олан јердә ҹәсрәт едә фә’лә, 
Асудә нәфәс чәкмәјә һаләт едә фә’лә, 
Јаиики һүгуг үстә әдавәт едә фә’лә... 
Бу чәрхи-фәләк тәрсинә дөвран едир инди,  

                Фә’лә дә өзүнү дахили-инсан едир ииди. 
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11ше’р башдан-ајага бу формада, бу мәзмунда давам еднр. 
Кеһнә адәтләрин дәјишилмәсини истәмәјән капитаист, јени 
адәтләри, һүгуг нормаларыны көрәндә дәһшәтә сәлир. 

Шаир «Фә’лә, өзүнү сән дә бир инсанмы санырсан?!» 
ше’риндә бу адәтин «иҹтимаи маһијјәтини ачыр. Даһи са- 
ирик «Тәранеји-әсиланә» ше’риндә көһнә адәтләри өз 
гәһрәманынын дили илә бир дә садалајыр: 

Белә иди адәт әввәл, бәјә јалварарды касыб, 
Нүҹабәләри көрәндә ајаға дурарды касыб, . 
Икигат олуб, әдәблә бәјә баш вурарды, касыб, 
Вар иди вәфалы касыб, вар иди һәјалы фә’лә! 

Шаир, р»јаныб өз инсаны һүгуглары уғрунда мүбаризә 
паран пролегариат синфинә һәср еләдији бу ше’рләри лә 
көһнә, чүрүмүш, вахты кечмиш, анҹаг варлыларын 
мәнафејинә ујғун сурәтдә јарадылмыш вә јахуд јаранмыш 
дәтләрин, вәрдишләрин арадан чыхдығыны бөјүк илһама 
охуҹуларына хәбәр верир. О, јаныб-јахылан, аҹығынан һәр 
шеј етмәјә һазыр олан,—«Ах! неҹә кеф чәкмәли јјам иди, 
Онда ки, өвлады-вәтән хам иди!»—-дејә кечмиши дүшүнән 
варлыларын әһвал-руһијјәсини кинајә, истеһза, нифрәтлә 
тәавир етмишдир. 

Әтрафында һәр шејин ајылдығыны көрән Сабир өз вам, 
ҹаһил, күт мүасирләринә үзүнү тутуб, онлары ојатмаг үчүн 
лаға, мәсхәрәјә гојуб дејирди: 

Бир лоһзә ајылдынса, гутар чаныны, јухла, 
Ат тирјакыны, мејл елә гәлјаныны, јухла, 
Инҹинсә, сағын, вер јерә сол јаныны, јухла, 
Илләрлә шүар етдијин адәтдән ајылма! 

Бу өлү кими јатмаг азарына мүбтәла оланлар, гәфләт 
јухусундан ајылмаг истәмәјән типләр Сабир голоминдән 
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һаглы олараг зәрбәләр јејирдиләр. Онлар көһнә адәтләри 
үзрә һеј јатыр, јатырдылар. Шаир исә дад-фәрјад едир. 

Сабир «Бакы пәһләванларына» мүраҹиәтлә: «Көнл, 
буланыр күчәдә ҹөвланыны көрҹәк»,—дејәндә бу мә 
вәрдишләрин әлејһинә сәс верирди. 

Көркәмли сатирик пис адәти тәсвир етмәклә галмајыб  
ејни заманда мәсәләјә ҹидди сурәтдә мүдахилә едәј белә 
адәтләрин кәләҹәк нәтиҹәләрини габатҹадан хәјир верирди. 

Сабир бөјүк јениликчи, воватор бир сәнәткар 
иди.Сабирә ҝөрә дә јухарыда мүхтәсәр бәһс еләдијимиз 
мәнфи ал ләри рәдд едир, ингилаблар, мүбаризәләр 
нәтиҹәсн әлдә едилмиш тәзә адәтләри исә тәсдигләјирди.  
ше’рләринин мүһүм әһәмиЈјәти дә елә бунунла хара ризә 
олунур, һәмин ше’рләрин бу күн јашамасынын  
сәбәбләриндән дә елә бириси будур. Шаирин адәт-әнәнә 
ләрлә јахындан бағлы олмасы, онлара бүтүн јарады лығы 
боју мүраҹиәт етмәси, онлардан истәр сүжет  јазмагда, 
истәрсә бәдии тәовир васитәләри кими истиф етмәкдә, 
истәрсә дә өз идејасына ујғун сурәтдә ишләтм дә әсас 
мәгсәди бу олмушдур ки, халга даһа јахызд јанашсын, онун 
истәк вә арзуларына даһа дүзжүн ҹа версин. 

САБИРИН ШЕ РИНДӘ ИДИОМЛАР 
АТАЛАР СӨЗҮ ВӘ МӘСӘЛЛӘР 

Сабир фолклорун башта жанрларына нисбәтән ән 
аталар сөзү, зәрби-мәсәлләрдән вә идиоматик ифадәләрдән 
истифадә етмишдир. Суал олуна биләр, шаир идиомлардан, 
аталар сөзү вә мәсәлләрдән бу гәдәр истифадә етмәсинин, 
онлары бол-бол ишләтмәсинин өз... 
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Вунун башлыҹа сәбәби һәр шејдән әввәл аталар әү, 
зәрби-мәсәлләрин, идиоматик ифадәләрин чох јығҹам, 
дәрин мә’налы вә һамы тәрәфиндән анлашыглы од- 
аларындан ирәли кәлирдисә, дикәр тәрәфдән Сабирин 
сәләфләринин јолуну ардыҹыл олараг давам етдирәси 
олмушдур. 
XX әсрин биринҹи рүбүндә аталар сөзү, мәсәл, 
идиомлардан истифадә јени бир әһәмијјәт кәсб едирди. 
Тәзә ранмагда олан «Молла Нәсрәддин» әдәби мәктәбинин 
мајәндәләри, үмумијјәтлә шифаһи әдәбијјатдан, онун бөјүк 
бир голу олан аталар сөзү дә мәсәлләрдән анҹаг һәринә хас 
олан бир гајдада истифадә едирдиләр. Сабирн аталар сөзү 
вә мәсәлләрә белә чох фикир вермәсинә бир тәрәфдән буну 
клаосикләрин ән’әнәләри руһландырырса, диҝәр тәрәфдән 
аталар сөзү вә мәсәлләрш өзләрин сәнәтар үчүн мисилоиз 
тәсвир вә ифадә васитәләри олмағы ону бу ишә сөвг 
едирди. 
 Сабирин бүтүн јарадыҹылығыны,—ағлајанын бир дәрд 
варса, күләнин мин дәрди вар,—аталар сөзү илә ифадә мәк 
олар. Бу аталар сөзү бир н-ечә кәлмәдән ибарәтдир, кин 
онун мә’насы чох дәриндир. Сабир јарадыҹылығы аталар 
сөзүнүн ачылмыш, изаһ едилмиш, әјаниләшдилмиш 
шәклидир. Шаирин нәинки јарадыҹылығы, һәтта ун 
иоттифадә еләдији ајры-ајры нүмунәләрдә дә апарды 
дәјишикликләр белә истәнилән гәдәр данышмаг үн 
материал верир. Шаир әксәр һалларда ншләтдир алар 
сөзүнү шүурлу сурәтдә дәјишдирир, онларын үзәриндә 
ихтисарлар апарыр, онлара әлавәләр едирдн. Бу мунәләрә 
тәзә мә’на, мүндәрәҹә вермәклә, онларын јени змун, јени 
маһијјәт, јени раһијјә алмаларына наил урду. Онун бир 
ше’риндән ашағыдакы парчаја нәзәр лаг: 

Әввәл бу фәләк ҹүмләдән әјмишди дамагы, 
Гәм касәси дашды; 
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 Ахырда бизим башымыза вурду ҹанағы,Су 
башдан ашды. 

Бүтүл мә’на вә мүндәрәҹә көз габағындадыр.Бу бир 
бәндин ичәрисиндә нечә мәртәбәли тәшбиһләр! сөз алты 
мә’налардан, аталар сөзүндән, идиомдан, дә ки, мүстәгим 
мә’на дашыјан һәгитәтдән истифадә мишдир. һәр шеј 
ајдындыр, изаһа еһтијаҹ јохдур. нә ҹүр дејир? Сәбр касасы 
дашды. Сабир неҹә деј Гәм касасы дашды. Суал доғур Гәм 
бөјүкдүр,  Сәбрлә бүтүн гәмләри дәф еләмәк олар, анҹаг өз 
нө оиндә гәм дә сәбри јејә биләр. Гәм касасы дашанда  
дашыр. Јахуд, сәбр касасы дашанда гәм адамы өз селләри 
алтында мәһв өдир. Белә чыхыр ки, сөбрлә гәм бир-биринә 
бәрабәрдар. Бунларын араск бәрабәрлик ишарәои дә гојмаг 
олар. Јенә суал доға ләр. Көрәсән гәм касасы дашмаса сәбр 
касасынын д, масына еһтијаҹ галармы? Адам аз галыр 
десин, хејришә Сабир ше’ринин гәләбәсидир. 

Јахуд, о бири мисрадакы,—бизим башымыза ву 
чанағы,—мәшһур аталар сөзү олан «Чанаг бизим бап 
мызда чатлады»даи истифадә едиләрәк јарадылмышд. 
Шаир бурада бүтүн маһијјәти дәјишмишдир. Дејир; 
бәдәндә һәр шеј өз сујуну үрәкдән ичир. Организмдә  
нәдирсә, дилдә дә фе’л одур. Саб.ир јарадыҹылығында чох 
фе’лләр дәјишдирилмишдир. Бу һәр шејдән әввәл онунла 
әлагәдардыр ки, шаир мүнаоибәтләрин, дүнјј рүшләринин 
дәјишдирилмәоини истәјирди. Тәрәгги] ирәлиләјиш бунсуз 
ола билмәзди. Баша чанағын вурт масы илә, башда чанағын 
чатламасы ејни дејил. Чанаг тәзјигдән дә чатлаја биләр, 
амма чанаг вурулан баш һәмән дағылмалыдыр. Вурулан 
чанағабаш таб кәтирә билмәз. Чатлајан чанаға исә башын 
дөзәчајинә мүәјјән гәдәр еһтимал галыр. Демәли, бунларын 
бириндә әзаб, әзи| 
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изләкирсә, дикәриидә өлүм, һәјатын мәһви ифадә олун- 
мушдур. Бу һисс Сабирдә јони дөврүн әкс-сәдасы иди. 
Сабир аталар сөзүндән, идибмлардан садәҹә олараг стифадә 
етмирди, онлардан дил, ифадә, бәди«и тәсир васитәләри дә 
көтүрүрдү. 

Сөзүн дилдәи, әтии дишдә кечибдир. 
Бурада ики идиоматик ифадә би1рләшдирилмишдир. 
дам-адама дејир ки, сөзүн дилдән кечибдир, јахуд да кин 
дишдәнкечибдир. һәр шејдән әввол дилин әлванлығы дамы 
дүшүндүрүр. Мин илләр боју рәндәләнә-рәндәләнә ҝәлән 
халг кәламынын өзүнүн бир тәркибө чеврилмәси 

мараглыдыр. Нә көзәл дејилиб, свзүн дилдән кечибир. 
Идиоматик ифадә олан бу үч сөзүн бирләшмәси адајы 

узун-узады нағылчылыгдан гуртарыр. Бунун әвәзиндә өлкә 
дә сәнин ишин битиб, сәнин мәсәләнә бахылыб, сәин талејин 
һәлл олунуб вә с. чохлу ҹүмләләр демәк олары. Халг анҹаг 
бүну үч сөзлә елә көзәл ифадә етмишдир ки, јухарыдакы 
ҹүмләләрин һеч биринин ајры-ајрылыгда  ифадә өдә 
билмәдији мә’наны нүмајиш етдирә билбишдир. 
Јахуд, мисранын о бири ганадында олан,—әтин иншән 
кечибдир,—сәнин евин јыхылыб, сәнин тифагын дағылыб, 
сәнин јурдунда бостан әкилиб, сәнин чырағын сөјүб вә с. 
кими битмиш фикирләрлә там олмаса да, мүәјјән дәрәҹәдә 
ифадә етмәк оларды. Анҹаг,—әтин дншдән 
ечибдир,—бунларын һамысындан даһа әһатәли, даһа 
үшүнүлмүш шәкилдә ишләдилмишдир. Јүзләрлә, минләрлә 
адамын биркә сә’јн нәтиҹәсиндә јаранмыш бу создләри тәзә 
бир шәкилдә, тәзә бир мә’нада ишләтмәк о гәдәр дә асан 
дејил. Сабирин бејүк дүһасы, бөјүк истедады у ики ганады 
бирләшдирәрәк, һеч олмазса икисиндәл ир сөзү ихтисар 
етмәјә мүвәффәг олмушдур. Бу мәсәләнин анҹаг кәмијјәт 
тәрәфидир. Бурада даһа бвјүк бир мә 
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сәлә олан кејфијјәтә тохунмамаг әсла мүмкүн дејил. Бир- 
ики кәламын јан-јана кәлмәсилә мә’на бирә-ики гат ај 
мышдыр. Мисранын тә’сир күҹү чохалмышдыр. Бунд башга 
мисранын о бири ганадында там ифадәси , јахуд тапа 
билмәјән мә’на о бири ганадда тама| ланмышдыр. Демәли, 
Сабирин тәхәјјүлү тәкҹә кәмијјәе дејил, кејфијјәтә дә 
тә’оир'едирди. һәм кәмијјәтҹә, һәм кејфијјәтҹә дәјишән, өзү 
дә мүобәт мә’нада дәјишән,  мә’на, тәзә мүндәрәҹә газанан 
бу халг әдәбијјаты онүн нәләри Сабир гәләминдән јетш 
ревнәгләр алмышдыр.садүфи дејил ки, шаирин бу бнрҹә 
мисрасы һаггындај кышдығымыз дәјишиклик онун бүтүн 
јарадыҹылығу хас олан ән үмдә бир хүсусијјәтдир. Мисра 
елә јоғурурдур ки, бунун халгданмы Сабирә, Сабирдәнми 
халга  дијини тә’јин еләмәк олмур. Бә’зән ајры-ајры мајмаг 

фејли, бүрократ идарә башчылары, мағаза мүдирлә завод вә 
фабрик рәһбәрләри фәал мүхбнрләри, көзү а» ишчиләри, өз 
һаггыны, һүгугуну мүдаф!иә етмәји баҹар вәтәндашлары 
көрдүкдә үрәкләриндән кечирирләр:  

Көзүм ағрыјыр едәндә бу гырылмыша нәзарә. 
Бурада бир јандан,—көрәндә көзүм ағрыјыр,   

ишләдилмишдир. Бу кәлам нифрәт ифа едир. Сабир буна 
иҹтимаи мә’на вөрмишдир. Мисра бз дан-ајаға хәлгидир. 
Халг әдәбијјатында ишләнән бәј тәсвир васитәләриндәт бу 
бирҹә сәтирдә дә истифадә едилмишдир. Мәсәлә 
ишләтмәкдә дејил, мәсәлә ајры-ајры  мә’на вә мәзмуна 
малик олан үнсүрләри неҹә бирләшдимәкдәдир. Бағбан 
тәк-тәк ағаҹлары 'неҹә ҹалаг  едирсә; шаир дә ајры-ајры сөз 
вә ифадәләри, тәркибләри, мүхтәлиф нүмунәләри еләҹә 
ҹаладдыг едир. Бағбанын јени аға нә о, нә дә бу ағаҹа 
охшамадығы кими, онун ағаҹы, јарпағы да, боју да, рәнки 
дә, мејвәси дә јени олаҹагд! тәзә олаҹагдыр. Бу мә’нада Сабир 
јарадыҹылығында 
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өзүнү көстәрән һәмин хүсусијјәтләр бөјүк әһәмијјәтә малик- 
шр, онун өз тә’сир гүввәси вардыр. Бурада Сабир «көрәндә» 
сөзүнү «едәндә» шәклиндә ишләтмишдир. Шаир һеч бир 
чәтинлик чәкмәдән «едәндә бу гырылмыша нәзазиш әвәзинә 
«едәндә нәзарә» дә ишләдә биләрди. Амма бу умуми мә’наја 
чох баһа баша кәләрди. «Бу гырылмыш» гәркиби ше’рдә 
гырманҹланан објекти чох ајдын характеризә едир. «Көзүм 
ағрыјыр» ајры-ајрыдыгда идиома- гик ифадәдир. Бунун 
мә’ҹази мә’насы мүстәгим мә’насындан даһа дәриндир, һәм дә 
даһа чох ишләдилир. Доғрудан да халг ичәрисиндә «көзүм 
ағрыјыр» ифадәсинин мүстәгим мә’нада ишләдилмәсинә аз 
тәсадүф едилир. Мисрада олан «бу гырылмыш» тәркиби халг 
ичәрисиндә тез-тез тәсадүф етдијимиз сөјүшә мисал ола 
биләр. Ајры-ајры типләрин дилиндән ешитдијимиз бу сө- 
јүшләр әксәр һалларда мүхтәлиф инсан характерләринин инҹә 
чизкиләрини үзәчыхармагдашаирә көмәкетмишдир. 

Халг ичәришндә. хүсусән гадынлар арасында Сабирин 
ашағыдакы сырф мәишәт характери дашыјан мисрасы да 
тез-тез ишләдилир: 

Төксүн көрүм аллаһ үзүнүн шәрмү-һәјасын... 
Халгда бунун гаршылығы,—үзүмүн сујуну төкмәдир. Бу 

бир нөв сөјүш, тәһгир кими дә ишләдилир. Бу мә’лум 
идиоматик ифадәни ишләтмәкдә Сабирин мәгсәди һеч дә ону 
садәҹә јада салмаг олмамышдыр. Шаир бәлкә дә она даһа 
јени-јени мә’налар газандырмаг истәмишдир. «Үзүнүн сујуну 
төкмә» кәләҹәјә аид дејилнрсә дә, «Аллаһ үзүнүн сујуну 
төксүн» даһа јахын коләҹәјә аид олур. Шаир бир нөв ҹансыз, 
өлү мәфһума ҹан, руһ верир, ону ајаг үстә галдырыр, охуҹу 
онунла јашајыр, ондан тә’сирләннр, ондан өјрәнир. Мәшһур 
рус тәнгидчиси В. Г. Белински  ше’рлә пис ше’ри мүгајисә 
едәндә јахшы диријә, пис ше’ри өлүјә охшатмышдыр. Бу 
мә’нада халгда 
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оланлары бир дә јенидән ҹанланмаг, онлара јери гүввә, 
енержи вермәк һәр сәнәткара нәсиб олмур. Халгда олан 
нүмунәләр нә гәдәр көзәл, ишләнмиш, үрәјә јатолса да, 
онлара јени руһ, јени ҹан вериб јериндә ИШЈГ дәндә һәмин 
нүмунәләрин тә’сир гүввәси, нүфуз даирәс гат-гат артыр, 
чохалыр.  

Сабир бурада «ҝөрүм» кәлмәсини ишләтмәклә мәсәләјә 
чидди сурәтә мүдахилә етмиш, онун билаваштә 
иштиракчысы олмушдур. Бунунла о, ишин кејфијјәт тәрәфи 
даһа јүксәклијә галдырмышдыр. Әсәрин гәһрәманы гај 
шысындакы објектин үзүнүн «шәрмү-һәјасынын» төкүј 
мәсини өз көзләри илә көрмәк истәјир. Халгда олан ш; килдә 
«үзүнүн сују текүлсүн»—дејәндә һеч бу су төкүлмәсини өз 
кезләри илә көрмәк нәзәрә алынмамышдыр. Јахуд, буна һеч 
еһтијаҹ да һисс олунмур. Анҹаг С бирдә буну елә бир 
шәкилдә керүрүк ки, адам истәр-истјәмәз икинҹијә үстүнлүк 
верир. Шаирин бејүк исте’дады е парлаглығыны нүмајиш 
етдирир. «Көрүм» сөзү ајрылыланда о гәдәр дә дәрин, 
орижинал бир кәлмә дејил. Анчи мисрада онун бөјүк ролу 
вар. Шаир ше’ри јазаркән,  билир бәлкә дә онун 
дәринлнкләринәо гәдәр дә енмәмшидир. Анҹаг сөз јеринә 
дүшдүјү үчүн бу мәртәбәјә галмышдыр. һәмишә тәбиилијә 
риајәт едән шаир «алла[ үзүнүи шәрмү-һәјасыны 
төксүн»,—дејәндә јенә дә халг әсасланырды, онун 
тәфәккүрүнүн әксинә.һәрәкәт етмир. Бурада бир мәсәләни дә 
гејд етмәк лазымдыр. Бу одур ки, Сабир мисрада «үзүн сују» 
әвәзинә «үзүн шәрмЈ һәјасы» ишләтмишдир. Мә’лум 
мәсәләдир ки, үзүнүн су төкүлмүш адам шәрмү-һәјадан да 
мәһрум олур, даһа доғ русу онда бу шәрмү-һәја һеч олмур. 
Шаир бир аз ирәлијә бахмыш, балтаны лап кенүндән 
вурмушдур. Бу мәсәлән сырф јарадыҹылыг хүсусијјәтләри 
иди. Бунлар шаирв сәнәткарлығынын ајрылмаз тәркиб 
һиссәләридир. 

Сабир ше’риндә аталар сөзү, зәрби-мәсәлләр вә иди 
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матик ифадәләрдән бәһс едәркән мүәллиф бир сыра мараглы 
хүсусијјәтләрлә гаршылашыр. Бу хүсусијјәтләр 
һансылардыр? 

Сабир ше’ри үчүн ха)ра'ктерик олан әксинә демәк мегоду 
онун ше’риндә ишләдилән аталар сөзү вә мәсәлләрдә 1ә өзүнү 
габарыг шәкилдә көстәрир. Мисал үчүн, халг арасында белә 
аталар сөзү вар ки, ширин сөз иланы ју- тсындан чыхарар. Бу 
мә’лум кәламдан Сабир бир ше’- )индә истифадә етмишдир. 
Ше’рдә охујуруг: 

Ширин сөз илә салды' о аһуну кәмәндә, 
Сабир кими бир ринду-сүхәнсәнҹ тапылмаз. 

Салг неҹә дејир? Сабир неҹә ишләтмишдир? Халг дејир 
нирин сөз иланы јувасындан чыхарар; Сабир јазыр кн, нирин 
сөз илә о аһуну кәмәндә салмышам. Әлбәттә, һәр ики фикир 
мәҹази мә’нада 'ишләдилмишдир. Јувадан чыхармаг да, 
кәмәндә садмаг да, һәр икиси фикирләшәндә јни мә’наны 
верир. Анҹаг һәр һалда араларында фәргли әһәтләр дә 
вардыр. О да будур ки, иланы јувадан чыхармагла аһуну 
кәмәндә» салмаг ејни дејил, башга-башга арактердә олан 
ишләрдир. Көрүндүјү кими, шаир фикин мәһвәриндә 
дәјишиклик апармышдыр. Демәли, бөјүк атирик аталар сезү 
вә мәсәлләрдән өз мәгсәдинә мүвафиг сурәтдә истифадә 
едирди. 
Сабирии елә бәндләри вардыр ки, бүтүн мисралары талар 
сөзү вә мәсәлдән ибарәтдир. Бә’зән дә һәр мисрасында бир, 
бир нечә, даһа артыг аталар сөзү вә зәрби-мәәлдән истифадә 
едилмишдир. Мәсәлән: 

Санма бир мәсләкн тәҮиблә мөһкәм галарам, 
Әлли архын сујуну күндә бир арха чаларам. 
Кефимин кәлмәсинә бах, нә кәрәк јахшы, јаман, 
Мән кәһи михи, кәһи нә’ли дөјүб тапдаларам. 
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Бу парчада,—әлли архын сујуну бир арха чалајн кефим 
белә истәјир; каһ нала вурур, ҝаһ мыха, халг 
јарадыҹылығындан нүмунәләр вардыр. 

Шаир, имзасыз мәктуб јазыб ону һәдәләјәнләрә  
верәндә јенә шифаһи әдәбиј ј ата мүр аҹиәт едирди:  

Сахтә б.ир хәтти-хам илә мәнә кағыз јазыб,  
Еј мәни тәһдиД едән мин дүрлү тә’кидат илә. 
Бојлә: «Хортдан кәлди, дур гач!» сөзләрин кет тифлә де, Затыны 
Сабир таныркән горхмаз өвһамат илә. 

Сабир демәк олар ки, бүтүн аталар сөзү вә МӘСӘЛЛӘРИ 

ишләдәркән онлары дәјишдирирди. Ашағыдакы мисра 
нәзәр салаг: 

Чахчах башын ағрытды, кефин чәкди дәјирмән. 

Бу мисра,—дәјирман билдијини едир, чахчах башы 
ағрыдыр,—аталар сөзүнә әсасән јарадылмышдыр. Хагын 
«чахчах башыны ағрыдыр» мисалындакы фе’л индки 
заманы ифадә едирсә, Сабирдә бу кечмиш замана   
јөнәлдилмишдир. «Чахчах башыны ағрыдыр» дөдик бу чох 
үмуми, чох мүҹәррәд олур. Амма—(чахчах башы 
ағрытды,—дедикдә мәсәлә аз-чох  мүәјјән мәзмун кәсб едир. 

Мисранын о бири ганадында бу дәјишиклик даһа  
барыг шәкилдә өзүнү көстәрир. «Дәји,р1ман билдијш 
едир»—демәк һара,—«дәјирман кефини чәкди»,—демг 
һара? Биринҹи нүмунәдә өзбашыналыг, зоракылыг ифадә 
олунурса, икинҹи нүмунәдә исә бунларла бәрабәр баш 
мә’налар да ифадә едилир. 

Сабир сонралар јаздығы «Бәлаји-фәгрә дүшдүн, раз ол, 
бичарә, сәбр ејлә» адлы ше’риндә исә тамамилә јев 
истигамәт кетүрүр. Јарадыҹылығынын илк дөврләринг 
јаздығы гәзәлдә мүстәгим мә’нада халг ичәрисиндә ола сәбр 
елә» фәлсәфәсинә инам, е’тигад өзүнү көстәрдиј 
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алда, «Сәбр елә» ше’риндә бунун әкси, јәни «сәбр елә ә» 
кими јени дөврүн фәлсәфәси зсас јер тутур. Бу да аирин идеја 
чәһәтиндән неҹә инкишаф етдијини ајдын ҝөстәрир. 
Халг шаиринин бә’зи мисралары, бејтләри ашыгларын 
әшһур бејтләрини, бәндләрини јада салыр. Туфарганлы шыг 
Аббасын дилләр әзбәри олан бу мисралары: 

Думан кәл кет бу дағлардан 
Дағлар тәзә бар ејләсин. 
Нә көзләрим сәни көрсүн, 
Нә көнлүм губар ејләсин! 

Нә көзүм көрсүн, нә көнлүм булансын»,—аталар сөзүндән 
истифадә јолу илә јаранараг, Сабирин: 

Кујин рәгибә мәскән олуб, кәлмәрәм дәхн, 
Нә көрмәсин көзүм вә кә көнлүм буланмасын,— 

исраларына тә’сир етмишдир. 
Сабирин өзү ән бөјүк аталар сөзү вә мәсәл јарадыҹы иди. 
Онун јаратдығы аталар сөзү вә зәрби-мәсәлләр лә өзүндән 
габаглар мөвҹуд олан аталар сөзү, мәсәлдән ох вә’дә нә 
шәкилчә, нә дә мәзмунҹа ајрылмыр. Мисал чүн: 
Хал:г дејир: 
                                  Ахтахана бөјүдү, 
                                  Дағда дана бөјүдү, 
                                 Сән нечүн бөјүмәдин?.. 
Сабир јазыр: 

Ахтахана дағда дана бөЈүдү, 
    Мән бөјүк оллам һачана билмирәм. 

длг дејир: 
    Горхаг гачар һај кәлмәмиш, 
   Чырманар кечмәјә чај кәлмәмиш. 
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Сабир јазыр. 

Чырманырыг кечмәјә чај кәлмәмиш, 
Башлајырыг гызмаға јај кәлмәмиш, Сөз 
веририк инди—бир ај кәлмәмиш, Аста 
гачыб дүртүләрик хәлвәтә, 
Ким нә дејәр биздә олан гејрәтә?! 

һеч ЈСӘС шүбһә етмәз ки, шаир халг ичәрисиндә су бу 
мәнзум аталар сөзү вә мәсәлләрдән истифадә етм дир. 
Анҹаг бөјүк сатирик онлара јени аһәнк, мәзмун вермишдир 
ки, әввәлкиләр тамамилә тәзә әһәмијјәт кәсб етмишләр. 
Диггәтлә фикир верәндә шаирив әдәбијјаты нүмунәләри 
үзәриндә һәосае бир нәггаш и ишләдији нәзәрә чарпыр. 
Халгдан кәтирилән биринҹи; сал елә бил ки, тәләсијә дүшүб 
үч мисрада верилмишд һалбуки, белә мәнзумәләр адәтән ја 
ики, ја да дөрд м ра олур. Сабир буну дујдуғундандыр ки, 
биринҹи  мисраны бирләшдириб, үчүнҹү мисранын да 
чатышмај ганадыны дүзәлдәрәк өзүнүн орижинал 
ше’ринин бирһ сәсинә чевирә билмишдир. 

Икинҹи мисалда исә шаир елә бил јарымчыг бураа 
мыш бәнди тамамламаг үчүн һазыр мисраларын ар; сынҹа 
јеии сәтирләр јазмышдыр. Лакин Сабир о сәв карлардан 
дејилди ки, һәр шеји олдуғу кими ишләта Фикир верилсә, 
илк мисраларын да дәјишилдијини билмәк олар. 

Св-бир әксәр аталар сөзүнү сәрбәст сурәтдә, маһир! 
сәнәткар кими көтүрүб ишләдирди. О, көзәл афоризмл 
устасы иди. Шаир бә’зән ел арасында ишләнән ата,! 
сөзүндән елә тутарлы бир мисра јарадырды ки, әвләд 
нүмунәләр анҹаг һисс. едилирди. Мәсәлән, халгда бе бир 
аталар сөзү вар: «Јағлар јағ үстә чыхды, јарма 
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јаван галды». Сабир һәмин бу иүмунәјә ујғун кәлән белә бир 
бејт јаратмышдыр: 

Чалхандыгҹа, буландыгҹа заман нәһрә кими, 
Јағы јағ үстә чыхыр, ајраны ајранлыг олур. 

Бөјүк сатирикин ајры-ајры ше’рләриндән көтүрдүјүмүз 
парчалар шифаһи әдәбијјатда чох ишләнән ашағыдакы аталар 
сөзүнү вә мәсәлләри јада салыр. Мәсәлән: 

Аға һәр јана ки, ангыр десә, хәлг ангыр иди, 

Јер үзүндә бәрәкәт, не’мәту дөвләт вар иди. 

мисраларыаға дејир сүр дәрәјә, сүр дәрәјә,—дән; 

Кеҹәләри кәшт едиб јығырлар «сәс», 

Арифә бир ишарә олмуш бәс... 

сәтирләри,—арифә бир ишарә дә кифајәтдир,—дән; 

һарда аш олса иди, орда баш идик. 

мисрасы,—һарда ашды, орда башды,—дан; 

Гыл јајмајырды әсла залымларын көзүндән, 
Рүсвај идик ҹаһанда мәл’унларын сөзүндән, 

Ах, ах! нә јахшы олду, иш дүшдү өз-өзүндән. 

үч сәтир,—(козүндән гыл јајынмыр; өр әтәјиндән од алды вә 
с.дән истифадә јолу илә мејдана кәлмишдир. Анҹаг көрүндүјү 
кими, илк мәнбәдә оланлары шаир јаздыгы әсәрләрә 
ујғунлашдырмыш, онлар һәтта бәзи һалларда анҹаг тәсәввүр 
едилир. 

Сабир аталар сөзү, зәрби-мәсәлләр вә идноматик нфа- 
дәләрлә о гәдәр бағлы иди ки, бә’зән ше’рләринин өзләрини 
онларла башлајырды. 
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                        ФОЛКЛОРУН МҮХТӘЛИФ 

ЖАНРЛАРЫНДАН    
ИСТИФАДӘ 

 

Сабир јарадыҹылы.ғында нәзәрә чарпан әламәтләрд, 
бири дә онун халг әдәбијјатындан мүәјјән мөвзулар көтү- 
рүб ишләтмәсидир. Шаир онларла ел нағылларыны, 
ләтфәләриии, әфсанәләрини нәзмә чәкмиш, онлара әлавәл 
етмиш, әксәр һалларда исә нлк мәнбәдә оланлары, әһә- 
мијјәтли дәрәҹәдә дәјишдирмишдир. Бу ҹәһәтдән  ушаг 
ше’рләри даһа чох диггәти ҹәлб едир. һаггы| 
данышаҹағымыз әсәрләрнн демәк олар ки, һамыск шаир 
шифаһн әдәбијјат мөвзуларында јазмышдыр. Шаир өз 
охуҹуларынын сәвијјәләриндән асылы олараг һәрә етмәји 
үстүн тутурмуш. Буну ајдын көрмәк үчүн  ушаг 
ше’рләринин адларыны јада еалмаг кифајәтд Мәсәлән, 
«Јаланчы чобан», «Тәбиб илә хәстә», «Гоҹа бағбан», 
«Гарынҹа», «Молла Нәсрәддинин јорғаны», «кәндәр вә 
фәгир», «Азарлы кәндчи», «Молла Нәсрәдд вә оғру», 
«һөрүмчәк вә ипәк гурду», «Ағаҹларын бәһа «Ушаг вә 
пул» вә с. чохлу ше’рләрин адлары вә мәзмунлары 
Сабирдән хејли габаглар да охуҹулара таныш  

Шаир бу таныш мөвзулары о гәдәр рәнҝарәнк  
шәкилләрдә ишләмишдир ки, онун мүхтәлиф үслуб  
сусијјәтләри, јанашма тәрзи бурада да өзүнү габарыг рәгдә 
көстәрир. 

Бөјүк сатирик һаггында данышдығымыз мввзулај 
ишләркән онлардан бә’зиләринин мәзмунуну, сүжети 
дәјишмәмишдир. «Јаланчы чобан» ше’ри мәзмунҹа дем 
олар ки, халгда олдуғу кимидир. Фәрг орасындадыр  
халгда нәсрләдир, Сабирдә ше’рлә. Дәфәләрлә ҹамаа; 
алдадан чобанын сөзүнә мәсәлә доғру оланда да ина 
мырлар, сүрүнү ҹанавар дағыдыр. Мөвзу будур. Шаир 
руһуна, дујғусуна, негтеји-нәзәринә ујғун кәлдији үт 
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ну дәјишмәји лазым билмәмишдир. О бирн ше’рләрин  
бә’зиләрини дә,—мәсәлән, «Молла Нәсрәддин вә оғру»ну да 
белә ишләмишдир. 

Оабир бу мввзуларын әксәријјәтини ишләркән әсил ја- 
»адычы бир сәнәткар кимм һәрәкәт едирди. Јени мәәмунгу, 
бә’зән исә јши мә’налы әсәрләр јарада билмишдир. Зунларын 
бә’зиләринин үзәриндә дајанмамаг олмур. Јуарыда адлары 
чәкилән әсәрләрин һәрәси бир шәкилдә ннләнмишдир. 
Шаирин тәхәјјүлү һәмишә әшја вә һадисәләрин тәавириндә 
ишытлы ҹәһәтләр ахтарырды. 
 Халгда белә бир әһвалат данышырлар. Дејирләр ки, шр 
ҹанини асырмышлар. Өлүм ајағында ондан ахырын дәфә нә 
истәдијини хәбәр алырлар. Оғлан анасы илә өрүш истәјир. 
Онлар көрүшәркән, ҹани анасынын дилини диши илә чәкиб 
шпарыр. Ондан бунун сәбәбини со- вушдугда мә’лу»м олур 
ки, бу адам өз псшәсинә хырдамырда шејләри оғурламагла 
башламышдыр. Заман кечдикҹә пешәкар оғру, гатил 
олмушдур. Әкәр анасы вахтында она гулагбурмасы версәјди, 
јәгин ки, о, бу һәддә Кәлиб чыхмазды... Сабирин «Ушаг вә 
пул» әсәриндә бу әһвалатын чох кичик бир һиссәсиндән, даһа 
доғрусу онун башланғыҹындан истифадә олунмушдур. 
Нағылдакы ана өз оғлунун ишләринә гаршы нә гәдәр 
сакитширсә, һәгта биканәдирсә; ше’рдә тәовир едилән ана бир 
о гәдәр евладынын ҝәләҹәји, тәрбијәои үчүн чалышан әсил 
ана сурәтидир. Сабирин арзу еләдији ана сурәти. Ушаг 
күчәдән пул тапыр. Анасы ону дөнә-дөнә данлајыр кн, пулу 
саһибинә гајтарсын. Јәгин ки, данышдығымыз әһвалатдакы 
ана белә һалларда ағзына су алар, динмәз, ушаг да пулу 
киримишҹәнә евдә гојуб јенисини ахтармаға кедәрди ки, онун 
да ахыры кәлиб ҹани оларды. 

Көрүндүјү кими, бурада Сабир ел әдәбијјатындан, ағыз 
әдәбијјатындан садәҹә олараг көчүрмәк, нәзмә чәкмәк јолу 
илә дејил, ондан,—онун әсил саһибн кими, дә- 
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јишдирмәк, јени әсәр јаратмаг јолу илә кетмиш, 
јарадыҹылыгла истифадә етмишдир. 

Сабирин мүасирләриндән бир чохлары, о ҹүмл! А. Сәһһәт, 
А. Шаиг, С. С. Ахундов вә башталары да  бу ҹүр әсәрләр 
јазырдылар. Алимләр шаир А. Сәһһәтин ушаглар үчүн 
јаздығы әсәрләрдән бәһс едә көстәрирләр ки, үмумијјәтлә, 
халг әдәбијјаты илә бш олан ше’рләр.индә Сәһһәт һәмишә 
өзүнә мәхсус садәлј тәбиилији, халг руһуну вермәјә 
чалышырды. Јај С. С. Ахундовун ушаглар үчүн нағыл 
тәрзиндә јазыр! «Горхулу нағыллар» әсәрләрини таһлил едән 
тәнга М. Әлиоғлу гејд өдирди ки, хүсуоилә 1912-ҹи илдә «1 
хулу нағыллар» башлығы алтында чап етдирдијләриндә әдиб 
халт руһуну көзәл билән, ушаг поихи кијасынын 
дәринликләринә бәләд олан бир јазычы к мәшһурлашды вә 
Азәрбајҹан әдәбијјатында ширин, »  реалист һекајәләрин бир 
сыра көзәл нүмунәләрини ратды.  

Ејни еөзләри М. Ә. Сабир һаггнда да демәк олар Сабир бир 
чох ше’рләриндә ушаглар үчүн садә јығч әсзрләр јазмагла һәр 
ше’ринин ахырында ибрәтамиз б нәтиҹә чыхарыр, онларын 
тәрбијәсинә. көмәк етмәјә ҹа! шырды. «Гарынҹа» шериви 
мисал үчүн нәзәрдән кечирәк. Өзүндән чох бөјүк бир јүкү 
апаран гары!нҹанын( дакарлығыны тәовир едән шаир белә 
бир ибрәтли нәтғ чыхарыр: 

Иш апар, баш кедәрсә гој кетсин, 
Ад галыр, бәс дејилми, милләт илә?! 

Әлбәттә, халг әдәбијјатында олан бүтүн әсәрләрдә бе. кәскин, 
дәгиг, ағыллы нәтиҹәләр көрмәк олмур. Сабј исә буну 
артырмагы мәсләһәт билмиш, бунунла да охуҹуларына бејүк 
хидмәт кестәрмишдир. 

Сабир «Тәбиб илә хәстә», «Гоҹа бағбан», «Молла  
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рәддинин јорғаны», «һөрүпичәк вә ипәк гурду» вә с, кими 
әсәрләрини(н мөвзуларыны фолклордан көтүрсә дә, онлара 
һеч бир јенилик әлавә етмәмишдир. Шаир дүшүнмүшдүр ки, 
вахты илә мүәјјән рол ојнајаи бу әсәрләр мөвчуд ҹәмијјәтдә дә 
өз тәрбијәви тә’сириии көстәрә биләр. Сабир анҹаг бу 
мөвзулары ушагларын баша дүшәчәји бир сәшсидә јенидән 
јазмышдыр. 

Сабнр бә’зи белә фолклор мөвзуларыны ишләркән он лара 
өзүндән дә әлавәләр едир, беләликлә дә онлары јашадығы 
мүасир ҹәмијјәтлә бағлајырды. Онун «Азарлы кәндчи» ше’ри 
буна јахшы мисал ола биләр. Әсәрдән көрүрүк ки, шаир халг 
әдәбијјатында олан мөвзуја чох сәрбәст јанашмыш, бир нөв 
ону өз мәгсәдинә табе сләмишдир. Ше’рдә көстәрилир ки, бир 
нәфәр кәндли бәрк хәстәләнир. Гоншусу ондан үрәјшшн нә 
истәдијшш сорушур. Хәстәләнмиш кәндли һеч нә 
истәмәдијини билдирир. Гоншу бу заман гызыл кавалылары 
тә’рифләјир. Хәстә јемәк истәдијини билдирдикдә гоншу 
бунун кәлән јајда мүмкүн олаҹағыны дејир. Бу вахт хәстә: 

Деди деһган: «Нәинки јајә гәдәр, 
Бәлкә сағ галмарам бир ајә гәдәр. 

дејә ҹаваб верир. Нағыл бурада битир. Лакин Сабирии сөзү 
гуртармыр. О, јазыр: 

Ишбу тәмсилә мәнзәриз биз дә, 
Хәстә деһгана бәнзәриз биз дә. 
Әғнија көрҹәк еһтијаҹымызы,— 
Көстәрир бизләрә илаҹымызы; 
Сөјләјирләр ки, вар һәмијјәтимиз, 
Гојмарыз пуч ола ҹәмијјәтимиз. 
һәр кәс өз рә’јини дејир мә’гул, 
Та ки, сөһбәт олур јығылсын пул; 
Дәрмијан ејләдикдә пул сөзүнү, 
һәр кәс ишдән кәнар едир өзүнү; 
Сөјләјир, вәгг јох бу тәшкило, 
Бу иши сахлајаг кәлән илә. 



48 

 

Фолклорда ишләкмиш гызыл кавалыны Сабир өзд| 
рүндә һәр шеји һәлл едән, капитализм дүнјасы үчүн| 
рактерик васитә олан,—өзү дә әсас васитә,—пулла а едир. 
Бу кичик әһвалат, иағыл она бөјүк фикирләр вермәк үчүн 
көмәкчи бир амил кими лазым олмушдурј әсәр ушаглар 
үчүн јазылса да бөјүкләр дә ондан чох  даланырлар. Сабир 
билдији белә ләтифәләри бу  ишләдирди. Шаир ләтифә, 
рәвајәт, әһвалат вә с.  дүшдүкҹә ишләдир вә ахырда да: 

Олмасајды ҹаһанда сарсаглар, 
Ач галарды јәгин ки, јалтаглар,— 

нејирди. Охуҹу әсәрин өзүндән чох, шаирин кәлдији нә 
ҹәләрдән, вурдуғу јекунлардан өјрәнир. Чүнки Сабир 
лынын вә һиссинин бүтүн гүдрәтини елә бил ки, бу нә 
ҹәләрә, бу јекунлара һопдура билмишдир. 

Сабирин шифаһи әдәбијјатын һәр һансы бир жанр дан 
истифадә етмәси онун сәнәткарлығы илә гырыл сурәтдә 
бағлыдыр, даһа доғрусу онун сәнәткарлығы бу заман 
мејдана чыхыр. 

Әдәбијјатда Сабир һатгында илк әдәби сөз демәк рәфи 
XX әсрин мүтәрәгги шаирләриндән А. Сәһһәтә нг 
олмушдур. Илк сөз демәк чох мәс’улијјәтлид1ир, адај 
сөзүндә әксәр һалларда јаиыла биләр. Лакин А. Сәһһәт 
јанылмамышдыр, әксинә, Сабирин ән характерик јара 
чылыг әламәтләрини, бу јарадычылығын ән сәҹијјәви 
һәтләрини халга, алимләрә илк дәфә о, нишан вермир. 
«Сабир» адлы мәгаләсиндә Сәһһәт јазырды ки, бир 
милләтдән өтрү чалышырды. О, ашиг иди. Бу би кәлмә сөз 
Сабирии бүтүн варлығыны ифадә едир. адам өзүндән 
савајы дүнјада һәр шеј һаггында  



49 

 

кирләшир севдијинин дәли-диванәси олур, она гурбан кедир, 
онун үчүн әријир, чөпә дөнүр. Бәли, Сабир ашиг иди. Ашыглар 
чијинләриндә саз, дилләриндә ләтиф гошмалар шәһәр-шәһәр, 
кәнд-кәнд кәзмишләр. Доғрудур, Сабир белә етмәмишдир. 
Амма онун нараһат хәјалы, бир јердә гәрар тутмајан дүшүнҹәси 
бир дәгогә дә олсун бир јердә дурмамышдыр. О, да кәзмиш, о, 
да долашмыш, о, да севмишдир. Онунку Вәтән, ел ешпи иди. 

Бу гејд тәсадүфи көрүнмәмәлидир. Сабир һаггында фикир 
сөјләјән бүтүн алимләримиз, јазычыларымыз онун бу ҹәһәтинә 
хүсуси әһәмијјәт вермишләр. Халг јазычысы ,М. Ибраһимов 
бир әсәриндә көстәрир ки, үмумијјәтлә би‘зим реалиствә 
демократик јазычыларымыз. (М. Ф.Ахундов, Ә. һагвердиј!ев, 
Н. Вәзиров, Ҹ. Мәммәдгулузадә, Н. Нәримаио(в, М. Ә. Сабир вә 
башгалары) халг әдәбијјатынын вә о ҹүмләдән ашыг 
јарадыҹылығынын халга јахынлығы, һәмишә һәјат вә зәманә 
илә бағлылығы, дил садәлији, ифадә ваштәләринин хәлгилији 
кими көзәл ыхүсусијјәтләриндән истифадә етмиш, бу 
кејфијјәтләри ајүксәк тутмушдур. Бурада бизим мәгсәдимиз 
һеч дә тәкҹә ејухарыда адлары чәкилән сәнәткарларын ашыг 
поезијасына јахынлығыны сүбут етмәк дејил, ејни заманда 
ашыг исөзүнә бизим шаирләрин бәсләдији мүнасибәти 
охуҹулакра чатдырмагдыр. Јазылы әдәбијјатымызда XVI әсрдә 
Фүзули, ашыг сөзүнү һәр ики мә’нада (һәм бир көзәлин 
жвурғуну, һәм дә саз вә сөз ашиги мә’насында) ашағыдакы 
|бејтдә ишләтм1ишдир: 
  Мәндән Фүзули истәмә әш’ари-мәдһу-зәмм, 
               Мән ашигәм, һәмишә сөзүм ашиганәдир... 
РБурада ашиг сөзүнә чох дәрин бир мәфтунлуг, бағлылыг 
өзүнү кестәрир. Лакин ашиг сурәтинин халга бағлылыгыны биз 
шифаһи халг шефмндә даһа ајдын көрүрүк. Фүзу- 
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ли кими бизим ел ашыглары да өзләрини ашиг адлавд магла 
фәхр едирләр. 

Алныг СӘНӘТИНДӘ ӘН Ч10Х јајылмыш әдәби нөвләрдән ри 
һәҹндир. Ашыглар чохлу һәҹв јазмышлар. Онла бир-бир1ини 
һәҹ еләмәк бир дәб һалындадыр. Ашып рын јаздыглары 
һәҹвләр .нә гәдәр примити1в, садә, бәјекнәсәг олоа да онларда 
да мүзјјән тәншд етмә хүсус јәтләри јох дејилдир. һәмин 
хүсусијјәтләрдән, еләҹә классик әдәбијјатдакы сатирик 
үноүрләрдән тә’сирлә Сабир ше’ри о мәнбәләрин һөсабыиа өз 
камиллик дора синә чатмышдыр. 

Сабир өз сәләфләришш мирас гојуб ҝетдикләри   иҹтимаи 
сатира сәвијјәсинә јүксәлдә билмәси  јана дурсун, өзүндән 
оонра һәҹвчилијин давам етдир мәсинин дә гаршыеыны 
ал1мышдыр. Әели шифаһи әдә! јатдан көтүрүлән, мүхтәлиф 
дөврләрин шаирләри тәрәфиндән ишләдилә-ишләдилә 
ҹил1аланыб кәлән һәҹ сатираеында олса-олса бир үнсүрә 
чеврилмиш, лап әввәлки итилиј.ини сахламышдыр. Сабир һәм 
клаесикәј бијјатын, һәм дә фолклорун бу тәншд, ифша етмәк  
буну башга үноүрләрлә бирләшдирәрәк өзүнүн сијаси, н тимаи 
характерли әсәрләрини јазырды. Мәсәлән, Сабир өз ше’ринин 
кәскинлији һаггында белә јазыр: 

Неҹә мән дөрддә бирин јазмаға гадир дејиләм, 
Горхур он дөрддә бирин јазмаға, һәм әһли-гәләм,  Сән әкәр сөз 
верәсән: «Горхма, гыл әһвалы-рәгәи»,  Вәз’и һалын јазыларса зили 
зилү, бәми бәм, 
Елә бир һала дүшәрсән ки, түкүн биз-биз олар, 
Әјнинә кејмәјә шеј тапмасан, астар үз олар. 

Сабир шифаһи әдәбијјатда чох кениш јајылмыш, һәм 
шәклини, һәм дә мәзмунуну дәјиширдиЈ фолклорун бу сатира 
силаһыны башга үнсүрләрлә бирләш 
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дирди. Мәсәлән, онун бир ше’риндән көтүрдүјүмүз парчаја 
бахаг: 

Јалхы бизи ејләмәјиб мүбтәла, 
Сәфеји-Гафгазы тутуб бу бәла; 
Гахда, Газахда, Шәкидә бәрмәла, 
Шишәдә, Ширванда вурур тәк сәбир. 

Бу ше’рин адһины демәсән дә өзүндән мә’лум олур ки, сөһ- 
бәт нәдән кедир. Ше’рә нәзәр салаг. Онун формасы ашыг 
пошмаларыны хатырладыр. Гафијәләр гошмаларда олдуғу 
кими а а а б-дир. Јазылыш тәрзиндә дә ашыг ше’ринә 
бәнзәјишләр јох дејил. Лакин ше’рин өз камиллији, гуввәтли 
үмумиләшдирмәјә малик олмасы, тәсвир васитәләринин 
дәгиглији, сүжетин бүтөвлүјү ану классик ше’римизә даһа чох 
бағлајыр. Бурадан белә баша дүшүлмәмәлидир ки, Сабир 
анҹа.г фолклорда вә классик әдәбијјатдакы сатирик үнсүрләри 
бирләшдирәрәк өз сатираларыны јазмыш, өз шәхсијјәти илә, 
субјектив арзусу илә һәрәкәт етмәмишдир. Бу әсла белә 
дејилдир. Бәлкә дә бә’зи шаирләр, јахуд ашыглар сәбрә аид 
ше’р јазмыш олсајдылар онда башга хүсусијјәтләрлә 
гаршылашардыг. Анҹаг Сабир тәк сәбрин доғурдуғу тәшвиши 
бүтүн Азәрбајҹана, Гафгаза шамил етмишдир. Үмумијјәтлә, 
гәләмә алдығы һәр бир мввзуну фәрди, шәхси характернндән, 
мүнасибәтиндән чыхарыб ону даһа үмуми һала кәтириб 
чыхармаг бөјүк сатирикин јарадыҹылыт принсипи иди. 
Сабирдән бәһс едән бүтүн алимләр дә онун ҹәһәтинә хүсуои 
фикир верирләр. Бу, шаирин демәк олар ки, өз шәхси 
јарадыҹылыг тәбиәтиндән ирәли кәлирди. 

Сабирин кәнҹ икән белә гәсидә, мәдһ јазмагдан ачыгы 
кәлдијини вә һәҹв јазмағы севдијини тәсдиг едән А. Сәһһәт 
шаирин бу сөзләринн хатырладыр ки,—пулдан өтрү јалан 
мәдһијјәләр јазмагда игтидарым јох исә дә,—догру һоҹв 
јазмагда чох һүнәрлијәм. Демәлн, бөјүк сатирнкин 
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гәлбинин дәринликләриндә иҹтимаи сатиранын ибтидг си 
олан һәҹвә белә мүиасибәт онун кәләҹәк јарадыҹы! 
талејинин парламасы илә нәтиҹәләнмишдир. Сабирин! 
руһу, варлығы һәҹвлә, сатира илә ујғун кәлирди.  Шаир өз 
әсәрләрини јазаркг дә истифадә еләдији мәнбәләрдән анҹаг 
мүәјјән ҹәһәт көтүрүб ону өз мәпсәдинә табе едирди. 

Доғрудур, Сабир јарадыҹылығынын илк дөврләриа 
һәҹвләр, гәзәлләр, һәтта бә’зи мәреијәләр дә јаз!мышд| һеч 
шүбһәсиз, о өз сатираларыны јарадаркән јарадыч! лығынын 
биринҹи дөврүндә јаздығы һәҹвчиликдән онлар әл чәкмиш, 
даһа әһатәли, даһа үмуми мәеәләлә! мәшғул олмушдур. 

Сабир јарадыҹылығынын ил;к илләринјдә тәк-тәк ад| 
ларын тәнгидинә һәср едилмиш һәҹвләр јазырдыса,бу 
ҹәһәтдән ашыгларла вә клаееик әләбијјатымызда һәҹ јазан 
шаирләрлә б|ирләширди,—еонракы дөвр јар дыҹылығында 
иеә даһа бөјүк мәсәләләрә әл атыр. Шаир јенә дә ајры-ајры 
шәхеијјәтләрин тәнтидинә һа олунмуш сатиралар јазеа да, 
бу әсәрләр онун кәнҹлиј» дә јаздығы әсәрләрә әсла 
охшамырды. Мәеәлән, онун тилә өз хәсис, мөвһуматчы 
дүкан гоншусу алверчијәја дығы һәҹвлә оонралар 
Мәһәммәдәли шаһа аид јазды! һәҹв-сатиралары араеында 
мүгајиеәјә кәлмәјәҹәк дәрәчәдә фәргләр, тәвафүтләр 
олмушдур. Әлбәттә, ади  хәоисин, јахуд мөвһуматчынын 
тәнтидинә һәср едилШ һәчвлә, бөјүк бир дөвләти тәмеил 
едән, минләрин, милјо ларын талејини өз әлиддә тутмуш бир 
шаһын, сәркәрј нин ифшасына һәср олунмуш әсәр бир 
тутула билш бунларын ајры-ајры мәзијјәтләри олаҹагдыр. 

Сабир «Мән Шаһи-гәвишввкәтәм, Иран өзүмүнд| адлы 
һәҹвиндә Мәһәммәдәли шаһын һәриелијиии,  ешистлијини 
тәнгид етмишдир. «Сатырам» ад һәҹвиндә исә онун башга 
ҹәһәтләрини тәнгид атәш! 
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гутмушдур. Ше’рин мәзмуну, мүндәрәҹәси дәјишдији кими, 
онун формасы, шәкли дә дәјшндирилмишдир. Икинҹи ше’р 
биринҹијә ниобәтән даһа ојнаг бир вәзидә јазылмышдыр. 
Бүтүн бунлары демәклә үрәји сојумајан шаир шаһын 
Авр|Опада бир актриса илә ешгбазлығыны тәзәдән гәләмә 
алмыш, онун тамамилә нәфәшни кәсмишдир. Бөјүк сатирикин 
силоилә шәклиндә јаздығы бу һәчв-сатирада бир лоеманын 
ајры-ајры фәсилләри шми көтүрүлмүш, типин мүхтәлиф 
ҹәһәтләри тәнгид едилмишдир. 

Халгын ганБины ооран «зәли» кими бизә тәгдим едилән, 
сонра арыны, намусуну, гејрәтини, милләтини, дөвләтини 
сатан, «бојну јоғун», «иши ојун» олан бу дәләдузун, 
фырылдатчынын јахасындан Сабир јенә дә әл чәкмир, онун 
әсил-нәҹабәтани белә характеризә едир: 

Арсланлар бојнуна салдырдығын зәнҹирләр, 
        Г Намвәрләр гәтлинәчәкдирдијин шәмширләр, Атәши-гәһрү 

гәзәблә јахдығын тә’мирләр, 
Вәсфә шајандыр, һәгигәт, етдијин тәдбирләр, Үмми-Хаган 
оғлу бу гејрәт һалал олсун сәнә, 
Вердијин мәшрутеји-милләт һәлал олсун сәнә1 

Көрүндүјү кими, шаир шаһы анасынын оғлу, јә’ни 
атасындан бихәбәр, биҹ доғулмуш адландырыр. Сабир- 
шүнасл.ар кестәрирләр ки, Сабирин сатиралары нә Вагифин, 
нә дә Закирин јумшаг јуморудур, нә дә бир чох 
шаирләримизин (мәсәлән, мәшһур һәҹвку Лә’линин һәч- 
видир. Шаир бүтүн нәзирә вә тәзминләриндә көтүрдүјү һәр 
һансы бир мөвзуја, мәтләбә, сүжетә чох фәал, ҹидди, јарадыҹы 
мүнашбәт бәсләмишдир. Мүраҹиәт олунан шаирин 
мисралары, јахуд һәр һансы нүмунәләр ја бир бәһанә, ишарә 
кими алыныб и.нкишаф етдирилнр, тамамланыр, ја да һәмин 
истигамәтдә дәјишдирилир, бурада тәзәдән лирика јеринә 
сатира, вәсф, мәдһ әвәзинә һәч тәнгид, ифша, күлүш, кинајә, 
мәсхәрә бирииҹи сыраја ке 
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чир, ән нәһајәт исә интим, Шәхси, кичик мөвзу вә  риаллар, 
мәтләбләр дөнүб оатирикин гәләми алтынд тимаи, сијаси, 
мүасир мәзмун, мүндәрәҹә кәсб едир Сабирин бир шаир кими 
бөјүклүјүнү, даһилијини,  карлығыны үзә чыхарыр. 
Фи1кирләш1ирсән ки, белә ишләјәрләр. Бунунла да Сабир анҹат 
јарадг лыға хас олан мүһүм амилләри кәләҹәк шаирләрә дә 
рәдир. 

* * * 
Сабирин аталар сөзү вә мәсәлләрлә, һәҹвлә, ашы 

радыҹылығы. илә мүхтәсәр бәһс еләдијимиз әлатәси  шифаһи 
әдәбијјатла мүнасибәтинин анҹат кичик бир! сәсини тәшкил 
едә биләр. 

Бөјүк халг шаири бүтүн јарадыҹылығы боју фом рун 
тапмаҹа, бајаты, ләтифә, мүәмма вә сгбу кими фо ләр 
жанрларындан да өзүнә мәхсус бир мәһарәтлә истифадә 
етмишдир. Шаир бә’зән о гәдәр хәлшләширт халг онун да 
шифаһи әдәбијјат јарадыҹыларындан олдуғуну дүшүнүрдү. 

Сабир фолклорун кениш јајылмыш жанрларын бири олан 
тапмаҹадан да јери кәлдикҹә истифадә едди. Шаир бә’зән 
бүтөв әсәрини тапмаҹа үзәриндә гуру. Елә бил ики ушаг 
гаршынгар1шы,ја. дајаныб бир-бир! тапмаҹа дејир. Анҹаг бу 
гәрибә «тапмаҹа»ларда да бир өз сијаси, иҹтимаи 
фикирләрини ифадә етмәкдән кинмирди.  јанвар 1909-ҹу ил 
«Молла Нәсрәддин»  налынын 1-ҹи нөмрәсиндә белә бир 
«Тапмаҹа» дәрҹ ол' мушдур: 

Јумругдур е’тигадым, 
Хәлги басыб фәсадым, 
һазыр дуруб ҹәлладым, 
Зүлму ситәм мурадым, 
һәр јердә вардыр адым. 
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Тапмаҹаныи ахырында белә бир гејд вардыр: «Тапын ҝөрәк 
кимдир бу адам?» Сабирвш «Тапмаҹанын тә’бири> адлы 
јазы1сы:нда буна ҹаваб верилир. Шаирин тапмаҹаја ҹавабы ики 
һиосәдән ибарәтдир. Биринҹи һиосәнин өзү дә тапмаҹа 
характериндәдир. Бу һиосәдә дејилир: 

Нә лап кичик, нә чох да чох иридир, 
Гарны јоғун, бојну да дам тиридир, 

Руһу өлүб, нәфси һәлә диридир, 
Инсанијјәт палтарынын киридир; 

Сабир «Молла Нәсрәддин» журналында охуҹулара тәгдим 
едилән 4тапмаҹа»ја еләдији әлавәси илә ахтарылан објектин 
бир сыра даһа јени әламәтләриии јада салыр, ше’ринин икинҹи 
һиссәсиндә һәмин сорушулан типин ким олдуғуну белә ачыр: 

Мәмдәлидир, әскикләрин биридир. 
Молла әми, көр тапдым, ја тапмадым?! 

Бунларын ады тапмаҹадыр. Өзләри истәр форма, истәрсә 
дә мәзмунҹа шифаһи әдәбијјатдакы әсил тапмаҹалардан 
фәргләнирләр. Фолклорда кени-ш јајылмыш бир нечә 
тапмаҹаны јадымыза салаг: «Үстү зәми бичәрләр, алты булаг 
ичәрләр,—појун»; «Бир табаг алмаз, сабаһа галмаз,—улдуз»; 
«Чағырырам һүндүрдән, сәси кәлир кәндирдән,—телефон» вә 
с. көрүндүјү кими, бу әснл тапмаҹал‘арын «тә’бири» анҹаг бир 
сөзләдир. Сабир исә өз јазысында вериләи суала икигат артыг 
ҹаваб вернр. Бир тәрәфдән һәмин суалда гојулан маддәләрин 
јени тәркиб һиссәләрини јарадыр, о бири тәрәфдән дә һәм 
өзүндән әввәлкинә һәм дә өзүнүн бир нөв тапмаҹа 
характериндә олан јазысына ҹаваб верир. 

Сабир бунунла јени тапмаҹа нөвү јаратмышдыр. О, санки 
демәк истәјир ки, индики тапмачаларын өзләри иәзмлә 
верилир, гој оиларын тә’бири дә нәзмлә тапылсын. 



56 

 

Шаир тапмаҹадан өз мәгсәдинө мүвафиг кәлдији  бир 
васитә кими истифадә етмишдир.  

Бөјүк сатирикин чохлу суал-ҹаваб шәклиндә јазыј мыш 
ше’рләри дә вардыр. Бунлар да үстү өртүлү делир, сонра да 
ҹавабы верилир, јахуд һеч верилмир. Мәа лән, дөрд 
сәтирдән ибарәт ола.н «Тап көрүм!..», «А тапдым!..» 
ше’рләри дә беләләриндәндир: 

                                          Тап көрүм!.. 
һәп кичикләр кичик икән бөјүјүр, 
О нәдир ки, бөјүк икән кичилир? 

                                          Ал, тапдым!.. 
Бу кичилмәк фәгәт мүсәлманын, 
Бојуна һәр бир әмрдә бичилир. 

Бу кичик парчалар да тапмнҹаны хатырладыр. Шаир дә өз 
фикрини ифадә еләмәк үчүн тапмаҹ1асајағы бу үсулдан 
истифадә етмәји мәгсәдә мүвафиг сајмышдыр. 

Мә’лумдур ки, гәзет вә журналлар өзләринии мүхтәлиф 
мөвзуларда олаҹаг јазыларыны мүхтәлиф фори ларда да 
охуҹулара тәгдим едирләр. Бу јазыларда кү дәлик мәишәт 
мәсәләләриндән тутмуш ән бвјүк бејш халг һадисәләрә 
гәдәр һәр шеј өз ифадәоини тапыр. Белә ки, һәмин 
әсәрләрин мөвзулары бә’зән. инсанын сәрвәт малы, мүлкү 
олурдуса, бә’зән дә өзү олурду. Даһа доғрусу инеанын 
алыныб оатылмасы, һүгугларынын тапданм сы да 
мүәллифләрин гәләминә дүшүр, гәзет, журнал с 
һифәләринә чыхырды. Мәсәлән, «һәгигәт» гәзетинин ијун 
1910-ҹу ил 143-ҹү нөмрәсиндә дәрҹ олунан «Тапм; ҹасына» 
Сабирин јаздығы «Тапдым..» јазысы бу ҹәш дән диггәти 
ҹәлб едир. «Тапмаҹа»да дејнлир ки, баш ајаг арасында олан 
бәдән үзвләринин һәр бирини 225 сатырам. Башгасы она 
дејир ки, инанмырам. Бу да а! ичир ки, инан. Сонра исә 
тапмаҹаны тапана мүкафат вз едилир. Сабир бу 
тапмаҹанын ҹавабында дејир ки,  
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иымыз чох сағ олсун ки, бизи сатыб јандырды. Үмумијәтлә, 
бу јазыларда инсанын гијмәтсиз тутулмасы, онун гүрур вә 
шәрәфинин алчалдылмасы әлејһинә бөјүк бир етираз өзүнү 
кестәрир. Һаггында данышдығымыз тапмаја будур: 

«Баш илә ајаг арасында, 
— Сатдым! Сатдым! 
— Сән аллаһ?.. 
— Сән өләсән!.. 

  —Валлаһ инанмарам... 
— Бу өлсүн, инан!.. 
— Мән өлүм, нечәјә? 
— Бири 225-дән... 
— Пај, атоннан!.. 

 тапмаҹаны һәлл едәнә шоллар сујундан бир стәкан 
дүкафатымыз вардыр.» 
Сабир исә бунун мүгабилиндә јазыр: 

Гој сав олсун башымыз, дүшмәсин әсла ајаға, 
0 бизи торға гојуб, кәрчи сатыб јандырды; 
Бир гәдәһ шол... сују шимди ики јүз јирми бешә. 
.Бизә ичдирмәк илә јангымызы гандырды. 

бир аз дәриндән диггәт едилсә бу тапмаҹаларын јухары- 
акылардан тамамилә фәргли олдуглары мејдана чыхар урада 
бир нөв садәҹә олараг мүәллифләр мөвҹуд ҹар  әсәләлори 
тапмача ады илә охуҹулара тәгдим едибләр Сабирин 
ҹавабсыз јаздығы әсил дөрд сәтирлик бир Ганмаҹа»еы вар ки, 
онун тә’бирини охуҹуларын өһдәсид бурахыб: 

Кимдир о, арифи көрҹәк лозулур. 
Дејәсән башына одлар сачылыр? 
Көрҹәјин ҹаһили рәнки ачылыр, 
Санки саггалына көвһәр дүзүлүр! 
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Ву «Тапмаҹа»нБШ ҹавабы ајдындыр. Ону охујуб 
таран кими адамын көзү гаршысына фырылдагчы,  алдадан 
молла кәлир. Шаир, өз ши1карыны көрәндә бир көркәм ала;н 
бу дәләдузун рәомини вормәк үчүн маҹа жанрындан 
истифадә етмәји лазым билмишдиј Сабирин «Тапмаҹа» 
фелј|етону исә Мәһәммәдаға адлы бирисинин аилә 
ишләриндән бәһс едир. Фе'гон белә башланыр ки, бир белә 
мәсәл вардыр ки, «дај данышанын папағынын гулағы јыртыг 
олур». Әсәрмәсәлин үзәриндә гурулмуш, халг әдәбијјаты 
формада јазылмышдыр. Бүтүн јумору, сарказмы, кинајә 
теһзасы, мәсхәрәси вә мәсәли илә бирликдә шифаһи; 
бијјатдан истифадә јолу илә јарадылмышдыр.  бирҹә мөвзуну 
мүасир Һәјатдан алмышдыр. Лакин  бир зүмрәни тәмоил едән 
Мәһәммәдҹәфәр ағанын  мәсәләси шифаһи 
әдәбијјатымыздакы таимаҹалар  ширин, јығҹам, садә, дәрин, 
ҹәлтбедиҹидир. Бурада  маҹанын адындан бөјүк бир 
усталыгла истифадә етмишдир. 

Сабир јери кәлдикҹә фслклорун лајлај, бајаты, атмаҹа вә 
с. жанрларындан да истифадә едди. Бу истифадә шаирин 
јарадыҹылығына бир орижиү лыг кәтирмәклә бәрабәр, онун 
әсәрләринин  артырыр, онлары даһа да ревнәгләндирирди. 
Буш башга бу әсәрләрә һәмин истифадә милли бир дә 
верирди. Башга клаосик шаирләримиз кими Сабир ара-сыра 
бајатылардан истифадә етмишдир: 

О күн ки, адахладыз утандым,  
Оғланды, дедиз, әрин инандым.  
Әр бојлә олурмуш?! Инди гандым; 



59 

 

шағыдакы бајаты мәзмунҹа бир-биринә ујғун кәлир: 

Ағ алма алланыбдыр, 
Будагдан салланыбдыр; 

Ҹавандыр сөјләдиниз, 
Гоҹадыр, чалланыбдыр. 

абирин ше’риндә дә, бајатыда да гојулан мәсәлә тәхмиш 
ејнидир. һәр икиси гызын дилиндән дејилир, ејни зашда һәр 
икиоиндә бејүк наразылыг, алданыш ифадә етмишдир. 
Јахуд, шаирин мәшһур: 

Бизә көстәрмә, әзизим, о гәм ојлагларыны; 

гсрасы халг ичиндә кениш јајылмыш олан ашағыдакы 
јатыны јада салыр: 

Дағлар дағымдыр мәним, 
Гәм ојлағымдыр мәним. 
Диндирмә, ган ағларам, 

            Ахыр чағымдыр мәним. 

бир ики нүмунздә тәсвир васитәләри ејнидир. Лакин гејд 
мәлијик ки, баја.тылардан истифадә Сабир јарадычығы 
үчүн, мәсәлән, Вдгиф, Закир кими шаирләримизә нисбәтән 
о гәдәр дә характерик дејил. Јери дүшдүкҹә бир, мәсәлән, 
лајлалардан да бәһрәләнир, истифадә ирди. Онун 
«Тәрпәнмә, амандыр, бала гәфләтдән ајыл» Ше’ри бу 
дедијимизә јахшы мисалдыр: 

Тәр.пәнмә, амандыр, бала, гәфләтдән ајылма, 
Ачма көзүнү, хаби-ҹәһаләтдән ајылма! 

Лајлај, бала, лајлај! 
Јат, гал дала, лајлај! 

радакы кинајәләр, истеһзалар, ијнәләр, тиканлар аландан 
дәрин бир сафлыг, бир мүгәддәслик өзүнү көс- 
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тәрир. Бу «гәрибә» мисраларын арасындан шаирин  
арзулары бојланыр. 

Сабир бә’зән Доғрудан-доғруја өз гөјдләри илә вердији 
сәрлөв һәләрлә, бол-бол ишләтдији ғыш-сөјүшләрлә, 
тохундуғу адәт-ән’әнәләрл1ә вә с.  әдәбијјата бағланырды. 
Онун «Хәгани»  јазысынын башында белә бир гејд вардыр: 
«Улуларм дан ешитдијим». һәр шеј ајдындыр. Шаир 
халгичәрЈ дә долашан јары ҹидди, јнры әфсанәви бир һади| 
гәләмә алмыш, ешитдији кими дә ону охуҹуларынај 
дырмышдыр. Бу рәвајәти бә’зән Фүзулинин устады  бинин 
дә адына чыхырлар. һәмин рәвајәтин Шамахы рианты 
көрүнүр ки, Хатанинин адынадыр. Шифаһи әдәбијјатында 
белә шахәләнмәләр чох олур. Орада бир фолклор 
нүмунәсин1ин бир нечә вариант вә верш ола билир ки, 
бунлардан бириндән дә Сабир истифа мишдир. 

САБИРИН ТИПЛӘРИ ВӘ ФОЛКЛОР СУРӘТЛӘРИ 

Сабир өз дөврүндә, баш верән бөјүк сијаси, игтисади 
иҹтимаи һадисәләри вермәк үчүн фолклорда ҝениш 
јајылмыш образлардан да истифадә едирди. Бу обра 
васитәсилә шаир өз фикирләрини даһа габарыг» едә 
билирди. Мәсәлән, онун «Күпәкирән гарынын пара 
нәсиһәти» адлы ше’риндәки күпәкирән гары һе бизим 
нағыллардан таныдығымыз гары дејилдир ғылларда 
иштирак едән һәмин гарынын симасы,  охуҹулара јахшы 
мә’лумдур. Онун әсас ојј адам алдатмагдыр. Нағылларда бу 
гары һәмишә гәһрәманлары алдадыр, јолдан чыхарыр, өз 
истәдији јерләрә гачырыр вә с. Инди көрәк Сав 
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агарысы» нә едир? Күпәкирән гары һарда вар, орада ал- 
[атмаг да вар. Шаир һәмин гарынын бу әламәтини мәгсә- 
1инә ујғун кәлдији үчүн дәјишмәмишдир. Ше’рдәки гары 
шзлара өјрәдир ки, дүнјада вәфалы әр јохдур, она көрә [ә 
әрдән вәфа көзләмә. һәмишә әли әјри ол, әрини алдат. )рии 
ишә кедән кими .чағыр Хансәнәми, әт, дүјү, бал, ајмаг, 
шәкәр алсын; Шаһбаҹыја де ки, арвадлары чағырсын, ишрәт 
мәҹлиси гур вә с. 
Сабир бурада күпәҝирән тарыны тамамилә реаллашырыр. 
Ше’рдә һәмин гарынын һеч күпү дә көрүнмүр.Cөһбәт 
әфсанәви, замансыз, мәкансыз нағыллардакы ешәләрдән, 
ҹәннәтләрдән, бағлардан, дағлардан јох, мөвҹуд һәјатдан 
кедир. һеч бир нағылда бу гајдада ызлара, гадынлара 
узун-узады, ачыг-ајдын «мәсләһәт» охдур. Бу реал 
мәишәтдир ки, Сабир дә буну күпәкирән арынын дили илә 
белә тәсвир етмишдир: 

Миндир оҹаға газғаны, гајнат самавары, 
Чал најы, гавалы; 
Меһманлара һазыр елә мин дүрлү наһары, 
Вер күлчә,. гоғалы, 

 һәм гајмағы, балы; 
Әр фә’ләлик етсин, һәр күн ишә кетсин; 

                     Олма она һәмгәм, 
                     Ҹаны бәҹәһәннәм! 

         Сән чәкмә малали, 
      Гур мәҹлиси али, 
      Позма бу ҹәлали, 

Ај башы бәлали!.. 

Сабир .һәјатда мүшаһидә еләдији бә’зи деди-году се- ән, 
ҹаван, тәҹрүбәсиз гыз-ҝәлинләри јолдан чыхаран мәнфи 
хасијјәтли, мурдар нијјәтли гары сурәтини јаратмаг үчүн 
халг әдәбијјатында олан мәшһур күпәкирән ары образындан 
мәһарәтлә истифадә етмишдир. Илк ахышда Сабирин 
«күпәкирән гарысы илә фолклордакы 
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«күпәкирән гары»нын ишләри, әламәтләри арасында. шар, 
мүштәрәк, јахын ҹәһәтләр чох дејилдир. Нә  Чүнки, Сабир 
орижинал шаир иди. О өз ше’рләр бә’зән мәшһур адлардан, 
бә’зән мә’лум сүжетләрдәнј зән дә чох ишләнән тәсвир 
васитәләриндән, бә’зән кег јајылмыш тәсвир үсулларындан, 
бә’зән таныш мотив дән вә едән истифадә едирди. Такин 
шаир бу ишдә сәрбәст һәрәкәт едирди. Шаирин ән бөјүк 
орижиналл|ј онун сөзүн там мә’насшда јениликчи, 
ингилабчы о| сында иди. Сабир јашадығы мүһити, тарихи 
һадисәда; чәмијјәти инкишафда алырды. 

Әтрафда мүтәмади тәбәддүлатлар баш верирдилары 
көстәрмәк, тәсвир еләмәк ваҹиб иди. Сабир бу  көрүр, дујур, 
гәләмә алмаға бөјүк еһтијаҹ һиссе ди. Бунун үчүн она 
мүхтәлиф, рәнкарәнк, анлашыј тәзә, тә’сирли ифадә 
васитәләри ахтармаг, тапмаг, ләтмәк лазым кәлирди. Шаир 
елә фолклора да мүраҹиәт едирди. Лакин фолклор Сабир 
үчүн  дејил, мәгсәдә чатмаг үчүн бир васитә иди. 

Халг әдәбијјатында чох мүһүм јер тутан сурәтләр, бири 
дә аллаһ сурәтидир. Она фолклор да дејирләр. Фәләк көјләр 
мә’насыны верән әфлак сдәндир. Билиндији кими, аллаһ 
мәфһуму да көјлј әлагәдардыр. Бәс нә үчүн аллаһа бә’зән 
фәләк дејә. раҹиәт едирләр Халг аллаһа бирбаша өз е’тираз 
билдирмәјә, она гаршы чыхмаға чәкиндији үчүн до јолла, 
фәләк сөзү васитәси илә она өз мүнасибәтиниј дырмаг 
истәмишдир. 

Ел әдәбијјатында аллаһа икили мүнасибәт варј һәтта 
фолклорда нәзир-нијаз вермәклә аллаһы јолз кәтирмәк олур. 
Белә ки, бизим әксәр дастанларыми гәһрәманларынын 
әксәријјәти чохлу нәзир-нијаздан! ра доғулурлар. Куја бу 
заман аллаһын гәлбинә  кәлир, өз бәндәсинин арзусуну 
јеринә јетирир.  
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Вахтилә аллаһа авам, ҹаһил, надан адамлар рүшвәт вер- 
мәкдән дә чәкинмирмишләр. С. Ә. Ширванинин «Аллаһа 
рүшвәт» ше’ри бу е’тигадын мәһсулудур. Бир сөзлә шифаһи 
әдәбијјатда аллаһа һәм бөјүк еһтирам, һәм дә еһгираз өзүнү 
көстәрир. Шүбһәсиз ки, биринҹи икинҹидән даһа 
гүввәтлидир. XVII әсрдәјашамыш Дәлләк Мурад аллаһа белә 
мүраҹиәт едир: 

Гадир аллаһ, буду, сәндән диләјим, 
Сән әрди намәрдә мөһтаҹ еләмә! 

Башга бир ашыг исә буну өзкә ҹүр, јә’ни јалварма јолу илә 
дејил, бир нөв һејфсиләнмә, наразылыг јолу илә дејир: 

...Фәләк зәһәр гатды чохлар ашына, 
Чоху өмрүн тамам ејләди бир күн. 
Чохлары мәҹлис гурду, дөшәтди халы, 
Галды бу дүнјада дүнјанын малы. 

Удду гара торпаг о Рүстәм Залы, 
Көр чәрхи-һөкмдар нејләди бир күн. 

Биринҹи вә икинҹи ше’р маһијјәтҹә, мәзмунҹа ејни 
[ејилдир. Икинҹи мисалда халг ашығы чохларынын инына 
зәһәр гатан фәләјә гаршы чыхыр. Мәҹлисләр гуран, халылар 
дөшәјән, ордулар мәғлуб едән Рүстәм  гара торпаға басдыран 
чәрхи-һөкмдар ашығын үрәинҹә дејил, ола да билмәз. Ше’рин 
үмуми руһундан бу аразылыг, аллаһла разылашмамаг ајдын 
һисс едилир. бајатыларында бу наразылыг даһа габарыг 
верилмишдир. 

Аман, аман, дад фәләк, һеч 
олмадым шад фәләк. Бу 
етдијин зүлүмдән, 

                                 Бир өзүн дә дад фәләк. 
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Фәләји диндирәјдим, 
Тахтындан ендирәјдим. 
Јазысын јазан јердә, 
Гәләмин сындырајдымТ 

Көрүндүјү кими, бурада бојалар бир аз да түндлән 
рилмишдир. 

Үмумијјәтлә, Сабирин динә, аллаһа мүнасибәтк- 
биршүнаслыгда мүбаһисәлидир. Лакин бир һәгигәт 
дындыр ки, Сабир вахтилә дини тәрәннүм едән ше'рдә 
јазмыш, һәтта «һопһопнамә»нин 1922-ҹи ил нәшр 
«Ејди-мөвлуди-нәби», «Тәһәссүратым», «Нөвһә» вә с. 
дини ше’рләри дәрҹ олунмуш һамынын фикринә 
көрә,—биз дә бу фикирдәјик, ше’рләрдә лирик 
гәһрәманын иддиалары күлүнҹ, һш ри ҹылыз, үслубу 
моллакунәдир. Лакин Сабир ш һәјатында нә. гәдәр 
диндар олса да, динә, аллаһа бә’зән тәрәннүмедиҹи 
ше’рләр јазса да, реалист сат ларында онун динлә, 
аллаһла разылашмадығы,  бәзән. онлара гаршы 
ҹыхдығыны көрмәк чәтин да Шаир јазыр: 

Алданмарам ки, доғруду ајинин, еј әму, 
Кәссин мәни, һәгиги исә динин, еј әму. 

Бу кичик парчанын өзүндә һәм бөјүк хәлгилик, һә 
динә, аллаһа гаршы мүәјјән шүбһәчилик әһвали-руһијјә 
си вардыр. Сабир динә инанмагда тәрәддүд едиб  ки, о 
һәгиги диндирсә, гөј мәнә нә билирсә етсин.  

Јахуд: 
Аллаһү пејғәмбәр, имам, һәм 
дә зијарәткаһ тамам, 
Моллаја мал олмуш, балам, 
Лал ол, дејир, тәрпәтмә ләб, 
Ја лил’әҹәб, ја лил әҹәб! 
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Ву шердән дә асанлыгла баша дүшмәк олар ки, моллалар 
аллаһ-пејғәмбәр, имамдан анҹаг өз чиркин мәгсәдләринә 
чатмаг үчүн бир васитә кими истифадә едирләр. 

Беләликлә, Сабир ше’риндә аллаһа мүнасибәт фолк- 
лордакындан фәргләнир. Халг әдәбијјатында аллаһа гаршы 
гығылҹым шәклиндә олан наразылыг, шикајәт Сабирдә бә’зән 
инкарчылыг, үсјанкарлыг дәрәҹәсинә галхыр. Шаир башга 
бир ше’рдә јазыр: 

Нә рәһм биләр, шәрм ганар, ағламаг анлар, 
 Бөјлә фәләк олмаз. 
                       Јох бөјлә ики дилли,- јаман үзлү ҹәфакар, 

Бир зәррә утанмаз. 

 Бу ше’рдән бир нечә мә’на һасил олур. Әввәла, шаир фәләк 
дејәндә бәлкә дә дөврү, зәманәни нәзәрдә тутур. Мкинҹиси, 
шаир бурада ајры бир усталыг да көстәрмишдир. О, бир  илә 
бөјүк бир објектин маһијјәтини ачмышдыр. Е’тираз едә 
биләрләр ки, Сабир бурада Аллаһа тохунмамышдыр. Ола 
билсин ки, бу беләдир. Анҹаг охуҹу фикирләшир ки, халгын 
гәдим тәсәввүрүндә Иүнјаны идарә едән бир гүввә 
мөвҹуддур. Бу гүввә нә злурса-олсун Сабир ону «ики дилли, 
јаман үзлү ҹәфакар» адландырыр. Бу да долајы јолла елә 
аллаһа гаршы мчыхмағын бир нөвүдүр. Бәлкә дә шаир 
үрәјиндә аллаһа н(Чох садиг олмуш, ону тәнгид етмәк 
хәјалына ҝәлмәмишдир, лакин онун реалист үслубда јаздығы 
ше’рин бағышчадығы објектив тә’сир бунун тамамилә 
әксинәдир. Сабирин типләриндә милли калорит, фәрди 
хүсусијјәтләр вә тарихән конкретлик чох күҹлү олдуғу кими, 
онларда бөјүк бир үмумиләшдирмә хүсусијјәти дә нәзәрә чар- 
пыр; бу шаирин мүсбәт јарадыҹылыг кејфијјәти иди. 

Сабир халг әдәбијјатында олан сурәтләрә јени-јени 
сифәтләр вермәклә онлары даһа да инкишаф етднрирдн. 
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сәрин әввәлләриндә шаирин иблисә мүраҹиәт  етмишдик. 
Белә мөвһуми сурәтләрә Сабирин! ҹиәти тәсадүф кими 
гәбул едилмәмәлидир. БеләкиЈ јарадыҹылығында. иблис, 
ҹин, шејтан, әрдо, гулјаба с. бу кими мифик, әфсанәви 
сурәтләрә  мәһз буна көрә дә бу сурәтләрин, бә’зән дә бу 
тәсләрин мәншәји, мәзмуну, маһијјәти, функсијасы һаг 
мүхтәсәр мәлумат вермәк фајдасыз олмаз.  

Фолклорда ишләнән белә «һазыр» сурәтләрдән 
чиндир. Ҹин һаггында халг ичәрисиндә мүхтәллиф вә 
пәракәндә сөһбәтләр, фикирләр, тәсәввүрл мушдур ки, 
бунлар сонралар ләтифә, нағыл,  әфсанә шәклиндә шифаһи 
әдәбијјата кечмишдир. Инсанлар дүнјада зүлмәтлә ишыг, 
хејирлә-шәр ол дүшүнмүшләр; онлар тәбиәт гүввәләринә 
гаршыач дуглары үчүн өзләри зооморфик, астрал сурәтлш 
дыр, онлара сәҹдә едирдиләр. Бу анлајышлар сонр; дини 
рәнк алмышдыр, Мәсәлән, Зәрдүшт дининз. дүнјада ики 
бир-биринә зидд гүввә—хејир аллаһы; мүзд (Аһурамазда) 
вә шәр аллаһы Әһриман әбәди олараг вурушур. 

Нағылларда әсасән шәр гүввәләри тәмсил едәнднј 
Әһриманын көмәкчиләри олмушлар. Дивләрин мәншәләри 
хејирхаһ имиш. һәтта онлара ишыг  демишләр. (Р. Л. 
Ерлих). 

Ҹинләрин дә оддан әмәлә кәлмәси һаггында: әсатири 
рәвајәтләр мөвҹуддур. X әср әрәб тариғ Тәбәри јазырды ки, 
мәхлугатдан аллаһ әввәл дә јаратды ки, она ҹан дејирләр; 
јетмиш мин ил сонрај дан ҹини хәлг етди. Бөјүк азәри 
шаири М. Ф «Мәтләүл-е’тигад» әсәриндә ҹиндән бәһс 
едәркән» рирди) ки, философлар беш ҹөвһәрин, јә’ни 
маддә, руһ, форма вә ағлын мөвҹудијјәтини исбат етмив 
Еһкама кәлдикдә ону үч һиссәјә ајырмышлар бир 
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 маһијјәтҹә хејир олуб, шәри олмајан варлыг ки, мәшдир. 
Икинҹиси, маһијјәтҹә шәр олуб хејирсиз варлыг  шејтандыр. 
Үчүнҹүсү һәм хејир, һәм шәр ишә габил елан ҹиндир. Бурада 
ҹинин хејир үчүн дә габил олмасынан бәһс едилмәсинин 
сәбәби онун мәншәҹә дивлә бағлы олмасындан ирәли 
кәлирди. 

Ҹинләрин әсас хүсусијјәтләриндән бири ондарын һәр 
чилдә дүшә билмәләридир. Онлар көзәл гыз, гоҹа гары, 
пәзәвәнк киши, ҹаван оғлан вә с. сифәтләрдә адама көрүнә 
билирләр. Белә вахтларда, јә’ни адамларла мүнасибәт заманы 
онлар ән мүнасиб сифәтдә—гијафәдә адамлара јанашырлар. 
Мәсәлән, ҹаван оғланлары гыз чилдинә, көзәл гызлары оғлан 
ҹилдинә дүшүб чағырырдар. Бүтүн ишләри дә нә вәҹһлә 
олур-олсун инсанларын ағлыны оғурламагдыр. 

Әсатирә көрә, ҹинин биринҹи әламәти онун инсанларын 
ағлыны алмасыдыр. Ҹин чох һијләкәр, сеһрбаз олур, 
инсанлары алдадыр. Адам кеҹә јатдығы јердә бир дә көрүр ки, 
бүтүн аләм тој-бајрама дөнүб. Јемәк-ичмәк ашыб-дашыр. 
Кабаб-плов бир-биринә гарышыб, јејәнә миннәт. Инди бурада 
бир шәрт вар, једин, нәфсинә гул олуб о јемәкләрә тамаһ 
салдын, мәсәлә битди, ағлын әлиндән кетди. Јемәдин, бәхтин 
кәтирди, ҹинләрин бүтүн һијләләри пуч олду. 

Јухарыда дедик ки, ҹинләр ағлыны алмаг истәдикләри 
адамын әксәрән јухусуна кәлирләр. Лакин бу һәмишә белә 
олмур. Онлар адамын ојаг вахтында да көрүнә билирләр. 
Тәсәввүрә көрә, бу һадисә чох заман бағларда, мешәләрдә гоз, 
әнҹир ағаҹларынын дибиндә баш верир. Она көрә дә бу 
ағаҹлар оҹаг сајылыр (һәлә инди дә мөвһумата инанан бә’зи 
адамлар белә ағаҹларын алтында јатмазлар). Ҝөрүрсән ки, 
ағаҹларын биринин дибиндә бөјүк бир шәнликдир. һадисә 
кеҹә олур. Сәни дә бу мәҹлисә дә’вәт едирләр, габағына хөрәк 
гојурлар. Әкәр сән 
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1
 о саат бисмиллаһ дејә билдин (чүики куја ҹинләр заман 

зәрәрсизләширләр) ҹанын гуртарды. Буиун г тәкҹә 
бисмиллаһир-рәһманиррәһим демәк кифајз (ҹинләр Рәһим 
адындан горхурлар). Онда көрәча ки, синиләр вә с. гуру јер 
олур, хөрәкләр дә  пејин-хөрәкләри јејиб ағлыны тәһвил 
вермәлјј Бунун үчүн бир јол да одур ки, кәрәк үстуидә ијш 
санҹагдан бир шеј сахлајасан. Чүнки ҹинләр куја пи. 
әшјалардан горхурлар. Әкәр ҹәсарәтин чатыб һәмиг нәни, 
санҹағы ҹинин үстүнә санҹа билсән, о ҹин  боју сәнин гулун 
олар, нөкәр кими неҹә истәсән, еләҹә дә ишләдә биләрсән. 
Галды ҹини ишләтмәк, сирри дә ондак ибарәтдир ки, кәрәк 
ҹини иш даж көндәрәндә әмри, сифариши, бујруғу Сабир 
кимитә| деЈәсән. Мәсәлән, десән ки, кет су кәтир, ҹин кети; 

ҹәк, су да кәтирмәјәҹәк. Ҝәрәк дејәсән ки, кетмә. Онда ҹин 
әдәб-әрканла кедиб су кәтирәҹәк. 

Бизим ҹин Һаггында дакышмағымызын әсас са Сабирин 
һәмин сурәтә чох тохунмасыдыр. Онларла нүмунә кәтирмәк 
олар ки, шаир бунларын һамысында мәнфи сурәтини ҹинә 
охшадыб. һеч шүбһәсиз, Сабај сатирик типләри реал 
адамлардыр. Лакин бу реал  ајлардан бә’зиләри өз 
дөврләриндә елә ишләр көр ки, бунлары ҹин әмәлләри илә 
мүгајисә етмәк олар һаггында ујдурулан, инсан ағлына, 
шүуруна, идрак? сығмајан әһвалатлар кими, Сабирин мәнфи 
гәһрә» ларынын ишләри дә инсан дүшүнҹәси, инсан зәкасы 
мәгбүл дејилдир. 

Шаирин белә гәһрәманлара мәнфи мүнасибәт ајдындыр. 
Онларын охшадылдығы ҹинә дә бәлкә дә даһа гаты, даһа түнд 
мүнасибәтин олду сүбут етмәјә еһтијаҹ јохдур. Мәһз буна 
көрәдир  сәнәткар мәнфи типләрин мүхтәлиф 
ҹәһәтләрини,јәтләрини, әламәтләрини, хүсусијјәтләрини 
охуҹу 
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чатдыра билмәси үчүн мөвһуми ҹин сурәтиндән истифадә 
едир. 
Сабирин «Нәфсин гәрәзи, ағлын мәрәзи» шериндә гәләми 
иәфсииин гурбаны ејләјән» тип өзү һаггында белә јир: 

Бир һијлә еЈләрәм, едәмәз ҹин мәним гәдәр. 

 арвад» ше’риндәки һаҹы сәһәрә кими јатмајан, сәс салан 
ушаглар Һаггында белә дејир: 

Ах, бу ушаглар неҹә бәдзатдылар,  
    Лап дејәсән ҹин кими 6ИР затдылар! 

ојма, кәлди» ше’риндә исә «горхудан бағры јарылыб назик 
ипә сарылан» гызҹығазын гышгыра-гышгыра дији бу сөзләр 
чох дәһшәтлидир: 
                                         Вај, вај дејәсән бәшәр дејил бу, 

        Бир шәклә ујан тәһәр дејил бу! 
Аллаһы севирсән әр дејил бу, 

  Әрдоду,' габанды, гојма кәлди, 
Дидары јаманды, гојма кәлди! 

диггәт етдикдә, бунларын һәрәсиндә ҹин бир хүсусијјәти  
охуҹулара чатдырылыр.Ше’рдә ҹинин ҹилддәндә 
дүшмәсиндән данышылырса,  ше’рдә онун гышгырмасындан, 
һәмишә ојаг галмасындан бәһс едилир. ше’рдә исә ҹинин 
бәдһејбәт, горхунҹ симасы јада дүјүр. 
Биринҹи ше’рдә Сабир ҹин кими һор чүр һијлә ишләтмәји 
баҹаран, һәтта ҹиндән бетәр, ҹинин едә бнлмәдији кәләкләр 
гуран, фырылдаглар дүзәлдән типи ҹинлә 
фшылашдырмышдыр. һор пкиснпә шаирин мүнасибәти 
әифидир. Үч арвадлы һачыпын днлпндән ушаглар Һаггында 
дејилән мисраларда да шанр өз гәһрәчлнынын ахили аләмини, 
мә’нәвијјатыны даһа дәриндән ачмаг 
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үчүн ҹин сурәтини тәшбиһ сечмишдир. Чүнки онларын 
бејниндә ҹиндән башга варлығын олмасынај аздыр. һаҹы 
елә ушаглары ҹинлә мүгајисә едә  онун өзү дә, 
охшатмалары да ејни мәзмундадыр ше’рдә исә нәнәсиндән, 
анасындан ҹин-әрдо һал рәвајәтләр ешитмиш ғызҹығазын 
өзүндән  бөјүк олан, үстүнә гурд кими шығыјыб кәлән  ҹинә 
охшатмасы да чох тәбии сечилмишдир. Сај ифадә 
васитәсиндән дә јериндә, мүвәффәгијјәтлән дә етмишдир. 
Демәли, шаир өз реал һәјати  әфсанәви, мөвһуми 
сурәтләрин көмәји илә чох шәкилдә ифадә едә билирди.   

Фолклорда адына чох раст калдијимиз  бири дә 
шејтандыр. Ш. Самијә көрә иблИс әрәбсәҹәми «абалис» вә 
ја «әбалис»дир ки, бунун дај шејтан демәкдир. Л. 
Климовичә көрә бу, Шәргш шејтан, Авропада, рус вә јунан 
әдәбијјатында  д’јавол, сатана адланыр. Шејтан әввәлҹә өз 
мәиј көрә тамамилә башга е’тигадларла бағлы олубЈ түрк 
гәбиләләри мүхтәлиф һејван шәкилләрини  едән һејван 
формалары јаратмыш, онлара мүхтәлиф  адлар вермишләр. 
Лакин бунларын руһла (шејтан бир әлагәси олмајыбдыр. 
Онлара јерли Сибир монголлар онгон дејибләр. (Д. К. 
Зеленинр ралар бу сатана, шајтан вә с. сәс дәјишмәләри 
синдә кәлиб шејтана чеврилмишдир. 

Шејтан башга мөвһуми анлајышлара нисбәтән 
кенишдир. 0 инсанын мә’нәви аләми илә бағлыдыр бир 
шифаһи әдәбијјат әсәри олмаз ки, шејтан орад бәт планда 
верилсин. Халг идракында бу сурәтп мәнфи гәбул едилир. 

Бөјүк әдибимиз Ҹ. Мәммәдгулузадә «Шејтан» 
фелјетонунда көстәрирди ки, дүнјанын һеч бир синдә, һеч 
бир тајфа арасында шејтаи о гәдәр  
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ки, биз мүсәлманлар арасындадыр. Әдиб өз сөзүнә авам 
едәрәк јазырды ки, һәр бир ишдә, һәр бир мәгама, мәсҹид вә 
минбәрдән башламыш евләримизә, күчәләримизәдәк өз 
гәлбләримизи шејтанын ады илә долдурмушуг. Бурадан да 
бир даһа ајдын олур ки, вахтилә вам адамлар арасында 
шејтанын нә бөјүк шөһрәти вар миш. Јазычыларымыз буна 
гаршы даима мүбаризә апарырдылар. 
Шифаһи халг әдәбијјатында шејтанын әсас вәзифәси дамы 
алдатмаг, ону јолдан чыхармаг, ону гызышдырагдыр. «Бир 
дәли шејтан дејир»,—мәсәли чох мәшһурдур. О олдугҹа 
һијләкәрдир. һәтта оғулу ата илә, фдашы гардашла, ананы 
гызла вурушдурур. Шејтанын ррики илә инсан тәбии 
вәзијјәтиндән чыхыр, онун әлиндән хәталар баш верир. Өзү 
дә бу шејтан тәсәввүрдә әјҹа чох балаҹа, јөндәмсиз, ејбәҹәр 
бир варлыгдыр. Бу злаҹалығы илә адамлара кәләк кәлир, 
онлары вурушдурур. 
Сабир бу сурәтә дә өз јарадыҹылығында мүәјјән јер фмиш, 
реал сурәтләри илә шејтанлары гаршылашдырышдыр. 
Шаир о дөврдә јашајан, фитнә-фәсад төрәдән, шичән, 
шәр-бөһтан атан инсанлары шејтанлардан да иағы тутур. 
Иш о јерә кәлиб чатыр ки, шаирә көрә һәт бу әфсанәви 
шејтанлар,—белә әмәл саһиби олан иншлардан даһа 
рәһмли, һуманист вә сәхавәтли олурлар. Зәрадән бир дәли 
шејтан дејәр: инсанлар, инсанлар» е’риндә Сабир јазыр: 

Бәшәрсиз, сиздә ган төкмәк тәбиидир, ҹибиллидир 
Бу фитрәтдән узагдыр, шүбһәсиз, шејтанлар, ннсан 

ган төкән инсан адамы јолдан чыхаран шејтандан даһа 
дәһшәтлидир. Сабир буну демәк истојир. Көрүн фолклор 
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сурәти шаирин типинин симасыны неҹә бөјүк бир рәтлә 
ачыр. Јахуд: 

— Сөјлә, тәгсири нәдир, тапдалајырсан јазығы? 
— Бојлә ишләр чох олур, ҹүмләси шејтан ишидир!  
— Етдијин ҹүрмүнү ш-ејтан адына чыхма, онун ! 
                               Јох бу ишдән хәбәри, сөјлә: мүсәлман ишидир!  

Шаир демәк истәјир ки, «шејтан иши» — «мүсм ишин»дән 
нисбәтән чох пак, тәмиз вә јахшыдыр. 

«Лејли вә Мәҹнун» дастаны вә бу мөвзуда  Низами, 
Фүзули вә башгалары тәрәфиндән ишләнән әсәрләр халг 
ичәрисиндә чох кениш јајылмышдыр.Халг 
дастанЛарымызын һәм мәзмун, һәм до ш сында јазылмыш 
Фүзули «Лејли вә Мәҹнун»у сәпкис Сабир дә 
«Лејли-Мәҹнун» адлы бир ше’р јазмыш» Дејә биләрләр ки, 
Сабир бурада Фүзулидән тә’сирлә4 халг әдәбијјатындан јох. 
Бу һәгигәтән дә беләдир.  Сабирин бу ше’ри долајы јолла да 
олса шифаһи әдәбијјатла әлагәдардыр. Әввәла, Лејли, 
Мәҹнуиун сурәт.| јазылы әдәбијјатдан әввәл дә мөвҹуд иди. 
Сонралар һәр икисиндә дә, јә’ни һәм јазылы, һәм дә 
шифаһиј бијјатда паралел јашамагдадырлар. Бу саат да 
әдәбијјатда «Лејли вә Мәҹнуи» әсәрләри олдуғу  фолклорда 
да ејни адлы дастан, рәвајәт, әфсанәләрдир. Бир сөзлә, 
Низами «заваллы ашигин сурәтиним бајҹан фолклоруна 
даһа дәриндән дахил етмидој Бертелс, Фүзули исә 
«Ашиги-садиг мәнәм, Мәчм анҹаг ады вар» демәклә өзүнүн 
дә халг ичәрисиндә онун ады гәдәр кениш јајылдығына 
ишарә етмиш! Мә’лумдур ки, бә’зән ел мәсәлләриндә дә 
Фүзули Мәҹнун адлары гошалашырлар: 

Фүзули дәрд әлиндән даға чыхды, 
Дедиләр бәхтәвәр јајлаға чыхды,— 
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дејән халг, буну бәзән: 

Мәҹнун дәрд әлиндән даға чыхды, 
Дедиләр бәхтәвәр јајлаға чыхды!— 

кими дә дејир. Бу нүмунәләрдә Фүзулинин әфсанәви ешг 
фәдаиси олан Мәҹнун гәдәр халгын бәдии тәфәккүрүнә дахил 
олдуғу көстәрилмишдир. Ҝөрүндүјү кими, Сабир Фүзули 
гәһрәманлары васитәси илә халг әдәбијјатына говушур..О, да 
өз ше’ринин адыны «Лејли-Мәҹнун» гојмушдур. Фүзули 
әсәриндә олан Мәҹнундан фәргли олараг бу Типдә Мәҹнундур, 
анҹаг Лејлијә јох, башга шејләрә: 

 Нә сејри сәфаиы хошлајырсан, 
Нә дәрси, китабы бошлајырсан. 
Мырт-мырт охујуб мырылдајырсан, 
Гарға кими һеј гырылдајырсан. 
Әјјамү-бәһарү күлдүр оғлум, 
Гојма мәни гәмдә, күлдүр оғлум. 
һәмсинләрин сәфада, бағда, 
һәмәсрләрин чәмәндә, дағда. 
Бә’зиси кәзиб дә киштзари, 
Гуш әлдә Көзәтләјир шикари; 
Бә’зиләри бир тәрәфдә хәлвәт, 
Адәтҹә едәрләр ејшү-ишрәт; 
Бә’зисн олуб гумарә мәшғул, 
Бә’зиси шәрабә, јарә мәшгул. 

Белә мә’лум олур ки, бу кишинин оғлу анчаг кнтаб 
охумагла мәшғулдур, тәһсил алмаг истәјир. Ҹаһил ата бундан 
нараһатдыр, она башгалары кими ше’рдә садаланан ишләрлә 
мәшғул олмағы төвсијә едир. Китаб әсрн, тәһсил әсри олан 
дөврдә бунларын ашиги олан оглан атаны тә’мин етмир. Әкәр 
бу һал Фүзулинин әснл Мәчнунунда олсајды, онун атасы әсла 
фикир чәкмәзди. Сабирин тәсвир етдији ата исә оғлуну 
гумарбаз, әјјаш вә с. сифәтләрдә көрмәк истәјир. Јенә дә бөјүк 
сатирик мә'лум 
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сурәтләрә өз фикирләрини там ифадә етмәк үчүн, олара 
мүмкүн гәдәр габарыг тәсәввүр вермәк үчүш хунмушдур. 

Ел ичәрисиндә инди дә бир сыра мөвһуми рәвајәи јашајыр 
ки, бунларын әсас сурәтләриндән бири хортда дыр. Бу сурәт 
әсасән өлү илә әлагәдардыр. Адындани рүндүјү кими бу кәлмә 
хортдамаг, јә’ни ојанмаг,  јарыб чыхмаг вә с. мә’налары верән 
сөздән әмәл кәлмишдир. Әсасән ушаглары горхузмаг үчүн 
ишләд? лир. «Бојлә хортдан кәлди, дур гач» сөзләрини  тифлә 
де» дејә Сабир мәһз буна ишарә етмишдир. Адам өләндән 
сонра бә’зән хортдајыб өз евинин баҹасын кәлир ки, көрүм 
мәндән сонра евдәкиләр нејләјирж һәтта һәфтәниы мүәјјән 
күнләри вар ки, һәмин күнләр һәр аиләнин өлүсүнүн руһу куја 
онун дамынын үстүр олур. Кәлән өлүләрә пај вермәк дә бир 
адәтдир. «Өлү ш јы» ифадәси дә бурадан әмәлә кәлмишдир. 

Сабир бу хортдан «сурәти»нә дә бир сыра ше’рләрк дә 
тохунмушдур. Бөјүк сатирик халг ичәрисиндә  хунҹ бир 
«варлыг» кими шөһрәтләнән бу сурәтин мз һәмин әламәтиндән 
истифадә едир. Доғрудур, шаир  горхунҹ «сурәт»ин варлығына 
инанмыр, «бојлә сөзләрини ҝет тифлә де»,—дејир. Анҹаг о, 
халг ичәрисиндә олан бу тәсәввүрдән бир тәсвир васитәси 
кими јери дүш дүкҹә истифадә едирди. О, «Горхурам» 
ше’риндә јазыр 

 Ҝаһ енирәм сајә тәк орманлара, 
          Јыртычы һејван көрүрәм горхмурам. 

                                    Үз тутурам ҝәһ нејистанлара,— 
     Бир сүрү аслан көрүрәм горхмурам. 

Мәгбәрәликдә едирәм кәһ мәкан, 
       Гәбрдә хортдан көрүрәм горхмурам...  

Шаирин бу сајдыглары һәгигәтдә чох горхунҹ шејләрдир. 
Лакин јыртыҹы һејвандан, асландан, хортдандан горхмајан бу 
ҹәсарәтин саһиби ахырда дејир: 
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Лејк, бу горхмазлыг илә доғрусу, 
Ај дадаш, валлаһи, биллаһи, таллаһи, 
Һарда мүсәлман көрурәм горху'рам/ 
Бисәбәб горхмајырам, вәчһи вар, 
Нејләјим ахыр, бу јох олмушларын, 
Фикрини ган-ган көрүрәм, горхурам, 
Горхурам, горхурам, горхурам! 

Демәли, хортдан шаирә «фикр.и ган-ган» олан мүсәлма- нын 
чох горхунҹ олмасыны кестәрмәк үчүн кәрәк олуб- | муш. 
Бунунла Сабир демәк истәјирди кИ, еј надан мүсәл- манлар нә 
үчүн өзүнүзү, • ушагларынызы хортданла | горхудурсунуз, елә 
өзүнүз ән горхулу, һәтта о ады вар, өзү јох олан тәсәввүрдәки 
хүлјалардакы «варлыг»лардан ! да горхулу варлыгсыныз. Бу 
шаирин үслуб хүсусијјәтлә- | риндән бири иди. 
Биз бура гәдәр гысаҹа олараг Сабирин «шејтан», |«хортдан», 
«иблис», «ҹин», «әрдо» вә с. бу кими мөвһуми, рмифоложи 
сурәтләрдән истифадә етдијиндән данышдыг. г Бу белә баша 
дүшүлмәмәлидир ки, бөјүк шаир јухарыда һаггында бәһс 
еләдијимиз сурәтләрә ссвә-севә, истәјә-ис- | тәјә мүраҹиӘт 
етмишдир. Бу гәтијјән белә олмамышдыр. 

XX әсрдә бүтүн молланәсрәддинчиләр, о ҹүмләдән Са- бир 
дә бу ҹүр дини, мөвһуми е’тигадлар әлејһннә мүба- . ризә 
апармышлар. Ҹ. Мәммәдгулузадә «Өлүләр» комеди- јасында 
бир «Исфаһан лоту»сунун «өлү дирилтмәк» кими күлүнҹ, ағла 
батмајан, шүура сығмајан һијләсинә ина- нанлары сатира 
атәшинә тутмушдур. О, башга әсәрлә- риндә дә јери кәлдикҹә бу 
кими зәрәрли, лнсанын һисс вә дујғуларыны корлајан 
е’тигадлары тәнгид етм-дшдир. 
; Сабир дә башга молланәсрәддинчиләр кими ејни мөвге- дән 
чыхыш едирди. Мәсәлән, онун Сәттар хан һаггында јаздығы 
ше’рдә, јахуд башга ингилаби мөвзулу әсәрлә- риндә хортдан, 
иблис, шејтан, ҹин вә с. раст кәлмәк ол- 
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мур. Суал олуна биләр ки, бәс нә үчүн Сабир бә’зи шерләриндә 
бу сурәтләрә мүраҹиәт етмишдир? Реалист ингилабчы шаирин 
белә образлара, белә васитәләрә әл  атмасынын чохлу сәбәбләри 
ола биләр. һәр шејдон әввз» бу шаирин јашадығы һәјатдан, 
мүһитдән, дөврдән ир кәлирди. Чүнки, о вахтлар һәлә динә, ҹинә, 
иблисә, шеј тана инананларын әксәријјәти тәшкил едирди. 

Икинҹиси, һәмин сурәтләр Сабирә гәдәр олан әдәбјјатда 
ән’әнәви тәсвир васитәси иди. Низамидә, Нәсимј бу сурәтләр 
мәнфи планда ишләнмишдир. Фүзули «Једди ҹам», «Ринди 
заһид» әсәрләриндә дивә, ҹинә, шејтана, иблисә инананлары 
тәнгид етмишдир. М. Ф. Ахундов өзүнә гәдәр олан 
јазычылардан фәргли олараг мәсәләнј бир гәдәр дә кәскин 
гојмушдур. Сабир классик әдәбијјатла бағлы бир сәнәткар 
олмушдур.О өзүндән әввәл јашамыш онларла сәнәткара 
нәзирәләр јазмыш, онлар ишләтдији формалардан, бәдии тәсвир 
васитәләрин истифадә етмишдир. 

Бир сөзлә, Сабирин бу образлара мүраҹиәт етмәсинш 
сәбәбләрини дүшүнәркән демәлијик, ки, шаир шүурлу сурәтдә 
мәнфи, зијанлы һадисәләри. ишләри, адамлари тәсвир едәркән 
онларсыз, јә’ни бу мифик, әфсанәви сурәтләрсиз 
өтүшмәмишдир.  

Халг ичәрисиндә ҹин, шејтан, хортдан вә с. әлавә бә’зи 
мөвһуми тәсәввүрләрин ифадәси олан һадисәләр, јаш 
әламәтләри вар ки, бунлар да һәмии сурәтләр кими тә’сир 
гүввәсинә маликдирләр. Белә. һадисәләрдәи бири сәбрдир. Сәбр 
һаггында мүхтәлиф фәрзијјәләр мөвҹуддур. Сәбр ја тәк, ја да 
ҹүт олур. Ел ичәрисиндә белә бир мөвһуми гәнаәт вар ки, ҝуја 
ҹүт сәбр адама дүшүр, ҝуја адамын иши анҹаг ҹүт сәбрлә фәрәҹ 
тапа биләр, дүзәләр. Бу саат да буна инананлар јох дејилдир. 
Анҹаг елә адамлар да вар ки, онлара анҹаг тәк сәбр дүшүр. 
Сәбрин мәншәи һаггында гоҹалар белә дејирләр ки, ҝуја кимин 
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улу бабасы, јә’ни әҹдады тәк ҝүндә дүнјаја ҝәлибсә она тәк 
сәбр, ҹүт ҝүндә кәлибсә ҹүт сәбр дүшүр. 
 Сабир јарадыҹылығында сәбрә аид ше’рләр, ше’р парчалары, 
мнсралары чохдур. Онун бу ҹәһәтдән «Сәбр» ше’ри диггәти 
ҹәлб едир. Бу ше’р фанатик бир типин дилиндән јазылмышдыр: 

                  һәрзә нә шура вә нә мәҹлис билир, 
Нә дүшүнүр јахшы, нә бир пис билир, 

         Горхмур, утанмыр, нә дә бир һисс билир, 
 
         һүҹрәдә, дүкканда вурур тәк сәбр. 

Шаир сәбри шәхсләндирмишдир. Ҹансыз бир шеј одан сәбр 
неҹә утана, горха, дүшүнә биләр? Ше’р башдан-ајаға бир ҹанлы 
образ тә’сири бағышлајыр. Сабир ону ајаг үстә галдырыб һәр 
тәрәфә јеридир, ондан горханлара бахыб күлүр. Јазычылыг 
тәхәјјүлү ону бир аз да шиширдир. Бәс буну тәсвир етмәк 
сатирик шаирә нә үчүн лазым олмушдур? Сабир мәһз сатирик 
олдуғу үчүн бу мөвзуну гәләмә алмыш, кинајәси, истеһзасы, 
ијнәси, дузу Озүндә олан сәбрин ваһимәсини бир аз да 
бөјүтмәклә өз охуҹуларынын көзләрини ачмаг, белә 
ҹәфәнкијјатлара инанмамағы онлара тәлгин етмәк истәмишдир. 

Сабирин типләриндән заһид-молла, әзрајыл вә с. дә 
фолклорда кениш јајылыб, бунларын һаггында  күлли мигдарда 
шифаһи әдәбијјат нүмунәләри јарадылмышдыр. Бунлардан 
бири, ән чох јајылмышы молладыр. 

Шаир бу молла-заһид сурәтинә тез-тез мүраҹиәт едир, ону 
дәфәләрлә әдаләт севән сәнәт мејданына чәкирди. Бунун 
башлыҹа сәбәбләриндән бири одур ки, шаирин дөврүндә неҹә 
дејәрләр молланын гылынҹынын далы да кәсәрди, габағы да. 
Бөјүк, кичик елә бир мәҹлис, елә бир иш јох иди ки, молланын 
орада иштиракы олмасын Мәктәбдә молла, евдә молла, 
евләнәндә молла, јасда молла, тојда молла, һәр јердә, һәр ишдә 
молла олурду. Бир нөв 
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о дөврдә мө’мин вә диндар адамлары бешикдән башл| мыш 
гәбрә кими молла өз тә’сир даирәсинә сала бил- мишди. Дин, 
хурафат онун әлиндә чох кәсәрли бир сила§) иди. Сабир 
бунлары көрүр, она көрә дә молланын јаха-1 сындан әл 
чәкмирди. Онун ше’рләриндән онларла мисал- лар кәтирмәк 
олар ки, молланын, заһидин мүхтәлиф*мән- фи хүсусијЈәтләри 
тәнгид едилмишдир. Мәсәлән: 

Молла дејир: 
                 Күндә бир фитва вериб, мәхлугу чох алдатмышам. 

Сабир моллаја дејир: 
Бир мәсләһәт олса ишини гыл ики үзлү, 

      Бир јанда гојун, өзкә тәрәфләрдә пәләнк ол! 

Јахуд: 
                              Ач дилини, јум көзүнү заһида, 
                              Вирд оху, һеч.анлама мә’насыны.  

Истәр бу парчаларда, истәрсә дә башга ше’рләриндә шаир 
һәмин типләрә бәсләдији мәнфи мүнасибәтини ачыг, ашкар 
сурәтдә билдирир. 

Мәсәлән, шаирин ше’рләриндән бириндә молланын 
һијләкәр, фырылдагчы; икинҹисиндә аҹкөз, гарынгулу, 
тамаһкар; үчүнҹүсүндә икиүзлү, горхаг, јалтаг; рамазан ајында 
саһиби-ихтијар олан, шадлығындан атылыб-дүшән, ҝүндә бир 
еһсана кедәҹәјини фикирләшән, ала гарғанын лешини ҝөрәндә 
кечирдији әһвал-руһијјә илә јашадығыны; бешинҹисиндә үрәји 
гара, пуч, мә’нәвијјатсыз олдуғу, алтынҹыда көзүнү јумуб, 
ағзыны ачан, дедијинин мә’насыны анламајан ганмазын, ганаҹаг- 
сызын бири олдуғу вә с. тәсвир едилмишдир.Бүтүн 
бунларларла Сабир молла сурәтинин ајыр-ајры ҹәһәтләрини ҹә 
јарадыҹылыг фәнәри илә ишыгландырыб кениш күтләләрә 
көстәрирди. 
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Халг әдәбијјатынын даими сурәтләриндән бири дә 

шаһ-солтан-әмир сурәтләридир. Бир-биринин еквивалентләри, 
бири дикәринии астар үзү олан бу сурәтләр чох вахт мәнфи 
планда тәсвир едилир. Үмумијјәтлә, халгын  бу зүмрәјә 
мүнасибәти мүсбәт дејилдир. Јүзләрлә нағыл, дастан көстәрмәк 
олар ки, орада шаһлар ганичән, залым, ҹәллад кими көстәрилир. 
Бу ҹәһәтдән Сабирин дә онлара мүнасибәти ејнән фолклорда 
олдуғу кимидир. Онун Мәһәммәдәли шаһа, Әбдүлһәмидә һәср 
еләдији ше’рләр буна јахшы мисал ола биләр. Сабир хүсусән 
Мәһәммәдәли шаһы амансыз тәнгид вә ифша етмишдир. Шаир 
ону ахырда тарихдә ән залым, гәддар, ганичән Зөһһак, Чин- 
кизхан кими шаһларла, сәркәрдәләрлә мүгајисә едәрәк јазырды: 

Әҹдадына чәкди, пәдәрин мүтләг унутду, 
        Мәһбусләри мәҹлис илә атәшә тутду, 

                   Бир мәртәбә зүлм ејләди ки, Мәмдәли Мирза, 
                  Зөһһакә, Чинкизә дә мин рәһмәт охутду. 

 Сабир балтаны лап көкүндән вурмушдур. Мәһәммәдәли шаһ 
үчүн бундан түнд боја тапмаг о гәдәр дә асан дејил. Сабир ше’ри 
бүтөвлүкдә шаһлара вә шаһлыға гаршы ачыг иттиһамнамәдир. 
Елә халгы шаһлар, хаганлар о мискин күнә салмамышдырмы? 
Буну ифадә еләмәк истәдијиндәндир ки, шаир күндә шаһын 
үзүнә бахыб мин бир әзаб, әзијјәт чәкән вәзирлә шаһ 
ләтифәсини нәзмә чәкмишдир. Буну белә нәгл едирләр: 

...Бири вар иди, бири јох иди, бир падшаһ вар иди. Бу о 
заманлар иди ки, һәлә дүнјада күзкүнүн нә олдуғуну 
билмирдиләр. Бир күн һәмин падшаһын сарзјына бнр сәјјаһ 
кәлир, она бир күзкү бағышлајыр. Шаһ күзкүјә бахан кими 
башлајыр ағламаға. Она бахыб вәзир дә ағлајыр. Падшаһ 
ағлајыб јоруландан сонра, үзүнү вәзиләринә тутуб сорушур: 
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— Мән бајаг ағлајанда сән нә үчүн ағлајырдын?  
— Сиз нә үчүн ағлајырдыныз?' 

_Мән__өз-өзүмә бахыб фикирләширәм. Бу варын, 
дөвләтин, бу мәмләкәтин саһиби олдуғум һалда, бугәдәр 
чиркин, ејбәҹәрәм. Мән буна ағлајырдым, бәс сән нијә 
ағлајырдын?—дејә шаһ тәкрар сорушур. 

Вәзир ҹаваб верир ки, индијә кими күзкү јох.иди, сән өзүнү 
көрә билмирдин. Ҹәми-ҹүмләтаны бир нечә дәги- гәдир кн, 
өзүнү көрүбсән, о саат да ағлајырсан. Мән исә илләрлә сәнин 
үзүнә бахмаға мәҹбурам, инди көр сән чох ағламалысан, јохса 
мән?!.. 

Чох гыса мәзмунуну данышдығымыз бу нағылын рәмзи бир 
мә’насы вардыр. О да будур ки, нағылларда шаһлар һәмишә 
һәм дахили,—әксәр һалларда, һәм дә хариҹи чәпәтдән чиркин 
олурлар. Өзләри дә олдугҹа кобуд, ганмаз олдуглары үчүн 
башлары һеч нәдән чыхмыр. .Бир сөзлә, өзләринин нә 
етдикләрини өзләри дә билмир, өзкәләрә дә гулаг асмырлар. 
Јанындакы адамлар да горхудан онлара ејибләрини дејә 
билмирләр..Шаһлары белә тәнгид едән нағыллар онларладыр. 

Сабир бу нағылы гәләмә алмагла бир даһа демәк 
истәмишдир ки, биз шаһларын әлиндән нәләр чәкирик. Әкәр 
онларын өзләри буну билсәләр һеч өзләри бу ҹәфаја дөзә 
билмәзләр. 

Халг ичәрисиндә һаггында чохлу фолклор нүмунәләри 
јарадылмыш сурәтләрдән бири дә Әзраилдир. Бу сурәг аллаһа 
билаваситә хидмәт көстәрән дөрд мәшһур мәләкдән биридир. 
Онун әсас вәзифәси аллаһын әмрини ичра етмәклә 
инсанларын ҹаныны алмагдыр. Кимин вахты чатыбса онун да 
ҹаныны алыр. Лакин шифаһи әдәбијјатда Әзрајылы да 
инсаниләшдирмишләр. Јә’ни, о да адамлара гајиајыб 
гарышыр. Онун бә’зән ушаглара кирвә олдуғу, бә’зән 
адамларла гоһумлуг, достлуг еләдиЈи һаггында хүсуси 
ләтифәләр, әһвалатлар данышырлар. 
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Анҹаг әсас иши инсанларын чаныны алмагдан ибарәт- дир. 
Сабир дә онун бу ахырынҹы хүсусијјәтиндән өз әcәриндә 

сөз ачыр. Бу сурәт дә јенә бөјүк шаирә тәсвир еләдији 
типин.ишләринин дәһшәтини бүтүн нөгтәләринә кими ачмаг 
үчүн лазым олмушдур. Онун «Әзрајылын исте’фасы» ше’риндә 
бу мәсәләдән данышылыр. Әзрајыл аллаһа әрз едир ки, бир 
һәким пејда олуб, бүтүн адамлары гырыб гуртарды: 

Мән единҹә һәлә бир өлмәли бимары һәлак, 
О алыр өлмәмәли мин нәфәрин ҹанын чак, 

дејир. Аллаһдан иҹазә истәјир ки, гој онун, јә’ни һәмин һәкимин 
ҹаныны алсын. Әкс һалда исте’фаја чыхаҹағыны сөјләјир. Гој 
әзрајыллығы һәмин һәким еләсин... 

 Беләликлә, бу сурәт шаирин мәнфи гәһрәманынын 
әмәлләрини габарыг шәкилдә вермәк үчүн онун көмәјинә 
кәлмиш,—сөз арасы дејәк ки, Сабир бу ше’рин мөвзусуну да 
халг әдәбијјатындан көтүрмүшдүр,—онун ше’риндә әсас 
фигурлардан бири олмушдур. 

Бүтүн бунлардан башга Сабир фолклорда чох мәшһур олан 
Молла Нәсрәддин, Искәндәр вә с. сурәтләрә дә мүраҹиәт 
етмишсә дә, лакин онлара һеч бир јенилик әлавә етмәмишдир. 
Мә’лум мөвзулары көтүрүб халг әдәбијјатында олдуғу кими дә 
ишләтмишдир. Бәлкә дә, шаир бу сурәтләрин бүтөвлүјүнә хәләл 
кәтирәҹәјиндән еһтијат едәмишдир. 

Беләликлә, демәк лазымдыр ки, Сабир өз типләрннин, 
сурәтләринин долғун, ҹанлы, бәдии чәһәтдән тәсирли чыхмасы 
үчүн дини, мифик, әфсанәви сурәтләрдән, тәсәввүрләрдән вә 
анлајышлардан да мәһарәтлә истнфадә едирди. 

Халгын күндәлик һәјаты илә бағлылыг. халгла бнллаваситә, 
арасыкәсилмәз вә ҹанлы әлагә, јарадыҹылыгы- 
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нын халг дили, тәфәккүрү зәмининдә инкишаф етмәси, халг 
ифадәләри вә тәшбиһләриндән гидаланмасы Сабир ше’риндә 
реализмин, реалист бәдии тәсвир васитәләринин ҝүҹлү шәкилдә 
өзүнү көстәрмәсинә сәбәб олмушдур. 

Бир мәсәләни гејд етмәмәк мүмкүн дејил ки, реалист 
сәнәткарлар һәмишә фантастик, хәјали, мистик, мөвһуми 
мә’налар верән сурәтләри реалист тәсвир васитәләри һесабына 
реаллашдырырлар. Бунун әксинә һәрәкәт едән јазычылар да 
вардыр. Јә’ни онлар јазаҹағы бир шеји реал варлыгдан алыр, она 
мөвһуми, хәјали мә’налар вермәклә, рәмзләрә чевирмәклә 
тамамилә башга саһәләрә ҝедиб чыхырлар. Сабир бунлардан 
биринҹи нөвә дахил олан, јә’ни һәтта ән мөвһуми сурәтләри дә 
реаллашдыран бир сәнәткар олмушдур. Бу саһәдә дә шаирә ән 
чох фолклордан көтүрдүјү тәсвир васитәләри көмәк етмишдир. 
Мәсәләни даһа да дәгигләшдирмәк үчүн Сабирдән бир мисал 
кәтирмәк кифајәтдир. Шаирин «һәмдулииллаһ ки, бу күн 
бәхтәвәр олду башымыз» ше?риндә дејилир: 

Бү сәбәбдән бир или биз дә ики пај едәрик, 
  Бир пајы он бир, икинҹи пајы бир ај едәрик. 
  Он бир ај налә чәкиб, ағлајыб ах-вај едәрик, 

   Бир ајы ләбләби-кишмиш јејиб, охгај едәрик. 

вә с. Тамамилә дини мөвзуда јазылмыш, мүәјјән тәригәт вә 
мөвсүмләрлә бағлы олан бу парча өз бөлкү системи, тәснифи 
е’тибарилә мәшһур халг даетаны «Таһир вә Зөһрә»дә олан 
ашағыдакы ше’р парчасы илә мүәјјан гә; дәр сәсләшир. Таһир 
бүлбүлә мүраҹиәтлә дејир: 

     Бүлбүл, сән дала сәкәрсән, 
                                             Ҝөз јашы кола төкәрсән. 

  Он бир ај сәфа ҹәкәрсән,. 
Бу бир ајы зары, бүлбүл. 

Бу ики ше’р парчасында фәрг бурасындадыр ки, Сабирин 
типи он бир ај налә едиб,.бир ај ләбләби-киш- 
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миш јејир, бүлбүл исә он бир ај сәфа сүрүб, бир ај зарыјыр. 
Сабирдә бүтүн ифадә васитәләри әсасән тәрсинә ишләндији 
кими, бу тәсвир васитәси дә тәрсинә дејилмишдир, даһа 
доғрусу елә бил бөлкү тәрсинә көгүрүлмүшдүр. Бурада да 
шаирин реализмә мејди, онун халг әдәбијјатындан шүурлу, 
сәрбәст сурәтдә истифадәси өзу о нү көстәрир. 

Веләликлә, Сабир ше’ринин фолклордаи һәм мәзмун, һәм 
дә форма ҹәһәтиндән истифадәси бир даһа көстәрир ки, Сабир 
ше’ринин реализмин јүксәк зирвәсинә чатма- еында шифаһи 
әдәбијјатын да мүәјјән ролу вә тә’сири олмушдур. Фолклордан 
билаваситә, јахуд долајы јолла көтүрүб ишләтдији күлли 
мигдарда тәсвир васитәләри, сурәтләр, сүжетләр, үслуб 
хүсусијјәтләри, зәнкин дил материалы, мөвзулар вә с. шаирин 
гәләминә јени гүдрәт вермиш, онун реалист сатираларынын 
јаранмасында иш- тирак етмишдир. Бүтүн сабиршүнаслар 
буну е’тнраф едирләр, анҹаг әслиндә онун өз јарадыҹылығы 
бунун ән е’тибарлы сүбуту вә шаҺидидир. 

БӨЈҮК САТИРИКИН ХӘЛГИЛИЈИ  

ҺАГГЫНДА ФИКИРЛӘР 

Сабири охујаркән дәрһал адама елә кәлир ки, бу мөв- 
зулар, тәсвир васитәләри, сурәтләр, ше’р шәкнлләри, 
гафијәләр, рәдифләр нә исә сәнә танышдыр, догмадыр. Бөјүк 
сатирикин күлдүјү објектләр дә, күлүшүн езү дә халгын 
таныдығы, билдији, һәр күн раст ҝәлднји објектләрдир, 
күлүшләрдир. Елә буна көрәдир ки, Сабирин мүасирләри онун 
јарадыҹылығынын бу ҹәһәтнндән, јә’нн хәлгилијиндән,—ону 
чох еркән дујараг,—шаирә һоср еләдикләри мәгалә, хатирә 
гејдләрдә бөјүк сатира устасынын фолклорла әлагәсиндән дә 
бәһс етмәјн лазым бид- 
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мишләр. Сабир һаггындабир неч£ ҹүмлә јазандаи тутмуш 
бөјүк монографијалар јазана гәдәр әксәријјәт онун бизим 
классик әдәбијјатда ән хәлги, ән һәгиги бир халг  шаири 
олдуғуну е’тираф етмишләр. 

Бүтүн мүасирләри Сабирдән милли бир шаир кими бәһс 
еләмишләр. Бу ҹәһәтдән о, башга классик шаирләримиздән 
сечилир. Сабирин милли симасы онун халгынын ән үмдә, ән 
јахшы, ән габагҹыл сифәтләрини өзүндә дашымасы илә 
бағлыдыр. Сабирә әбәс јерә милли шаир демирләр. Көркәмли 
рус шаири С. Маршак көстәрирди ки, Бетһовен вә Көте, 
Шиллер вә һејне— анҹаг бунлар бизә Алманијанын әсил 
руһуну көстәрибләр. Бирҹә Бернс кифајәтдир ки, бизи 
һәмишәлик Шотландија илә дост еләсин! Ејни сөзләри бөјүк 
франсыз-шаири Беренже, рус шаири Пушкин, Азәрбајҹан 
шаири Сабир вә башга халг шаирләри һаггында да демәк 
олар. Бучонларын һәр шејдән әввәл милли шаир 
олмаларындан ирәли кәлир. 

Ф. Көчәрлинин «Молла Нәсрәддин» журналынын 22 мај 
1911-ҹи илдә чыхан 19-ҹу нөмрәсиндә дәрҹ олунан бир 
мәгаләсиндә көстәрилирди ки, «Молла Нәсрәддин»ин 15-ҹи 
вә «Каспи» рузнамәсинин 90-ҹы нөмрәләриндә милли 
шаиримиз Мирзә Әләкбәр Сабирин ағыр һалда хәстәлији вә 
мадди ҹәһәтинҹә зијадә еһтијаҹда олмаглығы јазылмышды... 
Онун јаздығы шерләрин чоху ачыг вә садә ана дилиндә 
олуб-мәишәтимизин ејнини көстәрмәјә көрә әзбәр 
өјрәнилирди. 

1907-ҹи сәнәдә «Молла Нәсрәддин»ин 10-ҹу нөмрәсин 
дә Сабирин дәрҹ олунмуш тәрҹи-бәнди ки, бу сајаг баш- 
ланыр: 

Амалымыз, әфкарымыз ифнаји-вәтәндир, 
Кинү гәрәзү һирс бизә зијнәти-тәндир, 
Әф’ал јох, анҹаг ишимиз лафи-дәһәндир, 
Дүнјадә әсарәтлә бүтүн кам алырыз биз, 
Гафгазлыларыз, јол кәсириз, нам алырыз биз,— 
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дилләрдә мәдһ илә зикр олунурду бә мәҹлисләрдә әзбәрдән 
охунурду... Бу кичик гејддә Сабирин милли шаир ол- 
мағындан, мәҹлисләрдә әзбәрдән охунмасындан бәһс олуиур. 
Мә’лумдур ки, фолклор әсәрләринин дә елә илк әламәти 
онларын әзбәрдә јашамасыдыр. Халг бу әдәбијјата шифаһи 
әдәбијјат дејәндә дә ону нәзәрдә тутмушду. Сабир јазылы 
әдәбијјата мәнсуб олмасына бахмајараг, о, јазылы олараг 
галмыр, дилдән-дилә, ағыздан-ағыза кечәрәк әзбәрләнир вә ел 
әдәбијјаты кими јашајырды. 

Сабирин досту, XX әсрин көркәмли шаирләриндән олан А. 
Сәһһәтин ады һәмишә бөјүк сатириклә гоша чәкилир. 
Сәһһәтин Сабири неҹә севдији јазыларында өз парлаг әксини 
тапмышдыр. О, «Гара хәбәр» адлы мәгаләсиндә јазырды ки, 
сән јаддан чыхмазсан, сән өлмәмисән, Сән аләми-мә’надә 
дирисән! Бир милләти дирилтмәјә чалышан өзү өләрми? Јох, 
өлмәз! Сабирин өлмәмәси онун әсәрләринин әбәди олараг 
јашамасы илә анҹаг изаһ едилә биләр. Шаирин башга бир 
мүасири М. һачинскн «Сатирик шаир» мәгаләсиндә јазырды 
ки, кимдән сорушсаныз ки, Таһирзадә кимдир, јәгин ки, јалныз 
белә бир ҹаваб алаҹагсыныз: танымырам. Амма Сабир адыны 
чәкән кими һәр бир азәрбајҹанлы дәрһал кимдән сөһбәт 
кетдијини биләҹәк вә аҹы күлүшләрлә ҹәмијјәтн ҝүлдүрән, 
онун һалына јанан бу ад гаршысында пәрәстнш етдијини 
билдирәҹәкднр... һәр бир азәрбајчанлынын үрәкдән севдији 
бир шаир халгын шифаһи јарадыҹылығына да дахил олмаја 
билмәзди. Сабирин хәлгнләшмә јолларындан бири дә елә бу 
ола биләр. Халг ону севә-севә, әзизләјә-әзизләјә јашадыр. Бу 
күн һәр кәнддә, һәр рајонда онларҹа, јүзләрҹә «Сабнр» адыны 
дашыјан азәри ушаг—бөјүк адлары мәһз бир дә бунун 
нәтичәси дејилми?! 
Драматург Н. Б. Вәзировун гызы Сара ханым редаксијаја 
көндәрдији мәктубунда бнлднрнрди ки, өзүмә борч 
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билдим кн, өз алдығым мәваҹибимдән беш манат хидмә- 
тинизә көндәриб, риҹа едәм ки, бу аз мәбләғи кәләҹәкдә 
Сабирин әсәрләрини чап етмәк үчүн ҹәм едилән сәрмајәјә 
дахил едәсиниз. Садә бир азәрбајҹанлы гызын бөјүк халг 
шаиринә бәсләдији бу мәһәббәт, көстәрдији илтифат, 
көмәклик мүасир охуҹуну мүтәәссир етмәјә билмәз. Белә 
гејдләри охудугҹа дүшүнүрсән ки, Сабир анҹаг халг үчүн 
чалышмыш, буна көрә дә милләтин мүтәрәгги һисеәләри һәр 
вәҹһлә олурса-олсун онун әсәрләринин топлу шәкилдә нәшр 
олунуб јајылмасы үчүн әлләриндән ҝәләни етмишләр. 

Сабир ше’рләрини һеч бир мадди тәмәнна көзләмә- 
јәрәкдән јазмышдыр. Бу һал, хүсусијјәт халг әдәбијјатында да 
беләдир. һеч бир бајаты, дастан, нағыл, аталар сөзү, тапмаҹа, 
гошма сөјләјән адсыз мүәллифләр (бунлар минләрлә, 
милјонларҹадыр) јаратдыгларынын мүгабилиндә бир мүкафат 
алаҹагларыны көзләмирдиләр. Онлара мүкафаты виҹданлары 
верирди. Бу мә’нада «Сабир дә өз хидмәтинин мүкафатыны 
өлүнҹәјә гәдәр өз виҹданындан алды». (А. Сәһһәт). 

Шаирин мүасирләриндән Т. Шаһбази «Сабирин хати- 
рәси» адлы јазысында гејд едир ки, Сабири ҹамаат севирди, 
кәрәк дә севәјди, чүнки Сабир мүһитимизин јетншдирдији бир 
шаир, бир ел шаири иди. Одур ки, инди дә шаирин бир чох 
ше’рләри дилләрдә әзбәр галмышдыр... Бу парчаларда олан 
«ел шаири» вә онун ше’рләрннин дилләрдә әзбәр галмасы 
Сабирин халг арасында иечә бөјүк нүфуза малик олдуғуна 
дәлаләт едар. 

Јазычы Јусиф Вәзирин фикринә көрә дә Сабир там 
мә’насилә милли шаирдир. Лакин о, милли мәһдудијјәтликдә 
дә гапаныб галмыр. Шаир үмумшәргин интибаһынын шаһиди 
олдуғу үчүн мөвзуларыны кениш саһәләрдән алвыр, 
азәрбајҹанлыгдан чыхыб, үмум инсанијјәтнн олур. Бу фикрин 
мәнбәләрини ахтарсаг, демәлијик 
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ки, халг әдәбијјаты нүмунәләри дә милли олдуглары гәдәр дә 
үмумбәшәридирләр. Сабир милли тәсвир, ифадә васитәләри илә 
бәшәри идејалары тәрәннүм етмиш- дир. 

Сабирин мүасири, мәшһур ингилабчы Д. Бүнјадзадә «Сабир 
кимдир?» мәгаләсиндә дүзкүн олараг дејирди ки, Сабир ше’рдә 
јени јол ачды, ше’ри халг малы еләди вә фәһлә, кәндчи, хырда 
мәзлум гызлар, гәтл олунан чаванлары мүдафиә етмәјә галхды. 
Сабирин елә бу хидмәтинә көрә дә ингилабдан сонра өз һәгиги 
азад- лығына говушмуш зәһмәткешләр онун әсәрләриии даһа 
бөјүк һәвәслә өјрәнмәјә, јајмаға башладылар. 

М. С. Ордубади Сабирдән бәһс едән мәгаләсиндә изаһ 
едир ки, һәҹвдә Сабир гәдәр јени ҹығыр ачан шаирләримиз 
Гафгазда јетишмишсә дә, һәчвләрилә халгһәјатыны 
јүнкүлләшдириб тәһзиби-әхлага хидмәт едәчәк бир һәҹви анҹаг 
Сабир јарада билмиш, мәзһәкәнәвислијин јени дөврү анҹаг 
Сабирдән башламышдыр. Әлбәттә, мүәллиф һәҹв дејәндә 
сатираны нәзәрдә тутурду Сабирә гәдәр ашыгларда вә 
башгаларында тәсадүф  олунан вулгар һәҹвчилијә Сабир сон 
гојмуш, һәҹви сатиранын бир үнсүрүнә чевирәрәк ону өз 
јарадыҹылығынын ичәрисиндә әритмишдир. Бунунла да шифаһи 
әдәбијјатда лүзумсуз јерә јаранан, анчаг вахт алан  бајағы 
һәҹвләрин јаранмасынын гаршысыны алмыш дыр. 

Мүасирләринин гејдинә көрә, Сабир «Молла Нәсрәддин»дә 
дејил башга мәҹмуәләрдә мүнтәзәм олараг,— 
мәсәлән,—«Фүјузат» да иштирак етсә иди, тәбии олараг јазаҹағы 
мөвзулары да башга ҹүр олаҹаг иди, лисаны да. (Т. Рәһимбәјли) 
Бу фикирдә мүәјјән һәгигәт вардыр. «Молла Нәсрәддин» 
журналыНда Сабирин иштиракы онун интишар тапмасында бөјүк 
рол ојнамышдыр. һәмин мүәллиф сөзүнә давам едәрәк јазыр ки, 
Сабири һәр кәс 



88 

 

севир, һәр кәс онун ше’рләрини охујур вә бунун үчүк дә Сабирин 
азәрбајҹанлыларын инкишафында бөјүк хидмәти олмушдур. 
Мүәллиф көстәрир ки, мән кичик вахтларымда Шамахы 
шаирләриндән А. Насеһдән дәфәләрлә ешитмишәм ки, бизим 
Азәрбајҹан шаирләри Сабир кими садә халг дилиндә.ше’р 
јазсајдылар, «јазылары илә халга бир јол көстәрмиш олсајдылар, 
халгымызда савадсыз бир нәфәр дә галмазды. Мәним фикримҹә 
әлли ил бундан әввәл Сабир кими бир әдиб биздә зүһур етсәјди, 
јазылары индики кими халг тәрәфглндән бу ҹүр гәбул едилсәјди, 
биз әлли ил габаға дүшмүш олардыг. Сабир ше’ринин тә’сир 
гүввәси һаггында халг нүмајәндәләринин фикри белә иди. 

Сабирин мүасири вә јахын досту А. Шаиг дә онун 
јарадыҹылығындан бәһс едәркән көстәрирди ки, Сабир 
дүһасында әсас үнсүр һәҹвдир. Буну мәктәб вә мәишәт 
мәсәләләринин, иҹтимаи, сијаси гурулушун тәнгидинә һәср 
еләдији мәнзумәләр көстәрдији кими, сәјаһәти әснасында 
һәмәданда сөјләмиш олдуғу гит’әләр дә ачыг көстәрир. Мүәллиф 
бир гәдәр дә ирәли кедәрәк јазырды ки, Сабир хәлгилији кениш 
өлчүдә әдәбијјатымыза ҝәтирмиш, о вахта гәдәр әдәбијјатымыза 
кирмәмиш олан фәһлә, кәндли синфинә вә үмумијјәтлә 
зәһмәткеш күтләјә әдәбијјатымызда мүһүм бир мөвге ајырмыш вә 
бу сурәтлә әдәбијјатымызын мөвзу һүдудларыны кениш- 
ләндирмишдир. Шаиг Сабирин шәхсијјәтҹә чох бамәзә бир адам 
олдуғуну, сөһбәт заманы јери кәлдикҹә ләтифә, гаравәлли 
сөјләдијини дә гејд едир. 

Јазычы С. һүсејн Сабир һаггында јаздығы чох гијмәтли 
тәрҹүмеји-һалда онун бир сыра ҹәһәтләрини дүзҝүн 
ишыгландырмышдыр. Бурада һәр шејдән әввәл Сабирин өз шәхси 
тәбиәти бүтүн дәринлији илә характеризә олунур. Мәгаләнин бир 
јериндә дејмлир ки, Сабирин тәбиәтиндә бир зарафатчылыг, 
мәзһәкәчилик вар- 
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ды. О, ҹидди ше’рләрдә Мүвәффәг олмајаҹағыны һисс едирди. 
О заманын мәтбуат ишчиләри олан биз ону севәр, 
ләтифәләрини марагла динләрдик. О, чох хошсөһбәт вә бамәзә 
бир адам иди. Сабирин бу тәбиәти онун Һаггында мараглы 
хатирәләр јаранмасына сәбәб олмушдур. 

Јазычы һ. Б. Нәзәрли «Мүәллимим һаггында» адлы 
хатирәсиндә јазыр ки, мән онун мәктәбиндә охујардым. Лакин 
онун Сабир олдуғуну билмәздим. Сабир мәним бөјүк 
гардашымын досту иди, тез-тез бизә кәләрди. Бир күн евдә 
отуруб ше’р охудуглары јердә мән ичәри ҝирдим. Онлар 
сусдулар. Бир һәфтә сонра һәмин ше’ри «Молла Нәсрәддин»дә 
«Әбунәср-Шејбани» имзасилә чап едилмиш көрдүм. Үрәјимдән 
бир даш көтүрүлдү... Бу Сабир имиш. Сабаһы әлим динҹ 
дурмады. Бу мисралары јазыб мүәллимин масасы үзәриндә 
дуран кулгабынын алтына гојдум: 

Горхду, дөнубән олду, 
Шејбани бизим һопһоп. 
Ахыр ки, дағыдаҹаг, 
Ширвани бизим һопһоп! 

Сабир һаггында белә халг ше’ринә охшар ше’р парча- лары 
чохдур. Онлар шаирин јарадыҹылығы вә тәрчүмеји-һалы илә 
әлагәдар олараг јаранмышдыр. 

С. М. Гәнизадә көстәрирди ки, Сабир чох һазырҹаваб вә 
бәдаһәтчи иди. Шаирнн бу кејфнјјәти онун һаггында кәләҹәкдә 
чохлу халг әдәбијјаты нүмунәләриннн јаранмасы үчүн боллу 
материал вермишдир. 

Бир гајда олараг Сабирдән бәһс едән бүтүн мүасирләри 
онун халг әдәбијјаты нүмунәләрини, хүсусән ләтифәләри чох 
көзәл билдијини, вәзијјәтлә бағлы олараг тез-тез мисаллар 
чәкдијини хатырлајырлар. Шаирнн садиг тәләбәләриндә Б. 
Гафаров онун һаггында данышар- 
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кән көстәрирди ки, фарс дили дәрси һәмишә алтынҹы саата 
дүшдүјү үчүн биз чох јорулардыг. Бирдәки балаханлыларын 
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 адындан өзүмүзүн ујдурдуғу ашағыдакы сөзләри. 
дәрсдә Сабирә дедик: 

— Әһмәд Камал Әфәнди дејир ки, әкәр Сабир мәсләһәт 
билсә, фарс дилини гејри бир диллә әвәз едәрдик.Чүнки онсуз 
да фарс дилини һамымыз билирик. 

Дәрсдән чыхдыгдан сонра фүрсәт тапыб ејни сөзләри 
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 гоншусу она белә. бир 
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 әлибош гајыдыр. Борҹ верәнләр таҹирин 
дарвазасындан әл чәкмирләр. Гоншу.тачирә 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 сорушурса, 
елә дејир ки: «Нә палаз?» 

Борҹ саһибләри таҹирин дәли олдуғуну зәнн едиб әл 
чәкирләр. Ахырда гоншунун өзү кәлир вә дејир ки, инди һеч 
олмаса мәндан алдығын борҹу вер. Таҹир она да дејир ки: «Нә 
палаз?» Бу заман гоншу дејир: «Адә, 
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мәнә дә палаз?!» Инди, ушаглар, палаз, палаз, мәнә дә палаз!.. 
Сабир бу кими ләтифәләри она көрә чәкирди ки, ушаглара 

баша салсын ки, ону алдатмаг, өз фикриндәв дөндәрмәк олмаз. 
О Сабирдир! Өзү дүнја-аләмә мәсхәрә едир. 

Мүәллиф сөзүнә давам едәрәк јазыр ки, бир дәфә дәрс 
ләвазимати алмаг үчүн ҹүмә күнү Сабир мәни өзү илә шәһәрә 
кәтирмишди. Ҹүмә күнләри, адәтән дүкан- лар бағлы олурду. 
Анҹаг бә’зи дүканчылар гапынын арасындан алвер едирдиләр. 
Парапетин јанында бир шгабфүруш да гапынын арасындан 
алвер едирдн. Сабир башыны булајыб күлдү. Сонра бу 
мүнасибәтлә ашағыдакы тазијанәни јазды: 

Ҹумәләр дүкан ачмаз бакылы, 
Истәеән кәз Бакынын һәр јерини. 

Анҹаг, анҹаг... гапынын арасындан, 
Шеј сатыб разы едәр муштаринн. 

Сабирин һәр ше’ри һаггында белә мүхтәсәр, һәјати мә’насы 
олан әһвалатлар сөјләнилир. Бу әһвалатларда шаирин 
дәгиглији, һазырҹаваблылығы, горхмамазлығы, һәјатла 
әлагәси, мүасирлији вә с. чәһәтләри әјанн шәкнлдә 
ишыгландырылыр. 

Азәрбајҹан ССР Халг артисти һ. Аббасов «Сабнрлә бир 
јердә» адлы хатирәсиндә өзүнүн шаирлә бир мәктәбдә 
ишләмәсиндән бәһс едиб бә’зи кичик рәвајәтләр дә сөјләјир. О 
јазыр ки, бир дәфә Сабир хәстә иди, пәһриз сахлајырды. Бир 
дәфә пәһризи позуб гарпыз јемишди. Бунун үчүн биз 
мүоллимләр ону данладыгда о, башыны галдырмадан: 

Јемишу јелпәнәји дуз јемәрәм, 
Төвбә олсун, даһа гарпыз 
јемәрәм. 
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Биз күлдүк. Бу заман о, ашағыдакы мисралары деди: 
Гырхыг баша шәбаһәти вар чүнки гарпызын, 

  Та һәшр олунҹа һәр тумунун мин бәласы вар. 

Јахуд, мүәллиф гејд едир ки, бир дәфә Бакынын мө’мнн 
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 сдирләр. Бу 
заман мүҹтәһид гәзәбләниб дејир: «Фајтон әмәли-шејтандыр, 
мәнә чуллу бир узунгулаг кәтирин. Мән мәсҹидә узунгулаға 
миниб кедәҹәјәм». 

Сабир бу сөһбәти ешитдикдә сакитҹә: 
— Нијә тәәҹҹүб едирсинскз? Узунгулаг узунгулағы 

севәр,—деди... Буна бәнзәр һадисәләр Сабирлә бағлы олмаја 
да биләр. Лакин бөјүк шаирин шөһрәти, ады јарадыҹылығы 
еләдир ки, онун шәхсијјәтини минләрлә белә һадисәләрә 
бағлајыр. Сабирин һәр сәтри, һәр бәнди нечә-нечә әһвалат 
јада салыр. Бу сәтирләр, бу, бәндләр әһвалатлардан 
доғдуглары үчүн дә әһвалатлар до- ғурурлар. Даһи сатирик 
һаггында јаранмыш ләтифәләр, рәвајәтләр вә с. фолклор 
материаллары буну сүбут едир. 

Сабиршүнас алимләр дә онун фолклорла әлагәсинә даир 
гијмәтли фикирдәр сөјләмишләр. һәмин алимләрин 
әсәрләриндә шаирин шифаһи әдәбијјатдан истифадәси 
көстәрилдији кими, ше’рләринин дә халг јарадыҹылығы 
нүмунәләри кими ел арасында охунулмасындан, 
јајылмасындан вә севилмәсиндән бәһс олунмушдур Бу 
әсәрләрдә һәмчинин мүәјјән едилир ки, Сабир ше’рләри бу 
күн дә јашајыр, халгын мәишәтиндә, ишиндә, 
мүбаризәсиндә, көрүшләриндә мүһүм рол ојнајыр. Сабир 
һаггында јазан бүтүн мүәллифләр тәрәддүдсүз шаи 
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рин фолклорла бағлылығыны играр едирләр. Тәкрар едирик 
ки, онлар анҹаг бөјүк сатирикин шифаһи әдәбијјатдан 
истифадәси мәсәләсинә тохундулар. Алимләримиздән  
Хәндан, М. Ҹәлал, Ә. Дәмирчизадә, Ә. Мирәһмәдов вә 
башгалары шаирин бу ҹәһәтинә муәјјән тәдәр өз 
јарадыҹылыгларында јер ајырмышлар. Онлар анҹаг тәк-тәк 
һалларда Сабирин халг јарадыҹылығына етдији тә’сири дә 
хатырлајырлар. һалбуки бу тә’сир мүтәгабил, јә’ни 
гаршылыглы олмушдур. Шифаһи әдәбијјат Сабирә тә’сир 
етдији кими, Сабир дә она борҹлу галмамышдыр. 

                     САБИР ШЕРИНИН ХАЛГ 
ИЧӘРИСИНДӘ ЈАЈЫЛМА 

ЈОЛЛАРЫ 

Сабирин ше’рләри истәр сағлығында, истәрсә дә өлү- 
мүндән сонра халг ичәрисиндә јајылыр, әзбәрләнир, 
кәнддән-кәндә, евдән-евә, шәһәрдән-шәһәрә кечир, дилләрдә 
долашыр, мәҹлисләрин, јығынҹагларын даими иштиракчысы 
олур. Бизим әдәбијјат тарихиндә онун гәдәр халг арасында 
нүфузедиҹн икинҹи бир ады чәкмәк о гәдәр дә асан дејил. 

Мајасы хәлпшик олан, минләрин, милјонларын нстәк вә 
арзуларыны ифадә едән бу јарадычылыг һаглы олараг әбәди 
бир шөһрәт газанмышдыр. Бүтүн исте’дад вә баҹарығыны ел 
үчүн, вәтән үчүн еәрф едон, онлар үчүн јанан шаир шүурлу 
олараг гаршысына бөјүк мәгсәдләр гојмушдур. Сабир јанан 
пәрванә ндн. Лакми пәрванә дүшүнмәдән јаныр. Сабир исә 
дүшүнә-дүшүнә јаныр, јана-јана дүшүнүрдү. Елә буна көрә дә 
о, халг ичәрисиндә бөјүк һөрмәт, нүфуз газана билмншднр. Бу 

пөрмәт, нүфуз заман кечдикҹә даһа да артыр. 
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Сабирин ел әдәбијјаты нүмунәләри кими ағызларда 
кәзәи бүтөв ше’рләри, бәндләри, сајсыз-һесабсыз мис 
ралары тојда, вајда, көрүшләрдә вә с. јерләрдә тез-тез 
ешидилир. Бу нүмунәләр бә’зән аид олдуглары ше’рләрдән 
ајрылыр, аталар сөзү вә зәрби-мәсәлләртәк, сәрбәст сурәтдә 
јашајыр. Бу ҹүр парчалары типик мисал нүмунәси кими һәр 
аддымда мүхтәлиф зөвглү, сәвијјәли, пешәли адамлардан 
ешитмәк олур. Белә мисаллар исә Сабир јарадыҹылығында 
истәнилән гәдәрдир. 

Халг чох вә’дә Сабирин бә’зи бәндләриии, мисралары- 
ны дејәндә шаирин адыны чәкмир. Садәҹә олараг, шаир 
бурада белә’ дејиб,—дејә ондан мисаллар кәтирирләр. Бу да 
ел әдәбијјатынын, ел һикмәтинин мүәллифсиз иш- 
ләдилмәсиндән ирәли кәлән бир һала бәнзәјир. Мә’лум дур 
ки, бүтүн фолклор әсәрләринин дә әввәл өз мүәллифи олуб, 
сонралар ағыздан-ағыза кечә-кечә мүәллифсизләшиб, 
коллектив јарадыҹылыг мәһсулуна дөнүбдүр. Сабир 
ше’рләринин бә’зиләри дә бу јол илә халг ичәрисинә нүфуз 
едир. Онлары дејәнләр һеч фәргинә дә вармадан бу ше’рләри 
истәдикләри шаирин, јазычынын адына чыхырлар. Бир чох 
рајонларда апардығымыз елми експедисијалар заманы биз 
бунун ҹанлы шаһиднолмушуг. 

Доғрудан да, Сабирин бә’зи парчалары о гәдәр тез- тез 
ишләдилир ки, мүәллифин адынын чәкилмәси, өзү дә һәр 
дәфә чәкилмәси тәкрар кими көрүнүр. Халг әдәбијјатына да 
тәкрар зиддир. Окун тез-тез мисал чәкилән ше’р 
парчаларындан онларҹа нүмунәләр көстәрмәк мүмкүндүр. 
Елә бил һаггында данышдығымыз бу шер  парчаларыны бир 
адам дејил, коллектив јаратмышдыр.Ше’рләрин мә’насы о 
гәдәр кениш, ифадә васитәләриј о гәдәр әлван, вәзни, 
гафијәси  гәдәр ахыҹыдыр ки, бирҹә дәфә охумагла, 
ешитмәклә јадда галыр, әзбәрләнир, јери кәлдикҹә мисал 
чәкилир. 
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Сабирин бә’зи парчалары мүхтәлиф мүнасибәтләрлә әлагәдар 
олараг ишләдилир. Биринин ловғалығыны тәнгид етмәк үчүн 
дејирләр: 

 «Гач, оғлан!.. гач, ат басды!.. милләт кәлир!» 

 Биринин өз ишләрини дүз гурмадығыны көрдүкдә: 

«Иш .көрәҹәк јердә сөз әзбәрләрик;» 

Биринин халг ишинә көмәк етмәк истәмәмәсини һисс  
етдикдә: 

«Ким нә дејәр биздә олан гејрәтә, 
Гејрәтимиз бәллидир һәр милләтә?! 

Биринин јалан вә’дләр далында кизләндијини ҝөс- 
тәрмәк үчүн: 

«Чыр-манырыг кечмәјә чај кәлмәмиш, 
Башлајырыг гызмаға јај кәлмәмиш, 
Сәз ®еририк, инди бир ај кәлмәмиш, 
Аста гачыб дүртүләрик хәлвәтә!..» 

Моллаја саташмаг үчүн: 
«Күндә бир фитва вериб, мәхлугу чох алдатмышам; 

             Әлиәјри тиҹарәт ишчиләрини әлә салдыгда: 
«Мән һәлал илә һарамы бчр-биринә гатмышам;» 

Мәрдлији, гочаглығы тә’риф едәндә: 
«Кишиләр һиммәти дагы гопарыр, Киши ол, даг гопар, һәмијјәт илә;» 
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Надан, ҹаһил аналара мүраҹиәтлә: 
«Ај башы дашды киши, динмә ушагдыр, ушағым;» 

вә с. дејирләр. 
Сабирин ше’рләри һәјати олдуғуна, бәшәри идејалар 

дашыдығына көрә билаваситә һәјата тә’сир едир, инсанларын 
гәлбинә јол тапырды. Онун ҹәми беш-алты ил 
јазыб-јаратдыгларыны дәрҹ етдирмәјә имкан тапмасына 
бахмајараг дөврүиүн әсас нәбзини тута билмиш, өзүнә елә бир 
истинад нөгтәси сечмишдир ки, бу нөгтәдән һәјатын бүтүн 
саһәләринә јоллар, ҹығырлар ҝедирди. Шаирин истинад нөгтәси 
јохсулларын, әзиләнләрин мәнафејини мүдафиә етмәк, јоллары, 
ҹығырледы исә милләтин, халгын дәрдләринә дәрман ахтармаг, 
вәтәнин јараларыны сағалтмаг иди. О, бу јолда әфсанәви; 

гәһрәманлар кими дөнмәдән дәфәләрлә «кедәр-кәлмәзш јоллара 
чыхмыш, «бинәсибләр»ин һәјатына шәфалар,. ахтармышдыр. 
Бөјүк сатирикин ше’рләри она көрә дә халгын мәишәтинә дахил 
олмушдур. Халг өз иши, сәнәти, мүвәффәгијјәти, уғурсузлуғу 
илә сәсләшән ше’рләри һәмишә мисал кими ишләдиб, ишләдир 
вә ишләдәҹәкдир. 

Сабирин ше’рләри елм аләминә бөјүк тә’сир көстәрмишдир. 
Ајры-ајры мәгаләләрдә, монографијаларда, елми-тәдгигат 
ишләриндә, хроникаларда, күндәлик хәбәрләрдә» 
сәрлөвһәләрдә, дивар гәзетләриндә, плакатларда, шүарларда 
ондан кениш истифадә едирләр. Бир сөзлә, тәнгид, сатира вә 
һәҹвдән бәһс едән әксәр јазыларда она истинад едирләр. 

Сабир истәр өз дөврүндә, истәрсә дә өлүмүндән сонра ше’р 
аләминә күҹлү тә’сир етмишдир. Онун ше’рләриндә билаваситә 
тә’сири алтында һәм бизим әдбијјатда, һәм дә бир сыра гоһум, 
гардаш халгларын, милләтләрин әдәбијјатларында јазыб јарадан 
сәнәткарлар ол- 
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мушдур, инди дә вардыр. Шаирин белә тәсир гуввәсинә малик 
олмасынын сәбәби нәдир? һәр шејдән әввәл онда образлы 
тәфәккүр, бөјүк үмумиләшдирмәләр, билаваситә сәнәтлә бағлы 
олан ән инҹә мәсәләләр, мөвзу сечмәк, бәдии тәсвир 
васитәләриндән јериндә истифадә етмәк, сурәтләрин 
типикләшдирилмәси, көтүрдүју һадисәләрә, тәсвир еләдији 
инсанлара фәал мүнасибәт, адәт-ән’әнә, вәрдиш, дәб вә с. әсил 
маһијјәтини дөврун тәләби, хрлгын мәнафеји хејринә 
көстәрмәк вә бу шми јарадыҹылыг хүсусијјәтләри олдуғу үчүн 
Сабир белә сүр’әт шөһрәтләнә билмишдир. 

Сабирин әсәрләринин јајылмасынын бир сәбәби дә 
онларда олан мүһүм бир кејфијјәтин тә’сири илә изаһ едилә 
биләр ки, о да бу әсәрләрин бир дөвр үчүн дејилмәмәсидир. 
Шаирин јарадыҹы хәјалы ирәлиләрә пәрвазланмыш, бунунла 
да о, кәләҹәјин дә шаири олмушдур. Сабиршүнасларын да 
фикринә көрә,—«Сабир,— ше’ри дилләрдә, ешги көнүлләрдә 
јашајан бөјүк халг шаиридир; о дүнәнин, букүнүн вә сабаһын 
шаиридир». (Ә. Мирәһмәдов) 

«Дүнәнин», «букүнүн вә «сабаһын» шаири олан Сабир өз 
ше’рләриндә һәмин күнләрин дәрдләрини, идеаларыны тәсвир 
етдији үчүн дә әбәдидир. Онун ше’рләринин јашамасынын бир 
сәбәбини дә бурада ахтармаг лазымдыр. 

Сабирин әксәр ше’рләри һәјати мәсәләләрә һәср олундуғу 
үчүн һәјатла, дөврлә бирликдә дә јашајыр. Мәсәлән, бә’зиләри 
өз халгына јухарыдан ашағы бахыб, куја онларын дедикләринә 
көрә әр үчүн, аилә үчүн мүнасиб олмајан, кери галмыш кими 
гәләмә верилән доғма гызларымызын, гадынларымызын 
шәрәфинә хәләл кәтирән фикирләр сөјләдикдә, јахуд онлара 
белә јанашдыгда Сабир ше’ри көмәјә кәлир. Ону дејән 
адамларын өзләринин кери галдығыны, сәвијјәчә, 
дүнјакөрүшчә 
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камил олмадыгларыны көстәрмәк үчүн бөјүк кинајә илә 
ашағыдакы шер парчасыны мисал кәтирирләр: 

Нејләјирик Фатма, Түкәзбанлары, 
                            Анналары, Сонјалары јанларыг, 

Ај бәракаллаһ, нә көзәл ҹанлаоыг! 

Бу үч сәтирдә шаирин истифаДә еләдији хәлгилијә фикир 
верәк. Биринҹи мисрада олан «Фатма» «Түкәзбан» 
ифадәләри, «нејләјирик?» фе’ли идиоматик бир мә’на 
дашыјыр. Әввәла, шаир азәриләр арасында ән чох ишләнән 
адлары өз ше’риндә ишләтмишдир. Кишиләр арасында бу 
адлар Әли, Вәли, Мәммәддирсә, гадынларымызын арасында 
Фатма, Зүбејда, Түкәзбандыр. «Нејләјирик» ифадәси исә 
кәтирдијимиз мисала бир халг нәғмәсиндән гопараг 
дүшмүшдүр. Кәнҹәбасарда кениш јајылмыш халг 
нәғмәләриндә јухарыдакы адлар әсас сурәтләр кими диггәти 
ҹәлб едир. Мәсәлән, јүз мисрадан артыг олан «Бизә үч ад 
бәллидир» сәтри илә баш- лајан халг нәғмәсиндә дә тәхминән 
бу мөвзудан бәһс едилир. 

Сабир устад шаир иди. О, ән тә’сирли, үмумхалг ха- 
рактери дашыјан, ән чох да милли калоритә малик сөзләри, 
гифадәләри бир нәггаш инҹәлији, дәгиглији илә сеј чир, 
сәнәткарлыгла да ишләдирди. Јухарыда адынычәкдијимиз 
ше’рдә бәлкә дә зарафат үчүн, күлүш доғурмагдан өтрү 
јарадылмыш, мүәјјән ән’әнәви, мөвсүмү хүсусијјәт дашыјан, 
гаравәлли мәзмунлу, мејхана сәпкили адлардан, ифадәләрдән 
Сабир 'тә’сирләнир, өзүнүн мәнфи типләринин ич үзүнү 
ачмағ үчүн бир васитә кими ишләдирди. һәмин ше’р дә, орада 
ишләнән ифадәләр  дә халга јахшы таныш иди. Шаир буну 
билдији үчүн ел арасында мәшһур олан белә адлардан, 
кәламлардан тә’сирләнир, һәтта һәмин кәламларда олмајан 
«Анна, 
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Сонја»лары да ора әлавә едир, ахырда да кәнарда дајаныб 
кинајә илә «бәракаллаһ» дејирди. 

Сабир ше’ринин бир ганады олан һәмин бу хәлгилик, јә’ни 
халгдан истифадә онун кениш күтләләрә тез вә јахшы чатмасы 
үчүн зәмин јарадырды. Халг јарады- чылығындан көтүрулән 
нүмунәләр тәзә бир аһәнк, мә’на, лмүндәрәҹә алыб јени бир 
гүввә илә халга гајтарыланда әлбәәл әкс-сәда ојада билирди. Бу 
әкс-сәда ојадан әсәрләр әзбәрләнир, јајылыр, 
һамынын,—ушағын, 'бөјүјүн дилинә, ағзына кечир, өз әһатә вә 
тә’сир даирәсини кенишләндирирди. Бу ше’рдәр садәчә олараг 
әзәбәрләнмәклә галмыр, онлар һәјата билаваситә мүдахилә 
едир, инсанлары дәјишдирирди. 
%^,Сабир ше’р, сәнәт фәдаиси кими халг ичәрисиндә өзүнә 
шәрәфли бир ад газанмышдыр. Бу ад шаирин, ше’рин символу 
кими кениш јајылмышдыр. Јүзләрлә мисал ҝәтирмәк олар ки, 
һарда бир һагсызлыг оланда, әдаләтсизлик баш верәндә, 
әлиәјрилик, оғурлуг, рүшвәт, јерличилик, јаланчылыг, 
симасызлыг, дәләдузлуг, икиүзлүлүк вә с. кими һадисәләр баш 
верән заман бирчә сөз дејирләр: 

— Нә Сабирин јеридир! 
һәгигәтән, сатира саһәсиндә Сабирин гүдрәти ми- 

еилсиздир. Халг шаири С. Вурғун өз сатирик шерләриндән 
биринин киришиндә буну белә гејд едир: 

Охуҹум, етираф едирәм гәлбән, 
Оатира кәлмәјио мәним әлимдән. 
Бәлкә дә чатмајыјр буна гүдсәтим, 
Башга бир руһдадыо ше’рнм, сәнәтим. 
Оабио сағ олсајды бу теманы мән. 
Оиа бағышлардым чандан, үрәкдән. 

Сабирин әсил ел шаири олмасы онун јарадычылығынын белә 
сүр’әтлә халг арасында јајылмасына сәбәб олән амилләрдән 
биридир. Халг бу јарадыҹылыгда өз дәрди- 
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ни тапыр. Сабсгр өз дәрдләрини унутмушдур. Әслиндә 
ичтимаи дәрдләри о өз шәхси дәрди һесаб еләмишдир. Онун 
јарадыҹылығында олан мөвзу рәнкарәнклији, һадисәләрин 
мүхтәлифлији, тәсвир васитәләринин ҹазибәдарлығы, дилин 
јүксәк емосионаллығы вә с. сәнәткарлыг хүсусијјәтләри 
бунунла бағлы олараг јаранмышдыр. Бүтүн бунлар исә 
шифаһи әдәбијјатын да ајрылмаз тәрҝиб һиссәләридир. 

Мүтәхәссисләрин фикринә ҝөрә дә бу мәсәләләрнн] көкү 
анҹаг фолклорла, халгын өз јазылы олмлјан әдәбијјаты илә 
бағлылыгдан доғурду. Бөјүк рус јазычысы Л. Толстој 
көстәрирди ки, халгы јахшы таныјан вә онунла јашајан 
јазычылар халг ичәрисиндә дә јахшы јајыла билирләр. 
Көркәмли Газах јазычысы вә алими М. Ауезов Абаја һәср 
етдији әсәриндә бу мәсәләни белә изаһ едир ки, сәнәткарда 
олан хәлгилик тәкҹә онун халгын габагҹыл, поетик, ән’әнәви 
тәҹрүбәсиндән, фолклорундан истифадәси илә 
мәһдудлашмыр, бу әсас е’тибарилә: онун зәһмәткеш 
күтләнин арзу вә истәкләрини, мүбаризәсини әкс етдирмәси, 
милли мәдәнијјотин инкишафында ролу, халга билаваситә 
көмәји, халгын мә’нәви хәзинәсинә әлавәси вә ону неҹә 
зәнкинләшдирмәси илә мүәјјәнләшир. Ермәни 
әдәбијјатшүнасы профессор Г. Г. Антонјан «XIX—XX 
әсрләрдә ермәни-Азәрбајҹан әдәби әлагәләри» адлы 
әсәриндә доғру олараг бу нәтиҹәјә кәлир ки, тәсадүфи дејил 
ки, ермәни-Азәрбајҹан әдәби әлагәләри әеас олараг о 
јазычыларда гүввәтли- дир ки, онлар өз әсәрләриндә шифаһи 
халг јарадыҹылығы илә гырылмаз телләрлә бағлы олмушлар. 
Бу бахымдан Сабир ше’рләрини хәлги јарадыҹылығын ән ти- 
пик нүмунәләри сајмаг үчүн әлимиздә һәр ҹүр фактлар 
вардыр. Л. Толстојун сөзү илә десәк, Сабир о сәнәткар- 
лардан олмушдур ки, о, өмрү боју халг илә биркә јашамыш, 
онун бүтүн тәбәгәләрини өзү гәдәр дәриндән 
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танымыш, елә буна көрә дә сүр’әтлә күтләләрин ичәрисинә 
кечә билмишдир. 

Сабирин ше’рләри халг ичәрисиндә јајыланда дүшдүјү 
јерли шәраитә ујғун олараг дәјишдирилирди. Онун һәлә өз 
дөврүндә моллаларын, варлыларын әлејһинә јазылмыш 
ше’рләриндән бу сәтирләр диггәти ҹәлб едәрәк тез-тез 
ишләдилирди: 

Нечүн 1мәктәбә рәғбәтим олмајыр, 
Ҹибим долмајыр, долмајыр, долмајыр. 

Бу парча,—ЈТерик рајонунда јашамыш мәрһум Ашыг 
Гурбанәлинин ше’рләриндә: 

Нә үчүн елмә мәһәббәтим олмајыр, 
Бала, ҹибим долмајыр, долмајыр, долмајыр. 

Ләнкәранда Дурсун Мәшәдигулам гызынын сөһбәт- 
ләриндә: 

Нијә ишә мәһәббәтим олмајыр, 
Ахы, ҹибим долмајыр, долмајыр, долмајыр. 

Ҹәлилабаддан топладығымыз «Лаләнин дастаны» 
адлы әсәрдә (дастанда): 

Билин дәрсә сәдагәтим олмајыр, 
Чүнки гарным дојмајыр, дојмајыр, дојмајыр. 

Масаллыда 70 јашлы Гәнбәр Гәнбәроғлунун «устад- 
намә»синдә: 

Сорун ше’рә нәдән һәсрәтнм олмајыр, 
Гардаш буҹаг долмајыр, дапмајыр, долмајыр. 

Ағдам рајонунда јашајан Сосиалист Әмәји Јәһрәманы С. 
Иманованын дедији бајатыда: 

Әмәк күлдүр солмајыр, 
Јада гисмәт олмајыр, 
Елә хејрин дәјмәсә, 
Ҹиб долмајыф, долмајыр. 
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Кнровабад шәһәриндә јашајан Хатын Муса гызынын 
дедијннә көрә: 

Ишә мејлим олмајыр, олмајыр, олмајыр, 
КӘЗМӘЈӘ вахт галмајыр, галмајыр, галмајыр; 

вә с. кими ишләдилир. Бу парчаларын истәр мәзмунуна, 
истәрсә дә формасына әсаслансаг еһтимал етмәк олар ки, 
онларын чоху Сабирин һәмин мә’лум мисраларынын тәеири 
алтында јаранмышдыр. Әлбәттә, фәргли ҹәһәтләр дә јох 
дејсвлдир. Анҹаг сәсләшән нөгтәләр даһа чохдур. 

Сабирин бир чох белә әсәрләри, Јахуд онларын мүәјјән 
һиссәләри азәри халгынын арасында тәзә мә’на, мүндәрәҹә, 
форма, ифадә васитәләри газанараг јашамагдадыр. Мәсәлән, 
бир дә керүрсән ки, пулла бағлы олан бир һадисә баш верир. 
Белә вахтларда јенә дә Сабир јада дүшүр. Пулпәрәстлик 
едәнләрә гаршы' онун ашағыдакы сәтирләри мисал 
кәтирилир: 

Нури-чешманыммысан, еј пул, ја ҹаныммысан?! 

Исмәти-м, намусум, гејрәтим, ганыммысан?! 

бу мисралар аталар сөзләри кими ҹилаланмыш, рәндә- 
ләнмиш, сүзкәҹләрдән сүзүлмүш, үрәкләрдә исинмишдир. 

Сабирин елә мисралары, елә бәндләри вар ки, онларын 
халгданмы СабирЗ, Сабирдәнми халга кечдијини дүзкүн 
тә’јин еләмәк олмур. Бунун бир сәбәби дә одур ки, бә’зән ел 
әдәбијјаты нүмунәләри бүтүн халглар, милләтләр үчүн ејни 
мәзмун дашыјыр. Мәсәлән, чохлу нүмунәләр көстәрмәк олар 
ки, онларын ермәними, азәрими милләтинә мәхсус олдуғуну 
демәк мүмкүн дејилдир. X. Абовјанын вә классик ермәни 
јазычыларынын әсәрләриндә ишләдилмиш бајатыларын, 
аталар сөзү вә мәсәлләрин һансы халгда даһа чох 
ишләндијини узун 
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илләр тәдгигат апармыш алимләр белә тә'јин едә билмирләр. 
Бу һал ејнилә бә’зән бир милләтин сәнәткарларынын 
јарадыҹылығында вә онун фолклорунда ишләимиш 
нумунәлориндә дә өзунү көстәрир. Чунки һәмин мүәллиф өз 
әсәрини јарадаркән елә әсил халг әдәбијјаты јарадыҹысы кими 
һәрәкәт едир, дүшунур, јарадыр. Бу да онлары охшарлыға 
кәтириб чыхарырды. 

Сабирдән бир чох јерләрдә халгын алыб ишләтднји 
ашағыдакы нумунәләр һаггында да ејни сөзләри демәк олар. 
Онун: 

Ҹанын чыхсын көзүндән, ганмајајдын, 

Гаиыб да һәр иши одланмајајдын,— 

мисраларынын халгда белә бир варианты вар: 

Јаксыи багрыш чыхсын көзүн, ганмајајдын, 

Әввәл ганыб, сонра кедиб одланмајајдын. 
Севиб хублар хубуну Кәрәм тәк јанмајајдын. 
Мән тәк арсыз јашајыб көрмәјәјдин дүнјаны. 

Сабир өз ше’рини јазаркән һансы мәгсәд дашыдығыиы, 
ону нә мүнасибәтлә јаздығыны јахшы билирди. О билирди ки, 
һәгигәт нә гәдәр кәлә-көтүр олса да сығаллы, һамар 
јаланлардан мин дәфә јахшыдыр. Ше'рдә һәгигәтин әкс 
етдирилмәсинин тәрәфдары олан шаир өз јарадыҹылығында 
буна биринҹи риајәт едирди. Бу бир нөв елә дөврүн тәләбаты 
илә бағлы иди. Халг исә, өз әсәрини јазаркән онун нәләрлә 
бир, нәләрлә ајры кәлдијини, онун һансы «изм»ләрин 
әлејһинә, леһинә олду- гунун фәргинә белә вармамышдыр.  өз 
саатынын хош кечмәси, башгаларынын кефини ачмаг, онлара 
ләззәт, нә’шә вермәк, һәм дә бир нөв нағылларда, дастанларда 
тәлхәкләрин, нај адамларын дили илә адамлары лаға гојмаг, 
онлара «саташмаг» үчүн олан үслубда, дәбдә, гајдада бу 
ше’рини јаратмышдыр. Халгда һәр шеј тәбии олдуғу үчүн, оз 
тәбии јолу шә дә кәлиб реаллыға, 
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Һәгиготә чыхмышдыр. Бу сөзләри елә Сабир һаггында да 
демәк олар. Кәнҹлијиндә гәзәлләр јазан, мәрсијәләр дејән, 
бүтүн'дәбдәбәли тәшбиһләрдән истифадә едән шаир, 
сонралар өзү бунлара күлмүшдүр. Халг әдәбијјатында да белә 
һаллара чох тәсадүф едилир. 

Икинҹиси, Сабир ше’ри әдәби иҹтимаијјәтә јени бир 
истигамәт вердији һалда, һәмин халг ше’ри бу мә’нада анҹаг 
мүәјјән бир груп адамлар арасында јајылмыш, онларын 
зөвгүнү охшамагдан ирәли кедә билмәмишдир. 

Белә мисалларын сајыны бир гәдәр дә артырмаг оларды. 
Лакин бизим мәгсәдимиз мисаллары јан-јана дүзмәк дејил, 
онларын бир-бирилә сәсләшдијини ҝөстәрмәк, мәһз бир дә 
бунун нәтиҹәсиндә Сабир ше’ринин халг ичәрисиндә 
интишар тапмасынын сәбәбләрши ајдынлашдырмагдыр. 

Сабир ше’рЈЈәри өз көзәл мәзмунуна, ифадәләринин 
кәскннлијинә, идејаларынын үмумбәшәр, үмумхалг ха- 
рактерли олдуғуна көрә тәкҹә азәриләр арасында дејил, бир 
чох башга халгларда да кениш јајылмышдыр. Бу ҹәһәтдән 
гоншу ермәии халгы арасында Сабир даһа мәшһурдур. Бөјүк 
Вәтән мүһарибәсиндә гәһрәманлыгла һәлак олан исте’дадлы 
ермәни шаири Т. һүрјан она һәср етдији ше’рдә бу мәсәләјә 
тохунараг јазырды ки, бизим халг (ермәни халгы— Ә. С.) 
сәни өз доғма шаири гәдәр севир; шаирләримиз вә 
ханәндәләримиз сәнин ше’риндән су вә од алырлар; сәнин 
тәсвир етдијин ермәни—Азәрбајҹан фәһлә-кәндлиләри инди 
хошбәхт олуб гардаш кими јашајырлар, халг сәнин 
сөзләриндән гылынҹ кими өз дүшмәнләрини кәсиб-доғрамаг 
учүн истифадә едир. 

Ермәни ханәндә вә шаирләринин, фәһлә вә кәндли- 
ләринин, үмумијјәтлә, ермәни халгынын дилинин әзбәри 
олан Сабир ше’рләри онлара мүгәддәс су, од вә гылынҹ 
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верир. Шаир Сабирин әсәрләринин маһијјәтини дүзкүн тә’јин 
едә билмишдир. 

Сабир гардаш Дағыстан халглары арасында да фолклор 
нүмунәләри кими јајылмышдыр. Әдәбијјатшүнас (Дағыстан 
әдәбијјатшүнасы—Ә. С.) Ф. Ҹобрајыло- ва «Сабир вә ингилаба 
гәдәрки Дагыстан сатирасы» адлы мәгаләсиндә бир даһа 
тәсдиг едир ки, онун бир чох тәмсилләри вә ше’рләри 
Дағыстанда әзбәр охуиур. Сабир ситат кәтирилир, мисал 
чәкилир, халг онун адына анд ичир. Чохлу савадсыз дағлылар 
азәрбајҹанҹа охумағы баҹаран савадлыларын ағзындан 
Сабирин ше’рләрини әзбәрдән өјрәнирләр. 

Мә’лумдур ки, вахтилә Сабирин китабынын чап олунмасы 
үчүн ианә көндәрәнләрин арасында ермәни вәтәндашлары да 
олмушдур. Сабирин чох тә’гиб олунмасы илә онун өз 
дүканыны ермәни мәһәлләсинә дәјишдирмәси дә бир хатирә 
кими јашамагдадыр. 

Јери кәлмишкән бир мәсәләни дә гејд етмәк истәрдик. 
Ермәни—Азәрбајҹан әдәби әлагәләринин тәдгигат- 
чыларындан филоложи елмләр намизәди Ә. Јереванлы 
Ермәнистан ССР ЕА академики А. Каринјанын 1936-чы илдә 
Сабирә һәср еләдији «Сабир һаггында ики сөз» мәгаләсини 
мүфәссәл тәһлил едәндән сонра, онун әсәринин бир јерилә 
разылашмадығыны билдирир. А. Каринјан Сабири «Гафгаз 
халгларынын мәдәнијјәтинин кәләҹәк тарихчәсинин диггәтини 
ҹәлб едәҹәк ән исте’дадлы бир шаир» кими көтүрүб тәһлил 
едир. Онун горхмамазлығыны, фәдакарлығыны, 
дөнмәмәзлнјини, бүтүн дүшмәнләринә гәһрәманҹасына синә 
кәрдијини сүбут етмәјә чалышыр. Шаир һаггында белә дејир 
ки, о, һакимијјәт башында оланларын зүлмүнү көрән бнр шаир, 
үсјанкар вә мүбариз бир шаир нди. Бу фикирләрә Ә. Јереванлы 
да тәрәфдардыр. О, А. Каринјанын бнр 
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мүддәасы илә разылашмыр ки, о да М. Ә. Сабирин ашыг 
әдәбијјатына мәнсубијјәти мәсәләсидир. 

Бу тәнгид гисмән доғрудур. Әлбәттә, Сабир ашыг де- 
илдир. Лакин о өз халгынын дәрдләрини, иҹтимаи 
фачиәләрини ашыглар кими һәр күи көрүр, ашыглар кими 
онун севинчи илә севинир, гәмләри илә гәмләнирди. 
Ашыглар кими Сабир дә халг ичәрисиндә јашајырды. 
Шаирин досту, гәләм јолдашы А. Сәһһәт көстәрирди ки, 
Сабир халг јолунда чалышырды. О, ашиг иди. 0, 
тәһгирләрдән, јағыш кими үстүнә јаган төһмәт вә ниф- 
рәтләрдән әсла горхмајыб өз мәсләкиндә әзмлә давам етди вә 
севкили милләтинә хидмәтдән бир ан гафил олмады. 

А. Каринјанын мәгаләоғжи охујанда бир даһа јәгин 
едирсән ки, мүәллиф Сабири А. Сәһһәт дедији мә’нада изаһ 
едир, лакин өз фикирләриндә бир аз да ирәли ҝедир. Нәдәнсә, 
Ә. Јереванлы ашыг адындан горхур, Сабирин ашыг 
јарадыҹылығвГ илә әлагәсини тамамилә рәдд едир, онун 
анҹаг халг јарадыҹылығындан, аталар сөзү вә зәрби 
мәсәлләр, идиомлардан истифадәсини гәбул едир. Бу 
фикирлә разылашыб гејд етмәлијик ки, елә ашыглар да 
Сабирин чох севдији, истифадә еләдији һәмин нүмунәләри өз 
јарадыҹылығында чох ишләдибдир, инди дә ишләдирләр. 

Ә. Јереванлы јолдаш А. Каринјандан белә бир ситат 
кәтирир ки: «Сабирин бөјүк иҹтимаи дәјәри елә ондадыр ки, 
о ашыг поезијасынын демократик мејлләрини мүәјјән едәрәк, 
шәхси сәнәткарлығы илә халг ше’ринә јени тон верир вә 
сатирик тәнгидлә јоғрулмуш вәтән- дашлыг маһныларыны 
јеткинлик дәрәҹәсииә чатдырыр». Мүәллиф сөзүнә давам 
едәрәк јазыр ки: «А. Каринјанын сөзләриндән белә нәтиҹә 
чыхармаг олар ки, М. Ә. Сабир ашыгдыр вә ја ашыгвары бир 
шаирдир ки, 
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ашыг ше’рини инкишаф етдириб јүксәк зирвәјә чатдыр- 
мышдыр». Бизҹә исә, бу фикир әсла дуз дејилдир. 
|Г Әввәла, она көрә ки, Сабир ше’ри ашыг јарадычылы- ғындан 
чох тә’сирләниб. А. Каринјан да буну дејир. һш - та, о, даһа 
еһтијатла .һәрәжәт едиб көстәрир ки: (Сабир—Ә. С.) ашыг 
поезијасынын демократик мејлләриш мүәјјјән едәрәк... халг 
ше’ринә јени 6-ир аһәнк верир...»  Бу фикир тамамилә 
дузкүадүр. Сабирпн ашыг ше’риндәи ИрСтифадәснни әјани 
шәкилдә билмәк үчүн  бәзи рше’рләринин тәкҹә гафијәләрини, 
рәдифләрини нәзәрдән  кечирмәк кифајәтдир. Мәсәлән, онун 
«Милләт неҹә тарач олур олсун, нә ишим вар?» мисрасы илә 
башлајан ше’риндә олан «тараҹ олур олсун», «мөһтач олур 
олсуи», «ач олур олсуи» кими гафијәләр, һәр сәтирдә ишләнән 
«нә ишим вар» рәдифләри, дахили һәмгафијәләр, һәр бәнддән 
сонра кәлән нәгәратлар мәкәр ашыг ше’риндән кәлмирми?! һәлә 
биз бурада дилин садәлији, хәлгилијиш! деми ри,к. Бу ашыг 
јарадыҹылығындан истифадә јолу илә јара нан Вагиф-Закир 
әдәби ән’әнәләринин давамы, онун јүксәк зирвәси дејилми?! 

Сабирин әксәр әсәрләриндә, хүсусән онун мүхәммәс- 
ләриндә һәр ше’рин ахырында кәлән ајаглар, бармаглар, 
зәнчирләр ашыг ше’рини хатырлатмырмы?! Ашыг јара- 
дыҹылығында тез-тез раст кәлдијимиз ајаглы мүхәммәс, 
ҹыгалы мүхәмјмәс, зәнҹирли мүхәммәс Сабирә мә’лум ола 
билмәздими? Сабирин ашыг ше’риндән һәм формача, һәм дә 
мәзмунҹа тә’сирләнднји шүбһәсиздар. М. Ф. Ахундовун хырда, 
кичик халг театр тамашалары, шәбиһләр әсасында,—хлассик 
дүнја драматуркијасындан да өјрәиәрәк милли Дзәрбајҹан театр 
сәнәшнин, драматүркијасынын бүнөврәсини гојдугуну һамы 
тәсдиг едир. Сабирин дә ашыг.ше’риндә олан һәҹвчилији, 
класшк әдәбијјатдакы сатира үнсүрләри илә бирләшдирәрәк, 
Шәрг поезијасындан да тә’сирләнәрәк әсил, һәм формаҹа, һәм 
дә 
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мәзмун е’тибарилә јеткин, мүкәммәл сатираларыны ја- 
ратдығыны дүшүнмәк үчүн әлимиздә һәр ҹүр әсас варды  

А. Каринјан һәмчинин тәсдиг едир ии, Сабир ермәни халг 
шаирләринә, ашыгларына күҹлү тә’сир көстәрмишднр. 
Әдәбијјатшүнас Ҹ. Антонјан да бу фикрә шәрикдир. Демәли, 
бурдан белә анлашылыр ки, Сабир тәкҹә Азәрбајчан дејил, 
ермәни ашыгларыны да өз тә’оири алтына алмышдыр. 

Сабир азәри ашыгларындан Ч|обан Әфган, Шикәстә 
Гәһрәман, Мирзә Сәмәд, Исмајыл Катиб, Бозалганлы һүсејн 
вә башгаларына тә’сир етмишдир. Онлар Сабир мөвзусунда 
әсәрләр јазмагла бәрабәр, онун өзүнә дә хүсуси ше’рләр һәср 
етмишләр. Хүсусилә Чобан Әфганын иҹтимаи мөвзуда 
јаздығы ше’рләриндә Сабирин тә’сири ачыгҹа һисс олунур. 
Бу савадсыз, касыб, ингилаба гәдәр һүгугу, шәрәфи 
тапдаланан ашыг бизә таныш олан бүтүн ашыглардан 
әсәрләринин мөвзусуна, идејасына, бодии тәсвир 
васитәләринин јенилијинә көрә сечилир. О да Сабир кими 
аиләдә, мәишәтдә, иҹтимаи һәјатда көрдүјү һагсызлыглар 
әлејһинә, әдаләтсизликләрә гаршы ше’рләр гошмушдур. 
Чобан Әфган башга ашыгларда олан күлү, бүлбүлү, јарын 
«сим бәдәни»ни тә’рифл'әмир, билаваситә мүшаһидә еләдији 
нөгсанлары, кериликләри, наданлығы, чәһаләти тәнгад едир. 
Әлбәттә, нә сәнәжарлыг ҹәһәтдән, нә дә јарадыҹылыг вүс’әти, 
јарадыҹылыг тә’сириилә ону Сабирлә јанашы гојмаг олмаз. 
Анҹаг Сабир руһунда бир ашыг олдуғу үчүн һаггында бәһс 
етмәјә дәјәр. 

Сабир өзүндән сонра кәлән шаирләрин дә халг әдә- 
бијјатына јахынлашмасына кемәк етмишдир. Мәсәлән, бу 
чәһәтдән Ҹ. Ҹаббарлынын јарадыҹылығы даһа характе- 
рнкдир. Академик М. Арифин дили илә десәк, Сабир ше’- 
ринин садәлији, Сабир ше’ринин ојнаглығы Ҹаббарлынын 
ше’рләринә тәравәт вә көзәллик верир, ону Азәрбајҹан 



109 

 

халг дилин)Ин зәнкин хәзинәсинә јахынлашдырыр, онда бу 
дилә бир мәһәббәт ојадыр. Бу Сабир ше’ринин јазылы шакилдә 
тә’шр.идир. Ејни сезләри онун шифаһи шәкиддә көстәрдији 
тә’сирә дә аид еләмәк олар. р Бөјүк сатирикин халг араеында 
кениш шәкилдә јајыл- масынын сәбәбләри чохдур. Бүтүн гејд 
етдикләриммзлә рәрабәр, Сабирин ше’рләриидә даһа артыг 
нәзәрә чарлан дәрин кинајәләр, өлдүрүҹү мәсхәрәләр, ачы 
күлушләр вә рбәссүфләр дә онлары мәшһурлашдырырды. 

Сабирин елә сәтирләри вар ки, инсан хәјалыны мин бир 
кушәјә апарыб чыхарыр. һәлә дөврундә шаирин бу мисралары 
чох тез-тез ишләдилирди: 

Еј дәрбәдәр кәзиб үрәји ган олан чочуг, 
Бир лохма нан үчүн көзү кнрјан олан чочуг. 

Бу мисраларын руһунда елә бил халгын өзү кизләимишдир. 
Јахуд о деврдә чох миеал чәкилән ашағыдакы мисраја диггәт 
едәк:  

Башсыз галыб ајагларда үфтан олан чочуг! 
Бурада баш вә ајаг арасындакы көзәл тәзад, «башсыз галана 
өлүм јејдир»,—аталар сөзүнә, јахуд «башдаи дүшән ајагда бәнд 
алар» мәсәлинә мүвафиг кәлир. 

Сабир ше’рләри јајылматша давам едир. Онун әсәрлә- 
ринин кениш јајылмасынын бир сәбәби дә будур ки, ондан 
оонра кәлән шаир вә јазычыларымыз өз әсәрләриндә Сабир 
мисраларыны бол-бол ишләтмишләр. Халг шаири С. Вурғун 
«Ханлар» драмаеында Сабирин бир бәндини вә гәһрәманынын 
дилиндән дејир: 

Сән демәдинми, думада рәф олур еһтијачымыз? 
Мән демәдимми, чох јемә, тез позулар мәзачымыз? 
Гара булудлар ојнашыр, инди нәдир әлачымыз? 

         Чулғалајыр бизи дүман, мән дејәи олду, олмады?! 
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һәр тамаша заманы тәкрар едшгән бу мисралары кениш 
дннләјичи күтләләр әзбәрләјир, ше’р јајылыр, дилә, ағыза 
дүшүр. Бу бир сәбәбдир. 

Нкинчи сәбәб одур ки, бу ше’р ашыт ше’р үслубунда 
јазылыбдыр. Гафијәләр а а абдир. Лакин, мәсәлә јалныз 
шәкилдә дејил, мүндәрәҹә е’ти1барилә дә бу ше’р халг тә- 
фәккүрүнүн мәһсулу олан нүмунәләри хатырладыр. Кимләр 
бнр-биринә дејир, сән дејән олду, мән дөјән? Ән чох ашыглар. 
Кимләр да.һа чох ҝилеј-ҝүзар едир? Ашыглар! Кимләр ән чох 
әсәрләрини суал-ҹаваб, бағлама шәклиндә гурур? Ашыглар! 

Сабирин шаир М. һадијә ҹаваб шәклиндә јаздығы бу ше’р 
ики вәтән мүҹаһидинин һәрәсинин һәјата өз мүнасибәтини, өз 
дүнјакөрүшүнү ифадә едир. һәлә әсас гафијәләрдән башга 
мисраларын әввәлиндә «еән демәдинми?», «мән демәдимми?» 
кимн гафијәләр свзләри, сәтирләри бир-биринә нечә 
зәнчирләмишдир. Бу мисраларда олан тәбиилик, хәлгилик 
инсаны һејран гојур. Сабирин халг ичәрисиндә бу гәдәр кениш 
јајылмаеы сәбәбләриндән бири вә бәлкә дә ән башлыҹасы да 
елә будур ки, бөјүк сатира устасы заманын ән мүһүм 
мәсәләләрини халг дүһа- сына, халг тәфәккүрүнә ујғун бир 
шәклә салыб халга чатдыра билирди. Бу кејфијјәт онун 
хошбәхт јарадыҹы аыг талеји иди. 

САБИР ХАЈ1Г ӘДӘБИЈЈАТЫНДА 

Сабирин өлүмү бүтүн мүтәрәгги сәнәткарлары1мызы 
риггәтә кәтирмиш вә онун һаггында чохлу бәдии әсәрләрин 
јаранмасына сәбәб олмушдур. Бу әсәрләрдә бөјүк шаирин 
бөјүклүјүндән, фәдакарлығындан, варлылар тәрәфиндән 
лазһимынҹа гијмәтләндирилмәмәсиндән, өмрүнү 
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халг үчүн, вәтән үчүн вермәсиндән вә с. мәсәләләрдән бәһс 
олунур. 

Бир мәсәлә тамамилә ајдындыр ки, Сабир зәһмәткеш- 
ләрин, әзилән, истисмар олунан, һүгуг вә шәрәфләри тап- 
даланан фәһлә-јкәндлиләрин шаири олмуш вә өмрү боју да бу 
јолда гәләм чалмышдыр. Она көрә дә шаирә һәгиги мәһәббәти 
һәмин күтләнин ичәрисиндо ахтармаг лазымдыр. Мә’лум 
олдуғу кими, Сабирин илк китабы да һәмин адамларын 
билаваситә шәхси јардымы—ианәси илә Кап олунмушдур. Тој 
вә јас заманлары бүтүн гоһумлар, гоншулар, достлар, 
танышлар, һәтта јадлар тәрәфиндән башына һадисә кәлмиш 
адамлара әл тутмаг бир адәтднр. Сабирин китабы да һәмин 
адәтин көмәклијл илә нәшр олунмушдур. Бунунла әлагәдар 
олараг Кәнчәбасарда Чобаналдадан кәндиндә ешитдијимиз бир 
рәвајәт мараглыдыр. Рәвајәтә көрә кеҹә шаир Мирзә Шәфи 
Вазеһ мәшһур Кәнҹә ханы Ҹавад ханын јухусуна кириб ону 
мәҹбур едир ки, Гур’андан да мүгәддәс китаб олан «һоп- 
һопнамәни өз пулу илә чап етдирсин. 

Бу рәвајәтдән бир нечә мә’на һасил олур. Әввәла, ону дөјәк 
ки, һәр бир рәвајәт олараг да галыр. Онда там һәгигәт ахтармдг 
јерсиз оларды. Анҹаг бу рәвајәтин ифадә еләдији мә’на, онун 
идејаеы диггәтә лајигдир. Онун бир сыра чизкиләри Сабирин 
һәјаты илә ујғун кәлвр. Догрудур, Ҹавад хан да, Мирзә Шәфи 
дә Сабирдән чох габаглар јашамышлар. «һопһопнамә» дә 
Ҹавад ханын пулу идә чап олунмамышдыр.Лакин Азәрбајҹан 
әдәбијјаты тарнхиндә бу иитабдан башга ианә илә нәшр олунан 
китаб әдәби иҹтимаијјәтә мә’лум дејилдир, бәс неҹә адуб ки, 
Сабир бир«дәннбирә кедиб Ҹавад ханын дөврүнә чыхыб? 

Халг әдәбијјатында бу ади мәсәләләрдән биридир. Бир дә 
көрүрсән ки, һәр һансы бир фолклор нүмунәсиндә иштирак 
едән сурәтләрдән бә’зиләри тутаг ки, X әсрдә јашамышдыр, 
бә’зиләри исә XV осрдә, һәтта XIX— XX әср- 
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ләрдә јашадығы да мә’лум олур. Мәсәлән, Молла Нәсраддини 
алаг. О мүәјјән рәвајәтләрдә Тејмурләнкиһ дөврүндә јашамыш 
бир адам кими, мүәјгјән рәва|јәтләрдә исә тамамилә башга 
әсрләрдә јашамыш хәлифә, падшәһларла әлагәдар тәсвир 
олунур. Бир оөзлә, онкзуз да бәдии әсәрләрдә шәрти олан дөвр, 
заман анлајышына шифаһи әдәбијјатда да о гәдәр риајәт 
олунмур. 

Халг көзәл кәламлары ән чох севдији сәнәткарларын 
адына чыхмағы хошлајыр. Бу иш ел әдәбнјјатынын дәјишмәз 
ганунудур. Адларына јүзләрлә, минләрлә ләтифәләр чыхылан 
Бәһлул Данәндәнин, Молла Нәсрәддинин, һәсән Кашинин 
бәлкә бундан һеч хәбәрләри дә јохдуЈш һәтта бу күн јаранмыш 
ләтифәләр дә бә’зән һәмин шәхсләрин адларына верилир. Ејни 
бајатынын бә’зән «Мән ашыг», бә’зән «Еләми», бә’зән 
«Әзизим», бә’зән дә адсыз дејилдији мә’лумдур. 

Сабирин тәрҹүмаји-һалы әсасән рәвајәтләр, хатирәләр, 
сөһбәтләр әсасында јазылмышдыр. Са1биршүнас А. 
Замановун топлајыб тәртаиб етдији «Мүасирләри Сабир 
һаггында» адлы китабда бөјүк шаирин тәрҹүмеји-һалына аид 
күлли мигдарда гијмәтли матөриаллар вардыр. Бурада дәрҹ 
олунан мәгалә вә хатирәләрдә әсасән Сабирин өмрүнүн сон 
илләри, хүсүсән хәстәләнмәси, вәфаты вә вәфатындан сонра 
она бәсләнилән сонсуз халг мәһәббәтгГндән бәһс олунур. 
Шаирин һәјаты елә кечмиш- дир ки, бу өз-өзлүјүндә елә халг 
әдәбијјатында тәсвир олунан фәдакар, исте’дадлы сурәтләрин 
һәјатына бәнзәјир. Сабир фитрәтән шаир иди. Она көрә дә 
хатирәләрдә оиун бу ҹәһәтинә хүсуси фикир верилир. 
 Бир мәсәләни ҝөстәрмәк лазымдыр ки, һәмин хатирәләр елә 
шифаһи әдәбијјат әсәрләри кими һеч бир јазылы сәнәдә, 
архивә, гәзетә, журнала, китаба әсасланмыр. Биз ону 
дејәиләрин сөзләринә инаныб Сабирин ајры-ајры вахтлзрда 
кечирдији ҝүнләрлә таныш олуруг. Мәсәлән, 
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Сабир һәлә чох ушаг икән она оруҹ тутдурмушлар. Молласы да 
јазы јазанда ону дөјәрмиш. Бу һадисә бир равајәт кими 
дилләрдә долашмагд 
јазылы мәнбәји јохдур. Сабир һаггында јазылан бүтун 
әсәрләрдә исә ондан сөһбәт кедир. Әксәр мүәллифләр дә 
ашағыдакы ше’рә әсасланырлар: 

Тутдум оруҹу ирәмәзанда, 
Ики көзләрим галды газанда, 
Моллам да дөјур јазы јазаида. 

Кичик бир ушағын дилиндән дејилән бу парча артығ 
Сабирин адына фолклорлашмышдыр. һәмин парча шанрин 
тәрчүмсји-һалынын бир кушәсинин ајнасы кн ҹуларын 
дилләринин әзбәридир. 

Белә мисаллар Сабир һаггында ләтифәләрдә, рәвајәтләрдә 
тәкрар олунур. Ајры-ајры бејтләр, мисралар, бәндләр, ше’рләр 
нмкан верир кн, шаир һаггында, онун һәјатынын мүәјјән 
епизодларыны тәовир едән Һекајәләр јарансын. 

Сабир Һаггында јаранмыш халг Һекајәлари ән чох С. Ә. 
Ширвани илә әлагәдардыр. Бу Һекајәләрдә нки көркәмли 
Азәрбајҹан шаиринин достлуғундан, гаршылыглы 
әлагәләриндән; хүсусән Сабирә Сејид Әзимин етдијн кө- 
мәкдән, халга онларын хидмәтиндән вә с. бу кими чәһәт- 
ләрдән бәһс олунур. Онлар ики ашыг, ики вәтән, халг гәһ- 
рәманы кими һәмишә бир јердә олуб, биринин башладығы иши 
о бири баша чатдырмышдыр. Араларында олаи 
мүәллим-тәләбә мүнасибәти дә бу ишдә аз рол ојнам мышдыр. 
Шамахыдан топланмыш бир рәвајәтдә дејилир: 
Сејид Әзим һәмишә сүбһ заманы Ҝүлүстан бағына кәзмәјә 
кедәрмиш; о, адәтән гәзәбләрини белә вахтларда јазармыш. 
Сабир исә сәһәрләр јат базара кәләрмиш. Ҝөрдүјү 
һагсызлыглара аид һәчвләр јазармыш. 
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Бир дәфә һаҹы Сејид Әзим Күлүстан сејриндән евә 
гајыдырмыш. Јолда базара кәлән Сабирлә растлашыр. Ики 
шаир бир-бирилә һал-әһвал тутурлар. Оејид Әзим күлләрин 
әтриндән, бүлбүлләрин охумасындан бәһс едән шерләрин.и 
Сабир үчүн охујур. Сабир исә сәһәрә кими јатмајыб 
алыҹылардан, сатыҹылардан көрдүјү тәһгирлә  аид јаздығы 
һәҹвләрини она охујур. 

Сејид Әзим дәриндән бир аһ чәкиб: 
— Еһ, Сабир, шаир күл бүлбүлдән илһам алмаг үчүн хәлг 

олуиуб. О дилсиз тәбиәтин дилманҹыдыр. Сән исә... 
Сабир: 
— Нејләјәк, бизимки дә белә кәтириб,—дејә ҹаваб ве- 

рир.—һәрә өз јолу илә чыхыб кедир... 
Бу һекајә рәвајәтдән чох һәгигәтә бәнзәјир. Бөјүк 

шаирләрин өмүр салнамәсинин бу сәһифәләри онларын 
кечирдикләри һәјатла охуҹулары таныш едир. Вәзијјәтии, 
зәманәнин Сабири салдығы чыхылмаз фәлакәтләр, әзијјәтләр 
белә халг әдәбијјаты нүмунәләриндә әкс олунмушдур. 

Сабирдән бәһс едән фолклор әсәрләриндә, хатирәләрдә 
онун һазырҹа.ваблығы, вәзијјәтә ујғун бәдаһәтән ше’рләр 
демәси, бөјүк үрәји, кәләҹәјә олан инамы, түкәнмәз 
јарадычылыг һәвәси вә с. кејфијјәтләри өз ифадәсини 
тапмышдыр. Мәсәлән, Сабир хәстә оларкән Тифлжда һә- 
кимләр ону јохлајыб гәрара алырлар ки, гарныны јарыб 
дәрдини өјрәнсинләр. Буну Сабирә дедикдә,—бир мүәл- 
лифин фикринә көрә,—шаир һәкимләрә мүраҹиәтлә дејир ки: 
«Дәлләклији мәним башымда өјрәнмәк истәјирсиниз? Мәним 
гарным илан ојнадан сандығы дејил ки, ачыб бахасыныз?!» 
һәмин бу хатирәдә тәавир олунан һадисә заманы, — Сабирин 
өзүнүн јаздығына көрә, — шаир дејиб ки:—мәннм гарным 
портманат дејил ки, истәдијиниз кимн ачыб гапајасыныз, 
бәлкә кәсдиниз әмәлә кәлмәди... 

Кврүндүјү кими, Сабирин өз дәсти-хәтти илә јаздығы 
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бир фикир артыг мәтбуатда да Һачаланмышдһ јазыларда о 
сандыг бәзиләриндә  портманат ки,  дилир. 

Сабирин јохсул һәјлтында елә зәнҝнн иөгтәләр вардыр ли, 
бунларын һәр бири һаггында онларла әһвалатлар 
ујдурулубдур. Ширван торпагларыдыр.Һәмин  нумунәләри 
топламаг үчүн онларла даһа јахын даһа јахындан таныш олмаг 
мәгсәди илә 1962-ҹи илдә Шнрван   ЗОНАСЫНА  хусуси 
експедисија тәшкил олунмушдур. Бу сәфәны шаирин һәјат вә 
јарадыҹылыгынын бу вә ҹәһәтини изаһ едән хејли јенн, 
мә’налы фолкло риаллары әлдә едилди. 

Шамахыдан топлан.мыш «Ики зәлзолә, икн да лы 
рәвајәтдә Сабир Низами илә әлагәләнднрилн Кәнҹә вә Шамахы 
зәлаәләләри бу ики даһи п. ранмасына сәбәб олмушдур. 
Рәвајәтдә дејилир 

Бу ики зәлзәлә икн даһи јегирмиш, 
  Јох, онлары елләрин аһи јетирмиш. 

Охуҹу фикирләшә биләр ки, бәлкә дә догруда мин 
мә’лум зәлзәләләр Низами вә Сабир кими сс ларын илһамына 
мүәјјән тәканлар верми зәлзәлә вахты јер-ҝөј бир-биринә 
гарышыр, дүн көрүнмәз олур. Ҝуја бу заман Низами ҝәлир,   
аллаһ она бахыб зәлзәләни дајандырыр. Ејни һаднсә Сабз; 

Влагәдар олараг тәсвир олунур. Бу шаирләр елләрини 
аһ-аманыны јаза-јаза даһи шаир олурлар. 

Бурада бир мәсәләни гејд етмәк лазымдыр. Xалг 
бијјатында һеч бир заман «даһи» сөзүнә тәсадүф олунмур. 
Көрүнүр, буну зијалылар јаратмышлар. Мәлумдур ки, бүтүн 
фолклор нүмунәләри анҹаг савадсыз күтләләр  тәрәфиндән 
јарадылмамышдыр. Бу јарадычылар 
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сында савадлы, биликли шәхсләр дә олмушдур ки, һәмин 
вүмунәләрдә тәсадүф олунан бә’зи гәлиз сөзләр, ифадәләр, 
тәркибләр дә онларын әлавәсидир. Бизи һәмин нүмунәлордо 
тосадүф олунан бә’зи сөзләр, ифадәләр, тәркибләр дејил, 
нүмунәләрин өзләринин идбјасы, мәзмуну, шанрә босләнән 
мүнасибәт марагландырыр. 

«Баггалын јухусу» адлы рәвајәтдә исә Сабирин чох 
јохсуллашдыгы заман Низаминин «Хәмсә»си1ни сатмаг 
мәҹбуријјәтиндә галмасындан, лакин һәр ҹүр әзаб, әзијјәт, 
мәшәггәтләрә дөзүб: 

— Сабир сусуз јашар, Сабир чөракоиз јашар, Сабир 
Низамисиз јашамаз,—дејә баггалы рәдд едир. Баггал анҹаг 
јухуда «Хәмсә»ни Сабирдән сатын алыр. 

Сабирин һаггында свјләнән рәва^јәтләр|дән бири дә- 
«Ширванын шөһрәти» адланыр. Бу рәвајәтдә шаирләр вә- 
тәни Ширваныи Фәләки, Хагани, Нәсим1и, Баһар, С. Әз,им, 
һади, Сабир вә Сәһһәт кими шаирләриндән сөһбәт кедир. Бу 
мараглы рәвајәт-әфсанәдә Ширван торпағынын өз бөјүк 
шаирләри илә неҹә әзәмәтли олдуғу көстәрилмишдир. 

Сабирин һаггында јаранмыш бүтүн рәвајәтләрдә даһи 
сатирик һәмишә тәфифләимир. Мәсәлән, «Ҹин јазыб» адлы 
ровајәтдә дејилир ки, куја Сабир өмрүндә бир сәтир дә олсун 
ше’р јазмајыбдыр. Онун ше’рләрини һәмишә ҹин, шәјатин 
јазармыш. Бу белә олурмуш. Ше’ри, сәнәти севмәјән шаирин 
арвады ону лап тәнкә кәтирир. Куја шаир бундан сонра бир 
нөв ше’р јазмаға сон гојур. Лакин һәр сәһәр јухудан дуранда 
көрүрләр ки, Сабир јатан чарпајынын сөјкәндији диварда 
ше’р јазылыб. Шаир бунун тез үзүнү көчүрәрмиш. Сорушана 
да дејәрмиш ки: 

— Ҹин јазыб. 
Бундан истифадә едән шәһәр ру.һаниләри онун ше’р- 

ләринин ҹин јазысы кими охунмасыны гадаған едирләр. 
Лакин бизә Сабирин ҹин, әрдо, шејтан, хортдан вә с. кнми 
мифик, мөвһумн, әфсанәви сурәтләрин әлејһинә неҹә 
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мубаризә апардығы бәллидир. Бу рәаајәги вә була бәнзәр 
нүму.нәләри шаирии бәдхаһлары, мүртәҹел лар. Сабир 
онлары тәнгид еләдијн үчүн онлар да нә вәһҹлә олур-олсун 
ону көздән салмаг, әсәрләринә «рәнк» зермәк үчүн дәридән 
чыхырдылар. 

«Гатыр Мәммәд» рәвајәтләриндә көстәрнлир ки, әсәрин 
әсас гәһрәманы Сабири чох севирмиш. Олул ше’рләрини 
мүхтәлиф јыгынҹагларда охујармыш. Мәммәд бир дәфә 
Кәнҹәдәки Михајловоки пешә-сәнәг мәктәбиндә кечирилән 
бир көрүшдә Сабирин «Әкинчи» ше’рини охудуғуна көрә 
мәктәб мүдиријјәти тәрәфиндән чиддн сурәтдә ҹәзаландырыл 
мышдыр. 

Гатыр Мәммәдин мәктәб јолдашы Топал Әкбәрил де- 
дијинә көрә 1919-ҹу илдә Мүсават һөкумәтн вахтындл бир 
иҹлас кечирилмишдир. Иҹласда Фәтәли хан Ханхојски 
һаггында сөз-сөһбәт заманы Мәммәд курсүјз галхыб Сабирин 
ше’рләрини охујур вә ахырда да дејир ки: 

— Сабир лап бунлар үчүн демишдир! 
Фол1Клорчу Ә. Ахундовун вердији мә’лумата кврә, онун 

топладығы ел әдәбијјаты нүмунәләриндә дејилир ки, Са- 
бирин ше’рләри үстүндә һәтта Гатыр Мәммәди һәбс дә 
едибләр. 

Бу фактлар көстәрир ки, Сабир артыг халг әдәбијја- 
тынын ниобәтән ири шәкилли жанрларына да дахил ол- 
мушдур. 

Сабир ше’рләр!инин Сәттар ханла бағлы олмасы һаг- 
гында да мүәјјән гөјдләр артыг әдәби иҹтимаијјәтә мә'- 
лумдур. 

Сәттар хан Ҹәнуби Азәрбајҹанда баш галдыран ингилаби 
мүбаризәнин рәһбәридир. В. И. Лениадш Азәрбајҹанын 
«Пугачову» адландырдығы «Мнлләти-валлаји» Сәттарханын 
башчылығы илә милли азадлыг уғрунда кедәп мүбаризә 
күнләриндә дөјүшчүләр Сабирин ингилаби ше’рләрини охујур 
вә ондан руһланырдылар. 
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Сабир дә өз торпагыны тәрәннүм етдији Сәттар хан кими 
сонсуз бир мәһәббәтлә севир, милләтин, вәтәнин азадлығы 
уғруида дөјүшәнләри алгышлајырды. Бир дә елә буна көрә 
ону севирдиләр. 

Ҝөркәмли јазычһимыз М. С. Ордубади Сабир ше’рлә- 
ринин тә’сири алтында Ҹәиуби Азәрбајҹанда јаранмыш ел 
әдәбијјаты нүмунәләриндән өзүнүн «Думанлы Тәбриз» 
әсәриндә истифадә етмишдир. һәмин нүмунәләрдән бириндә 
дејилир: 

    Тәбриздә вар ингилаб, 
       Мәмдәли, динмә, кет јат! 

 Кет өзүнә көмәк тап, 
    Јорғаны сазла, өрт јат. 
   Ал көмәк инкилисдән, 

Истә казаг урусдан. 
Кет Лјахова јалвар, 

               Тәбриздә Сәттар хан вар. 
             Консул көндәрәр салдат, 

   Тәбризи, Теһраны сат, 
            Мәмдәли, динмә, кет јат! 

Бу нүмунә Сабирин Мәһәммәдәли шаһа һәср етдији 
ше’рләрин билаваситә тә’сири алтында јаранмышдыр. 
Сабиршүнас алимләрин дедијинә көрә о заман ел арасында 
јенә Сабир руһунда олан вә бу јухарыдакы парчаја чох ујғун 
кәлән белә бир маһны да вармыш: 

Ај Николај, ағлама, 
Баша гара бағлама. 

  Бах мәнә, Мәмдәлијә, 
  Дизләрин гуҹаглама! 

                                     Әт сују ич/күфтә је, 
              Пулун јохдур, мүфтә је.  

1917-чи илдә јарадылдығы күман едилән бу сөзләр, халг 
һаваеы «Бағчада күл» мелодијасы илә охунурмуш. 

Ҝөрүндүјү ки.ми, Сабирин ше’рләри халгын күндәлик 
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мәишәтинә дахил олдуғу үчүн онун душмәнләри һаггында 
гошулан һәҹв характерли маһныларда да бөјук шаирин 
тәсвири ачыгҹа һисс олунур. 
Бурада бир мәсәләни гејд етмәк ваҹибдир ки, Сабир бизим 
зәмаиәдән о гәдәр дә узаг дөврдә јашамајыбдыр. Онун 
өлумүндән ҹәмиси 58 ил кечибдир. Мә’лумдур ки, һәр бир 
шифаһи әдәбијјат нүмунәси исә узун иллорин вә рсрләрин 
мәһсулудур. Өз өзлујундә ајдындыр ки, бу гыса 
мүддәтдо,—фолклор үчүн,—даһи сатирик һаггында Чсениш 
даирәдә халг әдәбијјаты нүмуноләри јарана билмәзди. Лакин 
мүдаәтин азлығына бахмајараг јухарыда көрдүјүмүз вә инди 
дә тәһлил едәчәјимиз башга нумунәләр артыг мејдандадыр. 
Бә’зи вүмуноләр дә јәгии ки, бизә мә’лум дејилдир. 

Азәрбајҹанын мүхтәлиф зоналарыпда, әләлхүсус. Ширван 
зо1насында Сабир һаггында бир чох мараглы, ибрәтамиз 
әһвалатлар, һадисәләр, рәвајәтләр, сөһбәтләр, ләтифәләр, 
һикмәтли сөзләр дә данышылыр. Онун ады Низами, Сә’ди, 
һафиз, Фирдовси, Нәсими, Фүзули вә б. нисбәтән кечмиш 
әсрләрдә јашајан, өзләринә өлмәз шөһрәт газанмыш 
сәнәткарларла бир сырада чәкилир. 

Ширван зонасында топланан «Она чатан јохдур». 
«Баггалы-н јухусу», «Аллаһ веркиси», «һопһопун тәшәккүрү» 
вә с. кичик халг һекајәләриндә Сабирнн бөјүклүјүндән, 
үрәјинин кенишлијиндән, мүгәддәслијнндән, шөһрәтиндән 
вәс. ҹәһәтләриндән бәһсолунур. Бу нүмунәләрдә Сабирин 
классик әдәбијјата, халга, вәтәнә олан мәһәббәти, бағлылығы, 
әлагәси образ илә ифадә олунмушдур. Кәләҹәкдә бу 
нүмунәләри ајрыма китаб шәклиндә нәшр етмәк олар вә 
вачибдип. Орада Сабврин шәхсијјәтинин вә 
јарадыҹылығынын бәзи нөгтәләри чох көзәл шәрһ олүнур вә 
оилар охучулара бөјук фајда верә биләр. 

Бир нечә кәлмә дә Сабирдән бәһс едән халг ләтифә 
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ләри һаггында. бу ләтифәләрин адлары беләдир: «Гоншулар», 
«Лотуларын кәләји», «Сабир вә кәндли», «Сабир вә ахунд», 
«Сабир вә һамамчы», «Сәбр елә» вә с. 

Бунлар Молла Нәсрәддин вә Бәһлул Данәндә һаггыда олан 
ләтифәләри хатырладыр. Бу ләтифәләрдә Сабирин һәр ҹүр 
һијлә вә фырылдатлара үстүн кәлмәси, динин, хурафатын 
амансыз дүшмәни олмасы, фәһлә-кәндлиләрин досту кими 
чыхыш етмәси, варлыларын тә’сири алтына дүшүб она һүҹүм 
едәнләри дүзкүн јша чәкмәои, һәр ҹүр зүлмә дөзүб өз 
мәсләкиндән дөнмәмәси тәрәннүм олунур. Халг бу 
нүмунәләрлә өз шаиринин хатирәсини әбәдиләшдирмәк 
истәмиш, Молла Нәсрәддиндә, Бәһлул Данәндәдә олан нәҹиб, 
хејирхаһ кејфијјәтләри онун да үнванына сөјләмишдир. 

Сабир һаггында јаранмыш фолклор нүмунүнәләриндә шаир 
мә’нәви бир гәһрәман кими тәсвир олунмушдур. 

Сабир барәсиндә шәхси хатирәләрдә онун рәссамлы- 
гындан да бәһе едилир. Мәсәлән, Ҹ. Мәм(мәдгулузадәнин гызы 
Мүнәввәр ханымын сөјләдији «Үч гөнчә» адлы сөһбәт буна 
мисал ола биләр. Мүнәввәр ханБим дејир ки, Сабир өмрүнүн 
ахырынҹы илиндә Тифлисә кәлмишди. О, биздә галырды. 
Мәним хатирими чох истәјирди. Бир күн о мәни јанына 
чағырды, дизинин үстүндә әјләшдириб ағ варағын үстүндә үч 
гөнчә чәкди. Бу гөнчәләрдән бири тзәҹә дүјмәчәләјән күл иди. 
Сабир әми о вахт биз ону белә чағырардыг) деди ки: бах бу 
сәнсән. Икинҹи гөнчә артыг ачылмагда олан күл иди. Сабир 
әми деди ки, сән сонра бу олаҹагсан. Үчүнчүсү исә, ачылмыш, 
ләчәкләри вағамлајыб төкүлмәкдә олан күл иди. Сабир әми 
деди ки, бах мән дә бујам... Бу хатирәдән ајдын олур ки, Сабир 
һәр шејә образлы тәфәккүр көзү илә бахыр, вәзијјәти чох 
дәгигликлә мүәјјәнләшдирә билирди. 

Сабир кичик јашлылар үчүн әсәрләр јазаркән онлары ел 
һавалары үстүндә јазырды. Шаири.н оғлу М. С. Таһир- 
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линин хатирәләриндән көрүнүр ки, һәмин ше’рләр халг 
араеында бир дә бу һаваларын кәмәклији илә интншар 
тапырды. Оонралар бәстәкарларымыз һәмин маһнылары 
шаирин оғлунун кемәклији илә нота көчүрмүшләр. 

Сабирин өз ше’рләрини халг һавалары үзәриндә јазмасы 
ону ашыгларла бирләшдирир. Мә’лумдур ки, ашыглар әксәр 
ше’рләрини саз һавалары үзәриндә јарадырлар. 

Сабир мөвзусунда Азәрбајҹанын мүхтәлиф рајоила- 
рында сл шаирләри ше’рләр јазмышлар. сәнәткарлыг, мөвзу, 
үслуб, тәсвир васитәләри вә с. әламәтләр Сабир сәвијјәсиндә 
дејилдир. Мәсәлон, Нахчывандан топланылан «Хөрәкләрин 
бәһси» ше’ри Сабирин ушаглар үчүн јаздығы мәшһур 
«Ағаҹларын бәһси адлы ше’ринин тә’сири алтында 
јаранмышдыр. «Хөрәкләрин бәһси» адындан көрүндүјү кими, 
хөрәкләрин мүбаһисәсинә һәср олунмушдур. 

Икинҹи ше’р өз һәҹминә көрә биринҹи ше’рдән 10—15 
дәфә бејүкдүр. Лакин үслуб, вәзн, гафијә, дејишмәләр 
бир-биринә чох охшајыр. Сабир дә бүтүн ағаҹлардан бәһс едә 
биләрди. Лакин о, јығҹамлыға һәмишә риајәт етдија кими, 
бурада да әсәрин һәмин кејфијјәтини нәзәрдән га- 
чыр1мамышдыр. 

Биринҹи ше’рдәки ҹазибә, јығчамлыг, әлванлыг икинҹи 
ше’рдә аздыр. Сабир ше’риндәки илһам, һәрарәт, дахили 
енержи икинҹи ше’рдә сөнүк шәкилдәдир. 

Сабир ашыт јарадыҹылығына да тә’сир етмишдир. 
Ашыглар онун өзүнә ше’рләр һәср етмәклә бәрабәр, онүн 
ше’рләри илә истәр мөвзуҹа, истәр тәсвир васитәләринин 
охшарлығы илә сәсләшән әсәрләр јазмышлар. Сабнрин  һәлә өз 
сағлығында онун тә’сири илә ше’рләр јазыб  «Молла 
Нәсрәддин» журналында чап олунмаг үчүн көндәрән ашыглар 
олмушдур. Бунлардан, ел шаирләри Зод- 



122 

 

лу Һачыбәји, Ҝәнҹәли Әкбәр шаһ Руһини вә б. көстәрмәк 

о,^ар. 
Зедлу һаҹыбәјин бир чох ше’рләри Сабиранәдир. о, өмрү 

боју ашыг ше’рләри јазмыш, Ашыг Әләскәрлә дәфәләрлә 
дејишмиш, шаирләрдән Сабири чох севмиш, она нәзнрәләр 
јазмышдыр. 

Зодлу һаҹыбәјин «Моллаја шикајәт», «А молла», «Кә- 
лир» ше’рләри билаваситә Сабирин тәсвири алтында ја- 
зылмышдыр. Иотәр мввзу, истәрсә дә тәовир васитәләри 
Сабирин ше’рләрини хатырладыр. 

Сабирин деврүндә јашајан, өзүнү молланәсрәддинчи 
сајан, бир сыра мүвәффәг ше’рләрин, ширин, дузлу гәзәл- 
ләрин мүәллифи олан Кәнҹәли Әкбәр шаһ Руһи дә сатирик, 
јумористик сәпшли әсәрләр јазмағы чох хошлајырды. Доғум 
вә өлүм тарнхиии Һәләлик дәгиг мүәјјәнләшдирә 
билмәдијимиз ел шаири Ә. Ш. Руһинин' «Молла Ағасы паһо», 
«Чарсу чајчылары» адлы ше’рләри моллаларын, әлиәјри 
тиҹарәт ишчиләринин тәнгидинә һәср едилмишдир. Дил, 
үслуб, ифадә тәрзи е’тибарилә һәмин ше’рләр Сабирә чох 
охшајыр. 

Сабир үслубунда јазан шаир—ашыглардан бири Чобан 
Әфганын, Ашыг һүсејн Бозалганлынын, С. Вурғунун ше’рләр 
итһаф еләдикләри Шикәстә Гәһрәмаидыр. Онун да 
ше’рләриндә Сабир руһу, Сабир үслубу әсас јер тутур. 
Мәсәлән, онун ше’ри белә башлајыр: 

Газанчын јох, кәлирин јох, фајда јох, 
Өзүнү сохсан араја, фәһлә. 
Бу өлкәдә бир диван јох, гајда јох, 
Сөјлә ким кәләҹәк һараја, фәһлә! 

Јахуд: 

Батса елләр, батса милләт, нә ишим пап 
Гејрәтинн атса милләт, нә ишим вар?! 
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Өзун гырыб чатса мнлләт, нә ишнм вар?!Күндә мииин сатса 
милләт, нә ишим кәлиб, белә кедәр чох дөвранлар, ај ашыг! 

Сабирин тә’сири олан ашыглардан бири дә Хәјјат 
Мирзәдпр. О, 1885-чи илдә Тавус рајонунда ападан ол- 
мушдур. Дәрзи олдуғу үчүн «Хәјјат Шгләнмишдир. Онун 
«Милләти ше’риндә Сабирин «Арзу», «Мүртәҹе хадимләрим, 
һа инди хидмәт вәгтиднр» вә с. ше’рләринин тә’сири ачыгҹа 
һисс олунур. Хуеусәи :бәдпп тәсвир васитәләри дем римидир. 
Сабирин тә’сири илә јазыб јарадан сл шаирләриндән бири дә 
Чобан Әфгандыр. Онун «Намы  кәлнбдир», «Сәнә сөјләјим», 
«Дағларын», «Кврүимүр» вә с. ше’рлопнндә һәмин нәҹиб 
тә’сир һисс едил.мәкдәдир. Аш адлы ше’риадә өзүнү Сабирии 
шакирди кими гәләмә верир. Ше’рдә дејилир: 

һәрәнин дүнјада бир устады вар, 
            Мәним дә устадым сәнсән, Сабнрим. 

         Билмирәм шаирәм, ашығам, нәјәы, 
     Бу хараба елдә јохдур бнр јејәы. 

        Кимсәнә тапылмыр дәрдимн дејәм, 
         Бу Чобан Әфгана динсән, Сабирим’ 

Нахчыванда јашајан, ашыг ше’ри үслубунда бир сыра 
јахшы, мүвәффәг ше’рләр јаамыш олан һејдәр һәсәноғлу 
Сабир стилиндән, Сабир мевзуларыидан билаваситә тә- 
сирләнмишдир. Онун бу рүһлу ше’рләриндән «Бизим сед- 
римиз», «Өлүбә», «Түфејли јашајанлара», «Сабир демиш» вә с. 
көстәрмәк олар. Әлбәттә, һ. һәсәноғлунун ше’рләри бәдии 
ҹәһәтдән Сабирин әсәрләрн илә мүгајнсә иедилсә чох көлкәдә 
галар. Лакин һәмин ел шаирннин Сабир үслубунда јазмасы 
диггәти ҹәлб едир. Онун «Әзиз 
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достум Әлиһејдәрин нәзирәсинә нәзирә» адлы шери Сабнрин 
«Чығырма, јат, ај аҹ тојуг...» ше’ринин гафијәсиндә 
јазылмышдыр. 

Ајры-ајры ашыг Ше’рләриндә Сабирин бир шаир кими ады 
чәкилир. Мәсәлән, Ашыг Барат «Ширван» ше’риндә дејнр: 

Фәләки, Хагани сәндә бој атды, 
Сејјид, Сәһһәт, Сабир јазды, јаратды, 
һәр бири сәнәтдә бир каинатды, 
Ше’рдән гурмусан бир гала, Ширван! 

вә с. Бу ад чәкмәвдә елә бир јенилик,—оәнәт үчүн, сәнәткар 
үчүн,—олмадығына көрә мисал ҝәтирмәјә еһтијач јохдур. 

Сабирин һәјат вә јарадыҹылығы илә бағлы одан нү- 
мунәләр шифаһи әдәбиј.јат әсәрләринин оијаһысына чохдан 
дахил олмушдур. Г. МәМ|Мәдлинин тәртиб етдији «Ат- 
маҹалар» китабында Сабирлә дә бағлы бир нечә атмаҹа вардыр. 
Онун ашағыдакы мисралары вә ше’рләринин билаваситә 
тә’сири илә јаранан нүмунәләрдән бунлар аталар сөзү вә 
мәсәлләрин топлајыҹысы Ә. һүоөјнзадәнин «Аталар сөзү вә 
мәсәлләр» китабына дүшмүшдүр. Мәсәлән: 

Сарсаглар олмасајды, јалтаглар аҹындан өләрди. 
Бир көзүнү ағладыр, бир көзүнү күлдүрүр. 
Әлли архын сујуну бир арха ҹалајыр. 
Адамы адам еләјән парадыр, 
Парасыз бдамын үзү гарадыр. 

вә с. көстәрмәк олар. 
Сабирин әсәрләриндән нүмунәләр кәләҹәкдә халг әдә- 

бијјаты хәзинәсинә даһа мөһкәм, даһа чох дахил олаҹагдыр. 
Идк дахил олан нүмунәләр буну сүбут едир. 

Сабирин ады вә ше’рләри бүтүн Шәрги кәзир, дола- 
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ныр. Ҝетдикҹә онун достларынын сајы даһа да артыр, о даһа 
чох тәрҹү,мә олунур, јајылыр. Халг шаири Р. Рза Ирага сәфәри 
заманы јаздығы «Сабирлә көруш шериндә бу мәсәләдән бәһс 
өдир. Бурада Р. Рза Сабири халг әдәбијјаты нүмунәси олан 
бајаты илә бир сырада хатырлајыр. Бу тәсадүфи дејилдир. 
Сабир сәнәти, Сабир ше ри, хал1Г ше’ри, халг сәнәти илә 
јанашы дурур. Овда нагылларһш ширинлији, дастанларын 
кенишлији, аталар сөзу вә мәсәлләрин мүдри!клији, 
ләтифәләрин ојнаглығы, шухлуғу, гашмаларын әлванлығы, 
тапмаҹаларын, јанылгмазларын садәлији вә дәринлији, 
лајлајларын зәрифлији, атмаҹаларын кәскинлији өзүнү 
көстәрир. Сабир ше’ри һәм мә’на вә мүндәрәҹәсинә, һәм дә 
бәдии форма хусуснјјәтләринә көрә һәјатын бир парчасы кими 
кениш вә рәнҝарәнҝдир. Сабир јарадыҹылығы бизим ән чох 
фолклорлашмапда олан сәнәткарларымызын 
јарадыҹылыгларындан биридир. О, бу ҹәһәтдән өз сәләфләри 
Иизамн, Фүзули вә Вагифлә бирләшир. 
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