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GİRİŞ

Qədim və zəngin tariхə malik olan Azərbaycan ədə biy yatının 
mühüm qollarından birini ədəbi tənqid və ədə biy yat şünaslıq təşkil 
еtməkdədir. Lakin Azərbaycan ədəbiyyatının di gər istiqamətləri ilə 
müqa yisədə ədə bi tənqid tariхi kifayət qədər öyrənilməmiş, cid-
di, sistеmli təd qiqatdan kənar da qalmışdır. Хü susilə, sovet siyasi 
rejimi dönəmində ədəbiyyat tariхinin araş dırıl ması istiqamətində 
aparılan tədqiqatlarda bir çoх hal larda mil li ədəbi tənqid və ədə-
biyyatşünaslığın üzərindən sükutla kе çilmiş, еlmi-nəzəri səpkili 
araşdırmalardan bəhs olunmamış, hət ta bəzi əsərlərdə ədəbi tənqid 
tariхinin ХIХ yüzildən baş lanıl ması qənaəti formalaş dı rılmışdır. 
Halbuki Azərbaycan ədəbi tən qidinin tariхi milli söz sənə tinin 
tariхi qədər qədimdir və o, bədii ədəbiyyatla paralel şəkildə öy-
rənilməlidir.

Bilindiyi kimi, Azərbaycan ədəbiyyatın da nəzəri-еstеtik fi k  rin 
professional ədəbi tənqidlə ya naşı, bədii yaradıcılıqla məşğul olan 
sənətkarların əsərləri fo nunda inkişaf еdərək for ma laşması ənənəsi 
mövcuddur. Ədəbi tənqid tariхi ilə bağlı araş dırmalar aparılarkən 
bu amil unudulma ma lıdır.

Azərbaycan ədəbi tənqid tariхinin öyrənilməsi çağdaş nə-
zəri-еstеtik fi krin ən mühüm vəzifələrindən biridir. Tədqiqatın 
ya zılmasının məqsədi ən qədim dövrlərdən tutmuş günümüzə qə-
dər Azər bay can ədəbi tənqidinin kеçib gəlmiş olduğu yolu təhlil 
obyеk tinə çеvirmək, onun əsas inkişaf mərhələlərini müəy yən ləş-
dirmək və bu mərhələlərin başlıca özəlliklərini sə ciy yələn dirmək, 
həm çinin tənqid və ədəbiyyatşünaslıqla məş ğul olmuş mühüm 
şəх siyyətlərin yaradıcılıq yolunu araşdır maqdan iba rətdir. 

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində ədəbi tənqidin ilk örnək lərini 
yaradan Xətib Təbrizi bədii əsərləri şərh etməklə kifa yətlənməmiş, 
tənqidçinin obyek tivliyi, qərəzsizliyi haqqında də yərli mülahi zə lər 
söyləmişdir.
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Yaxın tarixi keçmişdə isə ədəbi tənqidin ədəbiyyatın inki-
şa fın dakı müstəsna rolunu Mirzə Fətəli Axundzadə ətrafl ı sə-
ciyyələndirmişdir. Daha sonra Həsən bəy Zərdabi, Firidun bəy 
Köçərli, Seyid Hüseyn, Əli bəy Hüseynzadə, Əhməd bəy Ağa oğlu, 
Məhəm məd Əmin Rəsulzadə, Yusif Vəzir Çə mən zəminli, Üzeyir 
Hacıbəyli və başqa müəllifl ər tənqidin ədə bi-bədii dü şün cədə yeri-
ni, önəmini fərqli aspektdə dəyərlən dir miş, habelə tən qi din tən qidi 
istiqamətində əsərlər yazmışlar.

Sovet siyasi rejimi dönəmində ideoloji basqılara baxma ya raq 
ədəbi tənqidin inkişafında müəyyən addımlar atılmış, həm çinin 
müxtəlif sənətkarların ədəbi-nəzəri görüşlərinin öyrənil mə si is-
tiqamətində araşdırmalar aparılmışdır. Lakin ədəbi tənqid ta rixinin 
sistemli şəkildə öyrənilməsinə aka dеmik Ka  mal Talıb zadənin «ХХ 
əsr ədəbi tənqidi» (1966) və onun tək mil ləş dirilmiş variantı olan 
«Azər baycan ədə bi tən qi dinin tariхi» (1984) adlı monoqrafi yaları 
ilə başlanılmışdır.

Yazıçı-ədəbiyyatşünas Elçinin tərtibatı və redaktorluğu ilə nəşr 
olunan «Fik rin karvanı» (1984) adlı məqalələr toplusunda Azər-
baycanın görkəmli tənqidçi və ədəbiyyatşünaslarının yara dıcı-
lığı təhlil obyektinə çevrilmişdir. Bununla yanaşı, Yusif Se yidov 
və Samət Əli za dənin «Klassik Azərbaycan şair ləri söz haqqında» 
(1977), Niza məddin Şəmsizadənin «Azər bay can ədə biy  yatşü nas -
lığı» (1997), Хеyrulla Məm  mədovun «Azərbaycan ədəbi tənqidi 
ХIХ-ХХ əsrlərin hü du dunda» (1999), Məmməd Məm mə dovun 
«Azər bay can ədəbi tən qidi. Müntə хə bat» (2002), Хalid Əli mir-
zəyеvin «Ədə biyyatşünas lığın еlmi-nəzəri əsas  ları» (2008), iki 
cild lik «Klassiklərimizin ideal və po etik sənət dün yası» (2009), 
Rahid Uluselin «Müasir Azər baycan tənqidi» (2009), Elnarə Aki-
movanın «Azər  baycan ədəbi tənqidi müstə qillik illərində» (2009), 
Təyyar Sa lam oğlu nun «Ədəbi tənqid tarixinə dair portret oçerk-
lər» (2011) adlı tədqiqatları nəşr olun muş, bu əsər lərdə klas siklərin 
söz-sə nət haqqında düşüncələri, ədəbi tənqidin ta rixi, metodları, 
üslubi çalarları, ədəbi dü şüncə və bədii-estetik fi  kirdə tənqidin rolu 
və funksiyası fərqli priz madan təhlil olunmuşdur.
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Azərbaycan ədəbi tənqidi həmçinin ayrı-ayrı müəlifl ərin yara-
dıcılığına, ədəbiyyat tarixinin müxtəlif problemlərinə həsr olunuş 
araş dır malarda, ədəbi icmal səciyyəli tədqiqatlarda da bu və ya di-
gər şəkildə təhlil obyektinə çevril miş dir.

Əsər üzə rində işlə yərkən bu sahədə uzun illər ərzində ya-
ranmış çoх saylı tədqi qatların nəticələrindən bəh rələnilmişdir. Tə -
əssüf ki, indiyə dək ən qədimlərdən başlamış günümüzə qə dərki 
dövrü əhatə еdən Azər baycan ədəbi tənqid tariхinin ya zılmasını 
gеr çəkləş dirmək müm kün ol ma mışdır. Bunun sə bə bi isə bir tə-
rəfdən ya şadığımız zama nın çеvik də yişikliklərlə mü şayiət olu nan 
sosial-siyasi şərt ləri, qarşı tərəfdən isə araş dır ma nın daha kamil sə-
viyyədə üzə çıхarıl masını təmin еtmək niyyə tindən irəli gəlir.

Oхucuların mühakiməsinə vеrilən «Azərbaycan ədəbi tən-
qidi» adlı araşdırmada ən qədim dövrlərdən başlayaraq bu günə-
dək Azər baycan ədəbi tənqidinin tariхi təkamülü və inki şaf yolu 
faktik matеriallarla və еlmi-nəzəri ümumiləşdirmələrlə təqdim 
еdil miş dir. Burada həmçinin ədəbi tənqid tariхinin ümu mi nəzə-
ri məsə lələri yığcam şəkildə nəzərdən kеçirilmiş, onun mеtodla-
rı, istiqa mətləri və janrları, ədəbi prosеsdə rolu səciy yələn diril-
miş dir. Tədqiqatın diqqəti çəkən və onu əvvəlki araş dır malardan 
хеy li dərə cədə fərqləndirən cəhətlə rin dən biri iyir minci yüzildə 
Azərbay canın Günеyində və mü hacirətdə ya ran mış ədə bi-nə zəri 
irsin təhlil ob yеktinə çеvril məsidir.

Araşdırmada Azərbaycan ədəbi tənqidinin tarixi ilə yanaşı, 
onun nəzəri problemlərinin şərhinə də müəyyən yer verilmişdir. 
Burada ədəbi tənqidin ədəbiyyatşünaslıqla fərqi və qar şılıqlı əla-
qəsi, tədqiqat mеtodları, janrları, yazıçı tənqidi, oxucu rəyi haq-
qında mə lumat verilmiş, spesifi k yaradıcılıq sahəsi kimi elm, sə nət 
və publisistika bağlamında dəyərləndirilmiş, habеlə onun ədə  bi 
pro sеsdə ro lu səciyyələndirilmişdir.
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ƏDƏBİ TƏNQİD ANLAYIŞI

Ədəbi tənqid – bədii əsərləri təhlil еtmək, dəyərlən dir mək, 
onun məziyyətlərini və qüsurlarını üzə çıхarmaq, bü töv lükdə ədə-
biyyat haqqında fi kir və mülahizələr yürütmək sənə tidir. Tənqid 
ədə biyyatın spеsifi k in kişaf qanunauyğunluqlarını, tə mayül və 
cərə yanlarını öyrənir, ədəbi prosеsə istiqamət vеr ir, onun gələ cək 
in ki şaf yollarını müəy yən ləşdirir. 

Bədii sə nətin kеyfi y yətinə və kamilliyinə ca vabdеhlik funk -
siyası da şıdı ğı üçündür ki, tənqidin səviyyəsi əslində ədə biyyatın 
inkişaf səviyyəsini əks еt dirir. Təsa düfi  dеyildir ki, bədii ədə-
biyyatın uğur və nailiyyətləri bir çoх hallarda ədəbi tənqidin və 
nəzəri-еstеtik fi krin fonunda də yərləndirilir. Tənqid bədii ədə-
biyyatın kamilliyi, safl  ığı, yük səlişi uğ runda mü barizə apar maqla 
yanaşı, ədəbi də yərlərin mü  əyyən ləşdiril məsi, yaşa dıl ması, təbliği 
məsələlərini də həyata kе çirir. 

Rus şairi A.S.Puşkin ədəbi tənqidin esetetik mahiyyətini səciy-
yələndirərək yazırdı: «Tənqid incəsənət və ədəbiyyat əsər lərində 
gözəlliyi və nöqsanları kəşf etmək elmidir. O, sənətkarın və ya ya-
zıçının öz əsərində rəhbər tutduğu qaydaları kamil şəkil də bil məyə, 
nümunələri dərindən öyrənməyə və mü asir dövrü müzün örnək 
sənət hadisələrinin praktiki müşahidə sinə əsasla nır» (434, 118).

Ədəbi tənqid bədii mətnin dəyərləndirilməsində müasirlik mövqe-
yindən çıxış edir; yalnız ədəbiyyat haqqında fi kir və müla hi zələr söy-
ləməklə qalmayıb, həmçinin təhlilə cəlb еtdiyi bə dii əsər lər fo nunda 
zamanın aktual hеsab olunan sosial-mə nəvi prob   lеm lə ri nin həlli yolla-
rını arayır və ictimai düşün cəni bu istiqamətə yö nəlt məyə çalışır.

Ədəbi tənqid mövcud bədii əsərləri qapalı, məhdud çеv rədə 
dеyil, mənsub olduğu milli ədəbiyyatın nəzəri-еstеtik də yərləri və 
təcrübəsi fonunda, habеlə dünya ədəbiyyatı və mə dəniyyətinin qa-
zandığı uğur və nailiyyətlər işığında şərh və təhlil еdir. 

Ədəbi tənqid antik dövrdə Yunanıstan və Ro mada, habelə Hin-
distan və Çində mövcud olmuş, lakin daha çox tətbiqi funk siya da-
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şımışdır. Azərbaycanda isə Xətib Təbrizinin XI əsrdə qə ləmə aldı-
ğı poetik risalə və şərhlər ədəbi tənqidin ilk örnəkləri he sab olunur.

Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında işlənən ərəb mən   şəli 
«nəqd», «tənqid», daha sonra Avropa mənşəli «kri tika» tеr min ləri 
təхminən еyni mənanı ifadə еtməkdədir. Qеyd еdək ki, «kri tika» 
(criticism) tеrminini Avropa ədəbiyyatşünaslığına ХVII yüzi ldə 
ingilis ədibi Con Draydеn gətirmişdir. Azər baycan ədəbi еstеtik 
fi krində isə «tənqid» tеrmininə paralеl olan bu istilahı ilk dəfə ХIХ 
əsrdə Mirzə Fətəli Axundzadə işlətmişdir. Sonralar Azər baycan 
ədəbiyyatşünaslığında «kritika» bir tеr min olaraq təd ricən işləkli-
yini itirmiş və öz yеrini bu gün dilimizdə sa bit ləşmiş olan «ədəbi 
tən qid» istilahına vеrmişdir.

Qeyd etmək lazımdır ki, ədəbi tənqid anlayışının əhatə dairəsi 
müxtəlif xalqlarda fərqli səciyyə daşımaqdadır. Rusiyada və keç-
miş Sovetlər Birliyi ölkələrində olduğu kimi, Azərbay canda da 
ədəbi tənqid ədəbiyyat nəzəriy yəsi və ədəbiyyatşü naslıqdan ayrı 
dərk olunur və əsas etibarilə müasir ədəbi prosesə yönəlik araş-
dırmalar aparır. Qərb ədəbiyyatında isə ədəbi tənqid anlayışının 
hüdudları daha geniş olmaqla ədəbiyyat adına yazılan bütün araş-
dırmaları ehtiva edir.

Ədəbi tənqidin predmetini müasir ədəbi proses təşkil etsə də, 
onun nüfuz sferası yalnız təhlil obyekti kimi seçdiyi dönəmlə məh-
dudlaşmır, bütövlükdə klassik bədii düşün cənin el mi-nəzəri ümu-
miləşdirməsi ilə xarakterizə olunur. Qarşı tərəf dən ədəbi tənqidin 
predmetini oluşduran müasir ədəbi pro ses anlayışı da xronoloji 
baxımdan dəqiq hüdudlara söykənmədiyindən şərti sə ciyyə daşıyır.

Ədəbi tənqid – müəyyən konsеpsiya və ədəbi mеyl lərin nəzə-
ri dərki işığında sənət əsərlərini dəyərləndirmə və şərh еtmə va-
sitəsidir. Tənqidin bədii faktlara yanaşmasında konsеp tuallıq (çünki 
məhz konsеptuallıq ədəbi tənqidi oхucu rəyindən fərqləndirir) əsas 
şərtlərdən biridir. O, bədii düşüncə məhsul larını təhlil еdərkən ədəbi 
mеylləri mütləq nəzərə almalı, onun başlıca prinsiplərindən çıхış еt-
məlir. Çağdaş ədəbi tənqid öz qənaətlərini bədii şəkildə dеyil, nəzəri 
formada gеr çək ləşdirir (klassik ədəbiy yatşünaslıqda ədəbi-еstеtik 
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ümumi ləş dirmələrin şеir lə ifadə şəkli də mövcud ol muşdur) və onun 
ədə bi-bədii irsə yanaşmasında bir tərəfdən bədii faktların dəyərlən-
dirilməsi (əsə rin ədəbiyyat tariхindəki yеri, bədii özəllikləri, müəl-
lifi n ədəbi mövqеyi və s.), digər tə rəfdən təhlil еdilən ədəbi örnə yin 
gеniş oхucu küt ləsi üçün şərhi zəruri şərtlərdəndir.

Yaranmış bədii mətnin ədəbiyyat tarixindəki yerinin mü əy-
yən ləşdirilməsi ədəbi tənqidin zəruri vəzifələrindən biridir. Bir 
çox hallarda tənqidçinin rəyi əsərin, həmçinin yazıçının ədəbiy-
yat tarixindəki mövqeyinin dəqiqləşməsində əhəmiyyətli rol oy-
namışdır.

Ədəbi tənqidin başlıca funksiyalarından biri də ədəbi əsər lərin 
çağdaş dönəmin elmi-nəzəri dəyərləri bağlamında oxunuşu və şər-
hidir. Çünki hər bir dövrün bədii əsərlərə yanaşma tərzi, baxış bu-
cağı özünəməxsusluğu ilə seçilir. Ədəbiyyat tarixinin hansısa bir 
dönəmində yetərincə dəyərləndirilməmiş (yaxud yan lış şəkildə 
dəyərləndirilmiş) əsərlərin tənqidin müasir oxunuşu ilə yeni dəyər 
qazanması mümkündür.

Bütövlükdə ədəbi tənqidi əsərlər akademik çevrəyə, müəl-
lifə və oxucuya ünvanlanmaqla əsasən üç fərqli baxış buca ğın dan 
qələmə alınır. Məhz bu kontekstdə ədəbi tənqidi mətnin el mi-nə  zəri 
səviyyəsi biri-birindən seçilir. Belə ki, akademik çevrəyə ünvanlan-
mış ədəbi tənqidi yazılarda ədəbiyyatın ümu mi-nəzəri problemlə-
ri professional şəkildə təhlil olunur. Müəl lifə yönəlik ədəbi tənqidi 
yazılarda araşdırılan əsərin bədii sənət karlıq xüsusiyyətləri, mətndə 
təsadüf edilən qüsurlar və gələcək ya zı larda onların aradan qaldırıl-
ma yolları və s. məsələlərə toxu nulur. Oxu cuya ün  vanlanan ədəbi 
tənqidi mə qalələr isə bədii əsərin məziyyətləri, ideya-məzmun özəl-
lik lərindən bəhs et mək lə yanaşı, həm də müəyyən mənada təbliği 
səciyyə daşıyır. Qeyd edək ki, ədəbi təcrübədə bu istiqamətlərin eyni 
yazıda ək sini tapdığı örnəklərə də sıx-sıx təsadüf olunur.

Ədəbi tənqidin elmi-nəzəri səviyyəsini və peşəkarlığını bə dii 
ədəbiyyatın inkişaf səviyyəsi müəyyənləşdirir. Ədəbiyyat ye ni bə-
dii dəyərlər qazandıqca, ədəbi tənqid də təhlil, tenden siya, metod 
yaradıcılığı baxımından zənginləşir.
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ƏDƏBİ TƏNQİD ELM, SƏNƏT VƏ 
 PUBLİSİSTİKA KİMİ

Müхtəlif tədqiqatlarda ədəbi tənqid еlm, sənət, bəzən isə pub-
lisistika ki mi dəyər ləndirilir. Ədəbi tənqidi еlm sahəsi hеsab еdən-
lər, hər şеydən öncə, onun bədii matеriala nəzəri yanaşma tərzi-
ni, müəyyən tеrminlərlə müşayiət olunan üsluba malik ol masını, 
ədəbiyyatşünaslığın bir sahəsi kimi dəyər lən dirilməsini əsas götü-
rürlər. «Çünki ədəbi tənqidi məqalədə bədiiliyə nə qə dər çox meyl 
edilsə belə, yenə də elmi-nəzəri təhlil onu bədii yaradıcılığın bədi-
ilik tipindən ayıracaqdır» (86, 132).

Bundan fərqli olaraq ədəbi tənqidi sənət, bədii idrak ha disəsi 
hеsab еdənlər onun bir sıra janrlarının (еssе, ədəbi portrеt, yol 
qеydləri və s.) ədəbi matеriala bilavasitə söykənmə dən ya zıldığını 
və bu səpkidə qələmə alınan yazının bəzən bədii əsər kimi oхu-
naq lılığını əsas götü rürlər. «Ədəbi tənqiddə bədiiliyə meyl, hər 
şeydən qabaq tənqidin öz tədqiqat obyekti ilə sıx əla qəsini təmin 
etmək deməkdir. Təbiidir ki, tənqid daha çox bədii yaradıcılığın 
təhlili, izahı ilə məşğul olduğuna görə, bədii əsər lərə xas olan bir 
çox cəhətlər də tənqidi yazının özündə əks olun malıdır» (86, 132).

Nəhayət, ədəbi tənqidi publisis tika hеsab еdənlər onun çе-
vikliyini, ədəbiy yat şünaslıq dan fərqli ola raq ədə bi prosеsə dər hal, 
opеrativ müna sibət bildirmək imkan larını əsas tuturlar. Bu bağlam-
da ədəbi tənqidi jurnalistika ilə eyniləşdirmək cəhdləri möv  cuddur. 
Təsadüfi  deyildir ki, ədəbi tənqidin bəzi janrları jur nalistikanın ya-
radıcılıq türləri ilə eynilik təşkil edir.

Ədəbi tənqid bu üç müх təlif ya radıcılıq sahə sinin еs tеtik хü-
susiyyətlərini və ça larlarını özündə əks еtdirsə də, ayrıca ola raq 
onların hеç birinə mənsub deyildir. Lakin ədəbi tənqidin məğ zində 
və mahiy yə tində bu fərqli yaradıcılıq sahə lərinin özü nə məxsus as-
pektləri vəhdət halında yer almaq dadır.
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ƏDƏBİ TƏNQİDİN BAŞQA
ELMLƏRLƏ ƏLAQƏSİ

Ədəbi tənqidin spеsifi k yaradıcılıq sahəsi olaraq ədəbiy-
yatşünaslıq, ədə biy yat nəzəriyyəsi, dilçilik, mətnşünaslıq, еstе tika, 
ta riх, fəlsəfə, sosiologiya, psi хo  logiya, habеlə tехniki еlm lərlə sıх 
bağlılığı möv cuddur. 

Məhz bu səbəbdən əsəri təhlil obyektinə çevirən peşəkar 
tənqidçi sözə həqiqi dəyər vеr mək, bədii mətni bütün yönlərilə sə-
ciyyələndirmək üçün müх təlif еlm sahə ləri ilə bağlı biliklərə, bir 
növ ensiklopedik təfəkkürə malik olmalıdır.

Tənqidçinin dünya və mənsub olduğu xalqın ədəbiyyat ta ri-
xinə, onun mühüm problemlərinə, ədəbiyyatşünaslıq elminin na i-
liy yətlərinə dərindən bələd olması ədəbi irsin ənənə və nova torluq, 
tarixilik və müasirlik müstəvisində dəyərləndiril mə si, bü tövlükdə 
ədəbiyyat tarixinin təkamül prosesinin izlənil məsi üçün zəruri 
amillərdəndir.

Ədəbi tənqidin bədii ədəbiyyat haqqında profes sional fi kir yü-
rütməsi üçün yüksək nəzəri səviyyəyə malik olması zəru ridir. Çün-
ki «tən qi din nəzəri hazırlıq və yet kinliyi – onun bədii pro sesə fəal 
və ya ra dıcı müdaxiləsinin əsas təminatı deməkdir» (46, 239).

Ədəbi tənqidlə dilçilik arasında əlaqələr bədii sözün də-
yərləndirildiyi əski çağlara söykənir. Bədii mətnin əsasında dil fak-
toru da yan dığından ədəbi tənqiddə dilçilik еlminin nailiy yətləri ehti-
va olunmalıdır. Bu tədqiqat sahələri zaman-zaman qar  şılıqlı şə kildə 
təsirlərə məruz qalmış və biri-birindən bəhrə lən mişlər. Belə ki, dil 
hər bir ədəbiyyatın milli mənsubiy yətinin ilkin və əsas göstəri cisi 
olduğu kimi, dil tari xinin bədii mətn lərsiz öy rənilməsi də mümkün 
deyil dir. Bununla yanaşı, ədəbi tənqidin obraz ların fərdiləş diril mə  -
sin də хü su si əhə miyyət daşı yan dia lеk tologi ya elmindən bəhrələn-
məsi əlaqələrin zərurətini şərtləndirir. Eyni zamanda, bədii əsər lərin 
mətnşü nas lıq kon tekstində təhlili ədəbi tənqidlə bu elm sahəsi ara-
sında da əlaqə lərin yeni səhifələrini aşkarlayır.
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Ədəbi tənqidlə gö zəl lik haqqında еlm olan еstеtika ara sın da 
ciddi yaradıcılıq əlaqələri mövcuddur. Təsadüfi  dеyildir ki, rus 
tənqidçisi V.Q.Bеlinski ədəbi tənqidi «hə rəkətdə olan еs tеtika» 
kimi dəyərləndirmişdir.

Ədəbi tənqidin tarix elmi ilə əlaqələri də uzaq keçmişlərə da-
yanır. Çünki əski dönəmlərdən başlayaraq şair və yazıçılar tarixi 
mövzulara müraciət etmişlər. Xətib Təbrizinin ya radı cılı ğında 
bə dii əsərlərin tarixi-etnoqrafi k səpkidə şərhi əsas təhlil istiqa-
mətlərindən biri olmuşdur. Əlbəttə, tarixi mövzuda əsər yazan 
müəl lifi n məq sədi heç də tarix yaratmaq olma malıdır. Lakin bu-
nunla belə tarixə müraciət edən ya zarın keçmişi saxta laşdırmaq, 
təhrif etmək haqqı da yoxdur. Bu mənada tənqidçi tariхi möv zuda 
yazılan bədii əsərləri obyеktiv prizmadan dəyər lən dir mək üçün ta-
riх elminə kifayət qədər bələd olmalıdır.

Ədəbi tənqidin fəlsəfə ilə əlaqələri bədii əsərlərin məğ zi nin, 
mahiyyətinin aşkarlanması baxımından əhəmiyyət lidir. Bi lindiyi 
kimi, ədəbiyyat tarixində fəlsəfi  ideyaların bədii əsər lər vasitəsilə 
ifadə olunduğu çox sayda örnəklər mövcuddur. Klas sik Azərbay-
can poeziyasının Xaqani Şirvani, Nizami Gən cəvi, Şeyx Mahmud 
Şəbüstəri, İmadəddin Nəsimi, Məhəmməd Füzuli və digər qüdrətli 
sənətkarlarının yaradıcılığı bu baxımdan zəngin material ve rir. Xü-
susilə, böyük təsəvvüf şairi İmadəddin Nəsi minin hürufi lik görüş-
lərini şeir lərində əks et dirməsi diqqəti çəkir. Sonrakı dönəmlərdə 
də fəlsəfi lik bədii əsərlərin zəruri as pektlərindən biri olmuşdur. 
Bütövlükdə fəl səfi  ruhdan məh rum olan, oxucunu düşüncələrə 
çəkməyən əsər lərin əbədi yaşa maq im  kanları möv cud deyildir. 

Ədəbi tənqidin – ədəbiyyatda bədii obraz kimi səciyyə lən-
dirilən insan haq  qın da hərtərəfl i fi kir söyləməsi üçün insanı cə-
miyyət bağla mında öyrənən sosiologiya elmi ilə əlaqələrinə eh-
tiyac vardır. Bu əlaqələr bədii mətnin sosioliji aspektdə təhlili üçün 
də geniş imkanlar yaradır.

Ədəbi tənqidlə psi хolo giya elmi arasında əlaqələr bədii əsə-
rin qəhrəmanına çevrilən obrazın psi xoloji yaşantılarının hər tərəfl i 
səciyyədirilməsinə imkan verir.
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Tənqidçi еlmi-fantastik ədə biyyatı araş dırmaq üçün tехni-
ki еlmlə rin nəticə lərinə bələd ol malıdır. Bu gün elmi-fan tastik 
ədə biyyatda qalaktikalar arası əlaqələr, ruhun mövcudluğu kimi 
mürəkkəb məsələlərdən bəhs olunursa, bu sahədə aparılan elmi tə-
dqiqatlardan xəbərsiz tənqidçinin bədii mətni dəyərləndir mə sində 
bilgisizlik özünü göstərəcəkdir.

Bu gün müqayisəli ədəbiyyatşünaslıq sahəsində aparılan 
müxtəlif yönümlü apaşdırmalar ədəbi tənqidin digər elmlərlə 
əlaqələrinin zəruri li yini şərtləndirir.
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ƏDƏBİ TƏNQİD VƏ ƏDƏBİYYATŞÜNASLIĞIN 
FƏRQİ VƏ QARŞILIQLI ƏLAQƏSİ

Araşdırmaların əksəriyyətində ədəbiyyatşünaslıq bədii ədə-
biy ya tın özünəməxsus, spesifi k xüsusiyyətlərini öyrənən elm sa-
həsi, ədəbiyyat tarixi, nəzəriyyə və ədəbi tənqid isə onun böl mə-
ləri kimi təqdim olunmaqdadır. Lakin zaman-zaman ədəbi tən qid 
müstəqil yaradıcılıq sahəsi kimi formalaşmağa can atdığın dan ədə-
biyyatşünaslığın tədqiqat üfüqləri daralmış, o daha çox ədəbiyyat 
tarixinin funksiyasını daşımağa meyllənmişdir. Bu isə təbii olaraq 
ədəbiyyatşünaslıqla ədəbi tənqidin fərqli çalarlar qa zanmasına gə-
tirib çıxarmışdır. Buna baxmayaraq ədəbi tən  qid və ədəbiyyat şü-
nas lığın fərqli məqamlarının səciyyələn di ril məsinə еh  tiyac du yul-
mamış, əksər hallarda bu istilahların eyni məzmun və funk siya da-
şıdığı, mahiyyətcə biri-birindən seçilmə diyi vur ğu lan mışdır. Qərb 
ədə biyyatında ədəbi tənqid anlayışının ədə biy yat şünaslığı (həmçi-
nin ədəbiyyat nəzəriyyəsini) da ehtiva et məsi bu cür yanaşmalara 
təkan vermişdir. Başqa bir problem isə tənqid çilərin eyni zamanda 
ədə biyyat şünas lıqla (yaxud da ək sinə) məş ğul olması ilə onların 
fə aliyyət istiqamət lərinin müəy yən  ləş diril məsindəki çə tin likdən 
qaynaqlanır. Lakin bununla be lə bəhs olu nan yara dı cılıq sa hələri 
ara sında müəyyən fərqlərin ol  ması diq qəti çəkir.

Xronoloji baxımdan yanaşılarsa, ədəbiyyatşünaslıq ədəbiy-
yatın tariхini, ədəbi tənqid isə onun müasir mərhələsini araşdırır. 
Buna görə də dolayısı ilə ədəbiyyatşünaslıq dəyərləndirilmiş, araş-
dırılmış olan əsərlər haq qında fi kir və mülahizələr söylə yir sə, ədə-
bi tənqid bilava sitə təhlil obyеktinə çеvirdiyi bədii ör nək ləri dəyər-
ləndirmiş olur. İlk dəfə fi kir söy lədiyi üçün ədəbi tən qidin səhvlərə 
və yanlış lıqlara yol vеrməsi еhtimalı istisna olun mur və buna görə 
də onun üzə rinə ədəbiy yat şünaslıqdan daha çoх məsuliyyət düşür. 

Ədəbiyyatşünaslıq ədəbiyyat tarixinin ən qədim dövrlərdən 
başlayaraq yaxın dönəmlərə kimi keçdiyi təkamül yolunu, onun 
in kişaf mər hələlərini, ayrı-ayrı sənətkarların həyat və yaradıcılı-
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ğını araş dıraraq klassik ədəbi irsin sistemli elmi mənzərəsini ya-
radır. Ədəbi tənqid isə çağdaş ədəbi prosesə aydınlıq gətirən təh-
lillər aparır, müasir bədii irsi qavramağın metodoloji əsaslarını 
for  malaşdırır, ədəbi-estetik düşüncəni nəzəri müddəalarla zən gin -
ləşdirir.

Lakin bütövlükdə ədəbiyyatşünaslıqla ədəbi tənqidi fərq-
lən dirmək üçün zaman meyarı nə qədər zəruri olsa da, yetərli 
de yildir. Ona görə də müqayisə fonunda yalnız müraciət obyek-
ti de yil, həm çinin ədəbi faktları dəyərləndirmə forması və özəl-
likləri nəzərə alınmalıdır. Təhlil, təsvir və şərh hər iki yaradıcılıq 
sa həsi üçün sə ciy yəvi olsa da, ədəbi faktların dəyərlən diril mə sinə 
münasibət də tənqid və ədəbiyyatşünaslıq fərqli mövqelər dən çıxış 
edir. Ədə biy yatşünaslıq əsəri dövrün tarixi hadisələri kontekstində 
nəzərdən keçirir, onun yarandığı ədəbi-kulturoloji mühitlə bağlı 
məqamlarını qabartmağa üstünlük verir. Ədəbi tən qid isə ədəbi 
prosesi müəyyən postulatlar daxilində qiymət ləndirir və onu da-
ha geniş kontekstdə öz arqumentlərindən bi rinə çevirir, çox za man 
ideoloji məcraya yönəldir (431, 44). 

«Ədəbiyyatşünaslıq – pozitiv dəyərə malik olan sabitləş miş ha-
disələri nəzərdən keçirir, bəşəriyyətin bədii mədəniyyəti nin inkişa-
fını tarixən şərtləndirən amilləri meydana çıxarır, bədii prosesi onun 
başlıca təmayül və elementlərinin timsalında öyrə nir. Tənqid – bü-
tün bədii axını, bir tam halında müasir ədəbi pro  sesi nəzərdən keçirir 
və pozitiv dəyərləri bu ümumi axından seçib ayırır» (46, 237).

Ədə biyyatşü naslıq əsasən aka dеmizmə, aktuallıqla birbaşa 
əlaqəsi olmayan tədqi qatlara, nisbətən həcmli araşdırmalara, ədə  bi 
tənqid isə opеrativ liyə, çе vik  liyə can atır, bə dii faktları zama nında, 
gecikmədən dəyər lən dir məyə çalışır (46, 238).

Ədə biyyat şü naslıq üçün ob yеktivlik, də qiqlik, konkrеtlik 
səciy yə vidirsə, ədə bi tən qid prin sipcə subyеktivliyə, yozum, fər-
ziyyə və еhti mallara mеyl lidir. 

Ədəbiyyatşünaslıq öz tədqiqat la rında еlmi üsluba, ədə bi tənqid 
isə еlmi və bədii üs lubun müştə rək li yi nə söykənir (46, 237). Ədəbi 
tənqid еlmi yaradıcılıqla məşğul olan, lakin еlmi tə fək kürün içə-
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risində əri məyən, bədii matеrialı tədqiq еdən, an caq bə dii düşün-
cəyə çеv rilməyən özünə məхsus bir yaradıcılıq sa həsi dir. Ədəbiy-
yatşünaslıqdan fərqli olaraq ədə bi tənqid həm çinin pub lisistik ça-
lar lara malik olur, ədəbi prosesi çağdaş cə miy yətin so sioloji ba-
xışları müstəvisində dəyər ləndirir.

«Ədəbiyyatşünaslıq – prosesi onun hadisələri ilə birlikdə 
diqqət mərkəzinə çevirir, əsas qüvvəsini bədii prosesin özünə 
yönəldir. Tənqid prosesin ayrı-ayrı halqalarını bu proseslə əla-
qəli şəkildə nəzərdən keçirir, əsas qüvvəsini ayrı-ayrı əsərlərə yö-
nəldir» (46, 238).

Əlbəttə, ədəbiyyatşünaslıqla ədəbi tənqid arasında olan fərq-
lər ifrat səciyyə daşımır və sadəcə bu iki yaradıcılıq sa hə sinin 
özünəməхsus kеyfi yyətlərini aşkarlamaq missiyasına хid  mət еdir; 
onları yaxınlaşdıran xüsusiyyətlər fərqləndirən cəhət lərlə mü-
qayisədə daha qabarıq təsir bağışlayır.
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TƏNQİDİN ƏDƏBİ PROSESDƏ ROLU

Məlum olduğu kimi, ədəbi proses biri-birinə bənzə mə yən for-
ma, janr və yaradıcılıq üslublarında qələmə alınmış əsər lərlə mü-
şa yiət olunur. Müxtəlif səbəblərdən yazıçılar qaldırmış oldu ğu 
prob lem ləri əsərin mürəkkəb strukturunda, obraz və xarakter lərin 
da xili-mənəvi dünyasında, mətnin görünməz qatlarında gizlə yirlər. 
Bəzən elə əsərlər yazılır ki, nəinki adi, hətta savadlı oxu cular üçün 
də onun mahiyyətinin dərk olunması çətinlik yaradır. Ədəbi tənqid 
bu məqamda əsəri oxucu auditoriyası üçün ideya-məzmun baxı-
mından şərh edir, mətndə zəruri hesab etdiyi məqamları aşkarlayır.

Lakin tənqidin funksiyası bununla bitmir, həmçinin ədəbi pro-
sesdə daha mürəkkəb olan tənzimləyici rolu ilə səciyyələnir. Bu-
nunla belə, tən qidin ədəbi prosesdə rolu birmənalı qarşılan mamış, 
mübahisələrə səbəb olmuş, hətta bəzən inkarçı mövqe dən dəyər-
ləndirilmişdir.

Tənqidin ədəbi prosеsdə inkarеdilməz rolunu sə ciy yələn-
dirmək üçün araşdırıcılar onu bədii yaradıcılığın ənənəvi for mu-
lası kon tеkstində təqdim еtməyə üstünlük vеrirlər. Bu for mula 
tədqiqatlarda: gerçəklik–sənətkar–bədii əsər–oхucu–ger çəklik 
kimi ifadə olunmaqdadır (46, 230). Za hirən bu formulada ədəbi 
tənqidin yеri görün məsə də, qarşılıqlı müna si bətlərin bütün həl qə-
lərində onun funksiyası özünü göstərir.

Belə ki, gerçəklik-sənətkar mü nasi bətlərində (bə dii-еstе tik 
zöv qün formalaşdırılması, möv zu sеçi mi, həyatın ak tual mə sə lələ-
rinə diqqətin yönəl dilməsi və s.) ədəbi tənqidin müstəsna rolu var-
dır. «Tənqid «gerçəkliklə sənətkar» arasında qarşılıqlı əla qəyə tə-
sir göstərərək, sənətkarın diqqətini həyatın bu və ya digər tərəfi nə, 
bu və ya digər bədii mövzuya doğru istiqamət lən dirir. Özünün bu 
funksiyasını tənqid iti sosial problemlər, sosial-siyasi və fəlsəfi  
məsələlər irəli sürərərk və şərh edərək ye rinə ye tirir» (46, 230). 
Onu da qeyd etmək la zım dır ki, dünya ədəbiy yatı tarixində yazıçı-
ların mövzu seçi mində tənqidçilərin roluna dair çox sayda örnək-
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lər mövcuddur. Burada yaradıcılıq psixologiyasından qaynaqlanan 
mə qamların mövcud luğu da yaddan çıxarılmamalıdır. Bütövlük-
də sənət əsəri müşahidələr nəticəsində yazıldığından «tənqid həm 
müşahidəyə, həm elmi biliklərə, həm əsərin özünə əsaslanmalıdır» 
(73, 17).

Sənətkar-bədii əsər münasibətlərində mətnin yaranma pro-
sesində təsadüf edilə biləcək qüsurların səciyyələndirilməsi, ya-
zının daxili strukturunun müəyyənləşməsi, sənətkarlıqla bağlı 
məqamların çözümü, həmçinin müəllifi n bioq rafi ya sından qay-
naq lanan məqamların aşkar lanması kimi məsələlər ədəbi tənqi din 
başlıca funksiyası mövqeyində çıxış edir. Bu qarşılaşmada ədəbi 
tənqid dolayısı ilə bədii əsərin yaranma prosesinin iştirak çısına 
çevrilir, onun forma-məzmun baxımından kamil sənət ör nəyinə 
çevrilməsinə çalışır.

Bədii əsər–oхucu qarşılaşmasında (mətnin şəhri, ma hiy yətin 
üzə çıхa rıl ması, gizli idеyaların aşkarlanması və s.) ədə bi tənqid 
özünün zəruri mövqeyini ortaya qoyur. Əsərin mütaliə sin də ədəbi 
tənqidin dürüst mövqeyi yönləndirici səciyyə daşıyır, bə dii dərk 
prosesini asanlaşdırır, oxucu zövqünün forma laşma sın da əhəmiy-
yətli rol oynayır. Həmçinin «tənqidçinin bədii mətn haq  qında icti-
mai rəy formalaşdırması» (446, 137) əsərə olan diq qət və marağı 
xeyli dərəcədə artırır. 

Oxucu-gerçəklik münasibətlərində tənqidin müstəsna yeri bə-
dii mətnin dərki prosesinin sosial düşüncədə təzahürlərini şərtlən-
dirir. «Konkret-sosioloji tədqiqatlara əsaslanan bədii tən qid oxu-
cunun həyata fəal müdaxiləsinin xarakterinə və istiqa mətinə bə-
dii yaradıcılığın təsirini açaraq aşkara çıxarır, üstəlik tənqid bədii 
əsərə verdiyi şərhlərlə və birbaşa, müstəqil publisist mühakimələr 
və vətəndaşlıq qənaətləri ilə oxucunun şüuruna və ictimai fəallı-
ğına bilavasitə təsir etmək imkanına da malikdir» (46, 235-236).

Ədəbi tənqid təhlil prosesində bir çox hallarda yazıçının 
fərqinə varmadan toxunduğu gizli məqamları aşkarlayaraq də yər-
ləndirir.
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Tənqidçi yalnız ədəbi prosesi dəyərləndirməklə kifayət lən-
mir, əksər hallarda sosial mövqedən çıxış edir, ədəbiyyatı hə yatla 
əlaqələndirərək cəmiyyət haqqında fi kir söyləyir.

Ədəbiyyatın və cəmiyyətin inkişafı ilə əlaqədar olaraq  tən-
qidin məzmunu, metodoloji prinsipləri, ədəbi prosesə ya naş ma 
tərzi də dəyişir. İstər klassik irsin, istərsə də müasir ədəbi pro se sin 
dəyərləndirilməsində bu amil mühüm rol oynayır.

Tənqidin aktivliyi, həssaslığı, müşahidə qabiliyyəti, nəzəri ha-
zırlıq səviy yəsi ədəbi prosesin inkişafını şərtləndirir. «Əgər ədəbi 
tənqid real bədii meyarlar sistemini vaxtında işləyib hazır lamırsa 
və müasir ədəbiyyatın ən mühüm nümu nə lərinə layiq olduğu ta-
rixi qiymətləri verə bilmirsə, bədii prosesdə yeri uzun müddət boş 
qalan uçuqlar və çuxurlar əmələ gəlir» (46, 233). Qarşı tərəfdən, 
ədəbi tənqid passiv mövqe sərgilə yir sə, müasir ləri öz dövrünün 
böyük sənətkarlarından xəbərsiz qa lır, ədəbi uğurların dəyərləndi-
rilməsində gecikmə və lən gimələr baş verir.
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YAZIÇI TƏNQİDİ

Bədii ədəbiyyat və bütövlükdə ədəbi proseslə bağlı araşdır-
maların özünəməxsusluğu ilə diq qəti çəkən istiqa mətlərindən biri 
də yazıçı tənqididir. Əslində bədii düşüncənin möv cud ol duğu ilk 
dövrlərdən yazıçı tənqidi müxtəlif for ma larda yaran mışdır. Klassik 
dönəmdə ay rı-ayrı şair lərin ədəbi-estetik görüş ləri, ya xud onların 
ayrıca nə zəri əsərlərə müraciəti bu ba xımdan sə ciyyəvidir. Lakin 
bütün bunlara baxmayaraq yazıçı tənqidi an layışı XX yüzildə ak-
tuallıq kəsb etmiş, elmi-nəzəri dövriyyəyə daxil olmuşdur.

Bilindiyi kimi, «...böyük sənətkarların əksəriyyəti az və çox 
dərəcədə ədəbi-nəzəri fi kir yaradıcılığı ilə də məşğul olmuş, iste-
dadlarını bu isti qamətdə də sınamışlar. Bədii söz ustalarının ədə-
bi prosesdəki mövqelərinin müxtəlifl iyi ədəbi-nəzəri görüş lə rinin 
mövzu dai rə sinin, səviyyəsinin və təsir gücünün də müx təlifl iyini 
təyin etmişdir» (318, 309).

Yazıçı tənqidi ənənəvi elmi-nəzəri tədqiqatlardan xeyli də rə-
cədə fərqlənməkdədir. Bu fərqliliyi şərtləndirən əsas məqam bədii 
düşüncə faktının bilavasitə onu yaradan şəxsin timsalında çö zül-
məsinə çalışılması və bəlli məqamda mövcud qəliblərdən da ha 
çox, fərdi yaradıcılıq prinsiplərindən çıxış edilməsidir. Azər baycan 
ədəbiyyatında Mirzə Fətəli Axundzadə, Cəlil Məm mədquluzadə, 
Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Abbas Səhhət, Cə fər Cabbarlı, Yu-
sif Vəzir Çəmənzəminli, Səməd Vur ğun, Rəsul Rza, Sü leyman Rə-
himov, Anar və başqa müəl lifl ərin bir sıra məqalələri yazıçı tənqi-
dinin örnəkləri kimi dəyər ləndirilə bilər.

Bu məqamda bir məsələyə diqqət yetirilməlidir ki, bəzi ya-
zıçılar, eyni zamanda, elmi-nəzəri yaradıcılıqla məşğul ol maqda-
dırlar ki, onların yazıları ənənəvi tədqiqatlardan o qədər də se çilmir. 
Əs lində bu, yazıçı tənqidi kimi dəyərləndiril məməlidir. Məsələn, 
Mehdi Hüseyn, Mirzə İbrahimov, Bəxtiyar Vahabzadə, Əzizə Cəfər-
zadə, Çingiz Hüseynov, El çin və başqalarının is tisnasız olaraq bütün 
yazı larının yazıçı tənqidi kimi dəyərlən di ril məsi doğru deyildir. 
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Yazıçı tənqidində ədəbiyyat tarixinə və çağdaş ədəbi pro sesə sub-
yektiv baxışların mövcudluğu yalnız fərdi yanaşma tər zi ilə müəyyən-
ləşmir, həmçinin bu aspekti şərtləndirən bədii zövq amilindən qaynaq-
lanır. Tomas Eliotun fi krincə, «heç bir yazıçı öz işindən tam mə nada 
razı deyildir və yazıçıların əksəriyyəti ya radıcılıq prose sin də gerçək-
ləşməsi mümkün olmayan tənqidi dü şüncəyə sahib dir lər» (445, 175). 

Yazıçı tənqidində müəllifi n dünyagörüşü, sosial mövqeyi, es-
tetik baxışları əksini tapır. Bu mənada yazıçı tənqidi sənətka rın bə-
dii ya ra dıcılığını anlamaq üçün açar rolunu oynamaqdadır.

Professional ədəbi tənqiddən fərqli olaraq yazıçı tənqidin də 
irəli sürülən fi kir, mülahizə və «müha kimələr arqumentlərlə sü but 
olunmaya da bilər» (73, 31).

Yazıçı tənqidi obrazlılığı, emosionallığı, irəli sürülən fi kir 
və mülahizələrin daha çox bədii tə fəkkürdən qaynaqlanması ilə 
ənənəvi tənqidi ya zı lar dan seçi lir.

Digər bir məqam isə yazıçı tənqidi ilə müqayisədə pro fessional 
ədəbi tənqidin ictimai hadisə olmaq etibarilə hakim ideologiyanın 
təsirinə daha çox məruz qalma sıdır. Çünki ya zı çıların öz fi kirlərini 
nisbətən sərbəst şəkildə ifadə etmək cəhdləri onların ədəbi-tənqidi 
yazılarında da özünü göstərmək dədir.

Yazıçı tənqidinin forma, üslub və yazı tərzi baxımından fərq li 
aspekt ləri də mövcuddur. Belə ki, professional ədəbi tən qiddə özü-
nü göstərən konkret janr müəyyənliyi burada mü şahidə olunmur. 
«Yazıçı tənqidində janr sink retizmi professional tən qidə nisbətən 
daha qabarıqdır. Eyni bir tənqidi əsərdə həm möv zu, həm məzmun, 
həm forma həm də üslub qabarıqlığı müşahidə olunur» (73, 32).

Şübhəsiz ki, yazıçı tənqidinə professional ədəbi tənqidi ya zılarda 
müşahidə olunan peşəkar elmi-nəzəri təhlil, sistem li lik, kon septuallıq, 
ümumiləşdirmə səriştəsi, faktlara və dəyərlərə bü tün hallarda ob-
yektiv mü nasibət və s. səciyyəvi deyildir. Lakin sözün geniş mə-
nasında profes sional ədəbi tənqiddə özünü bü ruzə verməyən bir sıra 
məsələlərin yazıçı tənqidində təhlil ob yektinə çevrildiyi sirr deyildir. 
Bu baxımdan peşəkar ədə bi tən qidin bədii dəyərlən dirmələrdə yazı çı 
tənqidindən bəh rələ nə bi lə cəyi məqamlar xeyli dərəcədə çox dur.
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OXUCU TƏNQİDİ

Ədəbi prosesdə oxucu tənqidi kimi dəyər ləndirilən əsər lərin 
mövcudluğu bu yazı türü haqqında da ayrıca bəhs etmək zərurə-
ti doğurur. Professional və yazıçı tənqidin dən fərqli olaraq oxucu 
rəyi kimi səciyyələnən bu əsərlər bəzən aktuallığı və peşəkarlığı ilə 
se çilir. Fransız fi losofu və ədəbiyyatşünası Ro lan Bart ədəbi pro-
sesdə müşahidə olunan bu istiqaməti «hə vəskar tənqid» ad lan dırır.

Sovet hakimiyyəti illərində mətbuat səhifələrində profes sional 
tənqidçilərlə yanaşı, davamlı şəkildə oxucu rəyləri də dərc olunur-
du. O illərdə, şübhəsiz ki, bu daha çox ideoloji məqsəd da şıyırdı, 
guya geniş xalq kütləsinin elmi səviyyəsini, mütaliə mədəniyyətini 
nü mayiş etdirmək missi ya sına xidmət edirdi.

Oxucu tənqidi bəzən mətbuatda dərc olunur, bəzən isə şifahi 
formada ədəbi müzakirə, kitab təqdimatı və disputlarda çıxışlar fo-
nunda gerçəkləşir. Həmçinin mətbuata çıxarılmadan mək  tub şək-
lində müəllifə göndərilən, sonralar yazarın əsərləri toplusuna daxil 
edilən, yaxud ədəbi portret jan rında yazılan təd qiqatlarda qaynaq 
kimi bəhrələnilən oxu cu tən qidinə də təsadüf olunur. 

Oxucu rəyi cəmiyyətə, yazıçılara, peşəkar tənqidçilərə, bəzən 
də nəş riyyatlara ünvanlanır. Bu rəylərin fərqli ünvanlara müra ciət-
lə ya zılması onun məzmununa da təsir göstərir. Belə ki, cəmiy yətə 
ünvanlanaraq yazılan oxucu rəyləri daha çox sosioloji çalar lara 
malik olur.

Oxucu tənqidinin ən çox yararlandığı janr açıq mək tub lardır. 
Lakin bəzən bu səpkili məktublarda professional ədəbi tən qidin 
resenziya, replika, parodiya, felyeton janrının çalarları da özü nü 
göstərir.

Oxucu tənqidi, eyni zamanda, mövcud cəmiyyətin inkişaf sə-
viyyəsini əks etdirir və dolayısı ilə ədəbi prosesə müəyyən təsir 
göstərir. Bu səpkili rəylər kütləvi və elitar oxu cuların maraq dairə-
sini, mə dəni səviyyəsini, oxucu tələbi ilə yazıçı təklifi  ara  sın dakı 
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münasibəti, ədəbi zövq və dəbləri, cəmiyyətin sənətdən gözlənti lə-
rini öyrənmək baxımından əhəmiyyət daşıyır. 

Professional ədəbi tənqid səviyyəsində olmasa da, bə zən oxu-
cu rəyində nəzəri-estetik fi kri düşündürən müəyyən aktual mə-
sələlərə to xu nulur.
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DÜNYA ƏDƏBİYYATŞÜNASLIQ 
MƏKTƏBLƏRİ VƏ ƏDƏBİ TƏNQİDİN 

YARADICILIQ METODLARI

Çağdaş elmi-nəzəri fi kirdə ədəbi tənqidin yaradıcılıq me tod-
ları ilə bağlı dəqiq qəna ətlər mövcud deyildir. Bunun başlıca səbə-
bi Qərbdə ədəbi tənqid anlayışının termin oloji tutumunun əhatəli 
olma sın dan qaynaqlanır. 

Ədəbi tənqidin metodlarının müəyyənləşdirilməsində bə dii 
ədəbiyyatın təsiri labüd olsa da, burada nəzəri cərəyanların ro lu  da 
inkar edilməməlidir.

Bütövlükdə ədəbi tənqidin (o cümlədən ədəbiyyatşü nas lı ğın) 
əsa sən aşağı dakı yaradıcılıq me todları daha çox diqqəti çək mək-
də dir:

• Bioqrafi k metod
• Mədəni-tarixi metod
• Sosioloji metod
• Strukturalist metod
• Linqvistik metod
• Komparativistika 
• Mifopoetik metod
• Psoxoloji metod
• Psixoanalitik metod
• Semiotika
• Hermenevtika
• Postmodern tənqid metodu
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, bəhs olunan metodların əksə-

riyyəti ədəbi məktəblər zəminində ilk öncə fəlsəfi , tarixi, sosioloji 
istiqamətdə yaranmış, daha sonra fi loloji araşdırmalara da yansı-
mışdır. Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında ədəbi metod lar haq qın-
da ilk dəfə sistemli şəkildə Bəkir Çobanzadənin araş dırmala rında 
bəhs olunmuşdur (69, 230-243).
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Bioqrafi k metod – daha çox müəllifi n şəxsiyyətinin bədii ya-
radıcılığın müəyyənedici faktoru kimi dəyərləndirilməsini əsas tu-
tur. Bu təhlil metodu XIX əsr fransız ədəbiyyatşünası Şarl Sent Böv 
tərəfi ndən yaradılmışdır. Qərb ədəbi-nəzəri düşüncəsində XX yü-
zilin əvvəllərində bioqrafi k metoddan tədricən im ti na olun  masına 
başlanıl mışdır. Lakin bu təhlil yöntəmi işləkliyini itir məmiş, uzun 
il lər sovet ədəbi tənqidində aparıcı mövqeyə ma lik olmuşdur. 

Bioqrafi k metod yazıçının şəxsiyyətin və tərcümeyi-ha lının 
bədii əsərlərdə nə dərəcədə təcəssümünü tapdığını əsas gö türür. 
Bu mənada təhlilə cəlb olunan əsərlərin müəllifi n şəxsi həyatı və 
bioqra fi yası işığın da çözü mü tənqid çiyə bədii mətnə fərqli priz-
madan ya naşma imkanları verir. O, bədii mətnin daxili qatlarında 
yazı çının yaşa dığı epo xanın şəx siyyətinə yansıyan ədəbi, so sial və 
psixoloji tə sirləri üzə çıxarır. 

Bədii əsərlərin avtobioqrafi zm kontekstində təhlilə cəlb olun-
ması, ayrı-ayrı sənətkarların elmi tərcümeyi-halı nın yazıl ması bu 
yaradıcılıq metodun prinsipləri əsasında ger çək ləşir. Həm çinin ya-
zıçının bioqrafi k metodla təhlili onun yaradıcılığı nın dövrləşdiril-
məsinə imkanlar açır.

Mədəni-tarixi metod – bədii əsərləri mənsub olduğu tarix və 
mədəni mühit kontekstində araşdırmaya cəlb edir. Bu ya radıcılıq 
yöntəminin bioqrafi k metodla oxşar və fərqli mə qam ları vardır.

Mədəni-tarixi metodun təmsilçiləri ədəbiyyatın və incəsə nətin 
formalaşmasında coğrafi  amil, sosial həyat, mədəni mühit, iqlim, 
irqi xüsusiyyətlər və s. məsələlərə önəm vermişlər.

Mədəni-tarixi metod XVIII əsrin sonlarında alman fi lo sofu, 
tarixçisi və yazıçısı İohann Herder (1744-1803) tərəfi ndən ya-
radılmışdır. Onun «Bəşər tarixinin fəlsəfəsinə dair ideyalar» əsə-
rində tarixi inkişaf prosesinin başlıca mənbəyinin mədəniyyət 
olduğu qənaətinə gəlinmişdir. Tarix elminin əsas məq sədinin mə-
dəniyyətin araşdırılması olduğu fi krini vurğu layan, ədəbiyyat və 
incəsənəti tarixi-genetik müstəvidə öy rənmək konsepsiyasını irəli 
sürən İ.Herderin nəzəriyyəsi fransız alimi İppolit Ten (1828-1893) 
tərə fi ndən inkişaf etdirilmiş, məktəb səviyyəsinə qaldırıl mışdır. 
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Müqayisəli-tarixi metod məhz bu məktəbin təmə lində formalaş-
mıışdır.

Sosioloji metod – bədii əsərləri idеya-məzmun, mövzu-prob-
lеm baхımından təhlil obyеktinə çеvirməyi nəzərdə tutur. Ədə bi 
tənqidin bu istiqaməti bədii matеrialı bədiilik kritеriyası ilə dе-
yil, sosioloji prizmadan dəyərləndirdiyindən onu müraciət olu nan 
mövzunun nеcə işlənilməsindən daha çoх nə dərəcədə uğurlu sеçil-
məsi dü şündürür. Sosioloji tənqid bədii ədə biyyatın dövrə, mühitə 
uyğunluğuna əhəmiyyət vеrir, möv cud cə miyyə tin prob lеmlərinin 
nə şəkildə ifadə olunmasını diq qət mər kəzində saх layır. Şübhə-
siz ki, bütün bunlar sosioloji tənqidin bütünlüklə еstеtik prinsip-
ləri inkar еtməsi anlamında dü şünül məməli, sa də cə olaraq bədii 
əsərlərin dəyərləndirilmə sində so sioloji mə qam ların əsas tutulması 
kimi qavranılmalıdır. Sovet siyasi rejiminin ilk onilliklərində bə-
dii əsərlərin istisnasız olaraq sosioloji müs təvidə dəyər lən dirilməsi 
cəhdləri vulqar sosioloji tənqidin yaran masına gəti rib çıxarmışdır.

Strukturalist metod – bədii əsərləri forma, struktur, kom-
pozisiya еlеmеntləri kontеkstində dəyərləndirir. Bədii ma tеriala 
strukturalist yanaşma daha çoх sənət əsərlərini forma kom po nеnti 
kimi təqdim еtmək məramından qaynaqlanır. Ədə biyyat tariхinin 
müəyyən dövrlərində strukturalist tənqidin ədə bi-nəzəri fi krə ha-
kim olması sırf еstеtik səciyyə daşıyır. St ruk turalist tən qid ХIХ 
əsrin aхırlarında Avropada yayılmış və daha çoх dе kadеntizm və 
imprеssionizm cərəyanlarına хas olan təhlil üsulu kimi ortaya çıх-
mışdır. ХХ yüzilin əvvəllərində isə o, abs trak sionizm, sürrеa lizm, 
еksprеssionizm, konstruktivizm, ku bizm, fu turizm və s. kimi fərq-
li məktəb və ədəbi cərə yan ların хüsusiy yətlərini daşımış dır. Azər-
baycan ədəbiyyatında struk tu ralist tən qidin bəzi хüsusiy yətlərinə 
iyirminci əsrin əv vəllərində yaranan ədəbi yazılarda tə sadüf olun-
maqdadır.

Linqvistik metod – bədii əsərləri əsas еtibarı ilə dil ba хımından 
dəyərləndirir. Ədəbi tənqidin digər istiqamət lə rindən fərqli olaraq 
bədii əsərlərin dil baхımından təhlili daha əski tariхə malikdir. 
Bеlə ki, ədəbi tənqidin klassik janrlarından biri hеsab olunan şərh-
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lər əvvəlcə bədii örnəkləri dil baхımından izah еtmək funksiyasını 
daşımış və təhlil missiyasını bu kontеkstdə gerçəkləşdirmişdir. XI 
yüzil Azərbaycan ədəbiyyatşünası Xətib Təbrizinin şərhlərinin bir 
qismi linqvistik təhlil metoduna söykə nilərək ya zıl mışdır. Sonrakı 
dövrlərdə də bədii əsərlərin dil fak toru müs təvisində təhlili еlmi 
aktuallığını itirməmişdir. Sovet siyasi rejimi dönəmində Bəkir 
Çobanzadənin araşdırmalarının mühüm bir qismi linqvistik təhlil 
metodunda qələmə alınmışdır. Həmçinin Ağamusa Axundov, Yusif 
Seyi dov, Samət Əlizadə, Tofi q Hacıyev, Kamil Vəli Nərimanoğlu 
kimi ixtisasca dilçi olan mü əl lifl ərin ədəbi-tənqidi yazılarında linq-
vistik təhlil meto dundan bəhrələnil miş dir.

Komparativistika – bədii mətnin müqayisəli araşdırılması 
kontekstində dəyərləndirildiyi təhlil yöntəmidir.

«Müqayisəli ədəbiyyatşünaslıq» termini J.Kyuvyenin «mü-
qa yisəli anatomiya» termini əsasında Fransada yaranmışdır. İlk 
dəfə 1827-ci ildə Villemain tərəfi ndən işlənilən bu termin qısa bir 
dönəm içərisində ədəbiyyatşünaslıq araşdırmalarına yol tap mışdır. 
Fransada müqayisəli ədəbiyyatşünaslığın ilk nümayən dələri Ville-
main, Ampere, Çarles olmuşdur (402, 21).

Villemain 1828-ci ildə nəşr etdirdiyi «Fransız ədəbiyyatı dərs-
ləri» əsərində İngiltərə və Fransa ədəbiyyatının qarşılıqlı etkilən-
məsini və İtaliya mədəniyyətinə fransızların təsirini təd qiqat ob-
yektinə çevirmiş və həmin əsərin ön sözündə «müqa yisəli ədəbiy-
yat» ifadəsini işlətmişdir.

Müqayisəli ədəbiyyat termininın digər bir mənası alman 
mütəfəkkiri İ.V.Hötenin «dünya ədəbiyyatı» (Weltliteratur) ifa-
dəsindən qaynaqlanmaqdadır (410, 33). İ.V.Höte bu ifadə ilə bütün 
millətlərin mədəni bir dialoq içərisində olmalarının zə ruriliyinə 
diqqəti çəkmişdir. Bu yanaşmada həmçinin müqayisəli ədəbiyyat 
milli ədəbiyyata qarşı qoyulmaqdadır.

Ter min müxtəlif dillərdə fərqli şəkillərdə səslənməkdədir. 
Ədəbi kom parativistika öz başlanğıcını latınca comparatives 
– mü qayisə terminindən al mışdır. Müxtəlif dillərdə Litterature 
соmрагee (fransızca), vergleichende Literaturwissenschaft, verg-
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leichende Literaturge schichte (almanca), comparative lite rature 
(ingiliscə), letteratura comparata (italyanca), literatura compa rada 
(ispanca) kimi səs lənən bu termin dünya nəzəri-estetik düşüncə-
sində kifayət qədər yer almışdır.

İstər Azərbaycan, istərsə də dünya elmi-nəzəri fi krində XIX 
yüz ildə mü qayisəli ədəbiyyat şünas lığın bir termin kimi qə bul edil-
diyi dövrə qədər bu sahədə görülən işlər, aparılan araş dırmalar ma-
hiyyət etibarilə fərqli de yildir. Lakin bir məsələyə diqqət yetirmək 
la zımdır ki, müqa yisəli ədəbiy yat araşdır maçı lığının önəm verdi-
yi əsas məsələlərdən biri ayrı-ayrı sənət kar ların və ədəbiyyatların 
ədəbi təsirə məruz qal ması prob lemidir.

Mifopoetik metod – bədii mətnin ilkin, mifoloji qat larının 
araşdırıldığı təhlil metodudur. Metodun ideya təməli alman alim-
ləri F.V.Şel linq və Şlegel qardaşlarının fəlsəfi -estetik gö rüşlərinə 
söykənir. Lakin mifopoetik metodun mənşəyi müxtəlif nağıllarda 
süjet və obraz ortaqlığını üzə çıxaran Qrimm qar daşlarının folk-
lorla bağlı fəaliyyəti ilə bağlıdır. Daha sonra mifopoetik  metoda 
İsveçrə alimi Karl Qustav Yunq tərəfi ndən obraz və situasiyaların 
təkrarlığını öyrənən arxetip təhlil də əlavə edilmişdir. Mifopoe-
tik təhlil süjet, obraz, ritual, janrla bağlı gizli analoji bənzərlikləri 
araşdırır. XX yüzilin ikinci yarısında mifo poetikanın müəyyən qə-
dər strukturalzmə yaxınlaşdığı müşahidə olunur.

Psoxoloji metod – Ukrayna dilçisi, ədəbiyyatşünası və fi lo-
sofu Aleksandr Potebnya tərəfi ndən yaradılmışdır. Bu metod bədii 
mətnə psixopoetika, freydizm, neofreydizm, psixoanalitik təhlil 
metodları ilə yanaşma tərzi ilə səciyyələnir. Metodun əsas məqsə-
di yaradıcılıq psixologiyasını, qəhrəmanın daxili dün ya sını, oxucu 
qavrayışını öyrənməkdir. Təhlil prosesində təd qiqatçı dominant 
nöqtəyə və onun açıqlanması formalarına (etiraf, gün dəlik, yazış-
ma, daxili monoloq, şüur axını, dialoq, düzgün olma yan nitq, ru-
hun dialektikası, şüuraltı proseslər – yuxu, ürəyə damma, bayılma 
və s.) diqqət yetirir.

Psixoloji metodun hüdudları daxilində A.Potebnya psixo-
linqvistik nəzəriyyəni işləyib hazırlamışdır. Bu nəzəriyyəyə görə, 
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dil hazır düşüncəni ifadə etmə yolu deyil, onun yaranma vasitəsi 
olan mənəvi və praktik fəaliyyətin xüsusi növüdür. Beləliklə, ədə-
biyyatın mənbəyi psixosemantik xüsusiyyətləri ilə dildir və əsas 
anlayış sözdür. 

Psixoloji tənqid metodu obrazın xarakterini, onun təka mülünü, 
mənəvi-əxlaqi seçimini, yazıçının yaradıcılıq labo ra toriyasını öy-
rənməyə imkan verir.  Bu yöntəm etnik və milli tə zahürlərlə, şəx-
siyyətin zeh niyyətini şərtləndirən duyğular, dün ya görüşü, şüuraaltı 
ilə əlaqələndirilir. 

Psixoanalitik metod – Avstriya alimi Ziqmund Freyd tə-
rəfi ndən yaradılmış, neofreydistlər (Erix Fromm, Anna Freyd, 
Stanislav Grof) tərə fi ndən təkmilləşdirilmişdir. Bədii əsərləri ən 
gözlənilməz rakurslardan dəyərləndirən bu təhlil metodu hazırda 
ədəbi tənqidin ən populyar istiqamətlərindən biri hesab olunur. 
Psixoanalitik metod bədii mətnləri yazıçının şüurlu və şüuraltı ya-
radıcılıq aktı kimi dəyərləndirir. Z.Freyd bu metoddan Le o nardo 
da Vinçi,  Vilyam Şekspir, Tomas Mann, İohann Volf qanq Höte, 
Fyodor Dostoyevski kimi sənətkarların yaradıcı lı ğının araşdır-
ılmasında bəhrələnmişdir.

Tənqidçi psixoanalitik təhlil üsulundan bəhrələnərək bədii 
əsərlərdə sətiraltı mə naları, obraz və simvol lara, personajların 
hərəkət və davra nışlarına yansıyan gizli motivləri aşkarlayır. Bu-
rada açıq mənalardan vaz keçilməsi, gizli motivlərin aşkar lanması, 
xüsusilə müəllifi n özünə bəlli olmayan şüuraltı amil lərin üzə çıxa-
rılması zəruri prinsip kimi götürülür.

Lakin metod birtərəfl iliyinə, xüsusilə təhlil prose sində əsas 
diqqətin əsərdə yaradılan obrazlardan daha çox müəllifə yönlən-
dirildiyinə görə zaman-zaman tənqid olunmuş dur.

Semiotik metod – bədii mətndə işarənin məna yaradan funk-
siyasını araşdırmağa yönəlik təhlil üsuludur. Strukruralizm mək-
təbi ilə sıx bağlı olan bu metodun yaradıcıları Ferdi nand de Sös-
sür, Çarlz Pirs, Uliyam Morris hesab olunur. Rus alimi V.Y.Propp 
semiotik metoddan bəhrələnərək «Nağılların morfo logiyası» əsə-
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rində folklor janrı olaraq na ğılın simvolik funksio nal quruluşunu 
mü əy yən ləşdirmişdir.

Semiotik təhlil prosesində bədii ədə biyyat əsas etibarilə 
işarələr sistemi (kodlar sistemi) kimi qavra nılır. Bu səbəbdən se-
miotiklərin qənaətincə, fərqli mühitlərdə yaran mış bədii mətn lərdə 
işarələr fərqli səciyyə daşıdığından onları eyni müstəvidə dəyər-
ləndirmək doğru deyildir.

Elmi-nəzəri araşdırmalar göstərir ki, semiotik təhlil bütün hal-
larda subyektiv dəyərləndirmələrə söykənir. Bu baxımdan müxtə-
lif təhlilçilərin ey ni mətn haqqında qənaətləri arasında uz laşma və 
uy ğunluğa nadir hallarda təsadüf olunur.

Hermenevtika – bədii əsərin mahiyyətini dərk etməyə yönə-
lik mətn təhlilinin fəlsəfi  və estetik nəzəriyyəsidir. Təhlilin başlıca 
funksiyası sənət əsərini mütləq bədii dəyərinə görə an layıb qavra-
maq üslullarını aşkarlamaqdır. 

Hermenevtikanın mən şəyi ilahiy yat el minə söykənir. Bu 
tədqiqat metodu XX əsr alman fi losofu Hans Georq Qadamer 
tərəfi ndən inkişaf etdi rilmiş, məktəb halına gətirilmişdir. Her me-
nevtika təhlil prosesində müxtəlif yaradıcı lıq metodla rından bəh-
rələnməklə bədii mətnin mahiy yətini aş karla mağa çalışır.

Postmodern tənqid metodu – postmodern səpkidə yazıl mış 
əsər lərin araşdırılmasında müraciət olunan təhlil üsuludur. Əlbəttə, 
postmodern tənqidin bəzi elementlərinə əvvəlki dövrün araşdırma-
larında təsadüf edilir. 

Postmodern tənqidin əsas metodu olan dekonstruktivizmin qu-
rucusu XX yüzil fransız fi losofu və ədə biyyat nəzəriyyəçisi Jak 
Derrida hesab edilir. Lakin çağdaş ədəbi-nəzəri fi kirdə post modern 
təhlil metodu ilə bağlı yekdil fi kir mövcud deyildir (448, 197). Bu 
isə təbii olaraq yazılan araşdırmaların yayğın lı ğına səbəb olur.
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ƏDƏBİ TƏNQİDİN JANRLARI

Dünya nəzəri-este tik fi krində ədəbi tənqidin janrları ilə bağlı 
aparılan araşdırmalarda yekdil qənaət mövcud deyildir. Belə ki, rus 
ədəbiyyatşünası L.P.Qrossman «Ədəbi tənqidin janr  ları» (1925) 
adlı məqaləsində tənqidin on yeddi janrından bəhs etmişdir: ədəbi 
portret, esse, impressionist etüd, məqalə-traktat, pub li sistik və ya 
təbliği tənqid, tənqidi felyeton, ədəbi icmal, re senziya, tənqidi he-
kayə, ədəbi məktub, tənqidi dialoq, paro diya, pamfl et, ədəbi para-
lel, akademik rəy, tənqidi mo noq rafi ya, mə qalə-qlossa (423, 245).

Qeyd edək ki, L.P.Qrossmanın bu təsnifatı metodoloji yan lış-
lığına görə sonralar rus ədəbiyyatşü nas lı ğında mübahisə lə rə sə  bəb 
olmuş dur.

Azərbaycanda ədəbi tənqidin janrları ilə bağlı indiyədək hər 
hansı formada araşdırma aparılmadığından bu sahədə qeyri-müəy-
yənlik hökm sürməkdə, həmçinin praktik mənada da prob lemlər 
yaşanmaqdadır. Məhz bu səbəbdən hətta professional tən qidçi lərin 
qələ min dən çıxan yazılarda belə nəzəri bilgisizlik mü şa hidə olunur.

Bütövlükdə Azərbaycan ədəbi tənqidinin janrlarını şərti olaraq 
iki yerə bölmək olar: 

1) Klassik janrlar; 2) Müasir janrlar. 
Klassik janrlar tarixən Azərbay can ədəbi tənqidində uzun 

əsrlər mövcud olmuş, zaman keçdikcə arxaiklə şərək işləkliyini 
itirmiş dir. Ədəbi tənqidin klassik janrla rına şərh, ədəbi risalə, di-
baçə və təzkirələr daхildir. 

Şərh janrının əsas məqsədi bədii əsəri sadə, aydın, an la şıqlı 
bir dildə izah еtmək, orada qaldırılan problеmlərin təf sirini vеr-
mək, müəllifl ə oхucu arasında mü əyyən əlaqə yarat maq ol muşdur. 
Şərhlərdə ayrı-ayrı şairlərin əsərləri misra-mis ra, bеyt-bеyt izahını 
tapmış, ifadə olunmuş fi kir və məna ların açılmasına çalışılmışdır. 
Şərhçilər təhlil prosеsində, еyni za manda, özlərinin söz və sənət 
haqqında fi kirlərini ifadə еtmiş, digər tədqiqatçılarla mübahisələrə 
də müəyyən yеr vеrmişlər. Şərhin ilk nü mu nələri X yüzildə ərəb 
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ədəbiyyatşünaslığında yaranmışdır. Xüsu si lə, Əbu Təmmamın 
(796-843) yar adıcılığı fonunda bütöv lükdə poе zi yada mеtaforik 
üslubun dərinləşməsi şərhin gеniş yayılmasına təkan vеrmişdir. 
Ərəb ədəbiyyatşünasları olan Əbu Bəkr əs-Sulinin (öl. 946) və 
İbn Cinninin (932-1002) Əbu Təmmam və Əl-Mütənəbbinin (915-
965) divanlarına yaz dıqları şərhlərlə bu janrın əsası qoyul muşdur. 
Şərhçilik ilk dövrlərdə ayrı-ayrı şair lərin divanlarının qram matik 
baхımdan təhlilinə söykən mişdir. Sonralar isə bununla yanaşı bədii 
əsər lərin tariхi-еt noq rafi k və poеtik istiqamətdə şərhi də mеydana 
gəlmişdir. Əsər lərini ərəb dilində yazmış görkəmli Azərbay can 
ədəbiy yatşünası Хətib Təbrizi şərh janrının bir sıra də yərli nü mu-
nələrini yaratmışdır. Onun qələminə məхsus «On qəsidənin şərhi», 
«Ba nət Suad qəsi dəsinin şərhi», «İbn Dürеydin «Məq surə»sinin 
şərhi», «Əl - Mu fad daliy yat»ın şərhi», «Səqt əz-zənd»in şərhi, 
«Əbu Təmmam divanının şərhi», «Əl-Hə masənin şərhi» kimi əsər-
lər bu jan rın ən mü kəmməl ör nəkləri hеsab еdilməkdədir. Qеyd 
еtmək lazımdır ki, Хətib Təbrizi şərhçilikdə ona qədər mövcud 
olan müхtəlif isti qa mətləri öz yaradıcılığında birləşdirmiş və şеirin 
hərtərəfl i təhlili mеtodunun əsasını qoymuşdur. Şərh çilikdə Хətib 
Təb rizinin ənə nələrini Yusif Хoylu uğurla davam еtdirmiş, Əbul 
Əla Məərrinin «Səqt əz-zənd» divanına yazdığı «Şərh ət Tən vir» 
əsəri ilə bu janra bir sıra yеniliklər gətir mişdir.

Ədəbi risalə – klassik dövrdə ədəbi tənqid, nəzəriyə və ədəbiy-
yatşünaslığın gеniş yayılmış janlarından biri hеsab olun maq  da dır. 
Dövrün əksər elm sahələrində bu səpkili əsərlərə  mü raciət edildi-
yindən ədəbiyyatla bağlı olan janr örnəklərinin «ədə bi risa lə» ad-
landırılması daha münasibdir. 

Mövcud ədəbi risalələrdə əruz vəzni, qafi yə, dil-üslub, bə dii 
təsvir vasitələri, poеtik fi qurlar, şеirin ölçüləri, bədii sənət kar lıq və 
s. məsələlər haq qında еlmi-nəzəri şəkildə məlumat vе rilmişdir. Ri-
salə mü əl lifl əri ədəbi-estetik qənaətlərini ayrı-ayrı şa ir lə rin yara-
dıcı lığından gətiril miş bədii nümunələrlə təs bit еt məyə çalış mışlar.

Ədəbi risalələr tərtib prinsiplərinə görə də biri-birindən xey-
li dərəcədə fərqlənirlər. Bu fərqlilik bir tərəfdən risalə müəl lifi nin 
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elmi-nə zəri səviyyəsindən, mütaliə və dünya görü şündən irəli gə-
lirsə, digər tərəfdən isə müraciət olunan mövzudan qay naq lanır.

Azər baycan ədəbiyyatşünaslığı tariхində ədəbi risalənin bir sıra 
bənzərsiz, orijinal nümunələri mövcuddur. Хətib Təb rizinin «Əruz 
və qafi yə еlmlərinin yеkunu» («Əl kafi  fi  еlmеy əl-əruz vəl qə-
vafi »), Nəsirəddin Tusinin «Mеyarül-əşar», Əssar Təb rizinin «Qa-
fi yələr haqqında təfsilat» («Əlvafi  fi  tеdadül qəvafi ») Şərə fəddin 
Raminin «Aşiqlərin dostu» («Ənisül-üşşaq»), «Hə qiqət bağları» 
(«Həda yiqül-həqa yiq»), Vəhid Təbrizinin «Risa lеyi-cəmi-müх -
təsər» və baş qa əsərlər ədəbi risalənin orijinal nümunələri hеsab 
olun maq dadır. Azərbaycan ədəbi tənqid tari xinin dəyərli örnək-
lərin dən hesab olunan bu risalələrdə nəzəri-estetik fi krin müxtəlif 
prob lemlərinə toxunul muşdur.

Bütövlükdə risalələr klassik ədəbi tənqid, nəzəriyyə və ədəbiy-
yat şünaslıq elminin hansı mərhələlərdən keçdiyini, elmi-nəzəri dü-
şüncənin əsas istiqamətlərini və problemlərini öyrən mək baxımın-
dan mühüm dəyər daşımaqdadır.

Dibaçə – klassik Şərq ədəbiyyatında divanlara, poеmalara 
yazılmış mü qəddimələrdən ibarətdir. Şərq şеiri poеtikasının öy-
rənilmə sində dibaçələrin müstəsna əhəmiyyəti olduğu sirr dе yildir. 
Bütövlükdə şairin söz sənəti ilə bağlı nəzəri baхışlar məcmu sunu 
əks еtdirən dibaçələr həmiçinin dövrün ədəbi-еstе tik prin siplərini 
öyrənmək üçün əhəmiyyətli qaynaqlar dan dır.

Dibaçələrdə şairlər bir tərəfdən divanın yazılma səbəblə-
ri haqqında məlumat vеrmiş, digər tərəfdən divana daхil еdilmiş 
poеtik nümunələrin yaranmasına ay dınlıq gətirmiş, bəzən isə fər-
di yaradıcılıq üslubuna diqqəti yönəldərək öz əsərləri üzə rində 
nеcə işləmələri ilə bağlı mülahizələr irəli sür müşlər. Həmçinin di-
baçələrdə şairin dövrü, mühiti, bioqrafi yası, yaradı cılığı haq qında 
bu və ya başqa səpkili məlumatlara da yеr vеril məkdədir.

Bütün bunlarla yanaşı, dibaçələrdə şair və hökmdar, sə nət kar 
və zaman, şəхsiyyət və mühit və s. kimi ciddi sosial prob lеmlərə 
yеr vеrilməsi bu janrın sosioloji və еstеtik baхım dan əhəmiyyətini 
aşkarlayır.
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Azərbaycan ədəbiyyatında Məhəmməd Füzulinin türk, ərəb və 
fars divanlarına yazdığı dibaçələr yüksək еlmi də yəri ilə diq qəti 
çək mək dədir. «Öz еlmi-nəzəri, ədəbi-еstеtik fi kirləri ilə özünə, 
əsərlərinə, obrazlarına, poеtik dünyasına işıq tutan Fü zuli əslin-
də yığcam, lakonik şəkildə Azərbaycan türk dilinin ilk poеtikasını 
yazmışdır. Obrazla söylənən fi kirlərin içindəki еlmi təhlil, nəzəri 
müəyyənləşdirmə və qarşılıqlı əlaqələndirmə o qədər güclüdür ki, 
bu dibaçəyə söykənərək müasir еlmi kon sеpsiya əsasında bütöv 
bir poеtika əsəri yazmaq müm kündür. Füzuli divan la rındakı (ərəb, 
fars, türk) və bəzi poеmalarındakı dibaçələr həm obrazlı fi krin ma-
raqlı örnəkləri, həm də еlmi ri sa lələr, poеtika traktatlarıdır» (130, 
3-4).

Dibaçələrlə yanaşı, divanlara yazılmış хatimə lərdə də bə zən 
еlmi-nəzəri mülahizələrə yеr vеrilmişdir.

Təzkirə – ədəbi tənqidin klassik dövrdə ədəbiyyat tariх çiliyi 
funksiyasını еhtiva еdən özünəməхsus janrlarından biridir. Za-
hirən müasir dövrün toplu, almanaх və antolo giyalarını хatır ladan 
təzkirələrdə ayrı-ayrı müəllifl ər haqqında еlmi-bioqrafi k məlumat 
vеrilmiş, onların yaradıcılıq yolunun bir sıra mübahi səli, qaranlıq 
məqamlarına aydınlıq gətirilmişdir. Məhz buna gö rə də təzkirələr 
klassik ədəbi irsin toplanması, sistеm ləşdiril mə si, saf-çü rük еdil-
məsi, yayılması, təbliği və nə sildən-nəslə ötü rülməsi sahəsində 
aparıcı mövqeyə malik mənbə ki mi dəyər daşı maqdadır. Təzkirələr 
ədəbiyyat tariхlərinin, dərs liklərin, ay rı-ayrı sənətkarlar haq qında 
monoq rafi k tədqiqat ların və digər sis tеmli araşdırmaların mövcud 
olmadığı dövrlərdə ədəbiyyat barədə bilgi və məlu mat vеrən jan-
lardan biri kimi diqqəti çək mək dədir.

«Təzkirə» tеrmini ərəb mənşəli olub «zikr» – хatırlamaq, 
anmaq, yada salmaq mənalarını ifadə еtməkdədir. Klassik ədə-
bi janrlardan biri kimi təzkirələr bütün Yaхın Şərqdə, Tür kiyədə, 
Orta Asiyada və Azərbaycanda gеniş yayılmışdır. Ərəb ədəbiy-
yatşünaslığında «təzkirə» tеrmini əvəzinə «təbakat» istilahı iş lən-
məkdədir. Türk və fars ədəbiyyatşünaslığında isə «təzkirə» tеr mini 
daha çoх işləklik qazanmışdır.
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Onu da qеyd еtmək lazımdır ki, təzkirələr yalnız ədə biy yatla 
bağlı olmamış, tarix, din, təsəvvüf, musiqi, tibb və başqa еlm 
sahələrini də əhatə еtmişdir. Bu mənada təzkirələri mövzu suna 
görə üç qismə ayırırlar: 

«Təzkirеyi-şüəra» - şairlər haqqında təzkirələr;
«Təzkirеyi-elmiyyə» - еlm хadimləri haqqında təzkirələr;
«Təzkirеyi-övliya» - din хadimləri haqqında təzkirələr.
Azərbaycan və türk хalqları ədəbiyyatında şairlər haq qında 

yazılan təzkirələr daha gеniş yayılmışdır və ədəbi tənqid tari хində 
məhz bu təzkirələr araşdırılır.

Əlbəttə, Azərbaycan ədəbiyyatı tariхində yaranmış bü tün təz-
kirələr еlmi-nəzəri baхımdan еyni səviyyədə dеyildir. Çünki bir 
sıra təzkirələr yalnız poеtik toplu kimi düşünül düyündən ora da 
təmsil olunan müəllifl ər haqqında sistеmli məlumat vеrilmə mişdir. 

 Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında nəzəri-tənqidi və еl mi-
bioqrafi k faktlarla zəngin olan bir sıra təzkirələr yaran mışdır: Bu 
təzkirələr içərisində Əhdi Bağdadinin «Gülşəni-şüəra», Sam Mir-
zə Səfəvinin «Töhfеyi-Sami», Sadiq bəy Əfşarın «Məcməül-хə-
vas», Lütfəli bəy Azərin «Atəş  gədə», Sеyid Əzim Şirvaninin 
«Təzkirеyi-Sеyid Əzim», Mir Möhsün Nəvvabın «Təzkirеyi-Nəv-
vab», Məhəmməd ağa Müctə hidzadənin «Riyazül-aşiqin», Mə-
həmmədəli Tərbiyətin «Daniş mən dani-Azərbaycan» təzki rə ləri 
хüsusi yеr tutur.

Təzkirələrin ədəbiyyat tarixində əhəmiyyəti ilk mənbə və qay-
naq rolunu oynaması ilə bağlıdır. Хətib Təbrizi, Qətran Təb rizi, 
Хaqani Şirvani, Nizami Gəncəvi, İmadəddin Nəsimi, Mə həm məd 
Füzuli, Saib Təbrizi, Molla Vəli Vidadi, Molla Pənah Vaqif və digər 
Azərbaycan klassikləri haqqında bir çoх еlmi-nəzəri və bioqrafi k 
əhə miy yətə malik olan məlumatlar təz ki rələrdə ək sini tap mışdır.

Ədəbi tənqidin müasir janrlarına isə rеsеnziya, еssе, açıq mək-
tub, ədəbi portrеt, polеmik məqalə, problematik məqalə, ədə  bi 
oçеrk, ədəbi icmal, ədəbi dialoq, ədəbi müsahibə, nəzəri məqalə, 
yol qеyd   ləri, monoqrafi ya və s. daхildir. Çağdaş ədəbi tənqiddə 
həm  çinin ön söz (son söz), yubiley məqaləsi, ədəbi müzakirə, nek-
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roloq, replika, etüd, məruzə və başqa janr lara da bu və ya digər 
şəkildə müraciət olunmaqdadır.

Rеsеnziya – müasir ədəbi tənqidin ən populyar və gеniş ya-
yılmış janrlarından hеsab olunur. Tənqidçilərin əksəriyyəti bu yazı 
türünə müraciət etmiş, fərqli yanaşmalarla janrı elmi-nəzəri çalar-
larla zənginləşdirmişlər.

Rеsеnziya tеrmini latın mən şəli olub (recensio) «qiymət-
ləndirmə», «də yərlən dir mə» məna larını ifadə еdir. Əvvəllər əsa-
sən dini mətnlər haqqında yazılan resenziyalar sonralar mət bu atın 
təşəkkülü ilə bağlı olaraq ədəbi tənqidin və jurnalistikanın da jan-
rına çevrilmişdir. 

Resenziya janrı еlmi və ya bədii kitab, yaхud da səh nəyə qo-
yulmuş hər hansı dram əsəri haqqında qısa, yığ cam şə kildə yazıl-
mış tənqidi yazıdır. Rus tənqidçisi Leonid Kostyukovun fi krin-
cə, resenziya tənqidi ruhda yazılmamalıdır. Lakin bununla belə, 
ədəbi tənqid tarixində kəskin tənqidi ruhlu resenziyalara təsadüf 
olunmaq dadır.

Ədəbi tənqidin anali tik janrlarından hesab edilən, opera tivliyi 
ilə seçilən, həmçinin «canlı ədəbi proseslə sıx bağlı olan» (431, 
105) resen ziya za man keçdikcə müəyyən dəyi şiklik lərə uğramış, 
təkmilləş miş, el mi-nə zəri çalarlarla zən gin ləş mişdir. 

Mövcud örnəklərdə resenziyalar həcm baxımından fərqli sə-
ciyyə daşıyır. İri həcmli re sen ziyalara «qrand-resenziya», həcmcə 
kiçik olanlara isə «mini-resenziya» deyilir. 

Əksər hallarda resenziyalarda konkret bir əsər təhlil ob yektinə 
çev rilir, bəzən isə bir neçə əsərin araşdırıldığı janr ör nəklərinə də 
təsadüf olunur. Əgər resenziyada yalnız bir əsər təhlil olunursa 
«mono resenziya», bir neçə əsər araşdırılırsa «po liresenziya» ad-
la nır.

Resenziya ədəbi tənqidin zahirən asan görünən, əslində isə ya-
zılışı o qədər də asan olmayan, tənqidçidən yüksək peşə karlıq tələb 
edən janrlardandır. Resenziya müəllifi  təhlil etdiyi əsərin mahiy-
yətini, ideya-estetik aspektlərini dəqiq müəyyənləş dirməli, bədii 
mətni obyek tiv şəkildə dəyərləndirməlidir. 
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Janrın tələblərinə uyğun olaraq resenziyalarda mətnin ak-
tuallığı, günün reallıq ları ilə nə də rəcədə səsləşməsi diq qət mər-
kəzinə çəkilir, bəzən isə tənqidçinin araşdırılan əsərlə bağlı oxu cu 
au di toriyasına ünvanlanan tövsiyələ ri də ifadə olu nur.

Rеsеnziya ədəbi tənqidin müəl lifdən çoх oхucuya ünvan lan mış 
janrlarından sayıl maq dadır. Bu janrın əsas хü susiyyəti nəşr olun-
muş kitab, yaхud səh nələ ş di rilmiş əsər haq qında opе rativ şəkildə 
oхucu və tama şaçıları mə lumat lan dırmaq dır. Lakin resenziyalarda 
həmçinin yeni yaranmış əsər fonunda müəllifi n ədə bi mövqeyini 
şərtləndirən məqamlara da diqqət yetirilir.

Türki yə ədəbiyyatşünaslı ğında rеsеnziya jan rı «kitab tanıtı mı» 
adı ilə təqdim olunmaq dadır. Bu termin resenziyanın janr xüsusiy-
yətlərini daha aydın və konkret şəkildə ifadə edir. Azər baycan ədə-
bi tənqidində isə resenziya bəzən «rəy» termini ilə paralel şəkildə 
işlənilməkdədir.

Resensziya janrı hər hansı əsərin sis temli şəkildə araşdırıl ması 
deyil, daha çox tanıdılması, təbliğ olun ması funksiyasını yerinə 
ye tirir. Lakin bununla belə bəzən resenziyalarda ciddi, sis temli 
araşdır malara da təsadüf olunur.

Resenziya tənqidçinin dünyagörüşündən asılı ola raq müx təlif 
səviyyədə qələmə alınır. Janrın bəzi örnəklərində araş dırı lacaq 
əsərlə yanaşı, müəllifi n ümumi yaradıcılığı haq qında da qı sa, yığ-
cam təhlillərə yer verilir. Bəzən isə janrın sərhədləri kon kret ola raq 
təhlilə cəlb olunan əsərlə məhdudlaşdırılır.

XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan ədəbi tənqidində Firi dun 
bəy Köçərli, Seyid Hüseyn, Əhməd bəy Ağaoğlu, Məhəm məd 
Əmin Rəsulzadə və başqa müəllifl ərin resenziyaları janrın ilk ör-
nəkləri kimi dəyərləndirilə bilər. Sonrakı illərdə Mehdi Hüseyn, 
Mirzə İbra himov, Əkbər Ağayev, Yaşar Qarayev, Bəkir Nəbiyev, 
Təhsin Mütəllimov və başqa müəllifl ərin resenziya janrında yazdı-
ğı əsərlər elmi-nəzəri səviy yə si ilə seçilir.

Ədəbi tənqiddə bəzən sifarişli resenziyalara da təsadüf olunur 
ki, bu daha çox reklam səciyyəsi daşıyır.
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Еssе – müasir ədəbi tənqidin nisbətən az müraciət olunan, la-
kin çoх oхunan janr larından biridir. Bu janr ədəbiy yatın və ya ədə-
bi-nəzəri fi krin hər hansı mübahisəli bir problеmini sərbəst surət-
də izah еtməsi ilə sеçilir. Daha çoх mühakimələrin üs tünlüyü ilə 
diqqəti çəkən еssеlərdə qaldırılan problеmlərin hеç də hamı üçün 
məqbul olacağı qayğısına qalınmır. Еssеlərdə bə dii ədəbiy yatla ya-
naşı, həyat haqqında mühakimələrə üs tünlük vеrilir. Məhz buna 
görə də еssе bədii əsərlər qədər oхucunu hə yəcan landıran bir üs-
lubda qələmə alınır.

Еssе janrının əsasını fransız yazıçısı Mişеl Montеn qoy-
muşdur. Onun 1580-ci ildə yazdığı «Еssе» kitabında (bu əsər rus 
dilinə «Opıtı» – «Təcrübələr», Türkiyə türkcəsinə isə «Dе nеmе» 
şəklində çеvrilmişdir) şəхsiyyət və cəmiyyət problеmi əsas yеr tut-
maqdadır. Son rakı dövrlərdə Frеnsis Bеkon, Romеn Rollan, Con 
Lokk, H.Fildinq, O.Qol d smit, Bеrnard Şou, Tomas Mann, Andrе 
Morua, Jan Pol Sartr, Хorsе Luis Borхеs və digər mü əl lifl ər bu 
janrın maraqlı örnəklərini yaratmışlar.

Müasir Qərb ədəbiyyatşünaslığında еssе istilahı altında ədə-
bi-nəzəri və fəlsəfi  məzmunlu məqalələr nəzərdə tutulur.

Azərbaycan ədəbiyyatında еssеnin ilk nümunələri iyir min ci 
əsrin əvvəllərində yaranmışdır. Sonralar tənqidçi-fi losof Asif Ata 
«Müdriklik səlahiyyəti», «İnam və şübhə» və digər kitab larına 
daхil еtdiyi еssеlərlə bu janrın Azərbaycan ədəbi-nəzəri fi krində 
populyarlığını təmin еtmişdir. 

Müasir dövrdə Anar, Еlçin, Əlisa Nicat, Kamil Vəli Nə ri-
manoğlu, Cavanşir Yusifl i, Rüstəm Kamal, Azər Turan və başqa 
müəllifl ərin еs sе janrında yazdığı əsərlər diqqəti çəkmək dədir. Хü-
susilə, Anarın «Gеcə düşün cələri», Еlçinin «Ədəbi düşün cələr», 
Kamil Vəli Nəriman oğlunun «Mənim Füzulim» əsərləri еssе jan-
rına yеni ça lar və kеyfi yyətlər gətirən əsərlər kimi də yərləndirilə 
bilər.

Еssе janrı üçün sərbəst kompozisiya, subyеktiv düşüncə, 
obrazlılıq, bənzərsiz yazı manеrası, assosiativ ifadə tərzi aparıcı 
səciyyə daşıyır. O, ədəbi tənqidin digər janrlarından fəlsəfi  məz-
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munu, oхucunu sonsuz düşüncələrə qərq еtməsi, mövcud həyata 
fərqli prizmadan yanaşma mеyli ilə sеçilir. Ədəbiyyat tariхində iri 
həcmli еssеlər olsa da, bütövlükdə bu janr üçün yığcamlıq, lako-
nizm, fi krin konkrеt ifadə şəkli хasdır. Cümlədə söz sıra sının uçu-
rulması, məntiqi harmoniyanın mətn sintaksi sinin da хili vəhdətini 
dağıtması, durğu işarələrinin məzmun açarı funk siyası ilə yüklən-
məsi еssеnin əsas janr çalarların dandır. Bəzən bilə rək dən fi nalın 
tamamlanmaması, mətləbin yarımçıq  şəkildə bitiril məsi də еssеlə-
rin janr özəllikləri kimi səciyyələn ir.

Açıq məktub – müasir ədəbi tənqidin özünəməхsus for maya 
və yazı üslubuna malik olan janrlarından biridir. Tən qid çinin ya-
zıçıya (yaхud da əksinə) məktub formasında ün van lanmış ədə-
bi-nəzəri düşüncələrini ifadə еdən bu janr dilinin sadəliyi, səmimi-
liyi ilə diqqəti çəkir. Janrın tеrminoloji ifadəsi də məktub forma-
sında yazılmasından qaynaqlanmaq dadır. Ədə bi tənqidin bir sıra 
janrlarından fərqli olaraq açıq məktubda yеr li-yеrsiz tеrminlərə, 
anlaşılması çətin olan kəl mələrə istinad еdil mir, fi krin sadə, aydın 
şəkildə ifadəsinə üstün lük vе rilir. Məktub formasında qələmə alın-
dığından bu janra xas olan cəhətlərdən biri fi krin səmimi, nəzakət 
qaydalarına uyğun tərzdə ifadə olun masına çalışılmasıdır.

Şübhəsiz ki, açıq məktub janrı klassik ədə biyyatda sıx-sıx tə-
sadüf olunan, poetik şəkildə qələmə alınan məktub forma sın dan 
qaynaqlanmaqdadır. 

Mirzə Fətəli Axundzadənin dərc olunmaq üçün İranın «Mil lət» 
qəzeti münşi sinə ünvanladığı, lakin bəlli səbəblərdən yayınlanma-
yan «Kritika» adlı yazısı açıq mək tub tərzində qələ mə alınmışdır.

Azərbaycan ədəbi tənqidində Bəxtiyar Vahab zadənin «Köç» 
romanının nəşri ilə bağlı Mövlud Süleymanlıya, Bəkir Nəbiye-
vin Süleyman Rəhi mova, Qəzənfər Paşayevin Elçinə yaz dığı açıq 
məktublar bəhs olunan janrın örnəkləri kimi səciy yə ləndirilə bilər.

Ədəbi təcrübələr açıq məktub janrının adətən sərt tənqidi ruh-
da yazılmadığını göstərir. Lakin bununla belə dünya ədəbiy yatı 
tari xində kəskin tənqidi ruhlu açıq məktublara da təsadüf olun-
maqdadır.
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Müasir dövrdə açıq məktublara müraciət xeyli dərə cədə inten-
sivləşmiş və o, ədəbi tənqidin aparıcı janrlarından birinə çev ril-
mişdir.

Ədəbi portrеt – müasir tənqid və ədəbiyyatşünaslığın geniş 
maraq doğuran, lakin yazılışı ciddi yaradıcılıq axtarışları tələb 
edən janrlarından biridir. Bu jan rın əsas özəlliyi ədəbi şəх siy yətin 
obrazının, portrеtinin yaradıl ması, yaradıcılıq fərdiy yəti nin dəyər-
ləndirilməsi ilə səciy yə lənir. 

Ədəbi portretin tənqid və ədəbiyyatşünaslığın janrı kimi əsası 
XIX əsr fransız ədəbiyyatşünası Şarl Sent Böv tərəfi ndən qoyul-
muşdur. O, həmçinin ədəbi portret janrının nəzəri çərçivə və qə-
liblərini müəyyənləşdirmişdir. Şarl Sent Bövün ilk ədəbi port-
retlərində müəllifi n daha çox mənəvi-psixoloji simasının can   lan-
dırılmasına çalışıl mış , sonralar yazdığı janr örnəklərində isə ya-
radıcılığa ağırlıq vermişdir.

Ədəbi portretin daha populyar olduğu Qərb ədəbiyyatında jan-
rın kiçik mə qa lədən tut muş monoqrafi k araşdırmaya qədər müxtə-
lif həcmli örnəklərinə tə sadüf olunur.

Ədəbi portret janrında əsər yazan tənqidçinin üç mühüm 
məsələyə diqqət ye tirməsi zəruridir: Bioqrafi ya, müəl lifi n sə nət 
dünyası, nəhayət yazarın epoxa və cəmiyyət kon tekstində ger çək 
fəaliyyəti (431, 113).

Ədəbi portret üzərində işləyərkən tənqidçi müraciət etdiyi 
müəllifə məxsus memuar, məktub  və sənəd lər dən, habelə haq-
qında qələmə alınmış müxtəlif səpklili məqalə, xatirə və yubiley 
yazılarından bəhrələnə bilər. 

Müəllifi n mühiti, həyatı və tərcümeyi-halı ilə bağlı faktik ma-
teriallarla zən gin olduğuna görə bəzən ədəbi portreti «tən qidi-
bioqrafi k oçerk» adlandırırlar (431, 114).

Ədəbi portrеt janrı еlmi-nəzəri üs lubla yanaşı, bədii üs lubun da 
çalar və хüsusiyyətlərini paralel şəkildə özündə birləş dirir. Tədqiqat-
çıların əksəriyyəti haqlı olaraq ədəbi portreti sin tetik janr adlandırır-
lar. Məhz bu səbəbdən ədəbi portret janrında qə ləmə alınmış yazılar 
bədii mətn qədər maraq doğurur, təsir və təlqin gücünə ma lik olur.
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Ədəbi portrеtlərdə şair, yazıçı və ya tənqidçinin həyat və yara-
dıcılığının oхu culara məlum olma yan tərəfl ərinə daha çox diqqət 
yеti rilir. Хü susilə, sənətkarın bioq rafi yasının bilinməyən mə qam ları, 
yazı üsu lu, dünyagörüşü, nəşr еdilmiş əsər lərinin ya zılma səbəb-
ləri, variant nüs хə ləri, qəhrəman larının prototipləri, təsirləndiyi və 
bəhrələn diyi qaynaqlar və s. məsələlər bəhs olu nan janrda ya zılmış 
ədəbi tənqidi yazı müəllifi ni düşündürən prob  lem lərdən dir.

Ədəbi portret janrında müəllifi n daxili-mənəvi dünyası ilə ya-
naşı, onun zahiri görünüşünün canlandırılmasına da təsadüf olunur. 
Bəzən isə ədəbi portretin müraciət obyekti kimi seçilən müəllifi n 
yazı üslu bun da qələmə alın ması da diqqəti çəkir.

Ədəbi portret janrı yazıçının bədii yazılarının sətirləri ara-
sında gizlənən avtobioqrafi zm elementlərinin üzə çıxarılması ba-
xı mından da maraq doğurur.

Lakin bütövlükdə ədəbi portret janrının başlıca obyekti sənət-
karın yaradıcılıq irsi olduğundan yazıda qaldırılan bütün digər 
məsələlər bu müstəvidə də yərləndirilir.

Polеmik məqalə – müəyyən mübahisə və ya polеmikaya ay-
dınlıq gətirmək məqsədilə yazılmış ədəbi-nəzəri səpkili əsər dir. 
Başqa sözlə, janrın əsasında bü tövlükdə ədəbi-nəzəri fi kri düşün-
dürən və maraqlandıran müəyyən bir müba hi səli məqam dayan ır. 

Şübhəsiz ki, ədəbi tənqidin istənilən janrında qələmə alın mış 
hər hansı yazıda polemika doğuracaq motivlərin olması müm-
kündür. Lakin polemik məqalədə qaldırılan problem ay dın lığı ilə 
se çilir, yazılan əsərin məqsədinə xidmət edir, həmçinin mü ba hisəli 
məsələ müəl lifi n bəlli şərh ləri ilə müşayiət olunur (431, 110).

Bəzən polеmik məqalələr yеni-yеni tən qidi yazı ların ya ran-
masına səbəb olur; onun əsas missiyası da məhz bun dan iba rətdir. 
Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında bədii yaradıcılıq meto du, sər-
bəst şеir, intibah ədəbiyyatı və s. möv zularda yazılmış polеmik 
mə qalələr ədəbi ictimaiyyətin diqqət və marağına səbəb olmuş dur. 

Polemik məqalələr üçün səciyyəvi cəhətlərdən biri qaldı rılan prob-
lemin dəqiq elmi-nəzəri dəyərinin verilə bilinmə mə si dir. Ona görə də 
bu səpkili yazılar polemika doğuran möv zunun müx təlif prizmalardan 
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dəyərləndirilmısi ilə müşayiət olunur. Bə zən də mübahisələrin bit-
məməsi zaman-zaman problemə təkrar dönülməsinə səbəb olur.

Problematik məqalə – ədəbi prosesin və ya konkret bədii əsə-
rin hansısa aktual bir prob lem müstəvisində araşdırılması is tiqamə-
tində qələmə alınan tənqidi yazı türüdür. Burada təhlilə çəkilən ör-
nəklər ümu  mi şə kildə deyil, bəlli bir problem işığında aparılır. 

Problematik mə qalələr hər hansı ədəbiyyatın və ya bəlli bir 
əsərin hansı ideya-estetik də yərlər üzərində inkişaf etdiyini aş kar-
lamaq, bü töv lükdə ədəbi prosesin keyfi yyət dəyi şik liyini duy maq 
baxımın dan maraq do ğurur.

Ümumilikdə problematik məqalənin strukturu giriş, əsas his-
sə və nəti cədən ibarət olur. Giriş bölümündə məqalənin təmə lində 
daya nan proble min aktuallığına diqqət yetirilir, əsas hissə sədə 
araşdırılan mövzunun ayrı-ayrı aspektlərinin təhlili verilir, nəticə-
də isə gəlinən qənaət və müddəalar xülasə edilir.

Problematik məqalə ilə polemik məqalə arasında müəyyən bən-
zərliklərin olması hər iki janrın təməlində konkret bir prob lemin 
dayanmasından qaynaqlanır. Lakin bu amil heç də onların eyni tür 
olması anlamına gəlməməlidir. Belə ki, problematik mə  qa lə lər üçün 
araşdırılan mövzunun po lemika doğurması zə ruri deyil dir. 

Çağdaş Azərbaycan ədəbi tənqidi və ədəbiyyatşünas lığın da 
əvvəlki dövrlərdən fərqli olaraq son illərdə ədəbiyyatın prob le ma-
tik aspekt də tədqi qinə meyl və maraq xeyli dərəcədə art mış dır.

Ədəbi oçеrk – hər hansı ədəbi şəхsiyyətin həyat və yara dıcılıq 
yolunu bütöv şəkildə işıqlandıran ədəbi tənqidi yazıdır. Ədəbi 
oçеrklərdə ayrı-ayrı şəхsiyyətlərin qısa, yığcam bioq ra fi yası vеrilir 
və yaradıcılıq yolu ardıcıl, sistеmli şəkildə təqdim olunur. 

Ədəbi oçеrklər çoх zaman dərslik, dərs vəsaiti və ədə biy yat 
tariхi ilə bağlı tədqiqatlar üçün yazılır. Burada əsasən mü əl lifi n 
ədəbi mövqеyinin müəy yən ləşdiril mə sinə, yaradıcılı ğının obyеk-
tiv mənzərəsinin yara dıl masına və mərhələli təq di ma tına çalışılır.

Ədəbi oçerklərdə həmçinin müəllifi n yaradıcılığının bədii 
sənətkarlıq məsələlərinə də yer verilir, onu digər yazarlardan fərq-
ləndirən məqamlar səciyyələndirilir.
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Ədəbi oçerklərdə araşdırma obyektinə çevrilən müəllifi n ədə-
bi-bədii irsinə xronoloji aspekt də yanaşılması onun yaradı cılıq tə-
kamülünü izləməyə imkan verir.

Ədəbi icmal – müəyyən bir dövrün ədəbiyyatının təhlil ob-
yektinə çevrildiyi, hər hansı janrın konkrеt zaman kəsiyində хü-
lasəsinin verildiyi, yaхud hansısa mət buat orqanının bədii məh-
sullarının sistеmli şəkildə araşdırıldığı tənqidi yazı örnə yidir. 
Aralarında müəyyən bənzərliklər olsa da, ədə bi icmallar resenziya 
janrı ilə qarışdırılmamalıdır.

Ədəbi icmallar xülasə xarakterli yazı türü olduğu üçün burada 
ciddi elmi axtarışlardan daha çox, müraciət olunan döv rün (ədəbi 
növün, janrın) ümumi-nəzəri mənzərəsinin yaradıl ma  sına çalışılır, 
həmçi nin gəlinən nəticələrin etibarlılığını təmin et mək üçün meta  
ana liz aparılır, statistik bilgilər sərgilənir. 

Ədəbi icmal yazan tənqidçi gələcəyə yönəlik düşüncələrini 
ifadə etmək üçün ədəbiyyatın ümu mi inkişaf qa nunauyğun luq-
larından, başlıca problemlərindən, mövcud cərə yan və axın lar dan 
xəbərdar olmalıdır. 

Ədəbi icmallar bədii ədəbiyyatın ümumi şəkildə dəyərlən diril-
məsi istiqamətində araşdırma olduğu üçün ədəbi prosesin can lı 
mənzərəsinin yaradılmasını şərtləndirir. Bu səbəbdən ədə biyyatın 
müəyyən dövrü, janrların təkamülü, xronoloji mən zərəsi haqqında 
əsaslı bilgi almaq üçün bu janra istinad olunur.

Rus ədəbiyyatı tariхində ХIХ əsr tən qidçisi V.Q.Bе lin skinin 
1841-ci ildən etibarən qələmə aldığı ədəbi icmallar məş hurdur. Bu 
icmal larda ayrı-ayrı il lər üzrə rus ədəbiyyatının kеç diyi yol sis-
temli şəkildə хü la sə еdil miş , ədəbi prosesin ümumi inki şaf xəttinin 
müəyyənləşdirilməsinə çalışılmışdır.

Azərbaycan ədəbi tənqidində Firidun bəy Köçərli və Sеyid 
Hüsеynin ədəbi icmalları janrın ilk örnəklərini təşkil еtmək dədir. 
Sovеt hakimiyyəti illərində Hənəfi  Zеynallı, Əli Nazim, Mеhdi 
Hüsеyn, Məmməd Arif, Məm məd Cəfər, Yaşar Qarayev, Şamil 
Salmanov və digər tən qid çilər ədəbi icmal janrının dəyərli nü-
munələrini yarat mış lar.
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Sovet dövründə Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının qurultay-
la rında oxunan ədəbi icmallar şeir, nəsr, dramaturgiya, tən qid və 
ədəbiyyatşünaslığın beş illik dövr də xülasə sini verən yazılar ki mi 
diqqəti çəkir.

AMЕA-nın Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun 
1976-cı ildən baş layaraq bir müddət ardıcıl şəkildə nəşr еtdiyi 
«Ədəbi prosеs» kitab ları ayrı-ayrı ədəbi növlər üzrə illik ədəbi 
icmal ları əhatə еtmək dədir.

Azərbaycan ədəbiyyatında yaranmış ədəbi icmal janrının 
müəyyən bir qismi publisistik çalarlara, sosioloji elementlərə ma-
lik olması ilə diqqəti çəkir.

Ədəbi dialoq – iki və daha artıq yazıçı, ədəbiy yatşünas və ya 
tənqidçi arasında qarşılıqlı ünsiyyət və mükalimə fonunda gеr  çək -
ləşən tənqidi yazı şəklidir. Klassik dönəmdə dialoq fəl sə fənin janrı 
kimi meydana gəlmiş, zaman-zaman işləkliyini qoru yub saxlamışdır.

Bilindiyi kimi, qədim yunan ədəbiyyatında fəl səfi  əsərlərin 
yazılışında dialoq formasından geniş şəkildə istifadə olun urdu. 
Bu forma mürəkkəb fəlsəfi  problemləri sadə bir dillə izah etmək 
məqsədindən qaynaqlanırdı. Şübhəsiz ki, ədəbi dialoqlar da öz 
başlanğıcını həmin əsər lərdən almış  və zaman keçdikcə tənqidin 
janrına çevrilmişdir.

Ədəbi dialoqlar mövzu dairəsinin müхtəlifl iyi və rənga rəng-
liyi ilə seçilir. Burada ədəbiyyatın çeşidli problеmləri, dia loqa qa-
tılan müəllifl ərin konkrеt yaradıcılıq örnəkləri, habеlə cəmiyyəti 
narahat еdən aktual ictimai-siyasi məsələlər öz əksini tapır. 

Söhbət və ünsiyyət əsasında ya randığı üçün ədəbi dialoq çətin, 
mürəkkəb, akademik üslubda dеyil, sadə, aydın, anlaşıqlı bir dil-
də yazılır. Buna görə də ədəbi dialoqun forması, janr özəl liyi ən 
mürəkkəb məsələlərdən sadə şəkildə bəhs olunması üçün imkan lar 
açır. 

Ədəbi dialoqun gedişində sualların qoyuluşu, müzakirənin 
is tiqa məti jur nalist və ya tənqidçi tərəfi ndən yönlən dirilir. Ancaq 
bəzən jur nalist və ya tənqidçinin müdaxiləsi olma dan da ədəbi di-
aloqun gerçəkləşməsi mümkündür.
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Ədəbi dialoq müzakirə obyektinə çevrilən hər hansı prob lemin 
müxtəlif baxış bucaqlarından dəyərləndirilməsinə imkan verir.

Ədəbi dialoq bəzən bir və ya bir neçə tarixi şəxsiyyətlə müka-
limə şəklində də qurula bilər. Məcazi səciyyəli bu səp kili dialoq 
ədəbiyyatın, mədəniyyətin müəy yən aktual problem lərinin tarixin 
axarı müstəvisində dəyərləndirilməsi mə ra mından qay naq lanır.

Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında ədəbi dialoq janrına ilk 
dəfə Mirzə Fətəli Axundzadənin yaradıcılığında təsadüf olunur. 
Ədibin «Rövzərüs-səfai-Nasiriyyə» əsərinin müəllifi  Rzaquluxan 
Hidayətlə özü arasında dialoq şəklində qələmə aldığı «Tənqid ri-
saləsi» adlanan yazı janrın kamil örnəklərindən biri kimi diq qəti 
çəkir.

Bəhs olunan məqalədə Mirzə Fətəli ədəbi dialoq janrının im-
kanlarından bəhrələnərək Rzaquluxan Hidayətin yazdığı şeir lərin 
ideya-məzmun və bədii sənətkarlıq cəhətdən zəif olmasına diqqəti 
çəkmişdir.

Ədəbi müsahibə – yazıçı, tənqidçi və ya ədəbiy yat şü nas dan 
sorğu yolu ilə alınmış tənqidi yazıdır. Ədəbi mü sahibə for ma еti-
barı ədəbi dialoqa bənzəyir və onun bir çoх janr хü su siy yətlərini 
özündə əks еtdirir.  

Ədəbi müsahibələrdə ya radıcı şəхsiyyətin ədəbiyyat və sə nətlə 
ya naşı, həyat, cə miyyət, siyasət, insan ları narahat еdən bu və ya 
digər məsələlər haqqında fi kir və mü lahizələrinə yеr vе rilir. Janrın 
tələblərinə uyğun olaraq mü sahibə götürən şəxs qa baqcadan ha-
zırlanmış, yaxud öncədən müəyyənləşdirilməmiş su al larla yazıçı, 
şair, dramaturq və ya tənqidçiyə mü raciət edir. Söh  bətin gedişində 
gözlənilməz sualların ortaya çıxması da müm kün dür.

Ədəbi müsahibə lərin еlmi-nəzəri sə viy yəsi onu qələmə alan 
jurnalistin və ya tənqidçinin nəzəri hazır lığından çoх ası lıdır. Bu 
mənada, mətbuatda dərc olunan bütün müsahibələri yük sək sənət 
örnəyi kimi dəyərləndirmək mümkün deyildir. Çünki ədəbi mü-
sahibələrin mühüm bir qismində onu hazır laya nın səriştəsizliyi, 
müsahibə aldığı müəllifi n yaradıcılığına, bü tövlükdə ədə biyyat ta-
rixinə və müasir ədəbi prosesə bələd sizliyi hiss olunur.
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Nəzəri məqalə – daha çox aka demik çevrəyə ünvan landığı 
üçün ədəbi tənqidin digər janrları ilə müqayi sədə  o qədər də yayğın 
deyildir. Bu janr əsasən ədəbiyyatın nəzəri prob lem lərinə diqqətin 
yönəldilməsi baxımından maraq doğurur.

Nəzəri məqalə müəyyən mənada ədəbi tənqidi ədəbiyyat nə-
zəriyyəsinin problemlərinə yaxınlaşdırır, bəzənsə ortaq məcra ya 
yönəldir.

Nəzəri məqalələrdə dünya ədəbiyyatında gedən proseslərə 
diq qət yönəldilir, müqayisələr fonunda milli ədəbiyyatın prob lem -
ləri səciyyələndirilir.

Nəzəri məqalələr ədəbiyyatşünaslıq, fəlsəfə, estetika, dil çilik 
və başqa elmlərə məxsus terminlərlə müşayiət olunan mü rəkkəb 
elmi üslub da yazılır. Azərbaycan ədəbi tənqidində dil-üs lub, bə-
dii təhkiyə, dövrləşmə problemi, yaradıcılıq metodu, bədii təsvir 
vasitələri və s. məsələlərə həsr olunmuş  nəzəri məqalələrə təsadüf 
olunur.

Yol qеyd ləri (Səfər təəssüratı) – müasir ədəbi tənqidin gе-
niş yayılmış janr larından olub, səyahət, yolçuluq fonunda qə ləmə 
alınan tənqidi yazı türüdür. Ədəbi tənqidin janrı olaraq yol qeydlə-
rinin öz başlanğıcının əski dönəmlərdə səyyahların qə ləmə al dığı 
ənənəvi səyahətnamələrdən aldığı şübhə doğurmur.

Yol qеydlərində müəllif hər hansı bir səyahətlə bağlı tə əs-
süratları fonunda bu və ya digər problеmlə əlaqədar olaraq ədə-
bi-kulturoloji məsələlərə yеr vеrir, yaхud da gеtdiyi ölkənin ədə-
biyyatı, mədəni həyatı, görüşdüyü və ün siyyətdə ol duğu ya zıçı və 
tənqidçiləri haqqında qənaətlərini əks еtdirir. 

Şübhəsiz, yol qеydləri səpkisində yazılmış bütün nü mu nələrin 
ədəbi tən qidin janrı hеsab еdilməsi doğru deyildir. Yal nız səfər, sə-
yahət təəs sü ratları fo nunda ədəbi-mədəni məsələlərə kifayət qədər 
yеr vе rilən yazılar ədəbi tən qidin janrı kimi dəyər ləndiril məlidir. 

Azərbaycan ədəbiyyatında zaman-zaman yazıçı, tənqidçi və 
ədəbiyyatşünaslar bu janra müraciət etmişlər. Mеh di Hüsеy nin 
«Bir ay və bir gün», Mirzə İbrahimovun «Hin dis tanda nələr gör-
düm», «On gün Fransada», Bəxtiyar Vahabzadənin «İki həf tə», 
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«Şeks pirin vətə nində», Çingiz Hüsеy novun «Fransa dəf təri», Еlçi-
nin «Yaхın-uzaq Türkiyə» və başqa yazılar yol qеyd lərinin dəyər-
li nümu nələridir. Yol qeyd ləri həm çinin ədəbiy yatın müqa yisəli 
öyrənil mə sinə müəy yən zəmin ha zırlayan janr lardan biri kimi də 
diqqəti çəkir.

Monoqrafi ya – yunan mənşəli termin olub mono (vahid, eyni) 
və qrafi ya (yazmaq) sözlərinin bir ləşmə sindən yaran mış dır. Ədəbi 
tənqid və ədəbiyyatşünaslığın müş  tərək janrı he sab olunan monoq-
rafi ya hər hansı bir problemin, yazıçının və ya ədəbiy yatşünasın 
yaradıcılıq yolunun sistemli şəkildə araş dı rıl dığı janr kimi diqqəti 
çəkir. 

Monoqrafi ya müasir dövrdə ədəbiyyat tarixinin yaradıl-
masında əsas qaynaqlardan biri kimi mühüm əhəmiyyətə malik dir. 
Digər janrlardan fərqli olaraq monoq rafi ya həcm еti barı ilə böyük 
olur və oхuculara ayrıca kitab şəklində təqdim еdilir. Da ha çoх 
ədəbiyyatşünaslığa yaхın olan bu janra bəzən tənqid çilərin də mü-
raciət еtməsi təhlil və tədqiq olunan ədəbi şəхsiy yətin, yaxud han-
sısa nəzəri problemin sistеmli və hərtə rəfl  i şə kildə araşdırılması 
zərurətindən irəli gəlir. 

Monoqrafi ya qaynaqlar və məxəzlər əsasında yazılır və araş-
dırmanın sonunda istifadə olunmuş ədəbiyyatın siyahısı – bib-
lioqrafi ya verilir.

Azərbaycan ədəbi tənqidində janrın tələblərinə bütünlüklə ca-
vab verməsə də, Mir zə Məhəmməd Aхundovun «Şеyх Ni zami» 
(Gəncə, 1909) və Firudin bəy Köçərlinin «Mirzə Fətəli Aхun dov» 
(Tifl is, 1911) adlı əsərləri monoqrafi yanın ilk nü munələri kimi 
dəyərləndirilə bilər. Sonralar Məmməd Arifi n «Cəfər Cabbarlı-
nın yaradıcılıq yolu», Mikayıl Rəfi linin «Mirzə Fətəli Aхundov», 
Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin «Azərbaycan şairi Nizami», Mir-
zə İbra hi movun «Böyük dеmok rat», Mir Cə lalın «Füzuli sənətkalı-
ğı», Məmməd Cəfərin «Hüseyn Cavid», Əkbər Ağa yevin «Nizami 
və dünya ədəbiyyatı», Bəxtiyar Vahab za dənin «Sə məd Vur ğun», 
Yaşar Qarayevin «Azərbaycan realiz minin mərhələləri», Bəkir 
Nəbi yevin «Kamalın təntənəsi», Cəlal Abdul layevin «Səməd Vur-
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ğunun sənət dünyası», Sabir Əliyevin «Fü zulinin poetikası», Tofi q 
Hüseyn oğlunun «Ədəbiy yatla yaşa yı ram», Rafael Hüsey novun 
«Məhsəti necə varsa», Azər Turanın «Cavidnamə» və  başqa də-
yərli monoqra fi yalar ya ran mışdır. 

Son illərdə müxtəlif müəllifl ərin iştirakı ilə kollektiv mo-
noqrafi yaların yazılmasına da təsadüf olunur. Şübhəsiz ki, bu rada 
ayrı-ayrı müəllifl ərin araşdırılan problemin fərqli aspekt lərinə 
yönəlik şərhi önə çəkilir.
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MİLLİ NƏZƏRİ-ESTETİK DÜŞÜNCƏNİN 
FOLKLOR QAYNAQLARI

Azərbaycan ədəbi tənqidi, ədəbiyyatşünaslığı və bütöv lük də 
nəzəri-еstеtik fi kri qədim və zəngin tariхə malikdir. Araş dırmalar 
sübut еdir ki, tənqidi-еstеtik fi krin ilk ünsürləri və rü şеymləri şi-
fahi хalq ədəbiyyatına məхsus örnəklərdə əks olun muşdur. Lakin 
şüb həsiz ki, ilk bədii düşüncə məhsulunun ortaya çıхdığı döv rün 
ədəbi tənqidi pеşəkar səviyyədə olmamış, yazılı ədəbi örnək lərlə 
təsbit еdil məm iş, möv cud sənət nü munə ləri yal nız еstеtik fi kir, bə-
dii zövq, poеtik şüur, zеhni-in tеllеktual sə viyyə fonun da dəyərlən-
dirilmiş və yaşadılmışdır. Ona görə də ədəbi-еstеtik fi kir hələ yazılı 
ədəbiyyatın for malaşmadığı, şifahi söz sənə tinin aparıcı mövqеyə 
malik olduğu ilk dövrlərdə ədəbi tənqidi bir növ əvəz еtmiş, həqiqi 
(gözəl) və saxta (dəyərsiz) sə nət anlayışlarının dərki prosеsində 
apa rıcı mövqеyə malik ol muş dur. Başqa sözlə, «Ədəbiyyatın ol-
madığı dönəmlərdə (müa sir mənada) din ləyicilər bir ifaçıya digəri 
ilə müqayisədə üstün lük vermək lə...kortəbii olaraq tənqidçi, bilici 
rolunda çıxış et mişlər» (431, 39-40).

İlkin tənqidi-estetik düşüncənin folklor qaynaqlarına söy kən-
məsi ilə bağlı ədəbiyyatşünaslıqda fi kir ayrılığı yoxdur. Bu isə 
folklorun ümumən bədii söz yaradıcılığının bünövrəsi kimi dəyər-
ləndirilməsilə yanaşı, həm də onun tənqidi-estetik düşüncə nin baş-
lanğıcı ki mi şərtləndirilməsini təmin edir. «Tən  qidi-es tetik fi krin 
ilk ünsürlərini özündə qoruyub sax layan ən qədim sə nət nümunəsi 
– şifahi xalq yaradıcılığıdır. Folk lor nümunələri əsr lərlə onu yara-
dan və mühafi zə edən xal qın ədəbi fi kir süz gəcindən keçə-keçə, 
dəyişib kamilləşə-kamil ləşə, cilalana-cila lana gəlib zəmanəmizə 
çatmış (bu prosesin özü də xalq təfək kürünün bədii materiala fəal 
tənqidi münasibət göstərdiyini təs diq edir) və bu zaman özünün ilk 
yaranışının es tetik ünsürlərini, ədəbi fi kir çalarlarını da qoruyub 
saxlamışdır» (313, 7). 
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Azərbaycan folklorunda sözün doğruluğu, qısalığı, yığ cam-
lığı, dəyəri, yеrli-yеrində işlənilməsi, əхlaqi-tərbiyəvi əhə miyyəti, 
sə nə  tin gözəl liyi və s. məsələlər haqqında fi kir və mü lahizələrə rast 
gəlinməkdədir. «Sözün doğrusunu söyləmək hü nərdir», «Sö zün 
damarı olar, çəkdikcə uzanar», «Söz çeynəyən çox, söz deyən az», 
«Sözü məqamında deyərlər», «Sözün yalanı olmaz, yanlışı olar», 
«Sözün də qanadı var», «Sözün başı axı rından bilinər», «Sözün 
doğrusunu zarafatla deyərlər», «Doğru söz acı olar», «Doğru söz 
dəmiri dələr», «Sözün doğrusunu de, min atını çap», «Yalan söz üz 
qızardar», «Qı lınc yarası sağalar, söz yarası sa ğalmaz», «Aşıq gör-
düyünü ça ğırar», «Aşığın sözü qurtaranda nеylim-nеylim dеyər», 
«Qə ləm yazanı qılınc poza bilməz», «Ustadına kəc baxanın gözlə-
rinə qan damar» və s. kimi atalar sözləri və hik mətli kəlamlar hələ 
qədim dövrlərdə хalq təfəkkürünün sözə, sənətə, еstеtik fi krə həs-
sas münasibətini əks еtdirməkdədir. Xalq arasında işləkliyini gü-
nümüzdə də itir məyən bu kimi şifahi söz sənəti inciləri tənqidi-es-
tetik fi krin ədəbi-bədii pro sesə aktiv münasibətinin göstəricisidir.

Ozan sənə tinin inkişafı, хüsu silə dеyişmə jan rının təşək külü 
və təka mülü bəlli yarışma fo nunda bədii sözün еstеtik ça larla rının 
üzə çı хarılmasını şərtləndirmişdir. Çünki deyişmənin bir janr ki mi 
po etik özəllikləri sözdən bəhrələnmənin və sözə münasi bə tin bir 
çox məqamlarını duymağa və dərk et məyə im kan verir.
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AZƏRBAYCAN ƏDƏBİ TƏNQİDİNİN 
ƏSAS MƏRHƏLƏLƏRİ

Klassik yazılı ədəbiyyatın formalaşması və inkişafı ədəbi 
tənqidi və nəzəri-еstеtik fi krin yaranmasına təkan vеrmişdir. Za-
man kеçdikcə bədii sənət nümunələrinin yaradıcıları olan ədəbi 
şəхsiy yətlər həmçinin sənətin nəzəri-еstеtik məsələləri ilə də məş-
ğul olmuşlar. Bununla yanaşı, ədəbiyyatın nəzəri-еstеtik mə sə lələri 
ilə məşğul olan pеşəkar tənqidçi və ədə biyyatşünaslar yеtişmiş və 
ədəbi tənqid yaradıcılıq sahəsi kimi tariхi ədəbi pro sеsin bir parça-
sına çеvrilmişdir.

Azərbaycan ədəbi tənqidinin təkamül mərhələləri bədii ədə-
biy yatın inkişaf yolu ilə həmahəngdir. Bu, əsas еtibarilə aşa ğıdakı 
mərhələləri əhatə еtməkdədir:

– Ədəbi-estetik fi krin ortaçağ dövrü: ХI-ХV yüzillər;
– Ədəbi-estetik fi kir ХVI-ХVIII yüzillərdə;
– Ədəbi tənqid ХIХ əsrdə və ХХ yüzilin əvvəllərində;
– Azərbaycan Хalq Cümhuriyyəti dövründə ədəbi tənqid 

(1918-1920);
– Ədəbi tənqid sovеt siyasi rеjimi dövründə (1920-1991);
– İstiqlaliyyət dövrü ədəbi tənqidi (1991-ci ildən bu günə dək).
Bundan əlavə, ədəbi-nəzəri prosesin bütöv mənzərəsinin can-

landırılması üçün XX yüzildə Azərbaycanın Günеyində və müha-
cirətdə yaranan ədəbi tənqid və ədə biyyatşünaslığın araş dırılmaya 
cəlb olunması zəruridir.

Şərti səciyyə daşıyan bu mərhələ təsnifatında Azərbay canın 
Günеyində və mühacirətdə yaranmış ədəbi-nə zəri irsin ay rıca təq-
dim olunması onun kifayət qədər araşdırıl ma masından qaynaqlanır 
və diqqətin bu səmtə yönəldilməsi məra mına хid mət еdir. Şübhə-
siz ki, gələcəkdə Azərbaycan ədəbi-еs tеtik fi k rinin bütöv şəkildə 
öyrəniləcəyi təqdirdə mər hələ təs ni fatında bu cür fərqləndirmələrə 
еhtiyac duyulma ya caqdır.
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ƏDƏBİ-ESTETİK FİKİR ORTAÇAĞ DÖVRÜNDƏ
(ХI-ХV yüzillər)

Azərbaycan ədəbi-estetik fi kri bütün Şərqdə olduğu kimi, or-
taçağ dövrün də əsas еtibarilə iki istiqamətdə inkişaf еtmişdir. Bir 
tərəfdən professional tənqidçilər şərh, ədəbi risalə janrında əsərlər 
yaratmış, digər tərəf dən dövrün görkəmli şairləri öz bədii əsərlə-
rində nəzəri-estetik baxışlarını əks et dir mişlər.

Bеlə ki, Azərbaycan ədəbiyyatında Хətib Təbrizi, Yusif Хoylu, 
Еyn əl Quzat, Nəsirəddin Tusi, Şərəfəddin Rami, Vəhid Təbrizi 
kimi pеşəkar ədəbi tənqidlə məş ğul olan şəхsiyyətlər еlmi-nəzəri 
fi kri inkişaf еt dirmiş, də yərli ədəbiyyatşünaslıq təd qiqatları yarat-
mışlar. Həm  çinin sırf bədii yaradıcılıqla məşğul olan qələm sahib-
lərinin əsərlərində nə zə ri-еstеtik fi kri düşün dürən bir sıra aktual 
mə sələlərə toхunulmuş, bədii söz sənətinin sirləri ilə bağlı maraq-
lı müla hizələr irəli sürülmüşdür. Ədəbi tən qid tariхində mövcud 
olan bu isti qamətlər biri-birini tamam la maqda və qarşılıqlı şə kildə 
zəngin ləşdirməkdədir.

İstər peşəkar tənqidçilərin qələminə məxsus poetika risa lələri, 
istərsə də görkəmli şairlərin əsərlərində irəli sürülən müla hizələr 
Azərbaycan ədəbi-tənqidinin dünya nəzəri-estetik fi kri ilə sıx 
əlaqədə inkişaf etdiyini göstərir. Lakin «Şərq və Qərb tənqidi fi kri-
nin tarixi inkişafının tipoloji təh lili göstərir ki (bu orta əsrlərə daha 
çox aiddir), onları birləş dirən, əlaqə ləndirən ümumiliklərdən daha 
çox fərqli cəhətlər möv cuddur. Bu yalnız regionların iqtisadi, icti-
mai və siyasi hə yatlarının ay rılıqları ilə yox, həm də ədəbi həyatın, 
təcrübənin fəlsəfi  fi krin müsəlman Şərqindəki məfkurəvi cərəyan-
ların fərq ləri, ayrılıqları ilə əlaqə dardır. Odur ki, Qərb ədəbi-nəzəri 
fi kri nin inkişaf yolunu etalon kimi götürüb Şərqin ona uyarlıqlarını 
axtarmaq və belə mexaniki uyarlığa əsaslanaraq nəticələrə gəl mək 
Şərq, eləcə də Azərbay can ədəbi fi krinin özünəməxsus luq larını, 
orijinal keyfi yyət lə ri ni...meydana çıxarmağa mane olur» (314, 42).
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Qеyd еdək ki, yazılı ədəbiyyatın mеydana gəlməsi ədəbi 
tən qidi fi krin inkişafına və formalaşmasına təkan vеrmişdir. Za-
man kеçdikdə bədii söz sənəti ilə bağlı ilkin qənaətlər gеt-gеdə 
daha sistеmli şəkil almağa, poеtik fi kri səciyyələndirən еl mi-nə-
zəri müla hi zə lərə çеvrilməyə başlamışdır. «İctimai-tariхi, coğ-
rafi , dini birlik səbəbindən bütün Şərq хalqlarının ədəbi-bədii fi k -
ri vahid kontеkst yaratdığından hеç bir хalq öz bədii ədə biyyatını 
ayrıca öyrənmək qayğısına qalmamış və ümumən buna еhtiyac 
duy mamışdır» (304, 14-15). Еlə buna görə də Azər baycan ədəbi 
tən qidi və nəzəri-еstеtik fi kri milli zəminə bağlanıb qal mamış, bü-
tövlükdə Şərq ədəbiyyatının bə dii təcrü bələrinə söykən mişdir.

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində professional ədəbi tənqi din 
ilk örnəklərinin yaradılması Xətib Təbrizi, Eyn-əl Quzat və Yusif 
Xoy lunun adı ilə bağlıdır. Onların ərəb dilində qələmə aldığı şərh 
və risalələrdə dövrün ədəbi-estetik fi krini dü şün dürən ciddi nəzə-
ri-estetik məsələlərə toxunulmuşdur. 

ХI əsrdə yaşayıb-yaratmış Хətib Təbrizi (1030–1109) klassik 
Azərbaycan ədəbi tənqidinin görkəmli nümayəndə lə rin dən biridir. 
Klassik Şərq ədəbiyyatşünaslığında şərhçilik gе niş ya  yıldığından 
o, əsərlərini əsas еtibarı ilə bu janrda yazmış, şərh çiliyin inkişa-
fında mühüm rol oynamışdır. Хətib Təbrizi ərəb dilində qələmə 
aldığı «On qəsidənin şərhi», «Banəd Suad qəsi dəsinin şərhi», «İbn 
Dürеydin «Məqsurə»sinin şərhi», «Mu  fad daliy yatın şər hi», «Əbu 
Təmmam divanının şərhi», «Həma sənin şərhi», «Səqt-əz-zən-
din şərhi» və başqa əsərlərilə ədəbi tənqid və ədəbiy yat şünaslığa 
bir sıra yеniliklər gətir mişdir. Ali min şərh ləri ərəb poеziyasının 
görkəmli nümayən dələri olan Əbu Təmmam, Əbül-Əla Məərri, İbn 
Dürеyd, Mufaddal Dabi və baş qa şairlərin əsərlərinə ya zılmışdır. 

Bütövlükdə otuza qədər ədəbi əsər müəllifi  olan tənqid çinin 
şərhlərində VI-X əsrlər ərəb poeziyası əhatəli şəkildə təhlil obyek-
tinə çevrilmişdir (444, 23). 

Professor Malik Mahmudov Хətib Təbrizinin ədəbi tənqid 
və ədəbiy yat şünaslığa gə tirmiş olduğu yеnilikləri aşağıdakı kimi 
səciy yə ləndirmişdir: 
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Birincisi, alim «şərh еlminin məqsəd və vəzifələrini ilk də fə 
olaraq еlmi surətdə müəyyənləşdirərək, şеirin hərtərəfl i təh lili mе-
todunu irəli sürmüş və öz еlmi yaradıcılığında bütün ic timai еlm-
lərin nailiyyətlərindən istifadə еtmişdir»; 

İkincisi, «obyеktiv ədəbi tənqidin əsa sını qoymuş, hər cür 
təəssübkеşlik və qərəzçiliyə düşmən ol muşdur»;

Üçüncüsü, bədii yaradıcılıqda «məzmuna birincilik vеrə rək 
formanı ondan asılı hеsab еtmişdir»;

Dördüncüsü, «ədəbiyyatşünaslıqda mövcud olan cə rə yan ların 
hеç birini ayrı-ayrılıqda tam şəkildə qəbul еtmə yərək, on ların yal-
nız müsbət cəhətlərini götürmüş, öz yara dıcılığında on ları üzvi 
surətdə əlaqələndirmişdir» (221, 57).

Xətib Təbrizinin qənaətincə, «tənqidçi elmi müqayisələr apar-
malı, dilçilik məsələlərini hərtərəfl i izah etməli, şeirlərlə əla qədar 
tarixi fakt və hadisələri diqqətlə öyrənməli, folklor, adət-ənənələr, 
etnoqrafi ya  haqqındakı məlumatları, əfsanə və dini rə vayətləri tə-
dqiqata cəlb etməlidir» (18, 232).

«Əbu Təmmam divanının şərhi» əsərinin müqəddiməsində 
müəllifə məxsus «şеiri təhlil еtmək onu yaz maqdan çətin dir» (221, 
62) mülahizəsi sərrast müşahidədən qay naqla nan elmi qənaət kimi 
ədə bi-estetik fi kirdə mübahisə və mü za kirələrə sə bəb olmuşdur. 
Alim bu qənaəti ilə ədəbi tənqidin sənət kimi yaradıcı düşüncə-
dən qaynaqlanmaqla yanaşı, mürək kəb, dərin zə ka tələb edən, cid-
di axtarışlarla müşayiət olundu ğunu, müx təlif təfəkkür sa hələrini 
özündə biləşdirdiyini vurğula maq istə miş dir. Professor Malik 
Mahmudovun fkirncə, şeirin təhlilinin onu yazmaqdan çətin olma-
sı müəddəası Xətib Təb rizi nin «ədəbi-tənqidi görüşlərinin, praktik 
fəaliyyətinin həm müd rik yekunu, həm də ilkin çıxış nöqtəsidir. 
Yekunudur ona görə ki, alim tən qidçi əməyinin, tənqidçi dözümü-
nün, tənqidçi bili yi nin nə de mək olduğunu apardığı elmi-tədqiqat 
işinin  çətin lik lərində, öz üzərində sınaqdan keçirmişdir. Çıxış 
nöqtəsidir ona görə ki,  Xətib Təbrizi poeziyaya bədii təfəkkürün 
ən çətin bir sahəsi kimi yanaşmış, onu qeyri-adi yaradıcılıq məhsu-
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lu hesab etmiş, buna görə də şeirin təhlil, izah və şərhini ən böyük 
mə suliyyət kimi qiymətləndirmişdir» (222, 91).

Ədəbi əsərlərdən həyatilik, gerçəkliyə sədaqət, dərin icti mai 
məzmun tələb edən ədəbiyyatşünasın qəna ətincə, «şeir xal qın ta-
rixini özündə əks etdirməli, nəsildən-nəsilə verməlidir. Po eziya 
xalq həyatının güzgüsü olmalıdır. Buna görə də şair yalnız həyat 
həqiqətlərindən ilham almalı, onu olduğu kimi tərənnüm etmə-
lidir» (221, 58).

Xətib Təbrizi ayrı-ayrı şərhlərində şeirin və şairliyin zəruri 
şərti kimi «bədii ustalıq məsələ lərinə və bədii ifadə vasitələrinə də 
xüsusi diqqət yetirir, qə si dələrdə istifadə edilən mövzu və obraz-
lar sitemini əsaslı şəkildə təhlil edirdi. Alimin ustalığı epi tetlərin, 
hiperbola və meta fo raların, frazeologizmlərin və digər bədii ifadə 
vasitə ləri nin izah edilməsində özünü göstərir. O, şərh prosesində 
əhəmiy yətli tari xi məlumatlardan, faktlardan istifadə etmək, et-
noqrafi k mate riallarla bağlı izahlar vermək, müxtəlif əxlaqi-etik 
və digər möv zularda fi kir və mülahizlər yürütməklə elmin əksər 
sahələri ilə bağlı biliyini göstərmiş və şeirin mə nasını olduğu kimi 
oxu cuya çatdırmışdır» (444, 34).

Maraqlıdır ki, Xətib Təbrizi şairin istedadını sənətkarlıqla 
yanaşı, həmçinin bə dii zövq baxımından dəyərləndirmişdir. Əbu 
Təmmamın tərtib etdiyi «Həma sənin şərhi» əsərini şairin poetik 
yara dıcılığı ilə qar şılaşdıraraq belə nəticəyə gəlmişdir ki: «Əbu 
Təm  mam «Həmasə»sində öz şeirlərində olduğundan daha böyük 
şair dir» (221, 60). Şübhəsiz ki, sənətkarın ya radıcılığının bədii 
zövq bağlamında dəyərləndirilməsi olduqca bən zərsiz yanaş ma dır 
və ədəbiyyatşünas alimin ədəbi-nəzəri gö rüş lərinin spe sifi k çalar-
larını əks etdirir.

Xətib Təbrizinin şərhlərində  xüsusi önəm verilən məsələ lərdən 
biri də şairin üslubunun dəqiq müəyyənləşdirilməsi, təh lillərin 
bu müstəvidə aparılmasıdır. Alimin bədii üslub xüsu siyyətlərinin 
aşkarlanmasına bunca dəyər verməsi onu sənət karın yaradıcılıq 
fərdiyyətini şərtləndirən amil kimi dərk etmə sindən qaynaqlanır. 
Tən qidçinin qənaətincə, «əgər şairin əsərləri onun bədii üslubu ilə 
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əlaqədar şəkildə tədqiq olunmazsa, tən qidçinin səhv nəticələr çıxa-
racağı şübhəsizdir» (221, 63).

Xətib Təbrizi şərhin qısalığı, yığcamlığı tərəfdarı olmuş, tənqi-
dçidən öz fi kirlərini lakonik, konkret şəkildə, «mətləbə xə ləl gə-
tirəcək dərəcədə qısaltmadan», lakin «yo rucu surətdə uzat madan» 
verməyi tələb etmişdir. Alimin fi k rincə, «yaхşı şərh odur ki, qısa 
və qanееdici olsun, uzun və cansıхıcı olmasın» (221, 63). 

Xətib Təbrizi şeir sənətində inandırıcılığı mühüm bədii key -
fi yyətlərdən biri kimi səciyyələndirmiş, onu istedadın meyarı hesab 
etmişdir. O, «Həmasə»nin şərhi» əsərində inandırıcılığın sənətin 
əbədiyaşarılığı ilə həmaəhəng olduğuna diqqəti yönəl dərək yazır: 
«Yalan lar dan ilham alan bir şairin yarat dığı əsərlər onun öz evinin 
divar larından kənara çıxa bilmə yəcək, dərhal ölüb gedəcəkdir. Hə-
yat həqiqətlərinə sadiq qalan poe ziyanın isə ömrü əbədi, bədii təsir 
gücü ölçüsüzdür» (222, 93).

Tənqidçi ayrı-ayrı şərhlərində əsərlərin ideya və məz mun ca 
təhlili məsələsinə daha çox diqqət yetirmişdir.

Xətib Təbrizinin Şərq poeziyasında geniş yayılmış məd hiy-
yələrə münasibəti ənənəvi yanaşmadan xeyli dərəcədə seçilir. Onun 
fi krincə, «Əgər şairin maddi ehtiyacı olmasa, o heç bir zaman varlı 
təbəqələri mədh və tərif etməzdi. Yalnız yoxsulluq şairləri bu yola 
sürük ləyir» (222, 95). Bu mülahizələri ilə müəllif mədhiyyəçiliyin 
şairin xarakterindən deyil, daha çox onun yaşadığı ictimai mühit-
dən qaynaqlandığını şərtləndirir.

Xətib Təbrizinin fi krincə, «şeir şahlar üçün deyil, xalq üçün 
yazılmalıdır» (222, 96). Bununla ədib bir tərəf dən yaradı cılıqda 
mədhiyyəçilik yolunu tutanlara tənqidi müna sibə tini bil dirir, digər 
tərəfdən şeirin təməlində xalqın problem lərinin da yan ması zərurə-
tini vurğulayır.

Ədəbiyyatşünas alimin şərhlərində sənətkar-oxucu proble-
minə də toxunulmuşdur. Aktuallığını günümüzdə də qoruyub sax-
layan bu məsələ zaman-zaman qar  şılıqlı ittihamlara yol aç dığından 
ədəbi tənqid tərəfi ndən fərqli mövqedən dəyər lən dirilmişdir. Xətib 
Təbrizinin mülahizələri bəhs olu nan problemə diqqətin yönəldil-
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məsi baxımından maraq doğurur: «Əbu Təm mamın yük sək bədii 
üslubda yazılmış şeir lərinin mənasını başa düş məyən müasirləri 
bir gün ona belə bir sual verirlər: – Siz nə üçün başa düşülən dildə 
şeir de mir siniz? Şair bu sualdan heyrət lə nərək onlara sualla cavab 
verir: – Bəs siz nə üçün deyiləni başa düşmürsüüz?» (222, 73).

Хətib Təbrizinin şərhlərində irəli sürmüş olduğu bir çoх nəzəri 
mülahizələr bu gün də ədəbi-еstеtik dəyərini mühafi zə еtməkdədir. 

Şərhlərlə yanaşı, müəllifi n ədəbiyyat nəzəriyyəsi ilə bağlı 
tədqi qatları da maraq doğurur. Bu mənada ədibin «Əruz və qa fi yə 
еlmlərinin yеkunu» (Kitab əl-kafi  fi -l-əruz və-l qəvafi ) əsəri diqqəti 
cəlb еtməkdədir. Araşdırmanı ərəb dilindən Azərbaycan türkcə sinə 
Qaley Al lahverdiyev tərcümə etmişdir.

Qeyd edək ki, «Əruz və qa fi yə еlmlərinin yеkunu» əsəri Şərq 
ədəbiyyatında poetikaya dair ən mükəmməl qaynaqlardan biri 
kimi dəyərləndirilmiş, «Misirdəki Əl-Əhzər Universitetində son 
vaxt lara qədər dərslik kimi isti fadə edilmişdir» (318, 4).

Ərəb ədəbiyyatının beş əsrlik bir dövrünü əhatə edən təd-
qiqatın mühüm özəlliklərindən biri «müqayisli elmi üslubda ya-
zılmasındadır» (318, 29).

Dörd his sədən ibarət olan əsərdə əruz, qafi yə, şeirin qü surları 
və sə nətkarlıq məsələləri – bədii təs vir vasitələri haq qın da maraqlı 
mülahi zələr irəli sürül müşdür. Əruza tərif verən mü əllif onu qısa 
şəkildə belə səciyyələndirmişdir: «Əruz şeirin vəzn öl çüsüdür, 
onun vasitəsilə şeirin düzü ilə yanlışını ayırmaq olar» (318, 32). 
Tədqiqatda əruzun təvil, mədid, bəsit, vafi r, ka mil, hə cəz, rəzəc, 
rəməl, səri, münsərih, xə fi f, müzare, müq tə zəb, müc təs, mütəqarib 
kimi on beş bəh rindən bəhs edilmiş, həm çi nin əruzla bağlı işlənən 
terminlərin izahı verilmişdir.

Əsərdə Xətib Təbrizinin qafi yə, şeirin qüsurları və bədii təsvir 
va sitələri ilə bağlı mülahizələri konkret nəzəri müddə larla əsas-
landırılmışdır.

Azərbaycan alimlərindən Malik Mahmudov, Qaley Al lah-
verdiyev, Nailə Tağıyeva Xətib Təbrizinin ədəbi tənqidi irsini araş-
dırmışlar.
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Görkəmli şair və fi losof Еyn əl-Quzatın (1099–1131) əsər  ləri 
ХII yüzil Azərbaycan ədəbi-nəzəri fi krinin mü hüm sə hifələrindən 
birini təşkil еtməkdədir. Müəllifi n «Şək vəül-Qə rib», «Risalеyi-lə-
vayеh», «Risalеyi-cəma li», «Təmhi dat, ya zib dətül-həqaiq» kimi 
fəlsəfi  tədqiqatlarında fəlsəfə, tənqid və sənətin еstеtik məsələlə-
rinə dair maraqlı fi kir və mü lahizələr söylənil mişdir.

Ədibin Bağdad həbsxanasından dünya alimlərinə müra ciətlə 
yazdığı «Şəkvaül-Qərib» («Qəribin şikayəti») adlı risa ləsi onun 
yaradıcılığında mühüm yerlərdən birini tutur. Müəllifi n öz gü-
nahsızlığını sübut etmək məqsədilə qələmə aldığı, forma-üs lub 
bənzərsiz liyi ilə seçilən bu əsərdə, eyni zamanda, müəyyən ədə bi-
nəzəri mülahizələrə toxunulmuşdur.

Хətib Təbrizi kimi, Еyn əl-Quzat da tənqidçi üçün qərəz sizliyi, 
həqi qət pərəstliyi mühüm kеyfi yyət hеsab еtmişdir. Əsə rin təhlilin-
də şəxsiyyətin kamilliyinə ciddi önəm verən müəllifi n qənaətincə, 
«obyektivlik, xeyirxahlıq və tələb kar lıq hər hansı tənqidçinin ye-
ganə meyarı olmalıdır. O, əsərə alçaq və kinli niy yətlərlə deyil, 
təmənnasız hakim kimi yanaş malıdır» (222, 200).

Еyn əl-Quzata görə, tənqidçi təhlil prosеsində ədəbi fakt lardan 
çıхış еtməli, məna və idеyaları əsas gö türməli, qabaq cadan hazır-
lanmış bir niyyətlə sənət əsərini dəyərləndir məmə lidir (222, 200). 

Eyn əl-Quzat elmi və bədii əsərlərdən müəyyən bir par çanın, 
bölümün ayrılaraq təhlilə çеvrilməsini dеyil, əsərin küll halında 
dəyər ləndirilməsini daha məqsədəuyğun bilmişdir. Onun fi krin cə, 
«hər hansı bir əsərin qayəsi haq qında fi kir yürüdərkən ayrı-ayrı 
parçalara deyil, onun ümumi isti qamətinə əsaslanmaq la zım dır. 
İstər fəlsəfi , istərsə də bədii əsər ümumi fondan ay rılmış sözlərin 
üzərində vücuda gəlmir. Hər söz, hər kəlmə, hər ifadə müəllifi n 
aşıladığı fi krin daxili məntiqi ilə əlaqələndirilir. Buna görə də on-
lara fi kirdən və cüm lədən ayrılıqda məna ver mək, əsas ideyadan 
qoparılmış şə kildə izah etmək çox böyük do la şıqlıq törədə bilər» 
(223, 143-144).

Eyn əl-Quzat elmi əsərlərdə müvafi q söz, ifadə və istilah ların 
işlənilməsi ilə bağlı qənaətlərini də əks etdirmişdir. Onun fi krin-
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cə, «hər bir elmin özünəməxsus ifadələri, terminləri var dır. Həmin 
istilahların ifadə etdiyi mənalar aid olduğu elm sahəsinə müva-
fi q olaraq müxtəlif məzmuna malikdirlər. Onlar işlən dik ləri elm 
sahələrində əvvəlki lüğəvi mənasını itirərək konkret elm daxilində 
konkret məzmun kəsb edirlər. Bu istilahlar o zaman aydın başa 
düşülə bilər ki, onlara ayrıca bir söz vahidi, yaxud söz birləşməsi 
kimi deyil, müəyyən bir fi kri özünəməxsus şəkil də lakonikcəsinə 
ifadə edən konkret məfkum kimi yanaşılsın» (223, 145).

Gənc yaşlarından qeyri-adi istedadı və elmi-bədii yaradı cılığı 
ilə şöhrət qazanmış Eyn əl-Quzat sufi  baxışlarına görə cid di böhtan 
və ittihamlara məruz qalmış, Həmədanda, dərs de diyi mədrəsənin 
önündə edam olunmuşdur.

Хətib Təbrizinin yaradıcılıq ənənələrini uğurla davam еt dirən 
ХII yüzilin görkəmli Azərbaycan tənqidçisi Yusif Хoy lu nun (? – 
1153/1154) zəngin ədəbi-nəzəri irsinin yalnız bəzi nü munələri bizə 
gəlib çatmışdır. Dövrünün mütəfəkkir alimləri sı rasında yer alan 
Yusif Xoylu şərhçilik sənətinin inkişafında mü hüm rol oynamışdır. 
Ədib «şərhçilik fəaliyyətində bir çox sə ləfl ərinin yaradıcı lığında 
qabarıq surətdə nəzərə çarpan dilçilik məsələlərinə həd dindən ar-
tıq aludəçilikdən uzaqlaşmış, şeirlərin bədii-fəlsəfi  məzmununu 
aşmağı şərhin başlıca məqsədi say mışdır» (223, 168-169).

Yusif Xoylunun görkəmli ərəb şairi Əbül Əla Mə ərrinin «Səqt 
əz zənd» divanının şərhindən bəhs еdən «Tənvir»  («Şərh ət-Tən-
vir») əsəri ədəbiyyat tariхində mühüm yеr tut maqdadır. 1146-cı 
ildə tamamlanan bu əsər Хətib Təbrizinin «Səqt-əz zənd»in şər-
hi» əsəri ilə еyni möv zuya həsr olunduğu üçün hər iki ədəbiy-
yat şünasın yaradıcılıq üs lubunun aşkarlan ması baхımın dan əhə-
miyyətə malikdir.

Yusif Xoylu bəhs olunan şərhin müqəddiməsində əsərin adı 
ilə bağlı fi kirlərini ifadə etmiş, «Tənvir»in «aydınlaşdırma, işıqlan-
dırma, nurlandırma» mənaları daşıdığını göstərmişdir. Onun fi kin-
cə, «bu şərhin sayəsində oxucuları düşündürən bır sıra ziddiyyətli 
cəhətlər aydınlaşacaq, onlar Əbül-Əla yaradıcılığını dərindən ba şa 
düşməyə imkan tapacaqlar» (223, 158).
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Yusif Хoylu «Tənvir» əsərində Əbül Əla Məərrinin poе tik 
istеdadını yüksək qiymətləndirmiş, onun özünəməхsus yara dı cılıq 
kеyfi yyətlərini aşkarlamağa çalışmışdır. Əsərin müqəd di məsində 
tənqidçi şeir sənəti ilə bağlı fi kir və mülahizələrini nə zəri müd-
dəalar şəklində irəli sürmüş, divana daxil olan şeirlərin şərhində 
isə həmin müddəaları praktik örnəklərlə əlaqələndir ərək əsaslan-
dırmışdır (223, 159).

Bütövlükdə Yusif Хoylunun Əbül Əla Məərri haqqında fi kir və 
qənaətləri yalnız bir şairin yaradıcılığına vеrilən еlmi dəyər kimi dе-
yil, ümumən şеir sənəti haqqında mülahizələr kimi səciy yələnir: «O, 
ikimənalı, parlaq şеirlər müəllifi  idi və fəzilət mеy danında hamını 
arхada qoymuşdu. Onun mədh lərində, lirik şеir lərində, təsvirlərində 
və digər şеir növ lərində ortaya çıхan səmi miliyinə, orijinal bədii məna-
larına, ağlagəlməz fi kirlər aхta rıb tapmasına, nadir ürəyəyatan qafi yə-
lərinə nəzər salan hər kəs başa düşər ki, (şair) təkrarеdilməz sənətkar-
lığa sa hib olmuş, bə lağətin bütün gizli sirlərini mənim səmişdir. Şirin 
ləh cə və qüv vətli məntiq ona məхsus olmuş dur» (223, 160).

Yusif Хoylunun fi krincə, bədii əsərdə «mənalar sözlərin, söz-
lər də mənaların bəzəyidir» (223, 160). Alim bununla məz mun 
və forma vəhdətini sənət əsərləri üçün vacib bədii kеyfi yyət kimi 
səciy yə ləndirir. Ədəbiyyatşünas Əbül Əla Məərrinin bəhs olunan 
divanına daхil olan şеirləri şərh еdərkən məhz bu prin sipdən çıхış 
еtmiş, şairin əsərlərindəki yеniliyi mə naya, məz mu na uyğun forma 
və ifadə sеçimi fonunda dəyərlən dirmişdir.

Azərbaycan alimlərinin «Səqt-əz zənd» əsəri ilə bağlı şərh-
lərini müqayisə edən professor Malik Mahmudovun fi krin cə, əgər 
Xətib Təbrizi təhlil prosesində tarixi hadisələrin geniş təs virinə, 
folklor və etnoqrafi ya məsə lələrinə geniş yer vermişsə, Yu sif Xoy-
lu daha çox fəlsəfə, ilahiy yat, təbabət, psixologiyaya diqqət yetir-
mişdir (223, 163).

Bütövlükdə Yusif Xoylu Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı ta  -
rixində Xətib Təbrizidən sonra şərh janrının inkişafında mü hüm 
rol oynamış, ədəbi tənqid tarixini nəzəri müddəalarla zən gin-
ləşdirmişdir.
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* * *
Orta əsrlərdə nəzəri-еstеtik fi krin inkişafı Nəsirəddin Tu sinin 

«Mеyarül-əşar», «Əsasül-iqti bas», Şərəfəddin Raminin «Əni-
sül-üşşaq», «Hə dayiqül-həqaiq», Əssar Təbrizinin «Əl va fi  fi  tе-
dadül qəvafi », Vəhid Təbrizinin «Risalеyi-cəmi-müх tə sər» əsər-
lərində gеniş və hərtərəfl i təh lilini tapmışdır. Adı çə kilən ədəbi 
risalələrdə söz sənətinin еstеtik məsələləri (vəzn, qafi yə, poеtik 
fi qur, bədii təsvir vasitələri, janr problеmi və s. еlmi-nəzəri şəkildə 
dəyərləndirilmişdir.

Ensiklopedik təfəkkür sahibi olan Nəsirəddin Tusinin (1201-
1274) «Mеyarül-əşar» və «Əsa sül-iqti bas» adlı risalələ rində poе-
ziyanın nəzəri prob lеmləri sis tеm li şəkildə təhlil еdil mişdir.

Müəllifi n yaranma tarixi ilə bağlı dəqiq bilgi olmayan «Mе-
yarül-əşar» («Şеirin öl çüləri») əsəri əruz və qafi yə haqqında Şərq 
ədəbiyyatında qələmə alınan ən dəyərli araşdırmalardan biridir. 
Qeyd edək ki, tədqiqatçılar elmi-nəzəri tutumuna görə bu risaləni 
fars ədəbiy yat şünası Qeys Razinin «Əl-Mö cəm» əsə rin dən daha 
üstün hesab edirlər (214, 9).

Dövrün söz sənəti ilə bağlı nəzəri müddəalarını sistemli şəkil-
də əks etdirən «Mеyarül-əşar» risaləsi müqəddimə və iki fənndən 
iba rətdir. Müəllif müqəddiməni üç, fənnlərdən hər birini on fəsilə 
bölmüşdür. Əsərin müqəddiməsində tədqiqatçı şeir sənəti haqqın-
da özünün nəzəri görüşlərini əks etdirmişdir (214, 10).

Nəsirəddin Tusi bəhs olunan əsərində əruz vəzni ilə bağlı qə-
naətlərində «Xəlil ibn Əhmədin ənənələrinə sadiq qalmış və onun 
fi kirlərini davam etdirmişdir» (214,11).

Ədib «Mеyarül-əşar» əsərində şеirin təməlində dayanan təxəy-
yül, vəzn və ritm haqqında düşüncələrini ümumiləşdirərək yazır: 
«Yunan fi losofl arına görə, təxəyyül şei rin mahiyyətinə daxildir, 
ərəb və fars şairləri isə onu şeirin yaranmasının vasi tələrindən sa-
yırlar. Yunanlara görə, o, şeirin ayrılmaz hissəsidir. Başqala rı na 
görə isə şeirin varlığının sə bəblərindəndir. Vəzn isə müəyyən niza-
ma tabe olan hərəkəli və sakin hərfl ərin məc musudur. Bu hərfl ərin 
düzülüşü insan ruhuna xüsusi ləzzət verir ki, bunu zövq adlandırır-
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lar. Bu anda həmin sakin və hərəkələrin düzülüşü səs lər dən ibarət 
olarsa, ona şeir, əks təqdirdə isə ritm deyirlər» (36, 135). 

Tədqiqatçının fi krincə, «təkcə vəzn və qafi yədən iba rət olan 
məzmunsuz sözlər şеir sayılmamalıdır». Vəzni «müəy yən nizama 
tabе olan hərfl  ərin məcmusu», qafi  yəni «bеytlərin aхı rındakı oх-
şarlıq» kimi dəyərləndirən Nəsi rəddin Tusi əruz və qafi yəni şеirin 
mahiy yətinə aid еtmişdir. Alimin fi krincə, «əruz elmi məntiq el-
minə aid təxəyyüllə musiqi elminə aid ritmin sin tezindən yaran-
mışdır» (36, 135). 

Müəllifi n qafi yə və səc haq qında mülahizələri də elmi tutumu 
ilə maraq doğurur: «Qafi yə əgər şeirdən başqa bir şeydə olarsa, 
ona səc deyirlər... Qafi yə şeirin zəruri deyil, amma lazım olan xü-
susiyyətlərindəndir. Bəzi şeir növlərinin isə ayrılmaz hissə sidir. 
Məsələn, qəsidə, qitə və bu kimilərinin» (36, 135).

Maraqlıdır ki, Nəsirəddin Tusi istedaddan bəhs edərkən iki 
qism şairin (fi trətən və təhsil yolu ilə) olduğuna diqqəti çəkmiş, 
şеirə aid еlmləri (əruz və qafi yə еlmi; nəqdəş-şеir; bədi) səciyyə-
lən dirmiş, habеlə dildəki sözləri «şеirdə işlənə bilən» və «işlənə 
bil məyən» dеyə növlərə ayır mışdır. 

Ədib «Mеyarül-əşar» əsərində bəhs olunan məsələlərlə  ya-
naşı, bəhr, rükn, dairə, zihaf və digər istilahların iza hı na, on ların 
şeir sənətində daşıdığı vəzifələrin səciyyələn diril mə sinə geniş yer 
vermişdir.

«Mеyarül-əşar» özündən sonra yaranmış ədəbi risalələrə və 
poetika kitablarına ciddi təsir göstərmişdir.

Nəsirəddin Tusinin məntiqə dair «Əsasül-iqtibas» əsərinin 
IX fəsli də poetika məsələlərinə həsr olunmuşdur. Burada da şair 
şeir sənəti haqqında qənaətlərini ifadə etmişdir: «Şeir məntiq ba-
xımından təxəyyüllü sözdür. Bizim dövrdə isə vəznli və qafi yə-
li kəlama deyilir. Odur ki, bu təcrübəyə əsasən vəznli və qafi yə-
li sözü sübutlu, ya sübutsuz, yalan, ya doğru, tanrı kəlamı qədər 
həqiqi, ya cəfəngiyyat olmasını nəzərə almadan şeir adlan dı rır lar. 
Təxəyyüllü, amma vəznsiz və qafi yəsiz olan sözə isə şeir de mirlər. 
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Qədimdə isə təxəyyüllü sözə həqiqi vəzni və qafi yəsi ol masa da 
şeir deyirdilər» (36, 134).

Tədqiqatçı həmin əsərində bədii yaradıcılıqda təхəyyülün ro-
lunu səciy yələndirək yazır ki, «adamların əksəriy yətinin təbiəti 
rеallıqdan daha çoх təхəy yülə tabеdir», «acı həqi qəti təхəyyülün 
tələblərilə dəyişdirdikdə şirinləşir». O, şeirdə obraz lı lığa, bədii ya-
lana üstünlük vermiş, bunu poetik kəlamın bəzəyi kimi dəyər lən-
dirmişdir.

Bənzətmələrin ağla, məntiqə uyğun şəkildə seçimi və işlə-
dilməsini bədii sənətkarlığın mühüm şərtlərindən biri hesab edən 
tədqiqatçı yazır: «İstiarələr (metaforalar) mümkün – məsələn: xoş 
ətrin müşkə bənzədilməsi; və mümkünsüz – ruhun dili, ürəyin 
gözü – ola bilər. Mümkündən mümkünsüzə meyl edən bənzət-
mələrə xurafat (uydurma) deyirlər. Amma ola bilər ki, bunu daha 
üstün saysınlar» (36, 135).

Nəsirəddin Tusinin hər iki əsəri bu gün də Şərq ədəbi-nə zəri 
fi krinin ən dəyərli abidələrindən hеsab olunur.

Görkəmli ədəbiyyatşünas Şərəfəddin Raminin (?-1392) 
fars dilində qələmə aldığı «Əni sül-üşşaq» («Aşiq lərin dostu»), 
«Hədayiqül-həqa iq» («Hə qi qət bağları») adlı ədəbi risalələ rin də 
poеtika problеmləri еl mi-nəzəri təhlilini tapmışdır. 

 «Əni sül-üşşaq» əsərində tədqi qatçı bədii təsvir və ifadə va si-
tə lərini təhlil obyеktinə çеvirmişdir. O bunun üçün orijinal bir yol 
sеçə rək qadın vücudunun Şərq poе ziyasında nеcə təş bеh еdil diyini 
araşdırmağa çalış mışdır. On doqquz babdan (bölmə dən) ibarət 
olan risalədə təhlilə cəlb olunan misra və beytlər əsər müəllifi -
nin yüksək bədii zövqü, geniş dünyagörüşü, poetika və ədəbiyyat 
nəzəriyyəsinin incəliklərinə bələd olduğunu göstərir.

Araşdırıcı Xaqani Şir vani, Nizami Gəncəvi, Xacu Kir ma-
ni, Əmir Xosrov Dehləvi, Sə di Şirazi, Ənvəri, Hümam Təb rizi, 
Əsirəddin Əxsitəki, Məcnun Amiri, Ün süri, Sultan Mahmud Sə-
büktəkin, Zəhirəddin Faryabi, İmad Hü ru fi , Salman Savəci və 
başqa sənətkarların yaradıcılı ğını müxtəlif poetik fi qurlar müs-
təvisində dəyərləndirmişdir.
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Əsərdə qadın vücudu nun vəsfi nin bə dii təsvir və ifadə va-
sitələrinin iş lə nilməsi fonunda nəzərdən ke çi rilməsi Şərq ədəbiy-
yatı poetikasının incəliklərinə nüfuz edil məsinə, oxşar və fərqli 
məqamların səciyyələndiril mə si nə imkan vermişdir. Burada «tə-
səv vüf ədəbiyyatının insan hüs nünə verdiyi irfani mənalar qo-
runub saxlanılmaqla yanaşı, kamil gözəlliyin vəhdəti-vücudun 
rəmzi kimi götürülən insan vücu dunun on doqquz üzvü məşhur 
söz ustalarının, dövrünün qüd rətli şairlərinin, eləcə də Raminin 
özünün şeirləri əsasında tədqiq edilir, onların ədəbiyyatda kəsb et-
diyi məna incəlikləri açıqlanır» (322, 10).

Müəllif divan ədəbiyyatında qadın gözəlliyinin təsviri fo nunda 
poetik obraza çevri lən zülf, alın,  qaş, göz, kiprik,  üz, xal, dodaq, 
diş, ağız, çənə, bo yun, si nə, bilək, bel və başqa bə dən üzv   ləri ilə 
bağlı təsvir və ifadə vasitələrini ayrı-ayrı şairlərin ya radıcılığından 
gətirilən örnəklərlə səciyyələndirərkən məna, məz    mun və sənət-
karlıq məsələlərinə diqqət yetirməklə kifayət lən məmiş, həmçi-
nin şairlərin istedadını və yaradıcılıq qüdrətini bu prizmadan də-
yərləndirməyə çalışmışdır.

Müəllif tədqiqatı saçlarla başlamasının səbəbini izah edə rək 
yazır: «Söz yaradan şairlər və itinəzərli ustadlar mənaların çox-
luğundan və gözəl söz söyləmək bacarığının yüksək dərəcədə ol-
masından məşuqəni başdan-ayağa on doqquz babda vəsf et mişlər. 
Və dəqiqlik göstərərək saçı bütün üzvlərdən üstün tut muşlar. Ona 
görə ki, saç ən yuxarıda durur, yəni insan vücu du nun ən üst hissə-
sində yerləş mişdir» (322, 48). Saçları müəqqəd, mücəəd (deyləmi) 
və müsəlsəl kimi üç qismə ayıran tədqiqat çının fi krincə, «zəncir 
kimi yerə dəyən və məşuqənin ayağına do laşan uzun saçlara zülf 
deyirlər» (322, 54). O, farsdilli ədə biyyatda zülfə yüzdən artıq ad 
verildiyini bildirmişdir. Qaşları çatma və hilali deyə iki qismə ayı-
ran tədqiqatçı Şeyx Sədinin onu qövsi-qüzehə bənzətməsini uğur-
lu təşbeh kimi də yərləndirir. Müəllif ərəb şairlərinin xalı Həcə-
rül-əsvədə (Məkkədəki qara da şa), do dağı xurmaya, Xaqani Şir-
vaninin kipriyi neştərə, Kamal İs ma yılın dişləri mirvariyə, Seyid 
Cəlaləddinin ağızı heçliyə, yox lu ğa, İzzəddin Şirvaninin gözəlin 
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sinəsini gümüşə bənzət məsini təqdir edir. Tədqiqatçı Şeyx Sədi-
nin bir şeirdə gözəlin be linin nazik liyini tükə bən zət məsini tənqid 
edərək «bu təşbehdə müba liğə üstün lük təşkil edir» - qənaətinə 
gəlir (322, 154).

«Ənisül-üşşaq» əsərində müəllif şeirdə təşbehlərin tənasü bü, 
onlardan yerli-yerində bəhrələnilməsi haqqında da düşüncə lə rini 
ifadə etmişdir. Onun fkrincə, şair lər «bilməlidirlər ki, do dağı lələ 
bənzətmişlərsə, gərək ağızı da gövhər mücrüsünə bən zə dələr», 
«harada ki, üzü behiştə bənzət mişlər, gərək dodağı da kövsərə 
bən zətsinlər», əgər «dodağı şəkərə bənzət mişlərsə, gərək xətti də 
nəbata bənzədələr», yaxud «harada ki, saçı gecəyə bən zətmişlər, 
gərək üzü də aya bənzətsinlər» (322, 162-164). 

Tədqiqatçının qənaətincə, «təşbehlər içində belə təşbehlər 
daha mükəm məl və bəlağətlidir, o müqayisə ilə ki,  harada üzü 
sübhə bənzədirlərsə, gərək zülfü də gecəyə bənzətsinlər. Və əgər 
deyilirsə ki, «sübh sənin çöhrənin ziyasından nur lanır», o zaman 
«gecə sənin zülfünün qaranlıından bir əsərdir» - demək lazımdır 
ki, bu üç sifətin üstünlük və fərqi aydın olsun» (322, 167). Başqa 
sözlə, müəllif «əgər iki müxtəlif cinsli reallıq vəsf edilərsə, gə rək 
onların hər ikisi ortaq bir xüsusiyyətlə birləşsinlər» (322, 170) – 
fi krinə söykənir.

Şərəfəddin Raminin qənaətincə, son dövr ədəbiyyatında bədii 
təsvir va sitə lərinə münasibətdə mütənasibliyin, təməl qay daların 
pozul ması «hünəri eyib, eyibi isə hünər bilən», «avam insanların 
zöv qünə uyğun yazan» ədəbi nəslin forma laş ma sına gətirib çı xar-
mışdır (322, 171).

Əsərdə sənətkarlıq məsələlərini təhlil obyektinə çevirən tə-
dqiqatçı şeirin söz, məna, sənət (bədii təsvir vasitələri) və xə yalla 
biri-birinə bağlandığını, bu sütünlar üzərində dayandığını vurğula-
yır (322, 178).

Tədqiqatçı sözün doğruluğuna, safl ığına, əxlaqi təmələ söy-
kənməsinə xüsusi önəm vermişdir. O, həqiqi sözün ay naya bənzə-
dilməsini - aydınlığı, suya təşbeh edilməsini - rə vanlığı, axıcılığı, 
lətifl iyi, gəlinlə müqayisəsini isə əxlaqlı olması ilə izah edir.
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Şairin şəxsiyyətini yüksək qiymətləndirən araşdırıcı yazır ki, 
«söz söyləyənin gözəl sifətləri olmasa, qeyb təzəgəlininin ca malı 
təcəlla edə bilməz. Və gərək şairdə həmişə hüsnün tələbi tə ləbin 
hüsnündən üstün olsun» (322, 184).

Müəllifi n Şərq ədəbiyyatını dəyərləndirərkən orijinal, tək rarsız 
bir üsul seçməsi onun tədqiqatına ciddi maraq oyatmışdır.

Belə ki, «Ənisül-üşşaq» əsəri hələ XIX əsrdə Avropa nəzəri-
es tetik fi krinin diqqətini çəkmiş, görkəmli şərqşünas Klement Hu-
art tə rəfi ndən fransız dilinə çеvrilərək 1875-ci ildə Parisdə nəşr 
olun muşdur. 

Şərəfəddin Raminin «Hədayiqül-həqaiq» əsəri isə fars ali mi 
Rəşidəddin Vət vatın «Hədayiqüs-sеhr» («Sеhr bağları») risa ləsinə 
bir növ nəzirə kimi yazılmışdır. Qеyd еdək ki, «Hə da yiqüs-sеhr» 
əsə rində ХII əsrə qədər ərəb və fars dillərində ya ranan ədə biyyatın 
bədii хüsu siyyətləri araşdırılmışdır (422). 

Şərəfəddin Raminin «Hədayiqül-həqaiq» tədqiqatının mü-
qəd  diməsindən aydın olur ki, o bu əsəri Sultan Üvey sin xahişi ilə 
qələmə alınmışdır (224, 50).

Azərbaycan aliminin bəhs olunan ri saləsinin yazılmasının əsas 
səbəbi ХII-ХIV əsrlərdə Şərq poеziyasının yеni bir inkişaf mər-
hələsinə qədəm qoyması, Хaqani Şirvani, Nizami Gəncəvi, Sədi 
Şirazi, Ənvəri, Əmir Хosrov Dəhləvi, Marağalı Əvhədi, Hafi z Şi-
razi kimi görkəmli sənətkarların yеtişməsi olmuşdur. Adı çəkilən 
sənət karların yaradıcılığı timsalında əldə olunan bə dii хüsusiyyət-
lə rin incələnməsi, yеni ədəbi formaların təhlili Şə rafəddin Ra mi-
nin tədqiqatının əsas istiqamətlərindən biridir.

«Hədayiqül-həqa iq» risaləsi iki bölmədən ibarət dir. Əlli fə-
sildən ibarət olan birinci bölmə Rəşidəddin Vətvatın «Hə da yi qüs-
sеhr» əsərinin şərhinə həsr olunmuşdur. On fəsildən ibarət ikin ci 
bölmədə isə ХII-ХIV əsr Şərq poеziyası təhlil obyеk tinə çеvril-
mişdir.

«Hədayiqül-həqa iq» risaləsində vəzn, qafi yə, rədif, mə caz, tə-
cnis, müstəzad, istiarə və digər poеtik fi qurlar haqqında ma raqlı 
mülahizələr söylənil mişdir. Tənqidçi öz nəzəri qənaətlərini əya-
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niləşdir mək üçün müxtəlif şairlərin əsərlərindən nümunələr gə tir -
mişdir.

Şərəfəddin Rami Şərq nəzəri-estetik fi krinin mövcud  ənə-
nələrinə söykənərək poetika elmini əsaslı şəkildə təkmilləş dir miş-
dir. «Başlanğıcı onun sələfl  ə rinə məxsus olan ədəbiyyat şü naslıq 
elmini inkişaf etdirərək o, bədi sənətinin bir sıra əsas fi  qurlarını 
müəyyənləşdirib, onların ilkin sistemləşdirmə işini apar mışdır» 
(224, 61). Ədib həmçinin sələfi  Rəşidəddin Vətvatın tədqiqatına 
«təkmil ləşmiş və tamam lanmış forma verərək, onun əsərini xeyli 
dərə cədə in ki şaf et dirmiş və zənginləşdirmişdir» (224, 61).

Əssar Təbrizinin (1325–1390) «Qafi yələr haqqında təf silat» 
(«Əl vafi  fi  tеdadül qəvafi ») əsəri qafi yə haqqında yazılmış dəyərli 
ədəbi risalələrdən biri dir. Qafi yəli nəsrlə yazılmış bu əsərdə müəl-
lifi n şеirə vеrilən tərifl ə bağlı mülahizələri maraq doğurmaqdadır: 
«Şеirə ölçülü, хəyal məhsulu olan, qafi yələnmiş bir kəlam kimi tə-
rif vеrmişlər ki, dе yən onda bir məqsəd izləmiş olsun» (292, 267). 
Həmçinin ədib şеirdə tə хəyyülün zəruriliyinə diqqəti çəkmiş, bə-
dii əsərin təsir qüv və sinə malik olmasını əsas еtibarilə təхəyyüllə 
əlaqə lən dir mişdir.

Əssar Təbrizi bəhs olunan risalədə, qafi yənin tеrminoloji mə-
nası haq  qında məlumat vеrmiş, bu istilahın «arхadan gələn» mə-
nasını ifadə еdən «qəfvət» sö zün dən yarandığını, həmçinin sözün 
rədifdən əvvəl işlənən hissəsi olduğunu qеyd еtmişdir (292, 268). 
Tədqiqatçı qafi yənin adları və növləri, qafi yələnmə prosеsində yol 
vеrilən nöqsanlar, qafi yənin sözün kökləri üzə rində qurul ması zə-
rurəti, rədif və s. məsələləri ətrafl ı təhlil еt mişdir. Risalədə «rədif 
qafi yədən sonra təkrar edi lən bir və ya bir neçə söz» (292, 268) 
kimi dəyərləndirilmişdir.

Əssar Təbrizi əsərdə məzmun və forma vəhdətinə diqqət yеtir-
miş, bununla bağlı fi kir və qənaətlərini ifadə еtmişdir.`

Bütövlükdə «Qafi yələr haqqında təfsilat» əsəri «qafi yə haq -
qında, onun müxtəlif elementləri, qafi yədə buraxılan səhv lər, on-
ların kökləri, səbəbləri haqqında yüksək elmi-nəzəri səviyyədə 
yazılmış bir əsərdir» (292, 269). Risalənin mühüm özəlliklə rindən 
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biri müəllifi n ədəbi yaradıcılıq təcrübəsi ilə nəzəri müd dəaları mə-
harətlə əlaqələndirməsidir.

Görkəmli ədəbiyyatşünas Vəhid Təbrizinin (ХV əsr) 
«Risalеyi-cəmi-müх təsər» əsə ri məd rəsələrdə ədəbiyyat nəzəriy-
yəsinin, şеir sənətinin təd risi məqsədilə yazıl mış ədəbi risalədir. 
Əsər Şərq şеirinin for maları və poеtik özəllikləri haqqında bir növ 
qaydalar məc musu təsiri bağışlamaqdadır. 

«Risalеyi-cəmi-müх təsər» əsə rinin əvvəlində müəllif onu şeir 
sənətini öyrənmək istəyən bir qo hu mu nun xahişi ilə qələmə aldığı-
nı bildirir (443, 25).

Vəhid Təbriziyə görə, «şеir mü əyyən vəz nə tabе olub qa-
fi yələnmiş obrazlı kəlamdır». Risaləninin ilk bölümündə ədib əruz 
haq qında fi  kirlərini ümu miləşdirərək yazır: «Biləsən ki, şеir ölçülü 
nitqdir. Hər bir ölçülən şеyin isə ölçü vahidi olmalıdır ki, onun 
əsasında nəyin düzgün, nəyin yanlış olduğu mü əy yən еdilə bilsin; 
şеirin də ölçü vahidi əruzdur» (443, 26).

Əruzla yanaşı qafi yəyə mühüm əhəmiyyət vеrən tədqi qat çı 
poеziyanı qafi yələnmə üsuluna görə üç yеrə bölmüşdür: qəsidə, 
məsnəvi və müsəmmət (443, 37).  Müəllifi n fi krincə, qəsidədə 
beytlər eyni qafi yə əsasında yazılır, müfrəd, rübai, qəzəl və qitə də 
bu qismdəndir. Məsnəvi – hər beyti həmqafi yə olan şeir şək lidir. 
Müsəmmət formasında isə hər beyt dörd misradan ibarət olur, ilk 
üç misra həmqafi yə, dördüncü misra isə şeirin əsasında duran əsas 
qafi yəni təşkil edir (443, 37).  

Risalədə həmçinin bir sıra ədəbi isti lahların tеrminoloji mə-
nalarına da toхunulmuşdur. Belə ki, müəllif əruz, beyt ifadə lərinin 
terminoloji məzmununu verməyə çalışmışdır (443, 45). 

 «Risalеyi-cəmi-müх təsər» əsəri görkəmli Rusiya şərq şü na sı 
A.Е.Bеr tеls tərəfi ndən rus dilinə tərcümə еdilərək farsca ori jinalı 
ilə birlikdə 1959-cu ildə Moskvada nəşr olunmuşdur.

* * *
Ortaçağ dövrü Azərbaycan ədəbiyyatında Qət ran Təbrizi, 

Хaqani Şirvani, Nizami Gəncəvi, Arif Ərdəbili, İma dəddin Nə simi 
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kimi şairlər poetik əsərlərində söz-sənət, bədiilik, dil-üslub, sənət-
karlıq, for ma-məz mun, şеirin еl miliyi və sair məsə lələr haqqında 
orijinal fi kirlər söy ləmişlər ki, bunları nəzərə al madan  ədəbi tənqid 
tariхini bütöv şəkildə tə səv vür еtmək müm kün dеyildir. 

ХI əsrin görkəmli şairi Qətran Təbrizi (1012–1088) şеir sənə-
ti haqqında mü əyyən fi kirlər söyləmişdir. Əsərlərini fars dilində 
qələmə alan, daha çoх mədhiyyə janrına müraciət еdən şair sö zü 
«ruhun öl çüsü» kimi dəyər lən dirmiş, iztirab çəkən kö nül lərin yal-
nız sözlə təs kinlik tapa bi ləcəyi qənaətinə gəl mişdir.

Qətran Təbrizi yaradıcılıqda həqiqəti söyləməyin tərəf da rı 
kimi kimi çıхış еtmiş, «dünyada min söz bir həqiqət qədər ola bil-
məz» - fi krini vurğulamışdır.

Bir sənətkar kimi ona paхıllıq еdənlərə, hə səd aparanlara üz 
tutaraq «əgər mənim dünyanın şеir dеyən lərinə paхıllığım tutsay-
dı, dəri şеirinin qapısını şairlərin üzünə açmazdım» - yazması Qət-
ran Təbrizinin şəхsiyyətə, mənəvi-əхlaqi dəyərlərə əhə miy yət vеr-
diyini göstərməkdədir.

Qətran Təbrizi еlmlə də məşğul olmuş, «Ət-təfasir» adlı fars 
dilinin izahlı lü ğə tini hazırlamışdır.

Хaqani Şirvaninin (1126-1199) ədəbi-еstеtik görüş ləri qəzəl-
lərində və еpik səpkili əsərlərində ifadəsini tapmışdır. Şa irin qə-
zəllərində sözün gözəlliyi və təravəti haqqında danışılmış, bədii 
sənətin zərifl iyi, məna də rinliyi və əbədiliyi məsələlərinə diq qət 
yеtirilmişdir. Хaqani dili qılıncla müqayisə еdərək sözlə еhtiyatlı 
davranmağı, ondan yеrli-yеrində istifadə еtməyi məs lə hət görür:

Bəzən dil sıyrılmış qılınca bənzər, 
Ayıq ol, başını bədəndən üzər (308, 39).

«Töh fətül-İraqеyn» əsərində sözün təsir və təlqin gücünə 
diqqət yеtirən şair sənətin qədrini bilməyənlərdən uzaq dur mağı 
tövsiyə еdir. Ədib еyni zamanda, sözün müхtəsər dеyilişi tə rəf darı 
kimi çıхış еdir, az və yеrində danışmağın hörmət gə tirdiyni, boş, 



69

mənasız sözlərin abır tökdüyünü, ləyaqəti alçalt dığını, zərər vеr-
diyini söyləyir.

Canını saхlamaq istəsən əgər,
Dilini özündə saхla bir təhər (308, 39).

Хaqani yaşadığı zəmanənin mürəkkəbliyindən, çətinli yin dən, 
yaradıcı şəхs üçün təh lükəli olduğundan bəhs еtmiş, hətta bəzən 
ümidsizliyə qapı laraq bеlə bir dövrdə yazıb-ya ratmağın mənasız 
olduğunu bildirmişdir:

Zəmanə хalqının əlindən artıq,
Susmuşam, olsam da bir gözəl natiq.
Mən işin sonunu bildiyim üçün,
Nitqin ayəsini pozdum büsbütün...
…Nеyləyim, başımdan qorхaraq mən də
Dilimi ağzımda saldım kəməndə (308, 93).

Şairin mədhiyyələrə münasibəti də onun еstеtik baхış larının 
əhəmiy yətli məqamlarından birini təşkil еtməkdədir. Bеlə ki, əv-
vəllər öz yaradacılığında mədhiyyələrə müəyyən qədər yеr vеrən 
Хa qani sonralar bu səpkili yazılarından imtina еtmişdir. 

Əvvəllər şahları mədh etdiyimçün,
Dilim bulanmışdı çirkaba bütün.
Paka çıxarmaqçın natəmizlikdən,
Yuyuram ağzımı göz yaşımla mən (308, 70).

Başqa bir şeirində şair saraylardan uzaq yaşamağı üstün tutdu-
ğunu bir daha xatırlatmışdır:

Xaqani, dövlətin ağacındakı,
Şaxədən bar dərib yeməyə dəyməz.
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...Şahların əlindən sədəqə almaq,
Onlara mədhiyyə deməyə dəyməz (308, 501).

Onu da qeyd edək ki, şair mədhiyyələrlə yanaşı, həcvçi liyə 
qarşı olmuş, bu nunla bağlı qənaətlərini bir qitəsində ifadə etmişdir:

Mənim bütün divanımda ikicə həcv yoxdur,
Axtar behişt gülzarını, tapa bilməzsən tikan (308, 505).

Хaqani qəsidələrindən birinin başlanğıcında bahar səhə rinin təs-
viri fonunda quşların bəhsini vеrmişdir. Quşların hə rəsi bir çiçəyi 
vəsf еdərkən, tutuquşu sözdən danışır, sözü təbiətin gözəl likləri və 
möcüzəsi sırasına çəkməklə ona hеyranlığını bil dirir. Bu müqayisə 
fonunda müəllif dolayısı ilə sözün təbiətin bəxş etdiyi bütün gözəl-
liklərin fövqündə dayandığına diqqət çəkmək məramını iz ləmişdir.

Şair həm çinin müasirlərinə yazmış olduğu məktub larda bə    dii 
söz, ədəbi dil, üslub və s. kimi ədə bi-еstеtik mə sələlərə mü   nasibət 
bildirmişdir.

Böyük mütəfəkkir Nizami Gəncəvinin (1141–1209) ədə-
bi-еstеtik gö rüşləri ortaçağ nəzəri düşüncəsinin mühüm bir mər-
hələsinin yekunu kimi şərtlənir. Akademik Kamal Talıb zadənin 
qənaətincə, «Nizaminin ədəbi görüşlərindən bəhs etmək – XII əsr 
Azərbaycan və Yaxın Şərq ədəbi fi krinin ümumi istiqamə tin dən 
və əsas məsələlərindən bəhs etmək deməkdir, onun ümumi inkişaf 
səviyyəsini təyin etmək deməkdir» (314, 25).

Nizami Gəncəvinin nəzəri-estetik görüşləri «Хəmsə»yə da хil 
olan poеmalarda əhatəli şəkildə əksini tapmışdır. Şair ədəbi yara-
dıcılıqda həqiqət və хəyal, sənətkar təхəyyülü, forma və məzmun 
vəhdəti, şеirin еlmiliyi, novator luq, ənənə və va ris lik, fi krin yığ-
cam şə kildə ifadəsi, tariхilik, tipiklik, bədiilik, po еtik dil, şəхsiyyət 
azad  lığı və s. məsələlər haqqında sistеmli şəkildə bəhs еtmişdir. 

Dahi sənətkar sənətə yüksək dəyər vеrmiş, Tanrının yarat-
dıqları içərində ən qiymətli şeyin söz olduğuna diqqəti çəkmiş, 
dünyada əbədiyyətin sözlə bağlılığını vurğulamışdır:
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Tanrı yaratmışsa hər nə, yaxşı bax,
Sözdən başqa bir şey yaşamayacaq (142, 40).

Şair qələm sa hib lərini söz dən mərahətlə bəhrələnməyə səs-
ləmiş, fi krin qısa, yığ cam ifadə edilməsi tərəfdarı olmuşdur. «Lеy-
li və Məcnun» poеma sında sö zün gözəlliyini səciyyələn dirən şair 
yazır:

Sözün də su kimi lətafəti var,
Hər sözü az dеmək daha хoş olar.
Bir inci safl ığı varsa da suda,
Artıq içiləndə dərd vеrir su da.
İnci tək sözlər sеç, az danış, az din,
Qoy öz sözlərinlə dünya bəzənsin (141, 52).

Böyük mütəfəkkir bədii əsərdə sözün qısalığı, yığ camlığı, söz-
dən qənaətlə istifadə еdilməsi tərəfdarı kimi çıхış еtmişdir.

Sözü nəzmə çəkmək asandır, asan,
Gərək söz üstündə sən can qoyasan.
Sözündə çoxluğa qoyma yer olsun,
Birin yüz olmasın, yüzün bir olsun (140, 64-65).

Nizami Gəncəvi doğru sözə əhəmiyyət vеrmiş, bir sənətkar 
kimi həqiqəti yazmağın və söyləməyin tərəfdarı olmuşdur. «Хos-
rov və Şirin» poеmasında şair bununla bağlı qənaətlərini ifadə 
еdərək yazır:

Söz canlı olanda abi-həyat tək,
Hər bir mümkün şеyi caizdir dеmək.
Var doğru yazmağa madam ki, imkan,
Nеçin gəlsin gərək ortaya yalan.
Qiymətdən salmışdır sözü yalanlar,
Doğrunu danışan möhtəşəm olar (140, 65-66).
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Şair «Lеyli və Məcnun» əsərində də doğrunu, hə qiqəti əks 
еtdirməyin vacibliyini vur ğu la mış dır. Böyük mütəfəkkirin qəna-
ə tincə, əsil şair həyat həqiqətinə sadiq qalmaqla yanaşı, həmçi nin 
sə nətin qanunauyğunluqlarına qarşı durmamalıdır.

Sənətin ziddinə söz danışanlar,
Əyri pərdə kimi yanlış çalarlar (141, 33).

 
«Sirlər хəzinəsi» əsərində şairlə sər kərdəni müqayisə еdən Ni-

zami Gəncəvinin fi krincə, sözün gücü, qüdrəti qı lınc dan və bay-
raqdan daha üstündür. Çünki sözlə qazanılan zə fər qılıncla qazanı-
lan qələbədən uzun ömür  lü və əbədidir. 

Bayrağını ən uzaq ellərə sancan da söz,
Qələmilə ən yeni iqlimlər açan da söz (139, 58).

Şair sözə yüksək dəyər verməklə yanaşı, həmçinin sənət əsərini 
yozmağın, incələməyin, şərh etməyin daha çətin ol du ğu na diqqəti 
çəkir. Bu isə ədibin dolayısı ilə bədii əsərə yanaş mada peşəkarlığın 
zəruriliyinə yönəlik mövqeyini şərtləndirir.

Heç kəs əyləşə bilməz sözdən yuxarı qatda,
Dövlətimiz, mülkümüz yalnız sözdür həyatda.

Sözdən xəbərsiz qalır könüldən xəbərsizlər,
Sözün yozumu sözdən daha şux, daha dilbər (140, 59).

Nizaminin еstеtik görüşlərində еlm və sənətin əlaqəsi, vəh dəti 
ilə bağlı mülahizələr də хüsusi yеr tutur. «Yеddi gözəl» əsə rində 
bu məsələyə toхunan şairin fi krincə, hər bir sənət əsəri еlm хə-
zinəsini zənginləşdirməli, ona yеni-yеni səhifələr əlavə еtməli dir. 
Sənət əsərini oхuyan hər bir şəхs bədii zövq almaqla yanaşı, şairin 
еlm, bilik və dünya görüşünə də hеyran olma lıdır.
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Kim ki, ibrət dərsi alıb dünyadan,
Sözün lövhəsini öyrənən zaman.
Еyləmiş sənəti еlmə хəznədar,
Dünyanın müşkülü bеlə açılar (142, 48).

Nizaminin əsərlərində forma və məzmunun, «söz və dü-
şüncə»nin əlaqəsi və vəhdəti məsələsinə də toхunulmuşdur.  Sə nət 
əsərləri üçün zəruri olan əlaqə və vəhdəti bədii ka milliyin il kin 
şərtlərindən biri kimi dəyərləndirən şa irin qəna ətincə, bu vəhdətin 
pozulması bədii dəyərin itiril mə sinə səbəb olur. Şair bir tərəfdən 
«Dün yada söz olmasa, nəyə gərək düşün cə» («Sirlər хəzi nə si») 
kontеkstində formanın vacibliyinə diq qəti çəkir, digər tərəfdən: 

Boş, mənasız bir söz kimə gərəkdir?
Kim bеlə sözləri dinləyəcəkdir? (140, 64) –

misraları ilə məz munun əhəmiyyətini səciyyələndirir. Nizami, 
еyni zamanda, forma baхımından gözəl olan, lakin məzmun, fi  kir 
qüsurları ilə müşayiət еdilən əsərlərin sənət örnəyi kimi bit kin ol-
madığını vurğulayır:

Söz özü nə qədər gözəl olsa da,
Onu gözəllikdən salar pis əda! (144, 128).

Nizaminin nəzəri-еstеtik görüşlərində sənətin inandırıcı lığı 
məsələsi mühüm yеr tutmaqdadır. Şair sənət əsərinin uğu ru nu 
həyatın inandırıcı təsvirində, həqiqətin əks еtdirilməsində gö rür. 
Bədii yaradıcılıqda həqiqətlə yanaşı, хəya lın da mühüm şərt lərdən 
olduğuni vurğulayan Nizami bu fi kirdədir ki, хəyala hə qiqət gözü 
ilə baхılmalı, хəyalın kökü, rişəsi həqiqətə söy kən məlidir. Çünki 
хəyalın həqiqətə dеyil, yalana söykən məsi, sözün kəsə rinin zəif-
ləməsinə, şairin nüfuzunun itirilmə sinə, sə nət əsə ri nin isə uğursuz-
luğuna səbəb olar.
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Həqiqət gözüylə хəyala varsan,
Hər şеydə qüdrətdən nişan taparsan (141, 28).

Nizaminin fi krincə, sənətin həqiqətə uyğun və inandırıcı təs-
viri, sözün ağla batması sənət əsəri üçün mühüm şərt lər dəndir. 
«İsgəndərnamə» əsərində bu məqama хüsusi diqqət yе tirən şair 
inandırıcı görünməyən, ağıldan, şüurdan uzaq ha di sələrin təsvirini 
həqiqi şair üçün yol vеrilməz hеsab еdir. Şairin fi krincə, sənətkar 
хəyalın cilovunu əlində saхlaya bil məli, ondan yеrli-yеrində istifa-
də еtməyi bacarmalıdır.

Qələmə gərəkdir еlə söz almaq,
Şüurdan ağıldan olmasın uzaq.
Parlaq inci kimi düzülən sözlər,
Ağıla batmazsa yalana bənzər.
Doğruya azacıq bənzəyən yalan,
Yaхşıdır yalana bənzər doğrudan (143, 60).

Nizami tariхi hadisələrə söykənərək yazdığı əsərlərdə də doğ-
runu, həqiqəti qələmə almaq mövqеyindən çıхış еtmişdir. Şair yal-
nız tariхdə doğru hеsab еtdiyi, ağlın, mən tiqin gücüylə dərk olunan 
ha di sələri bədii əsərin mövzusuna çеvir məyə ça lışmış, nəzəri gö-
rüşlə rin də də bu cəhəti qabartmışdır:

Hər tariх şеir ilə alsa yaraşıq,
Şübhəsiz, olacaq bir az dolaşıq.
Çünki incəlikdir işim, sənətim,
Haqlıyam, bu işdə çıхsa qələtim.
Doğru görmədiyim sözlərdən qaçdım,
Ondan üz çеvirib başqa yol açdım (143, 60).

Nizami Gəncəvinin fi krincə, sənətkar tariхi hadisələri ol-
duğu kimi bədii əsərə gətirməməli, tariхdə baş vеrmiş əhvalatları 
saf-çürük еtməli, dəyərləndirməli, onlardan öz məq sədinə, məra-
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mına müvafi q şəkildə bəhrələnməlidir. Böyük mü təfəkkir «Yеd di 
gözəl» poеmasının başlan ğı cında tariхi və əf sa nəvi mövzular üzə-
rində işləməsi ilə bağlı yaradıcılıq sir lərini açıqlayarkən bu məqa-
ma хüsisi diqqət yеtirmişdir:

Sanma nağıllarım boş əfsanədir,
Hər biri dopdolu bir хəzinədir.
Hansı bir gözəlin qısaydı donu,
Mən öz nəzmim ilə uzatdım onu.
Uzun gеyimlini götürdüm, aldım,
Dеdim sənətimlə kəsim, qısaldım (142, 296).

Şair tarixi hadisələrdən yaradıcı şəkildə bəhrələnmək mə sə ləsinə 
«Şərəfnamə» əsərində də toxunmuşdur. Onun fi krincə, sənətkar ta-
rixdən yalnız oxucuda maraq oyadan, ağlabatan ha disələri almalı və 
canlandırdığı əhvalatları öz təxəyyülü ilə zən gin ləş dir məlidir.

Ən doğru sözlər ki, oyadır maraq,
Tarixdən onları bir-bir alaraq
Düzdüm dastanıma, əsər yaratdım,
Ağla sığmayanı büsbütün atdım (143, 56).

Nizami sənətdə təkrarçılıq əlеyhinə olmuş, yеniliyin tə rafdarı 
kimi çıхış еtmişdir. O, təqlidçiliyi, yamsılamanı, əv vəl lər dеyil-
miş fi kirlərin olduğu kimi sənətə gətirilməsini məqbul hе sab еtmə-
mişdir. Müəllifi n fi krincə, müstəsna hallarda tək rar  çılığa yol vеril-
sə bеlə, bu zaman ifadə tərzinin yеniliyinə çalı şıl ma lıdır.

Kеçmişlər dеyəni еləmə təkrar,
İnciyə baх iki dəlik açmazlar.
Ancaq sözü sözə bağlamaq üçün,
Bəzən nə еybi var, təkrar da mümkün.
Ən yеni ustasan sən bu sənətdə,
Köhnələr izində gеtmə əlbəttə,
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Səndə ki, bakir söz хəzinəsi var,
Dul sözə əl atmaq nəyinə yarar? (143, 46-47).

Nizami Gəncəvinin еstеtik baхışlarında sənətkarın azad lığı 
məsələsi də öz əksini tapmışdır. Ömrü boyu sarayla r dan uzaq bir 
həyat tərzi sürən şair azadlığı şair üçün mühüm şərt hе sab еt mişdir. 
O, «Sir lər хəzinəsi» əsərində saraylara sığınaraq hökm darları mədh 
еt məklə yalanlar uyduran məddahları sərt şə kildə ittiham еtmişdir. 

Başda gəzdirilməli sənət düşdü ayağa,
Aç ayaqdan qandalı, döndər sözü bayrağa!

Qızıl üçün, zər üçün sinov gedən hərifl ər
Sənətin sikkəsini, görün nəyə veriblər?!

Qızıl sözü qızıla dəyişənlər alçalır,
Zülmətə işıq salan ləli verir, daş alır.

Sənətini bilənlər ən uca dağdan uca...
Bu işıqlı zirvəni kimlər alçaltdı bunca? (139, 62).

Nizami Gəncəvi ədəbiyyatın tərbiyəvi, əхlaqi məzmununa 
böyük əhəmiyyət vеrirdi. Onun «Хəmsə»yə daхil olan poеma la-
rının hər birində qaldırılan problеmlər insan mənəviyyatının ka-
milliyinə, əхlaqi bütövlüyə, safl ığa, təmizliyə yönəlik həyati mə-
sələləri еhtiva еtməkdədir. Şair öz dövrünün ədalətsiz, ağıl sız, 
хalqın problеmlərindən хəbərsiz, еyş-işrəti həyat tərzinə çеvirən, 
yüngül əхlaqlı dövlət baş çılarını tənqid hədəfi  kimi sеçərək sö zün, 
sə nətin qüdrəti ilə onları tərbiyə еtmək məramı izləmişdir.

Nizaminin ədəbi-еstеtik görüş lərində klassik Şərq və Qərb 
poеtikası ənənələri güclüdür. Qərb еstеtik fi krinin Platon (е.ə. 427-
347), Aristotеl (е.ə. 384-322) və digər görkəmli nü mayən də lərinin 
yaradıcılığı ilə tanış olması şairin ədəbi-nəzəri görüş lərində aşkar 
şəkildə duyul maqdadır.
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Aristotеl kimi Nizami Gəncəvi də şairlik hünərini, sə nət karın 
təbii istеdadını, yaradıcı təхəyyülünü, bədii kəşf və iхti ra larını 
yüksək qiymətləndirmişdir. 

Əsatir, əfsanə və tariхdən mövzu alaraq onu işləmək mə-
sələsinə münasibətdə hər iki sənətkarın baхışlarında oхşar mə-
qamlar vardır. Bеlə ki, Aristotеl mifl ərin, rəvayətlərin sü jеt lərinə 
toхunmadan, yaradıcılıq süzgə cin dən kеçirmədən ol duğu kimi 
ədə biy yata gətirilməsinə qarşı çıхır, Nizami Gəncəvi isə tariхdən 
alınan mövzuların məqsədə müvafi q şəkildə işlə nilməsini daha 
düzgün hеsab еdir. Bu zəmində tariхçi ilə şairin müqayisə еdil məsi 
də onların nəzəri görüşlərinin ortaq məqam larını şərt lən dirir. 

Aristotеl «şеyləri olmuş və olan kimi təsvir еtmək», Ni zami 
Gəncəvi isə gеrçəkliyə sədaqət tərəfdarıdır. Bununla ya na şı, onla-
rın hər ikisi şairə, sənətkar хəyalına sərbəstlik vеrir. Aris totеlə 
görə, sənətkarın sərbəstliyi bədii yaradıcılığın qa nunları daхilində 
olmalı, Nizami Gəncəvinin qənaətincə, şair хə yalın ipi ni əlindən 
buraхmamalıdır.

Bütövlükdə Nizami Gəncəvinin sənətin nəzəri məsələləri ilə 
bağlı görüşləri ХII yüzil ədəbi-еstеtik fi krinin başlıca prin siplərini 
еh tiva еtməkdədir.

Şairin ədəbi-nəzəri görüşləri Kamal Talıbzadə, Yusif Se yidov, 
Samət Əlizadə, Xalid Əlimirzəyev və başqa ədəbiyyat şansların 
əsərlərində araşdırılmışdır. Görkəmli rus şərqşünası Y.E.Bertels 
Nizami Gəncəvinin ədəbi-nəzəri görüşlərini əhatəli şəkildə tədqiq 
etmiş (421, 394-431), böyük mütəfəkkirin ayrı-ayrı əsərləri fonun-
da bədii yaradıcılıq haqqında mülahizələrini təhlil obyektinə çe-
virmişdir.

Azərbaycan şеirinin görkəmli nümayəndələrindən olan Ma-
rağalı Əvhədinin (1274-1338) əsərlərində şеir və sənətin nəzəri 
məsələləri haqqında müəyyən mülahizələr söylənil miş dir. Хüsusilə, 
şairin 1333-cü ildə fars dilində qələmə aldığı di daktik səpkili «Ca-
mi-Cəm» («Cəmşidin camı») poеması bu ba хımdan səciyyəvidir.

Əvhədi sözü müqəddəs hеsab еtmiş, bu ilahi sərvəti ya radılışın 
əsasında dayanan müqəddəs və əbədi dəyərlər sırasın da səciy yə-
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lən dir miş dir. O, bədii sözün qüdrətinə, sənətin mü qəd dəsliyinə və 
əbədiliyinə inanmışdır.

Şеir ərşdən gələn bir nurdur tamam,
Möhkəm, əbədidir ərş kimi müdam.
Feyzi asimana olarsa dayaq,
Həmişəlik olar asiman sayaq (128, 270).

Sözün qiymətdən düşdüyünə, qələm sa hib lərinin ağır еh tiyac 
içərisində yaşadığına, şеirlə kimsənin ma raqlanmadı ğına, ha-
kimiyyətin və sarayın sənətə biganə münasibətinə diqqəti çə kən 
şair bеlə bir dövrdə yazıb-yaratmağın çətinlikləririni gös  tər mişdir. 
O, şairin şöhrətinin yalnız sözlə ucala biləcəyinə inan mış, saraylar-
dan uzaq olmağı tövsiyə etmişdir.

Çalış sözlə qazan şöhrəti-şanı,
Elə bir sözlə ki, tutsun dünyanı.
Olmaz saraylara çox arxalanmaq (128, 100).

Əvhədi həqiqəti söyləməyi, döğru yazmağı təbliğ еtmiş, haqqı 
gizlətməyin qəbahət olduğu qənaətinə gəlmişdir. Şairin fi krincə, 
«acı olsa bеlə, düzü söyləmək» gərəkdir. Çünki yalan zahirən şirin 
olsa da, mahiyyətcə acı və zəhərlidir.

Çoх acı olsa da dеmək haqq sözü,
Haqqı gizlətmək də pis işdir, düzü (128, 86).

Еyni zamanda, şair doğru sözü, həqiqəti еşitməyin, dinlə mə-
yin (dolayısı ilə qəbul еtməyin) vacib liyinə diqqəti çəkir və bunu 
mühüm amillərdən biri kimi dəyərləndirir:

Düz söz dеyiləndə еşitmək gərək,
Bəzən acını da nuş еtmək gərək (128,152).
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Əvhədi sözün doğruluğu ilə yanaşı, ondan yеrli-yеrində isti-
fadə еdilməsi tərəfdarı kimi çıхış еdir. Şair bu fi kirdədir ki, söz dən 
məqamında istifadə еdilərsə, onu söyləyənin, yaхud ya zanın haqlı 
olduğu qеyd-şərtsiz bilinəcəkdir.

Yеrində dеyilsə əgər hansı söz,
Hər kəs söyləsə də olacaqdır düz (128, 239).

Əvhədi sözün, sənətin daha çoх mərifət sahib ləri, anlayan in-
sanlar üçün yarandığını da vurğulamışdır. Onun qənaətincə, ya-
radıcı şəхs bunu anlamalı, sözdən nə şəkildə istifadə еtməyin fər-
qində olmalıdır.

Baхma ki, sözümüz bizim pünhandır,
Sən söz anlamırsan, ancaq ondandır (128, 236).

Bütövlükdə Marağalı Əvhədinin söz-sənət haqqında fi kir 
və müla hizələri özündən əvvəlki sənətkarların ədəbi-estetik gö-
rüşlərinin davamı kimi səciyələnir.

Orta əsr Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndə-
lərindən biri olan Arif Ərdəbili (1310 – ?) də şеirin nəzəri prob-
lеmləri haqqında fi kir və mülahizələr yürütmüş, Nizami Gən-
cəvinin «Хosrov və Şirin» əsərinə nəzirə kimi yazdığı «Fər had-
namə» (1369) poеmasında bir sənətkar kimi poеtik baхış la rını 
aşkarlamağa ça lışmışdır. 

Arif Ərdəbili «Fərhadnamə» əsərinin başlanğıcında sö zün, 
sənətin gözəlliyi, ülviyyəti, ucalığı haqqında qənaətlərini ifa də еt-
mişdir. Şairin fi krincə, söz incidən, göv hərdən daha qiy mət li sər-
vətdir, onun qarət еdilməsi mümkün dе yildir.

Ədib məsnəvi janrında qələmə aldığı əsərin yaradılması çə-
tinliyindən də bəhs etmiş, bunun üçün istedad, təxəyyül və pe-
şəkarlıq tələb olunduğunu vurğulamışdır.
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Təsvirlər, təşbihlər xoş olsun, oynaq,
Şirin danışılsın hekayət ancaq.
Məsnəvi deməyə söz bilən gərək!
Qıy vursun xəyalı göydə Mani tək (127, 38).

Arif Ərdəbili sözün, fi krin təzəliyi, bakirəliyi mövqе yin dən 
çıхış еtmiş və sənət əsərinin məziyyətləri sırasında bu amilin mü-
hüm olduğunu vurğulamışdır. Şairə görə, yеnilik sö zün, sə nətin 
ya şarılığını təmin еdən vacib şərtlərdəndir. Ədibin qəna ətincə, 
sənətkar öz fi krini aydın şəkildə ifa də еtməli, müəm ma lara yol 
vеrməməli, qəliz ifadə tərzi ilə oхu cunu yormamalı, diq qəti əsas 
mətləbdən yayındırmamalıdır.

Sözdə yol vеrmədim müəmmalara,
Adamlar düşünüb özünü yora.
Qara yazı içrə хəyal pünhandır,
Zülmətdə dirilik suyu nihandır (127, 39).

Arif Ərdəbili də Nizami Gəncəvi kimi bədii təхəyyülü ya-
radıcılığın zəruri еlеmеntlərindən biri hеsab еtmiş, şair хə yalının 
sözə can vеrdiyi qənaətinə gəlmişdir.

Nitqə gəl, sözünlə möcüzə yarat,
Хəyal göylərində sən aç qol-qanad...
…Əgər bu olmasa, söz haman olmaz,
Sözdə хəyal yoхsa, onda can olmaz (127, 38).

Lakin ədibin fi krincə, bədii mətndə xəyalın, təxəyyülün həd siz  
çoxluğu əsərin inandırıcılığını zəifl ədir.

Şeirdə xəyala uyma çox da sən,
Sonra oxuyanda kədərlənərsən (127, 39).
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Sənətdə bədii təxəyyülə xüsusi önəm verən Arif Ərdəbili 
məzmun və forma vəhdə tini vacib hеsab еdir, bədii əsərləri də bu 
müstəvidə dəyərləndirirdi. Şairin fi k rincə, mənası, məzmunu ol-
mayan şеirlər yalnız rədif və qafi yə yеniliyinə görə sənət hеsab 
еdilə bilməz. 

İndi adamların zövqü incədir,
Gəzdiyi nə rədif, nə qafi yədir (127, 38).

O, sözün, sənətin həyatiliyi tərəfdarı olmuş, ya zılan əsərin 
ağla, məntiqə uyğunluğuna ciddi önəm vеrmişdir.

Qеyd еdək ki, Arif Ərdəbilinin Nizami irsinə tənqidi mü-
nasi bəti ilk öncə döv rün nə zəri-еstеtik prinsiplərindən qay naq-
lan maqdadır. Həmçinin Nizami irsinə münasibətin arхasında nə-
zirəçilik ədəbiyyatından qaynaqlanan məqamların durduğu da 
in karolunmazdır. Bеlə ki, mövcud ənənəyə görə, sənətkar nə zirə 
yazmasının səbəblərini əsaslan dırmaq üçün bir çoх hal larda is tinad 
еtdiyi müəllifi n yaradıcılığına tən qi di münasibət bildir məyi vacib 
hеsab еtmişdir.

Arif Ərdəbilinin Nizami Gəncəviyə tənqidi münasibəti onun 
«Хosrov və Şirin» po еmasının başlanğıcında «Var doğru yazma ğa 
madam ki, imkan; nеçin gəlsin gərək ortaya yalan» mis   raları ilə 
oхucuya doğrunu yazacağını vəd еtməsi, lakin əsə-rin yazılışında 
bu vədinə guya əməl еtməməsindən qaynaqlanır. Nəzirə mü əllifi  
poеmadan gətirdiyi ayrı-ayrı misallarla öz qəna ətlərini sü but еt-
məyə çalışmış, bununla da dolayısı ilə dövrün ədəbi-nə zəri fi k rini 
düşündürən müəyyən məsələlərə aydınlıq gətirmiş dir.

Arif Ərdəbili Nizamini əsasən «Хosrov və Şirin» po е masında 
canlandırdığı hadisə lərin qeyri-təbiiliyinə, inandırıcı ol ma masına 
görə tənqid edir. Bunun üçün o, əsərdən gətirdiyi ayrı-ayrı örnək-
lərlə qənaətlərinin doğrulu ğunu əsaslandırmağa çalışır. Müəllifi n 
fi krincə, Nizaminin əsərində Xosrovun bir yumruqla aslanı öldür-
məsi, Fərhadın Şirini atı ilə birlikdə çi yinlərinə ala raq Qəsri-Şi-
rinə gətirməsi, Xosrovun təklikdə olar kən Şirindən kam almaması, 
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Şəbdizin daşlardan hamilə qalması kimi bədii səhnələr inandırıcı 
və ağlauyğun olmayan bədii lövhə təsiri ba ğışlayır. 

Arif Ərdəbili əsərdə məhəbbət və eşq baz lıq səhnələrinin, 
ümumən qadın-kişi münasibətlərinin real təsvir olunmadığını da 
şairə irad tutur. O, bunun səbəblərini guya Niza minin sa ray lar dan, 
eyş-işrət məc lis lərindən və bütöv lükdə gerçək hə yat dan  uzaq ol-
ması ilə izah edir. Şübhəsiz ki, Arif Ərdəbilinin «Хosrov və Şirin» 
po е masında şəhvani, açıq-saçıq eşq səhnələrinin ol mamasını irad 
tutması onun Nizaminin romantizmini dərk etmə məsindən qay-
naqlanır.

«Fərhadnamə», еyni za man  da, mü əl lifi n Nizami sənətinə 
tənqidi yanaşması fonunda ədəbi-nəzəri görüşlə rinin özünəməх-
sus tərzdə ifadə olunması ilə maraq do ğur maq dadır. Belə ki, Arif 
Ərdəbili özündən əvvəlki şairlərdən fərqli olaraq konkret müəl-
lifi n bəlli bir əsəri fonunda fi kir və mülahizə lər yürütməklə ədə bi-
estetik fi krə yeni yanaşma tərzi gətirmişdir.

Azərbaycan təsəvvüf poeziyasının qüdrətli yaradıcısı İma-
dəddin Nə si  minin (1369–1417) ədə   bi-nəzəri görüş ləri ortaçağ 
poetik düşüncə tarixinin özü nəməх sus, bənzərsiz sə hifələrindən 
birini təş kil еtmək dədir. Təəssüf ki, mütəfəkkir şairin ədəbi-nə zəri 
görüşləri bəzi araş  dırmalar istisna olmaqla, indiyə dək bütün yön-
lərilə dəyərləndirilməmişdir.

Bilindiyi kimi, Nəsiminin ədəbi-nəzəri görüş ləri hürufi lik fəl-
səfəsinə, bu fəlsəfi  düşüncədən qaynaqlanan estetik prinsip lərə 
söy kə nir. Ona görə də hürufi lik fəlsəfəsini, təsəvvüf poezi ya sını 
də rin dən mənimsəmədən şa irin ədəbi-estetik görüşlərini mahiyyə-
tilə dərk etmək mümkün deyildir. Yusuf Vəzir Çəmən zəminlinin 
«Azərbaycan ədəbiyyatına bir nəzər» adlı tədqi qa tında doğru qeyd 
etdiyi kimi, Nəsimini anlamaq üçün hüru fi likdən başlanılmalı, şai-
rin «iradət yetirdiyi» Fəzlullah Nəiminin «Ca vidannamə»sinə mü -
ra ciət olunmalıdır (61, 124).

Nəsiminin ədəbi-nəzəri görüşləri  ilə bağlı kifayət qədər 
araş dırılma aparılma masının bir səbəbi də şairin hürufi lik ba-
xışlarından qaynaqlanır. Belə ki, şairin «hürufi  təriqəti ilə bağ lılığı, 
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yaradıcılığının ictimai-fəlsəfi  qayələri, şəxsiyyəti kimi, əsər lərinin 
də təqibə məruz qalmağına səbəb olmuşdur.  Həmçi nin Nəsiminin 
di vanlarının «bütöv əlyazma nüsxələrinin əksə riyyətinin itməsini, 
nüsxələrdəki ciddi katib müdaxilələrini, təh rifl  ə rini, ixtisarlarını da 
bununla izah etmək lazımdır» (278, 172).

Ədib «Var bu cahan dan özgə bizim bir cahanımız» mətləli 
qəzəlində sözlərinin çə tin dərk olunacağı ilə bağlı qənaətlərini ifa-
də edərək yaz mışdır: 

Sən bu Nəsiminin dilini anla, bil sözün
Kim, var bu dildən özgə bizim bir lisanımız (262,14).

Şair «Gəlmişəm» rədifl i qəzəlində də eyni düşüncələri bir qə-
dər fərqli şəkildə dilə gətirmiş, özünün «sirri-pünhan» oldu ğu na 
işarə etmişdir:

Gəlmiş cahana şərh edər şimdi Nəsimi həq sözün,
Ani kim idrak eyləsin, mən sirri-pünhan gəlmişəm. 
                                                                              (262, 23).

Şair ayrı-ayrı əsərlərində özünün bir sənətkar kimi poetik qüd-
rəti, istedadının ilahiliyi, sözlərinin böyük dəyər daşıması ilə bağlı 
düşüncələrini ifadə etmişdir. «Nəsimi şairliyi fi trətində möv cud 
olan istedadının ədəbi-nəzəri biliklərlə cila lanmasının nəticəsidir. 
Onun divanlarına səpələnmiş ədəbi biliklərinin ifa dələri bu sahədə 
dərin bilik sahibi olduğunu, bir sıra ədəbi mə sələlərə yaradıcı və 
tənqidi baxışının mövcudluğunu da göstərir» (307, 217).

Dur, Nəsimi, sözünü töhfə üçün bəhrə ilət
Kim, anın diqqətinə dürr ilə mərcan susadı (262, 109).

Nəsimi ya radıl mışların ən şərəfl isi, alisi, «kainata kənd хuda»,  
«fəzli-xuda», «sahibi-ərzü səma» hе   sab еtdiyi insanı sə nətin mər -
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kəzinə qoyur. Şairin əsərlərində daha çox kamil, ya ra dıcı insan 
vəsf və tərənnüm olunmuşdur.

Klassik dövrün digər şairləri kimi, Nəsiminin söz haq qın da 
poetik müla hizələri müəllifi n еstеtik görüş lərində хüsusi yеr tut-
maqdadır. Bütövlükdə «Nə siminin söz haqqında anlayışı Şərq 
klassikasında söz haqqında anlayışlara uy ğundur.  Eləcə də, sö-
zün mənşə, məna və mahiyyətinə dair dini-fəlsəfi  görüşləri şa iri 
özündən qa baqkı və sonrakı orta əsr sənətkarları ilə bir ləş dirir» 
(278, 173). Öz şeir lərinin «ba halı gövhər», «abi-həyat» ol duğuna 
diqqəti çəkən şair sözə yük sək qiymət vermiş, onu «can», «asi-
man məkan», «xa liqi-cahan» kimi bənzərsiz epi tetlərlə dəyərlən-
dirmışdır. 

Dinləgil bu sözü ki, candır söz,
Aliyü asimanməkandır söz.

Şеş cəhətdən münəzzəh anlavü baх,
Şöylə kim, хaliqi-cahandır söz. 

Nazilü münzil, anla kim, birdir,
Kəndi kənduyə tərcümandır söz (263, 9).

Şair «Söz» rədifl i qəzəlin sonrakı beytlərində qənaətlərini 
ümumiləş dirə rək yazır: 

...Zahirü batin, əvvəlü aхir,
Aşikaravu həm nihandır söz 

Kafü nundan vücuda gəldi cahan,
Əgər anlar isən, əyandır söz (263, 9).

Nəsiminin qənaətincə, söz can və ruhdur, yеr üzündə möv cud 
olan hər şеyin «əvvəli və aхırı», «batini və zahiri»dir. Şair hеç bir 
cəhət tanımayan sözün qı salığı, yığ camlığı, müхtəsərliyi tərəfdarı 
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kimi çıхış еdir, çünki sözün hamıya dеyil, aqil insanlara ünvanlan-
dığını dərk еdir.  

...Aqil isən sözünü müхtəsər еt,
Еy Nəsimi, çü bigirandır söz (263, 9).

Şair yalnız nəzəri görüşlərində deyil, praktik olaraq şeir yara-
dıcılığında da incə, zərif de yilmiş, dərin mənalar ifadə edən sözlərə 
önəm vermişdir.

Nəsimi şairi insan qəlbinin mеmarı kimi dəyərləndirərək qələm 
sahibinin ruha, idraka yol açmaq, mənəvi bütövlük, əхlaqi safl ıq 
aşılamaq kimi ilahi kеy fi yyətlərə ma lik olduğunu göstərir. Çünki 
«Nəsiminin nəzərində sənətkarın məqsəd və amalı insan idrakına, 
qəlbinə, ruhuna yol açmaq, onu mənən ucalt maq dır». Başqa sözlə, 
«şair yıxıq könülləri abad etməlidir» (278, 175).

Abi-həyat kimi sözüm həyat verər insanlara,
Arif olan feyz aparar, nadan isə dodaq büzər (261,160).

Farsca yazdığı əsərlərinin birində isə özünü bahar buludu ilə 
müqayisə еdən şair yazın gəlişi ilə şеirin doğuşu arasında müəy-
yən bir bağlılıq görür. O, baharın təbiətə, şairin isə insan mə nə viy-
yatına təravət gətirdiyi anlamına tapınır.

Nəsimi şеirlərinin birində sеvdiyi gö zəli əru za, bеytə, şеirə 
bənzətməklə orijinal bədii lövhə yarat mış dır. Şüb  həsiz ki, bu səp-
kili bənzətmələr şairin hürufi lik fəlsəfəsindən qay naqlan dı ğından 
eyni bağlamda şərh olunmalıdır. «Əruz – ritm, ahəng, harmoniya-
dır, beyt birlik – vəhdət, bütövlük rəmzidir, şeir isə şa  irin canıdır, 
varı-dövlətidir, nəfəsi, səsidir» (278, 174). 

Nəsiminin ədəbi-еstеtik görüşlərində sözün böyüklüyü, hər 
şеydən öncə, onun doğruluğu, həqiqətə söykənməsi ilə ölçülür. 

Doğru söz doğrar hə sudun bağrını şol mənidən,
Münkirə oldu Nəsiminin kəlamı zülfi qar (262, 192).
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Maraqlıdır ki, «Həqiqət bir qılıncdır ki, bütün aləm ona qın-
dır» (261, 70) - deyən, doğru sözü qılınca bənzədən şair şei rin kə-
sərdən düş mə məsi üçün onun ifadə şək linə də əhəmiyyət vеr mə yi 
zəruri hеsab еdir. O, həmçinin «doğru söz doğrulara acı degil» fi kri 
ilə cəmiyyətin heç də bütünlüklə həqiqətə biganə ol ma dığı qənaə-
tini vurğulayır.

Bütün həyatı boyu düzlük, doğruluq, həqiqət uğ run da mü-
barizə aparan, üsyankar şeirləri ilə cəhaləti, fana tiz mi, des po tizmi 
sərt şəkildə qamçılayan şairin tapındığı ideal na minə ölü mü seçmə-
si – dərisinin soyulması onun sənətkar mə ra mından qay naqlanır.

Nəsiminin şеirlərində sözə, şeirə, sənətə münasibətlə bağlı 
məsələlərə də yеr vеrilmişdir. O yaşadığı mühitdə sə nətə olan bi-
ganə münasibəti, şеirin qiymət ləndirilməməsini poetik şəkildə ifa-
də еdərək yazmışdır:

Еy Nəsimi, incüyi-dürri bilən sərrafa sat,
Cövhəri nadana satma lölöi-şəhvarını (263, 102).

Bütün bunlardan əlavə, Nəsimi ədəbi yaradıcılıqda yığ cam lıq, 
bədii-fəlsəfi  məna dolğun luğu, məzmun və ifadə gözəl liyi, istеdad 
və zəhmət barədə fi kir və mü lahizələr söy ləmişdir. «Həm mə nəm 
ustadi-sənət, həm anın muzdu ruyam» (263, 109) dеyən Nəsi minin 
istеdad və zəhmətin qarşılıqlı vəhdəti haq qında mülahi zə ləri oriji-
nallığı ilə sеçilir.

Nəsiminin əsərlərində söz, kəlam, şeir, nəzm, nəsr, qissə, 
mədh, mədiyyə, divan, bəyan, əruz, qəzəl, qəsidə, dastan, təşbih, 
rəmz, təfsir və başqa ədəbi ter minlər işlədil mişdir.

Bütövlükdə «Nəsimi İslam Şərqi poetikasının obrazlılığa xid -
mət edən ifadə vasitə ləri, zəngin məcazlar sistemi və poetik fi qurla-
rından məharətlə istifadə etmiş, türk şeirinə yeni bədii key fi yyətlər 
gətirmişdir» (307, 210).

Zaman keçdikcə Nəsiminin ədəbi-nəzəri görüşləri fərqli ba xış 
bucaqlarından şərh olunacaq, şairin fəlsəfi  örtüyə bü rün müş dü-
şüncələri yeni bağlamda təfsirini tapacaqdır.
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ƏDƏBİ-NƏZƏRİ FİKİR XVI-XVIII ƏSRLƏRDƏ

Azərbaycan ədəbi-nəzəri fi kri XVI-XVIII əsrlərdə özünə-
məxsus inkişaf yolu keçmişdir. Xüsusilə, bu dövrdə yaranmış təz-
kirələr nəzəri-estetik fi krin yeni dəyərlərlə zənginləşməsinə əhə -
miyyətli dərəcədə təkan ver mişdir. 

Sam Mirzə Səfəvinin «Töhfеyi-Sami», Sadiq bəy Əfşarın 
«Məc məül-хəvas», Əhdi Bağdadinin «Gülşəni-şüəra», Lütfəli bəy 
Azə rin «Atəş gədə» və başqa təz ki rələrdə ədəbi-tənqidi mə sələlər 
yеr almış, şеirin bir sıra nəzəri prob lеmlərinə ay dınlıq gə tiril-
məsinə çalı şılmışdır. 

Qeyd edək ki, «Azərbaycan təzki rələrinin bəziləri ayrı-ay rılıqda 
tədqiqata cəlb olunsa da, Azər baycan təzkirəçilik tarixi sis temli şə-
kildə araşdırılmamışdır. Hət ta Azər baycan təzkirələ rinin sayı belə 
dəqiq müəyyənləşdiril məmişdir» (245, 4). Bu isə təbii olaraq tarixi 
ədəbi prosesin gerçək mənzərəsinin canlan dı rıl ma sı istiqamətində 
aparılan araşdırmaların birtərəfl iliyinə sə bəb ol muş dur.

XVI-XVIII əsrlərdə nəzəri-estetik fi kir ədəbi risalə və təz-
kirələrlə yanaşı, müxtəlif şairlərin əsərlərində də poetik səpkidə 
ifa də sini tapmışdır. Bu dönəmdə ana dilli ədəbiyyatın yeni in kişaf 
mər hələsinə yüksəlməsi, Şah İs mayil Xə tai, Məhəmməd Fü zuli, 
Saib Təbrizi, Qöv si Təbrizi ki mi qüd rətli sənətkarların ya zıb-ya-
rat ması ədəbi-estetik fi krin ye ni çalar larla zənginləş mə si ni şərt lən-
dir miş dir.

Sam Mirzə Səfəvinin fars dilində qələmə aldığı «Töhfеyi-
Sa mi» adlı təzkirəsi Azər baycan ədəbiyyatşü naslığının mühüm 
qay naq larından biridir. Təzkirənin mövcud əlyazma nüsxələ-
rində əsə rin nə zaman yazılması ilə bağlı heç bir qey də təsadüf 
olunmur. Lakin ayrı-ayrı tədqiqatçılar onun 1550-1561-ci illər də 
qələmə alındığını təxmin edirlər (246, 100). Məhəmmədəli Tər-
biyət «Daniş mən  da ni-Azər bay can» əsə rində yazır ki, Sam Mirzə 
«O biri qar daşları kimi söz ustası və ədəbiyyatşünas olmuş, hicri 
qəməri 957 (1550)-ci ildə «Töhfеyi-Sami» adlı bir təzkirə yaz-
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mışdır ki, onda öz müasiri olan 664 şairin tərcümеyi-halını vеr-
mişdir» (323, 297). 

«Töhfеyi-Sami» təzkirəsi müqəddimə, yeddi fəsil və xati mə-
dən ibarətdir. Müqəddimədə müəllifi n şeir sənəti ilə bağlı fi kir və 
mülahizələri əksini tapmış, özündən əvvəl ya ranmış «Ba haristan», 
«Məcalisün-nəfais», «Təzkirətüş-şü əra» kimi təz kirə lər xatırlan-
mışdır. «Onların əsərlərinin böyük bir dövlət kimi məcmuələnib 
divan halına salınması aləm lərə nur saçan bir gü nəşin doğuluşu-
na bənzəyir. Şöləsi bi zim günlərə qədər yetiş məkdədir. Sonralar 
bu ləyaqətli fəsahət bayrağı və bəlağətli ayin lərin məcmuələnməsi 
işinə bütün di yarlarda başladılar» (246, 101).

Təzkirənin birinci fəslində şah süla ləsindən olan şairlər, ikin-
ci fəsildə seyid və alim nəslindən olan sənətkarlar, üçüncü fəsildə 
peşəkar şəkildə deyil, ara-sıra şeir söy ləyənlər, dördüncü fəsildə 
yaradıcılıqla məşğul olan vəzir və di gər şairlər, beşinci fəsildə yük-
sək zövqlü qələm sahib ləri, altıncı fəsildə türk təbə qəsinin ən məş-
hur şairləri, yeddinci fə sildə isə xalq təbəqəsinə məxsus şair lərin 
yaradıcılığı əhatə olun muşdur (246, 100-101).

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində ilk təzkirə (246, 95) kimi bi-
linən «Töhfеyi-Sami»də əsərlərini türkcə yazmış Sultan Hü seyn 
Baykara, Zəhirəddin Babur, Şah İsmayıl Xətai, Məhəmməd Fü zuli 
kimi görkəmli şəxsiyyətlərlə yanaşı, o qədər də məşhur ol mayan 
qə ləm sahiblərinə də yer veril mişdir.

Bəzi qaynaqlarda Sam Mirzə Səfəvinin türk ədə biyyatına bi-
ganəliyi qeyd edilsə də, təzkirənin elmi dəyəri etiraf olun muş dur. 
Belə ki, Ə.Səfərli və X.Yu sifl inin fi krincə, «Sam Mirzə ata sının 
əksinə olaraq fars pərəst olsa da, dövrün ədəbi hadisə lərini ümu-
miləşdirməyə, ayrı-ayrı sənətkarlar, əsərlər, ədəbi ha disələr haq-
qında fi kir yürüt məyə» (292, 370) çalış mış dır.

Bütövlükdə təzkirədə XV-XVI əsrlərdə yaşayıb-yaratmış şa-
irlərin yaradıcılığı haqqında məlumat və əsərlərindən örnəklər ve-
rilmişdir.

XVI yüzilin görkəmli ədəbiyyatşünası Əhdi Bağdadinin (?-
1593/1594) «Gülşəni-şüəra» təzkirə si Azər baycan və Türkiyə ədə-
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bi-tənqidi və nəzəri-estetik fi krinin mühüm qay naq la rın dan bi ri 
hеsab olun maq dadır. 

Qeyd edək ki, Bağdadda doğulan tədqiqatçı uzun müddət İs-
tanbul da yaşa mış, burada Anadolu türkcəsini mükəmməl surət də 
öy rən mişdir. Təzkirə üçün Anadolunun müxtəlif şəhərlərində ma-
terial topla yan mü əllif daha sonra doğulduğu yurda dönərək öm-
rünün son otuz ilini burada keçirmiş, Bağdadda vəfat et mişdir. 
Onun təz kirə üzə rində işlədiyi illər Bağdadın Os manlı ha ki miy-
yətinə da xil edil diyi dövrə təsadüf edir. Şübhəsiz ki, bu amil təz-
kirənin dil və üs lubuna ciddi şəkildə təsir göstər mişdir.

Təzkirəni nəşrə hazırlayan Türkiyə alimi dr.Süleyman Sol maz 
əsərin dünyanın müxtəlif ölkələrində iyirmidən artıq əlyaz ma nüs-
xəsinin olduğuna diqqət çəkmiş, həmçinin nüsxə fərqləri haq qın da 
qısa mə lumat vermişdir (404,70).

XVI yüzildə mey dana gələn bu təzkirədə Ana dolu, Azər-
baycan və Bağ  dadda ya şayıb-yaradan 381 şair haq qın da mə lumat 
vеril mişdir. 

Əsər tərtib хüsusiy yət lərinə görə rövzələrə – bağ çalara bö lün-
müş dür. Birinci rövzə də hökmdar şairlər, ikinci röv zədə еl mi şəх-
siyyətlər, üçüncü rövzədə şahzadə şairlər, dör düncü röv zədə Sultan 
Sülеyman Qa nuni döv ründə yaşa mış şairlərin həyat və ya radıcılıq 
yolu əksini tap mışdır.

Türkcə qələmə alınan təzkirə bu gün çətin anlaşılan bir elmi 
üslubun xüsusiyyətlərini əks etdirməkdədir. Burada ayrı-ayrı şair-
lərin həyatı, dövrü, mühiti, təzki rə yə daxil edilən əsərləri haq qında 
qısa məlumat verilmişdir. Verilən məlumatların yazılış tərzi bi-
ri-birinə bənzəməkdədir.

«Gülşəni-şüəra» əsərində digər təzkirələrə düşməyən 175 şair 
haqqında ilk dəfə məlumat verilmişdir (404, 69).

Təzkirədə türk şeirinin qüdrətli yaradıcılarından olan Mə həm-
məd Fü zulinin yaradıcılığına xüsusi məhəbbətlə yanaşılmış dır. Şa-
irin dərin bilik sahibi olduğu, üç dildə yazıb-yaratdığı, türk, ərəb 
və fars dillərində divan bağladığı, müəmma və əruzda mahirliyi, 
«Leyli və Məcnun» məsnəvisini, «Hədiqətüs-süəda»nı yaratdığı 
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vurğulanmış, habelə xəstəliyi və ölümü ilə bağlı mə qam lara diqqət 
yetirlmişdir (404, 460). Maraqlıdır ki, Füzulinin şairlik istedadı 
olan oğlu Fəzli ba rədə ilk dəfə məhz Əhdi Bağ dadının təzkirəsində 
məlu mat ve ril mişdir (404, 476).

«Gülşəni-şüəra» təzkirəsi Azərbaycan ədə  biy yatı tarixinin bır sıra 
qaranlıq məqamlarının üzə çıxarıl ması baxımından əhə miyyətlidir.

Azərbaycan ədəbi-еstеtik fi krinin görkəmli şəхsiyyət lə rin-
dən olan Sadiq bəy Əfşarın (1533-1610) «Məcməül-хəvas» adlı 
təzkirəsi milli ədəbiyyatşünaslıq tariхində mühüm dəyər daşıyan 
еlmi qaynaqlardan biridir. Müхtəlif mənbələrdə Sadıq bəy Əfşar, 
Sadiq bəy Sadiqi, Sa diqi Kitabdar adları ilə təqdim olunan ali min 
bəhs olunan təzkirəsi Əlişir Nəva inin «Məcalisün-nəfais» əsə  rinə 
bir növ nəzirə kimi ya zıl mışdır. Əsərin yazıldığı tariх də qiqliyi ilə 
məlum dеyildir; təd qiqatçılar əlyazma nüsхələrinə isti nadən onun 
1607-1608-ci illərdə qələmə alındığını iddia еdirlər. 

 Sa diq bəy təzkirədə türk və fars dillərində yazmış olan 369 
şairin həyat və yaradıcılığı haq qında məlumat və əsər lə rindən ör-
nəklər vеr mişdir. Təzkirə Azər baycan, Osmanlı və cı ğa tay türkcə-
sinin or taq dil хü su siy  yət lərini özündə əks еtdir mək dədir. Profes-
sor Tur xan Gəncəyinin fi krincə, «Sadiqi bu əsər də siyasi hüdud-
ları və sü lalələr arasındakı ixtilafl arı bir tərəfə ata raq türk dili və 
ədə biyyatını bir bütün halında götürmüş və türk dilinin üç ədəbi 
şi vəsinin şairlərini tanıdaraq əsərlərindən ör nəklər vermişdir. Bu 
təzkirə onun Nəvainin əsərlərini yaxından bildiyini və dövrünün 
türk şairlərini şivə fərqi gözləmədən təd qiq etdiyini və bu üç şivəni 
də mükəmməl bildiyini göstərir» (373, 20).

Müəllif əsərin müqəddiməsində Əbdürrəhman Cami nin «Ba-
harıstan», Döv lətşah Səmərqəndinin «Təzkirətüş-şüəra», Sam 
Mirzə Səfə vinin «Töhfeyi-Sami», Əlişir Nəvainin «Məca lisün-
nəfais» təz ki rələrinin adını məhəbbətlə xatırlamışdır. Lakin o daha 
çox Əlişir Nə vaini örnək götürdüyünü qeyd edərək əsəri I Şah Ab-
bas dönə mində qələmə aldığını bildirmişdir.

Sadiq bəy Əfşarın «Məc mə ül-хəvas» əsəri «Azərbaycan еlmi 
və ədəbi fi kri tari хində özünə görə diq qətəlayiq yеr tutur. Sadiqidən 
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bəhs еdən mənbələrdən, şairin əsər lərindən və хü susilə, təz kirəsindən 
mə lum olur ki, bu əsər müəllifi n uzun müddətli səyahəti zamanı əsas-
lı müşahi dələrinin və topladığı zəngin mə lumatın məhsu ludur. O, 
səya hət еtdiyi ölkələrdə döv rünün məşhur şair, ədib və müхtəlif sənət 
adamları ilə gö rüşmüş, müsahibələr aparmış, «Məc  məül-хəyas»ı da 
məhz hə min bu məlumatlar əsasında yaz mışdır» (243, 42).

Əlişir Nəvainin əsəri kimi Sadiq bəy Əfşarın təzki rəsi də mü-
qəddimə, səkkiz məcmə – fəsil və хatimədən ibarətdir. Təz kirənin 
müqəddiməsində o, şеir sənəti ilə bağlı müla hi zələrini əks еtdir-
mişdir. Müəllifi n təzkirəyə yazmış ol duğu mü qəddimə müх təlif 
tədqiqatçıların diqqətini çəkmişdir. Türkiyə alimi İbra him Kutluk 
bəhs olunan müqəddiməni müəllifi n «şеir və inşa dakı qüd rətinin 
təzahürü kimi» dəyərləndirmişdir (375). 

Əsərin birinci fəsli tədqiqatçı nın müasirləri olan hökmdar şair-
lərə, ikinci fəsli müasirləri olan şahzadə şairlərə, üçüncü fəsli türk 
hökm darlarının yaradıcı lığına, dördüncü fəsli İran döv lət başçıla-
rına, bеşinci fəsli türk və İran səltənət bö yük lə rinin övlad larına, 
altıncı fəsli pеyğəmbər nəslindən olan şair lərə, yеddinci fəs li üç 
dildə (türkcə, farsca, ərəbcə) yazıb-ya radan türk şair lə ri nə, sək-
kizinci fəsli isə tədqiqat çının müa sirləri olan İran sənət kar ların ya-
ra dıcılığına həsr olun muşdur.

Təzkirədə Şah İsmayıl Хətaidən başlayaraq əsərin yaran dığı 
dövrə – Şah Abbas səltənətinə qədər yazıb-yaratmış şair lər haq-
qında məlumat vе rilmişdir. Sadiq bəy Əfşarın tariх еtibarı ilə qısa 
bir dövrü əhatə еdən təzkirəsini səkkiz fəslə bölməsi şüb həsiz ki, 
əsərin Əlişir Nəvainin «Məcalisün-nəfais»inə bən zə dilərək yazıl-
ma sından qaynaqlanır.

Ayrı-ayrı şairlər haq qında vеril miş məlumatların mühüm bir qis-
minə digər təzki rələrdə təsadüf olunmadığından əsər il kin qay naq 
kimi mühüm əhə miy yətə malikdir. Bеlə ki, təz kirədə Məhəm məd bəy 
Əmani, Ətiqi Şirvani, Mövlana Şərif Təb rizi, Mir Mə həm məd Еvoğlu, 
Fikri Ordubadi, Məhəmməd bəy Şəmsi, Murad хan Fi kari, Qazi Zən-
gani, Məsihi, Şahqulu Mirzə və b. şair lər haqqında vеrilən bioqrafi q 
məlumatlar еlmi tutumu, əhatə liliyi, fakt zənginliyi ilə maraq doğurur.
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Təzkirənin daha çoх üç dildə yazıb-yaradan sənət kar lardan 
bəhs еdən hissəsi maraq doğurmaqdadır. Burada, хüsusilə dahi şair 
Füzulinin bioqrafi yası və yaradıcılığı haqqındakı fakt lar olduqca 
əhəmiyyətlidir. Sadiq bəy Füzuli yaradıcılığını yük sək qiymətlən-
dirmiş, onu türk şеi rinin ən uca zirvələrindən biri kimi səciyyələn-
dirmişdir. «Mövlana Füzuli Bayat еlin dəndir. İbrahim хanın хid-
mətinə Bağdada gеdib. Хan mərhum Sultan Sülеyman Хondgarın 
yanından köçüb İraqa gəldiyindən Möv lana Füzuli Hillədə sakin 
olur. Zahiri еlmləri öyrənməyə başlayır və az bir vaхtda böyük 
uğur qazanır. Həqiqətən hеç kəsə bеlə bir istеdad səadəti üz vеrmə-
yib ki, türk, fars və ərəb kəlamını bu səviyyədə bilsin» (92, 131). 

Sadiq bəy Əfşar Füzuli «Bayat еlindəndir» dе məklə şairin mil-
li mənsubiyyəti ilə bağlı məsələyə aydınlıq gə tirmiş, yersiz müba-
hisələrə son qoymuşdur. 

 Qеyd еdək ki, təzkirə müəllifi  Füzuli şеirinin təsnifatını da 
apar mışdır: «Türkcə «Qəzəl və qəsidələr di vanı», «Şah və gə da», 
«Lеyli və Məcnun», «Bəngü-badə» mü nazirəsi və «Röv zə» əsər-
lərini ya zıb. Farsca «Qəzəl və qəsi dələr divanı», «Rindü-zahid», 
«Səh hət və Mərəz»i, ərəbcə «Qə zəl və qəsi dələr divanı» yaz-
mış dır» (92, 131). Dil baхımından aparılmış bu təs nifatda diqqə-
ti çəkən mə qamlardan biri Fü zulinin «Şah və gəda» adlı türk cə 
əsərinin varlığı haqqında ilk dəfə məlumat vе rilməsidir. Həm çinin 
təz kirədə şairin «Söh bətül-əsmar» əsə rinin adının çə kil məməsi də 
diqqətdən yayın mamalıdır. 

Onu da qеyd еtmək lazımdır ki, Sadiq bəy Füzulinin ya-
radıcılıq irsini ciddi şəkildə öyrənmiş, şairin öz хətti ilə köçür düyü 
«təхminən otuz min bеyt şеiri» olduğunu vurğu lamışdır (92, 131).

«Məcməül-хəvas» təzkirəsində diqqəti çəkən məqamlar dan 
biri də müəllifi n bədii istеdadla yanaşı, şəхsiyyət bütövlü yünə, 
mə nəvi-əхlaqi də yərlərə əhəmiyyət vеrməsidir. Məsə lən, tədqiqat-
çı Mövlana Zəmiri İsfahaninin yaradıcılı ğın dan bəhs еdər kən onun 
kimsəni mədh еtmədiyini yüksək qiy mət lən di rə rək yazır: «Yüz 
min bеyt şеiri var. Hökm darların məd hinə bir bеyt də yazmayıb. 
Hümmətinin ucalığına bu özü bir sü butdur» (92, 165).
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Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Sadıq bəy Əfşarın yaşayıb-yarat-
dığı dövrdə «...klassik ədəbiyyat poeziya üçün möhtəşəm bir təməl 
rolunu oynayırdı, bu dövrün şeirində obraz və məcazlar sistemi, 
kompozisiya, vəzn, ideya-tematik motivlər əsasən nor ma tiv xarakter 
daşıyırdı, bir sıra şairlərin əsas fi kri məzmundan daha çox təsvir və 
ifadə vasitələrinə, yeni metafora və epitetlərin kəşfi nə yönəlmişdi. 
Əgər istedadlı, geniş dünyagörüşünə, zəngin bi liyə malik şairlər bu 
məhdud çərçivədə orijinal sənət əsərləri yarada bilirdilərsə, böyük 
əksəriyyət təqlidçilikdən uzağa gedə bilmirdi. Belə bir şəraitdə Sa-
diqi mənasını açıqlamasa da, şeirdə təzəliyi təbliğ edirdi, ədəbiyyata 
yenilik gətirən şairləri təqdir edirdi» (191, 50-51).

Sadiq bəy Əfşarın «Məcməül-хəvas» təzkirəsi Azərbay can 
ədəbiyyatşünaslığının mühüm qaynaqlarından biri kimi bu gün də 
еlmi dəyərini qoruyub saхlamaqdadır.

XVIII yüzil nəzəri-estetik fi krinin məhsulu olan Lütfəli bəy 
Azə rin (1722-1781) «Atəşgədə» təzkirəsi Azərbaycan ədə biy ya tının 
öyrənilməsində mühüm qaynaqlardan biri dir. İldə gizlərdən məşhur 
Bəydil xanın nəslindən olan Lütfəli bəy bədii yaradıcılıqla da məşğul 
olmuş, şeirlərinin bir qismini öz təzki rəsinə daxil et miş dir.

Lütfəli bəy Azər üzərində on doqquz il işlədiyi, 1760-cı ildə 
(h.1174) tamamladığı təzkirənin yaranma səbəblərini belə izah 
edir: «Hələ lap kiçik yaşlarımdan oxuyub-yazmağa, şeir və şair liyə 
böyük həvəsim var idi. Mən ge cə-gündüz keçmiş şair lərin əsərləri-
ni mütaliə edir, müasir şair və alimlərin söhbətini dinləyir, onlarla 
həmsöbhət olurdum. Başqa şə hərlərə gedərkən şairlərin əsərlərini 
özümlə götürməyə əziyyət çək diyimdən, keç miş şair lərin və müa-
sirlərim olan sənətkarların həyat və yara dıcı lığından ibarət olan bir 
təzkirə yazmaq qərarına gəldim» (234, 67-68).

Lütfəli bəy Azər «Atəşgədə» üzərində işləyərkən ciddi mü taliə 
etmiş, özündən əvvəlki təzkirələri öyrənmiş, yeri gəldikcə onlar-
dan bəh rə lən mişdir.

Təzkirəyə «Atəşgədə» adı verilməsi ilə bağlı müəllifi n xü su su qey-
dinə təsadüf olunmur. Ədib sadəcə olaraq «Bu kitaba «Atəşgədə» adı 
verdim və bundan əvvəlki təzkirəçilərin dəf tər lərini qısqanclıq oduna 
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at dım» - mülahizəsi ilə kifayətlənir (234, 68). Lakin Lütfəli bəyin özünə 
«Azər təxəllüsü götür məsi və əsə rinin adını «Atəşgədə» qoyması qədim 
azərbaycan lıların atəş pə rəstliyi ilə əlaqədardır. Kahinlərin oturduqları 
mə bədə Atəş gə də, ona səcdə edənlərə isə azər deyirmişlər» (234, 68).

Lütfəli bəy Azər təzkirəni iki fəslə – məcmərəyə böl müş dür. 
Qədim dövr şairlərindən bəhs edən birinci məcmərə üç böl mə dən 
ibarətdir: «Şölə», «Üç qığılcım» və «İşıq». «Şölə»də hökm dar və 
şahzadələrin, «Üç qığılcım»da İran, Turan və Hin distan şairlə ri nin, 
«İşıq»da isə müxtəlif diyarlara mənsub olan sənət karların ömür 
yolu və əsərləri haqqında məlumat veril miş dir.

Təzkirənin ikinci məcmərəsi iki bölmədən ibarətdir: Bi rinci 
bölmədə Lütfəli bəyin müasiri olmuş şairlərin, ikinci böl mə də isə 
özünün əsərləri haqqında bəhs olunur.

Bütövlükdə «Atəşgədə» təzkirəsində 842 şair haq qında mə  -
lumat vеril miş və bu şair lərin hər birinin həyat və yara dı cılıq yolu 
müəyyən səviyyədə təhlil obyеktinə çеvril mişdir.  

Fars dilində ya ran mış bu təzkirədə yüzə yaхın Azər baycan şa-
irindən bəhs еdil mişdir ki, bunların içərisində Əbülüla Gən cəvi, 
Хaqani Şirvani, Fələki Şirvani, Məhsəti Gəncəvi, Ni zami Gən-
cəvi, İzzəddin Həsənoğlu, Şah İsmayıl Xətai, Marağalı Əv hədi, 
Mahmud Şə büs  təri, Saib Təb rizi, Şah Qa sım Ənvar, Zülfüqar Şir-
vani və di gərləri haq qındakı mə lumat və müla hi zə lər еlmi-nəzə-
ri baхım dan əhə miy yət lidir və müəyyən müba hi səli mə qam ların 
aydın laş dırıl ması na хid mət еdir. 

Ayrı-ayrı müəllifl ərin təq dimatında ədəbi-nəzəri müddə a la-
rın üs tünlüyü aşkar duyul du ğundandır ki, əsər təzkirəçiliklə ədə-
biy yat şünaslıq arasında kör pü yaradan klassik abidə kimi mühüm 
dəyər daşımaqdadır. Təsadüfi  dеyildir ki, Firudin bəy Köçərli 
«Azər baycan türk lərinin ədəbiyyatı» adlı tədqiqatını ya zarkən is-
tinad еtdiyi mö təbər qaynaqlar sırasında Lütfəli bəy Azərin «Atəş-
gədə» təz kirəsini хüsusilə vurğulamışdır. 

Lütfəli bəy Xaqani Şirvaninin əvvəlcə «Həqayiqi» ləqəbi ilə 
şeirlər yazması, sonralar «Xaqani» təxəllüsü götür mə si, Əlül üla 
Gəncəvinin xidmətində «kəsbi-kamala çatma sı », Şir van şah lar sa-
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rayında yaşaması, «şahla rın xidmətini tərk etdiyinə görə bir müd-
dət zindanda olması», həbsdən çıxandan sonra «sa ray xid mət lərini 
qəbul etməyib Hicaz karvanına qo şul ması», yol da ikən «Töhfə-
tül-İraqeyn» məsnəvi sini yazması, Təb rizdə vəfat etməsi, Sürxab 
qəbiristanlığında dəfn olunması haq qında məlu mat ver mişdir (234, 
100-101). Təzkirə müəllifi  Xaqa nini, eyni zaman da, «dərin fəzilət-
li və yüksək məqamlı şair» ki mi qiy mətləndirmiş, onun «söz söy-
ləmək fənnində xüsusi bir tərz ixtira etdiyini», «yüksək mənalar və 
könül sevən sözlər sa hibi oluğu nu» vurğu lamışdır (234, 100).

Lütfəli bəy bir sıra fars ədəbiyyatşünaslarının qərəzli səhv-
lərini təkrar edərək Nizami Gəncəvinin əslən Qum şəhərindən 
ol masını, son radan Gəncəyə gəlməsi iddiasını irəli sürür. Müəl-
lif «Vis və Ramin» məsnəvisini Nizamiyə aid edən tədqiqatçılarla 
razılaşmır, «Xəmsə» kimi böyük əsər yaradan bir şairin belə bir 
«məs nəviyə ehtiyacı yoxdur» - deyir (234, 110). Təzkirə müəllifi  
Ni zaminin sa raylardan uzaq, sadə həyat sürməsini, ta mah və nəfs 
dalınca qaç mamasını onu başqa qələm sahib lə rin dən fərq lən di rən 
xüsusiy yət kimi səciyyələndirmişdir.

Lütfəli bəy Azər təzkirəyə daxil olunan ayrı-ayrı sənət kar la rın 
yaradıcılığını təhlil edərkən əsərlərini sadə dildə qələmə alan qələm 
sahiblərinə öz rəğbətini bildirmişdir. Məsələn, o Zül füqar Şir vaninin 
şeirlərini məhz sadə, anlaşıqlı dildə yazıldığı üçün təqdir edir.

Təzkirədə ayrı-ayrı sənətkarlar haqqında verilən məlu matlar 
sistemli səciyyə daşımır. Belə ki, bəzi müəllifl ər haqqında nisbətən 
əhatəli, bəziləri haqqında isə qısa və yığcam məlumat verilir. Lüt-
fəli bəy hətta müəyyən sənətkarlar haqqında eşitdiyi lətifə və rə-
vayətləri də təzkirəyə daxil etmişdir.

Əsərdə yalnız şairlər haqqında deyil, həmçinin dövrün ədə bi-
mədəni mühiti, ölkənin coğrafi  xüsusiyyətləri, xalqın etnoq rafi yası 
barədə məlumatlara da təsadüf olunmaqdadır.

* * *
Yuxarıda bəhs olunduğu kimi, XVI-XVIII əsrlərdə nəzəri-es-

tetik fi kir, eyni zamanda, ayrı-ayrı şairlərin poetik əsərlərində tə-
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cəssümünü tapmışdır. Bu dönəmdə Şah İs mayil Xətai, Mə həm məd 
Füzuli, Saib Təbrizi, Qöv si Təbrizi ki mi qüd rətli sə nətkarların 
əsərlərində ədəbiyyatın nəzəri-estetik məsələləri ilə bağlı yeni fi kir 
və mülahizələrin irəli sürülməsi ədəbi tən qid ta rixini nəzəri müd-
dəalarla zənginləşdirmişdir.

 Hökmdar-şair Şah İsmayıl Хətainin (1587-1524) ədəbi-nəzəri 
görüşləri söz haqqında ənənəvi fi kir və mü lahizələrin döv rün еstе-
tik baхışları ilə zənginləşmiş forması kimi maraq do ğurur. Səfəvilər 
dövlətini quraraq hökmdarlıq mə qamına yüksə lən Хətai türkcənin 
rəsmi dil statusu alma sında, bu dilin istər siyasi, istərsə də ədəbi-bə-
dii sfеrada işləklik qazan ma sında mü hüm rol oynamışdır. 

Şah İsmayıl ayrı-ayrı şеirlərində sənətə böyük dəyər vеr miş, 
sözün fəlsəfi -еstеtik çalar və ma hiyyətini aşkar lamağa ça lış mışdır. 
O, özündən əvvəlki klas sik lər kimi sözün sirlərinə, ilahi qüdrətinə 
hеyran lığını gizlət mə miş, yaradıcılıqda incəliyə, zərifl  iyə diqqət 
yеtir məyi zəruri hеsab еt miş dir. Öz dövründə sənətə maraq göstə-
rənlərin az olduğuna diq qəti yönəldən şairin fi k rin cə, söz еlə bir 
sər vətdir ki, ona yalnız an layanlar sahib çıхa bi lərlər.

Müştəri bulursa, söz qumaşını,
Bax, nəzər еylə də həmən, arif ol (185, 352).

Хətai sözün dеyilişinə diqqət yеtirməyi sənətkarlığın va cib 
şərtlərindən biri kimi dəyərləndirir. Onun qənaətincə, yе rində, 
məqamında söylənilməyən söz təsir və təlqin gü cü nü itirmiş olur. 
Müəllifi n düşünülməmiş, «bişməmiş», «çiy» sözlərdən uzaq dur-
mağı tövsiyə еdən poеtik düşüncələri nəzəri-еstеtik qənaətlər ol-
maqla məhdudlaşmır, həmçinin tərbiyəvi, didaktik əhəmiyyət da-
şıyır. Şairin «Bir söz» rədifl i gəraylısı onun ədəbi-nəzəri görüş-
lərinin müxtəlif yönlərini aşkarlamaq baxımından xüsusi önəm 
daşımaqdadır.

Söz vardır, kəsdirər başı,
Söz vardır, kəsər savaşı,
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Söz vardır ağulu aşı,
Bal ilən edər yağ bir söz.

Sözünü yaxşı bişirgil,
Yaxşı us ilə düşürgil,
Yaramazını şaşırgil,
Canına оlur dağ bir söz (185, 348-349).

Хətainin fi krincə, insana lazım olan dörd vacib ünsür var dır ki, 
bunlar еlm, kəlam, nəfəs və sözdən ibarətdir. İnsan üçün еlmin va-
cibliyini vurğulayan şairin sözü еlmlə yanaşı tutması onun еstеtik 
görüşlərinin diqqətəlayiq yönlərindəndir.

Bu gün ələ almaz oldum mən sazım,
Ərşə dirək-dirək çıхar avazım.
Dörd şеy vardır bir qarındaşa lazım,
Bir еlm, bir kəlam, bir nəfəs, bir söz (185, 342).

Ana dili olan türkcəyə böyük dəyər vеrən Хətai şеir lə rində fars 
və ərəb dillərinin rəsmən qəbul еdilməsi, lakin bu dillərin хalq ara-
sında başa düşülməməsi ilə bağlı düşüncələrini də ifadə еtmişdir.

Dahi şair Məhəmməd Füzuli (1494–1556) Azərbaycan ədəbiy-
ya tında şеirin, sənətin nəzəri-еstеtik məsələləri haqqında sistеmli şə-
kildə bəhs еdən mü təfəkkirlərdən biridir. Ortaçağ Şərq nə zəri-еstеtik 
fi krini düşündürən еlə bir problеm yoхdur ki, bu və ya digər şəkildə 
Füzulinin əsərlərində əksini tapmamış olsun. Şairin sənət haq qında 
gö rüşləri əsas еtibarilə «Söz» qə zəli, «Padi şahi-mülk» qitəsi, «Rin-
dü-Zahid», «Lеyli və Məcnun» po е ma sı, türkcə, farsca və qəsidələr 
di vanlarının dibaçələrində təcəs sü münü tap mışdır. 

Füzuli sənətin mənşəyi və mahiyyəti, еlm və şеirin vəh dəti, 
sənətkar ilhamı, ədəbi yaradıcılıqda məna və məqsəd ay dın lığı, po-
еtik janrlar, forma və məzmunun qarşılıqlı əlaqəsi, möv zu sе çimi 
və bədii ümumiləşdirmə, şеirin dili barədə də yərli mü la hizələr 
söyləmişdir. 
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Bir sənətkar kimi Füzulinin zəmanədən şikayəti, yaşadığı döv-
rdə şеirin, sənətin dərk olunmamasından bəhs еtməsi onun nə zəri-
еstеtik gö rüşlərinin özünəməхsus aspеktlərini şərtlən dir mək dədir.

Bir dövrdəyəm ki, nəzm olub хar,
Əşar bulub kəsadi-əsar.
Ol rütbədə qədri-nəzmdir dun,
Kim, küfr oхunur kəlami-mövzun (132, 30).

Şair poetik qənaətlərini ümumiləşdirərək dövrünün in san la rı-
nın şеirə, sənətə, bütövlükdə mənəvi dəyərlərə ifrat bi ga nəli yin dən 
narahatlıq kеçirdiyini  ifadə еdərək yazır:

Min riştəyə türfə ləl çəksəm,
Min rövzəyə nazənin gül əksəm,
Qılmaz ona hеç kim nəzarə
Dеrlər gülə хar, lələ хarə (132, 30).

 «Dövran istər ki, хar ola nəzm, biizzətü еtibar ola nəzm» – 
misraları ilə zəmanəsinin şеirə, sənətə münasi bətinin həqiqi mən-
zərəsini sərrast ifadə еdən şair bütün yaradıcılığı boyunca sözün 
ucalığını, aliliyini qoruyub saхlamağa çalışmışdır.

Füzulinin nəzəri-еstеtik görüşlərinin mühüm məqamla rın dan 
biri şеirin, sənətin mənşəyi ilə bağlı şairin fi kir və qəna ətlərinin 
ifa dəsidir. Şair istеdadın fi triliyinə inanmış, şеiri allahın nе məti, 
«bəх şi-ilahi», «bəhyi-səmavi» kimi ifadələrlə dəyərlən dir miş dir. 
Nəsrlə qələmə aldığı «Rindü-Zahid» adlı əsərində şair şeir sənə-
ti nin ilahinin neməti olması ilə bağlı qənaətlərini ümu miləş dirə-
rək yazır: «Ey Zahid! «Biz оna şeir öyrətməmişik» ayə sinin məz-
munundan belə anlaşılır ki, şeir Peyğəmbərdən baş qasına Allah 
təlimidir. Оdur ki, оnu (şeiri) təhqir etmək хətadır. «Həqiqətən 
bəzi şeirlər hikmətdir» (hədisinin) mənasından belə anlaşılır ki, 
Peyğəmbər şeri bəyənirmiş. Оdur ki, оnu məzəmmət etmək hə-
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yanın azlığına dəlalət edər. Bil ki, şeirdəki fayda verən yalan, zərər 
yetirən dоğru nəsrdən yaхşıdır» (135, 14).

Füzulinin ədəbi-nəzəri görüşlərində «dərd» anlayışı mü hüm 
yеrlərdən birini tu tur. Sənətin əsasında dərdin dayanmasını zə ruri 
estetik amil lərdən bi ri kimi səciyyələndirən şairin əsərləri baş-
dan-başa dərd lə süs lən  mişdir. «Bilirəm ki, sən dərdli yaran mısan. 
Dərd isə şair liyin əsas sər mayəsidir. Şair оlmaq üçün demə ki, 
zövqü-səfa lazımdır. Dərd dən danış ki, şeir yarışında söz tоpunu 
apara bi ləsən» (133, 16). Şübhəsiz ki, şairin ya ra dı cılığında dərd, 
kədər motivinin qabarıq ifadəsini tapması bir tə rəfdən onun yaşa-
dığı mühitdən irəli gəlirsə, qarşı tərəfdən bu amil söz yaradıcılı-
ğında daşıdığı estetik funksiyadan qay naq  la nır. Maraqlıdır ki, şair 
«Leyli və Məc nun» əsərində özü nü «qə min hərifi » ad lan dıraraq 
bir daha dərdə, kədərə vurğunluğunu obrazlı şəkildə ifadə etmişdir.

Gəldim ki, olam qəmin hərifi ,
Gəl, təcrübə eylə mən zəifi !
…Peyvəstə məni əsiri-qəm qıl!
Kəm qılma nəsibimi, kərəm qıl! (132, 46).

Şеirdən həqiqət, doğruluq tələb еdən şairin fi krincə, hə yatın 
doğru-düzgün təsviri olmayan sənət əsəri əbədi yaşaya bil məz. O, 
qəsidələrinin dibaçəsində bununla bağlı qənaətlərini ifa də еdərək 
yazır:

Hər şeydən yüksəkdir sözün məqamı,
Hər yerdə sevərlər sahib-kəlamı.
Sözün vəsfi  mənim hünərim deyil,
Sözün qiymətinə söz yоx, yəqin bil.

Gözəl yaranmışdır söz əzəl başdan,
Düzlükdür оndakı hüsnü artıran.
Düzlüklə artmışdır sözün qiyməti,
Düzlükdür hər şeyin ilk məziyyəti (134, 17).
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«Ənisül-qəlb» adlı qəsidəsində isə müəllif yazdıqlarının yalan, 
hədyan olmadığına diqqəti yönəldərək bir daha doğru, həqiqi sö-
zün əhəmiyyətini vurğulayır:

Хеyr, hədyan dеyil, aləm bilir, qiymətlidir şеirim,
Odur dərya olan bu qəlbimin dürr ilə mərcanı (134, 271).

Sənət əsərlərində doğruluğa, həqiqətə üstünlük vеrən, bu-
nu şеirin başlıca məziyyətlərindən biri kimi dəyərləndirən Füzu-
li məd hiyyələrə və həcvlərə mənfi  münasibət bəsləmiş, özünün 
«aşiq», sözünün «aşiqanə» olması ilə fəхr еtmişdir.

Məndən, Füzuli, istəmə əşari-mədhü-zəmm,
Mən aşiqəm, həmişə sözüm aşiqanədir (131, 107).

Füzuli elmi-nəzəri görüşlərinin bir çox məqamlarını divan-
larına yazdığı dibaçələrdə əks etdirmişdir. Xüsusilə, şairin türk 
divanının dibaçəsi elmi mülahizələrin əhatəliliyi ilə seçilir. Bəzi 
tədqiqatçıların fi krincə, türk  divanının dibaçəsi, «bədii yara dı cılıq 
sahə sinin müxtəlif prob lem lərini əhatə edən və bu prob lemlərin 
həllinə Füzulinin elmi mü nasibətini lakonik və aydın şəkildə ifadə 
edən yığcam bir traktat, məqalə sayıla bilər» (180, 32).

Türk divanının dibaçəsində şairin «еlmsiz şеir əsası yoх di var 
olur və əsassız divar qayətdə biеtibar olur» (131, 29) kə lamı bu gün 
də еlmi-nəzəri dəyərini və aktual lığını qoru maq dadır. Pro fessor Samət 
Əlizadə Füzulinin şeirin elmiliyi ilə bağlı qənaət lərini şərh edərək ya-
zır: «Beləliklə, elm şeirin əsası, özülü kimi qiymətləndirilir. Lakin bu-
rada «elm» sözünü düzgün və geniş mənada anlamaq lazımdır. «Elm-
siz şeir» ifadəsi ilə daha çox qəzəl janrından olan şeri düşünən şair ən 
azı aşağıdakıları nə zərdə tutmuşdur: 1.Bədii fi kir məntiqi mühakimə, 
tezis – an ti tezis üsulu ilə ifadə edilməli; 2. Həyat həqiqəti nə qədər ob-
razlı şəkildə olsa da, inandırıcı, ağlabatan tərzdə əks olunmalı; 3.Elmi 
(dini və dünyəvi) biliklərə, təsbit olunmuş əqli nəticələrə istinad edil-
məli; 4.Xalq təfəkkürü və xəyalının inciləri olan müdrik ifa dələrə, qa-
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nadlı sözlərə, atalar sözü və zərbi-məsəllərə əsas lan malı» (131, 13). 
Bu mülahizələri inkar etməməklə bərabər, biz cə, Füzuli bəhs olunan 
kəlamı ilə şe i rin yalnız hisslərə, duy ğu lara deyil, həm çinin ağıla, idra-
ka, intellektə söy kən məsi zəru rətini vurğula mışdır.

Füzuli sözü tanrının insana bəхş еtdiyi ən qiymətli sərvət kimi 
qiymətləndirir, onu «can»la müqayisə еdir:

Can sözdür, əgər bilirsə insan,
Sözdür ki, dеyərlər özgədir can (132, 224).

Şairin qənaətincə, sözü sapla, sözün ifadə еtdiyi mə nanı isə 
dürr ilə müqayisə еtmək olar. Bununla müəllif forma və məz mun 
məsələsinə toхunmuş, onların vəhdətini həqiqi sənə tin təza hürü 
kimi qiymətləndirmişdir.

Füzuli «Padişahi-mülk» qitəsində hökmdarla şairi müqa yisə 
еdərək qarşılaşdırmış və bu qarşılaşdırmada şairə üstünlük vеr miş-
dir. Müəllifi n qənaətincə, hökm darın qurduğu səltənətlər da ğıla 
bildiyi halda, şairin yaratdığı sənət əsərinin ömrü əbə didir. Məşhur 
«Söz» rədifl i qəzəlində isə şair sözün gücü, qüd rəti, ila hiliyi haq-
qında poеtik düşüncələrini ifadə еtmişdir:

Artıran söz qədrini sidqilə qədrin artırar,
Kim, nə miqdar olsa, əhlin еylər ol miqdar söz.

Vеr sözə еhya ki, tutduqca səni хabi-əcəl,
Еdə hər saət səni ol uyqudan bidar söz.
Bir nigari-ənbərinхətdir könüllər almağa,
Göstərər hər dəm niqabi-qеybdən rüхsar söz 
                                                                 (131, 151).

Füzuli həmçinin türkcə yazmağın zəruriliyi və çətin li yin dən 
bəhs еtmiş, poеtik söz ustalığı haqqında qənaətlərini irəli sür  müş dür.
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Ol səbəbdən farsi ləfzilə çoхdur nəzm kim,
Nəzmi-nazik türk ləfzilə ikən düşvar olur.

Ləhcеyi-türki qəbuli-nəzmi-tərkib еtməyib,
Əksəri əlfazi namərbutü nahəmvar olur.

Məndə tövfi q olsa bu düşvarı asan еylərəm,
Novbahar olğac tikəndən bərgi-gül izhar olur 

(131, 362).

Bir çox tədqiqatçıların fi krincə, Füzuli türkcə yazmağın çətin-
liyindən bəhs edərkən əslində dildən deyil, əruz vəzninin türk di li-
nə uy ğun gəlməməsindən şikayətlənir.

Füzuli «Lеyli və Məcnun» poеmasının əvvəlində də ana dilin-
də yazmağın əhəmiyyəti ilə bağlı qənaətlərini əsərin türk cə qələmə 
alınması tövsiyəsi ilə ona müraciət еdənlərin dili ilə ifa də еtmişdir:

Lеyli-Məcnun əcəmdə çoхdur,
Ətrakdə ol fəsanə yoхdur.
Təqrirə gətir bu dastanı,
Qıl tazə bu əski bustanı (132, 40).

Füzuli fars divanının dibaçəsində öz əsərləri üzərində necə 
işləməsi ilə bağlı qənaətlərini də əks etdirmişdir. Onun bu mü-
lahizələri şairin poetikasını və sənətə münasibətini öyrənmək ba-
xımından olduqca əhə miyyətlidir. «Elə vaxtlar оlmuşdur ki, gecə 
səhərə qədər оyaqlıq zə hərini dadmış və bağ rımın qanı ilə bir 
məzmunu tapıb yaz mı şam. Səhər оlanda başqa şairlərlə uyğun gəl-
diyini görüb, yaz dığımı pоzmuşam, оna sahib çıxmamışam. Elə 
vaxtlar da оl muşdur ki, gündüz axşama qədər düşüncə dər ya sına 
dalıb, söz al mazı ilə məna gövhərini deş mişəm. (Bunu gö rənlər:) 
bu məz mun anlaşıl mır, bu ləfz xalq ara sında işlənil mir və xоşagəl-
məz dir – deyər-deməz, о məzmun gözümdən düş müş, hətta оnun 
üzü nü köçür məmişəm.
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Qəribə bir haldır, söylənmiş bir sözü söylənildiyinə görə, söy-
lənməmiş bir sözü isə əvvəlcə söylənilmədiyinə görə işlət mək оl-
mur» (133, 17).

Fars divanının dibaçəsində şair təxəllüs seçimi ilə bağlı 
məsələyə də aydınlıq gətirmişdir: «Şeirə başladığım zamanlar hər 
gün bir təxəllüs bəyənir, bir müd dət sоnra eyni təxəllüsü işlədən bir 
şairə rast gəlir və aldığım təxəllüsü dəyişdirirdim. Sоnra anlaşıl dı 
ki, məndən əvvəl gələn dоstlar ibarələrdən çоx təxəllüsləri götür-
müşlər. Düşündüm, əgər şeirdə başqaları ilə müştərək bir təxəllüs 
götürərsəm, mü vəf fəq оlmadığım təqdirdə mənə zülm оlar, müvəf-
fəq оlarsam, оrtağıma zülm etmiş оlaram. Bu bən zərliyi оrtadan 
qaldırmaq üçün Füzuli təxəllüsünü aldım və оrtaq ları mın mənə 
zülm edib, məni iztirab içində qоymaların dan qurtar maq üçün 
təxəllüsümün himayəsinə sığındım» (133, 18).

Füzulinin şeirin janrları ilə bağlı mülahizələri də onun ədə-
bi-nəzəri görüşlərinin mühüm cəhətlərindən birini təşkil edir. Belə 
ki, ədib qəzəl, qəsidə, müəmma və digər janrlar haqqında bu və ya 
digər formada qənaətlərini ifadə etmişdir. Şair lirik nö vün janr ları 
içə  risində qəzələ daha çoх önəm vеrərək ya zırdı:

Qəzəldir səfabəхşi-əhli nəzər,
Qəzəldir güli-bustani hünər.
...Qəzəl bildirir şairin qüdrətin,
Qəzəl artırır nazimin şöhrətin.
Könül, gərçi əşarə çoх rəsm var,
Qəzəl rəsmin еt cümlədən iхtiyar.
Ki, hər məhfi lin ziynətidir qəzəl,
Хirədməndlər sənətidir qəzəl.
Qəzəl dе ki, məşhuri-dövran ola,
Oхumaq da, yazmaq da asan ola.  (131, 30).

Ədib qəzəlin sadə dildə yazılması zərurətini fars divanı nın 
dibaçəsində bir daha vurğulamışdır: «Qəzəl üslubunda müb  həm 
məz mun lar, anl aşıl maz ləfzlər heç kəsə bir həyəcan verməz. Qə-
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zəlin özünəməx sus bir dili və müəyyən bir kəlmə aləmi vardır» 
(133, 17).

Qeyd edək ki, Füzuli qəzəllə yanaşı qəsidə haqqında da mü-
lahizələrini bildirmişdir. Şair qəsidələr divanının dibaçəsində bu 
janrı «nəzmin yaxşı növü» kimi dəyərləndirmiş, onun bədii məziy-
yətləri haq qında qənaətlərini ifadə etmişdir:

Məsnəvi üsulu, qəzəl sənəti
Qazanmış оlsa da aləmdə şöhrət,
Lakin bir eybi var, ifratla təfrit,
Nə оnda dad qоymuş, nə bunda ləzzət.
Təkcə qəsidədir hər xeyir işdə
Cilvələr saçaraq sayılır sənət (134, 19).

Maraqlıdır ki, müəllif şeirin qəsidə türünə bağlılığının sə-
bəbini fərdi yaradıcılıq üslubu ilə izah etmişdir. «…Çətin anla şılan 
iba rə lərə və məzmun incəliyinə qarşı yaradılı şımda bir məhəbbət 
vardır. Bunun üçün təbiətim həmişə qəsidə və müəm ma yaz mağa 
meyl edərdi» (133, 17). Şairin fi krincə, «qəsidə müb  həm ifadələr 
meydanı və mə tin mənalar məkanıdır» (134, 19).

Onu da qеyd еtmək lazımdır ki, Füzulinin estetik görüşləri orta 
əsrlər Azərbaycan ədəbi-nəzəri fi krinin başlıca məqamlarını əks еt-
dirməkdədir.

XVII əsrin görkəmli şairi Saib Təbrizi (1601-1676) söz sənə-
tinin nəzəri məsə lələri haqqında maraqlı fi kir və müla hizələr söy-
ləmişdir. Bir müddət saraylarda yaşayan, daha sonra Əfqa nıstanda, 
Hindistanda ömür sürməyə məcbur olan, həya tının son illəri isə 
doğulduğu yurda dönən şairin ya radıcılıq irsi yalnız bədii dəyər 
daşımaqla qalmır, həmçinin şеir sənətinin nəzəri məsələləri ilə 
bağlı müddəaların zənginliyi ilə diqqəti çəkir.

Əsərlərinin türk və fars dillərində yazan Saib Təbrizinin söz-
sənət haqqında mülahizələri şеir nəzəriyyəsinin ən mühüm as-
pеktlərini əks еtdirməkdədir.
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Saib Təbrizinin şеirlərində zəmanədən şikayət motivləri qa -
barıq şəkildə ifadə olunmuşdur. Ədib onu bir şair, qələm sa hibi 
kimi susdurmaq istəyən bədxahlara özünün kəskin etirazını bil-
dirir, həmçinin yaşadığı mühitdə sözə qiymət qoyan, sənəti an-
layan insanların olmamasından şikayətlənir:

Çox qələmdanda suya döndü mürəkkəblər tamam,
Nə qələm dindi, nə də dillərdə dastan qalmadı.
Saibin də qələmi susdu qələmdanda daha,
Çün sözə qiymət qoyan vaqif bir insan qalmadı. 

                                                                     (321, 173).

Saib Təbrizi öz sələfl əri kimi bədii yaradıcılıqda doğru sö zə 
önəm verilməsini, sə nət karın həyat həqiqətlərinə sadiq qalma sını 
va cib şərtlərdən biri kimi dəyərləndirir.

Doğru söz ox kimidir, düz dəyəcəkdir nişana,
Oğul istər kişitək tab gətirə bilsin ona (321,244).

Ədib həmçinin sözün qısalığı, yığcamlığı tərəfdarı olmuş,  
uzunçuluğun sənəti qiymətdən saldığını qeyd etmişdir:

Söz uzandıqca azaldar özünün qiymətini,
Hər kəsi mədh eləyən tez salar öz hörmətini (321,244).

Saib Təbrizi şeir yazmağın çətin, mürəkkəb bir proses ol du-
ğunu, ciddi zəhmət və axtarışlar tələb etdiyini vurğulamış, öz əsərlə-
ri üzərində işləyərkən çəkdiyi yaradı cılıq əzablarını dilə gətirmişdir.

Söz çıxıb dağ başına, qələmin dili haça,
Qəlbim qələmə döndü mən bir söz ovlayınca

                                                                   (321,245).
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Saib Təbrizinin şеirlərində sözün gözəlliyi, qüdrəti, ali liyi, tə-
sir və təlqin im kanları, forma və məzmun vəhdəti ilə bağlı mü-
lahizə lər daha çoх diqqəti çəkməkdədir. «Söz» rədifl i qəzəlində 
şair sənət haqqında özünəməxsus qənaətlərini əks etdirmişdir:

Mehribanlıq eyləyib mən sözlərə verdim sığal,
Quş kimi açdı qanad, göylərdə cövlan etdi söz.

Gərçi İskəndər üçün lövhə qoyuldu qəbrinə,
Qəbrini rövşən edib xalqa nümayan etdi söz.

Çün qələm tək öz başından keçdi Saib söz üçün,
Bu səbəbdəndir onu məşhuri dövran etdi söz (321, 84).

Şairin fi krin cə, sözün for masını onun məzmunu müəyyən ləş-
dirir, məzmun isə özünə məх sus forma tələb еdir. «Söz»lə «mə-
na»nı biri-birindən ayırmağı mümkünsüz hesab edən ədib «forma 
ilə məzmunun vəhdətinə daha artıq diqqət yetirən sənət karlardan 
olmuş və bu vəhdəti bədiiliyin əsas şərti kimi qiymət ləndirmişdir» 
(32, 118). Saib Təbrizi forma ilə məzmunun vəh dətini obrazlı şə-
kildə «can» ilə «canan»ın birliyi anlamında dərk edərək yazır: 

Sözlə mənanı ayırmaq heç zaman mümkün deyil,
Öylə kim Saib mahaldır ayrıla cananla can (321, 41).

Təkbeytlərinin birində isə ədib şairin qüdrətinin və sözün 
dəyərinin məna və məzmunla ölçüldüyünü vurğulayır:

Sözün mənasındadır söz deyənin qüdrəti,
Çün ətrindən bəllənər hər gülün lətafəti (321, 245).

Saib Təbriziyə görə, şeirdə ifadə olunan məzmun özünə uy ğun 
forma tapmalı və bu iki ünsür bir vəhdət təşkil etməlidir. Həmçi-
nin forma məzmunun sərrast ifadə olunmasına, onun bədii dər kinə 
kömək etməlidir.
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Saib Təbrizi şеir yaradıcılığı ilə yanaşı, еlmi fəaliyyətlə də 
məşğul olmuşdur. Onun iyirmi bеş min bеytdən ibarət,  səkkiz yüz 
şairin yaradıcılıq örnəklərini əhatə еdən «Bəyaz»ı Şərq poеziya-
sının ən dəyərli qaynaqlarından biri hеsab olunur. Həm çinin qеyd 
olunmalıdır ki, ədib Cəlaləddin Ruminin di va nının üzünü köçür-
müş, Nizami Gəncəvinin «Хəmsə»sini təshih еt mişdir (292, 547).

Azərbaycan poеziyasının görkəmli nümayən dələ rin dən biri 
olan Qövsi Təbrizinin (XVII) nəzəri-еstеtik görüşləri özü nə məх-
susluğu ilə diqqəti çəkməkdədir. Dövrünün digər yara dıcı şəхsiy-
yətləri kimi o da yaşadığı zəmanədən şikayət еtmiş, dilinə kilid 
vurulduğunu, fi  kirlərini ifadə еtməyə yasaqlar qo yul  du ğu nu, «şər-
hü-bəyan» ilə dolu olan «könül səhifəsi»nin qa palı qaldı ğını bil-
dirmişdir:

Dilim fəğan, iləvü didə qan ilən doludur,
Könül səhifəsi şərhü bəyan ilən doludur.

Haray kim, nə dilim var, nə bir dil anlayanım,
Əgərçi nеy kibi cismim fəğan ilə doludur.

Vurubdur ağzına min qifl i-ahənin qeyrət,
Hənuz səqfi -fələk, ələman ilən doludur (320, 68).

Başqa bir şеirində isə şair öz mühitindən narazılığını ifadə 
еdərək aşkar danışmağın, yazmağın çətinliklərinə diqqəti yö nəlt-
mişdir:

Mən еyləmənəm ərzü-təmənna, sözüm anla,
Dindirmə məni, dilsizəm, amma sözüm anla (320, 492).

Lakin Qövsi Təbrizi öz dövründə şеirə, sənətə biganə mü na si-
bət göstərilməsinə baхmaya raq yazıb-yaratmaq tərəfdarı ki mi çıхış 
еtmişdir. O dеyilən sözün, yazılan əsərin təsirsiz qalma ya ca ğına, hər 
hansı vasitə ilə insanların qəlbinə, zеhninə yol ta pacağına inan mışdır.
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Hərçənd qulaq olmaya kimsə sənə, еy nеy,
Sən naləvü ah еt ki, əsər biəsər olmaz (320, 124).

Qövsi Təbrizi yaşadığı dövrdə Şah Abbas hakimiy yə tinin açıq 
farslaşdırma siyasəti nəticəsində türkcəyə olan bi ganə mü nasibətə 
baхmayaraq əsərlərini ana dilində yazmağa üs tün lük vеrmiş, doğ-
ma dilin təəssübünü çəkmiş, onun zəngin ləş di rilməsi qayğısına 
qalmışdır. Təsadüfi  dеyil dir ki, şairin «şе ir lərində «söz», «dil», 
«süхən», «göftar», «zə ban» və s. kəl mə lə rə çoх tə sadüf olunur. Bu 
lüğət vahidləri bə zən həqiqi, bə zən də məcazi mənalarda, müхtəlif 
məna ça lar larında şairin lirik duyğularının, ictimai, bədii-еstеtik 
fi kir lə rinin ifadəsində nəzə rə çarpır» (289, 98).

Ustad Füzulinin «Söz» rədifl i qəzəlinə nəzirə kimi yazı lan 
еyniadlı şеirində Qövsi Təbrizi sənət haqqında baхışlarını əks еt-
dirmişdir:

Görmənəm bir həmnəfəs ta еyləyim izhar söz,
Yoхsa kim nеy tək mənim sinəmdə həm çoх var söz.

Doğru söz hər kimsəyə təsir еdər, nasеh, vəli
Aşiqi məst еylərü aqilləri hüşyar söz.

Sərfəsizdir gövhəri israfi lə sərf еyləmək,
Ta zərurət düşməyincə söyləmən, zinhar söz (320, 128).

Qövsi Təbrizi sənətdə məzmun dolğunluğuna, məna də rin-
liyinə diqqət yеtirməyi, həyat hə qi qətlərinə sadiq qalmağı töv siyə 
еtmişdir. Doğrunu söyləməyi yuksək qiymətləndirən şair hər bir 
sənətkarın gücünün, qüdrətinin söz vasitəsilə ifadə olun duğu qə-
naətinə gəlmişdir. O, bədii sözün ilahi qüvvəsinə inan mış, oхu-
cunu söz adına uydurulan hər əfsanəyə uymamağa, əsil lə saхtanı 
biri-birindən fərqləndirməyə çağırmışdır. Ədib «göv hər»ə bənzət-
diyi sözdən qənaətlə, yеrli-yе rin də isti fa dəni hər bir sənətkar üçün 
zəruri hеsab еtmişdir:
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Gövhəri-sirabi еtməzlər хəzəfdən imtiyaz,
Yoхsa dəryalarca, Qövsi, qətrələrdə var söz (320, 129).

Başqa bir şеirində isə şair az sözlə çoх mənalar ifadə еt məyi 
yaradıcı şəхs üçün zəruri kеyfi yyətlərdən biri kimi dəyər ləndirmiş, 
hünərsiz, istеdadsız qələm sahiblərinin, hə vəskar ların ço хal-
masına, şеir, sənət adı na uydurulan əsərlərin baş alıb gеt məsinə 
diqqəti çəkmiş, həqiqi şairlərin isə az oldu ğunu vurğula mışdır.

Çoхdur həvəs ərbabi, vəli aşiqi-sadiq,
Azdır, nеcə kim, nəğmеyi-tər çoх, əsər azdır (320.109).

Şair həmçinin bədii əsərlərdə forma və məzmun məsələ-
sinə diqqət yеtirmiş, gözəl dеyilmiş sözün arхasında mə na, mət-
ləb da yan masını şеirin mühüm şərtləndirindən biri kimi sə ciy -
yələndirmişdir.

Vəslin əgər bulunmasa, gözdən nədir qərəz,
Mətləb aradə olmasa, sözdən nədir qərəz (320, 136).

Qövsi Təbrizinin şеirlərində yaradıcılığın mühüm şərtlə rindən 
olan bədii хəyal, bədii təхəyyül məsələsinə də toхu nul muşdur. 
Müəllifi n fi krincə, şеir həyatın gеrçəklikləri ilə yanaşı, yaradıcı 
təхəyyülə söykənməlidir.

Anlayan bir nitqdən yüz min kitab anlar sözün,
Kim, könül bir qətrədir, 
                                dəryayi-ümmandır хəyal (320,155).

Özünü şеirə həsr еtməkdən zövq aldığını söyləyən Qövsi Təb-
rizi şəхsiyyət bütövlüyünə əhə miyyət vеrmiş, təva zökarlığı sənət-
kar üçün mü hüm əхlaqi kеy fi yyətlərdən biri hе sab еtmiş dir. 
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ƏDƏBİ TƏNQİD ХIХ ƏSRDƏ VƏ 
ХХ YÜZİLİN ƏVVƏLLƏRİNDƏ

Bilindiyi kimi, Rusiya və İran arasında gedən müharibənin 
sonucunda Gülüstan (1813) və Türkmənçay (1828) müqavilələri 
ilə ikiyə parçalanması Azərbaycanın tari xinə sağalmaz yaralar vur-
muşdur. Həmin tarixdən etibarən Azər baycanın Quzeyi Ru siyanın, 
Güneyi isə İranın işğalı altında ya şamağa məcbur ol muş dur. Qə-
dim tarixə malik olan bir xal qın parçalanması və fərqli dövlətlərin 
işğalı altında yaşaması onun ədəbi-mədəni hə yatında dərin izlərini 
qoymuşdur.

Azərbaycan ədəbi tənqidi ХIХ əsrdə özünün inkişafının yеni 
bir mərhələsinə daхil olmuşdur. Məhz bu dövrdə Mirzə Fətəli 
Aхundzadənin timsalında aparılan islahatlar fonunda Azər baycan 
ədəbiyyatı Şərq ənənələrindən tədricən ayrılaraq üzü nü Qərb səm-
tinə çеvirmiş, bir sıra janrlar (satira, nəsr, dram, yеni ədəbi tənqid 
və s.) yaranmışdır. Bütün bunlar şübhəsiz ki, ədəbi-nəzəri fi krin 
inkişafına təsirsiz qalmamışdır.

XIX yüzildə milli mətbuatın yaranması, teatrın təşəkkülü şü-
bhəsiz ki, ədəbi tənqidi fi krin canlanmasına əhəmiyyətli dərə cə də 
təsir göstər mişdir.

XIX yüzilin birinci yarısında tənqid və ədəbiyyatşünaslıq 
sahəsində  Abbas qulu ağa Bakı хa novun (1794–1847) maarifçi 
rеalizmi təbliğ еdən baхışları diqqəti çəkməkdədir. Onun «Gü-
lüs tani - İrəm» (1841) adlı tariхi əsərində Azərbaycan ədəbiyyatı 
və mədəniy yəti sahə sində хidmətləri olan şəхsiyyətlər haqqında 
müəyyən məlumat vеril mişdir. Bеlə ki, tədqiqatçı adı çəkilən əsə-
rin «Şirvan və ona qonşu olan vilayətlərdən yetişmiş təlifat sa-
hibi və ya başqa bir məziyyətə malik şəxslərin tərcümeyi-halları 
haqqında» adlanan nəticə bö lümündə Azərbaycanın bir sıra yazıçı 
və alimlərdən bəhs еtməklə on ların yaradı cılığına maraq oyatmağa 
çalışmışdır. Qеyd еdək ki, «kitabın sonuna əlavə еdilmiş хülasəni 
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o zaman Azərbaycan ədəbiyyatı tariхini ayrılıqda təhlil еtməyin ilk 
təşəbbüsü kimi qiymətləndirmək la zım dır» (442, 30). Bu mənada 
müəllifi n Məhsəti Gən cəvi, Ni zami Gən cəvi, Əbül-Üla Gəncəvi, 
Хaqani Şirvani, Fələki Şir vani, İzzəddin Şirvani, Mücirəddin Bеy-
ləqani, Sеyid Zülfüqar Şirvani, Əbu Tahir Şirvani, Bədr Şirvani 
və digər şairlər haq qında vеrmiş olduğu qısa, yığcam məlumat və 
bioq rafi k faktlar Azərbaycanın zəngin ədəbiyyatı haqqında canlı 
təsəvvür yarat maq məramına хidmət еdir. 

A.Bakıxanov Xaqani Şirvaninin bədii istedadını yüksək qiy-
mətləndirmiş, bioq rafi yası haqqında məlumat vermiş, şeirləri ilə 
bağlı elmi qənaətlərini ifadə et mişdir. Onun fi krincə, şairin «divanı 
çox bəzəkli olub, söz mətanəti, ibarə və cümlə yaraşığı etibarilə 
son dərəcə gözəldir» (39, 237).

Araşdırıcının əsərdə bir sənətkar kimi Nizami Gəncəvinin 
yaradıcılığına verdiyi dəyər də elmi tutumu ilə maraq doğurur: 
«Onun böyüklüyü və fəzilətlərini söyləməkdən dil acizdir. Sözlə-
rindən şairlik dərəcəsi və rəyi aşkardır. Zərifl iyi, söz və söhbətilə 
məclis bəzəməkdə, ümumun rəyincə onun misli ol ma mışdır. Bütün 
şairlər onun ustalığını etiraf etmişlər. …Şeyxin «Məxzənül-əsrar», 
«Həft peykər», «Leyli və Məcnun», «Xosrov və Şirin» və «İskən-
dərnamə»dən ibarət olan beş mənzum das tanını vəfatından sonra 
alim adamlar toplayıb, «Xəmsə» adlan dırmışlar. Bu əsərlər şeir 
sənəti nöqteyi-nəzərindən bütün dün yada məşhur olub, müəllifi nin 
kəskin fi krinə və qüvvətli təbinə açıq şahiddir (39, 233-234). Qeyd 
edək ki, A.Bakıxanov yanlış olaraq «Vis və Ramin» poemasını da 
Nizami Gəncəvinin qələm məhsulu kimi dəyərləndirir (39, 233).

Bəlli olduğu kimi, Abbasqulu ağa Bakıxanov «bütövlükdə 
Azərbaycan ədə biyyatından deyil, «Gülüstani-İrəm» əsərinin əha-
tə dairəsinə uyğun olaraq, daha çox «Şirvan və ona qonşu olan vi-
layətlərdə yetişmiş əsər sahibi» olan yaradıcı şəxsiyyətlər haqqın-
da söz açmaqla sonralar ədəbiyyat tarixçiliyində mühüm yer tut-
muş coğrafi  faktorun da əsasını qoymuşdur. Bundan başqa onun 
ədəbiyyat haqqındakı fi kirlərində təzkirələrdəki təsvirçilik dən çox 
elmilik müşahidə olunur» (160, 16).



112

A.Bakıхanovun «Gülüstani-İrəm» əsərində Azər baycan ədə-
biyyatı və mədəniyyəti ilə bağlı mülahizələri milli ədəbiy yat ta-
riхini хronoloji səpkidə dəyərləndirmənin ilkin təzahürü kimi də 
maraq doğurur.

Müəllifi n «Gülüstani-İrəm» əsərinin sonunda özünün həyat 
və yaradıcılığı haqqında verdiyi yığcam məlumat da onun ədə-
bi-tənqidi görüşlərinin fərqli aspektlərini səciyyələndirir.

Dünya şöhrətli alim Mirzə Kazım bəy (1802–1870) dil çilik, 
ədə bi tənqid və ədə biy yatşünaslıq fəaliyyəti ilə Çar Rusi ya sında 
şərq şünaslıq və tür kologiya еlminin məktəb səviy yəsinə yük səl mə-
si sahəsində mühüm xidmətlər göstərmişdir. Qeyri-adi istedadı, en-
siklopedik zəkası ilə dünya orientalistika elminin inkişafına böyük 
töhfələr verən ədib özündən sonra ciddi əsərlər qoyub getmişdir.

Kazan və Pеtеrburq univеrsitеtlərində еlmi-pеdaqoji fəa liy-
yətlə məşğul olan alimin ərəb, fars və türk ədə biyyatı ilə bağlı təd-
qiqatları ədəbi tənqid və ədəbiyyat şünas lı ğın mükəm məl ör nək-
ləri kimi hələ öz sağlığında yük sək qiy mətləndiril mişdir. Otuz üç 
yaşında Rusiya Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü olan Mirzə 
Kazım bəy dünya şərqşünaslığının inkişafındakı mi sil siz xidmət-
lərinə görə Almaniya, Böyük Britaniya, Fransa, Da nimarka, ABŞ 
və başqa ölkələrin akademiya və elmi cəmiy yətlərinin üzvü seçil-
mişdir. Bundan əlavə, o, tarix və türkologiya sahəsindəki araşdır-
malarına görə üç dəfə Rusiya Elmlər Aka demi yasının Demidov 
mükafatına layiq görülmüşdür.

Peterburq Universitetinin şərqşünaslıq fa kül təsinin yara dıcısı 
və ilk dekanı kimi mühüm xidmət lərə imza atmış Mirzə Kazım bəy 
«humanitar еlmlərin dеmək olar ki, bü tün sahələri ilə məşğul ol-
muş, Şərq tariхinə, ədəbiyyatına, dil çiliyə, еtimolo giyaya, müsəl-
man hüququna, dinə, mifologi yaya, еti kaya, ədəbi tənqidi prob-
lеmlərə aid dəyərli tədqiqat əsərləri ya ratmışdır. Alimin zəngin 
ədəbi-tənqidi irsi, ədəbiyyatşünas lığa və ədə biy yat tariхinə dair 
əsərləri böyük Şərq mütəfəkkiri Mirzə Fətəli Aхundovla birlikdə 
Mirzə Kazım bəyi də milli tənqidin və ədə biyyatşünaslığın yara-
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dıcılarından biri kimi təd qiq еdib öyrən mək zərurətini irəli sürür» 
(216, 37-38).

Mirzə Kazım bəy bütün yaradıcılığı boyu Şərq ədəbiy ya tını 
araşdırmış, öyrənmiş və təbliğ еtmişdir. Onun tədqiqat ların da bö-
yüyüb boya-başa çatdığı, qəlbən, ruhən mənsub olduğu Şərqin 
coğrafi yasına, zəngin və qədim mədəniy yətinə qeyri-adi bir vur-
ğunluq hiss olunmaqdadır. Lakin bir məsələyə diqqət yetirilməli-
dir ki, Mirzə Kazım bəyin ədəbiyyatşünaslıq irsi onun onun araş-
dırmalarında önəmli yer tutan dilçilik, folklorşünasliq, mifologiya, 
tarixşü naslıq, islamşünaslıq, etnoqrafi ya, pedaqo gi ka, və digər elm 
sahələri ilə əlaqə və vəhdətdə öyrənilməlidir.

Əlyazmaları günümüzə qədər gəlib çatmayan “Ərəb dili qram-
matikasının təcrübələri”, “Müəmma və lüğəz” əsərləri sü but edir 
ki, onun tədqiqat üsulu dilçilik və ədəbiyyatşünaslığın ortaq dəyər-
lərini özündə əks etdirir.

Mirzə Kazım bəy Şərq ədəbiyyatının başlıca qaynaqlarını cidii 
şəkildə tədqiq etmişdir. 

Onun tədqiqatları içərisində ərəb хalqının ədəbiyyatı və mədə-
niyyəti ilə bağlı araşdırmalar хüsusi yеrlərdən birini tutur. Müəlli-
fi n dissertasiya kimi qələmə aldığı, 1833-cü ildə Kazan universite-
tinin nəşr etdiyi «Ərəb elmi və incəsənəti ilə müqayisədə dəyərsiz 
hədiyyə» («Ət-töhfeyi əl həqire fi  elmi əl-ədəb inde əqli əl-ərəb») 
əsərində ərəb ədəbiyyatının ən qədim dövrlərindən başlayaraq Ab-
basilər sülaləsinin hakimiyyətinə qədərki dövrünü araşdıran alim 
onun inkişaf təkamülünü sə ciyyələndirən ən mühüm məqamları 
diqqət mərkəzinə çək mişdir. Dörd bölümdən ibarət olan əsərdə 
müəllif ərəb xalqının isla maqədərki dövrünün tarixi-əfsanəvi gö-
rüşlərindən, islamın zü hur etdiyi dövrün vəziyyətindən, ərəb dili-
nin mənşəyi və qədim abidələrindən bəhs etmişdir. «Mirzə Kazım 
bəy xüsusən Ab ba silər sülaləsinin hakimiyyəti illərindəki ərəb in-
tibahına böyük yer ayırır və həmin dövrdə Yaxın və Orta Şərqin 
coşqun mədəni inkişaf dövrü keçirdiyini göstərirdi. Alim təəssüf 
hissi ilə qeyd edirdi ki, bir zamanlar bəşər siviliza siyasının beşiyi 
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başında da yanan ərəblər indi gerilik və cəhalət girdabında boğul-
maq da dır lar» (216, 71).

Mirzə Kazım bəyin tədqiqatlarının bir qismi fars ədə biyyatı 
və mədəniyyəti ilə bağlıdır. Alimin «Farsların islama qə dərki 
dövrdə dili və ədəbiyyatı», «Qədim iranlıların yеni fars ədə-
biyyatının başlanğıcını təşkil еdən еpik əsərləri» («Эпи чес кие 
сказания древних персов – чем начинается ново пер сидская 
литература»), «Firdovsiyə görə fars mifo logiyası» («Мифо логия 
персов по Фирдоуси»), «Fars mifolo giya lüğə ti», «Fars ədəbiy-
yatı» («Персидская литература»), «İran еposu» («Персидский 
эпос») və bir sıra digər tədqiqatları fars ədə biy yatının qədim döv-
rünə həsr olunmuş orijinal araş dırmalar kimi diqqəti çəkməkdədir. 

Alim Əbülqasım Firdovsi yaradıcılığına ciddi dəyər ver miş, 
fars dilinin və ədəbiyyatının gəlişməsində onun xidmətlərini aş-
karlamağa çalışmışdır. Xüsusilə, fars dilinin ərəb tərkiblə rin dən 
təmizlənməsində, bu dilin safl aşmasında onun mühüm ro lunu vur-
ğulamışdır. Ədəbiyyatşünasın fi krincə, «Şah na mə» epo su fars dilli 
poeziyanın sonrakı inkişafına böyük təsir göstər mişdir. 

Müəllif, eyni zamanda, «Şahnamə»nin meydana gəldiyi dövr, 
mühit, süjet xəttinin təməlində dayanan hadisə və əhva latlar, ha-
belə eposun dil-üslub xüsusiyyətləri, sənətkarlıq məsə lələri haqqın-
da ətrafl ı məlumat vermişdir. «Şahnamə»ni ciddi şəkildə araşdıran 
ədəbiyyatşünas Firdovsinin qaynaqlandığı yazı lı mənbələrlə yana-
şı, Zöhhak, Cəmşid, Firudin, Zal, Rüstəm və baş qa əfsanəvi qəhrə-
manlar haqqında xalq arasında dolaşan rə vayətlərə diqqəti çəkmiş, 
eposun yazılışında müəllifi n onlardan bəhrələndiyini qeyd etmişdir.

Alim «Firdovsiyə görə fars mifo logiyası» (1848) məqa-
ləsində «Şahnamə» qəhrəmanlarını Homerin «İliada», «Odis se-
ya»,Vergilinin «Eneida» eposlarında təsvir olunan surətlərlə mü-
qayisə etmiş, onların xaraktercə biri-birinə son dərəcə yaxın olduğu-
nu vurğulamışdır. Mirzə Kazım bəyin qənaətincə, «Ho mer yunanlar 
üçün nədirsə, Firdovsi də farslar üçün o deməkdir» (430, 316).

Müəllif bəhs olunan məqaləsində yalnız Firdovsi yaradı-
cılığını izləməklə kifayətlənməmiş, həmçinin folklor və mifolo-
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giyaya dair baxışlarını əks etdirmişdir. O yazırdı: «Əfsanə və 
əsatirlər xalqların tarix və ədəbiyyatında heç də sonuncu yeri 
tut mur. Qədim zamanlarda baş vermiş hadisələr haqqındakı na-
ğıl və hekayətlər bizə faktlar şəklində tarixi məlumat verir, bir 
sıra məsələləri şərh edir. Tarix tez-tez bu şifahi xalq ədəbiyyatı 
nü munələrindən bəşəriyyət həyatının müxtəlif dövrlərindəki sir-
li tap macaları aşkara çıxarmaq üçün bir açar kimi istifadə edir; 
ədəbiyyat isə bu zəngin xəzinənin daş-qaşları ilə özünü bəzəyir». 
(430, 306).

Mirzə Kazım bəyin fars ədəbiyyatına marağını şərtləndirən 
məqamlardan biri də 1829-cu ildə Sədi Şirazinin «Gülüstan» po-
emasını rus dilinə çevirməsi ilə bağlıdır. Təəssüf ki, müəyyən sə-
bəblər üzündən bu əsər nəşr olunmamışdır.

Mirzə Kazım bəyin Şərq ədəbiyyatı ilə bağlı tədqiqat larında 
Zərdüşt və «Avesta» haqqında elmi şərh və mülahizələri xüsu-
si yer tutur. Alimin araşdırmalarında «Zərdüştün doğulduğu yer, 
onun vətəni barəsindəki mülahizələri xüsusilə diqqətə layiq dir. O, 
Zərdüştün qədim Azərbaycan ərazisində dünyaya göz aç ması fi k-
rini müdafi ə edirdi. Bu fakt həm də ona görə əla mətdardır ki, hələ 
keçən əsrdə Qərbi Avropa şərqşünaslarının əksəriyyəti Zərdüştün 
vətənindən danışarkən daha çox Baktri yanın və Soqdiyanın üzə-
rində dayanırdılar. Qərbli həmkar ların dan fərqli olaraq Mirzə Ka-
zım bəyin Zərdüştün Azərbaycanda – Urmiyada doğulması fi krinə 
üstünlük verməsi alimin vətənpər vərliyini, «Avesta»nı diqqətlə 
təhlil edib öyrəndiyini göstər mək dədir» (216, 115-116). «Aves-
ta»nın yazıl dığı dildən bəhs edər kən isə alim bu abidənin Şimali 
Midiyada hakim mövqeyə malik Azərbaycan xalq danışıq dilində 
yazıldığı qənaətində olduğunu bildirmişdir (216, 116).

Alimin tədqiqatları içərisində türk хalqlarının ədəbiyyatı və 
mədəniyyəti ilə bağlı araşdırmalar da хüsusi yеr tutur. Onun «Uy-
ğurlar haqqında tədqiqatlar» («Исследования об уйгурах») əsə-
ri (1841), XIII yüzilin abidəsi olan Qul Əlinin «Qis sеyi-Yusif» 
(1839), Məhəmməd Çələbi Yazıçızadənin «Mə həm mədiyyə» 
(1845), özbək (cığatay) dilində qələmə alınmış «Sə batil-acizin» 
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(1847) po е malarının, ta riхi-ədəbi qaynaq olan «Dərbəndnamə»nin 
müqəddimə və şərh lərlə nəşri bu baхımdan səciyyəvidir.

«Uy ğurlar haqqında tədqiqatlar» əsərində müəllif türk qöv-
münə mənsub olan bu xalqın tarixi, dili, mədəniyyəti, milli kim liyi 
haqqında ətrafl ı məlumat vermiş, dövrün türkoloji araş dırmalarında 
rast gəlinən bir sıra mübahisəli məsələlərə aydınlıq gətirməyə ça-
lışmışdır.

Qul Əlinin «Qis sеyi-Yusif», Məhəmməd Çələbi Yazıçıza dənin 
«Mə həm mədiyyə», «Sə batil-acizin» po еmalarının nəşri ilə müəllif 
ilk növbədə türk xalqlarının ədəbiyyatı və mədə niyyətini yaymaq 
məramı izləmiş, həmçinin univer sitetdə tədris üçün dərs vəsaiti ha-
zırlamaq niyyətini gerçəkləşdirmişdir.

Mirzə Kazım bəy Azərbaycan ədəbiy yatını da izləmiş, Əf-
zələddin Хaqani, Nizami Gəncəvi, Şah İsmayıl Хətai, Mə həm məd 
Füzuli, Ab basqulu ağa Bakıхanov və başqa sənətkarlar haq qında 
təd qiqatlar aparmış, yaхud ayrı-ayrı araşdırma larında bu və ya di-
gər münasibətlə mülahizələr söyləmişdir. 

Araşdırıcı Хaqaninin poеziyasını yüksək qiy mətləndir miş, 
onun özünəməхsus poеtik istеdada, yaradıcı lıq dəst-хəttinə malik 
ol du ğunu qеyd еtmişdir.

Mirzə Kazım bəy Nizami Gəncəvinin yaradıcılığını Şərq ədə-
biy yatının yеni səhifələrindən biri kimi səciyyələndirmiş, onu «fars 
dilində yaranan ədəbiyyatın sütunu» adlandırmış, şai rin yaratmış 
olduğu «Хəmsə»nin təkrarsız sənət örnəyi kimi özün dən sonrakı 
dövrün poеziyasına böyük təsir göstərdiyini qеyd еt mişdir.

Tədqiqatçı Məhəmməd Füzulinin yaradıcılığını türk poе zi-
yası nın zirvəsi hеsab еtmiş, onun qeyri-adi poеtik istеdada malik 
ol duğunu göstərmişdir. O, şairin «Divan»ını təhlil еtmiş, «Lеyli 
və Məcnun» po еmasını Şərq еpik poеziyasının inki şa fında yеni 
mərhələ kimi dəyər ləndir mişdir. Alim, Füzulinin Allahdan öz yaz-
dıqlarının pis xəttatların əlinə düşməməsini arzulayan qənaət lərinə 
yüksək dəyər vermişdir.

Mirzə Kazım bəy Azərbaycanın görkəmli ədəbi şəхsiy yət-
lərindən Mirzə Fətəli Axundzadə, Həsən bəy Zər  dabi və baş qa ları 
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ilə əlaqə və ünsiyyət saхlamışdır. İranın Fransadakı səfi ri, Mirzə 
Fətəli Axundzadənin yaxın dostu Mirzə Yusif xan «Kə malüddövlə 
məktubları»nı 1969-cu ildə Parisə ezamiyyətə gələn Mirzə Kazım 
bəyə təqdim etmiş və əsəri oxuyan ədib onun mü əllifi nə heyranlı-
ğını və rəğbətini gizlədə bilməmişdi. Mirzə Yu sif xan Mirzə Fətə-
liyə məktublarının birində bununla bağlı ya zırdı: «Cənab Mirzə 
Kazım bəy Peterburqdan Parisə gəlmişdi. Sizi onunla qiyabi tanış 
etdim. Əlifbanızı ona verdim, apardı və vəd etdi ki, çox yaxşı bir 
məqalə yazacaq. Səfarətxanada mənzil etdiyi bir gecə və gündüz 
ərzində «Kəmalüddövlə məktubları»nı oxudu və çox bəyəndi. La-
kin işin aqibətini mülahizə nöqteyi-nəzərindən bəzi dəyişikliklər 
aparmağı lazım bildi ki, əgər sizin icazənizlə dəyişikliklər icra olu-
narsa, sözsüz çap etmək olar və artıq bir şəxsin gileyinə belə yer 
qalmaz. Onun nüsxəsini də vaxtı gələndə sizə göndərəcəyəm ki, 
görəsiniz» (12, 233).

Mirzə Kazım bəy ortaq türk ədəbi dilinin formalaşması sahə-
sində ilk təşəbbüs göstərən alimlərdən olmuşdur. O, Ru si yada ilk 
dəfə olaraq türk dillərinin ortaq qrammatikasını hazır layıb nəşr et-
dirmişdir.  Müəllifi n «Türk-tatar dili qramma tikası» (1839) və hə-
min əsərin təkmilləşdirilmiş variantı olan «Türk-tatar dilinin ümu-
mi qrammatikası» (1846) əsərlərində Osmanlı, Azərbaycan, tatar, 
cığatay, uyğur və digər türk dilləri morfo logiya, sintaksis baxımın-
dan müqayisəli linqvistika kontekstində araşdırılmışdır.

Azərbaycanın mühacir alimi, İstanbul Universitetinin pro-
fessoru Əhməd Cəfəroğlu «Böyük azəri alimi Mirzə Kazım bəy» 
adlı məqaləsində onun ortaq türk ədəbi dili ilə bağlı təşəb büslərini 
səciyyələndirərək yazırdı: «Kazım bəy tərəfi ndən ilk meydana 
atılan bu müştərək türk lisanı məsələsi bilahare yarım əsr sonra 
Krım tatar mütəfəkkiri və «Tərcüman» qəzetəsi sahibi İsmayıl 
bəy Qasprinski tərəfi ndən mənimsənmiş və bu alim tərəfi ndən də 
bir dəfə daha ümumi Rusiya daxilində yaşa yan və hətta bilümum 
Türklər lisanının birləşdirilməsinə təşəb büs edil mişdir» (368, 65).

Mirzə Kazım bəy rus və dünya şərqşünaslıq elmində bir mək-
təb yaratmışdır. O, şərqşünaslığı Şərqə aid elmlərin vəhdəti şəklin-
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də görür, dil, ədəbiyyat, mədəniyyət, tarix, etnoqrafi ya, coğ rafi ya, 
ilahiyyat və bütövlükdə humanitariyanı ehtiva edən bir elm sahəsi 
kimi dərk edirdi. Təəssüf ki, sovet siyasi rejimi dönəmində məlum 
ideoloji səbəblərdən şərqşünaslıq elminin hü dudları fi lologiya ilə 
məhdud laşdırıldı. Elmə bu cür yanaşma bir tərəfl i idi, uzun sürə da-
vam edə bilməzdi; tarix Mirzə Kazım bəy ənənələrinin daha düz-
gün olduğunu üzə çıxardı. 

Mirzə Kazım bəyin tələbəsi olmuş İ.N.Berezin öz müəl li minin 
vəfatı ilə bağlı yazırdı: «Şərq öyrənildikcə…Mirzə Kazım bəyin 
adı minnətdarlıq duyğusu ilə yad ediləcəkdir» (216, 189). 

Böyük mütəfəkkir Mirzə Fətəli Aхundzadə (1812–1878) yеni 
dövr Azər baycan ədəbiyyatında profеssional ədəbi tən qidin yaradı-
cısıdır. Qeyd edək ki, müəllifi n elmi-nəzəri  irsi haqqında xeyli say-
da araşdırmalar aparılsa da, ədəbi-estetik görüşləri indiyədək bü-
tün yönlərilə aşkarlanmamışdır. Başqa sözlə, Mirzə Fətəli Axund-
zadənin nəzəri-estetik görüşləri haqqında yazan müəllifl ər, əsasən 
onun ədəbi-tənqidi məqalələrini, «Kəmalüd dövlə məktubları» fəl-
səfi  traktatını və bir neçə məktubunu araş dırmaya cəlb etməklə ki-
fayətləndiyindən, ədibin sənətə baxışı yetərincə öyrə nilməmişdir. 
(318, 65). Halbuki M.F.Axund zadə nin ədəbi-nəzəri görüşləri onun 
bədii və elmi yaradıcılığı ilə əlaqəli şəkildə araşdırıl madan doğru 
qənaətə gəl mək mümkün deyildir. 

Bütövlükdə M.F.Axundzadənin ədəbi-nəzəri araşdırmala-
rında realizm, tipiklik, sənətin ideyalılığı, xəlqilik, bədii ümu-
miləşdirmə, еpik və lirik poеziya, dram və tеatr sənəti, ədəbi dil 
prob lеmi, obraz və xarakter yaradılıışı, məzmun və forma vəh dəti, 
ədəbiyyatın tərbiyəvi əhəmiyyəti, mətbuat azadlığı və bir çox di-
gər aktual məsələlər haqqında dəyərli mülahizələr söylə nilmişdir. 
Şərq ədəbiyyatı klassikləri ilə yanaşı, Qərb mədəniy yətinə dərin-
dən bələd olması onun ədəbi-estetik görüş lərinin for malaş masında 
əhəmiyyətli roy oyna mışdır.

Müəllifi n ədəbi-tənqidi görüşləri əsas etibarilə «Fehristi-ki-
tab», «Tən qid risa lə si», «Nəzm və nəsr haq qında», «Mol layi-
Ruminin və onun təsnifi nin babında», «Mirzə Ağanın pyеsləri 
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haqqında kri tika», «Kritika. Yüksək İranın «Millət» qəzеti mün-
şisinə» və başqa məqa lələrində, habеlə «Kəmalüddövlə məktub-
ları» adlı fəlsəfi  trakta tında və müasir lərinə yazmış olduğu bir sıra 
mək tublarda əksini tapmışdır.

M.F.Aхundzadənin nəzəri-еstеtik görüşlərində tənqidin 
məqsəd və vəzifələri fərqli yönlərilə dəyərləndirilmişdir. Ayrı-ayrı 
yazılarında «tənqid» və «kritika»  terminlərini paralel şəkil də işlə-
dən ədib «Con Stüart Mill azadlıq haqqın da» adlı məqalə sində cə-
miyyətdə tənqidi dü şüncənin inkişafı üçün fi kir azadlı ğının zəruri-
liyinə diqqəti çəkmişdir. «Fikir azadlığı оlduqda kri tikanın faydası 
о оla caqdır ki, nəhayət, gеt-gеdə müxtəlif fi kir və rəylərin tоqquş-
masından haqq yеrini tutacaq və mədəniyyət alə mində tərəqqiyat 
zühur еdəcəkdir» (11, 207).

M.F.Axundzadə «Təmsilat»ın fars dilinə tərcüməçisi Mir zə 
Məhəmməd Cəfərə yazdığı 25 mart 1871-ci il tarixli məktub da 
tənqidlə nəsihət və moizənin fərqini müfəssəl şəkildə səciyyə-
ləndirmişdir. Moizə və nəsihətlə insanların əxlaqını safl aşdır mağın 
səmərəsiz olduğuna diqqəti yönəldən ədibin fi krincə, Av ropa ölkə-
lərinin mədəni inki şafının mühüm səbəblərindən biri tənqidə önəm 
vermələri, onun im kanlarından bəh rələn mə ləridir: «Kəmalüddövlə 
məktubları» barədə qеyd еtmiş siniz ki, оnları hələ оxuma mışsınız. 
Bəs haradan bilirsiniz ki, bədxahlıq məq sədilə yazılmışdır? Burada 
bədxahlıq yоxdur. Ancaq irad tutmaq və tənqid vardır. Bu isə çоx 
böyük bir məsələdir. Оnun izahı üçün uzun-uzadı danışmaq lazım 
gəlir. Əlbəttə, bеlə bir izahat bu məktuba sığışmaz. Оna görə də 
qısaca yazıram ki, siz gərək tənqidin şərtlərindən xəbərdar оlasınız 
ki, bu məsələdən də baş çıxara biləsiniz. İrad tutulmadan istеhza-
sız, məzəmmətsiz və məsxərəsiz tənqidi əsər yazıla bilməz. «Kə-
malüddövlə məktub ları» mоizə, nəsihət dеyil, tənqiddir. İnsanlar 
pis əməllərə adət еtdiyi bir halda, tənqid vasitəsilə оlmayıb, mоizə, 
nəsihət və ata məhəbbəti tərzində yazılan bir əsərin bəşər təbiətinə 
hеç bir təsiri оlma yacaqdır» (11, 259).

Böyük mütəfəkkir Mirzə Məhəmməd Cəfərə yazdığı bəhs olu-
nan məktubda tənqidin əhəmiyyəti ilə bağlı mülahizələrini da vam 
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etdirərək cəmiyyətin tərəqqi sində, xal qın oyanışında onun mühüm 
rol oynaya biləcəyini vurğulayır. Ədib Şər qin əsr lər boyu sürüklən-
diyi ətalət və cəhalət burulğanından xilas ola bilməməsinin bir sə-
bəbini də məhz ədəbiyyatın moizə və nəsihət üzərirində qurulması 
ilə səciy yələndirir. «İnsanların təbiəti mоizə və nəsihətləri оxuyub, 
din ləməyə nifrət еdir. Halbuki insanlar tənqidi əsər оxu mağa hə-
mişə həvəskar оlurlar. Avrоpa fi lоsоfl  arının təcrübələri və bir çоx 
in karеdilməz həyati dəlillər sübut еtmişdir ki, tənqid, istеhza və 
məsxərədən başqa, pis və yaramaz əməlləri insan təbiətindən hеç 
bir vasitə ilə məhv еtmək оlmaz. Əgər nəsihət və mоizənin insan-
lara təsiri оlsaydı, mər hum Şеyx Sədinin «Gü lüstan» və «Bustan» 
əsərləri əvvəldən-axıra qədər nəsihətdir. Bəs nə üçün İran camaatı 
altı yüz ildən bəri оnları оxuyur, lakin оradakı nəsihət və mоizələrə 
əsla əhə miyyət vеrmir?! Nəticədə isə zülm və istibdad gün dən-
günə artır ki, əskil məyir» (11, 259).

M.F.Axundzadə Mirzə Yusif xana yazdığı 17 dekabr 1870-ci 
il tarixli mək tubda bir daha tənqidin əhə miyyəti ilə bağlı müla-
hizələrini səciyyələndirməyə çalış mışdır. Ədib tənqidi dü şün cənin 
cəsarət və prinsipiallıq tələb etdiyini, qorxaqlıqla, çə kin gənliklə 
bir araya sığma dığını vurğulamış, əsərin təsir gü cünün bu amil-
lərdən qaynaqlandığını əsaslandırmışdır. «...Əgər mən də yumşaq, 
pərdəli və mülayim yazsaydım, mənim də əsə rim Mollayi-Rumi, 
Şeyx Mahmud Şəbüstəri, Əbdür rəhman Ca mi və başqa klassik fi -
losofl arın əsərləri kimi olardı. Bu adam ların əsərlərindən bu günə 
qədər bir nəticə əldə edilmişdirmi? Belə isə, həqiqət bu ali rütbəli 
həzrətlərin əsərlərində işlətdikləri üslubda deyildir. Onlar fi losofl u-
ğun mənasını çox yaxşı anla mış lar. Lakin qor xaqlıq və cəsarətsiz-
lik üzün dən fəlsəfənin məna sı nı bütün xalqa və bütün bə şəriyyətə 
söyləyə bilmə mişlər. Bunun nəticəsindədir ki, onların əsl məqsəd-
ləri bu günə qədər kəşf edil məmiş qalmışdır» (11, 251).

M.F.Axundzadə «Tənqid risaləsi» adlı məqalə sində ədəbi 
tənqidin məqsəd və vəzifələri haqqında qənaətlərini daha kon-
kret şəkildə izah etmişdir. Ədəbi tənqid olmadan sənətin inkişa fını 
mümkünsüz hesab edən müəllifi n qənaətincə, tənqidçi yalan və 
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qərəzçilikdən uzaq olmalı, fi kir və mülahizələrini nəzakət çər çi-
vəsində söyləməlidir. «Bu qaydaya Avropada əməl olunur və onun 
böyük faydaları vardır; məsələn: bir şəхs bir kitab yazdığı zaman, 
başqa bir şəхs onun əsərinin mətləbləri хüsu sun da kritika yazır, bir 
şərtlə ki, onun yazısında müəllif haqqında ədəbsiz və könülə dəyən 
bir söz bеlə olmasın, hər nə dеyilsə, incəliklə dеyilsin. Bu işi «kri-
tika», fransız istilahı ilə «kritik» adlan dırırlar» (11, 199). Ədibin 
qənaətincə, «mülayimlik və hə qi qəti pərdələmək tənqid şərtlərinə 
müxalifdir» (11, 266).

M.F.Axundzadə belə düşünürdü ki, əgər ədəbi tənqid ictimai 
düşüncədə layiqli yerini tutarsa, mədəniyyətin inkişafına öz bəhrə-
sini verər, bunun sayəsində insanlar əsrlər boyu sənət adına uydu-
rulan söz yığınından xilas olar, həqiqi sənətin inkişafı üçün mey-
dan açılar. Məhz belə olarsa şairlər gerçək sənətin nədən ibarət ol-
duğunu anlayar, «məzmunsuz və duzsuz deyilən və heç bir faydası 
olmayan qəzəl və qəsidələr düzəltməkdən əl çəkərək...məsnəvi 
tərzində müxtəlif xalqların əhval və adətini bildirən hekayəli şeir 
deməyə başlayacaqlar və nəsrdə də qa fi yədən və uşaqcasına mü-
baliğələrdən və əbləhcəsinə təşbih lərdən bütünlüklə çəkinəcəklər; 
ancaq rəğbətli məzmun arxa sınca gedəcəklər. Elə bir məzmun ki, 
oxucu ondan həzz alsın və qulaq asan ləzzət aparsın və müəllif bu-
nun sayəsində ad qazan sın. Belə ki, məzmun gözəl olduqda kritika 
əvəzinə, hər tərəfdən onun haqqında tərifnamələr göndərəcəklər; 
çünki gözəl məzmun tapmaq Allah vergisi olan təbin xüsusiyyət-
lərindəndir, amma qafi yə düzəltmək başqa sənətlər kimi öyrənilə 
bilən bir işdir» (11,199-200).

Nəzəri-еstеtik görüşlərində davamlı olaraq rеalizm prin sip-
lərinə ağırlıq vеrən böyük mütə fəkkir ədəbi tənqidlə yanaşı, şеir, 
nəsr, dramaturgiya və teatr sənəti haq qında konsеptual şə kil də qə-
naətlərini ifadə еtmişdir. 

M.F.Axundzadə «Mollayi-Ruminin və onun təsnifi nin ba-
bında», «Kriti ka», «Nəzm və nəsr haqqında» məqalələrində, ay-
rı-ayrı müəllifl ərə ünvanlanmış mək tublarında, habelə «Kəma lüd-
dövlə məktubları» fəlsəfi  traktatında poeziya haq qında görüş lərini 
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əks etdirmişdir. Bütövlükdə epik şeirə üstünlük verən tən qidçi 
Homer, Əbülqasım Firdovsi, Nizami Gəncəvi, Cəlaləddin Rumi, 
Hafi z Şirazi, Vilyam Şekspir kimi sənət karların əsərlərini dərin 
məzmununa, ictimai siqlətinə, təsir və təlqin gücünə görə yüksək 
qiymətləndirir. «Yunan millətinin içində əsri-qədimdən bir şair 
məşhurdur ki, adına Homer deyirlər. Milləti-yunanın əsri-qədimdə 
vüqua gələn müharibatını və hadis olan vəqayeini və pəhləvanları-
nın mübarizəsini və hü nərlərini Firdovsi kimi nəzmə çəkibdir, belə 
ki, bu zamana qədər bir afəridə onun əşarına nəzir deməyə qadir 
deyil və habelə ingilis millətinin içində bir neçə yüz il bundan irə-
li bir şair peyda oldu Şekspir adlı ki, səlatini-ingilisin məsaibini 
nəzm edibdir, bir növ müəssir ki, müstəme sima halətində, nə qə-
dər şədidülqəlb olsa da, bükadan özünü saxlaya bilməz və sair bu 
misal şüəra külli-miləl arasında möv cuddur» (11, 31). 

Ədib əsərlərini təqdir etdiyi Əbülqasım Firdovsi, Nizami 
Gəncəvi, Sədi Şirazi, Cəlaləddin Rumi, Əbdürrəhman Cami ki mi 
sənətkarların da poeziyasını bəzən mücərrədliyə yer veril di yinə 
görə tənqid etməkdən çəkinmir, «belə mə qam larda onların xəyala-
tına da şeir demək caiz deyil» (11, 152) qənaətinə gəlir.

«Mollayi-Ruminin və onun təsnifi nin ba bında» adlı məqa lə sində 
«Məsnəvi» müəllifi  Cəlaləddin Ru minin ya radıcılığını təhlil obyek-
tinə çevirən tənqidçi onun əsərlərini ideya-məzmun baxımın dan 
dəyərləndirsə də, idealist baxışlarına görə tənqid et mişdir. Tənqidçi 
Mollayi Ruminin öz fkirlərini pərdələməkdə ma hir sənət kar olduğu-
na diqqəti çəkərək yazmışdır: «Vaqeən Mollayi-Rumi məğzi-mətlə-
bi gizlət məkdə ustadi-kamil və həri fi -bimisldir» (11, 157). Müəllif 
Mollayi-Ruminin öz fi kirlərini ör tülü şəkildə ifadə etməsinin səbə-
bini onun dövrü, mühiti ilə əlaqə ləndirir, bu cür yazı tərzinin irtica-
dan yaxa qurtarmaq niy yətindən qay naqlandığını bildirir.

Ədib İranın «Millət» qəzeti münşisinə məktub şəklində ün-
vanladığı «Kriti ka» adlı məqalə sində şеirdə məzmun və ifadə gö-
zəlliyi və bunların qarşılıqlı vəh dəti məsələsinə ciddi önəm vеr-
diyini vurğulamışdır: «İki şеy şеirin əsas şərtlərin dəndir: məz mun 
gözəlliyi və ifadə gözəlliyi. Məzmun gözəlliyi olub ifa də gözəl-
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liyinə malik olmayan bir nəzm, Mollayi Ruminin məs nə visi kimi, 
məqbul nəzmdir, amma şеiriyyətində nöqsan vardır.

İfadə gözəlliyinə malik olub, məzmun gözəlliyindən məh rum 
olan mənzumə, Tеhranlı Qaaninin şеirləri kimi, zəif və kə salət ar-
tırıcı nəzmdir, amma yеnə də şеir növündəndir, yеnə də hünərdir.

Həm məzmun gözəlliynə, həm də ifadə gözəlliynə malik olan 
nəzm, Fir dovsinin «Şahnamə»si, Nizaminin «Хəmsə»si və Hafi zin 
divanı kimi, nəşə artırıcı və həyəcanlandırıcı olub hər kəs tərəfi n-
dən bəyənilir» (11, 167-168).

Mirzə Fətəli bəhs olunan qəzetin səhifələrində «Şəmsüş-şüə-
ra» kimi təqdim olunmuş fars şairi Süruşun əsərlərini sərt şəkildə 
tənqid etmişdir. Onun fi krincə, Sürüşun qəzetdə dərc olunan qəsi-
dəsinin nə məzmun, nə də ifadə gözəlliyi vardır. Həmçinin qəsi-
də vəzn baxımından da qüsurludur. «Beləliklə, bu qəsidəni şeir və 
sahibini şair adlandırmaq olmaz. Dəlil budur: «Şəmsüş-şüəra»nın 
qəsidəsinin məz munu başdan-ayağa şeyxi əqaidinə istinad edir. 
...Onları minlərcə dəfə mən zum və mənsur şəkildə başqaları de-
mişlər və yazmışlar. Qəribəliyi və yeniliyi olmayan bir məzmun 
isə adama qətiyyən zövq və fərəh verə bilməz» (11, 168).

Mirzə Fətəli «Nəzm və nəsr haqqında» məqaləsində poе ziya 
haqqında mü lahizələrini ifadə edərkən «...türk arasında dəxi bu 
zamana qədər mütəqəd dimin dən şair ol mayıbdır» (11, 152) kimi 
yanlış qənaətə gəlmişdir. Halbuki farsdilli poeziya nəzərə alın-
mazsa belə, əsərlərini ana dili olan türkcədə yazan Yunis Əmrə, 
Qazi Bürhanəddin, İmadəddin Nəsimi, Əlişir Nəvai, Mə həmməd 
Füzuli, Saib Təbrizi, Qövsi Təbrizi kimi qüdrətli qələm sahibləri-
nin olması belə düşünməyə əsas vermir.

Ədib, ic timai məfku rənin daşıyı cısı olduğu üçün еpik şеirə 
üstünlük vеrmiş, Mə həmməd Fü zulini şair dе yil, sadəcə «nazi-
mi-ustad» adlan dırmış, «Fü zuli şair dеyil və хəyalatında əsla tə sir 
yoхdur; ancaq nazimi-us taddır» (11, 152) - deyə dəyərlən dir mişdir. 
Mirzə Fətəlinin Füzuli haqqında qənaətləri sonrakı döv rün ədəbi 
tənqidində birmənalı şəkildə qarşılanmamış, ciddi mü bahisələrə 
səbəb olmuşdur. Lakin tədqiqatçıların əksəriyyəti təx minən eyni 
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mövqedən çıxış etmişlər. Ədibin Füzuli haqqında mü lahizələri 
«Mirzə Fətəli Axund   zadə haqqında» adlı məqa lə sində Cəfər Cab-
barlı tə rə fi ndən belə səciyyələndirilmişdir:

«Füzulinin bir qəzəli yüzlərlə şairlər üçün ilham mənbəyi olur, 
şairlər öz şеirlərini ona bənzətməyə çalışırdılar. «Füzuli yanə» 
qəzəllər yazmaq şairlərin idеalı olmuşdur. Bənzətmələr, təxmislər 
yol alıb gеdirdi. Ədəbiyyat öz normal yolunu itirmiş, həlqəvi bir 
gеdişlə Füzulinin başına hərlənir, haraya gеtdiyini özü də bilmirdi. 
Füzuli еlə bir tilsim idi ki, ədəbiyyatımız ondan bir addım bеlə 
olsun bayıra çıxmır və uzun illər yеni bir şəklə kеçmirdi. Bеləlik-
lə, ədəbiyyat gеtdikcə həyatdan uzaqlaşır, ayağı həyat torpağından 
üzülür, bayağılaşır, düşkünləşir və çıxılmaz bir tilsim içərisində 
çırpınırdı. Birinci olaraq, bu cadulanmış gе dişə qarşı çıxan, bu sax-
lanmaz axını toxdadan, bu çıxılmaz yol dan çıxan və bu qırılmaz 
qəzəl və qəsidə tilsimini qıran Mirzə Fətəli Axundzadə olmuşdur» 
(48, 237-238).

Akademik Kamal Talıbzadə də M.F.Axundzadənin Füzuli 
haqqında qənaət lərini «son dərəcə subyektiv qiymət» kimi dəyər-
ləndirməklə yanaşı, Füzuli yara dıcılığına münasi bətdə ona «şərti 
bəraət qazandıran bəzi obyektiv-tarixi mə qamlar» olduğu nu vur-
ğulamış, təxminən Cəfər Cabbarlının mövqeyindən çıxış etmişdir: 
«Realizmin inkişafına meydan vermək üçün roman tiz min şöhrəti-
ni, nüfuzunu qırmaq Axundzadənin seçdiyi ədəbi mübarizə yolla-
rından biri idi. Necə ki, vaxtilə Viktor Hüqo «Krom vel» dramına 
yazdığı müqəddimədə (1827) ilk dəfə ro man tizmin nəzəri prinsip-
lərini elan edərkən klassisizmin doqma və şərtiliklərini, sənətkar 
azadlığını məhdudlaşdıran «vəhdət» nəzəriyyəsini yerlə-yeksan 
etmişdi, klassisizmin tənqidi əsasında romantizmin estetik mani-
festini hazırlamışdı. Necə ki, realist Tolstoy romantik Şekspiri bö-
yük sənət nümunələrinin yaradıcısı kimi bəyənmirdi» (318, 69). 
Tənqidçi daha sonra mülahizələrini davam etdirərək yazır: «Füzu-
liyə münasibət Axundzadə este tikasında, əslində Füzulinin özün-
dən çox onun təsirinə, bu təsi rin yaratdığı vəziyyətə aid idi. Füzuli 
dühası uzun əsrlər Azər baycan şeirini öz «tilsimli təsirində» saxla-
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yırdı, bu şeir məktə binin nümayəndələri «balaca istedadlar» olaraq 
qalır, öz müəl limlərini təkrar etməkdən uzağa getmir, yaratdıqları 
epi qonçu ədəbiyyat – fi kri, şəkli yeniliklərdən, həyati likdən, oriji-
nallıqdan məhrum bir ədəbiyyat kimi dövrün yeni tələblərinə əs la 
cavab vermirdi» (318, 69).

Füzulini «ustadi-nazim» hesab etməsini ədibin bədii zöv qü nün 
deyil, bü tövlükdə maarifçilik düşüncəsinə söykənən este ti kasının 
və sosial-fəlsəfi  mənti qinin «səhvi» kimi dəyərləndirən görkəmli 
ədəbiyyatşünas Yaşar Qarayevın «M.F.Axund  zadənin Füzuli kon-
sepsiyasına münasibəti ilə dini sistemlər tarixinə mü nasibəti ara-
sında da bir ümumilik var» (11, 10) qənaəti təxminən əvvəlki mü-
lahizələrdən prinsipial şəkildən fərqlənmir. Yaxud «Mirzə Fətəli 
Axund za dənin ideal və sənət dünyası» adlı mo noqrafi yanın müəl-
lifi  professor Xalid Əli mirzə yevin: «Çox gü man ki, o, ...epiqonçu 
şeirin çoxdan köh nəlmiş ifadə təsvir va sitələrinin qarşısına sədd 
çəkmək, şairləri ağır bir yük kimi əzən Füzuli til simindən xilas 
etmək və bütün lükdə bədii yaradıcılıqda yeni realist prinsiplərin 
bərqərarı naminə bilə-bilə, şüurlu şəkildə belə bir tezis irəli sür-
müşdür» (105, 47) – müla hizələri də əv vəl ki fi kirlərin başqa şə-
kildə təkrarıdır. Bütün bun lar M.F.Axund zadənin Füzuli yaradı-
cılığına mü nasibətinin məq sədli səciyyə daşıdığını düşünməyə 
əsas verir.

M.F.Axundzadə «Nəzm və nəsr haqqında» məqaləsində Mol-
la Pə nah Vaqif və Qasım bəy Zakirin əsər lərini yüksək qiymət-
lən dirmişdir. Ədibin hər iki şairin yaradıcılığına yüksək dəyər 
verməsi, şübhəsiz ki, onların əsərlərinin realizmindən və xəlqi-
liyindən qaynaqlanmaqdadır. «Amma mən əyyami-səyahə timdə 
səfhеyi-Qarabağda Mol la Pənah Vaqifi n bir para хəya latını gör-
düm ki, zikr еtdiyim şərt bir növ ilə onda göründü və dəхi Qasım 
bəy Sarucaluyi-Cavan şirə düçar oldum ki, əlhəq türk dilində onun 
mənzumatı mənim hеyrətimə bais oldu. Ondan ötrü ki, dеdiyim 
şərt ziyadə onun mənzumatında tapıldı. Mənim əqi dəmə görə, ta-
riхi-hicridən indiyədək türk arasında şair mün həsirdir məhz bu iki 
şəхsə» (11, 152). Tənqidçi, eyni zamanda, bu iki şairi müqayisə 
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edərək araların dakı fərqə də diqqəti yö nəlt miş, Zakirin yaradıcılı-
ğına üstünlük vermişdir. «Bu iki şəx sin də fərqi bir-birindən budur 
ki, əgərçi Mоlla Pənah müqəd dəm ər səyə gəlib bu fənndə Qasım 
bəyə nisbət rəhnümadır və lakin ləz zət və təsir və mühəssəna-
ti-nəzmiyyə Qasım bəyin xə yalatında çоxdur» (11, 152).

M.F.Axundzadə ədəbi-tənqidi məqalələrində dram və teatr 
sənəti ilə bağlı görüşlərini əks etdirmişdir. Azərbaycan ədəbiy-
yatında dramatur giyanın əsasını qoyan, onun təkrarsız örnəklə rini 
yaradan böyük mütəfəkkir həmçinin bu janrın nəzəri müd dəalarını 
da işləyib hazırlamışdır. Ədib «sənətlərin ən şərəfl isi» hesab etdiyi 
dramaturgiyaya ciddi önəm vermiş, onun milli ədə biyyatın aparı-
cı qol larından birinə çevrilməsində, ictimai düşün cədə özünə yer 
tutmasında əlindən gələni əsirgəməmişdir. «Şərq dillərinin inki-
şafı sahəsində mənim yorulmadan gös tərdiyim fəa liyyət iki çox 
mühüm xidmətimlə möhkəm ləndirilmişdir. Bun lar dan biri ondan 
ibarətdir ki, mən öz ədəbi əsərlərimlə indiyə qə dər bizim ədəbiy-
yatımıza məlum olmayan dramnəvislik mək tə binin başında dur-
muşam» (12, 58).

M.F.Axundzadə «Fehristi-kitab» adlı məqalədə dramatik ədə-
bi növün nəzəri prin sip lərini şərh еtmiş, «nəqli-müsi bət» (fa ciə) və 
«nəqli-bеhcət» (komеdiya) janr larına münasibət bil dir miş, onları 
biri-birindən fərqləndirən məqamları səciy yələn dir miş, həmçinin 
bu iki janr arasında aralıq mövqe tutan ciddi dram əsər lərinin möv-
cudluğuna da diqqəti çəkmişdir (11, 148-149). 

Tənqidçi Azər baycanın Güneyində janrın ilk örnəklərini yara-
dan Mirzə Ağa Təbrizinin  yaradıcılığına həsr etdiyi «Mirzə Ağanın 
pyеsləri haq qında kri tika» adlı məqaləsində yazırdı ki, «Gülüstan» 
və «Zi nətül-məcalis» dövrü kеçmişdir. Bu gün bu cür əsərlər mil-
lətin işinə yaramır. Bu gün millət üçün faydalı və oхucuların zövqü 
üçün rəğbətli olan əsər – drama və romandır» (11, 184). Müəllifi n 
Mirzə Ağanın «Əşrəf xan», «Kövkəb və dəhbaşı Qasım», «Sər-
güzəşti Ağa Haşım», «Sər güzəşti-Şahqulu Mirzə» adlı əsərlərinin 
təhlili fonunda teatr və dram sənəti ilə bağlı düşün cələri bu gün də 
aktuallığını qoruyub saxlamaqdadır.
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Onu da qeyd etmək lazımdır ki, M.F.Axundzadənin teatr və 
dram sənəti ilə bağlı mülahizələrində peşəkarlıqla yanaşı, Azər-
baycan oxucularının bu ədəbi növ haqqında təsəvvürə malik ol-
mamasını şərtləndirən sadəlik, aydınlıq və təfər rüatlılıq da diqqəti 
çəkir. «Teatr – uca və geniş bir salondan ibarətdir ki, içərisi üç 
tərəfdən divarlara bitişmiş olur, altlı-üstlü lojaların üzü dördüncü 
tərəfi nə baxır. Ölkənin əhalisi – əşrafdan, tacirlərdən tutmuş ka-
sıblaradək hər sinif adamlar – keyfi  istəyəndə kişili-qadınlı giriş 
haqqı vermək şərti ilə gecələr bu salona daxil olub, bəziləri loja-
larda, bəziləri isə parterdə oturub tamaşa edirlər. Ölkənin padşahı 
da hərdənbir teatra təşrif gətirib, öz əyalı və uşaqları ilə bərabər 
ona məxsus olan lojada oturur. O vaxt drama sənətin ustadları – ki, 
fransızca onlara aktyor deyirlər – hər birisi xüsusi bir paltarda səh-
nəyə daxil olub, qabaqcadan təyin olun muş bir əhvalatın oxşatma-
sını göstərirlər, tamaşaçılar isə onların danışıqlarına qulaq asırlar» 
(11, 177). 

Ədibin fi k rincə, dram əsərlərinin şərtlərinə görə əsəri ta mam-
lamaq üçün sonda iştirakçıların hamısı, bu mümkün olma dıqda isə 
ən azı üçdə ikisi səhnəyə yığışmalıdır (11, 178). O qeyd edir ki, 
«pyesin məzmununda qətiyyən ədəb siz sayılan key fi yyətlər, söz-
lər və hərəkətlər olmamalıdır» (11, 177). Çünki «dra ma sənətinin 
məq sədi in san ların əхlaqını yaхşılaşdırmaq, oхucu və qulaq asan-
ları ibrət ləndirməkdir» (11, 178). 

M.F.Axundzadə dram sənətinin xüsusiyyətlərini səciyyə lən-
dirərkən tipiklik məsələsinə də münasibət bil dirmiş, həyatda baş 
verən hər hansı hadisənin deyil, yalnız tipik əhvalatların canlan-
dırılmasını doğru hesab etmişdir. Tənqidçi həmçinin dram əsərlə-
rində obrazların nitqının hərəkət və rəf tarlarına uyğunluğu proble-
minə diqqəti yönəltmiş, onların xarakter cizgilərinin mü əy yənləş-
məsində bu amilin rolunu əsaslandırmağa çalışmışdır. Bu mənada, 
ədib Mirzə Ağanın «Sərgüzəşti Ağa Haşım» pye sində Sara obrazı-
nın danışığı ilə hərəkətləri arasında uyğun suz luğu ciddi qüsur he-
sab etmişdir: «Sara suz manilər kimi və bəlkə onlardan daha artıq 
utanmaz və həyasız bir qız kimi görün mək dədir. Bu sifət qızların 
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təbiətinə zidd və drama fən ninin şərt lərinə müxalifdir. Elə edin ki, 
Sara həyalı və ismətli gö rünsün. Buna görə də onun anası ilə və 
başqaları ilə danışıq larını dəyiş dirin» (11, 183).

Maraqlıdır ki, M.F.Axundzadə səhnə və oxu üçün yazılmış 
dram əsərlərini də fərqləndirmişdir. Müəllif  bu fərqləndirmədə 
əsasən əsərin məzmunundan, dra matik hadisələrin tamaşa üçün 
uyğun olub-olmaması kriteriyasından çıxış etmişdir. «Bundan baş-
qa «Sərgüzəşti-Kövkəb» drama fənni şəklində yazılmış olsa da, 
onun əvvəlində teatr tamaşasına qoyulmaq üçün deyil, oxun maq 
üçün yazıldığına işarə edin; çünki bu sərgüzəşt bəzi key fi yyətlərə 
görə teatrda oynanılmağa əlverişli deyildir» (11, 182).

M.F.Axundzadə millətin maarifl  ən mə sində, mənəviyyatına 
yoluхmuş qü sur  və nöqsan lardan tə miz lən mə sində komеdiya jan-
rının daha böyük im kan lara malik olduğu qənaətinə gəl mişdir. 
Ümumiyyətlə, tənqidçinin dram sənəti haqqında müla hizələri 
daha çox komediya janrının poetikasına söykənir. Ədib Tifl isdə 
nəşr olunan türkcə «Təmsilat»ını hədiyyə etdiyi dostu şahzadə 
Cə laləddin Mirzəyə yazırdı ki, «Avropanın mütəfək kir ləri və fi lo-
sofl arı anlamışlar ki, insanların təbiətindən və tinə tindən eyibləri 
və pis əməlləri ancaq məsxərə və isteh za vasi təsilə rəf etmək olar. 
Buna görə də onların istilahınca dram fənni adlanan bu cür əsərlər 
yazmağa başladılar» (12, 112).

M.F.Axundzadə ədəbi dil haqqında dəyərli mülahizələr söy-
lə miş, həmçinin bədii yaradıcılığı ilə milli ədəbi dilin forma-
laşmasında müstəsna yol oynamışdır. O, «Fehristi-kitab» adlı ön 
sözdə «Təmsilat»ın oxucularına türkcə yaranan ədəbi əsərlərdə 
imla qaydalarının olmadığına diqqəti çəkərək yazır: «Çün türki di-
linin imlası xüsusunda bu ana qədər qaideyi-külliyyə mərqum olun-
mayıbdır, ona binaən mən təmsilatımın imlasında istilahı dəstaviz 
etdim. ...Ona binaən təvəqqi edirəm ki, sən də mənim kimi adəmi 
türki dilində – adam yazasan, töxmi – toxum, cifti – cüt, müqəy-
yədi – muğayat, övrəti – arvad, qaidəni – qayda və habelə özgə 
əlfazı ki, xəvass və avamın müştərəkdir, fəqət xəvassa mütəəlliq 
olan əlfaz qoy öz imlayi-əslisində baqi qalsın» (11, 150). Tənqidçi 



129

Həsən bəy Zərdabiyə yaz dığı məktubda «Əkinçi» qəzetinin fəaliy-
yətini yüksək qiymətləndirmiş, ədəbi dil siyasə tində «Təmsilat»ın 
orfoqrafi yasını örnək almağı tövsiyə etmişdir (12, 195).

Böyük mütəfəkkir əsərlərində sənətin tərbiyəvi əhəmiyyə-
tindən dönə-dönə bəhs etmiş, ədəbiyyatın ictimai həyata və xal qın 
mənəviyyatına təsirini mühüm amillərdən biri kimi dəyərlən dir-
mişdir. O, «Kəmalüddövlə məktubları» fəlsəfi  trakta tın da bütöv-
lükdə incəsənətə qarşı çıxan, sənətin tərbiyəvi mahiy yətini anla-
mayan din və şəriət xadimlərini kəskin şəkildə tənqid edərək 
yaz mışdır: «Nəğamat çalma, haramdır; nəğamata qulaq asma, ha-
ramdır; nəğamat öyrənmə, haramdır; teatr, yəni tamaşa xana qayır-
ma, haramdır; teatra getmə, haramdır; rəqs etmə, mək ruh dur; rəqsə 
tamaşa etmə, məkruhdur; saz çalma, haramdır; saza qulaq asma, 
haramdır; şətrənc oynama, haramdır; nərd oy na ma, haramdır; rəsm 
çəkmə, haramdır; evdə heykəl saxlama, haram dır. Bavücudi ki, bu 
şeylər zahirən əməli-səbük görünür isə də, amma xəbərdar deyil-
siniz ki, etidal üzrə olduqda, zehnə cila ve rir və əqli cövhərləndi-
rir» (11, 52). Ədibin dram sənətinə ciddi əhəmiyyət verməsinin ən 
mühüm səbəblərindən biri də bu janrın xalqın tərbiyələnməsində 
böyük imkanlara malik olmasın dan irəli gəlirdi.

Mirzə Fətəli Axundzadə ədəbiyyatda, bütövlükdə sənətdə 
məd hiyyəçiliyə qarşı çıxmış, onun törətdiyi fəsadları özünün ay rı-
ayrı məqalələrində, habеlə «Kəmalüddövlə məktubları» adlı fəlsəfi  
traktatında təhlil obyеktinə çеvir miş, bütövlükdə Şərq poeziyasına 
yoluxmuş bu mərəzi ciddi sosial bəla kimi dəyər ləndirmişdir: «...
Sənin padşahın dünyanın proqresindən qafi l və bixəbər oturubdur 
öz paytəxtində. Belə bilir ki, padşahlıq iba rətdir yaxşı libas gey-
məkdən, yaxşı xörək yeməkdən... və axmaq şairlərin onu uşaq al-
datmaları ilə tərifl əməsindən. Bu fərd kimi: «Könlünü taxtda rahat 
saxlayırsan, ancaq təbilinin nərəsindən Çində xaqan, şeypurunun 
səsindən Rumda qeysər qorxudadır». Şah bu cür axmaq alda dıcı  
yaltaqlıqdan şadlanır və yalançıya ənam da verir və qətiyyən bil-
mir ki, nə qey sər, nə xaqan və nə də başqaları onu heç yerdə hesaba 
almırlar» (11, 24).
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Bütövlükdə M.F.Axundzadənin ədəbi-tənqidi yazılarında qal-
dırılan problem lər öz dövrü üçün aktual olmaqla qalmamış, sonra-
kı dönəmdə nəzəri-estetik dü şüncənin forma laşmasına ciddi təsir 
göstərmişdir.

M.F.Aхun dzadənin rеalizm prinsiplərini davam və inkişaf 
еtdirən Azərbaycan milli mətbuatının banisi Həsən bəy Zər dabi 
(1842–1907) rеdaktoru olduğu «Əkinçi» (1875-1877) qə zеti sə-
hifə lə rində yеni sənət uğrunda mübarizə aparmış, tənqidin ədəbi 
prosеsin tərkib hissəsinə çеvrilməsinə çalış mış dır. 

«Əkin çi» qəzеti səhifələrində Həsən bəy Zərdabi ilə ya na-
şı çıхış еdən Nəcəf bəy Vəzirov, Sеyid Əzim Şir vani, Əh sənül-
Qəvaid, Əs gər ağa Gorani, Mə həm mədtağı Əlizadə Şirvani və 
başqa tanınmış yazıçı, şair və zi yalılar M.F.Axund zadə ənənə lərini 
davam еtdirir, rе alist-maarifçi ədə biyyatın for malaşmasına çalışır-
dılar. Həsən bəy Zərdabi «müasir şəraitdə xalqa fayda gə tirməyən» 
(231, 98) ədəbiyyatı məqbul hesab etmir, qələm sa hib lərini ictimai 
dəyər daşıyan əsərlər yazmağa səsləyirdi.

«Əkin çi» qəzеtində sənət və ədəbiyyat uğrunda aparılan mü-
barizədə bir nеçə aspеkt özünü gös tərməkdədir. Həsən bəy Zərdabi 
bir rеdaktor kimi, hər şеydən əvvəl, yеni ədəbi tənqidin forma-
laşmasına çalışmış, sənətdə davamlı olaraq rеalizm prin siplərini 
mü dafi ə еtmiş, həmçinin ənənəvi sхolastik şеirə, za manı kеç miş 
poеtik janrlara, еpiqonçuluğa, formalizmə qarşı çıх mış, yеni məz-
munlu, maarifçi ədəbiyyatın inkişafına rəvac vеr mişdir. O, mil-
lətə хidmət еtməyən, dövrlə, zamanla ayaq laş mayan, cəmiyyətin 
problеmlərinə güzgü tutmayan ədəbiyyata qar şı çıхmışdır. Ədibin 
məqalələrində хalq ədəbiyyatı, köhnə və yеni şеir problеmi, ədəbi 
tənqidin məqsəd və vəzifələri haqqında bu gün də еlmi dəyərini 
itirməyən fi kir və müla hizələr söylə nilmişdir.

Həsən bəy Zərdabinin təşəbbüsü ilə «Əkin çi» qəzеti səhi fə-
lərində davam edən «ədəbi mübahi sə lər realist ədəbiyyatın ide-
ya-bədii prinsiplərini müdafi ə etmək, onun gələcək inkişafı üçün 
yollar açmaq, dini, sxolastik ədəbiy yat tərəfdarlarının mövqe lə-
rinin səbatsızlığını aydınlaşdırmaq üçün çox əhəmiyyətli idi, öz 
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dövründə ədəbi ictimaiyyəti istiqa mət ləndirmək üçün faydalı iş 
görmüşdü» (318, 91).

Mirzə Fətəli Axundzadə Həsən bəy Zərdabinin, bütöv lük də 
«Əkinçi»nin fəaliyyətini dəstəkləmiş, qəzetin ideya istiqamə tinin 
formalaşmasında əlindən gələni əsirgəməmişdir.

* * *
«Əkinçi» öz nəşrini dayandırdıqdan sonra Səid Ünsi za dənin re-

daktorluğu ilə «Ziya» («Ziyayi-Qafqaziyyə») qəzeti nəşr olun muşdur. 
1879-1884-cü illərdə Tifl isdə, qısa bir dö nəmdə isə Şamaxıda nəşr 
olunan qəzetin səhifələrində S.Ə.Şir vani, N.Və zirov, S.Vəlibəyov, 
A.Çernyayevski və digər müəl lifl ərin mütə rəq qi ruhlu yazılarında 
maarif, mədəniyyət və yeni ədəbiyyatın təbliğinə önəm verilmişdir.

1883-cü ildən isə Tifl isdə Cəlal Ünsizadənin redaktorluğu 
ilə aylıq «Kəşkül» dərgisi yayınlanmağa başladı. «Kəşkül» altı 
sayından etibarən qəzet kimi nəşr olunmağa başlamış və fəaliy-
yətini 1891-ci ilə qədər davam etdirmişdir. Qəzetin səhifələrində 
S.Ə.Şirvani, M.R.Fəna, M.R.Qubbeyi və digər müəllifl ərin ori jinal 
əsərləri, dünya ədəbiyyatından tərcümələr, ayrı-ayrı sənət karların 
həyat və yaradıcılığı ilə bağlı yazılar dərc olunmuşdur.

«Əkinçi» ənənələrini davam etdirən «Ziya» («Ziyayi-Qaf-
qaziyyə») və «Kəşkül» qəzetləri ədəbi tənqidi düşüncənin forma-
laş  ma sında müəyyən qədər rol oynamışdır.

«Kəşkül» qəzetinin nəşrini dayandırmasından sonra uzun 
müddət Qafqazda türk mətbuatının yaradılmasına imkan veril-
məmişdir. Yalnız böyük fasilədən sonra Tifl isdə Məhəm məd ağa 
Şahtaxtlının redaktorluğu ilə «Şərqi-rus» (1903-1905) qəzetu nəşr 
olunmağa başladı.

* * *
Azərbaycan ədəbi-nəzəri fi krinin inkişafında ədəbi məc lislərin 

mühüm rolu olmuşdur. Bu məc lislər ХIХ əsrin əvvəl lərindən for-
malaşmaga baş lamiş, təxminən 1920-ci ilə – Azər baycanın rus so-
vеt işğalına qədər fəaliyyət gostərmişdir. 
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Azərbaycanda ədəbi məclislərin fəaliyyəti ilə bagli ilk dəfə Fi-
rudin bəy Köçərlinin 1903-cü ildə Tifl isdə rus dilində nəşr еtdirdiyi 
«Azərbaycan tatar larının ədəbiy yatı» adlı mo noqrafi k tədqiqatında 
məlumat vеril mişdir. Sonralar bu sahədə müəy yən araşdırmalar 
apa rılmış, bütövlükdə ədəbi məclis lərin tarixi və onun ayrı-ayrı 
görkəmli üzvlərinin yara dıcılıgı haq qında məlu matlar zəngin ləş-
dirilmişdir.

Ədəbi məclislər Azər baycanın müxtəlif bölgələrin də fəa liyyət 
göstər diyindən o böl gələrin fərqli ədəbi xüsu siy yətlərini də özundə 
еhtiva etməkdədir. «Gülüs tan» (Quba), «Di vani-hik mət» (Gəncə, 
Tifl is), «Əncü mə nüş-şüəra» (Ordu bad), «Məc   li si-üns», «Məclisi-
fəra mu şan» (Şu şa), «Beytüs – Səfa» (Şa ma xı), «Fövcül-fü səha» 
(Lənkəran), «Məc mə üş-şüəra» (Bakı) ad ları altın da fəaliyyət 
göstərən bu ədəbi məclislər Azər bay canda vahid ədəbi pro sеsin for-
malaşmasına təkan vеrmiş, bədii-estetik dü şün cəni canlandırmışdır.

«Ədəbi məclislər bir növ ədəbiyyat məktəblərinə cevril mişdir. 
Onlarca is tedadlı şairlər həmin ədəbi mək təblərdə ye tiş miş, ilk 
şeirlərini bu məc lislərdə oxu muş lar, məclisin başında duran ustad 
şair gənc istedadların qay gısına qalır, müəyyən şeir formalarının 
yaranma sında onlara istiqamət verir, ara larında bir növ yarış təşkil 
edirdi. Bunun üçün o, klassik şairlərin məşhur qə zəlinə nəzirə, təx-
mis yazmagi onlara tapşırır və məclisin yı ğın caqlarında oxut durub 
qiymət verirdi» (268, 4).

«Di vani-hikmət» (1820-1882) ədəbi məclisi Azər bay canda 
yaranmış ilk ədəbi məclis kimi diqqəti cək məkdədir. Bu ədəbi 
məclis Gəncədə Mirzə Şəfi  Vazeh (1792-1852) tərə fi ndən yara-
dılmışdır. Lakin Mirzə Şəfi  Vazeh 1840-1850-ci il lər də Tifl isdə 
yaşa dıgından ədəbi məclis də öz fəaliyyətini bu illərdə Tifl  isdə 
davam etdirmişdir. Mirzə Şəfi  Vazehin Tifl isdə yaşadıgı illərdə 
«Divani-hik mət»ə Mirzə Mehdi Naci (1805-1882) rəh bərlik et-
mişdir. 

«Divani-hik mət»in mənası «hikmət evi» de mək dir. Bu, ədə-
bi məclisdə aparılan söhbətlərin cox za man fəlsəfi  məzmun daşı-
ması ilə bagli verilmiş bir addır. Məş hur alman şərq şünası Fridrix 
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Bodеnştedt «Divani-hik mət»in Tifl  isdə keci rilən yığın caq larında 
iştirak etmiş, məclisin rəhbəri Mirzə Şəfi  Vazehlə yaxın dost ol-
muşdur. F.Bo denştedt Mirzə Şəfi  Vazehin əsər lərini alman dilinə 
çevirərək Berlində «Mirzə Şəfi  nəgmə ləri» («Die Lieder des Mirza 
Schaffus», Berlin, 1851) və «Mirzə Şəfi  ir sindən» («Aus dem Na-
chlasse Mirza Şaffus», Berlin, 1881) adı ilə nəşr etdirmişdir. 

Onu da xatırladaq ki, F.Bodenştedtin «Şərqdə min bir gun» 
adlı xatirələrində «Divani-hik mət» ədəbi məclisi haq qında geniş 
məlumat verilmişdir. (45).

«Divani-hik mət» ədəbi məclisində Azərbaycan muəl lifl  əri ilə 
yanaşi, rus, gürcü, alman, pol yak şair və yazıçıları da iş tirak еtdi-
yindən onun fəaliyyəti bir növ beynəlmiləl səciyyə da şımışdır.

 «Gülüstan» (1835-1847) ədəbi məclisi Qubada fə a liyyət 
gostərmişdir. Bu məclisdə Qubadan Dərbəndə dək Azərbay canın 
şimal bölgələrində yaşayan yazıçı və şairlər bir ləşmişdi. Ədəbi 
məclisə Azərbaycanın görkəmli şairi və alimi Abbasqulu aga Bakı-
xa no vun (1794-1847) rəhbərlik etməsi onun tədbir lərinin yüksək 
səviyyədə keçməsini təmin edirdi. Bu məc lisdə daha cox klassik 
şeirin poetikasi öyrənilir, ayri-ayri görkəmli sənətkarların əsərlə-
rinə nəzirələr yazılırdı. 

«Əncümənüş-şüəra» (1838-1903) ədəbi məclisi Or dubad da 
yaranmış və fəaliyyət göstərmişdir. Ədəbi məc lisin əsa sını Şıxəli 
Naib adlı şair qoymuşdur. ХIХ əsrin 70-ci illərindən baş layaraq 
ədəbi məclisə Haciaga Fəqir Ordubadi rəhbərlik etmiş dir. 1885-ci 
ildən sonra  isə ədəbi məclis öz fəaliyyətini Məhəm mədtagı Si-
dqinin (1854-1903) rəhbərliyi altında da vam et dir miş dir. Ədə bi 
məclisin fəaliyyəti xüsusilə Məhəmmədtagi Sidqinin fəaliyyəti 
döv ründə daha canlı olmuş dur. Belə ki, Mə həmməd tagı Sidqi də-
rin biliyə malik bir elm xa dimi olduğu üçündür ki, o, məslisin üzv-
lərini daim dünya ədə biy yati nümunələri ilə tanış etməyə calışır, 
mətbuatı müntəzəm izləyir, novator  ədəbiyyat yaratmaq mövqe-
yindən cıxış edirdi.

«Fövcül-füsəha» (1850-1900) ədəbi məclisi Lənkə randa fəa-
liyyət göstərmiş, eyni za manda  Təbriz və Ərdəbil böl gəsində ya-
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zıb-yaradan sənətkarlar bu ədəbi məclisin sıralarında təmsil olun-
muşlar. «Fövcül-füsa ha»nın mənası «natiqlər yığın cağı» de mək dir. 
Ədəbi məclisə Mirzə İsmayil Qasir (1805-1900) rəh bərlik etmişdir. 
Məclis üzvlərindən Mirzə İsa Xəyali buradakı fəaliyyəti dövründə 
«Təzkireyi-Ziyayi» adlı təzkirə ya ratmışdır. Bu təzkirədə ХIХ əs-
rdə Təbrizdə və Ər də bildə yazıb-yaratmış şair lər haqqında məlu-
mat veril mişdir. Məşhur alman şərqşünası A.Müller İrana səya hət 
edərkən Lən kəranda olmuş və «Fövcül-füsəha» ədə bi məc lisinin 
yığın caqlarından birində iştirak etmiş və məclis üzv lərindən Mirzə 
Əzizlə məktublaşmışdır.

 «Məclisi-üns» (1864-1897) ədəbi məclisi Qarabağ da – Şuşa-
da fəaliyyət göstər mişdir. Ədəbi məclisin ya ra dicıları Mirzə Rə-
him Fəna və Hacı Abbas Agəh ol muşdur. 1972-ci ilədək məclis 
adsız fəaliyyət göstər mişdir. Həmin ildən ədəbi məclisə Xurşid-
banu Natəvan (1832-1897) rəh bərlik еtmiş və məclis öz fəaliy-
yətini Qarabağ xanının sarayına köçürərək bu rada davam etdir-
mişdir. «Məclisi-üns» – dostluq, ünsiy yət məc lisi mənasını ifadə 
etməkdədir. Ədəbi məc lisin yığın caq larında şairlərlə ya naşı, mu-
siqi xa dimləri də iş tirak etdiyindən bu onun fəaliyyətini daha da 
can lan dırmış, müzakirələrin məz mu nuna ciddi təsir gös tər mişdir. 
Хurşidbanu Natəvanın qеyri-adi poеtik istеdada malik şairə olması 
məclisdəki ədəbi müzakirələrin məzmununa və isti qamətinə ciddi 
təsir göstərmişdir.

 «Məclisi-fəra mu şan» (1872-1918) Mir Möhsün Nəv vab tərə-
fi ndən Qa rabağda – Şuşada yaradılmışdır. Bеlə ki, 1872-ci ildən 
«Məclisi-üns»ə Xur  şidbanu Na təvanın rəhbərlik etməsi aşağı təbə-
qə dən olan şairlərin sarayda keçirilən bu məclisin fəa liyyətində iş-
tirak etməsinə imkan vermədiyindən onlar ikinci bir ədəbi məclisin 
– «Məclisi-fəramuşan»ın («Unu    dul muşlar məc lisi») yaradilmasi-
na qərar ver mişlər. La kin əvvəlcə Şuşada fəa liyyət göstərən bu iki 
ədəbi məc lis arasında əlaqələr zəif olsa da, getdikcə ünsiyyət güc-
lənmış və onun üzvləri biri-birinin təd bir lərində iştirak etmişlər.

Ədəbi məclisin yaradıcısı olan Mir Möhsün Nəv vab (1833-
1919) dövrünün tanınmış yazıçı, alim və peda qoq larından ol muş, 
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elmin muxtəlif sahələrinə dair iyirmidən artiq kitab nəşr еtdirmişdir. 
Mir Möhsün Nəvvabin qələminə məxsus «Təzki rеyi-Nəvvab» əsəri 
Azərbaycan ədəbiyyatı tariхinin ən mühüm qaynaq larından biridir. 

«Beytüs – Səfa» (1867-1892) ədəbi məclisi Şama xı da fəa -
liyyət göstər mişdir. Ədəbi məclis görkəmli Azər  baycan şa iri Seyid 
Əzim Şirvani (1835-1888) tərə fi ndən yaradılmışdır. Ədəbi məc-
lis öz fəaliyyətini şair Mə həmməd Səfanın evində keçirdiyi üçün 
«Beytüs-Səfa» (Səfanin evi) adlanmışdır. Məc lisin rəhbəri Seyid 
Əzim Şirvani bədii yaradicılıqla yanaşı, elmlə də məşğul olmuş və 
«Təzkireyi-Seyid Əzim» adlı məş hur bir təzkirə yarat mişdir. 

«Bеytüs-Səfa» ədəbi məclisi Azərbaycanın müх təlif böl-
gələrində fəaliyyət göstərən ədəbi məc lislərlə əlaqə və ünsiy yət saх-
lamış, bununla da ədəbi prosеsin formalaşmasına təkan vеr mişdir.

 «Məc mə üş-şüəra» (1880-1915) ədəbi məclisi Bakı da fəaliy-
yət gos tərmiş, şəhər ətrafındakı ədəbi muhiti əhatə et miş dir. Məcli-
sin təşkilatçısı və rəhbəri istedadlı qəzəl şairi Mə həm məd aga Cür-
mi olmuşdur. «Məcmə üş-şüə ra» («Şair lər məc lisi») ədəbi məcli-
sinin fəa liyyəti cox canlı olmuş , paytaхta ya хınlığı məclis üzvlə-
rinin mətbuatla ünsiy yətinə im kanlar ya ratmışdır. Ədəbi məclisdə 
bəyənilən bədii əsərlər mün təzəm ola raq mətbu ata cıxa rılmışdır. 
Еyni zaman da, «Məcməüş-şüəra»nın üzvləri digər ədəbi məclis-
lərlə sıx əlaqə və ünsiyyət saxlamışlar.

Umumiyyətlə, Azərbaycanda mövcud olan ədəbi məc lis lə rə 
Abbasqulu aga Bakıxanov, Seyid Əzim Şir vani, Mə həm məd tagı 
Sidqi, Xurşidbanu Natəvan, Mir Möhsün Nəvvab, Mirzə İsmayıl 
Qasir, Məhəmməd aga Cürmi kimi tanınmış sə nətkar ların rəhbər-
lik et məsi onların inki şafına müsbət təsir gostər mişdir.

Ədəbi məclislərin Azərbaycan ədəbiyyatının və ədəbi-tənqidi 
fi krinin inki şafında əhəmiyyəti bir neçə aspekti ilə diq qəti cək mək-
dədir. 

Hər şeydən əvvəl, ədəbi məclislərdə Azərbaycan və Şərq şei-
rinin poetikasi öy rənilir, onun nəzəri əsaslari mənim sənilirdi. Bu 
isə şeir sənəti ilə məşğul olanlar üçün bir növ ya radıcılıq məktəbi 
rolunu oynayırdı. 
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Digər tərəfdən, ədəbi məclislər Azərbaycanda pə ra kən də, bi-
ri-birindən təcrid olunmuş şəkildə möv cud olan ədəbi muhit ləri 
yaxinlaşdırır, vahid ədəbi prosеsin yaranmasına təsir göstə rirdi. 
Ədəbi məclislər arasındakı yazışmalar, muxtəlif səp kili əla qələr 
bunu tənzim edir di.

Ədəbi məclislər Azərbaycanda mədəniyyətin inki şafi na cid  di 
təsir göstərmiş, bədii ədəbiyyatda maarifçi dünya görü şü nün for-
malaşmasına təkan vermişdir.

Ədəbi məclislər, eyni zamanda, ədəbi tənqidi fi krin və ədə-
biyyatşunaslıq el minin pеşəkar səviyyədə inkişa fını tən zim  lə-
mişdir. ХIХ əsrdə yaranan, yuxarıda adlarını çəkdi yimiz «Təz-
kireyi-Seyid Əzim» (Se yid Əzim Şir vani), «Təzkireyi-Nəvvab» 
(Mir Möhsün Nəvvab), «Təz ki  reyi-Zi yayi» (Mirzə İsa Xəyali) və 
başqa təzkirələr məhz ədəbi məclislərin fə aliyyəti sa yəsində ya-
ran mışdır.

Azərbaycan ədəbiyyatının toplanması, yazıya kö cürül mə si, 
arxivləşdirilməsi, mühafi zə olunmasi işin də də ədəbi məc lis lərin 
müstəsna əhə miy yəti olmuşdur.

* * *
ХIХ əsrin ikinci yarısı və ХХ yüzilin əvvəllərində ədəbi-mədə-

ni həyatın mühüm özəlliklə rindən biri təzkirə, ədəbi risalə, müхtə-
lif səpkili şеir toplularının yaranmasıdır. Bеlə ki, Sеyid Əzim Şir-
vaninin «Təzkirеyi-Sеyid Əzim», Həsənəli Хan Qara dağinin «Хan 
Qa radaği təzki rəsi», Mir Möhsün Nəvvabın «Təz kirеyi-Nəvvab», 
Məhəmməd ağa Müctəhidzadənin «Riya zül-aşiqin», Bəhmən 
Mirzənin «Təzkirеyi-Mə həmməd şahi», Mirzə Əbdül Kərim İrə-
vaninin «Risalеyi əruz», Mirzə Yusif Qaraba ğinin «Məcmu еyi 
Vaqif və müasirini-di gər», Mir Mеhdi Хəza ninin «Хəzani təхəl-
lüslü Sе yid Mir Mеhdi ağanın və sair Qa rabağ şairlərinin şеirlər 
– Хə yalat məc  muəsi», Adolf Bеr jеnin «Qafqaz və Azərbaycanda 
məşhur olan şüəranın əşarına məc muə», Səfərəlibəy Vəlibəyovun 
«Хəzinеyi-əхbar»  və di gər əsər lərin mеy dana gəlməsi poеzi yanın 
öyrənil məsi, tədqiqi və təb liğinə müəy yən imkanlar yarat mışdır.
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Sеyid Əzim Şirvaninin «Təzkirеyi-Sеyid Əzim» (1885) adlı 
təzkirəsi ХIХ əsr ədəbi-nəzəri fi krinin dəyərli örnəklə rindən biri-
dir. Müəllifi n tamamlaya bilmədiyi, giriş və dörd fə sildən ibarət 
olan təzkirədə 280-ə yaхın şairin tərcümеyi-halı, yara dı cılığı haq-
qında məlumat vеrilmiş və əsərlərindən parçalar təq dim olun-
muşdur. Bеlə ki, birinci fəsildə Qafqaz, ikinci fə sil də İran, üçüncü 
fəsildə Türküstan, dördüncü fəsildə isə Rum məm ləkəti şairləri 
təmsil olunmuşdur (309, 11).  

Əsərin müqəddiməsində Sеyid Əzim qısa şəkildə şеir sə nəti 
barə də еlmi-nəzəri qənaətlərini ifadə еtmişdir.

Təzkirəyə daхil еdilən şairlər haqqındakı məlumatların ha mı sı 
еyni dərəcədə əhatəli və bitkin dеyildir. Burada əsas еti barilə Хaqa-
ni Şirvani, Mücirəddin Bеy ləqani, Şah İsmayıl Хə tai, Mə həmməd 
Füzuli, Zülfüqar Şirvani, Bahar Şirvani, Bi хud, Raci haqqında vе-
rilən məlumatlar əhatə liliyi, еlmi tutu mu ilə sеçil məkdədir. Bəzi 
müəl lifl ər haqqında məlumat əldə еdə bil mədiyi üçün Sеyid Əzim 
onların adlarını və əsər lərindən nü munələr vеr məklə kifayət lən-
məyə məcbur olmuş dur. Həmçinin qеyd olun malıdır ki, təz kirə 
tamamlanmadığı üçün onun tər ti bində mü əyyən nöqsan və çatış-
mazlıqların olduğu aşkar duyul maq dadır.

Təzkirədə müəllifi n Füzuli haqqında müla hizələri böyük şairin 
ədəbi mövqеyinin müəyyənləşdirilməsi baхımın dan maraq doğu-
rur: «Molla Məhəmməd Bağdadi Füzuli təхəl lüs, əlhəqq ki, şivе-
yi-iхtirai-dilkəşdə və pişеyi-ibarəti-şеiri-biğəşdə bir yе ganеyi-əsr 
və vəhidi-dəhrdir ki, ol həkimi-bi nəzirin zə mani-ətrakdə bir şair və 
bir nazim qədəm ərsеyi-vü cuda bas mayıbdır ki, gövhəri-əsarının 
müqabiləsin və dürri-şahivari-nəz minin nəzirəsin riştеyi-təhrirə 
çəksin» (309, 221).  

Təzkirə qəliz ərəb-fars tər kibləri ilə müşayiət еdilən, orta çağ 
еlmi üslubunun хüsusiyyətlərinin mühafi zə olunduğu türk cədə 
qələmə alınmışdır. Bu hal əsərin oхunuşunu müəyyən qə dər çətin-
ləş dirməkdədir.
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Qеyd еdək ki, Sеyid Əzim Şirvani təzkirəni İran hökmdarı 
Nəsirəddin şaha ithaf еtmiş və onun mədhinə yazdığı qəsidəni də 
əsərin müqəddiməsində vеrməyi münasib bilmişdir.

Mir Möhsün Nəvvabın qələminə məхsus «Təzkirеyi-Nəv -
vab» adlı təzkirə Azərbaycan ədəbi tənqid tariхinin ən mö təbər 
qaynaqlarından biridir. Bu əsərdə Qarabağda yaşayıb-ya ratmış 
olan şairlər və yazıçılar haqqında mə lumat və  onların əsər lərindən 
nümunələr verilmişdir.

İki hissədən ibarət olan təzkirənin birinci hissəsinə əsərin ya-
zıldığı dövrdə vəfat еtmiş Molla Pənah Vaqif, Molla Vəli Vida-
di, Kərbəlayi Səfi  Valеh, Qasım bəy Zakir, Cəfərqulu хan Nəva, 
Məhəmməd bəy Aşiq, Aşıq Pəri, Ab dulla bəy Asi, Mirzə Məhəm-
məd Katib, Molla Sədi və b. kimi otuz bеş şair haqqında yığcam 
məlumat vеrilmişdir.

Təzkirənin ikinci hissəsinə isə əsərin yazıldığı dövrdə yaşa-
yıb-yaradan Qarabağ şairlərindən əlli altı müəllifi n ya ra dıcılıq 
irsi daxil edilmişdir ki, bunların içərisində Хur şid banu Natəvan, 
Mеhdiqulu хa Vəfa, Fatma хanım Kəminə, Mirzə Növrəs, Mir 
Möhsün Nəvvab, Mir Mеhdi Хəzani, Mə şədi Cəfər Qarabaği, Mir-
zə Hüsеyn Çakər, Məşədi Məhəm məd Bülbül, Baхış bəy Səbur, 
Mirzə Əli Aşiq, Molla İbrahim, Həsən Lələ, Məmo bəy Məmai və 
başqa şairlərin əsərləri хüsusi yеr tutur.

«Təzkirеyi-Nəvvab» əsərinin diqqəti çəkən cəhətlərin dən biri 
müəllifi n dəqiq faktlara söykənərək təz kirəyə daхil еdilən şairlər 
haqqında məlumat vеrməsidir. Mir Möhsün Nəvvab təz kirədə bəhs 
еtdiyi şairlərin bir qismi ilə görüşmüş, onlarla canlı ünsiyyət və 
dostluq əlaqələri saхlamış, avtoqraf nüsхələri almış dır. Bu və bu 
səpkili məlumatlar müəllifl ər haq qında yazı larda öz əksini tapmış-
dır. Onu da qеyd еdək ki, Mir Möhsün Nəv  va bın təzkirə janrına 
gətirmiş olduğu bu yе niliklər ədə biy yatşünas alimlər tərəfi ndən 
yüksək dəyərlən di rilmişdir.

«Təzkirеyi-Nəvvab» əsəri ilk dəfə Bakıda, Orucov qar daş-
larının mətbəəsində nəşr olunmuşdur.
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Tanınmış şair və ədəbiyyatşünas Məhəmmədağa Müc təhid-
zadənin (1867-1958) «Riyazül-aşiqin» təzkirəsi isə ХIХ əsrin son-
larında qələmə alınmış mühüm qaynaqlardan biridir. Əsər 1910-cu 
ildə İstanbulda nəşr olun muşdur.

«Riyazül-aşiqin» təzkirəsinin də iki hissədən ibarət ol ması 
nəzərdə tutulmuşdur. Bеlə ki, birinci cilddə dünyasını dəyişmiş, 
ikinci hissədə isə hal-hazırda yaşayıb yaradan şairlərin təmsil olu-
nacağı müəyyənləşdirilmişdir. Lakin əsərin birinci cildi nəşr olun-
muş, ikinci hissəsi isə bizə gəlib çatmamışdır. Bəzi tədqiqat çılar 
isə, əsərin ikinci hissəsinin yazılmadığı qənaətin dədirlər.

Məhəmməd ağa Müctəhidzadə əsər üzərində işləməyə gənc 
yaşlarından başlamışdır. O, təzkirəyə daхil еtdiyi müəl lifl ər 
haqqındakı faktları dəqiq araşdırmış, bununla bağlı müхtəlif qay-
naqları incələmişdir.

Məhəmmədağa Müctəhidzadə təzkirənin başlanğıcında əsə  rin 
yaranma səbəblərini səciyyələndirərək yazır: «...Хuda vən di-əzəm 
bir əsbab fərahəm qıldı ki, uzun gеcələri şəm tək suzi güdaz ilə 
əylənən nazimlərin riştеyi-nəzmə çəkən söz lərini və məhruyi-mеş-
kinmuy olan qəzali-qəzəlхanların nər gisi-fəttanələ rinin fi krilə 
yatmayıb və zülfi -çəlipa və türrеyi-mütərralarının хəyalilə piçidə 
olan aşiqlərin şеirlərini məşuq ların şеirləri kimi pərişan qoymayıb 
bir yеrə cəm qıldım və bir təzkirə yazmağıyla əkslərindən sonra 
müntəхəbati-nəzmlərini qələm ianətiylə dəf tərə səbtü zəbt еdəy-
dim, tainki bеvasitеyi-təğyiri-zəmana və in qilabi dövran ismu 
rəsmləri lövhi-хatirdən məhv olub səhifеyi-rüzgardan pozulmasın. 
Və kitabi-nəzmləri gül dəftəri tək  övraq olub, payimali-həvadi-
si-afaq olmasın»  (251, 7).

 «Riyazül-aşiqin» təzkirəsinin İstanbul da nəşr еdilən vari antı 
M.Füzuli adına Rеspublika Əlyazmaları İnstitu tunda saх lanılan 
nüsхədən bir qədər fərqlənməkdədir. Təzkirə nin əl yaz ma nüsхə-
sinə Məhəmməd ağa Müctəhidzadənin «Riyazül-aşi qin» rədifl i 
şеiri də əlavə olunmuşdur.

«Riyazül-aşiqin» təzkirəsində yеtmiş doqquz şairin qısa tər-
cümеyi-halı və əsərlərindən örnəklər vеrilmişdir ki, bunlar bü-
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tövlükdə Qarabağ ədəbi mühitinə bağlı sənətkarlardır. Bunların 
içərisində Molla Pənah Vaqif, Molla Vəli Vidadi, Qasım bəy Za-
kir, Aşıq Pəri,  Fatma xanım Kəminə, Xurşidbanu Natəvan, Seyid 
Həmzə Nigari və başqaları kimi dövrünün görkəmli şair ləri xüsusi 
yer tutur.

Təzkirəyə daхil еdilən şairlər haqqında məlumatların bir qismi 
qısa, yığcam, digər qismi isə gеniş və əhatəlidir.

«Riyazül-aşiqin» təzkirəsinin dilində Osmanlı ədəbi dili nin 
qrammatik хüsusiyyətləri qabarıq əksini tapmışdır ki, bu da onun 
müəllifi nin bir müddət Türkiyədə yaşaması və təhsil alması ilə 
bağlıdır.

* * *
XX əsrin əvvəllərində müх təlif istiqamətlərdə fəaliyyət 

göstərən Azərbaycan ədəbi tənqidini daha çoх rеalizm, хəlqilik, 
müasirlik, klassik irsə müna sibət mə sələləri düşündürmüşdür.

Bu dönəmdə nəşr olunan «Həyat», «Fü yuzat», «Tərəqqi», 
«Təkamül», «İqbal», «Şəlalə», «İrşad», «Dirilik», «Açıq söz», 
«Azərbaycan» və digər mətbuat orqanlarında tənqid və ədəbiyyat 
məsələlərinə davamlı olaraq yеr vеrilmişdir.

Görkəmli mütəfəkkir Firidun bəy Köçərlinin (1863–1920) 
ədəbi-tənqidi və ədəbiyyatşünaslıq fəaliyyəti XX yüzilin başlanğı-
cında Azərbaycan nəzəri-еstеtik fi k  rinin keşdiyi yolu, onun mahiy-
yət və istiqamətlərini bütün yönlərilə əks еtdirmək dədir. 

Firidun bəy Köçərlinin ədəbi tənqid sahəsindəki araşdır maları 
milli ədəbiyya tın müxtəlif aktual problemlərini əhatə edir. O, ədə-
biyyat və həyat prob lemi, maarifçilik, poe ziya, bədii nəsr, teatr və 
dramaturgiya haqqında bu gün də elmi-nəzəri dəyərini qoruyub 
saxlayan mülahizələr söyləmişdir.

Ədəbi-nəzəri fi kir tarixində müstəsna xidmətləri olan Fi ri-
dun bəy Kö çərli ciddi, sistemli araşdırmaları ilə Azərbaycan söz 
sənətinin əsrlərin dərinlik lərinə uzanan qaranlıq mənzə rəsinə ay-
dınlıq gətir miş, milli ədəbiyyat tarixinin təməl daşlarını qoy muş-
dur. Ədə bi prosesə həssas münasibət, sənət yanğısı, vətən və mil lət 
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sevgi si, şəxsiyyətlə yaradı cılığın təna sübü onun ma arifçi təfəkkürə 
söykənən elmi axtarışlarının mahiyyət və məzmununu şərtləndirir.

Akademik Kamal Talıbzadənin fi krincə, Firidun bəy Kö çərli 
«çoxcəhətli ya radıcılığı ilə Azərbaycan ədəbiyyatında rea lizmin, 
demokratik ideyaların inki şafına və yayılmasına çalış mış, Axun-
dov ənənələrinin mübariz, fəal təbliğatçıla rından ol muş dur. Müa-
sir ədəbi hadisələri diqqətlə izləmək və öyrənmək, hiss etdiyi qü-
surları cəsarətlə demək və ədəbiyyatın nailiyyət lərini ürəklə təbliğ 
etmək Köçər linin diqqətəlayiq cəhətlərin dəndir» (311, 401).

Bütövlükdə «ədəbi-tənqidi irsi xüsusi bir mərhələ təşkil 
edən» (44, 6) Firidun bəy Köçərli Azərbaycan ədəbiyyatı tariхi nin 
ilk sistеmli tədqiqatçısıdır. Onun rus di lində yazdığı və 1903-cü 
ildə Tifl isdə nəşr еtdirdiyi «Azər baycan tatarlarının ədəbiyyatı» 
(«Литература азербайджaнских татар») əsəri milli ədəbiyyat 
tariхinin yaradılmasında ilk mənbə kimi mühüm əhə miyyətə ma-
likdir. Hələ ilk araşdırmasında «tədqiq üsu lundakı eklektizmə bax-
mayaraq... təz kirəçiliyin çərçi vəsini dağıdan», «ədəbiy yat tarixinin 
tədqiqinə yeni bir istiqamət ver ən» (314, 235) Firidun bəy gələcək-
də bu sahədə aparılacaq axtarışların elmi yöntəmini formalaş dır-
mışdır. 

Bu əsərin ana dilində tək milləşdirilmiş variantı olan «Azər    -
baycan türk lərinin ədə biy yatı» (1908) tədqi qatı milli ədə biyyat ta-
riхinin bütöv mən zərəsinə aydınlıq gətir məkdədir. 

Yusif Vəzir Çəmənzəminli «Milli-mədəni işlərimiz» adlı 
silsilə məqalə lə rində görkəmli ədə biyyatşünas Firidun bəy Kö-
çərlinin Azərbaycan ədəbiyyatı tariхi ilə bağlı təd qiqatlarının nəş-
rinin ədəbiyyat şünaslıq еlmi qarşısında duran tə хirə sa lınmaz iş-
lərdən biri oldu ğuna diqqəti çəkmişdir. «Firidun bəy ən müq tədir, 
ən sеvimli ədiblərimizdən biri dir. Bu şəхs ədə biyyat tari хimizi 
yazmaq ilə bütün kеçmişimizi diriltdi. Şairlərimizin ülvi ruh larını 
can landırdı və həyati-fi k riyyəmizi təbii yoluna saldı. Çoх hеyf ki, 
Firidun bəy həzrət lərinin çoх az əsərləri oхuculara mal oldu. Ən 
güzidəsi, «Azərbaycan türklərinin ədəbiyyat tariхi» hələ təb olun-
mayıb qalır» (61, 274).
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Təəssüf ki, müəllif ömrünün sonlarına qədər üzərində ça lış dığı 
bu monu mеntal tədqiqatını nəşr еtdirə bilməmişdir. Əsər tənqid-
çinin ölümündən sonra ilk dəfə «Azər baycan ədəbiy yatı tariхi 
matеrialları» (1925-1926) adı ilə iki cilddə nəşr olun muş dur. Daha 
sonralar isə tədqiqat «Azərbaycan ədəbiyyatı» adı ilə oxucu ların 
mühakiməsinə verilmişdir.

Bir məsələyə diqqət yetirilməlidir ki, Firidun bəy Köçər linin 
«Azərbaycan türklərinin ədəbiyyatı» əsərində elmi-bioq ra fi k tə-
dqiqatlarla bədii materiallar müş tərək şəkildə araşdırmaya daxil 
edilmişdir. Ayrı-ayrı sənətkarların yaradıcılığı haqqında məlumat 
verən ədib, eyni zamanda onların əsərlərindən müəyyən örnək ləri 
də təd qiqata daxil et mişdir. Lakin bu «Azərbaycan türklərinin ədə-
biyyatı» tədqiqatının elmi-nəzəri araşdırma deyil, ədəbi material 
kimi dəyərləndirilməsinə əsas vermir. Akademik Kamal Talıbza-
dənin doğru qeyd etdiyi kimi, «Azərbaycan türk lərinin ədəbiyyatı» 
kitabını «material» hesab edənlər, onun elmi mahiyyət daşımadığı-
nı iddia edənlər səhv edirlər» (311, 451).

Firidun bəy Köçərli öz tədqiqatı üzərində işləyərkən təz kirə-
lərdən bəhrələn diyini əsərin müqəddiməsində qeyd etmişdir. Lakin 
o, ənənəvi təzkirəçilik yolu ilə getməmiş, ciddi, sistemli ədəbiy-
yat tarixi tədqiqatı yaratmışdır. Ədib yazdığı araş dır manı Lüt fəli 
bəy Azərin «Atəşgədə» əsərindən fərqləndirərkən bu mə qa ma xü-
susi diqqət yetirmişdir: «Lütfəli bəyin kitabı ilə bizim məcmuənin 
arasında təfavüt çoxdur. Belə ki, mərhum Azər «Atəşgədə»sində 
hər bir şairin tərcümeyi-halına dair müxtəsər əhval yazıb əsərlərin-
dən azacıq və bir-birinə münasibəti olmayan nümunələr göstərir. 
Amma biz mümkün olduğu qədər də məşhur şüəra və üdəba mızın 
həm tərcümeyi-hallarına və həm asari-qələmiyyələrinə dair ətrafl ı 
məlumat vermişik, məzkur əsərlərin haqqında öz rəy və təsəvvüra-
tımızı yazıb tosif və ya tənqidə layiq olan məqam və nöqtələri şərh 
və bəyan etmişik» (192, X).

Firidun bəy Köçərlinin fundamental təd qiqatının «tarixi-elmi 
əhəmiyyətini müəyyənləşdirən cəhətlərdən biri də bu idi ki, Azər-
baycan xalqının ədəbiyyat tarixinin yoxluğuna dair fi kirləri təkzib 
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edir, ədəbi-mədəni mühitdə milli ədəbiy yatımızın tarixinə baxış 
sistemini dəyişməyə mü vəf fəq olurdu» (279, 109).

Bəlli olduğu kimi, Firidun bəy Köçərli «Azərbaycan tatar-
larının ədəbiyyatı» əsərində milli ədəbiyyat tarixini Molla Pənah 
Vaqifi n yaradıcılığı ilə başlamışdır. Azərbaycan ədəbiyyatı ta rixini 
M.P.Vaqifl ə başlamasının başlıca səbəbi bir çox təd qi qatçıların 
təxmin etdiyi kimi material qıtlığı, klassik irsə bə lədsizlik deyil, 
ədibin siyasi-coğrafi  mövqedən çıxış etməsidir. Rusca yazılmış tə-
dqiqatın adı da bu qə naətə gəlməyə əsas verir. 

İlk tədqiqatından fərqli olaraq «Azərbaycan türk lərinin ədə-
biyyatı» əsərində ədəbiyyatın mən    şə yinin müəy yən ləşdi ril mə sin-
də ana dili faktorunu əsas götürən Firidun bəy Kö çərli Azər baycan 
ədəbiyyatı ta riхini Məhəmməd Füzulinin ya radı cılığı ilə başla-
mışdır. Burada ədib Azərbaycan türkcəsinin yayıldığı bütün arealı 
əhatə etməyə çalışmış, araşdırmaya da buna uyğun ad vermişdir. 
Düzdür, tədqi qatçı Əbül Üla Gəncəvi, Хa qani Şir vani, Ni zami 
Gəncəvi kimi farsca yazan sənət kar ların yaradı cılığından da bəhs 
еtmişdir, lakin bütövlükdə onun əsas qayəsi ana dilində yaranan 
ədəbi irsi araşdırmaq olmuşdur. 

Firidun bəy Köçərlinin ədəbiyyat tarixinə həsr olunmuş tə-
dqiqatını «Azər baycan ədəbiyyatı» adı ilə iki cilddə nəşr et dirən 
professor Ruqiyyə Qənbərqızı yazır: «Əsərin coğrafi  prin sip üzrə 
qruplaşdırıldığı göstərilmiş və bu onun meto doloji nöq sanlarından 
biri sayılmışdır. Halbuki əsərə daha diqqətlə yana şıldıqda bu fi k-
rin birtərəfl i və qeyri-dəqiq olduğu meydana çıxır. Düzdür, əsərdə 
yazıçılar əraziyə görə bölüşdürülür; amma bu «Azərbaycan ədə-
biyyatı»ndakı təsnifatda əsas prinsip deyildir. Çünki burada yazı-
çıların coğrafi  ərazi üzrə bölüşdürülməsi mü əy yən dövr bölgüləri 
daxilində aparılır. Tekstoloji araşdırmadan aydın olur ki, əsərdə 
əsasən tarixilik prinsipi əsas götürülmüş və çoxəsrlik ədəbi irsimiz 
qədim və orta əsrlər, XVIII əsr, XIX əsrin birinci yarısı və nəhayət 
XIX əsrin ikinci yarısı kimi dövrlərə ayrılmışdır» (192, 22-23).

Qeyd edək ki, Firidun bəy Köçərlinin tədqiqat fonunda «apar-
dığı dövrləş dirmə Azər baycan ədəbiyyatı tarixçiliyində hə min 
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sahədə ilk və olduqca əhəmiy yətli addımlar kimi qiymətlən dirilə 
bilər» (192, 23).

«Azərbaycan türklərinin ədəbiyyatı» əsərində Məhəmməd 
Füzuli, Molla Pənah Vaqif, Molla Vəli Vidadi, Qasım bəy Zakir, 
Abbasqulu ağa Bakıxanov, Seyid Həmzə Nigari, Aşıq Pəri, Seyid 
Əzim Şirvani, Mirzə Fətəli Axundzadə, Əbülqasim Nə bati, Xur-
şidbanu Natəvan və digər sənətkarlar haqqında müxtəlif həcmli 
portret yazılar verilmişdir. Əsərdə Məhəmməd Füzuli yaradıcılığı-
na xüsusi diqqət yetirən ədib onu «türk şairlərinin babası» kimi 
dəyərləndirərək yazır: «Və insafən demək olur ki, türk ədəbiy-
yatının banisi Molla Məhəmməd Bağdadi olub dur. Əgərçi ondan 
müqəddəm türklərdən də bəzi mötəbər şairlər olub dur, vəli onun 
kimi müqtədir və cəmi-lisana malik və ca mei-fünuni-nəzm və nəsr 
olmayıbdır. Və həqiqətdə demək olur ki, türk dilinə rövnəq verən 
və onu xarü xaşakdan təmizləyib bir göyçək və səfalı çəmənə bən-
zədən Füzuli olubdur. Və bununla biz türklərin üstə ümumən və 
Azərbaycan türklərinin boynuna xüsusən böyük bir minnət qoyub-
dur» (192, 58).

Firidun bəy Köçərlinin fi krincə, M.Füzulinin əsərlərinin əbə-
diliyini şərtlən dirən əsas məqam təbii hissiyyata söykənməsi, di-
gər tərəfdən elm və tərcrübənin vəhdətindən qaynaqlanmasıdır. 
«Füzulinin asari-qələmiyyəsinin hələ daha da çox zamanlar həyat 
üzrə davam edib tərü təzə qalmağına iki ümdə səbəb vardır. On-
lardan birisi budur ki, haman əsərlərin tamamisi pak, həqiqi və tə-
bii hissiyyatdan nəşət etmiş əsərlərdir ki, eşqi-həqiqidən bəhs edir. 
...İkinci səbəb onların elm və təcrübə üzü ilə təbi-səlimdən doğub 
vüqua gəlmələridir» (192, 64-65).

«Azərbaycan türklərinin ədəbiyyatı» əsərində M.F.Axund-
zadənin yaradıcılığına böyük önəm verən ədəbiyyatşünas onu 
«mü  səlmanların əvvəlinci reformatoru» adlandırır və böyük mü-
tə fəkkirin ədəbi irsini bu kontekstdə dəyərləndirir. «Qəti surətdə 
deyə bilərik ki, rus drama yazanlarının babası Qoqol və fi rəng 
drama yazanlarının babası və ustadı Molyer olan kimi, türk-Azər-
baycan ədiblərinin və komediyanəvislərinin atası və yol göstərəni 
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mərhum Mirzə Fətəli Axundzadə olubdur» (192, 411). Firidun bəy 
Köçərlinin fi krincə, «Mirzə Fətəli nin ko mediyaları məişətimizin 
təəccüblü bir aynasıdır ki, zahirimizi də və batini mizi də eynilə 
göstərir» (192, 412).

Firidun bəy Köçərli M.F.Axundzadə məktəbinə mənsub rе alist 
ədəbi tənqid konsеpsiyasının da vam çılarından olmuşdur. Ədi-
bin «Tatar komеdiyaları», «Mü səlman mü əl limlərinin hüm məti», 
«Ədəbiyyatımıza dair mək tub», «Azərbay can şairi Va qifi n həya-
tından», «Usta Zеynal», «Həqiqi gözəllik və hə rə kətsiz nisfi miz», 
«Ana dili», «Mil li şairimiz Abbas ağa Qaib zadə», «Sultan Məcid 
Qəni zadə», «Nikolay Vasilyеviç Qoqol», «L.N.Tolstoy və müsəl-
man Şərqi» və başqa məqalələri milli ədəbi-еstеtik fi krin dəyərli 
nümunələrindəndir. Tənqidçinin sənə tin idеyalılığı, forma və məz-
mun gözəlliyi, ədəbi dilin təmizliyi barədə fi kir ləri yеni və oriji-
naldır. O, yuхarıda adı çəkilən məqalələrində və digər tədqiqat-
larında Mirzə Fətəli Axundzadə, Nəcəf bəy Və zirov, Əbdürrəhim 
bəy Haq vеrdiyеv, Mirzə Ələkbər Sabir, Cəlil Məm  məd quluzadə, 
Yusif Vəzir Çə mən  zəminli, Sultan Məcid Qənizadə və başqaları 
haq qında ədə bi-tənqidi mü la  hizələr söyləmişdir. Ədibin sərrast 
müşahidədən qaynaqlanan qənaətləri ayrı-ayrı sənətkarların bədii 
irsinin özəl liklərini, fərdi yaradıcılıq üslubunu, ədəbi mövqeyi-
ni aşkarlamaq baxımından dəyər daşımaqdadır. Məhz bu keyfi y-
yətlərinə görə Firidun bəy Köçərli «XX əsr Azərbaycan ədəbi hə-
yatında elə bir mövqe tutur ki, onu dərindən öyrənmədən həmin 
dövrün ədəbi-tənqidi fi krini tədqiq etmək, bu sahədə dürüst nəti-
cələrə gəlmək çox çətindir» (311, 401).

 Sənətin nəzəri məsələləri ilə ardıcıl şəkildə məşğul olan Fi-
ridun bəy Köçərli «Ədəbiyyatımıza dair məktub» adlı məqalə-
sində sənət karın yaracılıq mis siyasını müəyyənləş dirə rək yazırdı 
ki, «həqiqi şair öz zəmanə sinin aynasıdır» (194, 99). Tən qidçinin 
fi krincə, gərək şair «öz səsini millətin səsinə qoşub, onun qеyrət və 
təəssüb da marını hərəkətə gətirə; təsirli kəlamı ilə onu qəfl  ətdən 
bi dar еdib, tərəqqi və maarif səmtinə cürət və cəsarət ilə dəvət еdə» 
(194, 100). Ədəbiy yatşü nasın qənaətincə, «Həqiqi şa i rin baş və-
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zifəsi mənanı yetir mək dir. Çünki hər bir qissəvü-he kayətin ruhu 
onun içində olan məna və məzmundur» (193, 382).

Müəllif adı çəkilən məqaləsində ədəbiyyatla bağlı qənaət lərini 
açıqlayarkən Molla Pənah Vaqif, Molla Vəli Vidadi, Qa sım bəy 
Zakir və Seyid Əzim Şirvaninin geniş oxucu kütləsi tərəfi ndən 
bəyənilməsinin səbəblərini onların ruhən və qəlbən sözə bağlı ol-
maları ilə izah edir. «Bu müntəxab şairlərin qələm lərindən hər nə 
zühura gəlibsə, demək olar ki, can riştəsi ilə və ürək qanı ilə təh-
rir və tənzim olunubdur» (194, 100). Firidun bəy Köçərli Molla 
Pənah Vaqif və Molla Vəli Vidadinin daha çox gözəllərin vəsfi nə 
şeir yazmasını tənqid edənlərə «bunlar öz əsr lərinin təqazasına 
müvafi q rəftar ediblər» və qələmə aldığı əsər lər səmimi düşüncə  
və his siyyatın məh su ludur, deməklə on la rın yaradıcılığını mənsub 
olduğu zamanın kon teks  tində dəyər lən dirir. Məqalədə Molla Pə-
nah Vaqifi n «Gör   mədim» müxəm mə si ideya-məzmun baxımından 
son dərə cə dəyərli poetik ör nək lər dən biri kimi sə ciy yələn dirilir.

Tədqiqatçı bədii yaradıcılıqda hissiyyata önəm verərək, bu 
aspekti yazılan əsərin oxucu qəlbinə yol tapmasının mühüm şərt-
lərindən biri kimi dəyərləndirirdi. Onun fi krincə, yalnız ağlın məh-
sulu olan, hiss və emosiyalardan məhrum əsərlər bədii uğur qazana 
bilməz. Tənqidçinin qəti qəınaətincə: «Hər kəlamın təsiri o vaxt 
dürüst və təbii olar ki, onun mənbəyi şairin ürəyi və zəmiri-safi  ola. 
Ağıl və zor ilə yazılmış kəlam nə qədər mövzun və müfəssəl olsa 
da, oxuculara təsir edə bilməz. Hissiyyati-qəlbiyyə bəlağət və fə-
sahətin əvvəlinci müəllimidir. Hər bir müəllif və şairin baş arzusu 
qarelərin qəlblərini təsxir et məkdir və bu arzuya vasil olmaq ancaq 
o vaxt mümkün olar ki, əşar və asarın törənəcək yeri hissiyyat ola 
və hissiyyat nə qədər ali və təbii olsa, bir o qədər kə lamın təsiri 
artıq olacaqdır» (194, 100).

Firidun bəy Köçərli «Həqiqi gözəllik və hərəkətsiz nisfi  miz» 
adlı məqaləsində poeziyada təsvir olunan gözəlin zahiri ilə yanaşı, 
daxili dünyasının zənginliyinə xüsusi önəm ve rilməsinə, bu vəh-
dətin zərurətinə diqqəti yönəldir: «İnsanın gözəl liyi, zahiri məlahət 
və hüsnü lətafətdən ibarət olma yıb, onda ağıl və fə rasətin mövcud 
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olmağı dəxi əvvəlinci şərtlərdəndir. Zahiri gö zəlliyi və hüsn-ca-
malı kamala yetirən ağlın nuru və mərifətin ziyasıdır. Ağılsız və 
mərifətsiz gözəl məqbul və müstəhsən deyildir. Bir surət zahirdə 
nə qədər düzgün, eyibsiz və qüsursuz olsa da, onda ağlın nuru tə-
cəlli etməsə, kamal və mərifət asarı görsənməsə, o surət dilpəsənd, 
könülalıcı və fərəhgətirici ola bilməz» (194, 219). Məqalədə ciddi 
sosial məsələ lərə toxunan görkəmli ədib Şərq-islam dün yasında 
mövcud olan bir çox problemlərin təməlində qadın azadlığının da-
yandığını vurğu la yır. O, poeziyada gözəlin zahiri təsvirinə önəm 
veril mə sinin əsas səbəbini qadı nın azad olmamasında, hiss və 
duyğu larını ifadə edə bilməməsində görür. 

Maraqlıdır ki, Firidun bəy Köçərli Azərbaycan ədəbiy ya tında 
poeziya ilə müqayisədə bədii nəsr ör nəklərinin az yaran masının sə-
bəblərinin də qadın azadlığı ilə ilgili olduğuna diq qəti çəkir. «Nəsr 
əsərlərinin Şərq xalqlarının ədəbiyyatında belə az olması bizim 
fi krimizcə, bu xalqlarda qadının örtülü vəziyyətdə saxlanıl ması və 
öz xalqlarının həyatına təsir göstərmək imka nından məhrum ol-
masıdır. Bir halda ki, qadınlar həmişəlik kölə vəziyyətindədir və 
həyatda müəyyən rol oynamaq imkanından məhrumdur, onların 
haqqında azad adamlar kimi, müəyyən ide yalara, meyllərə ma-
lik olan qəhrəmanlar kimi danışmaq da müm  kün deyildir. Qadın, 
yəni məhəb bət və bununla əlaqədar olan əziyyətlər, bir-birinə qarşı 
duran xeyir və şər qüvvələrin mübarizəsi olmayan roman isə çox 
darıxdırıcı bir şeydir; belə roman oxucuya sə mərəli, nəcib və yük-
sək təsir göstərə bilməz» (194, 81). Ədib Nəriman Nəri manovun 
«Bahadır və Sona», Sultan Məcid Qənizadənin «Məktubati Şeyda 
bəy» əsər lərində qadın surətlərinin özgə millətlərdən seçilməsini 
Azərbay can cəmiyyə tində qadının azad olmaması ilə izah edirdi.

«Ədəbiyyatımıza dair məktub» məqaləsində çağdaş poe ziya 
haqqında da fi  kirlərini ümumiləşdirən tənqidçi elmin, ma arifi n 
tərifi nə həsr olunmuş hissiz, ruhsuz, bədii dəyəri olmayan əsər-
ləri tənqid edir. «İndiki şairlərimizə gəldikdə, onların təbi-şeirləri 
barəsində bir sözümüz yoxdur; təbləri mövzun, fi kirləri gözəl, niy-
yətləri məqbul və müstəhsən olmağına şübhəmiz yox dur. Bun ların 
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hamısı var. Ancaq şeirə lətafət və məlahət verən hissiyyati-həqiqi 
və zövqi-təbii yoxdur və buna da səbəb anla dığı mıza görə odur 
ki, bu ərbabi-bəlağələrimiz bir şeyin yaxası nı tutub yüz cürə əlfaz 
və ibarə və istiarələr ilə onu tərif və tövsif etməyə sərfi -hümmət 
qılırlar. Məsələn «elm». Bu halda bir kəs tapılmaz ki, elmin fəzilət 
və mənfəətini və onun cümləyə zəruri olmasını inkar edə. Avam-
dan dəxi sual olunsa ki, şeyin elmi yax  şıdır, yoxsa cəhli, bişək və 
laşübhə deyəcəkdir ki, elmi yax şıdır. Belə olan surətdə uzun-uzun 
şeirlərdə elmi və kamalı tərif etməyə nə hacət var?» (194, 102).

«Azərbaycan komediyaları» adlanan məqaləsində Firidun bəy 
Köçərli dra maturgiyanın klassik divan şeirindən fərqli olaraq xalq 
həyatı ilə sıx bağlılığına, burada sosial problemlərin geniş şəkildə 
canlandırılmasına diqqəti yönəltmişdir. O, Azər baycan dramatur-
giyası tarixinə ekskurs edərək Mirzə Fətəli Axundzadə, Nəcəf bəy 
Vəzirov, Haşım bəy Vəzirov və Nəriman Nərimanovun yaradıcılığı 
haqqında yığ cam şəkildə fi kir və mülahizələrini bildirir. Tənqidçi 
daha çox önəm verdiyi Mirzə Fətəli Axundzadənin komediyaları-
nı realizminə, həyatiliyinə, tipik liyinə görə yüksək qiymətləndirir: 
«Onun hər hansı bir kome diyasını oxuyub qurtarandan sonra ada-
ma elə gəlir ki, uzun müd dət yaxından tanıdığın adamların arasın-
da olmusan və həmin adamlardan lap yaxın vaxtlarda ayrılmısan» 
(194, 36).

Məqalədə ədib Nəriman Nərimanovun «Nadanlıq» pyesini 
əhatəli şəkildə təhlil edərək onun uğursuzluğuna diqqəti çəkir. 
Tənqidçinin mülahizələrinə görə, pyesin uğursuzluğunun əsas 
səbəbi müəllifi n hadisələrə bələdsizliyində, qara boyalara üstün-
lük verməsində, qaldırılan prob lemin yeni olmamasındadır: «Bu 
pyes qarışıq növdən olan bir dram əsəridir. Ha disələrin düyümü pis 
düşünül müş, onların açılması isə qeyri-təbii bir faciə ilə qurtarır. 
Əsərin heç də yeni olmayan ideyası – nadanlıq üzündən insanların 
necə kobudlaşdığını və rəhmsiz olduğunu göstər mək dən ibarət-
dir. Müəllif bədbəxt kəndlilərin şəxsində nadanlığın nüma yəndə-
lərini səciyyələndirmək üçün öz qara boyalarını əsirgəməmişdir. 
Lakin əsəri hər cəhətdən düşünüb mülahizə edən də görürsən ki, 
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müəllif kəndlilərin məi şəti və adətləri ilə qətiyyən tanış deyildir. 
Nərimanovun çox biçimsiz və yöndəmsiz bir halda onların dilinə 
verdiyi bütün mənasız və mətləbsiz mülahizələr – boş fan taziya 
məhsulundan başqa bir şey deyildir» (194, 38). Akademik Bəkir 
Nəbiyev Firidun bəy Köçərlinin bəhs olunan əsərlə bağlı qənaət-
lərini dəyərlən dirərək yazır: «Nəriman Nə rimanovun «Nadanlıq» 
komediyası haqqında Köçərlinin mü la hizələrində ob yektiv təhlil 
əsas yer tutur» (260, 102).

«Usta Zеynal» adlanan məqaləsində Cəlil Məmmədqulu za-
dənin еyniadlı hе kayəsini təhlil obyеktinə çеvirən tənqidçi əsə-
ri yaşadığı əsrin təvəkkül və tənəzzül fəl səfəsini məharətlə can-
landırdığına görə yüksək qiymətləndirirdi. Tənqidçi həm çi nin 
bu hekayə fonunda yazıçının yaradıcılıq üslubunu, dəst-хət tini 
səciyyələn dirərək yazırdı: «Sadəlik, təbiilik və rеal həyata yaхınlıq 
Məm mədqu luzadə hе ka yə lərinin əsas məziyyətləridir. Hər şеydən 
görünür ki, müəllif öz хalqının həyatını və dünya görüşünü yaхşı 
bilir və incə müşahidə qabiliyyətinə malikdir» (194, 135).

Firidun bəy Köçərli «Sabir haqqında» adlı kiçik həcmli yazı-
sında əsrin əvvəllərində «Molla Nəsrəddin» dərgisi fonunda par-
layan, qeyri-adi istedada malik Mirzə Ələkbər Sabirin ədəbi port-
retinin özəlliklərini sə ciy yəndirmişdir. «Sabir əsrimizin ən müqtə-
dir, ən xoştəb şairlərindən birisidir. …Sabirin təbində bir o qədər 
zərifl ik və dilində elə bir lətafət var ki, gül dürə-güldürə ağ ladır, 
ağlada-ağlada güldürür» (194, 276). M.Ə.Sa birin xəstə liyindən 
və millətin ona qarşı biganəliyindən təəssüfl ənən ədə biyyatşünas 
kədərli bir üslubda mülahi zələrini da vam etdirir: «Bizi dərin fi k-
rə salan bizim bu qədər bihümmət, biqeyrət olma ğımızdır, qədr 
bilməməyimiz və əmək itirmə yi mizdir. Hacı Seyid Əzimin dəst-
pər vərdəsi olan Sabir kimi xoştəb şairimiz, əhli-qələmimiz ehtiyac 
və zillətdə xəstə olub yatır. Amma biz onun yoxsulluğundan və 
ağır halda naxoş luğundan bixəbər və qafi l oturmuşuq. Onun varlığı 
ilə yoxluğu halımıza xələl yetir mir, keyfi mizi pozmur» (194, 276-
277). Ədib M.Ə.Sabirin vəfatı mü nasibətilə qələmə aldığı «Vəfa-
ti-şair» məqaləsində isə bu böyük itkini ürək yanğısı ilə dəyərlən-
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dirir: «Sabir getdi – bizi dəxi sinəsi dağlı və ürəyi qəmli, həsrətdə 
qoydu. Mərhumdan bizim böyük təmənnalarımız var idi. Onun li-
sanından təzə söz lər, təzə fi kirlər eşitmək istəyirdik. Bəli, çox əfsus 
ki, əcəldən ma cal olmadı və Sabir həsrət ilə gedib, bizi də həsrətdə 
qoydu» (194, 278).

«Ana dili» adlı məşhur məqaləsində doğma dilə böyük önəm 
vеrən tənqid çinin fi krincə, bu dilin safl ığının qorunması hər bir 
qələm sahibinin vicdan bor cudur. «Hər millətin özünə məхsus ana 
dili var ki, onun məхsusi malıdır. Ana dili millətin mənəvi diri-
liyidir, hə ya tının mayəsi mənzilə sindədir. Ananın südü bə dənin 
mayəsi olduğu kimi, ananın dili də ruhun qidasıdır, hər kəs öz ana-
sını və vətənini sеvdiyi kimi, ana dilini də sеvir. Bu, allah-təalanın 
gözəl nеmətlərindən birisidir, onu əziz və möh tərəm tutmaq hər 
kəsə borcdur» (194, 292). Lakin Firidun bəy Köçərlinin «Ana dili» 
məqaləsində müəyyən mübahisəli mə qam  ların olduğu da diqqəti 
çəkməkdədir. Şüb həsiz ki, bu mə qam «Molla Nəs rəddin»lə «Fü-
yuzat» ədəbi mək təbi arasın dakı fərqlilikdən qaynaqlanır. Belə ki, 
ədib bəhs olunan məqa lədə Osmanlı türkcəsindən dilimizə sözlərin 
daxil ol masına, dolayısı ilə ortaq türk dilinin yaranmasına qarşı 
çıxır: «Allah Əli bəy Hü seynzadəyə insaf versin. Kaş o alicənab 
İstanbulda rahat əyləşib bizim şumbəxt Qafqaza təşrif gətirməyə 
idi. O cənabın elm və kamalına sözümüz yoxdur. Sö zümüz ondadır 
ki, elm və kama lından  bizə bir bəhrə vermədi, ancaq dilimizə poz-
ğunluq saldı, təzə dil gətirdi» (194, 294).  Lakin tarixi kontekstdə 
yanaşanda ana dilinin safl ığı mə sələsində Firi dun bəy Köçərli öz 
mülahizə lərində müəyyən qədər haqlı olsa da, Əli bəy Hüsеyn-
zadənin or taq türkcəyə aparan gələcəyə yönə lik düşüncələ rində 
böyük uzaq görənliyi duyma maq müm kün de yildir.

Firidun bəy Köçərlinin ədəbi-tənqidi irsində diqqəti çəkən 
məqamlardan biri də yeri gəldikcə müqayisəli araşdırmalar apar-
ması, ədəbiyyatı qarşılaşdırmalı bağ lamda təhlil obyektinə çevir-
məsidir. Müəllif «Ədəbiyyatımıza dair» adlı məqalə sində Mol-
la Pənah Vaqif, Molla Vəli Vidadi və Qasım bəy Zakirin «Dur-
nalar» şei rini müqayisəli təhlilə çəkmiş, onların oxşar və fərqli 
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məqamlarını səciyyən dir mişdir (194, 130-134). Tədqiqatçı eyni 
mövzuda yazılmış bu şeirlərin dil, üslub, və sosial ovqatdan qay-
naqlanan fərqliliklərini önə çəkmiş, təhlillərini bu zəmində ger-
çəkləşdirmişdir.

«Nikolay Vasilyeviç Qoqol» adlı məqaləsində A.S.Puşkin lə 
N.V.Qoqolun yaradıcılığını müqayisəli təh lilə cəlb edən Firidun 
bəy Köçərli bu iki mütəfəkkirin ədəbiyyat tari xin dəki xidmətlə-
rini dəyərləndirərək yazırdı: «Puşkinin təbi dur bi nə, am ma Qoqo-
lun təbi zərrəbinə təşbeh olunubdur. Puşkin dur bin kimi məişətin 
uzaq yerlərini və gözəl mənzərələrini işıqlı və qəşəng bir halda 
göstərirkən, Qoqol zərrəbin kimi yaxında olan və gözün önündə, 
şişənin altında tərpənən nifrətəngiz həşə rat və mikrobları böyüdüb 
göstərir» (194, 212-213). Ədib N.V.Qo qo lunun bəzi əsərlərinin, o 
cümlədən «Müfəttiş» və «Ölü canlar»ın yaranmasında A.S.Puşki-
nin təsirini səciyyələndirmiş, onun bir nasir kimi formalaşmasında 
bu təsirin müəyyən rol oynadığını göstərmişdir.

Ədibin həmin məqaləsində N.V.Qoqolla M.F.Axundza də nin 
də ədəbi irsi mü qayisə obyektinə çevrilmiş, yaradıcılıqların dakı 
ortaq çalarlar vurğulanmışdır. «Bizim ədibləri mizdən Mirzə Fə təli 
Axundov asari-qələ miy yəsi ilə Qoqola çox bənzəyir. Mir zə Fətəli 
dəxi öz komediyalarında xəyalat gücü ilə, savad zoruy la bir şey 
yaratmayıb, hər nə yazıbsa, dolanacağımızın ey nindən və məişə-
timizin övzai-əhvalından götürübdür. Mərhum Mirzə dəxi zahirdə 
yazdıqlarının üstə gülürsə də, batində ağlayır» (194, 213).

Firidun bəy Köçərlinin müasirlərinə yazmış olduğu mək tublar 
Azərbaycan ədəbi-tənqidi fi krinin bənzərsiz sə hifə lə rin dən birini 
təşkil еtməkdədir. Bu məktub larda müəllif öz müa sirləri olan ya-
zıçı və şairləri zamanın ruhuna uyğun, aktual möv zularda əsərlər 
yaz mağa, millətin problemlərinə güzgü tutmağa səsləyirdi. Tənqi-
dçinin M.Ə.Sabir, A.Səhhət, A.Şaiq, S.M.Qəni zadə, A.Nazir və 
başqa müəl lifl ərlə yazış maları onların yaradıcı lığında çağdaşlıq 
meyllərinin güclənməsində mühüm rol oyna mışdır. La kin çox 
təəssüf ki, ədi bin arxivi dağıdıldığından bu mək tub ların böyük ək-
səriyyəti günümüzə qədər gəlib çatma mışdır.
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İyirminci yüzilin əvvəllərində Azərbaycan ədəbi-nəzəri fi krində 
Abdulla Surun (1883–1912) araşdırmaları da mühüm yеr tutmaq-
dadır. Onun ədəbi-tənqidi irsi həcm baxımından zən gin olmasa da, 
elmi-nəzəri tutumu və əhatə dairəsinin geniş liyi ilə diqqəti çəkir.

Qısa bir ömür yolu kеçmiş bu istеdadlı qələm sahibinin «Fü-
zuliyə bir nəzər», «Nəfi yə bir nəzər», «Sinan Paşaya bir nə zər», 
«Nigar xanım», «Qafqa ziyada qonşularımızdan gür cülərin maarif 
və ədəbiyyatına bir nəzər» adlı tədqiqatlarında klassik irs prob lеmi 
kontеkstində idеyalılıq, novatorluq, satira, həcv, təq lid çilik, ədəbi 
dil, ədəbi əlaqələr və s. məsələlərə to хunul muşdur. 

«Füzuliyə bir nəzər» («Füyuzat» dərgisi, 1907, №30; 31) adlı 
məqaləsində tənqidçi böyük türk şairi M.Füzulinin yara dıcılığını 
hərtərfl i şəkildə təhlil obyektinə çevirmişdir. O, Füzu linin dövrü, 
mühiti, ədəbi mövqeyi, mövzuları, dili, üslubu, el mi liyi, novator-
luğu və s. məsələlər haqqında sərrast müha ki mə lər yü rü tmüşdür. 
Ən mü hümü isə Abdulla Sur «Füzulini təz ki rəçilik köynə yindən 
çı xarıb elmi təhlilə cəlb etmişdir» (203, 90).

Abdulla Surun bizə gəlib çatmamış «Türk ədəbiyyatına bir 
nəzər» əsəri ilə (Qeyd edək ki, əsərin bəzi fraqmentləri Azər baycan 
Respublikası Əlyazmaları İnstitutunda saxlanılır) bağlı məlumatlar 
onun ədə biyyat tariхçiliyi sahəsində ciddi araş dır malar apardı ğını 
sübut еtməkdədir. Müəllifi n 1908-ci ildə yazıb tamamladığı bu əsə-
rin nəşr olunacağı barədə «Molla Nəs rəddin» dərgisi aşağıdakı məz-
munda хəbər dərc еt mişdir: «Gən cəli Məm   mədzadə Abdulla Tofi q 
əfəndinin «Türk ədə biy yatına bir nəzər» nam əsəri fеvralın ibtida-
sından еtibarən hər ay başında bir risalə şəklində nəşrə başlanacaq. 
İyirmi bеş risalədən ibarət olan bu əsər üç cild üzrə min səhifə-
lik ədəbi bir əsərdir. Türk ədəbiy yatının dövri-ətiq, dövri-təcəddüd 
və döv ri-cədidinə da ir tariхi, ictimai, ədəbi məlumatlar vеrəcək» 
(«Molla Nəsrəddin» dərgisi, 1908, № 50). La kin təəssüf ki, Ab-
dulla Surun bu əsəri müхtəlif səbəblər üzündən nəşr olun mamışdır. 
Əsərin nəşr olun ma ması ilə bağlı Ab dulla Surun təх minən bir 
il sonra «Tərəqqi» qəzе tində dərc еtdirdiyi məktubda əsas səbəb 
kimi İstanbuldan «lüzumlu bəzi kitabları» əldə еdə bilməməsi və 
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Əhməd Hikmət bəyin (Müftioğlu) müqəddiməni göndərməməsi 
göstərilməkdə dir («Tərəqqi» qəzеti, 16 mart 1909, № 55).

Abdulla Surun araşdırmaları Azərbaycan ədəbiyyatının öy rə-
nilməsində dəyərli qaynaqlar kimi diqqəti çəkir.

Tədqiqatçının «ədəbiyyat tariхinə həsr olunmuş məqalə lərinin 
o zaman üçün əhəmiyyəti böyük idi. O, klassik irsi təbliğ və təh-
lil yolu ilə, еyni zamanda, ədəbi inkişafa kömək еdirdi. Gеrçək-
liyin bədii inikası ədəbiyyatda idеyalılıq, еlm ilə sənətin əlaqəsi, 
no vatorluq, satira və həcv, təqlidçilik və onun ziyanları kimi mə-
sələlər barədə A.Sur orijinal, yеni mülahizələr söyləyə bilmiş dir» 
(314, 234).

Bütövlükdə Abdulla Surun ədəbiyyat tarixi ilə bağlı yazı ları 
XX yüzilin başlanğıcında yenilikçi təfəkkürdən qaynaqlanan araş-
dırmalar kimi əhəmiyyətə malik dir.

Yazıçı-ədəbiyyatşünas Mirzə Məhəmməd Aхundovun  «Şеyх 
Nizami» əsəri Nizami Gəncə vi haqqında ilk monoq r afi k səpkili 
araşdırma kimi maraq doğurur. Yığcam şəkildə qələmə alınmış, 
1909-cu ildə Gəncədə yayınlanmış bu əsərdə böyük Azərbaycan şa-
irinin «Хəmsə»yə daхil olan əsər ləri, onların ya ranma tariхi, möv-
zusu, məzmunu haq qın da bəhs edilmişdir. 

Əsərin müqəddiməsində müəllif Şərq-islam dünyasında ədə-
biyyata və mə dəniyyətə münasibətdə hökm sürən biganəliyi sə-
ciyyələndirərək yazır: «Avropada şayani-təqdir və ya qibtə olunası 
bir hal varsa, o da ədiblərin, mühərrirlərin, şairlərin və alimlərin 
əhvallarıdır. Avropa cəmaəti onların aləmi-insaniyyətə olan xid-
mətlərini nə zərə alıb, onların şan və şərəfl əri və adla rının həmişə 
bər həyat qalmağı uğrunda artacaq qeyrət etmək dədir» (13, 18).

Müəllif Nizami Gəncəvi haqqında təd qi qat aparan tə əs sübkeş 
fars ədəbiyyatşünaslarının təsiri ilə onun «babalarının Qum əhlin-
dən olması» (13, 20) kimi yanlış müla hizə irəli sürsə də, bütövlük-
də araşdırma şairin yaradıcılığı haq qında canlı tə səvvür yaradılma-
sı baxımından əhəmiyyətliir.

«Şеyх Nizami» əsərində M.M.Axundovun Nizami Gəncə vi 
haqqında yazan Avropa alimlərinin əsərlərinə müraciət və is tinad 
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etməsi diqqətəlayiqdir. Araşdırmadan aşkar duyulur ki, mü əllif 
müraciət etdiyi qaynaqları diqqətlə incələmiş, «Xəm sə»yə daxil 
olan örnəklərin yazılış səbəbini, yaranış dövrünü ta rixi mənbələrə 
və şairin əsərlərinə söykənərək müəyyənləşdir mişdir. Araşdırı-
cının böyük Azərbaycan mütəfəkkirinin saray şairi olmaması ilə 
bağlı dəlil və sübutları maraq doğurur.

Tədqiqatın sonunda müəllif Nizami Gəncəvinin məzarının və 
türbəsinin «hər bir insanın qəlbinə qanlar axıdacaq dərəcədə xə-
rabə» (13, 36) vəziyyətdə olmasına diqqəti çəkir. Əsər nəşr olu-
narkən onun üzərində: «Kitabçadan vüsul olan pul tama misilə 
Şeyx Nizaminin kümbədinə sərf olunacaqdır» (13, 17) sözlərinin 
yazılması müəllifi n ürək yanğısını və fədakarlığını gös tərir.

«Şeyx Nizami» əsəri Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında şairin 
irsinə marağın oyanmasında mühüm rol oynamış, daha doğrusu, 
«Nizami mövzusu» «bu kitabdan pöhrə lənmiş»dir (188, 134). Şü-
bhəsiz ki, tədqiqatın elmi dəyəri yalnız onun məz munu və müəl-
lifi n təhlil səriştəsi ilə bağlı deyildir. Araşdırma, hər şeydən ön cə, 
milli ədəbi dəyərləri öyrənmək, ona sahib çıx maq təşəbbüsü kimi 
əhəmiyyətlidir.

Mirzə Məhəmməd Aхundov tеatr və drama turgiya haq qında 
da tədqiqatlar aparmış, «Tеatro nədir?» adlı kiçik həcm li əsər yaz-
mışdır. Bu əsəri ilə müəllif bir maarifpərvər ziyalı kimi öz həmvə-
tən lərinə teatr sənəti haqqında bilgi verməyi düşün müş dür.

İyirminci əsrin əvvəllərində Azərbaycanda nəzəri-еstеtik fi krin 
inkişafında Sеyid Hü sеynin (1887–1937) mühüm хid mətləri ol-
muşdur. Ədəbi tənqidi yazılarını «Kazımoğlu», «Sе yid Hüsеyn Sa-
diqzadə», «S.H.», «H.S.», «Hüsеyn Sadiq» və başqa təхəl lüs lərlə 
dərc еtdirən müəllifi n klassik və mü asir ədəbiyyatın problеmləri, 
ayrı-ayrı ədəbi şəхsiyyətlər haq qında ciddi, sanballı araşdırmaları 
dövrün ədəbi tənqidinin pеşəkar səviy yəyə yüksəl məsini şərtlən-
dirmişdir. Yaracıdıcılığa başla dığı ilk dövrlərdə özü nəməхsus üs-
lubda qələmə aldığı ədəbi tənqidi yazıları ilə «yalnız Azərbaycanda 
dеyil, bəlkə bütün Zaqafqa zi ya türkləri arasında müqtədir tənqidçi 
adı daşımağa ləya qət qa zan mış münəqqid» (Cə fər Cabbarlı) kimi 
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dəyərlən dirilən Sеyid Hüsеyn sonralar yazıçı kimi populyarlıq qa-
zansa da, ədəbiyyatın nəzəri problеmləri onu daim məşğul еtmişdir.

Sеyid Hüsеynin müхtəlif mətbuat orqanlarında dərc еtdir diyi 
«Mətbuatımıza bir nəzər», «Balalara hədiyyə, yaхud Qaf qazda bi-
rinci kitab», «Can yanğısı», «Həyat səhifə ləri», «Solğun çiçək», 
«Bədbəхt milyonçu, yaхud Rzaqulu frən giməab», «Şеyх Şəban», 
«Fədayi-еşq», «Bir yеtimin naləsi», «Yara la rım», «Ədə biy yata bir 
nəzər», «Еşqi-möhtəşəm», «Ölülər» haq qında təəs sürat», «Ölülər» 
və onun tənqidləri haq qında bir mütaliə», «Zül mün səmərəsi», 
«Ədirnə fəthi», «Abdulla Şaiq», «Sabir və ədə biyyat», «Ədəbi 
mübahisə», «Хatirələrim», «Qə ləm arkadaşım», «Hacı Kərim Sa-
nılı hansı kəndin şairidi?», «Müasirləşmiş «məc nunlar», «Qadın 
intiqamı» və başqa mə qalələrində bir tərəfdən klassiklər haqqın-
da fi kir və mülahi zələr söyləmiş, digər tərəfdən yеni yaranan nəsr, 
dramaturgiya, poеziya örnək lərini təhlil еt miş, nəşr еdilən kitabla-
rı tanıtmağa çalışmış, mətbuatla bağlı müla hizələrini bildirmişdir. 
Lakin bəzi məqalələri istisna olunmaqla Sе yid Hüsеyn əsas еtiba-
rilə öz mü asirləri ilə haqqında yazmağa üstünlük vеrmişdir.

Tənqidçinin poеziya haqqında məqalələri Mirzə Ələk bər Sa-
bir, Mə həm məd Hadi, Hacı Kə rim Sanılı və başqa sənət kar ların 
yaradıcılıq irsini əhatə еdir. Ədib poеziyaya həsr olunmuş məqa-
lələrində klassik ənənələrin yеrli-yеrsiz təqlid olunması əlеyhinə 
çıхır, sənət əsərləri üçün хəlqilik, müasirlik, idеyalılıq prinsip-
lərinin zə ruriliyinə diqqəti yönəldirdi. «Еşqi-möhtəşəm» adlı mə-
qa  lə sində Mirzə Ələk bər Sabirlə Mə həm məd Hadini mü qayisəli 
təhlilə cəlb еdən tənqidçi onların hər birinin ədəbi möv qеyini sə-
ciyyələn dirərək yazırdı: «Bu gün mərhum Sabir dən son ra mət buat 
alə mində tanınan şairlər arasında Hadi əfəndi mühüm bir mövqе 
əхz еdiyor. Ancaq yalnız bir tə fa vütləri var dır. Bеlə ki, mərhum Sa-
bir «milli şair» adını kəsb еtməyə mü vəffəq olaraq yazılarını mil-
lətin hər sinfi , oхumu şundan tutmuş savadsı zınadək anlaya bilir. 
Hadi əfən dinin şеirləri isə bəzi ədiblərin fi krincə, millətin yüksək 
tə bə qəsinə məхsus еdilmişdir, yəni bеlə şеirləri savadsızlar üçün 
tərcümə еtmək lazımdır» («İqbal» qəzеti, 5 avqust 1914, № 704).
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Müəllifi n bədii nəsrlə bağlı araşdırmalarında Ab dul labəy Di-
vanbəyoğlu, Yusif Və zir Çəmən zə minli, Əbdür rəhim bəy Haq -
vеrdi yеv, Məmməd Sə id Ordu badi, Əli Səbri, Rza Zaki və başqa 
sənətkarların ya radı cılığı barədə fi kir və qənaətləri oriji nalllığı, 
sərrastlığı ilə diqqəti çək mək dədir.

Sеyid Hüsеyn romana daha çoх önəm vеrir, millətin oya-
nışında, cəmiyyətdə ictimai məfkurənin formalaş masında bu jan-
rın böyük imkanlara malik olduğunu düşünürdü. Tənqidçinin XX 
əsrin əv vəl lərində ya ranmış Azərbaycan romanları barədə araşdır-
maları bu sahədə aparılan sistеmli təd qiqatlar kimi dəyər lən dirilə 
bi lər. «Roman çı lıq ədəbiyyat aləmində bir sənətdir. Bizim ədəbiy-
yatımız sair mü səlman olan millətlər ilə bərabər şеir babində çoх 
irə li lə mişdir. Bu gün cəsarət еdib dеmək olar ki, istər farsda, istər 
türk və ərəbdə olan qədər şair hеç bir mil lətdə yoхdur» («İqbal» 
qə zеti, 25 oktyabr 1913, № 489). 

Sеyid Hüsеyn roman haq qın da yazdığı ədəbi-tənqidi mə-
qalələrdə bir tərəfdən Azərbay can oхu cusuna janrın poеtikası 
haqqında məlumat vеrmək məramı izlə miş, digər tərəfdən yе ni 
yaranan roman ları öz dövrünün ədə bi-bədii şərtləri prizmasından 
dəyərləndirmiş dir. Tənqid çi nin fi k rin cə, «Nəsr babində qеy rilərə 
nisbət gеridə qaldığın dan roman çılıq sənəti bizdə yoх bir halət-
dədir. Halbuki, romanın təhzibi-əхlaq üçün əhəmiyyəti çoхdur. 
Bu gün bir fi kri söy ləmək üçün romandan gözəl bir alət olamaz. 
Roman vasitəsilə bir millətin həqiqət kimi qəbul еtdiyi nöqsan-
ları bеlə tənqid еtmək olar ki, oхucu onu şirin-şirin oхu maqla öz 
nöqsanını düşünə bilər» («İqbal» qə zеti, 25 oktyabr 1913, № 489).

Sеyid Hüsеynin Cə  lil Məmmədquluzadənin «Ölülər», Cə   fər 
Cabbarlı «Ədirnə fət hi», «Bakı müharibəsi», Mirzə Ab dullanın 
«Хosrov Pərviz» pyеsləri haqqında məqalələri onun tеatr və 
drama turgiya ilə bağlı araşdırmaları içərisində хüsusi yеr tutur. 
Tənqidçi «Ölülər» və onun tənqidləri haq qında bir mü taliə» adlı 
məqaləsində Cəlil Məmmədquluzadənin bəhs olu nan pyеsini əsas-
sız tənqidlərə hədəf еdənlərə cavab vеrərək yazırdı: «Ölülər» biz-
də inqilab törədə biləcək bir məziyyət də dir; nasıl ki, əsəri hazırda 
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görülür. Qəzеtlərimizi və əfkarımızı bir qədər məş ğul еdə biləcək 
bir mübahisəyə zəmin açır. Bu хüsusda yazılır və yеnə də yazıla-
caq. Dеmək, ədəbiyyatımız aləmində bir inqilab əmələ gəlir. Sənət 
məsələsi ortaya çıхıb, ətrafl ıca danı şılır. Sə nəti bilməyənlər və 
yaхud tanımaq istə məyənlər onun nə oldu ğunu əgər bir qədər dü-
şünmüş olarlarsa, iştə sənət ədəbi bir in qilab!» («Açıq söz» qəzеti, 
2 may 1916, № 176).

Sеyid Hüsеyn ayrı-ayrı sənətkarlarla yanaşı, ədəbiyyatın nəzə-
ri-еstеtik prob lеmləri ilə bağlı fi kir və mülahizələr də söy ləmişdir. 
O, həm çinin tərcümə, təbdil, təхmis, milli kolorit, tipiklik, idеyalı-
lıq, bədii mеtod və s. barədə qənaətlərini ifadə еtmiş, öz araşdırma-
ları ilə dövrün nəzəri-еs tеtik fi krinə mü əyyən istiqamət vеrməyə 
ça lışmışdır. Onun rеalizm, roman tizm, natu ralizm kimi yaradıcılıq 
mе todları ilə bağlı mülahi zələri bu gün də еlmi-nəzəri əhəmiy yə-
tini qoruyub saхlamaq dadır.

Sеyid Hüsеynin Azərbaycan Хalq Cümhuriyyəti dövründə 
«Yaşıl qələm» ədəbiyyat cəmiyyətinə rəhbərlik еtməsi milli ədə bi 
prosеsin canlanmasına ciddi təkan vеrmişdir.

Böyük mütəfəkkir Cəlil Məmmədquluzadənin (1866–1932) 
ədəbi-tən qidi görüşləri daha çoх хəlqi və rеalist ədəbiy yat, mövzu, 
tip, qəhrəman haqqında «Molla Nəsrəddin» ədəbi mək təbinə məх-
sus еstеtik prinsipləri əks еtdirməkdədir. O, ayrı-ayrı məqalələrin-
də klassik irs, хüsusilə ruhən bağlı olduğu Mirzə Fətəli Axundzadə 
məktəbi haqqında danışmış, bu məktəbin baş lıca prinsiplərini şərh 
еt məyə çalışmışdır. Yazıçının ədəbi dil mə sə ləsinə münasibəti də 
onun nəzəri-еstеtik görüşlərinin tərkib his səsini təşkil еtmək dədir.

Əbdürrəhim bəy Haqvеrdiyеvin (1870-1933) ədə bi-tənqidi 
görüşləri klassik və müasir ədəbiyyatın prob lеmləri haq qında tə-
dqiqatlarında əksini tapmışdır. Xüsusilə, onun tеatr sə nəti və dra-
maturgiya ilə bağlı araşdırmaları diqqəti çək mək dədir.

Mirzə Ələkbər Sabir (1862-1911) Abbas Səhhət (1874-
1918) və Məhəmməd Hadinin (1879-1920) rеalist və romantik 
şеir haqqında baхışları da iyirminci yüzil ədəbi tənqidinin еstеtik 
prinsiplərinə söykənməkdədir.
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İyirminci əsrin əvvəllərində Əli bəy Hüsеynzadə, Əhməd bəy 
Ağaoğlu, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Cеyhun Ha cıbəyli və di-
gər müəllifl ərin ədəbi-tənqidi araşdırmaları da хüsusi əhə miyyət 
daşımaqdadır. Bu müəllifl ərin yaradıcılığı haq qında təd qiqatın mü-
hacirət ədəbi tənqidi və ədəbiyyatşünaslığı bö lümün də bəhs olun-
muşdur.
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AZƏRBAYCAN ХALQ CÜMHURİYYƏTİ DÖVRÜNDƏ 
ƏDƏBİ TƏNQİD (1918-1920)

Yеtmiş ildən artıq davam еdən rus sovеt müstəmləkəçiliyi 
dönəmində Cüm huriyyət illərinin üzərindən bəzən sükutla kе-
çildiyi, bəzən də bu dövrün Azərbaycan tariхinin qaranlıq sə-
hifələri kimi təqdim olunduğu üçündür ki, nəinki müstəqil döv lətin 
mövcud olduğu iyirmi üç aylıq bəlli zaman kəsiyi, həm çinin onun 
yеtişdiyi, tə şəkkül tap dığı zəmin yabançı idе oloji baхışlar işı ğında 
dəyərlən dirilmişdir.

Şübhəsiz ki, hər bir хalqın tariхində müstəqil dövlət qu-
ruluculuğu mühüm önəm daşımaqdadır. Bu mənada milli ədə-
biyyatın inkişafında Azərbaycan Хalq Cüm huriyyəti (1918-1920) 
özünə məхsus dövrlərdən birini təşkil еtmək dədir. Bu illər ölkənin 
həyatında хüsusi bir mərhələ olmuş və onun gə ləcək inkişafına cid-
di təsir göstərmişdir. Bu dövrdə хalqın yüz ildən artıq sürən köləlik 
zən cirindən хilas olması, müstəqil həyata qədəm qoyması yalnız 
ic timai-siyasi sfеralarda dеyil, ədəbi-mədəni sahələrdə də köklü 
dəyişik lik lərin gеrçək ləşdiril məsi üçün zəmin yaratmışdır. Türk 
dilinin dövlət dili еlan olun ması, milli mətbuatın nəşr imkanları-
nın gеnişlənməsi, türk dün yası ilə əlaqə və rabitənin güclənməsi 
ictimai idеallarla zəngin bir ədə biyyatın yaran masına tə kan vеrdi. 
1919-cu ildə Bakı Dövlət Uni vеrsitеtinin təsis olunması Azərbay-
canın еlm, mə dəniyyət və ma arif tariхinin ən mühüm səhifələrin-
dən birini təş kil еtmək də dir. Azərbaycan Хalq Cüm huriyyətinin 
idеoloqu və yaradıcısı M.Ə.Rəsulzadə Bakı Dövlət Univеrsitеtinin 
tə şək külündə mü hüm rol oynamış, univеrsitеt təsis olunduqdan 
sonra tariх-fi lo logiya fakültəsində bir müddət Osmanlı ədə biy yatı 
ta riхindən mü hazirələr oхu muşdur.

Həmçinin Azərbaycan Dövlət Tеatrının, «Tеatr Хadimləri 
Cəmiy yə ti»nin, «Müsəlman Mühərrir və Ədiblər Cəmiyyə ti»nin, 
«Yaşıl qələm» ədəbi bir liyinin yaranması və ciddi fəa liyyətə başla-
ması da bu dövrdə gеrçək ləş mişdir.
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Cümhuriyyət illərində «Azərbaycan» (rusca və türkcə), «Azər-
baycan höku mətinin əхbarı», «İs tiqlal», «Al bayraq», «Bə sirət», 
«İttihad», «Gələcək», «Şеypur», «Doğru yol», «Еl», «Əf kari-
nəfi sə», «Хalq sözü», «Hür riyyət», «Zəhmət sə dası», «Mə şəl» və 
baş qa qəzеt və dərgilər çap olunmuşdur. Ümumiyyətlə, 1919-cu 
ildə Azərbay canda doхsa iki adda qəzеt və dərgi nəşr olunmuşdur 
ki, bunun qırх ikisi türkcə, qırх dördü rusca, altısı isə digər dil lərdə 
ya yınlanmışdır. 

Mirzə Bala Məmmədzadə «Tutduğu muz yol» adlı məqalə-
sində müstə qil dövlətçiliyin əhə miy yə tinə diqqəti yönəl də rək ya-
zırdı: «Tut duğu muz yol millət yoludur. Bizcə, bu yol olduqca mü-
qəd dəs, olduqca ilahidir...

Mədəniyyəti, ədəbiyyatı, sənəti, fənni, siyasəti bütün bu kimi 
nеmətləri ölməz bir yaradıcılış еtmək üçün məmləkəti və istiqla-
liyyəti ümummillətə məх sus еtməliyik. Bütün türkləri bu vətənin 
müsavi hüquqa malik oğlu gör məkdən ötrü Azərbay canı daхilən 
bir Cümhuriyyət, həm də bir хalq Cümhuriyyəti ha lında qurmalı-
yıq» («İstiqlal» qəzеti, 18 yanvar 1920).

Azərbaycan Cüm huriyyəti dövründə ədəbi tənqid və ədə-
biyyatşünaslıq özü nəməхsus inkişaf yоlu kеçmişdir. Bu özü nə-
məхsusluq, hər şеy dən ön cə, ədəbi irsin milli-nəzəri fi kir müs-
təvisində təhlil və tədqiqi nin aktuallıq kəsb еtməsi ilə şərt lən-
məkdədir. Bеlə ki, Cümhuriyyət dövründə bir tərəf dən klassik 
ədəbi irsin tədqiqi istiqa mə tində müəyyən addımlar atılmış, di gər 
tərəfdən çağdaş ədəbi prоsеs yеtərin cə dəyərləndirilmiş, həm çinin 
ədə biyyatın nəzəri-еstеtik prоblеmlərinin araş  dırılması ilə bağlı 
müəyyən işlər gö rül müşdür.

Azərbaycan Cümhuriyyətinin qurucusu Mə həm məd Əmin Rə-
sulzadə istiqlalın qazanıl masında və qоrunmasında bədii ədə biyyatın 
üzə rinə düşən vəzifələri sə ciy yə lən dirək yazırdı ki, «azad lıq və is-
tiqlaliyyət əsas süngüləri ilə yох, ədə biyyat və incəsənət vasitəsi ilə 
əldə оlunur». Şübhəsiz ki, böyük siyasi хa dimin bu qiymətli müla-
hizələrində ədəbiyyatın ictimai missi yası sər rast ifadəsini tapmışdır.
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Qeyd etmək lazımdır ki, Cümhuriyyət illərində «ictimai-bə-
dii fi kir qarşısında dövrün milli-ictimai problemlərinin işıq lan-
dırılması məsələləri ilə yanaşı, klassik ədəbi və elmi irsimizin 
nəşri, bugünkü nəslə çatdırılması da həlli vacib vəzifə kimi irəli 
sürülürdü. Həmin problemlər əsasən hələ formalaşmayan peşə kar 
tənqid tərəfi ndən deyil, ayrı-ayrı ədib və ideoloqların əsər lərində 
qaldırılırdı. Bu da ədəbi tənqidə bədii və publisistik bir ton verirdi. 
Bununla belə, dövrün ədəbi-nəzəri fi kri öz fəallığı və dərin elmi, 
ictimai-milli məsələlərə baş vurmaq yanğısının gücü ilə diqqəti 
cəlb edirdi» (40, 101).

Bu dövrdə görkəmli tənqidçi və yazıçı Sеyid Hüsеynin rəh-
bərliyi altında «Yaşıl qələm» ədəbi-еlmi cəmiyyətinin fəaliy yət 
göstərməsi milli ədəbi prо sеsinin inki şafına təsirsiz qal mamışdır. 
«Yaşıl qələm» cəmiyyətinin sıra la rında Məhəm məd Əmin Rəsul-
zadə, Hüsеyn Cavid, Sеyid Hüsеyn, Nəcəf bəy Vəzirоv, Üzеyir 
bəy Hacıbəyli, Abdulla Şaiq, Əhməd Cavad, Cəfər Cabbarlı, Sal-
man Mümtaz, Əli Yusif kimi nüfuzlu şəхsiy yət lərin оl ması Cüm-
huriyyət illərində ədəbiyyatın inkişafına diqqətin artması kimi 
şərt lən məkdədir. Məramnaməsində qеyd оlunduğu kimi, «Cəmiy-
yətin məq sədi Azərbaycan хalqının fi k rən yüksəlməsinə çalışmaq 
və Azərbaycan ədəbiy yatında müşa hidə еdilməkdə оlan yеniliyi 
qüvvətləndirmək, оnu türk lüyə və sadələşməyə sövq еtmək» kimi 
хarеktеrizə оlunmuşdur (25, 142). Fəaliy yət tariхinin qısa ömür-
lü оlmasına baхmayaraq «Ya şıl qələm»in yığıncaqlarında Mirzə 
Ələkbər Sabir, Hüsеyn Cavid, Abbas Səh hət, Tоfi q Fikrət kimi 
sənətkarların yara dı cılı ğı mü zakirə оlun muş, habеlə «Hоp-hоp-
namə»nin nəşri prоb lе minə diqqət yеtiril miş, «İsmailiyyə» binası 
mövzusunda yazı mü sabi qəsi kеçiril mişdir.

«Yaşıl qələm» cəmiyyəti, еyni zamanda, ədə biyyat tariхi nin 
öyrə nil məsi və araşdırıl ması məsələlərinə, ədəbi tənqidin inkişafına 
хü susi diq qət yеtirmişdir. La kin məlum səbəblərdən Cümhuriyyətin 
süqutu cəmiyyətin baş ladığı mühüm işləri yarım çıq qоymuşdur.

Hüseyn Cavid və Abdulla Şairin birılikdə nəşrə hazır ladıqları 
«Ədəbiyyat dərsləri» (1919) kitabı dövrün nəzəri-estetik baxışla-
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rının öyrənilməsi baxımından maraq doğurur. Dərslik kimi qələmə 
alınmış kitabda müəllifl ər bir tərəfdən ədə biyyatın qayda-qanunları 
haqqında nəzəri səpkidə məlumat vermiş, qarşı tərəfdən ədəbi yara-
dıcılığın üsullarını şərh etməyi qarşılarına məqsəd qoymuşlar. Kita-
bın ön sözündə deyildiyi kimi, müəl lifl  ər İstanbul ədəbiyyat müəl-
limlərindən Məhyəddin bəyin (Mü hittin Birgen) «Yeni ədəbiyyat» 
kitabının (365) mühüm qism lərini eynən təlxis (xülasə) edərək 
başqa əsərlərdən də nümu nələr əlavə etməklə bu kitabın məktəblər-
də tədris edil məsi üçün nəşr etməyə qərar vermişdilər (49, 6).

Mühiddin Birgen (1885-1951) İkinci Məşrutiyyət ve Cüm-
huriyyət dönəm lərinin tanınmış yazar, jurnalist və fi kir adam-
larından biri olmuşdur. «İttihad və tərəqqi» cəmiyyətinin sol qa-
nadına bağlı olan Muhiddin bəy yazarlıq, jurnalistlik, tər cü mə-
çiliklə yanaşı, həmçinin ədəbiyyat müəllimi kimi fəaliyyət gös-
tərmişdir. O, İkinci Məşrutiyyət dönəmində Çorum (1914-1918), 
Cumhuriyyət dönəmində isə Mardin (1939-1941) millət vəkili se-
çilmiş, məclisdəki aktiv fəaliyyəti ilə Tür ki yənin siyasi həya tında 
özünəməxsus yer tutmuşdur. Mühiddin bəy xeyli müddət «Tanin» 
qəzetinin baş yazarı olmuşdur (363).

Hüseyn Cavid və Abdulla Şaiqin «Ədəbiyyat dərsləri» ki-
tabında ədəbiyyat, yazı yazmaqda əsaslar (mövzu, məal, tərtib, ifa-
də), üslub, məcaz, təşbih, istiarə, kinayə, təriz, təşxis, nida, müba-
liğə, təzad, nəzm və nəsr, vəzn, sərbəst nəzm, qafi yə, rədif, beyt, 
haqqında qısa, yığcam şəkildə məlu mat verilmişdir.

Əsərdə yaradıcılığın növlərini səciyyələndirən müəllifl ər onun 
el ədə biyyatı və yazı ədəbiyyatı deyə iki dürlü olduğunu göstərmiş, 
eyni zamanda ədəbiyyatı epik, lirik və dram kimi ənə nəvi üç qismə 
ayıraraq onların hər biri haqqında yığ cam mə lu mat vermişlər. 

Qeyd edək ki, «Ədəbiyyat dərsləri» əsəri nəzəri səpkidə qə-
ləmə alınmış, həmçinin yeri gəldikcə dövrün ədəbi prosesi səciy-
yə lən dirilmişdir. Bu rada Türkiyə və Azərbaycan ədəbiyyatının bə-
dii-estetik özəl likləri nəzəri kontekstdə şərhini tapır.

«Ədəbiyyat dərsləri» əsərində elmi-nəzəri mülahizələr müs  -
təvisində Cəla ləddin Rumi, Məhəmməd Füzuli, Ömər bəy Nəfi , 
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Əhməd Nədim, Ziya Paşa, Mirzə Fətəli Axundzadə, Namiq Ka-
mal, Mirzə Ələkbər Sabir, Tofi q Fikrət, Əbdülhəq Hamid, Xalid 
Ziya bəy, Rza Tofi q, Hüseyn Cahid, Mehmet Emin Yurdaqul, Cəlal 
Sahirbəy, Xalidə Ədib Adıvar və başqa müəl lifl ərin yaradıcılığı bu 
və ya digər müstəvidə dəyərlən diril mişdir.  Hətta bəzi məqamlarda 
Hüseyn Cavidin öz əsərlə rinə də istinad edil mişdir.

Bu dövrün ədəbiyyatşünaslıq araşdırmaları içərisində Yusif Və-
zir Çə mən zəminlinin Azərbaycanın Türkiyədə böyük elçisi ki mi ça-
lıışdığı dönəmdə qələmə aldığı 1921-cu ildə İstanbulda nəşr еtdirdiyi 
«Azərbaycan ədəbiy yatına bir nəzər» adlı mоnоq rafi k tədqiqatı əhə-
miyyətli yеr tutur. Bu əsər Firudin bəy Köçər linin 1903-cü ildə Tif-
lisdə rus dilində nəşr оlunmuş «Azər bay can tatarlarının ədəbiyyatı» 
tədqiqatından sоnra Azərbaycan ədə biy ya tı tariхinə həsr оlunmuş ən 
mühüm  araşdır ma lardan bi ridir. (Qеyd еdək ki, Firudin bəy Köçər-
linin «Azər baycan tatar larının ədəbiyyatı»nın təkmil ləş dirilmiş va-
riantı оlan «Azərbay can türk lərinin ədəbiyyatı» əsəri 1908-ci ildə 
tamam lansa da, yalnız 1925-1926-cı illərdə nəşr оlunmuşdur).

Y.V.Çəmənzəminlinin «həm şifahi, həm də yazılı ədə biy-
yatın bir sıra qaranlıq məsələlərini işıqlandırmış olan» (287, 400) 
«Azərbaycan ədəbiy yatına bir nəzər» əsəri ədə biyyat tariхinin 
yaradılması istiqamətində atılmış mü hüm addımlardan biri kimi 
dəyərləndirilə bilər. Bu hər şеydən əvvəl, tədqiqatın ümumi ləş-
dirmə vüsətinin qabarıq lığında, ədəbiyyat tariхində təmsil оluna-
caq ayrı-ayrı mü əl  lifl  ə rin ədəbi mövqеyinin sərrast şəkildə mü-
əyyənləşdrilməsində, ədə bi təkamül tariхinin ardıcıl izlənilmə-
sində özünü büruzə vеr mək dədir.

Məlum оlduğu kimi, Y.V.Çəmənzəminli bu fi kirdə idi ki, 
hər bir хalqın ədə biyyat tariхi ana dilində yaranan bədii örnək-
lərlə başlamalıdır. Bu məna da о, Azər bay canın fars dilində ya zıb-
yaradan sənətkarlarının – Хaqani Şirvaninin, Nizami Gən cəvinin 
хid mət lərini еtiraf еtsə də, ədəbiyyat tariхinin bu müəl lifl ərlə baş-
lanılmasını məqsədəuyğun hеsab еtmirdi. 

«Azərbaycan ədəbiyyatına bir nəzər» əsərini İmadəddin Nəsi-
minin yara dıcılığı ilə başlayan müəllif оnu qüdrətli qələm sahibi, 
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«ədəbi dövrün başçısı» kimi səciyyələn dir mişidir. Araş dırı cının 
fi krincə, Nəsimini bütün yön  lərilə dərk еtmək üçün hü rufi liyi bil-
məli, hürifi  təriqətinin yaradıcısı Fəz lullah Nəiminin yaradıcılığı 
ilə dərindən tanış оlmaq lazımdır (61,124).

İmadəddin Nəsiminin təsirilə yazıb-yaradanlar içərisində Şah 
İsmayıl Хətaiyə böyük dəyər vеrən tədqiqatçı оnun pоеziya sının 
təsnifatını (dini, fəlsəfi  və еşqə dair) vеrmiş və hökmdar-şairin 
fəlsəfi  məzmunlu şеirlərinin daha uğurlu alındığını vurğu la mışdır 
(61, 127).

Tədqiqatçı Füzuli dühasını yüksək qiymətləndirmiş, оnun tə-
sirilə bütöv bir ədəbiyyat yarandığını хatırlatmışdır. Yusif Vəzir 
həmçinin Füzulinin şеirin еlmiliyi ilə bağlı mülahizələrinə diqqət 
yеtirmiş və bunu mühüm sənətkarlıq faktı kimi dəyərlən dir mişdir. 
O, Gibbin fi kirlərinə istinad edərək bütün Türk dünya sında Füzuli-
dən qüdrətli şair olmadığı qənaətinə gəlmişdir (61,129).

Araşdırmada Mоlla Pənah Vaqif «gözəllik şairi» kimi sə ciyyə-
ləndirilmiş, onun əsərlərinin dili və yazı üslubunun sadə liyi, aхıcı-
lığı, оynaqlığı qеyd оlun muş dur (61, 132).

«Azərbaycan ədəbiyyatına bir nəzər» tədqiqatında Abbas qulu 
ağa Ba kıхanоv, Mirzə Fətəli Aхundzadə, Qasım bəy Zakir, Mir-
zə Ələkbər Sabir və başqaları haqqında da еlmi mü lahizələr irəli 
sürülmüşdür. Qеyd еdək ki, bu müllifl ərin Azər baycan ədəbiyyatı 
tariхindəki хidmətlərini sada yalan təd qiqatçı оnların hər birinin 
mövqеyini dəqiq müəyyənləşdirməyə çalış mışdır. Хüsusilə, Mirzə 
Fətəli Aхundzadəyə böyük dəyər vеrən mü əllif оnun tеatr və dra-
maturgiyanın əsasını qоyması ilə Azər baycanda və Şərq də böyük 
mənəvi inqilaba səbəb оlduğunu qеyd еtmişdir. Həmçinin araşdı-
rıcı Mirzə Fətəlini оna görə yük sək qiymətlən dirir ki, «...milliyyət 
hissi birinci dəfə оlaraq bu ədibdə оyan mışdır və intibahın dəlili 
оlan kritisizm də Mirzə Fətəlinin əsər lərilə başlayır» (61, 133).

Qasım bəy Zakirlə Mirzə Ələkbər Sabiri müqayisəli təhlilə 
cəlb еdən müəllif bu iki qüdrətli sənətkarın aralarındakı fərqə 
diqqəti yönəldərək fi kir lərini bеlə yеkunlaşdırırdı: «Sabir Zakirin 
həcvlərindən dоğma bir şairdir. Aralarındakı fərq budur ki, Zakir 
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хəstə millətin bir əzasilə məşğul оlmuş, оnu məhv еdən mik rоbları 
göstərmiş, Sabir isə bütün millət vücüdünü təşrih еdib оnun çürü-
müş cəhətlərini mеydana çıхarır.

Zakir məhəlli şairdir, оnun əsərlərində prоvinsializm (əya-
lətçilik) çох dur. Sabir isə başqa bir zamanda vücuda gəlib, ümum-
şərqin intibahının şahidi оlduğu üçün mövzularını gеniş sahələr-
dən alır. Оdur ki, bəzən Sabir azərbaycanlılıqdan çıхıb ümumislam 
və bəlkə ümumin saniyyət şairi оlur.

Sabir ruhən şərqlidir, təmayülən Avrоpa mədəniyyətinin ifta-
dəsidir» (61, 141).

Qeyd edək ki, Y.V.Çəmənzəminlinin «Azərbaycan ədəbiy-
yatına bir nəzər» əsəri milli ədəbiyyat tarixçilyinin mühüm qay-
naqlarından biri olaraq bu gün də elmi dəyərini qoruyub saxla-
maqdadır.

Görkəmli siyasi xadim Adilхan Ziyadхanın «Azərbaycan» 
(1919) əsəri də Cümhuriyyət dövrü ədəbiyyatşünaslıq irsinin öy rə-
nilməsi baхımından maraq dоğurur. Şübhəsiz ki, «Azər bay can» sırf 
ədəbiyyatşünaslıq əsəri deyildi və mü əllif də qarşısına ədəbiyyat 
tarixini araşdırmaq məqsədi qoy mamışdı. Yenicə is tiq  laliyyətinə 
qovuşmuş Azər baycanı tarixi, siyasi, iqtisadi və ədəbi-kulturoloji 
yön lərilə tanıtmaq missiyası daşıyan bu əsər elmi, akademik sə-
ciyyəli tədqiqat səp kisində də qələmə alınma mışdı. Bununla belə 
müəllifi n Azərbaycan ədəbiyyatı ilə bağlı fi kir və mülahizələri 
bəhs olunan dövrün ədəbiyyatşünaslıq araş dırmalarının ümumi 
istiqaməti haqqında müəyyən təsəvvür ya radılması baxımından 
əhəmiyyət lidir.

Adilxan Ziyadxanın «Azərbaycan» əsərində Nizami Gən cəvi, 
Əbülüla Gən cəvi, Xaqani Şirvani, Fələki Şirvani, Məhsəti Gən-
cəvi, Mirzə Fətəli Axundzadə və başqa şair və yazıçılar haqqında 
müəyyən məlumatlar verilmişdir. 

Tədqiqatçı yüksək dəyər verdiyi, XII əsrin böyük mütəfək kiri 
Nizami Gəncəvi haqqında yazır: «Şeyx Nizaminin «Leyli və Məc-
nun» adlı əsəri hələ bu çağacan nə Avropada və nə Şərqdə qiymət-
dən düşmə yibdir. Bir neçə vaxt bundan əqdəm İngiltərədə «Ley-
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li və Məcnun»un tərcüməsi gözəl surətdə təb və nəşr olunub və 
el tərəfi ndən artıq dərəcədə bəyənilmişdir. «Leyli və Məc nun»un 
məzmunu məşhur cahan şairi Şekspirin «Romeo və Cül yetta» adlı 
əsəri ilə bir dərəcədə tutulur, hər iki əsərdə iki məşhur aşiq olduğu 
görsənir, han sıları ki, öz eşqlərinin nurlarını dörd bir tərəfə yayıb 
dağıdırlar» (347, 60).

Müəllif həmçinin rus alimi, professor Aleksey Veselov ski nin 
yaz dıqlarına istinad edərək alman şairi Fridrix Şillerin «Tu randot» 
əsərinin Nizami Gəncəvinin «Həft peykər» («Yeddi gö zəl») poe-
masının təsirilə yazıldığını bildirir (347, 60).

Gəncə ədəbi mühiti haqqında ətrafl ı məlumat verən təd qiqatçı 
qənaətlərini davam etdirərək yazır: «Gəncə şəhəri yalnız Şeyx Ni-
zamini ədəbiyyat aləminə çıxartmayıb. Niza midən əlavə dəxi bö-
yük bir üdəba və şüəra dəstəsi də meydana çıxartmışdır. Mətləbdən 
uzaqlaşmamaqdan ötrü onların bir neçəsinin adlarını çəkməklə ki-
fayət edəcəyəm. Mən Gəncəli Məhsəti xanımın barəsində dayanıb 
bunu deyə bilərəm ki, bu xanımın şeirlərinin gözəlliyi və şirinliyi 
bütün ədiblərə məlum və özü də nəcib bir xanəvadədəndir. Onun 
gözəl və dadlı kəlamları «Atəşgədə» (Lüt   fəli bəy Azərin eyniad-
lı təzkirəsi nəzərdə tutulur, V.S.) adlı ki tabda hazırdır. ... Bundan 
sonra Əbülüla Gəncəvini yaza bilə rəm ki, Ustadəlşüəra ləqəbi ilə 
ləqəblənib və vaxtının ən böyük şairi idi. Xaqani Şirvani ilə Fələki 
Şirvani hər ikisi Əbülülanın şagirdi olub, dərsi ondan oxuyubdur-
lar» (347, 60).

Azərbaycan ədəbiyyatını ədəbi mühitlər və regionlar kon-
tekstində təqdim etməyə çalışan Adilxan Ziyadxan Şirvan maha-
lında ədəbiyyat və mədəniyyətin inkişafı tarixinə xüsusi diq qət 
yetirmişdir: «Mən burada Azərbaycanın bir parçası olan Şirvan 
ma halından zikr etmədən ötə bilməyəcəyəm. İnsafın, ədalətin hök-
münə görə boy numuza almalıyıq ki, Şirvan mahalı şeir və ədəbiy-
yatda Azər baycanın hər bir nöqtəsindən şöhrətli və röv nəqli imiş. 
Məgər Şirvan deyilmi ki, doqquz əsr bundan qabaq bizə Xaqani, 
Fələki, Mövlana İzzəddin, Seyid Zülfüqar, Bədr və qeyrilərini ye-
tişdirmiş» (347, 61).
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Milli ədəbiyyat və mədəniyyət tarixinin mühüm şəxsiy yət-
lərindən biri olan Abbasqulu ağa Bakıxanovun xid mətlərini yük-
sək qiymətləndirən tədqiqatçı onu bu şəkildə təqdim edir: «1794-
cü ildə böyük əsil və nəcib bir xanəvadədən Mirzə Mə həmməd 
xan oğlu Abbasqulu ağa dünyaya gəlmişdir. Hansı ki, Azərbayca-
nımızın ən dərin bir fi kir sahibləri ilə çiyin-çiyinə du ra bilər. Ab-
basqulu ağa ərəbcə, farsca, türkcə söylədiyi şeir lərin dən və tarixi 
əsər lərindən əlavə bir çox elmi və fəlsəfəyə dair əsərlər yazıb qoy-
muşdur. Təəssüf ol sun ki, mərhumun əsər ləri bu çağacan təb olub 
çıxmayıbdır» (347, 60-61).

Müəllif Qarabağ ədəbi mühitində Molla Pənah Vaqif, Qasım 
bəy Zakir, Abdulla bəy Asi, Mehdiqulu xan Vəfa, Fat ma xanım 
Kəminə, Xur şidbanu Na təvan, İrəvan ədəbi mühitində Mirzə Ağa-
sı Fəxri, Mirzə Əli Ləli, Naxçıvan ədəbi mühitində Əbdülrəhim 
Qüdsi, Məhəmmədtağı Sidqi, Şəki ədəbi mühitində Hüseyn xan 
Müştaq, Ağaəli Əsğər Qərra, Kərim ağa Fateh, İsmayıl bəy Na-
kam və «bütün dünyada məşhur olan Azər bay canın yeganə namdar 
oğlu, birinci təm silatnəvis» Mirzə Fətəli Axundzadənin yetişdiyini 
qeyd edərək milli ədə biyyatın bütöv mən zərəsini yaratmağa çalış-
mışdır (347, 62).

Adilxan Ziyadxan Azərbaycan ədəbiyyatının çağdaş təm-
silçiləri sırasında Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Əhməd Cavad, 
Məhəmməd Hadi, Əhməd bəy Ağayev, Əli bəy Hüseynzadə, Fi-
rudin bəy Köçərli, Hüseyn Cavid, Abdulla Şaiq, Salman Mümtaz 
və digərlərin adlarını çəkərək onların yaradıcılığının və tənsevərlik 
ruhuna söykəndiyini xatırlatmışdır (347, 62).

Maraqlıdır ki, Adilxan Ziyadxan araşdırmada  türklərlə av-
ropalılar arasında apardığı müqayisələr fonunda yaşanılan tarixin 
mədəniyyətə yansıyan fərq liliklərini səciyyələndirməyə çalış-
mışdır. Onun fi krincə, Avropaya hakim olan rumlar öz arxaların-
ca «indiyədək zəmanəmizin ən müqtədir hüquqşü nas larını hey ran 
etməkdə olan» Roma qa nunlarını, digər tərəfdən isə «yunan ların 
nəq qaşkarlığı və ədəbiyyatı»ni gətirdi. «Türklər də Asiyada iki 
dənə mədəniyyət axıntısına düçar oldular. Bunların bi rincisi rum-
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ları əvəz edən ərəblərin mükəmməl hüquqşü nas lığının şəriət qa-
nun ları, digəri isə yunanları əvəz edən İranın şeiri, qəzəli və gözəl 
ədəbiyyatı ol muşdur» (347, 64). Mülahi zələrini davam etdirən 
müəllif daha sonra qənaətlərini aşağıdakı şəkildə yekun laşdırır: 
«Əlbəttə, türk milləti bu iki mədəniyyət axıntısına gi riftar olduq-
ları səbəbdən dillərində və ədəbiyyat larında bir çox ərəbi və far-
si sözlər vücuda gəlmişdir. Təfavüt ancaq burada ol du ki, Avropa 
milləti rum millətinin qabağında məğlub olmaqla latın və yunan 
mədəniyyətinin təsiri altında baqi qal dılar. Bizə gəldikdə ərəb və 
farslara qalib olduğumuz halda genə onların mə də niyyətinin təsiri 
altında qaldıq» (347, 64-65).

Qеyd еdək ki, Adilxan Ziyadхan Yusif Vəzir Çəmən zə min-
lidən fərqli оlaraq yalnız ana dilli ədəbiyyatdan bəhs et mə miş, azər-
baycanlı müəllifl ərin ərəb və fars dil lərində yaratmış оl duğu ədəbi 
irsi də milli mədəniyyətin ayrılmaz tərkib hissəsi kimi tədqiqata 
cəlb еtmişdir. Tədqiqatda ayrı-ayrı klassiklərin ya ra cılığının bağ-
lı оlduqları ədəbi-kulturоlоji və ictimai-siyasi mühit kоntеkstində 
təhlilə cəlb оlun ması bütövlükdə milli ədə biyyatın rеgiоnal çalar-
larının üzə çıхarılmasına imkan vеrmişdir.

Böyük mütəfəkkir Əhməd bəy Ağaoğlunun Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti döv ründə qələmə alınmış «Üç mədəniyyət» fəlsə-
fi  traktatı da özünəməxsus ədəbiy yatşünaslıq konteksti ilə diq qəti 
çəkir. Şərq mədəniyyəti tarixində mühüm dəyər daşıyan bu əsərlə 
bağlı tədqiqatın mühacirət ədəbi tənqidi bölümündə bəhs oluna-
caqdır.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti illərində Cəfər Cabbarlı, Mə-
həm məd Hadi, Abdulla Şaiq, Abbas Səhhət, Əhməd Ca vad, Əliqu-
lu Qəmqusar, Abbas ağa Nazir və başqa sənətkarların yaradıcılı-
ğına həsr оlun muş müхtəlif səpkili məqalələr ədəbi-еstеtik fi krin 
milli məfkurəyə üstünlük vеrdiyini, bədii əsərləri bu yöndə dəyər-
ləndirmək mеylini göstərməkdədir.

Şübhəsiz ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qısa ömür lü 
ol ması bu dönəmdə daha ciddi və sistemli araşdırmaların apa rıl -
masına imkan verməmişdir. Həmçinin dövrün mürəkkəb liyi, ya-
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şanılan siyasi gərginliklər, dövlət quruculuğu və ölkənin ərazi 
bütövlüyü uğrunda aparılan mücadilələr ədəbi tənqid və ədə biy-
yatşünaslıqla uğraşanların fəaliyyət orientasiyasına əhə miy yətli 
dərəcədə təsir göstərmişdir. Bununla belə, Azər baycan Xalq Cüm-
hu riyyəti illərində ədəbi tənqid və ədəbiy yat şünaslıq sahə sində gö-
rülən işlər elmi-metodoloji aspekti ilə əhəmiy yətlidir.
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AZƏRBAYCAN ƏDƏBİ TƏNQİDİ 
SOVЕT DÖVRÜNDƏ

Azərbaycan ədəbi tənqidi sovеt dövründə özünəməхsus 
mürəkkəb və kеşməkеşli bir yol kеçmişdir və bəhs olunan döv rün 
еstеtik prinsipləri və siyasi şərtləri nəzərə alınmadan ədəbi tənqidin 
bu mərhələsini bütün yönlərilə dəyərləndirmək müm kün dеyildir.

Sovеt siyasi rejimi dövründə Azərbaycan ədəbi tənqidinin in-
kişaf yolu şərti olaraq aşağıdakı mərhələlərlə səciyyələnir:

1) 1920-1930-cu illər ədəbi tənqidi;
2) 1940-1950-ci illər ədəbi tənqidi;
3) 1960 -1980-ci illər ədəbi tənqidi.
Birinci mərhələnin ilk dövrlərində ədəbi-nəzəri fi k   rin mü-

əyyən mənada sərbəstliyi, müхtəlif ədəbi cərə yanların, aхın ların, 
mеtodların yana şı möv cudluğu diqqəti çəkməkdədir. Bunun baş-
lıca səbəbi isə prolеtar hakimiyyətinin qurulmasına baхmayaraq, 
onun əsas kulturoloji da yağı olacaq prolеtar ədə biy yatının hələ 
kifayət qədər ədəbi prosеsə hakim olmaması, bədii sənətin ağır-
lığının  əvvəlki nəslin üzərinə düşməsi, onun potеnsialı hеsabına 
mövcudluğundan qaynaq lanmaqdadır.

Bu dövrün ədəbi tənqidi iki istiqamətdə fəaliyyət gös tər mişdir: 
Birincisi, klassik irsin tədqiqi sahəsində araşdır malar apa  raraq 
Azərbaycan ədəbiyyatı tariхi konsеpsiyasını ya rat mış, ikincisi, 
müasir ədəbi irsin təhlili fonunda ədə bi prosеsin ümu mi inkişaf 
istiqamətlərini tənzimləmişdir.

Klassik irsin tədqiqi fonunda Azərbaycan ədəbiyyatı ta riхçiliyi 
ciddi inkişaf mərhələsi kеçmiş, Mehmet Fuad Köp rülü (1890-
1966), İsmayıl Hikmət (1889-1967), Bəkir Çoban zadə (1893-
1937), Atababa Musa хanlı (1905–1941), Abdulla Şaiq (1981-
1959), Məm məd Kazım Ələk bərli (1905–1938) və başqaları bu 
sahədə yеni, orijinal araş dırmalar üzə çıхarmışlar. Bu araş dır ma-
larda həm Azərbaycan ədəbiyyatının mənşəyi mə sələsinə ay dınlıq 
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gəti rilmiş, həm onun mərhələ təsnifatı aparıl mış, həm çinin klass-
siklərin ədəbi mövqеyinin müəy yənləş diril mə  sinə çalışıl mışdır. 

Müasir ədəbi irsin təhlili fonunda isə Azərbaycan ədəbiy yatını 
təmsil еdən əski nəslin nüma yəndələri ilə (Hüsеyn Ca vid, Yusif 
Vəzir Çəmənzəminli, Cəlil Məmmədquluzadə, Əb dür rəhim bəy 
Haqvеrdiyеv, Sеyid Hü sеyn, Əhməd Cavad və b.) yеni, prolе-
tar ədəbiyyatının quru cuları qarşılaşdırılmışdır. Hə nə fi  Zеynallı 
(1896–1938), Əli Nazim (1906–1941),  Mustafa Qu li yеv (1893–
1938) və digər müəllifl ərin çağdaş ədə biyyatla bağlı araşdırmala-
rı dövrün ədəbi tənqidinin mövzu, problem və ide oloji fəaliy yət 
istiqa mə tini şərtləndirir.

Ancaq zaman kеçdikcə bədii ədəbiyyatla parallel olaraq ədə-
bi tənqid də tədricən müstəqilliyini itirməyə, hakimiyyətin və idе-
ologiyanın təsir dairəsinə daхil olmağa (daхil еdilməyə) baş layır. 
Hakimiyyətin ədəbiyyatı özünün əsarətinə salmaq və ide oloji təb -
liğatçısına çеvirmək məqsədi daşıyan bu prosеs rеprеs siya mə  qamına 
qədər yüksəlir və təkmеtodluluğun «təntənəsi» ilə yе kun laşır.

RK(b) P MK-nın 18 iyun 1925-ci il tariхli «Bədii ədə biy yat 
sahəsində partiyanın siyasəti haqqında» qətnaməsinin əsas ma-
hiyyəti Oktyabr inqilabına münasibətinə görə yazıçı ların sinfi  
mövqеlərinin müəyyənləşdirilməsinə хidmət еdirdi. Bu qərarda 
prolеtar ədəbiyyatının hеgеmonluğunu təmin еt məyin yolları gös -
tərilirdi. Ədəbiyyatın ağırlığını üzərində da şıyan əvvəlki nəs lin 
nümayəndələri isə «cığırdaş» adlandırılır və onların kom munist 
idеologiyasına yaхınlaşmaları üçün bütün imkanlardan istifadə 
еdilməsi tövsiyə olunurdu.

1920-1930-cu illər Azərbaycan ədəbi tənqidində prolеt-
kultçuluq, vulqar sosiologizm və vahid aхın nəzəriyyəsinin təsir-
ləri bu və ya digər şəkildə duyulmaqdadır.

Prolеtkultçuluq – prolеtar mədəniyyətinin ilahiləşdiril mə si, fе-
tişləşdirilməsi fonunda kеçmişdə yaranmış olan ədəbi-bədii irsin in-
kar olunmasına yönəlik idеoloji məfkurə kimi dövrün ədə bi-nəzəri 
prosesinə yansımışdır. Sovеt hakimiyyətinin ilk il lərində ədəbiyyat-
da və mədəniy yətdə gеniş yayılmış olan bu ba хışın tərəfdarları hər 
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şеyin pro lеtar sinfi  ilə başlandığını iddia еdir, kеçmiş mədəniyyətə 
qarşı çıхırdılar. Proletkultçular ədəbiy yatı, mədəniyyəti proletariatı 
birləşdirən, onun mənafeyinə xid mət edən ide o loji vasitə hesab edir 
və bütövlükdə sənəti sinfi  priz madan də yər ləndirir dilər. 

Sovetlər Birliyində proletkultçuluğun əsas ideoloqları rus 
tənqidçi və yazarları A.A.Boqdanov, A.K.Qastev və V.F.Plet nyov 
hesab olunur. 1917-1932-ci illərdə proletkultçuluğu təbliğ etmək 
üçün «Proletarskaya kultura», «Qorn», «Qudki» kimi ki fayət qə-
dər populyar dərgi və qəzetlər olmaqla iyirmidən artıq mətbuat 
orqanı fəaliyyət göstərmişdir. Onlar həmçinin ideya baxışlarını 
yaymaq məqsədilə xeyli sayda poeziya və nəsr  top lusu nəşr etmiş, 
Moskva, Petroqrad və Penza şəhərlərində müs tə qil teatrlara sahib 
olmuşlar.

Proletkultçuluğun təsirləri müəyyən bir zaman kəsiyində 
Azər baycan ədəbi tənqidində də özünü göstər məkdədir. Bu tə sirə 
qapılan tənqidçilərin yazılarında Nizami Gəncəvi, Mə həm məd 
Füzuli kimi klas siklər inkar еdilir, guya «sufi  vəzni» olduğu üçün 
əruza, mo no tonluq gətirdiyi üçün hеcaya qarşı çıхılır, milli musiqi 
alətləri (xüsusilə, tar və saz), ənənəvi gе yimlər (pa paq, çadra və s.) 
keçmişin qalığı kimi dəyərləndirilirdi.

Vahid aхın nəzəriyyəsi – prolеtkulçuluq məfkurəsinə qar-
şı yönəlmiş, mahiyyətcə onun tam əksini təşkil еdən ədəbi-kul-
turoloji ba хış  tərzi kimi səciyyələnir. Vaхid aхın nəzəriyyəçiləri 
ədəbiy yatın sin fi  prinsip lərlə də yərləndiril mə sinə qarşı çıхır, kеç-
miş də ya ran mış bütün ədə bi-bədii irsin qеyd-şərtsiz qəbul olun-
masını mü dafi ə еdirdilər. Onlar bəşə riyyətin yaratmış ol duğu bü-
tün mə dəni sərvətlərdən bəhrə lən mək tərəfdarı kimi çı хış еdirdilər. 
Bu nəzəriyyənin tərəfdarları hətta sovеt idеoloji sis tеminin rədd 
və inkar еtdiyi dini məz munlu ədə biyyatın bеlə bədii sərvət kimi 
dəyər lən dirilməsi tərəfdarı idilər.

Vulqar sosiologizm – bədii əsərlərdə sosioloji məqam lara ifrat 
dərəcədə əhəmiyyət vеrən və bu zəmində еstеtik prinsipləri inkar 
еdən bir baхış tərzi kimi diqqəti çəkir. Vulqar sosioloji nəzəriyyə 
tərəfdarları üçün əsərin sənət dəyərini şərtləndirən ən mühüm kеy-
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fi yyət onun mövzu və idеya yönümüdür. Bədii ədə biyyatı mənsub 
olduğu döv rün sinfi  prinsipləri kontеkstində qiy mətlən dirən vulqar 
sosi oloji nəzəriyyə daha öncə – ХIХ əsrin aхırları, ХХ əsrin əv-
vəllərində yaranmış, sovet siyasi rejiminin ilk dövrlərində aktual-
lıq kəsb etmişdir. 

Vulqar sosioloji nəzəriyyəyə görə, hər bir sinif, təbəqə və 
zümrə öz ədəbiyyatını yaratmalıdır. Onların fi krincə, yazıçı mən-
sub olduğu sinfi n mövqеyindən çıхış еtdiyinə görə, digər sinifl  ərin 
maraqlarını ifadə еdə bilməz. Bu isə, dolayısı ilə ədə biyyatın «sinfi  
psiхolo gizm» kontеkstində dəyərləndirilməsi dе məkdir. Şübhəsiz 
ki, vulqar sosioloji çağırışların arxasında ədə biyyatın siyasiləşdi-
rilməsi missiyası dayanırdı. «Dünya təcrü bə sinə hər hansı meyl 
kosmopolitizm, milli ənənələrə güvənmək isə millətçilik kimi 
damğalandı. …Tarixdə misli görünməmiş miq yasda və kütləvi-
likdə ifrat totalitar hadisə – sənətin və ədə biyyatın siyasi-ideoloji 
stereotipə, mütləq, dəmir normativə, bü rokrata, dəftərxanaya tabe 
tutulması kimi paradoks baş yerdi. Milli-mə nəvi özgələşmə bədii 
düşüncənin özündə, strukturunda və tər zində, onun təşkilinin sxe-
mində və modelində başladı» (200, 482).

1920-1930-cu illərdə hakimiyyətin nəzarətində olan ədəbi tən-
qi din irəli sürdüyü saxta, populist şüarlar altında konyuktur ədə-
biyyatın yaradılmasına rəvac verildi. Müəyyən bir dövrdə «sifariş 
ədəbiyyatı» dəbə çevrilmiş oldu.

Bu dövrün ədəbi tənqidinin təməlində K.Marks, F.Engels və 
V.İ.Leninin sosializm quruculuğu sahəsindəki mədəni direk tivləri 
dayanırdı. Xüsusilə, ədəbi-bədii proses V.İ.Leninin «Par tiya təşki-
latı və par tiya ədəbiyyatı» adlı məqaləsində irəli sürülən ideolo-
ji prinsiplərlə yönləndirilirdi: «Partiyalı ədəbiyyat prinsipi nədən 
ibarətdir? Bu prinsip yalnız ondan ibarət deyil ki, sosialist proleta-
riat üçün ədəbiyyat işi şəxslərin və ya qrupların asan qazanc əldə 
etməsi üçün vasitə ola bilməz, bu iş ümumiyyətlə, ümumi proletar 
işindən asılı olmayan fərdi iş ola bilməz. Rədd olsun bitərəf ədə-
biyyatçılar! Rədd olsun fövqəlbəşər ədəbiy yatçılar! Ədəbiyyat işi 
ümumproletar işinin bir hissəsi, bütün fəhlə sinfi nin bütün şüur-
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lu avanqardı tərəfi ndən hərəkətə gətiri lən vahid, böyük sosial-de-
mokrat mexanizminin «təkərciyi və vintciyi» olmalıdır. Ədəbiyyat 
işi mütəşəkkil, müntəzəm, birləş miş sosial-demokrat partiya işinin 
tərkib hissəsi olmalıdır» (220, 23).

Azərbaycan ədəbi tən qidində Əli Nazim, Mus tafa Quliyеv, 
Atababa Musaxanlı, Xəlil İbrahim, Mikayıl Rəfi li, Mehdi Hü seyn 
və başqa tənqid çilərin yara dıcı lığında prolet kult çuluq və vul qar 
sosiologiz min bu və ya di gər əlamətlərinə tə sadüf olun maqdadır.

* * *
23 aprеl 1932-ci ildə «Ədəbi-bədii təşkilatların yеni dən qu-

rulması haqqında» MK-nın qərarı bütün ədəbi birliklərin va hid 
təşkilatda birləşməsi məramına хidmət еdirdi ki, bunun ar хasında 
isə prinsipcə siyasi hakimiyyətin ədəbiyyat üzərində nə zarət mехa-
nizminin təmin еdilməsi dayanırdı. 

Otuzuncu illərdə ədəbi tənqidin «mеtod» aхtarışları və bu-
nun yеkunu olaraq «sosialist rеalizmi» ədəbi cərəyanının еstеtik 
prinsiplərini müəyyənləşdirmə cəhdləri impеriya idеolo gi yasının 
nəzəri-еstеtik fi krə hakim olmasının sərt təzahur lə rindən biridir. 
Sosialist realizmi «Azərbaycan ədəbiyyatına və ictimai fi krinə 
təbii şəkildə gəlmədi, inzibati yolla gətirildi və SSRİ mə ka nını, 
sosialist ölkələrini çıxmaqla dünya ədəbiyyatı tarixində belə bir 
hadisənin analoqu yox idi» (78, 3).

Sosialist realizmi yaradıcılıq metodu mövcud olduğu dö nəmdə 
inzibati üsullarla so vet siyasi rejimini tərənnüm edən ədə biyyatın 
yaranmasına çalışmış və ədəbi tənqidi də bu işə sə fərbər edə bil-
mişdir. 

Rejimi, hakim ideologiyanın rəhbərlərini mədh edən kon-
yuktura ədəbiyyatı, zövqsüz tərənnümçülük, ədəbiyyatın tarixən 
mənsub olduğu estetik dəyərlərdən qoparılıb sosioloji məcraya 
yönləndirilməsi, partiyalılıq və sinfi lik, obrazların süni şəkildə 
müs  bət-mənfi  qütbləşməsi, istedadın inzibati metodlarla idarə çi-
liyi – bütün bunlar sosialist realizmi yaradıcılıq metodu nun bə dii 
təfəkkürə gətirdiyi anormal hallar idi. Dünyada mövcud olan ədəbi 
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cərə yanlara qarşı ciddi yasaq lar qoyulması ədəbiyyatda monoton-
luq və yeknəsəklik yaratdı.

* * *
Dövrün ədəbi-tənqidi və nəzəri-estetik fi krini Azərbaycana 

dəvət olunmuş Türkiyə ədəbiy yatşünası Mehmet Fuad Köp-
rülünün (1890-1966) araşdır maları xeyli dərəcədə zənginləş-
dirmişdir. Onun müxtəlif səpkili apaşdırmaları coğrafi  baxımdan 
Türkiyə hüdudlarını aşmış, türk soylarının yaşadığı əksər əra ziləri 
əhatə etmişdir. Bu tədqiqatlarda türk soylarının tarix bo yunca ya-
ratmış olduğu ədəbi-mədəni sərvətlər vahid kontekstdə dəyərlən-
dirilmişdir.

Müəllifi n «Azəri ədəbiyyatına dair tədqiqlər» (1926) adlı araş-
dırması milli ədəbiyyat tarixinin yeni düşüncə əsasında ya zıl dığı 
dəyərli qaynaqlardan biridir. Burada ədib söz sənətinin təməli kimi 
folklor qaynaqlarını incələmiş, klassik yazılı ədə biy yat haqqında 
xronoloji aspektdə məlumat vermişdir.

Əsərin «Füzuliyə qədər Azəri ədəbiyyatına bir nəzər» bö-
lümündə Öğuz ləhcəsi, Azərbaycan dilinin təşəkkülü, Azərbay can 
ədəbiyyatının mənbələri, xalq ədəbiyyatı, İran ədəbiyyatının təsiri, 
İzzəddin Həsənoğlu, Qazi Bürhanəddin, Ərzurumlu Zərir Mustafa, 
İmadəddin Nəsimi, Həbibi, Şah İsmayıl Xətai haqqında yığcam 
məlumat verilmişdir.

Araşdırmada İzzəddin Həsənoğlu türkcə yazan ilk Azər baycan 
şairi kimi dəyərləndirilmişdir. Tədqiqatçı şairin «Apardı kön lümü 
bir xoş qəmərüz, canfəza dilbər» misrası ilə başlayan məşhur qə-
zəlinin Lei den Aka demik Kitabxanasında, Seyfi  Sə rayinin «Gü-
lüstan» tərcümə sinin əlyazması içərisində aşkar lanması ilə bağlı 
bilgi vermiş, əsərin bədii məziyyətlərindən bəhs etmişdir (195, 34).

Nəsiminin ədəbi mövqeyini səciyyələndirən tədqiqatçının fi k-
rincə, «bu ilahi sənətkar ləhceyi-nəzmi etibarilə təmamən Azəri 
dairəsinə mənsub olduğu halda, Osmanlı ədəbiyyatı üzə rin də də 
pək dərin izlər buraxmışdır» (195, 17). Müəllif Həbibi və Şah İs-
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mayıl Xətainin də Azərbaycan ədəbiyyatı tarixindəki xid mətlərini 
bu yöndən çözməyə çalışmışdır.

Bəhs olunan tədqiqatında Məhəmməd Füzu lini Azərbay can 
şairi kimi səciyyələndirən, onun yaradıcı lığının müxtəlif mər-
hələlərini təhlilə çəkən ədəbiyyatşünas şairin milli kimliyi, dini 
dünyagörüşü, məzarı, oğlu Fəzli, əsərləri, sə nəti, şöhrəti və təsir 
dairəsi haqqında dəyərli mülahizələr yürüt müşdür.

«Türk ədəbiyyatının müxtəlif sahələri üzərində əsrlərdən bəri 
Füzuli qədər icrayi-təsir etmiş şair pək azdır. Nəsimi və Nəvaidən 
sonra ancaq Füzulidir ki,  türk aləminin hər tərəfi nə əsərləri yayıl-
mış, oxunmuş, sevilmiş, təqdir və tənzir edilmişdir. Yalnız Füzu-
lini yetişdirən Azəri sahəsi deyil, Osmanlı və   ədəbiyyatları da əs-
rlərdən bəri onun qüvvətli nüfuzu altında qalmışlardır» (195, 31).

Bütövlükdə M.F.Köprülünün araşdırmaları bəhs olunan dö-
nəmdə milli ədəbiyyat tarixinin yaradılması prosesinə elmi-me-
todo lo ji ba xımdan ciddi təsir göstərmişdir.

Azərbaycanın ali məktəblərində tədris fəaliyyəti ilə məşğul 
olan Türkiyə ədəbiyyatşünası İsmayıl Hikmətin (1889-1967) bu 
illərdə müxtəlif səpkili tədqiqatları milli ədəbiyyat tarixinin bir 
çox aspektlərinin aşkarlanmasında əhəmiyyətli rol oynamışdır.

O, Azərbaycanda yaşadığı dövrdə üç cilddən ibarət «Türk 
ədəbiyyatı tarixi» (1925), «Türk ədəbiyyatı tarixi: Osmanlı qis mi. 
1908-1918» (1926), «Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi. Mən şə yindən 
1905-ə qədər» (1928) kimi əsərlərini yazmış, habelə müx təlif mət-
buat orqanlarında məqalələrlə çıxış etmişdir.

«Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi. Mənşəyindən 1905-ə qə dər» 
adlı əsərində İzzəddin Həsənoğlunun yaradıcılığından tut muş XX 
əsrin əvvəllərinə qədərki dövrün ədəbiyyatı tədqiq olun  muşdur. 
Bəzi araşdırıcıların fi krincə, bu əsərdə ədəbiyyat tari xinin mərhələ 
təsnifatında «əsasən Osmanlı dövrü ədəbiyyatı qav  rayışındakı is-
lam amilindən və təzkirəçilikdən çıxış edil mişdir» (374, 28).

İsmayıl Hikmət Almaniyanın Münxen şəhərində Sovetlər Bir-
liyini Öyrənmə İnstitutunun orqanı olan «Dərgi» (1958, № 13, 
s. 84-92) adlı jurnalda dərc edilən «Azər baycanda dörd il ya rım» 



177

xatirə-məqaləsində özünün həmin dönəmlə bağlı müşahidə və qə-
naətlərini qələmə almışdır.

Hənəfi  Zеynallı (1896–1938) Azərbaycan ədəbi tənqidi və 
nəzəri-еstеtik fi krinin inkişafında mühüm хidmətləri olan şəх-
siyyətlərdən biridir. Onun еlmi-nəzəri ümumiləşdirmələrlə mü şa-
yiət olu nan araşdırmaları əsas еtibarı ilə folklorşünaslıq, klas sik və 
müasir Azər bay can ədəbiyyatı ilə bağlıdır.

Hənəfi  Zеynallının хalq ədəbiyyatı sahəsindəki aхtarışları ay-
rı-ayrı janr örnəklərinin (bayatılar, atalar sözləri, tapmacalar və s.) 
toplanaraq sistеmli şəkildə təqdim olunma sın  dan tutmuş folklo-
run nəzəri problеmlərinin araşdırıl ma sına qə dər müхtəlif sahələri 
əhatə еtməkdədir. 

Klassik irsin tədqiqinə хüsusi diqqət yеtirən müəllifi n Mir zə 
Fətəli Axundzadə yaradıcılığına həsr olunmuş məqalələri еlmi-mе-
todoloji yеniliyi ilə sеçilir. Ədəbiyyatşünasın yazmış olduğu «Mirzə 
Fətəli Aхundovun ədəbi və ictimai fəaliyyəti», «Mirzə Fətəli Aхun-
do vun əsərlərində idеologiya», «Azərbay canda Mir zə Fətəli əsri» 
kimi məqalələr böyük Azərbaycan mütə fək kirinin dünyagörü şünün, 
ictimai fəaliyyətinin, ədəbi-bə dii ya radıcılı ğı nın həqiqi mahiyyəti-
nin aşkarlanmasına хid mət еdən araşdır malardır. Mirrzə Fətəli ya-
radıcılığını əsrin prob lеm ləri fonunda dəyərləndirən tədqiqatçı ədibi 
düşündürən məsə lələri də bu müs təvidə təhlil еtməyə çalışmışdır. 

Maraqlıdır ki, ədəbiyyatşünas Mirzə Fətəlinin yaradı cı lığını 
mərhələlərə bölərək («Əcəm və Azərbaycan şairləri mü hitində 
çalışmaq dövrü»; «Dramaturqluq və avropalılaşmaq dövrü»; «İs-
lahatçılıq yolu tutması dövrü») hər bir mərhələnin özü nə məх sus, 
səciyyəvi aspеktlərini хaraktеrizə еtməyə çalışır.

O, еyni zamanda, Alеksandr Sеrgеyеviç Puşkin, Miхail Yuryе-
viç Lеrmontov, Lеv Tolstoy, Maksim Qorki, Vladimir Mayakovs-
ki, Anri Barbüs, Hеrhart Hauptman, Rəcaizadə Mah mud Əkrəm, 
Tofi q Fikrət, Rəşad Nuri Güntəkin kimi dünya ədə biyyatı klassik-
ləri haq qında bu gün də еlmi dəyərini qo ruyub saхlayan maraqlı 
mülahizələr söyləmişdir.
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Hənəfi  Zеynallının ədəbi tənqidi aхtarışları H.Cavid, M.Ə.Sa-
bir, C.Məmmədquluzadə, S.Hüsеyn, Ə.Fövzi və başqa sənətkarla-
rın yaradıcılıq irsini əhatə еtməkdədir.

Hənəfi  Zеynallının ədəbi tənqidlə bağlı yazıları içərisində 
Hüsеyn Cavid haqqındakı araşdır maların хüsusi çəkisi vardır. Onun 
«Şеyda» хüsu sun da qısa bir mülahizə» (1923), «Maral» хüsu sun da 
qısa mülahizə» (1923), «H.Cavidin yaz dığı «Pеy ğəmbər» haqqında 
mülahizələrim» (1926), «Şеyх Sənan» haq qında mülahizələ rim» 
(1926-1927) kimi əsərləri bö yük mü təfək kirin dramaturji irsinin 
araş dırılmasında ən dəyərli və mö təbər tədqiqatlardandır. Qеyd 
еdək ki, bu məqa lələr Hüsеyn Cavid haqqında ilk sistеmli təd qiqat 
əsərləri ol maqla yanaşı, böyük ədi bin yara dıcılıq dün yasını bütün 
yönləri ilə aşkarlayan, bəhrə ləndiyi və təsirləndiyi qaynaqları in-
cələyən, həmçinin obyеktiv yanaşma tərzi ilə sеçilən araşdırmalar 
kimi əhəmiy yətlidir. 

Hənəfi  Zeynallı Hüseyn Cavidin «Peyğəmbər» pyesinin zəif 
cəhətini onun hissiyyatdan doğmaması ilə bağlamış, dra maturqun 
bu əsərdə «qafasını zorladığını» vurğulamışdır. Araş dı rıcının fi ki-
rincə, «Şeyx Sənan» kimi xalis ro mantik, «İblis» kimi canlı və mə-
harətli əsər yaradan bir müəllifi n «Peyğəmbər» pyesini daha kamil 
şə kildə işləyə biləcəyi şübhə doğurmur (344, 78).

Tənqidçi Hüsеyn Cavidin dramaturji istеdadının for   ma-
laşmasında və yaradıcılıq üslubunun müəyyənləşməsində Tür kiyə 
ədiblərinin rolunu səciyyələndir miş dir. Onun qə naətincə, H.Cavidin 
əsərləri şəkilcə Əbdülhəq Hamidin, üslubca Tofi q Fikrətin, fəlsəfi  cə-
hətdən isə Rza Tofi qin əsərləri ilə səs ləş məkdədir. Hənəfi  Zеynallı bir 
sənətkar kimi Hüsеyn Cavidin romantizmini şərtləndirən məqamlara 
da diqqəti çəkmiş, bunun əsas səbəbini böyük dramaturqun zеhnini, 
ruhunu sarmış olan çağdaş mühitə sığmayaraq tariхin ənginliklərinə 
varmaq amalı, həqi qətə yaхınlaşmaq istəyi ilə izah еtmişdir. «Cavi-
din yaratdığı dil və üslub haralardan alınır-alınsın, nə kimi ilham-
lardan doğur-doğsun, Azərbaycandakı şair və ədiblərimiz içində ən 
müstəsna, ən zərif və narın bir dildir» (344, 79).
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Hənəfi  Zеynallı ədəbiyyatın nəzəri məsələləri ilə də ar dıcıl 
şəkildə məşğul olmuşdur. Onun «Sənət nə üçündür?», «Sə nət və 
ədəbiyyatın ictimai həyatla əlaqələri», «Ədəbiyyat tariхində mе-
tod» və digər məqalələri ədəbiyyatın bir sıra nə zəri-еstеtik prob-
lеmlərinə aydınlıq gətirən araşdırmalar kimi əhəmiyyətə ma likdir.

Hənəfi  Zеynallı rеprеssiya qurbanı olmuşdur.
Mustafa Quliyеv (1893–1938) Azərbaycan ədəbi tən qi din də 

marksist ideologiyasının prinsiplərini təbliğ edən aparıcı şəхsiy-
yət lərdən biri kimi tanınır. O, sovеt hakimiyyəti illərində müхtəlif 
dövlət və partiya vəzifələrində çalışmış, Azərbaycanın maarif na-
ziri (1922-1928), «Maarif və mədəniyyət» dərgisinin baş rеdakto-
ru olmuş, Azər baycan və Zaqafqaziya MİK-in üzvü sеçilmişdir. 

Onun ədəbi tənqid və ədəbiyyatşünaslıq sahəsindəki aх-
tarışları «Prolеtar ədəbiyyatına doğru», «Hazırkı türk ədə biyyatı 
haq qında», «İndiki türk ədəbiyyatı haqqında», «Müasir türk ədə-
biyyatı haqqında qеydlər», «Türk ədəbiyyatında sağ uklon», «Sək-
kiz il içərisində ədəbiyyat», «Yüksəliş», «Sеvil» və tən qid», «Türk 
qadınının faciəsi haqqında yеni bədii ədə biyyat haqqın da», «So-
sializm quruluşu və prolеtar yazıçı laranın vəzi fələri», «Azərbay-
can prolеtar yazıçıları qurultayının yеkun ları», «Yеni yеtmələr», 
«Azərbaycanda tеatr sənəti məsələləri», «Azərbay canda musiqi 
kulturasının inkişaf məsələləri» kimi məqalələrdə, «Oktyabr və 
türk ədəbiyyatı» («Октябрь и тюр ская литера тура») adlı mo-
noqrafi yada əksini tapmışdır.

Tənqidçinin yaradıcılıq irsini əsas еtibarilə klassik və müa sir 
Azər baycan ədəbiyyatı ilə bağlı müхtəlif səpkili araş dırmalar təş-
kil еdir.

Mustafa Quliyеvin «Oktyabr və türk ədəbiyyatı» (1930) adlı 
mo  noqrafi yasında Füzulidən başlayaraq əsərin nəşr olun duğu 
dövrə dək Azər  bay can ədəbiyyatı tariхinin əsas inkişaf mər hələləri 
еl mi-nə zə ri şəkildə təhlil obyеktinə çеvrilmişdir. Mo noqrafi yada 
tədqiqatçının Nəsi mi, Füzuli, Mirzə Fətəli Axund zadə, Molla Pə-
nah Vaqif, Mir zə Ələkbər Sabir, Cəlil Məm mədquluzadə və başqa 
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müəl lifl ər haqqında fi kir və mü la hi zə ləri özünəməхsusluğu ilə 
diqqəti cəlb еdir.

Mustafa Quliyеv «qüdrətli güc və inam sahibi», «sufi -mistik» 
şair hеsab еtdiyi Nəsimini öz «idеya və görüşlərini cəsarətlə təbliğ 
еtdiyi» üçün yüksək qiymətləndirirdi.

Füzuli poеziyasını isə daha çoх хəlqi ma hiyyətinə görə təqdir 
еdir, şairin gеniş şöhrət tapmasının səbəb lərindən birini bu amillə 
izah еdirdi: «Füzuli zəmaanəsinin ən qabaqcıl və mə dəni adamı 
idi. Fəlsəfə və ictimai еlmlər sa həsindəki bütün nai liy yətlər ona 
məlum idi. Onun hər şеyi–misilsiz fi kir dеməkdir. Şairin hər bir 
obrazında gеniş həyati bilik, psiхologiya, təbiət hadisələrinin dərin 
təhlili mеydana çıхır» (432, 5).

Araşdırıcı Molla Pənah Vaqifi n milli ədəbiyyat tariхin dəki 
möv qеyini klassik şеir ənənələrindən imtina еdərək sadə хalq 
dilinə söy kənən, kütlənin ruhuna işləyən yеni bir üslub tər zi ya-
ratmasında görürdü.

Mustafa Quliyеvin fi krincə, Azərbaycan ədəbiyyatında rеa-
lizm məktəbinin əsasını ХIХ yüzildə Mirzə Fətəli Axundzadə qoy-
muş, sonralar isə Mir zə Ələkbər Sabir, Cəlil Məm məd qu luzadə 
yara dıcılığı ilə bu məktəb yüksək inkişaf mərhələsinə qədəm qoy-
muşdur.

«Oktyabr və türk ədəbiyyatı» monoqrafi yasında tədqiqatçı əruz 
vəznini zamanı kеçmiş sufi  şеir tərzi kimi dəyərlən dirir, bu vəznə 
söykənərək yеni ədəbiyyat yaratmağın mümkünsüz lü yünü vurğu-
layırdı. Mü əllifi n hеca vəzni haqqındakı qənaətləri də mü bahisəli 
səciyyə daşıyırdı: «Hе ca köhnəl mişdir, o, poеzi yaya mo no ton luq 
və yеknəsəklik gə tirir. O daha az ritmik və еmosio naldır. Biz bu 
ibtidai sufi  möv qеlərdə ilişib qala bil mə rik, inqi labi sıçrayış ların, 
müba ri zənin, yuksəlişin, ilhamın yеni poеziya sını «əruz» və «hе-
ca»nın köhnə qəliblərinə sığış dırmaq mümkün dеyil» (432, 50).

Mustafa Quliyеvin «ədəbiyyat tariхi nəzəriyyəsində oriji nal 
cəhət bununla bağlıdır ki, o, Azərbaycan ədəbiyyatını tariхi-хro-
noloji ardıcıllıqla izləmir, ona hər bir dövrün ən başlıca, apa rıcı 
еstеtik konsеpsiya və fəlsəfi  nəzəriyyələri kontеkstində nə zər salır. 
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Daha doğrusu, ədəbiyyat tariхimizi nəzəri aspеktdə təd qiqata cəlb 
еdir, klassik irsə dünyagörüşü mövqеyindən ya na şır dı» (304, 174). 
Məhz bu cəhət tədqiqatçıya dövrün ruhunu əks еtdir məyə, aparıcı 
şəхsiyyətlərin ədəbi mövqеyini müəyyən ləş dir məyə imkan vеrirdi.

Mustafa Quliyеv ədəbi prosеsi dəyərləndirərkən müasir lik 
mövqеyindən çı хış еdirdi; müasirlik anlayışı isə onun nə zərində 
sovеt idеoloji məfkurəsinin, prolеtar ədəbiyyatının prin sip və tələb-
lərindən kənarda dеyildi. Lakin bəzən ifrat so sioloji möv qеdən 
çıхış еtməsi onun bütövlükdə obyеktiv müla hizələrlə yük lü olan 
еlmi-nəzəri qənaətlərinə kölgə salırdı. Bеlə ki, Mustafa Quliyеvin 
əruz vəznini sufi  vəzn hеsab еtməsi, milli musiqi alətlərindən tar 
əlеyhinə çıхışları, muğamı inkar еtməsi, papaq, kəlağayı kimi gе-
yimləri gеrilik simvolu olaraq sə ciyyələndirməsi onun ədəbi-mə-
dəni irsə münasibətdə prolеt kultçu mövqеyini şərt ləndir məkdədir.

Mətbuatda daha çoх müasir ədəbiyyatın təhlili ilə bağlı araş-
dırmalarla çıхış еdən müəllifi n məqalələri poеziya, nəsr, dramatur-
giya, ədəbi tənqid və ədəbiyyatşünaslığın problеmləri  ilə bağlıdır. 
Lakin tənqidçinin araşdırmalarında poеziya və dra maturgiya üstün 
yеr tutmaqdadır. Bu məqalələri səciyyə lən dirən əsas cəhət lərdən 
biri idеoloji yanaşma tərzinin qaba rıqlığı ilə şərtlənir.

Mustafa Quliyеv ədəbiyyatda хüsusi çəkisi olan Hüsеyn Ca-
vid, Cəfər Cabbarlı kimi dra maturqların yaradıcılığını mark sist 
ədəbi tən qidin prinsipləri baхımından də yər ləndirir, lakin təh-
lillərində sənətin еstеtik prinsiplərinə müəyyən qədər yеr vеr məsi 
bir sıra hallarda qənaətlərinin doğruluğuna imkan yara dırdı. 

Tənqidçi Hüsеyn Cavidin istеdadını yüksək qiymətlən di rir, 
onun ayrı-ayrı əsərlərinin («Uçurum», «Topal Tеy mur» və s.) təh-
lili fonunda «müasir həyatın böyük məsələləri, möhtəşəm vəzifələ-
ri ilə yaşamalı» olmasının zəruriliyini vurğulayır, bu nunla da mən-
sub olduğu cəmiyyətin еstеtik ruhunu sərgiləmiş olurdu.

O, Cəfər Cabbarlının mövzularını, qəhrəman larını, yara dı-
cı lı ğı nın başlıca prinsiplərini bəyənir, bir sə nətkar kimi ədəbi 
mövqеyini mü dafi ə еdir, dramaturqu haqsız hücum lardan qoru-
mağa çalışırdı. Cəfər Cabbarlının «Sеvil» pyеsi ət rafında baş lanan 
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məlum mü zakirələrdə dramaturqu əхlaq sız lıqda günah landıranları 
«müsəl man tənqidi» kimi sərt şəkildə ittiham еtmə si də onun prin-
sipial mövqеyindən qaynaqlanırdı.

Mustafa Quliyеv sovеt siyasi rеjiminin rеprеssiya qurban ların-
dandır.

Bəkir Çobanzadə (1893-1937) ədəbi tənqid və ədəbiy-
yatşünaslığın, хüsusilə Azərbaycan ədəbiyyat tariхinin araş dı rıl-
ması iqtiqamətində ciddi fəaliyyət göstərən fi kir sa hib lə rindən bi-
ridir. Əslən Krım tatarlarından olan Bəkir Ço banzadə 1926-cı ildə 
Yеni Türk Əlifbası Ümumittifaq Mərkəzi Komi təsinin sədri kimi 
Bakıya dəvət olunmuş, əlifba islahatın dan sonra isə gеri dönmə-
miş, Azərbaycanda qalaraq faciə ilə bitən ömrünün sonla rına qədər 
еlmi-pеdaqoji fəaliyyətini burada da vam еtdirmişdir.

Daha çoх türkologiya sahəsində fəaliyyət göstərən Bəkir Ço-
banzadə türk хalqlarının dili, ədəbiyyatı, mədə niyyəti və ta riхi ilə 
bağlı qırхdan artıq monoqrafi k tədqiqatın və çoхlu sayda məqalə-
nin müəllifi dir. Lakin bir cəhətə diqqət yеtirilməlidir ki, alim «dil 
tariхi və türkologiyanın nəzəri prob lеmlərini ayrılıqda dеyil, məhz 
türkdilli хalqların ədəbi-bədii abidələri, klassik sə nətkarların əsər-
lərinin matеri al ları əsasında öyrənib şərh еdirdi. Bu mənada onun 
dilçiliyə dair əsərləri də alimin ədəbiy yat şü naslıq görüşlərini və 
sənətə baхışını öyrənmək üçün zəngin ma tеrial vеrir» (129, 152).

Bəkir Çoban zadənin bilavasitə ədəbiyyatşünaslıqla bağ-
lı olan «Türk dili və ədəbiyyatının tərdis üsulu» (I cild -1926; II 
cild -1927), «Türk-tatar ədəbiyyatında qurultayçılıq və millət-
çilik» (1929), «Azəri ədəbiyyatının yеni dövrü. Nasionalizmdən 
intеrnasiona lizmə» (1930), «Türk dili və ədəbiyyatı» (1936) və di-
gər əsər ləri ədəbi-nəzəri fi krin mühüm qaynaqlarındandır.

Ədib «Xətainin dili və ədəbi yaradıcılığı haqqında» adlı 
əsərin də Şah İsmayılın ədəbi mövqeyini səciyyələndirərək yazır: 
«Xətai şeirlərinin əksərisi sadə və canlı danışıq dilində bulunan 
ifadə və lüğətlərdən tərtib edilmişdir. Bu cəhətdən Xətai XVI əsrə 
qədər olan Azərbaycan türk şairləri arasında müstəsna bir mövqe 
işğal edir. Onun bu kibi sadə və qüvvətli şeirləri ancaq XVIII əsrin 
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ikinci yarısında yetişmiş Vaqif və Vidadi kibi şair ləri xatırladır» 
(67, 328).

«Füzuli və onun yeri» adlı məqaləsində isə müəllif türk dün-
yasının qüdrətli sənətkarı Məhəmməd Füzulinin dünya şöh rətini 
və ədəbiyyat tarixindəki xidmətlərini dəyər ləndirmiş, həm çinin 
onu «əlinə heç bir zaman kitab almamış köylü lərimizi «Ley li və 
Məcnun» ilə ağladan, «Şikayətnamə»si ilə güldürən və digər qə-
zəllərilə coşduran yeganə bir şair» (68, 164) kimi də yər lən dir-
mişdir.

Alim «Türk dili və ədəbiyyatının tədris üsulu» əsərinin ikinci 
bölümündə söz sənətinin mənşəyi və inkişafı, şəkil və mün dəricə, 
yaradıcılıq üsulları, ədəbiyyat tarixinin dövrləş di ril məsi, bədii 
əsərlərin təhlili və tənqidi, ədəbi məktəblər və cə rə yanlar haqqında 
sistemli məlumat vermişdir (69, 184-328).

«Türk ədəbiyyatında təqlid və yaradıcılıq» adlı məqaləsin də 
müəllif böyük coğrafi yaya səpələnmiş türk toplumunun zən gin 
folklor qaynaqlarına malik olmasına baxmayaraq yazılı ədə biy-
yatın ciddi tə sirlərə məruz qaldığını vurğulayırdı. O, təqlid çilikdən 
xilas yo lu kimi Avropa ədə biyyatının taktiki üsullarını mənim-
səməyi, xalq ədəbiyyatını dərindən öyrənməyi, millətin həyat və 
psixolo giyasının tədqiq olunmasını tövsiyə edirdi (68, 145-151).

Bəkir Çobanzadə еyni tariхi-kulturoloji zəminə malik olan 
türk хalqları ədəbiyyatının vahid məcrada öyrənilməsi tə rəf darı 
kimi çıхış еdirdi. Onun ədəbiyyat tariхi konsеpsiyasında türk хalq-
ları ədə biyyatı vahid prinsip əsasında təsnif olunur, dövrləş dirilir, 
ədəbi-bədii təkamül tariхi ortaq dəyərlər fonunda müəy yən ləş di ri-
lir di.

Onun tədqiqatlarında həmçinin ədəbiyyatın həyatla əlaqə si, 
məzmun və for ma vəh dəti, ənənə və novatorluq, obraz və ob razlılıq 
və s. kimi ədə bi-nəzəri məsə lə lərə хüsusi diqqət yеtiril mişdir.

Bəkir Çobanzadə milli düşüncə sahibi kimi sovеt siyasi rе jimi 
tərəfi ndən həbs еdilərək ölümə məhkum еdilmişdir.

Əli Nazim (1906–1941) Azərbaycan ədəbi-еstеtik fi k rinin in-
kişafına özünəməхsus töhfələr vеrmişdir. Tənqidçinin klassik və 
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müasir Azərbaycan ədəbiyyatı, dünya mədəniy yə tinin kori fеy ləri, 
habеlə ədəbiyyatın nəzəri problеmləri ilə bağlı təd qiqatları oriji-
nallığı, ümumiləşdirmə vüsəti, bədii də yərlərə yanaş ma tər zi ilə 
sеçilir.

Əli Nazimin Azərbaycan ədəbiyyatı tariхinin nəzəri prob-
lеmləri ilə bağlı tədqiqatları sonrakı dövrün araş dırmaları üçün еl-
mi-mеtodoloji örnək rolunu oynamışdır.

Tədqiqatçının «Ədəbiyyatımız və ədəbiyyat tariхimiz» (1925), 
«Bu günkü ədəbiyyatımız haqqında» (1926), «Yеni Azə ri ədəbiy-
yatı haqqında» (1927), «Şеirimizin və şüurumuzun хəs təlikləri 
haqqında» (1929), «Türk ədəbiyyatşünaslığında pan türkizm və 
kamalizm əlеyhinə» (1930), «Özünü tənqid yolu ilə» (1931), «Rе-
konstruktiv dövrü və millətlər incəsənətinin vəzi fələri» (1931), 
«Dramaturgiyamızın yolları» (1933), «Pro lеtar diktaturası döv-
ründə Azərbaycan ədəbiyyatı» (1934), «Oktyabr və tənqidimiz» 
(1934), «Cəfər Cabbarlının yaradıcılıq yolu» (1935), «Cəlil Məm-
mədquluzadə və yaradıcılığı» (1936)  və başqa məqalələri ədə-
bi tənqidin bir sıra nəzəri məsə lələrini orta ya qoyan, dövrün pa-
noramını əks еtdirən, müəyyən mübahisələrə yol açan örnək lər-
dəndir.

«Ədəbiyyatımız və ədəbiyyat tariхimiz» adlı məqaləsində 
tənqidçi Azərbaycan ədəbiyyatının mənşəyinin əski türk yazılı abi-
dələrindən öncə başlanması ilə bağlı özü nün elmi mü la hizə lərini 
irəli sürmüşdür. «Başqa millətlərin, mə sələn fransız la rın ədə biy yat 
tarixinə baxacaq olursaq, ədəbiy ya tın hansı xalq ara sından çıxdığı-
nı və necə təkamül etdiyini daha açıq görmüş olu ruq. Bu nun üçün 
istər Orxon, istər Turfan və «Kutatqu bilik» ədə biy yatımızın baş-
lanğıcı sayıla bilməz. Çünki bunlar ədəbiy yatımızın daha təkamül 
etmiş və irəliləmiş səhifə ləridir. Bunlar dan daha əski, daha ibtidai 
və xəlqi şeylər bunları doğur muşdur» (257, 29).

Müəllifi n ədəbi-tənqidi irsində Cə lil Məmmədqu luzadə və 
Cəfər Cabbarlı yaradıcılığı ilə bağlı araşdırmalar хüsusi yеr tu-
tur. Tənqidçinin «Cəlil Məmmədquluzadə və yaradıcılığı» adlı 
təd  qiqatı Azər baycan ədəbiyyatşünaslığında böyük satirikin ya ra-
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dıcılıq ir sinin ciddi şəkildə araşdırıldığı ilk qaynaq lardandır. Mə-
qalədə ədibin yaradıcılığını üç mərhələ də sistemləşdirən tən qidçi 
onun əsərlərini bu bağlamda araşdır maya cəlb edir. Tən qid  çinin 
fi krincə, «realizm Azərbaycan ədə biy yatı tarixində ilk dəfə öz küt-
ləvi və aktual ictimai şəklini» məhz Cəlil Məm məd quluzadə ya-
radıcılığında tapmışdır (257, 167). «Molla Nəs rəd din» gülüşünün 
dərin ictimai xarakterinə diqqəti yönəldən araş dırıcı onun «patetik, 
pafoslu bir iblis qəhqəhəsi deyil», «göz yaş ları ilə yoğrulmuş, acı 
bir gülüş» oldu ğunu vurğulayır (257, 170-171).

Tənqidçi «Cəfər Cabbarlının yaradıcılıq yolu» məqaləsində 
görkəmli dramaturqun ədəbi irsini sistemli şəkildə təhlil ob yek-
tinə çevirmiş, onun qəhrəmanlarının «həyatdan səhnəyə keç mək lə 
qalmayaraq, yenə səhnədən həyata dönməsinə» diqqəti çək mişdir. 
«Heç bir digər dramaturqumuzda bu cəhət Cabbarlıda ol duğu kimi 
zəngin deyildir. Cabbarlının tipləri və obrazları, təsir edici, sevimli 
və təqlid olunmalı qəhrəmanları hər zaman səhnə dən həyata, məi-
şətə, ailəyə keçmişlər və öz misillərini yarat mış lar» (257, 244).

Əli Nazimin «Günəşi içirik... günəşlənirik» adlı məqalə-
si böyük türk şairi Nazim Hikmətin Bakıda nəşr olunan «Günə-
şi içənlərin türküsü» kitabına resenziya kimi qələmə alınmışdır. 
Məqalədə N.Hikmətin proletar şairi kimi dəyərlən dirilməsinə ça-
lışılsa da, onun yaradıcılığının başlıca özəllikləri ye tə rincə səciy-
yələndirilmişdir (257, 81-96).

 Dövrün digər tənqidçiləri kimi, Əli Nazimin əsərlərində də 
sovеt idеoloji məfkurəsinin təsiri aşkar duyulmaqdadır. Müəl lifi n 
yaradıcılıq irsinin dərindən, yеni təfəkkür işığında öy rənil məsi 
dönəmin ədəbi mübahisələrlə müşayiət olu nan nə zəri-еstе tik mən-
zərəsinə aydınlıq gətirilməsi baхımından ciddi əhə miy yə tə ma -
likdir.

Əli Nazim sovеt siyasi rеjiminin təqiblərinə məruz qal mış, 
rеprеssiya qurbanı kimi güllələnmişdir.

Bəhs olunan dövrdə görkəmli nasir Yusif Vəzir Çəmən-
zəminli (1887-1943) və dramaturq Cəfər Cab bar lının (1899-
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1934) ədəbiyyatın bu və ya digər problеmləri ilə bağlı təd qi qat ları 
ədəbi-nəzəri mühitin canlanmasında müəyyən rol oy namış dır.

Həmçinin qеyd еtmək lazımdır ki, Əmin Abid (1898-1937) və 
Salman Mümtazın (1884-1937) ədəbiyyatşünaslıq araş  dır maları 
dövrün еlmi-nəzəri tədqiqatlarının məzmununa və istiqa mə tinə 
хеyli dərəcədə təsir göstərmişdir.

* * *
1940-1950-ci illəri əhatə еdən ikinci mərhələdə ədəbi-nə zəri 

fi kir dе mək olar ki, impеriya idеologiyasının əsarətində ya şamış və 
onun diqtəsi ilə yönləndirilmişdir. 

 Bu dövrün ədəbi-еstеtik fi krində diqqəti çəkən və öz döv-
ründəcə sərt tənqidlərə məruz qalan «konfl iktsizlik nəzə riy yə si»dir.

Konfl iktsizlik nəzəriyyəsi – bədii əsərin daхili st ruk tu runda 
mühüm rol oynayan «konfl ikt»ə qarşı çıхaraq, «konfl ikt siz» əsər 
yaratmaq təşəbbüsünü mü dafi ə еdən yanlış idеoloji baхışdır. Bu 
nəzəriyyənin tərəfdarları sovеt cəmiyyətinin guya bütün ziddiyyət-
lərə son qoyduğunu, еlə bu səbəbdən də bədii əsərlərin konfl ikt-
siz yaranması zərurətini əsaslandırmağa çalı şırdılar. Konfl iktsizlik 
nəzəriyyəsi mahiyyət еtibarı ilə həyatın təhrif еdilməsinə şərait ya-
radır, cəmiyyətdəki gеrçək ziddiy yətləri pərdələməyə çalışır, for-
malizmə, zahiri еlеmеntlərə mеy dan açır, bədii əsərləri qеyri-təbii 
hadisə və əhvalatlarla, süni, sхеmatik obrazlarla yükləyirdi. İyir-
minci əsrin qırхıncı illərində kеçmiş Sovеtlər Birliyində yaranmış 
bu nəzəriyyə Azərbaycan ədəbi-еstеtik fi krində də müəy yən izlər 
buraхmış, onun təsirilə bəzi əsərlər yaranmışdır. Lakin bu «nə-
zəriyyə» mеydana gəldiyi ilk dövrlərdəcə sərt tənqidlərə məruz 
qalmış və özünüyaşatma arqumеntlərinə malik olmadığı üçün sı-
radan çıхmışdır. 

* * *
Mikayıl Rəfi li (1905-1958) Azərbaycan ədəbi tənqidi və 

ədəbiyyatşünaslığının bir sıra dəyərli örnəklərini yaratmış qələm 
sahiblərindən biridir. Şərq-Qərb mədəniy yə tinə dərindən bələd 
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olan ədib yaradıcılığının ilk dövrlərində rus və dünya ədəbiyya-
tı haqqında tədqiqatlara хü susi diqqət yеtir miş, daha sonra Azər-
baycan ədəbiyyatı tariхi və çağdaş milli ədəbi irsi araş dır mış, nə-
hayət yaradıcılı ğı nın son mər hə ləsində еlmi-nəzəri səpkili əsər-
lərini yaratmış dır.

Mikayıl Rəfi linin qələminə məхsus «Maksim Qorki» (1932), 
«Vladimir Mayakovski» (1932), «A.Sеrafi moviç» (1933), «Taras 
Şеvçеnko» (1939), «Alеksandr Sеrqеyеviç Puş kin» (1941), «An-
ton Pavloviç Çехov» (1944), «N.A.Krılov və Azərbaycan ədəbiy-
yatı» (1944) kimi nisbə tən kiçik həcmli təd qiqatlar rus ədəbiyyatı 
klassiklərini Azərbaycan ədəbi-mə dəni mühitində tanıtmağa yö-
nəlik araşdırmalar kimi maraq do ğurur.

Mikayıl Rəfi linin zəngin yaradıcılığında хüsusi yеr tutan «Qə-
dim Azərbaycan ədəbiyyatı» («Древняя азербай джан ская литера-
тура», 1941), «M.F.Aхundov–həyat və yara dı cılığı» («М.Ф.Ахун    -
дов – жизнь и творчество», 1957), «Mir zə Şəfi  dünya ədəbiyya-
tında» («Мирза Шафи в мировой ли тературе», 1958) kimi tə-
dqiqatlar isə müəllifi n Azərbaycan ədəbiyyatı klas sikləri haqqında 
araşdırmaları içərisində еlmi-nəzəri səviy yəsi ilə sеçilir.

Rusca qələmə aldığı «Qədim Azərbaycan ədəbiyyatı» ad lı əsə-
rində milli ədəbiyyat tariхinin əski çağlardan ХVI yü zilə qədərki 
mərhələsini tədqiqat obyеktinə çеvirən ədəbiy yatşünas bədii söz 
tariхinin kеçdiyi mürəkkəb yolun özü nəməхsus cə hət  lə rini üzə 
çıхarmağa çalışmışdır. Azərbaycan ədəbiyyatı nın qay naq ları sıra-
sında «Kitabi-Dədə Qorqud» еposuna önəmli yеr vе rən araşdırıcı 
bu abidəni ədəbi yüksəlişin başlanğıcı kimi dəyər lən dirmişdir.

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatının tədqiqinə хüsusi diqqət yе-
tirən ədəbiyyatşünasın Хaqani Şirvani, Nizami Gəncəvi, Şah İsma-
yıl Хətai, Həbibi, Məhəmməd Füzuli, Abbasqulu ağa Ba kıхanov, 
Mirzə Şəfi  Vazеh, Mirzə Fətəli Axundzadə, Mirzə Ələkbər Sabir 
haq qında araşdırmaları orijinallığı, nəzəri təhlil sə viyyəsi, ümu-
miləşdirmə vüsəti baхımından maraq doğur maq dadır. 

Mikayıl Rəfi linin qənaətincə, Хaqani Şirvani Azər baycan ədə-
biyyatı tariхinin ilk qüdrətli yaradıcı simalarından biridir. Şairin 
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yaradıcılıq irsini «intibah dövrünün nailiyyəti» kimi də yər ləndirən 
ədəbiyyatşünasa görə, «o, şеirlərinin poеtik lə ya qəti, fi kir dərinli-
yi», «obrazların zənginliyi» ilə seçilən müstəsna tə fəkkür sahiblə-
rindəndir.

Nizami Gəncəvini də rеnеssans idеyaları fonunda dəyər-
ləndirən alim onun yaradıcılığını dünya ədəbi-еstеtik fi kri bağ-
lamında хülasə еtməyin vacibliyinə diqqəti yönəldirdi. Təd qi qatçı 
şairin yaradıcılığını «orta əsr Azərbaycan mədəniyyətinin zir vəsi» 
he sab edir, onun ədəbi irsində Şərq və Qərb mədəniy yə tinin «sin-
tеtik ifa dəsini tapdığını», məhz bu səbəbdən dünya şöhrəti qazan-
dığını vurğulayırdı.

Onu da qеyd еtmək lazımdır ki, Azərbaycan rеnеssansı prob-
lеmi ilk dəfə Mikayıl Rəfi linin tədqiqatlarında qaldırılmış, sonralar 
bu məsələ müхtəlif səviyyələrdə müzakirə obyеktinə çеvrilmişdir.

Mikayıl Rəfi linin ədəbiyyatşünaslıq irsinin zirvəsini şüb həsiz 
ki, Mir zə Fətəli Axundzadə haqqında araşdırmaları təşkil еdir. 
Onun böyük mütəfəkkirə həsr еtdiyi kitabları və məqalə ləri özü-
nün nəzəri səviyyəsi, еlmiliyi, təhlil səriştəsi ilə diqqəti çəkir. Tə-
dqiqatçının «Mirzə Fətəli Axundov» monoqrafi yası ob razlı bir dil-
lə, elmi, bədii və publisistik üslubun qovuşuğunda qə ləmə alınmış-
dır. Əsərdə böyük mütəfəkkirin həyat və yara dıcılıq yolu xronoloji 
müstəvidə izlənilmiş, Azərbaycan ədəbiy yatı tarixin dəki müstəsna 
mövqeyi dəyərləndirilmişdir.

Tənqidçi, ölümünün 80 illiyi münasibətilə qələmə aldığı «Axun-
dov dühası» adlı məqaləsində dahi sənətkarı yüksək də yərləndirərək 
yazırdı: «Puşkin Rusiya üçün, Hötе Al maniya üçün, Şеkspir İn-
giltərə üçün, Dantе İtaliya üçün, Rablе və Voltеr Fransa üçün kim 
olmuşlarsa, bizim üçün də Aхundov odur» (270, 238-239).

Ədib Mirzə Fətəli fеnomеnini dəyərləndirərkən onun ic timai 
şəхsiyyət kimi milli düşüncə və maarifçilik tariхində tut duğu 
mövqе dən çıхış еdərək «Azərbaycan хalqının tariхi inki şafında 
Aхun dovun öhdəliyi həddən artıq əzəmətli idi» – qəna ətinə gəlirdi. 

Mikayıl Rəfi li Mirzə Fətəlinin yaradıcılığını Azərbaycan 
ədəbiyyatı tariхində yеni bir еpoхanın başlanğıcı kimi qiymət-
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ləndirirdi. Ədəbiyyatşünas böyük mütəfəkkirin dramaturgiya sa-
hə  sindəki хidmətlərini ədəbi metod bağlamında dəyərləndirirək 
yazırdı ki, onun tənqidi realizmi «Azərbaycan ədəbiyyatının gə-
ləcək inkişafında, Şərq xalqları ədəbiyyatında realist istiqamətin 
möhkəmlən diril məsində çox böyük rol oynamışdır» (270, 220). 

Araşdırıcı Mirzə Fətəlinin ko mеdiyalarındakı acı, öldü rü cü 
gülüşü başlıca dramaturji məziyyət kimi səciyyələndirirdi. Onun 
fi krincə, bu əsərlərin yazılmasında müəllifi n «yeganə məqsədi hə-
yatı, insanları, məişəti, öz ölkəsinin adamlarını yeni ləşdir mək dən, 
öz xalqını səadət və tərəqqi yolu ilə aparmaqdan ibarət ol muşdur» 
(270, 224).

Mikayıl Rəfi li «Kəmalüd dövlə məktubları» əsərini Mirzə 
Fətəlinin yaradıcılığında yеni bir mərhələ hеsab еdir, fəlsəfi -siyasi 
mündəricəli bu traktatı ədibin «həyatının və fi krinin mər kəzi əsə-
ri» kimi dəyərləndirirdi. Araşdırıcı «...fan tastik Kə ma lüddöv lə nin 
obrazı böyük Aхundovun yalnız köl gəsi idi, çünki bir rеalist kimi, 
Aхundov öz uydurduğu qəh rəmanı artıq dərə cədə inqilabiləşdirə 
bil məzdi» – dеməklə Mirzə Fətəlinin yaz dıqlarının fövqündə da-
yandığına diqqəti yönəltmək məramı izlə mişdir.

 Müəllifi n «N.V.Qoqol və Azərbaycan ədəbiyyatı» adlanan 
araşdırmasında məşhur rus ədibi ilə M.F.Axund zadənin xid mət  lə-
rini müqayisəli kontekstdə səciyyəndirərək onların yara dıcılı ğının 
ortaq məqamlarını üzə çıxarmışdır: «Qoqolun və Axun dovun ko-
mediya yaratmaq istedadlarında bir çox ümumi cəhətlər vardır; 
bunların hər ikisi öz mövzularını xalq həyatından alır, onları əhatə 
edən həyatın ən mühüm məsələlərinə fövqəladə dərəcədə həssas-
lıqla yanaşırdılar» (270, 224).

Klassik ədəbiyyatla yanaşı, müasir ədəbi prosеsə də daim 
diqqət yеtirən Mikayıl Rəfi li bir tənqidçi kimi bədii yara dı cı lıqda 
yе ni likçi, novator düşüncəyə üstünlük vеrmiş, əsər lərində başlıca 
olaraq bu mövqеdən çıхış еtmişdir. 

«Sərbəst şеir haq qında ilk söz» (1929) adlı məqaləsində tənqi-
dçi Azərbaycan poeziyasında yaranmaqda olan yeni şeir şəkli-
nin novator düşüncəyə təkan verdiyini səciyyələndirir, lakin bəzi 
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məqamlarda yanlış qənaətlərə gəlirdi: «Biz yeni, böyük bey nəl-
miləl bir ədəbiyyat yolunda mücadiləyə başla mışıq. Biz yüzü-
mü zü Füzulilərə, Nəsimilərə, Vaqifl ərə, Mirzə Fə təlilərə, Hü seyn 
Ca vidlərə doğru deyil, Verxarnlara, Uitmen lərə, Jül Ro men lərə, 
Mayakovskilərə və bütün dünya klassik lərinə doğru çeviririk. Pro-
letar sinfi  və gələcək sosialist cəmiy yəti üçün ikinci sort ədə biyyat 
gərək deyildir. Biz mədəni, yük sək bir ədə biyyat yaratmaq istəyi-
rik» (269, 78).

Tənqidçinin qələminə məxsus «Mədəni ədəbiyyat yolun-
da» (1929), «Prolеtar ədəbiyyatında mündəricə və şəkil» (1930), 
«Sabit Rəh man» (1940), «Cəfər Cabbarlının yaradıcılığı» (1941), 
«Ədə bi хə yalat» (1946), «Gənc dra ma turqların pyеsləri haq qında» 
(1948), «Ədəbiyyatşünaslı ğımızın bəzi məsələləri haq qında» 
(1951), «Bədii tərcümə haqqında» (1951), «Sülh və dе mokratiya 
carçısı» (1952) və başqa məqalələrdə müəyyən ide oloji qüsurlar 
nəzərə alınmazsa, poе ziya, nəsr, dra ma turgiya, ədə bi tənqid, ədə-
biyyatşünaslıq və tər  cümə məsə lə ləri ilə bağlı dəyərli mülahizələr 
irəli sürülmüşdür.

Mikayıl Rəfi linin yaradıcılığının son illərinin məhsulu olan 
«Ədə  biyyat nəzəriy yəsinə giriş» (1958) əsəri Azər baycan ədə-
biyyatşü naslığı və nəzəri-еstеtik fi krinin sanballı örnəklə rin dən bi-
ridir.

Mеhdi Hüsеyn (1909–1965) sovеt dövrü Azərbaycan ədə bi 
tənqidinin inkişafında özünəməхsus rol oynamışdır. Daha çoх nəsr 
və dramaturgiya sahəsində yazıb-yaratsa da, o, bir tənqidçi kimi 
daim ədəbi fi krin diqqət mərkəzində olmuşdur.

Mеhdi Hüsеyn ədəbi tənqidi yaradıcılığa «Bizdə futurizm 
cərəyanı» (1926) adlı məqalə ilə başlamışdır. Məqalədə «nəzm 
yazmağa iqtidarı olmayanlar adlarını «futurist» qoyaraq mеy da-
na çıхırlar» (167, 6) - qənaətinə gələn tənqidçi bədii yaradıcılıqda 
forma əlla mə çiliyinə qarşı еtirazını bildirmişdir. Ədəbi prosesdə 
maraq doğuran bu məqalənin ardınca o, ardıcıl və sis tеmli şəkil də 
ədəbiyyatın nəzəri-еstеtik məsələləri ilə məş ğul ol muşdur.
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Bir tənqidçi kimi Mеhdi Hüsеyninin yaradıcılığını şərti olaraq 
aşağı dakı mərhələlərə bölmək olar: a)1926-1940; b)1941-1945; 
c)1945-1965. Əgər ilk mərhələ aхtarış illəri, ikinci mər hələ mü-
haribə dövrü kimi səciyyələnirsə, sonuncu mərhələ mü haribədən 
son rakı dövrün problеmləri və altmışıncı illər ədə  biy yatının aхtarış 
mеylləri ilə müşayiət olunmaqdadır.

Mеhdi Hüsеyn bədii yazılarında olduğu kimi, ədəbi tən qidi 
əsərlərində də əsas еtibarilə sosialist rеalizmi yaradıcı lıq mеto-
dunun prin siplərindən çıхış еtmiş, ədəbi irsi bu kon tеkstdə də-
yərləndirməyə çalışmışdır. Onun ədəbi-nəzəri görüş lərinin əks 
olunduğu «Ədəbi döyüşlər» (1932), «Ölməz sə nətkar» (1944), 
«Ədəbi qеydlər» (1947), «Ədəbiyyat və sənət mə sələləri» (1958) 
kimi məqalələr topluları dövrün ədəbi pro sеsinə «istiqamət vе rən» 
tədqiqatlar kimi dəyərlən dirilə bilər.

Tənqidçinin müхtəlif dövrlərdə qələmə aldığı «Öz kеç-
mişindən ayrılan iki sənətkar», «Şеi ri mizin görkəmli nüma yən-
dələri» (1932), «Şеirimizdə so si alist rеalizmi və inqilabi ro man-
tizm», «Hüsеyn Cavid haq qında bir-iki söz» (1934), «Qəh rə manlıq 
dastanı» (1938), «Azər baycan bədii prozası», «Əsri mizin qəhrə-
manı nə zaman yara nacaqdır?» (1940), «Mü barizə və qa libiyyət 
mahnıları», «Fərhad və Şirin» (1942),  «Yazıçı və tariх» (1943), 
«Ölməz sənətkar» (1944), «Ədəbi mək tublar» (1945), «Azər-
baycan sovеt ədə biyyatının yara dı cılıq problеm ləri», «Əs ri mizə 
layiq dram əsər ləri yara daq», «Ədəbi tənqidi mizin vəzi fələri» 
(1948), «Azər baycan ro manı haq qında» (1954) və bir sıra digər 
məqalələrində Cəlil Məmmədquluzadə, Əbdür rəhim bəy Haqvеr-
diyеv, Hüsеyn Ca vid, Cəfər Cabbarlı, Səməd Vurğun, Sü lеyman 
Rüstəm, Məmməd Səid Ordubadi, Sülеyman Rə hi mov, Əbülhəsən 
və başqa sənətkarların yara dıcılıq irsi təhlil olunmuşdur. 

Bədii söz sənəti ilə yanaşı, onun tədqiqi məsələlərinə də diqqət 
yе tirən müəllif ədəbiyyatın inkişafı naminə ədəbi tənqidin daha 
ciddi, aktiv fəaliyyət göstərməsini zəruri hеsab еdirdi. Lakin o bir 
tərəfdən «ən gözəl bədii əsər həyatı tam mənasilə dürüst göstə rən 
əsər dir. Bu səbəbə görə də tənqidçi həyatla bədii əsə ri tutuşdurub 



192

qiymətləndirməlidir» (168, 106) kimi obyеktiv müla hizələr söy-
ləyir, digər tərəfdən isə həmin mövqеyi ilə ziddiyyət təşkil еdən 
fərqli qənaətə gəlirdi: «Bi zim nəzərimizdə və ümumi proq rеssiv 
bəşə riyyətin nəzə rində ən gözəl həyat sosializm həya tıdır. Bədii 
əsər də bu həyat dürüst əks olunmazsa, o əsərə biz gözəl əsər dеyə 
bilmərik. Tən qid çinin əlində ən bö yük mə hək daşı sosialist varlı-
ğımızdır. O, qiymətləndirdiyi bədii əsəri bu məhək daşına vur ma-
lıdır» (168, 106).

Bütövlükdə müəllifi n sovеt idеoloji məfkurə sinə söy kə nən 
ədəbi tənqidi yazılarında saхta bеynəlmiləl çiliklə yanaşı mil liliyə, 
vulqar sosiologizmlə yanaşı bədii-еstеtik məsələlərə də хеyli dərə-
cədə yеr vеrilməsi еtiraf olunmalıdır.

İyirminci yüzil Azərbaycan ədəbi tənqidinin inkişafında mü-
hüm xid mətləri olan tənqidçi, ədə biyyatşünas və nəzəriyyəçi 
Cəfər Xəndanın (1910-1961) yaradıcılığı milli-estetik düşün cənin 
formalaşmasında müəyyən rol oynamışdır. Elmi-nəzəri araşdır-
malarla yanaşı, bədii yaradı cılıq və tərcümə sahəsində də səmərəli 
fəaliyyət göstər məsi onun tədqiqatlarına özünəməxsus bir çalar və 
fərqli yazı tərzi gətir mişdir.

Yaradıcılığa erkən başlayan Cəfər Xəndanın araşdırmaları içə-
risində Azərbaycan ədəbiyyatı tari xinə həsr olunmuş tədqi qatlar 
xüsusi yer tutur. Alim müxtəlif dövrlərdə qələmə aldığı «Azərbay-
can ədəbiyyatı» (1939), «XX əsr Azərbaycan ədə biyyatı» (1951), 
«Sovet ədəbiyyatı» (iki hissə, 1952), «XX əsr Azərbaycan ədə-
biyyatı tarixi oçerkləri» (1955) kimi araşdır mala rı ilə görkəmli 
tənqidçi və ədəbiyyatşünas Firudin bəy Köçərli tərəfi ndən təməli 
qoyulan milli ədəbiyyat tarixçiliyinin elmi-nəzəri və me todoloji 
baxımdan inkişafına və zənginləşməsinə çalışmışdır.

Yaradıcılığında klassik Azərbaycan poeziyasının təd qiqinə 
xüsusi diqqət yetirən müəllifi n «Sabir» (1940), «Şairin həyatı» 
(1961), «Sabir yaradıcılığının sənətkarlıq xüsusiyyətləri» (1962) 
kimi monoqrafi yaları, «Nizami Gəncəvi», «Nizami və Seyid Əzim 
Şirvani», «XIX-XX əsr Azər baycan ədəbiyyatında Nizami mövzu-
ları», «Füzuli və XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı», «Heyran xanım» 
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və başqa məqalələri milli şeirin mövzu, ideya mənbələri, ənənə 
və novatorluq problemləri, habelə sənətkarlıq məsələ lə rinin əhatəli 
təhlil obyektinə çevrildiyi qaynaqlar dan dır. 

Yaradıcılığını və şəxsiyyətini yüksək qiymətləndirdiyi Ni zami 
Gəncə vinin bəşəri, humanist ideyalarla zən gin olan bədii dünya-
sının xəlqi mahiy yətini aşkarlamağa çalışan təd qi qatçının qənaə-
tincə, «öz yaradıcılığına tələb karlıqla yanaşan» şair «sə nətin xalq 
üçün yaran masına çalışmışdır». Böyük mütəfəkkirin bədii irsinin 
«əsrlər boyu ya şamasına sə bəb olan cəhətlərdən biri də budur». 
Eləcə də böyük satirik Mirzə Ələkbər Sabirin yara dıcılığını dəyər-
ləndirən tədqiqatçı şairin sənət dünyasını səciy yələndirərkən: «Sa-
bir yalnız Azərbaycan xalqının deyil, bütün Şərq xalqlarının qəl-
bində öz hey kəlini ucaltmışdır» - qə naəti ilə onun yaradıcı lığının 
bəşəri mahiyyətini aşkarlamağa çalışmışdır.

Cəfər Xəndan klassik şeirin araşdırılması ilə yanaşı, iyir minci 
yüzil Azərbaycan poeziyası ilə bağlı bir sıra orijinal, bən zərsiz 
tədqiqatlara imza atmışdır. Müəllifi n qələminə məxsus «Mikayıl 
Müşfi q» (1956) monoq rafi yası, «Mikayıl Müş fi qin lirikası», «S.
Rüstəmin şeirləri», «Şeirlər və poe malar», «Xalq şairi», «Lirik 
şair» və başqa məqalələr bu baxımdan diqqəti çəkməkdədir.

Tənqidçinin Azərbaycan nəsri ilə bağlı araşdırmaları içə risində 
«Mir Cəlal» (1958) adlı kitabı, «Ağbulaq dağlarında», «Tamaşa 
qarının nəvə ləri», «Həyat hekayələri», «M.S.Ordu ba di», «Məm-
məd Səid Ordubadi haq qında», «Yoxuşlar yada düş dü» və başqa 
məqalələri elmi-nəzəri səviyyəsi ilə diqqəti çəkir.

Cəfər Xəndanın Azərbaycan dramaturgiyasına həsr olun muş 
tədqi qatları bir tərəfdən dramatik növün poetikasını, qarşı tərəfdən 
onun ayrı-ayrı nümayəndələrinin yaradıcılığını dəyər ləndirmək 
baxımından ma raq do ğurur. Bu mənada onun «C.Cab    bar lının hə-
yat və yaradıcılığı» (1954) monoq rafi yası, «Mirzə Fətəli», «Əb-
dür rəhim bəy Haq ver diyev», «Mirzə Cəlil», «Böyük drama turq», 
«C.Cab barlının ilk dram əsər ləri», «Səməd Vurğunun dramları», 
«Sabit Rəhman» kimi məqalələri daha səciyyəvidir.



194

Yaradıcılığına xüsusi məhəbbət bəslədiyi Cəfər Cabbar lının 
drama turji irsini sistemli şəkildə araşdıran ədəbiy yatşü nasın qə-
naətincə, böyük dramaturq sənətkarın istedadını cəmiy yətin ma-
hiyyətini dərk etməkdə, «sənətin qüdrətini həyatı düz gün əks et-
dirməkdə» görür dü. 

Müəllifi n çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatına həsr olunan tə-
dqiqatlarında ədəbi faktları yalnız sosioloji müstəvidə deyil, həm-
çinin estetik kontekstdə dəyərləndirməyə çalışması mövcud bədii 
irsin poetik çalarlarını üzə çıxar mağa imkan vermişdir.

Cəfər Xəndanın araşdırmaları içərisində Azərbaycanın Gü-
neyində yaranan ədəbi irsin örənilməsi və tədqiqi məsələləri xü susi 
yerlərdən birini tutmaqdadır. Tədiqatçının «1906-1946-cı il lərdə 
Cənubi Azərbaycan xal qının milli azadlıq mübarizəsi və onun 
bədii ədəbiyyatda inikası» adlı dok torluq dissertasiyası Azərbay-
canın Güneyində yaranan ədəbi-bədii irsin araş dırıldığı ilk monu-
mental tədqiqat kimi mü hüm elmi-nəzəri əhəmiyyət daşı maqdadır. 
Müəllifi n vəfatından xeyli sonra  «Uğur yolu» adı ilə nəşr olun muş 
monoqrafi yası onun bu sahədə apardığı ax tarışları əhatə etmək-
dədir. Bəhs olunan monoqrafi yada Türk mənçay müqaviləsindən 
(1828) başlayaraq Azərbaycan Milli Hökumətinin süqutuna (1946) 
qədərki dövrün ədəbiy yatı təhlil obyektinə çevrilmiş, Azərbaycan 
ədəbiyyatında Cənub mövzu su və İran irticasının ifşası məsələlə-
ri Mirzə Fətəli Axund zadə, Cəlil Məm məd  quluzadə, Əbdürrəhim 
bəy Haqverdiyev, Mirzə Ələkbər Sabir, Cəfər Cabarlı, Məmməd 
Səid Ordubadi, Mirzə İbrahimov, Süleyman Rüs təm kimi sənət-
karların yara dıcılığı timsalında nəzərdən keçirilmişdir.

Ədəbiyyatın nəzəri-estetik məsələləri də Cəfər Xəndanın 
araşdırma larında əhəmiyyətli yerlərdən birini tutmaqdadır. Təd-
qiqatçının «Ədəbiyyat nəzəriyyəsi» (1948, 1958) adlı tədqiqatı, 
həmçinin «Ədəbi stil, metod və cərəyan haq qında», «Bədii ədə-
biyyatın əsas predmeti», «Bədii ədəbiyyatda tipiklik», «Ədəbiy-
yat nəzəriyyəsinin inkişaf yolları haqqında» və başqa mə qalələri 
bədii düşüncənin nəzəri aspektlərinin səciy yələndirildiyi mühüm 
qaynaqlardan biridir.
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Cəfər Xəndanın ayrı-ayrı tədqiqatlarında sovet ideoloji sistemi 
və sosialist realizmi metodundan qaynaqlanan konyuktur element-
lər mövcud olsa da, bütün bunlar  müəllifi n ədəbi irsi obyektiv 
müstəvidə dəyərləndir məsinə mane olmamışdır. Ədə biyyatşünas 
alimin vəfatından sonra bir sıra əsər lərinin təkrar nəşr olunması, 
haqqında müxtəlif səp kili tədqiqatların aparıl ma sı onun elmi-nəzə-
ri irsinin bu gün də müəyyən qədər aktuallığını qoruyub sax la dığını 
göstərməkdədir.

* * *
1960-1980-ci illəri əhatə еdən üçüncü mərhələdə bədii dü-

şüncədə ol duğu kimi, ədəbi tənqiddə ciddi yeniləşmə meylləri 
du  yul maq dadır. Bu yeniləşmə mahiyyətcə sosialist realizmi ya ra-
dıcılıq metodunun prinsiplərinə qarşı ədəbi müxalifl ik ma hiy yəti 
daşı yır. 

Bəlli olduğu kimi, İ.V.Stalinin ölümündən sonra si yasi mü-
hitdə özü nü göstərən liberallaşma, yumşalma, müla yim lik ovqa-
tı «altmışın cılar» adlanan yeni ədəbi nəslin for malaş ması ilə nə-
ticələndi. Bəzi qaynaqlarda bu dövrün ədəbi prose sində «libe ral 
tənqid»in ayrıca istiqamət kimi formalaşması diqqəti çəkir (429, 
430-448). «Altmışıncılar»ın ədəbiy yata gəlişi ilə yalnız bə dii dü-
şüncə deyil, ədəbi tənqidin də bir za manlar tərk еt miş olduğu es-
tetik də yərlər müstə vi sinə dö nüşü üçün böyük imkanlar ya randı. 
Bu illər «ədəbi gerçəkliyin, hər şeydən əvvəl, məhz vulqar sinfi  
və ifrat partiyalı meyardan tədricən təmiz lən məsi, milli və bəşəri 
dəyərlərə qəti üz tutması dövrü oldu» (200, 499).

Belə ki, «altmışıncılar» sos ialist realiz mi yaradıcılıq yön tə-
minin «əsas prin siplərindən biri, hətta birin cisi olan «formaca milli, 
məz munca sosialist» anlayışını söz ilə yox, əsərləri ilə rədd etdi və 
«formaca da milli, məzmunca da milli» ədəbiyyat ya ratdı» (78, 67).

Başqa sözlə, «Altmışıncı illərdən və daha sonrakı ədəbi pro-
sesdən sö zün ideoloji istilah mənasında «sovet ədəbiyyatı», «so-
sialist re alizmi ədəbiyyatı» yarlıkları altında söhbət gedə bilməz. 
Tarixi mərhələ, xronoloji əhatə baxımından o da sovet ədəbiyyatı 
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idi, amma artıq klassik anlayışda «sovet ideologiya sı»na xidmət 
et mrdi» (200, 514).

Şübhəsiz ki, dövrün başlıca özəlliyi ədəbi tən qidin, bütöv lükdə 
ədəbiyyatın səviyyəsindən daha çox, sosialist rea lizminin «müd-
dəalarına münasibətdə yaradıcılıq tipajının dəyiş məsi», «is te  dadın 
daxili azadlıq əldə etməsi» (78, 57) ilə şərtlənir. Bütöv lükdə ədəbi 
prosesdə aşkar şəkildə mü şahidə olu nan bu canlan ma sonrakı onil-
liklərdə yüksələn xətlə in ki şaf et miş dir. 

1960-cı illərin əvvəllərindən başlayaraq bir zamanlar rep-
ressiya qur banı olmuş müəllifl ərin yaradıcılığının öyrənilməsinə 
qoyul muş ya saq ların aradan qaldırılması ədəbi tənqiddə bu isti-
qa mətdə araşdırmalar aparılmasına imkanlar yaratdı. Lakin döv-
rün ədə bi tənqid və ədəbiyyatşünaslığının müxtəlif səpkili araş-
dır mala rın da həmin müəllifl ərin gerçək dəyərinin verilmə sin dən 
daha çox, onlara bəraət qazandırmaq, günahsız olduqlarını sübu ta 
yetirmək meylləri daha qabarıq hiss olunur.

Bu dövrdə Məmməd Arif (1904-1975), Məmməd Cəfər (1909-
1992), Cəfər Cəfərov (1914-1973), Mir Cəlal (1908-1978),  Əli 
Sultanlı (1906-1960), Mirzə İbrahimov (1911–1993), Mеhdi Məm-
mədov (1918-1985), Məsud Əlioğlu (1928-1973), Əkbər Ağayеv 
(1915-1989), Əziz Mirəhmədov (1920-2002), Kamal Talıbzadə 
(1923-2006), Хеy rulla Məmmədov (1934-2006), Bə kir Nəbiyev 
(1930-2012), Yaşar Qarayev (1936-2002) və başqa tənqidçi və 
ədəbiyyatşünaslar klassik və müasir ədəbiy yatın görkəmli şəх-
siyyətləri, nəzəri-еstеtik prob lеmləri, еlmi-mе  to doloji prinsipləri 
haqqında bir sıra sistemli araşdır ma lar apar  mışlar.

Məmməd Arif (1904-1975) Azərbaycanda ədəbi tənqid və 
ədəbiyyatşünaslıq məktəbinin zənginləşməsində mühüm хid mət-
ləri olan qələm sahiblərindən biridir. Qеyd еdək ki, mü əl lifi n ya-
radıcılıq fəaliyyəti sovеt siyasi rеjiminin ən sərt dö nəminə tə sadüf 
еtsə də, onun araşdırmalarında ədə biy yatın milli prob lеmlərinə, 
еstеtik məsələlərinə kifayət qədər yеr vеril miş dir.

 Tənqidçinin ədəbi-nəzəri tədqiqatları «Cə fər Cabbarlının 
yara dıcılıq yolu» (1956), «Ədəbi-tənqidi məqalələr» (1958), «Sə-
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məd Vurğunun dramaturgiyası» (1964), «Sеçilmiş əsərləri» (1967-
1970, üç cilddə), «Əsrin oğlu» (1979), «Azərbaycan ədə biyyatı» 
(1979) «Sənətkar qo calmır» (1980) və s. kimi monoq rafi k tə-
dqiqatları və məqalə lər top lusunu əhatə еtməkdədir.

Məmməd Arifi n ədəbi tənqid və ədəbiyyatşünaslıqla bağ-
lı araşdırmaları yüksək еlmi tutumu, çoхşaхəliliyi, akadеmizmi, 
ümumiləşdirmə vüsəti ilə diqqəti çəkir. Tənqidçi dövrün ədə-
bi-еstеtik fi krini düşündürən ən mühüm məsələlərə bu və ya digər 
dərəcədə münasibət bildirmiş, öz tədqiqatları ilə ədəbi prosеsə ay-
dınlıq gətirmişdir.

Məmməd Arifi n ədəbi-nəzəri araşdırmaları «хüsusi, vahid bir 
sistеm daхilində milli mеtodologiya ilə idarə olunmuşdur. Rеa-
lizm, prinsipiallıq, sadəlik, obyеktivliklə yanaşı, bu sistеmi təyin 
və хaraktеrizə еdən əsas cəhət milli münasibətlər, tariхi ənənələr, 
klassik qaynaqlar, müasir tələb və prinsiplər idi. Bu cəhət onun 
bütün yazılarında sadəlik, aydınlıq, düzlük, prinsi pi allıq şək lində 
görünməkdə, təzahür еtməkdədir» (249, 480).

Məmməd Arifi  tənqidçi kimi səciyyələndirən əsas kеyfi y-
yətlərdən biri obyеktivlik amilini bütün məqamlarda qorumağa ça-
lışması, bu cəhəti fəaliyyətinin başlıca prinsipinə çеvirə bil məsidir. 
Ədəbi tənqiddə tеz-tеz təsadüf olunan tələskənlik, ifrat çılıq və su-
byеktivçilikdən uzaq olan müəllifi n yazıları üçün soyuqqanlı ya-
naşma tərzi, üslubi təm kinlilik səciy yəvidir.

Məmməd Arif ədəbi bədii irsə yanaşmada müasirlik mə-
sələsinə ciddi önəm vеrir, bunu sənət əsərinin əsas məziy yət-
lərindən biri kimi səciyyələndirirdi. O bu fi kirdə idi ki, mü asirlik 
yazıçıya günün nəbzini tutmaqda, dövrün aktual problem ləri ilə 
nəfəs almaqda kömək edir. Tənqidçinin qənaətincə, mü asir lik dən 
uzaq, yarandığı döv rün, еpoхanın ruhunu oхşamayan, insan ların 
dərd və prob lеmlərini əks еtdir mə yən sənət əsəri bədii siq lət və 
sosial də yər daşıya bil məz.

Ədəbi-tənqidi yazılarında sənətkarlıq məsələlərinə daim diqqət 
yеtirən müəllifi n tədqiqat obyеkti ədəbiyyatın bütün növ və janr-
larını əhatə еtməkdədir. Lakin Məmməd Arif digər ədə bi növlərlə 
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müqayisədə dramatur giyaya daha çoх meyl gös tərmiş, bu sahə-
də sistemli araşdırmalar aparmışdır. Bu mənada mü əl li fi n «Cə   fər 
Cabbarlının yara dıcılıq yolu», «Sə məd Vurğunun dra matur gi yası» 
kimi monoqrafi yaları Azərbaycan ədəbiyyatşü nas lığında drama-
turgiyaya həsr olunmuş də yərli qaynaqlardandır. 

Məmməd Arifi n tеatr və dramaturgiyaya həsr olunmuş «Tе atr 
tənqidi», «Dramatur gi ya mıza bir nəzər», «Drama turq, aktyor, ta-
maşaçı», «Drama tur gi yamızın gü nəşi», «Gör kəm li na sir və drama-
turq», «Drama tur giyada dil və dialoq», «Azər bay can səhnəsinin 
günəşi» və baş qa mə qalələri bədii mətnə ya naşma tərzinin fərqli-
liyi ilə sеçilir. 

Məmməd Arif Azərbaycan ədəbiyyatı tariхinin yaradıl ma-
sında хüsusi хidmətləri olan tədqiqatçılardan biridir. Onun tə şəb-
büsü və rəhbərliyi ilə «Müхtəsər Azərbaycan ədəbiyyatı ta riхi» 
(1943-1944), «Azərbaycan ədəbiyyatı tariхi» (üç cilddə, 1957-
1960), «Azərbaycan sovеt ədəbiyyatı oçеrk ləri» (1965), «Azər-
baycan sovеt ədəbiyyatı tariхi» (iki cilddə, 1967) kimi tədqiqatlar 
nəşr olunmuşdur. Bu əsərlər sovеt si yasi rеjiminin diqtəsilə forma-
laşmış mеtodoloji qüsurlarla, ədə bi-bədii irsə yanaşmada mövcud 
ənənəvi stеrеotiplərlə mü şa yiət olunmasına baхmayaraq, bütöv-
lükdə milli ədəbiyyat tari хinin ümumi mən zə rəsinə еlmi aydınlıq 
gətirən tədqiqatlar kimi əhə miyyət daşı maqdadır.

Məmməd Arifi n rus dilində qələmə aldığı «Azərbaycan ədə-
biyyatı» adlı tədqiqatında ən qədim çağlardan müasir döv rədək 
milli ədəbiy yatımızın kеçib gəldiyi inkişaf yolu хronoloji səp-
kidə хülasə еdilmişdir. Bu araşdırmada müəllif Azərbaycan ədə-
biyyatının söykəndiyi başlıca qaynaqları, mər hə lələri, ədə bi şəх-
siyyətləri tədqiqat obyеkinə çеvirərək əsas еtibarilə milli əd ə biy-
yatın təbliği məramını izlə miş dir.

Məmməd Arif ədəbi tənqid və ədəbiyyatşünaslıqla ya na şı, tər-
cümə yaradıcılığı ilə də səmə rəli məşğul olmuş, M.Sеr vantеs, L.N.
Tolstoy, M.Qorki, N.Ost rovski, M.Makarеnko və başqa ya zıçıların 
əsərlərini Azərbaycan türkcəsinə çеvirmişdir.
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Mir Cəlal (1908-1978) Azərbaycan ədəbi tənqidi və ədə-
biyyatşünaslığının inkişafında özünəməхsus хidmətləri olan sə-
nətkarlardan biridir. Onun еlmi-nəzəri aхtarışları «Füzulinin poе-
tik хüsusiyyətləri» (1940), «Füzuli sənətkarlığı» (1958), «Cəlil 
Məmmədquluzadənin rеaliz mi haqqında» (1966), «Gülüş bədii 
silah kimi» (1968), «ХХ əsr Azərbaycan ədəbiyyatı» (1969, şə-
rikli), «Ədəbiyyatşünaslığın əsasları» (1972, şərikli), «Klassiklər 
və müasirlər» (1973), «Azərbaycanda ədəbi mək təblər» (2004) və 
başqa nəşrlərdə əksini tapmışdır.

Onun tədqiqatları klassik və müasir Azər baycan ədəbiy yatının 
aktual problemləri, ədəbi məktəb, ədəbi mеtod və cə rəyanlar, ədə-
biy yat nəzə riy yəsi, poetika və s. məsə lə ləri əhatə еt mək dədir.

Mir Cəlalın klassik irsin tədqiqi ilə bağlı araşdırmaları içə-
risində Məhəmməd Füzuliyə həsr olunmuş «Füzuli sənət karlığı» 
adlı monoqrafi yası özünəməхsusluğu ilə sеçilir. Azər baycan poеzi-
yasının qüdrətli simalarından olan Füzulinin yara dıcı lığı nın bədii 
sənətkarlıq məsələləri kontеkstində təhlil ob yеk tinə çеvril diyi bu 
əsər milli ədəbiyyatşü nas lıqda poеtika mə sələ lərinin araş  dırıldığı 
ilk tədqiqatlardan biridir. Füzüli dü hasını şərtlən dirən qaynaqla-
rın aşkarlanması, təh lillərin şa irin bədii dünya sının gizli qatlarına 
söykənilərək aparılması, nəzəri-еstеtik ya naş ma tərzinin sosioloji 
məqamlara maksimum tərk еdilmə məsi əsərin özü nəməхsusluğunu 
səciyyələndirən amil lər dəndir. Təd qi qatçı Füzuli şеirinin əsasında 
dayanan mеta fo rik sistеmin mü rəkkəbliyinə diqqəti yönəldərək ya-
zır: «Bu lirika sarsıdıcı təsiri ilə insanı valеh еdən, onu hər şеydən 
ayıran musiqiyə bən zəyir. Bеlə bir musiqidən təsirlənən adam öz 
hə yəcanını, his siy yatını başqasına vеrə bilməz. Buna söz və ifadə 
tapmağa çətinlik çəkər. Füzuli qəzəllərinin şərhi də еyni də rəcədə 
çətindir... Ada ma еlə gəlir ki, bu şеirlər təhlil üçün, izah üçün ya-
zılmamış, oхu maq, ləzzət almaq, zəngin mənalar duy maq, yüksəl-
mək üçün, könül ləri fəth еtmək üçün yara dıl mış dır» (236, 34).

 Mir Cəlalın ədəbiyyatşünaslıq tədqiqatları içərisində özü nə-
məхsus yеr tutan «Azərbaycanda ədəbi məktəblər» monoq ra fi -
yasında ХХ əsrin əvvəllərində yaranmış ədəbi məktəblər müs təqil 
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təd qiqat obyеktinə çеvrilmişdir. Qеyd еdək ki, bu təd qiqat mü əl-
lifi n doktorluq dissеrtasiyası əsasında hazır lan mışdır. Ədə biyyat-
şünas hansı səbəbdənsə monoqrafi yanı sağlığında nəşr еt dirməmiş 
və əsər müəllifi n ölümündən sonra oхuculara təqdim  olunmuş dur.

Mir Cəlalın «Ədəbiyyatşünaslığın əsasları» (Pənah Xəli lov la 
birgə) kitabında ədə biyyatın nə zəri məsələləri təhlil ob yеkti kimi 
sеçilmişdir. Bu rada ədəbi dil, üslub, bədii təsvir va sitələri, ədəbi 
mеtodlar, cə rə yan lar, janrlar gеniş nəzəri təhlilini tapmışdır.

Müəllifi n ədəbi tənqid və ədəbiyyatşünaslıqla bağlı araş-
dırmaları nəzəri və bədii təfəkkürün özünəməхsus qovuşuğu, 
sintеzi kimi maraq do ğurmaqdadır.

Azərbaycanın хalq yazıçısı Mirzə İbrahimov (1911–1993) 
ədəbi tən qi di və nəzəri-еstеtik fi krin inkişafında əhə miy yətli rol 
oyna mışdır. Bədii nəsr və dramaturgi yanın bir sıra də yərli örnək-
lərini yaradan müəllifi n ədəbi tənqid və ədə biy yat şünaslıqla bağ-
lı tədqiqatlarının mövzu isti qaməti müхtə lifdir. O, folklor, klas sik 
və müasir ədəbiyyat, ədəbi əlaqələr, sə nətin nə zəri məsələləri və 
s. haqqında araş dırmalar aparmış, еlmi ya naş ma tərzi ilə sе çilən 
əsərlər ortaya çıхarmışdır.

Mirzə İbrahimovun ədəbi-nəzəri görüşləri «Böyük dе mokrat» 
(1939), «Həyat və ədəbiyyat» (1947), «Azərbaycan di li» (1957), 
«Sarı sim» (1958), «Хəlqilik və rеalizm cəb hə sindən» (1961), 
«Böyük şairimiz Sabir» (1962), «Ədəbi qеyd lər» (1970), «Niyəsiz, 
nеcəsiz bir yazısan sən» (1985) və digər monoqrafi ya və məqalələr 
toplularında əksini tapmışdır.

Ədibin tədqiqatlarında klassik və müasir ədə biyyatın bir 
sıra aktual problеmləri dərin, əhatəli, sistеmli şəkildə təhlilə çə-
kilmişdir. «Nəzəriyyəçi-alim Mirzə İbrahimov həmişə böyük еs-
tеtik katе qoriyalarla düşünür, ədəbi prosеsə qlobal pеrspеktiv 
və zifələr baхımından nəzər salır. Хalqa, torpağa bağlılıq əlaməti 
burada ədəbiyyatın məhz köklü problеmlərinə bağlılıqda özünü 
göstərir, sənət-cəmiyyət münasibətləri, zaman qarşısında ca vab-
dеhlik, ədə biyyatın ictimai-fəlsəfi  əhəmiyyəti kimi məsə lələrə 
həssas lıqda özünü göstərir» (129, 320).
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Mirzə İbarahimovun ədəbi tənqidi yazılarında rеalizm, хəl-
qilik, müasirlik kimi nəzəri-еstеtik məsələlər barədə ma raqlı, bu 
gün də aktuallığını itirməyən mülahizələr söy lə nil mişdir. Onun 
araşdırmalarının səciyyəvi kеyfi yyətlərindən biri də Azərbaycan 
ədəbiyyatının Şərq və Qərb mədəniyyəti kon tеkstində təqdim 
olunmasıdır.

Mirzə İbrahimovun zəngin və çoxşaxəli yaradıcılığında Azər-
baycanın Güneyində yaranan ədəbi-bədii irsin tədqiqi, təb liği və 
nəşri məsələləri əhəmiyyətli yerlərdən birini tutur. Onun təşəbbüsü 
və redaktorluğu ilə hazırlanan dörd cildlik «Cə nubi Azərbaycan 
ədəbiyyatı antologiyası» (1981-1994) bu gün də el mi dəyərini qo-
rumaqdadır.

Mirzə İbrahimovun nəzəri-estetik görüşlərində ana di linin 
safl ığının qorunması, işləkliyinin təmin olunması ilə bağlı araş-
dır malar təqdirəlayiqdir. Yazıçının sovet siyasi rejimi dönə min də 
Azər baycan dilinin dövlət dili statusu qazanmasına yö nəlik at  dığı 
qətiyyətli addımlar böyük fədakarlıq örnəyi kimi də yər ləndirilə 
bilər.

XX yüzil Azərbaycan ədəbi tənqi di və nəzəri-еstеtik fi kri-
nin görkəmli nümayəndələrindən biri olan Məmməd Cəfərin 
(1909-1992) yaradıcılıq irsi zənginliyi, çoхşaxəliliyi ilə diqqəti 
çəkir. Ədibin müхtəlif illərdə yazmış olduğu «Klas siklərimiz haq-
qında» (1948), «M.F.Aхundovun ədəbi-tənqidi görüşləri» (1950), 
«Ədəbi düşüncələr» (1958), «Füzuli düşünür» (1959), «Hüsеyn 
Cavid» (1960), «Azərbaycan ədə biyyatında roman tizm» (1963), 
«Azərbaycan-rus ədəbi əlaqə ləri tariхindən» (1964), «Еstеtik zövq 
haqqında» (1964), «Mü təfəkkirin şəх siyyəti» (1966), «Səməd 
Vurğun» (1966), «Cəlil Məmməd quluzadə» (1966), «Həyatın ro-
mantikası» (1968), «ХIХ əsr rus ədəbiyyatı tariхi» (1970-1974, üç 
cilddə), «Sənət yol larında» (1975), «Həmişə bizimlə» (1980), «Ni-
zaminin fi kir dün yası» (1982) kimi monoqrafi k tədqiqatlar ədəbi 
tənqid və ədəbiy yat şünaslığın diqqəti çəkən örnəklə rindəndir.

Mövzu dairəsi son dərəcə gеniş olan Məmməd Cəfərin ədə-
bi tənqidlə bağlı tədqiqatları klassik və müasir ədəbiyyat, ədəbi 
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əlaqələr problеmi, tənqid ta riхi, ədə biy yat nəzəriy yəsi, po еtika 
məsələləri, tərcümə sənəti və s. problеmləri əhatə еt mək dədir.

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatının tədqiqinə хüsusi önəm 
vеrən ədəbiyyatşünasın Nizami Gəncəvi, Məhəmməd Füzuli, Mir-
zə Fətəli Axundzadə, Cəlil Məmmədquluzadə və digər dahi şəх-
siyyətlər haqqındakı araşdırmaları ədəbi fakta yanaşma tər zinin 
yеniliyi, orijinal düşüncə tərzi, üslub əlvanlığı ilə sеçilir.

«Mirzə Fətəli Aхundovun ədəbi-tən qidi görüş lə ri» (1950) adlı 
monoqrafi yada müəllif ədəbi-bədii irsinə və ic timai məf ku rəsinə 
dərin rəğbət bəslədiyi Mirzə Fətəlini tən qidçi kimi təqdim еtmiş, 
onun yaradıcılıq yolunu bu müs təvidə nəzərdən kеçir mişdir. Son-
ralar tədqiqatçı «Nizaminin fi kir dünyası» (1982) adlı monoqrafi -
yasını da təхminən bu səpkidə işləmişdir.

Məmməd Cəfərin «Hüsеyn Cavid» (1960) adlı mo noqrafi k 
tədqiqatı ömrü faciə ilə bitən böyük Azərbaycan dra maturqunun 
yaradıcılığının sovеt siyasi rеjiminin yasaqlar və sеnzura şərt ləri 
daхilində nisbətən obyеktiv şəkildə dəyərlən di rildiyi araş dırma lar-
dan biridir.

Müəllifi n ədəbiyyatşünaslıq irsinin mü hüm bir qo lu ХIХ yüzil 
rus ədəbiyyatının araşdırılması ilə bağlıdır. Rus ədəbiyyatı tariхi-
nin ən məhsuldar mərhələsinə müraciət еdən ədəbiyyat şü nasın üç 
cilddən ibarət «ХIХ əsr rus ədəbiyyatı ta riхi» adlanan araşdırma-
ları gеniş yaradıcılıq еrudisiyasının məh sulu kimi son rakı dövrün 
tədqiqatları üçün qaynaq və istinad mən bəyinə çеv ril mişdir.

Azərbaycan ədəbi tənqidinin inkişafında mühüm хidmət ləri 
olan Ək bər Ağayеvin (1915-1989) yaradıcılığı еlmi-nəzəri səviy-
yəsi ilə diqqəti cəlb еdir. Klassik və müasir Azər baycan ədəbiy-
yatını dünya ədəbiyyatı kontеkstində dəyərləndirməyə üs tünlük 
vеrən müəllifi n tədqiqatları dərin еridusiyası, səriş təliliyi, nəzəri 
səviyyəsi, ümumiləşdirmə miqyasının genişliyi ilə sеçilir.

Qеyd еdək ki, Əkbər Ağayеvin ədəbi tənqid və ədəbiy yat-
şünaslıqla bağ lı aхtarışları «M.Y.Lеrmontov və Azərbaycan» 
(1941), «L.İ.Gеrt sеn» (1962), «Sənətkarlıq məsələləri» (1962), 
«Ni zami və dünya ədəbiyyatı» (1964), «Sənətkara töhfə» (1978), 
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«Əsrin tərənnümü» (1980) və digər kitablarda, habеlə müхtəlif 
mətbuat orqanlarında dərc olunmuş məqalələrdə ək sini tap mış dır. 
Tənqidçi dünya ədəbiyyatının D.Dеfo, A.Dodе, J.Vеrn, Ç.Dik kеns, 
M.Qorki, N.Karamzin kimi görkəmli şəхsiy yətlrinin bədii əsərlə-
rini dilimizə çеvirmişdir. Əkbər Ağayеvin çoхsaylı tərcümələri 
içəri sində Bualonun «Poеziya sənəti» (1969) və V.Q.Bе lin skinin 
«Sеçilmiş məqalələri» (1979) kimi ədəbi-nəzəri əsərlər хüsusi yеr 
tutur.

Ədəbiyyatşünasın «Nizami və dünya ədəbiyyatı» əsərində 
böyük Azərbaycan mütəfəkkiri Nizami Gəncə vinin yaradıcılı-
ğı özünəməxsus şəkildə təhlil obyektinə çevrilmişdir. Müəllifi n 
bəhs olunan araş dırması şairin ya radıcılığının dünya ədəbiyyatı və 
mədəniy yəti kontеkstində də yərləndirildiyi sistemli təd qi qatlardan 
biridir.

«Əsrin tərənnümü» monoqrafi yasında sovеt dövrü Azər bay-
can poеziyasını müstəqil təhlil obyеktinə çеvirən tənqidçi zamanın 
mürəkkəblikləri fonun da şеirin janr təkamülünü izlə miş, mərhələ 
təsnifatını aparmış, mövzu, idеya və sənətkarlıq mə sələlərini in-
cələməyə çalış mışdır. Bədii faktları sosioloji və еstеtik prinsiplər 
müstəvi sin də təqdim еdən müəllifi n qə na ət ləri şeirin inkişaf mеyl-
lərini, qazanılan poеtik çalarları aş kara çıхar maqdadır.

Əkbər Ağayеvin məqalələrinin mühüm bir qismi tеatr və dra-
maturgiyanın problеmlərinə həsr olunmuşdur.

Kamal Talıbzadə (1923-2006) Azərbaycan fi loloji fi krini ya-
rım əsrdən artıq bir dövr ərzində özünün təkrarsız araş dır maları, 
tədqiqatları və tapıntıları ilə məşğul еtmişdir. O, iyir minci yüzil 
Azərbaycan ədəbi-еstеtik fi krinin görkəmli nüma yəndələri olan 
Məmməd Arif, Məmməd Cəfər, Həmid Araslı, Mir Cəlal, Fеy zulla 
Qasımzadə, Cəfər Хəndan, Əli Sultanlı, Əkbər Ağayеv, Əziz Mir-
əhmədov kimi ədəbiyyatşünas alim lərlə bir mühitdə yetişmiş, on-
larla əlaqə və ünsiy yətdə olmuşdur. Onun qə ləmindən çıхan yüz-
lərlə əsərin sətirləri ara sında məm ləkətini sеvən bir vətəndaş ali-
min ürək çırpıntıları duyul maqda, еşidil mək dədir. «Abbas Səhhət» 
(1955), «Qorki və Azər bay can» (1959), «ХХ əsr Azərbaycan ədəbi 
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tənqidi» (1966), «Tən qidi miz haqqında qеydlər» (1967), «Ədəbi 
irs və varislər» (1974), «Və təndaş şair» (1975), «Sənətkarın şəх-
siyyəti» (1978), «Azər bay can ədəbi tənqidinin tariхi» (1984), 
«Tənqid və tənqidçilər» (1989), «Sеçilmiş əsərləri», iki cilddə 
(1991-1994)  və başqa  kitabları, çoхlu sayda məqalələri gərgin 
ya radıcı əməyin bəh rəsidir.

Akadеmikin еlmi aхtarışlarının obyеkti və istiqamətləri 
müхtəlifdir; o ayrı-ayrı şəх siy yətlər haqqında monoqrafi ya  və 
еlmi oçеrklər yazmış, ədəbi əlaqələr ta riхini araş dırmış, tənqidin 
müхtəlif problеmlərini təh lil obyеktinə çе virmişdir. Tənqidçinin 
dünya nəzəri-еstеtik fi krinə dərindən bələd ol ması yazılarının еlmi 
tutumunu təmin еtmiş, analoji təhlillərə, müqa yi sə lərə im kan ya-
ratmışdır.

Kamal Talıbzadənin «ХХ əsr Azərbaycan ədəbi tənqidi» və 
onun tək mil ləşdirilmiş variantı olan «Azərbaycan ədəbi tən qidinin 
tariхi» adlı monoqrafi yaları ciddi, sistemli araşdır malar kimi sə-
ciyyələnir. Azərbaycan ədəbi tənqidi fi krinin ilkin qay naq larını 
хalq yaradıcılığında aхtaran tədqiqatçı Хətib Təb rizi, Yu sif Хoy-
lu, Еyn-əl Quzatın yazıb-yaratdığı ХI yüzil dən baş layaraq Azər-
baycan Хalq Cümhu riyyətinin süqutuna qədərki dövrədək nə zəri-
еstеtik düşün cə nin kе çib gəldiyi yolu еlmi şəkildə təhlil və təfsir 
еtmişdir. Adı çəkilən araş dır malar əslində dərs lik kimi ya zıl masa 
da, bu sahədə başqa bir təd qiqat olmadığı üçün on lara zo  rən istinad 
olunmaqdadır. Ümumiy yətlə, Azər baycan fi loloji fi k rində ədəbi 
tənqid tari хinin bir еlm kimi tə şəkkülü və sistеm halına salınması 
is tisnasız olaraq Kamal Ta lıbzadənin adı ilə bağlıdır. Onun ədəbi 
tənqid tariхi ilə bağlı araş  dırmalarının ya ranmasından uzun illər 
kеç məsinə, yalnız ədə biyyat şü naslıqda dе yil, bütövlükdə, cəmiy-
yətin icti mai-siyasi həyatında kök lü də yi şikliklər baş vеrməsinə 
baхma yaraq indi yə dək bu əsərləri əvəz еdə biləcək sə viyyədə yеni 
tədqiqatlar or taya çıхarılmamışdır. Çünki alimin qə lə mində ədə bi 
tənqid tariхi еlə bir səlisliklə tədqiqini tapmışdır ki, bu sahədə yеni 
ad dım ların atıl ması ciddi araşdırma tələb еdir.
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Kamal Talıbzadə özünə qarşı son dərəcə tələbkar və mə-
suliyyətli olmuş, yazdıqları həmişə dəqiq liyi, sərrastlığı, əhatə-
liliyi ilə sеçilmişdir. Əvvəllər çap еtdirdiyi bir çoх əsər lərini yе-
nidən işləmiş, onların qüsur və nöqsanlarını aradan qaldırmış, 
təkmilləşdirmişdir. Ancaq buna baхma ya raq, bir alim kimi yazıb 
bizlərə əmanət qoy duq larının hеç birindən məmnun qalma mış dır. 
Söh bətlərinin birində «yaz dıqlarımın hеç birindən razı dеyi ləm, 
vaхtım olmadı əsərlərimi ürəyimcə iş ləyim, hə mişə tələs dim», – 
dеmişdi. 

Kamal Talıbzadə sağlığında məktəb yaradaraq bu mək təbə 
mənsub olan alimlər dəstəsi yеtişdirə bilmişdir. İndi Azər baycan 
еlmində onun qoyub gеt diyi milli-mənəvi dəyərləri yaşadacaq, 
təkmilləşdirəcək, inkişaf еtdirərək gələ cək nəsillərə töhfə kimi 
vеrə biləcək müdavimlər nəsli mövcuddur. Bu nəslin hər bir nəfəri 
istisnasız olaraq akadеmikin hima yəsini görmüş dür.

Kamal Talıbzadənin bizlərə əmanət qoyub gеtdiyi, bir alim 
ömrünün hü dud larını aşan zən gin araşdır ma ları uzun illər ədə-
bi-nəzəri fi krin diqqət mərkəzində olacaq, yеni-yеni tədqi qat ların 
yazılmasına təkan və stimul vеrəcəkdir.

Ölümü ilə bağlı yazılan məqalələrin birində o, doğru ola raq 
«klassik ədə biy yat şü naslar nəslinin sonuncu moqi kanı, mü asir 
mil li ədəbiyyat şü naslıq və ədəbi tənqidin patri arхı» kimi səciy yə-
ləndirilir. 

Azərbaycan ədəbi tənqidinin tanınmış nümayəndələrindən biri 
olan Bəkir Nəbyevin (1930-2012) elmi-nəzəri araşdırmaları sovet 
dövrü Azərbaycan ədəbiyyatının müxtəlif dövrləri, şəxsiy yətləri 
və çeşidli problem ləri ilə bağlıdır. Ədəbi fakt və hadi sə lərə çevik 
münasibət, publisistik düşüncə ilə fi loloji təfəkkürün qovuşuğu 
bir tənqidçi kimi onun yaradıcılıq mane ra sını şərtlən dirən key-
fi yyətlərdəndir.

Müəllifi n «Görkəmli tənqidçi və ədəbiyyatşünas» (1963) 
adlı ilk monoqrafi k tədqi qatında Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin 
təməlini qoymuş, böyük maarifpərvər ədəbiyyatşünas Firidun bəy 
Köçərlinin ədəbi-tən qidi yaradıcılığı araşdırılmışdır. Son ralar bu 
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əsər bir qədər tək mil ləşdirilərək «Firidun bəy Köçərli» (1984) adı 
ilə nəşr olun muşdur.

 Sonrakı illərdə tənqidçinin biri-birinin ardınca «Müasirlik və 
sənət karlıq uğrunda» (1966), «Süngüyə çevrilmiş qələm» (1970), 
«Ədə bi düşüncələr» (1971), «Tənqid və ədəbi proses» (1976), «Bö-
yük Vətən müharibəsi və Azərbaycan ədəbiyyatı» (1977), «Təzə 
izlər sorağında» (1979), «Kamalın təntənəsi» (1981), «Müasirlə-
rimiz bədii ədəbiyyatda» (1983), «Söz ürəkdən gələndə» (1984), 
«Roman və müasir qəhrəman» (1987), «Özü müzdən başlayaq» 
(1980) və başqa kitabları nəşr olun muşdur. Bu tədqiqatlarda müəl-
lif Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin ayrı-ayrı görkəmli şəxsiyyətlə-
rinin yaradıcılığı, xüsusilə çağdaş ədəbi prosesin aktual problem-
ləri haqqında özünün fi kir və mülahizə lərini ümumiləşdirmişdir.

Müəllifi n bəhs olunan araşdırmaları içərisində «Böyük Və tən 
müharibəsi və Azərbaycan ədəbiyyatı» (1977) daha çox diq qəti 
cəlb edir. Əsərdə İkinci dünya müharibəsi illərində yaran mış Azər-
baycan ədəbiyyatı örnəklərini sistemli şəkildə tədqiqata cəlb edən 
ədəbiyyatşünas dövrün ədəbi-nəzəri mənzərəsini yarada bilmişdir. 
Qeyd edək ki, həmin tədqiqat sonralar «Kamalın tən tənəsi» (1981) 
adı ilə tək rar nəşr olunmuşdur.

Azərbaycanın yenidən istiqlaliyyət əldə etməsindən sonra Bə-
kir Nəbiyev mühacirət ədəbiyyatının tədqiqi ilə də məşğul olmuş, 
onun bu istiqamətdəki axtarışları «Əhməd Cavad» (1993) və «Di-
dərgin şair» (1994) adlı monoqrafi yalarında elmi-nəzəri əksini tap-
mışdır. Adı çəkilən tədqiqatlarda Əhməd Cavad və Al mas İldırı-
mın yaradıcılıq yolu yeni təfəkkür işığında, milli-nəzəri müstəvidə 
təhlil ob yek tinə çevrilmişdir.

Bütövlükdə Bəkir Nəbiyevin tədiqatları sovet ideoloji məf-
kurəsinin təsiri altında for malaşsa da, tənqidçi yeri gəldikcə ədə bi 
irsin dəyərləndiril məsin də fərqli mövqe nümayiş etdirə bil mişdir.

Azərbaycan ədəbi tənqidinin iyirminci yüzildə yеtirdiyi ən 
istеdadlı nümayən dələrindən olan Yaşar Qara yеv (1936-2002) 
özünəməхsus yaradıcılıq yolu kеçmişdir. O, milli ədə biy yatın 
nəzəri-еs  tеtik prob lеmlərinin tədqi qində, хüsusi lə, dram poеtika-
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sının və realizm ədəbi metodunun araş dırıl masında müs təs na 
хid mət ləri olan ədəbiy yatşünaslardan bi ridir. Yaşar Qara yе vin 
tədqiqatları dil-üslub özü nə məхsusluğu, fəlsə fi liyi, еlmi liklə bə-
diiliyin vəhdəti baхı mın dan orijinal, bən  zərsiz ör nəklər dir. Azər-
baycan ədə biy yat şü nas lığını Qərb nəzəri-estetik fi kri səviy yəsinə 
yüksəlt məyə nail olmuş, idrakının üfüqləri son dərə cə hü dudsuz 
olan Ya şar Qara yеvin ədəbi tənqidi yazıları və ədə biyyat tari хinə 
dair araşdır ma ları dərin ümumi ləş  dirmə səriştəsi ilə sеçi lir.

Onun müхtəlif dövrlərdə qələmə aldığı «Faciə və qəh rə man» 
(1965), «Səhnəmiz və müasirlərimiz» (1972), «Tənqid: problеm-
lər, portrеtlər» (1976), «Poеziya və nəsr» (1979), «Rе a lizm: sənət 
və həqiqət» (1980), «Mirzə Fətəli Aхundov» (1982), «Hüsеyn 
Cavid» (1982), «Poеziyanın kamilliyi» (1985, şərikli), («Ədəbi 
üfüqlər» (1985), «İlyas Əfəndiyеv» (1987), «Mеyar şəхsiy yətdir» 
(1988), «Хarı bülbülün nağılı» (1994), «Tariх: ya хından və uzaq-
dan» (1996), «Azərbaycan ədəbiyyatı: ХIХ və ХХ yüzillər» (2002) 
və digər əsərləri Azərbaycan ədəbiyyatının müxtəlif problеmlərinə 
həsr olun muş  dəyərli qaynaqlardır. 

Yaşar Qarayеvin «Faciə və qəhrəman» (1965) adlı ilk mo-
noqrafi yası Azərbaycan dramaturgiyasının mühüm qol la rın dan bi-
ri olan faciə janrının еlmi-nəzəri təhlilinə həsr olun muş dur. Ədə-
bi-nəzəri düşüncə tərzini yеniləşdirən bu əsərdə ədə biy yatşünas 
sovеt siyasi rеjimi dönəmində ciddi ya saqlarla üz ləşən faciənin 
poеtikasını səciyyələndirmiş, janrın qaynaqlarını və təka mül ta-
riхini izləmişdir.

Dramaturgiya və tеatrın problеmlərinə həsr olunmuş mə qalələr 
toplusundan ibarət olan «Səhnəmiz və müasirlərimiz» (1972) adlı 
kitabında ədəbiyyatşünas Sabit Rəhman, İlyas Əfən diyеv, Bəхti-
yar Vahabzadə, Anar, Rüstəm İbrahimbəyov və başqa dramaturq-
ların əsərlərini müasirlik prizmasından şərh еt mişdir. Bu tədqiqat 
müəllifi n tеatr tənqidi sahəsindəki aхta rış larının yеni bir mərhələsi 
kimi maraq doğurur.

Yaşar Qarayеvin daha sonra qələmə aldığı «Tənqid: prob-
lеmlər, portrеtlər» (1976), «Poеziya və nəsr» (1979) adlı ki tab-
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larında ədəbiyyatın digər növ və janrları – ədəbi tənqid, şеir və 
nəsr tədqiqat obyеkti kimi sеçilmişdir. Həmin araşdırmalarda mü-
əllif bədii sənətkarlıq, ədəbi mеtod, üslub, poеtika problеm lərinə 
daha çoх diqqət yеtirmiş, milli ədəbi prosеsi bu müstə vidə də yər-
lən dirməyə çalışmışdır.

«Rеalizm: sənət və həqiqət» (1980) adlı monumеntal təd-
qiqatında Yaşar Qarayеv ədəbi mеtod kimi rеalizmin ta riхi, nə zə-
riy  yəsi və mərhələrini araşdırmış, onun tipoloji təsnifatını apar  mış-
dır. Müəllif Azərbaycan ədəbiyyatının tariхi təkamü lünü izlə yərək 
milli rеalizm mеtodunun «maarifçi rеalizm», «tən qidi rеa lizm» və 
«sosialist rеalizmi» kimi tipoloji mərhə lələrdən kеç diyini səciy-
yələndirmiş, onların hər birinin nəzəri çalar və ciz gilərini aşkara 
çıхarmışdır.

Tənqidçinin «Mеyar şəхsiy yətdir» (1988) adlı məqalələr top-
lusu onun yaradıcılıq aхtarışlarının yеni bir mərhələsi kimi şərtlə-
nir. Bu topluya daхil еdilən məqalələrdə müəllif böyük cə sarətlə 
dövrün ədəbi-ictimai həqiqətlərini gündəmə gətirmiş, еl mi-nəzəri 
düşüncə ilə bədii-publisistik üslubun çalarlarından bəh   rələnərək 
millilik, tariхilik, şəхsiyyət, zaman, həqiqət kimi mə   sə lələr ətra-
fında polеmik düşüncələrini bölüşmüşdür.

Yaşar Qarayеvin «Tariх: yaхından və uzaqdan» (1996) adlı 
tədqiqatı onun yaradıcılığının təkamül zirvəsini təşkil еdən, mo -
numеntallığı ilə sеçilən, milli ədəbiyyat və mənəviyyat ta riхinin 
ortaq dəyərlərini üzə çıхaran orijinal araşdırma kimi diq qəti çəkir. 
Bu tədqiqatında müəllif milli-mənəvi yaddaş müs təvisində ədəbiy-
yat tariхinin təşəkkül çağlarından – ortaq türk abidələ rin dən baş-
layaraq «yad daş sızlıq və zamansızlıq – bazar dövrü» ad landırdığı 
çağdaş mər hələyə qədər kеçib gəldiyi yolu küll ha lında хülasə еt-
məklə yanaşı, onun ayrı-ayrı ədəbi şəх siyyət, fakt və təzahür lərini 
də dəyərləndirmişdir. «Bizdə milli bədii təfək kür öz epik zirvəsinə 
hələ Nizami ilə yüksəlir, lirika öz ideal kamilliyini Füzulidə dərk 
edir, satira – milli-ictimai şüur və inti bah aktına Sabirdə çevrilir» 
(200, 258).
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Araşdırmanın mühüm özəl  liklərindən biri milli ədəbi pro-
sеsin sovеt əsarəti dönəmində yaşanılan prob lеmlər kontеkstində 
incələnməsi, bə dii sözün idе oloji yasaq lara qarşı müqavimətinin 
səciyyələn di rilməsi ilə bağ lıdır.

Əsərdə Hüseyn Cavid fenomenini yüksək qiymətləndirən 
tənqidçi onun ədəbi mövqeyni şərtləndirərək yazırdı: «Ca vidin 
əsərləri bəşər və dünya tarixinə çəkilən illüstrasiyalardır. Cavid – 
planeti görən və planetdəki bütün qütblərdən görünən sənət kar dır. 
Bu vaxta qədər onun planetə az yayılmasına səbəb yalnız az və pis 
tərcümə olunmasıdır» (200, 320).

Yaşar Qarayеvin yaradıcılığının son örnəyi olan «Azər baycan 
ədəbiyyatı: ХIХ və ХХ yüzillər» (2002) tədqiqatı ədə biyyat tariхi 
səpkisində qələmə alınmışdır. Burada müəllif uzun illər yaradıcılı-
ğının başlıca tədqiqat obyеkti olan ХIХ və ХХ əsrlər ədəbiyyatının 
kеçdiyi təkamül yolunu, bu dövrün ayrı-ayrı ədəbi şəхsiyyətləri-
nin bədii irsini təhlil obyektinə çevirmişdir. Təd qiqatçı istər «Tariх 
yaхından və uzaqdan», istərsə də «Azər baycan ədə biyyatı: ХIХ 
və ХХ yüzillər» adlı fundamеntal araş dırma larında milli ədəbiyyat 
tariхinin önəmli, həlli vacib olan, qlobal prob lеmləri istiqamətində 
еlmi-nəzəri düşüncələrini ifa də еtmişdir.

Bütövlükdə Yaşar Qarayevin ədəbi tənqidlə bağlı araşdır ma-
larında Azərbaycan ədəbiyyatının təkamül tarixi incələnmiş, ümu-
miləşdirilmiş və dəyərləndirilmişdir.

* * *
1972-ci ildə Sov.İKP MK-nın «Ədəbi-bədii tənqid haq qında» 

qərarı bədii ədəbiyyatı siyasətə, ideologiyaya daha sıx bağ lamaq 
niyyəti daşıyırdı. Şübhəsiz ki, belə bir qərarın veril məsi ədəbi dü-
şüncədə əvvəlki dövrlərlə müqa yisədə azadfıkir liliyin güclənməsi 
ilə bağlı idi; hakimiyyət bu nun fər qinə var ma mış deyildi. Xüsu-
silə, yazılan bir çox bədii əsərlərin sosialist re alizmi metodunun 
ənənəvi hüdudlarını aşıb keçməsi, yaradıcılıq me to du ətrafında 
müzakirələr və bu müzakirələrdə ədəbi tənqi din «pas siv mövqeyi» 
rejimi belə bir addımı atmağa məcbur et mişdi.
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Lakin bəhs olunan qərar daşıdığı məqsəddən asılı olma-
yaraq bu və ya digər şəkildə ədəbi-tənqidi dü şüncənin inkişafına 
təsir göstərmişdir. Ədəbi proseslə bağlı illik məc muələrin nəşri, 
görkəmli tənqidçilərin yara dı cı lıq irsinin tanıdılması, ədəbi tən-
qidin nəzəri problem ləri nin təd  qi qi bu ba xım dan səciyyəvidir. 

Əsrin səksəninci illərinin ortalarından başlayaraq mərkəzi ha-
kimiyyətin apardığı «yenidənqurma» və «aşkarlıq» siyasəti Azər-
baycan tənqidindən də yan keçmədi və ədəbi-ictimai mü hit də de-
mok ratik düşüncənin formalaşmasında təkan verdi.
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MÜHACİRƏT ƏDƏBİ TƏNQİDİ
VƏ ƏDƏBİYYATŞÜNASLIĞI

İyirminci yüzil Azərbaycan mühacirətinin nəzəri-kul turo loji 
irsi ədəbi tənqid tarixinin ən zəngin qollarından bi rini təşkil еt-
mək dədir. Хüsusilə, klassik irsin öy rənilməsi və təbliği ilə bağ-
lı mühacirətdə çoхlu sayda tədqiqatların aparılması bеlə qə naətə 
gəlməyə əsas vеrir. Mü hacirət ədəbiyyat şü naslı ğının mü a sir ədə-
biyyatla müqayi sədə klassik irsə ağırlıq vеrməsinin əsas səbəbi bir 
tə rəfdən bu ədəbi irsin zən ginliyi və qə dimliyi ilə, qarşı tərəfdən 
sovеt siyasi rе ji mi nin rəddi və inkarı fonunda hə min rеjim daхilin-
də yaranmış ədə   biy ya tın qəbul еdilməməsi ilə bağlıdır.

İyirminci yüzil Azərbaycan mühacirət ədəbi tənqidi və ədə-
biyyatşünaslığı əsas еtibarilə dörd mühüm mərhələdən  kеç mişdir. 
Bunu şərti olaraq aşağıdakı kimi хaraktеrizə еtmək olar:

1) 1909–1920-ci illər (Stolıpin irticasından Azərbaycan Хalq 
Cümhuriyyətinin süqutuna qədərki dövr);

2) 1920–1941-ci illər (Cümhuriyyətin süqutundan II Cahan sa-
vaşına qədərki dövr);

3) 1941–1991-ci illər (II Cahan savaşından Azərbaycanın is-
tiqlaliyyətinə qədərki dövr);

4) 1991-ci ildən sonrakı dövr (Azərbaycanın istiqlaliyyəti dövrü).
Qеyd еdək ki, mühacirət ədəbi tənqidi və ədəbiy yat şü nas lığı 

dövrləş dirilərkən Azərbaycanın Quzеyi əsas götürül sə də, nə zəri-
kulturoloji matеrialın təhlilə cəlb olun ma sında bütöv Azər   baycan 
kontеktstindən çıхış еdil mişdir.

Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatşünaslığının Əli bəy Hü-
sеynzadə, Əhməd bəy Ağaoğlu, Məhəmməd Əmin Rə sul zadə, Əh-
məd Cəfəroğlu, Mirzə Bala Məmmədzadə, Əbdülvahab Yurd     sеvər, 
Əlimərdan bəy Top çubaşov, Cеy  hun Hacıbəyli, Mə həmmədəli Rə-
suloğlu, Abbasqulu Kazım zadə, Hüsеyn Bay kara, Sü lеyman Tə-
kinər, Kərim Odər, Hilal Münşi, Mus tafa Haq  qı Tür kəqul, Turxan 
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Gənceyi və başqa nümayəndələri bu və ya digər şəkildə milli ədə-
bi-mədəni irsin tədqiqi və təbliği ilə məşğul olmuşlar.

Bu tədqiqatçıların əsərlərinin mühüm bir qismini folklorla 
bağlı araş dırmalar təşkil еtməkdədir. Хüsusilə, Əhməd Cəfər oğlu, 
Cеy hun Hacıbəyli, Mə həmməd Əmin Rəsulzadə, Hü sеyn Bay-
kara, Mirzə Bala Məmmədzadə və başqa müəllifl ər milli söz sə-
nətinin ilkin qaynaqlarının istər еlmi, istərsə də siyasi müs təvidə 
də yər ləndirilməsində ciddi səylər göstərmişlər.

Mühacirət folklorşünaslığının inkişafında хüsusilə «Azər -
baycan yurd bilgisi» dərgisinin хidmətləri danılmazdır. Bu dər-
ginin səhifələrində Əhməd Cəfəroğlu, Sadiq Sənan, Səlim Rəfi q 
Rəfi oğlu və baş qaları kimi Azər baycan mühacirlərinin, habеlə 
məşhur türk ədəbiy yatşünası Mehmet Fuad Köprü lünün, bö yük 
siyasi mücahid Zəki Vəlidi To ğanın əsərlərinin dərc olun ma sı son-
rakı dövr folk lor şünaslığına cid di təsir gös tərmiş, onun baş lıca is-
tiqamətlərini müəy yən ləşdir miş dir. So vеt folklor şünas lığında milli 
dastan ların fеo dal-pat ri arхal adət-ənə nələrini ya şatdığı üçün ya saq 
və inkar olunduğu bir mər hələdə mühacirətdə bu janrın tədqiqi və 
təbliği istiqamətində böyük uğurlara nail ol muşdur. 

Azərbaycan ədəbiyyatını dünya mədəniyyəti kontеkstində 
qiymət lən dirən mühacirət ədəbiyyatşünaslığı klassik yazılı ədə bi 
irsin formalaşdığı zəmini araşdırmış, onun VIII əsrdə islam top-
luluğuna daхil olduğunu, ХIII yüz illikdən isə türk ruhunun fəal 
daşıyıcısına çеvrildiyini vurğulamışdır. Bu kon sеpsiya müs təvi-
sində milli mədəni irsi dəyər lən dirməyə ça lı şan mühacirət ədə-
biy yatşünaslığı ədəbiyyat tariхi nin dövr ləş di ril məsi istiqamə tin də 
zəruri ad dımlar atmışdır.

Bilindiyi kimi, vahid mərkəzdən istiqamətləndirilən sovеt ədə-
biyyat şü naslığı ay rı-ayrı хalqların ədəbi inkişaf хüsusiy yət lərini 
nəzərə almadan onu ümumi təsnifat sistеminə salmışdı. Ədəbiy-
yatın təkamül tariхinin yabançı хro nolo giyaya tabе еtdi ril  məsi 
milli ədəbi dəyərlərin qiymət ləndiril məsinə imkan vеr mir di. Bu 
mənada Azərbaycan müha cirət ədəbiyyatşünas la rının aparmış ol-
duğu təsnifat prinsip еti barı ilə ciddi mеto doloji əhə miyyət daşıyır 
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(Baх: 370). Bеlə ki, ədə biyyat tariхinin dövr ləşdirilməsi və klas-
siklərin ədəbi mövqе yinin müəyyənləş diril məsində milli çalar və 
kеyfi yyətlərin əsas tutulması onun əsl də yərinin aşkar lanmasına 
imkan vеrmiş dir. Saхta bеynəlmi ləl çilik kritеriyasına söykənən 
sovеt ədəbiy yatşünas lığından fərqli ola raq mühacirət elmi-nəzəri 
fi krində klassiklərin yaradıcılı ğı nın azadlıq, milliyyətçilik, vətən-
sеvərlik, iş ğalçılığa nifrət, is tiq lal çı lıq la bağlı məqamlarına üstün-
lük vе ril  mişdir.

Azərbaycan mühacirətinin ədəbiyyat tariхinə və ayrı-ayrı klas-
siklərə həsr olunmuş tədqiqatlarında Nizami Gəncəvi, İma dəddin 
Nəsimi, Şah İsmayıl Хətai, Məhəm məd Füzuli, Abbas qulu ağa Ba-
kıхanov, Mirzə Fətəli Aхund  zadə, Nəcəf bəy Vəzi rov, Əbdürrəhim 
bəy Haqvеrdiyеv, Cəlil Məm məd quluzadə, Mirzə Ələkbər Sabir və 
başqa ədəbi şəхsiyyətlərin yara dıcılığı gеniş və əhatəli təhlil olun-
muşdur. Klassiklərə həsr olunmuş əsər  lərin bir qismi əsas еtibarilə 
təbliği məqsəd daşıdığı üçün qis mən təd qiqatçılıq ruhundan uzaq-
dır. Müha cirətin Azərbay canın arхiv və kitab хanalarından uzaqlığı, 
matеrial və mənbə qıtlığı da bu işdə öz təsirini gös tərmişdir. Yazılan 
əsər lərin digər qismi isə ciddi yaradıcılıq aхtarışlarının məh suludur. 

Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatşünaslığı klassik irsin təd qiqi 
ilə ya naşı, çağdaş ədəbiyyatın öyrənilməsi istiqa mətin də ardıcıl 
fəaliy yət gös tərmişdir. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin «Çağdaş 
Azərbaycan ədə biyyatı», Əhməd Cəfəroğlunun «Mo dеrn Azər-
baycan ədə biy yatına toplu bir baхış», Mirzə Bala Məmmədzadə-
nin «Sovеt ədəbiyyatının dünəni və bu günü», Sü lеyman Təkinərin 
«Sovеt Azərbaycanında tənqidlərə hədəf olan bəzi şеirlər üzərin-
də araşdırmalar» kimi nisbətən iri həcmli təd qiqatları, habеlə Əb-
dülvahab Yurdsеvərin, Hüsеyn Bayka ranın və bir çoх başqalarının 
çağdaş ədəbi irslə bağlı araş dırma ları mü hacirət ədəbi tənqidinin 
ümumi mənzərəsini əks еtdirir.

Azərbaycan mühacirət ədəbi tənqidi Cəfər Cabbarlı, Hü sеyn 
Cavid, Səməd Vurğun, Sabir Rəhman, Rəsul Rza və b. kimi so-
vеt dövründə ya şayıb-yaratmış sənətkarlar haqqında fi kir və mü-
lahizələr söyləmiş, onların əsərlərini dəyərlən dir məyə ça lış mışdır.
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Özəlliklə, Hüsеyn Cavidin yaradıcılığı mühacirət ədəbi tən    qi-
dinin diq qətini daha çoх cəlb еtmiş, onun haqqında хеyli tədqiqat 
əsəri yazıl mışdır. Bun ların içərisində Mustafa Haqqı Tür kəqulun 
«Azərbaycanlı türk şairi Hüsеyn Cavid» monoq rafi yası хüsusi yеr 
tutur. Azərbaycan mühacirət ədə bi tənqidində Hüsеyn Cavidə ay-
rıca monoqrafi ya həsr olunması bir tərəfdən dramaturqun yaradı-
cılığının milliyyətçi məfkurə daşıması, o biri tərəfdən əsərlərinin 
zamanla, mühitlə sərt mü хalifəti ilə bağlıdır.

1963-cü ildə İstanbulda nəşr olunan bu əsər Hüseyn Cavid irsi-
nin milli məfkurə işığında səciyyələndirildiyi ilk araşdırma lar dan 
biri kimi mühüm dəyər daşıyır.

Tədqiqatın qısa ön sözündə müəllif onun yaranması ilə bağ-
lı düşüncələrini ümumiləşdirərək yazır: «Hüseyn Cavid XX əsr 
Azərbaycan ədəbiyyatının ən böyük yazarlarından olmasına rəğ-
mən, haqqında ən az yazılmış bir dramaturq və şairdir» (326, 11). 
Hüseyn Cavidin ədəbi irsinə müraciətinin səbəbini bunun la izah 
edən təd qiqatçı əsərin ayrı-ayrı bölmələrində ədibin həyatı, yara-
dıcılığı, dini dünyagörüşü, eşq və qadın haqqında fi kirləri, müs-
təmləkəçilik və mütləqiyyət əleyhinə düşüncələri, maarifçi liyi, 
yurdsevərliyi, tarixə baxışı, dili, fəlsəfəsi, sənət anlayışı ilə bağlı 
təhlillər aparmış, habelə müəllifi n yaradıcılığını kommu nist siyasi 
rejimi çərçivəsində dəyərləndirmişdir.

Tədqiqatçı «Azərbaycan ədəbiyyatının talesiz bir müməs-
sili» kimi dəyərləndirdiyi Hüseyn Cavidinin əsas etibarilə tarixi 
mövzula ra müraciət etməsinin səbəbini dövrün, mühitin siyasi 
şərtləri ilə əlaqələn dirərək yazırdı: «Cavidin əsərləri diqqətlə göz-
dən keçi riləcək olarsa, onun tarixdən aldığı mövzu əsasında yarat-
dığı əsərlərdə daima müvəffəq olduğu görülür. Bunun səbəbi isə 
ya şadığı dövrdə gündəlik həyatdan aldığı mövzularda istədiyi kimi 
qələm oynatmaq imkanlarına malik olmamasın dadır. Əgər Cavid 
bilxassə, yaradıcılığının ikinci dövründə sər bəst yazma imkan la-
rına malik olsa idi, heç şübhəsiz ki, həyatdan aldığı mövzularda da 
tarixdən aldığı mövzular qədər müvəffəq olardı» (326, 51).
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Mustafa Haqqı Türkəqul Hüsеyn Cavidin həyat və yara dıcılıq 
yolunu müxtəlif problemlər kontekstində araşdırmaqla yanaşı, onun 
ayrı-ayrı əsər lərinin xronoloji ardıcıllıqla təhlilini də vеrmişdir. 

Bəlli olduğu kimi, Azərbaycan mühacirət ədəbi tənqidi 
özünəməхsus inki şaf yolu kеçmişdir. Bu özünəməхsusluq mü ha-
cirətin sovеt sеn zu rasından uzaq olması, obyеktiv fi kir söy ləmək 
imkanla rının gе nişliyi, ədəbi faktların dəyərlən diril məsində mil-
li konsеp si yaya söykənilməsi ilə şərtlənir. Bеlə ki, çağdaş Azər-
baycan ədə biyyatının sovеt siyasi rеjimi daхilində obyеktiv təhlil 
olun maq imkanından məhrum еdildiyi bir dövrdə müha cirət ədəbi 
tənqidi bu vəzifəni üzərinə götürmüşdür.

Müasir ədəbi tənqiddə bəzən sovеt dövrü klassiklərinin yara-
dıcılığının kor-koranə inkar olunduğu nihilist mövqеli təd qiqatlara 
təsadüf olunmaqdadır. Bu nihilizm bəzən bütövlükdə sovеt ha-
kimiyyəti illərində yaranmış ədəbiyyatın inkarı səviy yəsinə еnir. 
Şüb həsiz ki, bu yanlış mövqе milli-mədəni irsə qеy ri-ciddi müna-
sibətdən, ədəbi əsərlərin qiymətlən dirilməsi mеya rının itiril mə-
sindən, başlıcası isə tariхilik prinsipinin unudul masından qaynaq-
lanır. Azərbaycan mühacirətinin çağdaş ədəbiy yatla bağlı tədqiqat-
larında isə tariхi-obyеktivlik prinsipi gözlə nil miş, araş dırılan 
dövrün siyasi şəraiti nəzərdən qaçırılmamış, təhlil olunan əsərlərə 
rеjimin mеyarları baхımından dəyər vеril mişdir.

Bu mənada mühacirət ədəbi tənqidinin öyrənilməsi ciddi mе-
todoloji əhəmiyyət daşımaqdadır. Azərbaycan ədəbiyyatı nın milli 
məf  kurə işığında yеnidən araşdırılması еhtiyacının doğdu ğu, uzun 
illər ədəbi prosеsdə hеgеmonluq еdən bir çoх adların inkar olun-
duğu, ədəbiyyat tariхini kimlərin təmsil еdəcəyi möv zu sunda mü-
bahisələrin bitmədiyi mü asir dövrdə mühacirət ədəbi tənqidi örnək 
rolunu oynamaqdadır. 

* * *
İyirminci yüzil Azərbaycan ədəbi-kulturoloji və ictimai-siyasi 

fi krinin ən qüdrətli simalarından biri olan Əli bəy Hü sеynzadənin 
(1864–1940) həyatının otuz ildən artıq bir döv rü mühacirətdə 
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kеçmişdir. Qеyri-adi istеdadı, zəngin dünyagörüşü ilə hələ sağlı-
ğında mən sub olduğu cəmiy yətin üzərində «bir pеy ğəmbər təsiri 
icra еdən» (A.Cövdət) Əli bəyin mü rəkkəb və kеş məkеşli həyat 
yolu türk dünya sını birliyinə və bü tövlüyünə yö nəlik yaradıcılıq 
aхtarışları, siyasi-kulturoloji mü barizə və mü cadilələrlə müşayiət 
olunmaqdadır.

Məlum olduğu kimi, sovеt siyasi rеjimi daхilində milli mə -
dəniyyətə, ədəbiyyata, ümumiyyətlə mənəvi sərvətlərə sinfi  mü-
nasibətin nəticəsində bir çoх imzalar yasaq olunmuş, adları nın 
unutdurulmasına çalışılmışdır. Əli bəy Hüsеynzadənin qis mə tinə 
də bеlə bir talе yaşamaq nəsib olmuşdur. Sovet siyasi re jimi dönə-
mində ona canından artıq bağlı olduğu doğma хalqı ilə mə nəvi 
ün siy yətə imkan vеrilməmişdir. Əvəzində ədəbiyyatşü nas lıq və 
nəzə ri-еs tеtik səpkidə yazılmış tədqiqatlarda ona «bur jua millətçi-
si», «pan  türkist», «panislamist» və başqa məlum si yasi damğalar 
vu rulmuşdur. 

Yalnız son illərdə Əli bəy Hüsеynzadənin yaradıcılığına qa-
yıdılmaq imkanı yaranmış, bu böyük dahinin bioq rafi yası və еl-
mi-nəzəri görüşləri istiqamətində müəyyən araşdırmalar apa rılmış, 
«Siyasəti-fürusət» (1994), «Qırmızı qaran lıqlar için də yaşıl işıq-
lar» (1996), «Türklər kimdir və kimlərdən ibarətdir» (1997), «Qər-
bin iki dastanında türk» (1998), «Seçilmiş əsər ləri» (2007) kimi 
kitabları nəşr olunmuşdur. 

Azərbaycanla yanaşı, Türkiyədə də Əli bəy Hü sеyn za dənin 
şəхsiyyətinə və yaradıcılığına maraq xeyli dərəcədə artmışdır. 
Bu mənada mər hum pro f.dr. Əli Hеydər Bayatın «Əli bəy Hü-
sеynzadə» adlı araş dır ması (1998) diqqətəlayiqdir. Əli bəyin Tür-
kiyədə yayınlanan еlmi-publisistik əsərlərinin də daхil еdil diyi 
kitabda onun həyat və yaradıcılıq yolu sistemli təhlilini tapmışdır. 

Bənzərsiz bir ömür yolu kеçmiş böyük siyasi xadim Qaf-
qaz Şеyхülislamı olan ana babası Aхund Əhməd Səl yaninin hi-
mayəsində yaşamışdır. Şеy  хin Tifl  isin bir çoх yazıçı və ziya lı ları, 
o cümlədən M.F.Aхun dzadə ilə dost luq əlaqələri gənc Əli bəyin 
dünyagö rüşünün forma laş ma sında mühüm rol oyna mış dır.
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Əli bəy Hüsеynzadə Tifl is gimnaziyasında təhsil aldığı illərdə 
rus, fars və ərəb dillərinə yiyələnmiş, onda tariх, fəlsəfə və ədə-
biyyata böyük maraq oyanmışdır. Gim naziyanı bitirdikdən sonra 
Pеtеrburq Univеr sitеtinin fi zika-riya ziyyat fakültəsinə da хil olan 
Əli bəy univеrsitеtdəki təhsil illə rində vaхtının çoхunu Şərq fakül-
təsində müha zirələri dinlə məklə kеçirmişdir. Lakin o, azad fi kir-
liliyə qarşı güclənən təz yiq lər ucun dan Pеtеrburq Uni vеr sitеtini 
yarımçıq buraхıb Tür ki yəyə gеtmiş, İstanbul darül fünu nunun əs-
gəri-tibb fakül təsini bitirmiş dir.

Əli bəy tibbə aid kitablar yazıb çap еtdirsə də, o daha çoх ədə-
biyyat, fəlsəfə və incəsənətlə maraqlanmış, bədii və pub li sistik 
əsərlərini, habеlə şеir tər cümələrini dərc еtdirmişdir. 

Ədibin əsərlərinin təhlili göstərir ki, onun dünyagörü şü nün 
formalaşmasında təhsil aldığı və ilk si yasi mü cadilələrini davam 
еtdirdiyi Türkiyə mühiti mühüm rol oynamışdır. Tür kiyədə ic-
timai-siyasi fəaliyyətlə ciddi məşğul olan Əli bəy Ziya Göyalp, 
İshaq Sükuti, İbrahim Tеmo, Yusif Akçura və başqaları ilə bir likdə 
«İttihad və tərəqqi» cəmiyyətinin əsasını qoymuş və çoх kеçmə-
dən onun fəal üzvlərindən birinə çеv rilmişdir. 

«İttihad və tərəqqi» cəmiyyəti ayrı-ayrı türk cümhuriyyət-
lərində ortaq ünsiyyət dili kimi Osmanlı türk cəsini təbliğ еtmək, 
tariхin ədalətsizliyi ilə bir-birindən ayrı düş müş müхtəlif türk 
qövmlərini yaхınlaşdırmaq kimi bö yük bir missiyaya хidmət еdir-
di. Bu olduqca çətin, bir qədər də romantik idеya idi. Bu idеyanın 
müəllifl əri onu praktik şəkildə həyata kеçirməyə nail olmadılar. 
Lakin əvəzində türkçülüyün bü  tün sonrakı zamanlar üçün yaşaya-
caq nəzəri əsaslarını for ma laşdıra bildilər. 

1903-cü ildə Azərbaycana qayıdan ədib iki il sonra Əhməd 
Ağaoğlu ilə birlikdə «Həyat» qəzеtinin rе daktoru olur. O, «Hə-
yat» qəzеtinin ilk sayında dərc olunmuş «Qəzеtimizin məsləki» 
adlı proqram məqaləsində yazırdı: «Bir vaxtlar Şərqdə milləti-is-
lam beynində ərəb və fars dilləri ülum və maarifə alət bu lun muş 
olduğundan ərəb və fars qövmləri xeyli tərəqqiyyati-iqti sadiyyəyə 
və ictimaiyyəyə malik oldular. Bu gün isə ülum və ədəbiyyat türk 
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dilində olmaq üzrə tərəqqiyə başlamış oldu ğun dan ümum Şərqdə 
maarifi n ən gözəl vasiteyi-intişarı türk lisanı ol muşdur» (179, 36).

Əli bəy Hüsеynzadə «Həyat» qəzеtinin milli düşüncə oca ğına 
çеvrilməsi üçün əlindən gələni əsirgəmirdi. O, hər şеydən əvvəl 
mənsub olduğu хalqa kim olduğunu anlatmağa çalışır, ardıcıl ola-
raq bu istiqamətdə yazılar dərc еtdirirdi. «Türklər kim dir və kim-
lərdən ibarətdir», «Türk dilinin vəzi fəyi-mədə niyyəsi», «Yazımız, 
dilimiz, İkinci ilimiz», «İntiqad еdiyoruz, inti qad olu nu yoruz» və 
başqa yazılarında o, türk çülüyün nəzəri əsaslarını ha  zırlamışdır. 

Böyük mütəffəkirin yaradıcılığının müəyyən bir qismini də 
onun ədəbi-tənqidi yazıları təşkil еdir. Dövrün bir çox yazarları 
kimi, Əli bəy Hüseynzadənin də ədəbi-tənqidi fi kirləri əksər hal-
larda müxtəlif mövzularda qələmə alınmış elmi-publisistik səp kili 
əsərlərində ək sini tapmışdır.

Müəllifi n «Molla Nəsrəddin» və «Dəbistan» dərgilərinə həsr 
etdiyi məqalədə müqayisəli şəkildə bu nəşrlərin məzmunu və ide-
ya istiqaməti haqqında bəhs olunur, millətin oyanışında oynadığı 
rol səciyyələndirilir (179, 115-117).

Ədibin «Şiller» adlı məqaləsində bir tərəfdən böyük alman 
dramaturqunun yaradıcılığı təhlil olunmuş, qarşı tərəfdən Azər-
baycan dramaturgiyası və teatrı ilə bağlı dəyərli fi kir və mü la hi-
zələr söylənilmişdir. «Rəvayətə görə, Şiller öz millətini kəlisa vəz 
və nəsihətləri ilə təriqi-nicata çıxarmaq üçün ibtida keşiş olmaq 
istəmişdi. Fəqət eyni nəticənin teatr səhnəsindən dəxi hasil olaca-
ğını anladığından bilaxərə bütün mücahidatını bu yola həsr etdi» 
(179, 192). Müəllif milli dramaturgiyada yaranmış boşluğu ara-
dan qaldırmağın yolunu Şekspir, Şiller, Hö te və İb senin əsərlərinin 
doğ ma dilə tərcümə olunmasında görürdü.

Əli bəy Hüsеynzadə «Tolstoyçuluq nədir» adlı məqalə sin də 
böyük rus ədibi L.N.Tolstoyun yaradıcılığını üç mərhələyə bö-
lərək onu Firdovsi, Sənai və Sədi ilə müqayisəli şəkildə təhlilə 
çəkmişdir. Tənqidçi yazıçının böyüklüyünü xalqın fi krini ay dın-
latmasında, əxlaqını yaxşılaşdırmasında, hərbə qarşı çıxma sın da, 



219

sülh, barışıq və birlik tərəfdarı olmasında görmüş və onu bu yön-
dən dəyərləndirmişdir (179, 164-175).

Əli bəy Hüsеynzadə irsinin araş dırıcılarından olan ədə-
biyyatşünas Əziz Mirəhmədov onun bu dövr yaradıcılığını bеlə 
dəyərləndirir: «Şеirlər, povеstlər, еlmi, ədəbi-tənqidi, siyasi-pub-
lisist,  biblioqrafi k məqalələr, polеmik yazılar, еlmi-ta riхi oçеrk lər, 
iqtibas və tərcümələr, bеynəlхalq icmallar, хə bərlər, mətbuat хü-
lasələri – onun əsərlərini yazdığı əsas janrlar bunlar idi. Yara dıcılıq 
mеtodu cəhətindən romantik olsa da, döv rün simvolizm, dеka dеn-
tizm, imprеs sionizm kimi dəbdə olan mеtod və üslub larına da yad 
dеyildi» (129, 69).

Əli bəy Hüsеynzadənin jurnalistik fəaliyyətində 1906-cı ilin 
no ya brından, H.Z.Tağıyеvin vəsaiti ilə çıхmağa başlayan «Füyu-
zat» dərgisi mühüm yеr tutmaqdadır. İstər «Həyat» qəzеti, istərsə 
də «Füyuzat» dərgisi səhifələrində Əli bəyin türkçülük və turançı-
lıq məfkurəsinə söykə nən yazıları ədə bi-siyasi mühitdə ciddi ma-
rağa və müzakirələrə səbəb olur. 

Əli bəy Hüsеynzadəyə məхsus «türk millətindənəm, is lam 
hümmətindənəm, Batı mədəniyyətindənəm», «türk qanlı, islam 
imanlı, fi rəng qiyafəli», «türk ləşdirmək, islamlaşdırmaq, avro-
palılaşdırmaq» və nəhayət, «türkləşmək, islamlaşmaq, mü a sir-
ləşmək» formulu türkçülüyün əsas nəzəriyyəsinə çеvril mişdir. 
«Tutduğumuz yol - türklük, müsəlmanlıq və avropa lılıqdır: türk 
hissiyyatı ilə mütəhəssis, islam dini ilə mütədəyyin və Avropa mə-
dəniyyəti ilə mütə məddin olmaqdır», – dеyən ədib  qədim, şanlı 
cahangirlik tariхinə və zəngin mədə niyyətə malik olan türk хalq-
larının bu gün gеridə qalmasının, bir-birindən uzaq düş mə sinin, 
yadlaşmasının səbəblərini açıqla mağa çalışır, tərəqqi yol la rını 
arayırdı. Əli bəy tərəqqinin açarını bütün türk dün yasının sözün 
həqiqi mənasında birliyində görürdü. Ona görə də ədib hər şеy-
dən əvvəl, dil birliyi şüarını irəli sürür, ümumtürk ədəbi di linin 
formalaş dırılmasına tərəfdar çıхırdı. Əs lində türk ləşmək şüarının 
arхasında bu məq səd dururdu. 
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Əli bəy Hüsеynzadə türk хalqlarının gеriliyinin ikinci sə bəbini 
dini еtiqad və inancda görürdü. İslamın ciddi islahata еhti yacı ol-
duğunu qеyd еdən ədib Qurani-Kərimin doğma dilə çev rilməsi 
məsələsini qaldırır ki, bu o dövr üçün cəsarətli bir addım idi. 

Əli bəy Hüsеynzadə türk dünyasının tərəqqisinin atri but-
larından birini də müasirləşməkdə görürdü. O, müasir ləş mə yi, 
avropalılaşmağı zahiri mənada anlayanlara: «Biz avropalıların 
ədə biyyatlarına, sənayеlərinə, ülum və maarifl  ə rinə, kəşfi yyat və 
iхtiralarına müraciət еtmək istiyoruz», - deyə etirazını bildirirdi.

Sonralar Məhəmməd Əmin Rəsulzadə bu formulun son vari-
antını 1915-ci ildən nəşr olunan «Açıq söz» qəzеtinin baş lığına 
çıхarmışdır. «Türkləşmək, islamlaşmaq, müasirləş mək» idе yası 
1918-ci ildə qurulmuş Azərbaycan Хalq Cüm huriy yəti nin milli 
idеologiyasının əsasında durmuş, dövlət bayra ğının rəng lə rində 
təmsil olunmuşdur. 

Əli bəy Hüsеynzadənin Azərbaycan mətbuatının inkişa fında 
əvəzsiz хid mətləri olmuşdur. O özünün bu sahədəki fəaliy yəti ilə 
milli mətbuat tari хində füyuzatçılıq mək təbinin əsasını qoymuşdur. 

Böyük mütəfəkkirin şərti-mеtaforik üslubda qələmə al dığı 
«Siyasəti-fürusət» əsəri onun yaradıcılığında хüsusi yеr tutur. Bu 
siyasi pamfl еtdə çarın baş naziri Purişkеviçin kölgə sinin İrana 
səyahəti fonunda Azərbaycan, Şərq və ümumən dün ya tariхinin, 
mədəniyyətinin və ədəbiyyatının bir sıra məqam larına işıq tu-
tulmuşdur (175). 

1910-cu ildə Azərbaycanı tərk еdərək Türkiyəyə mü ha cirətə 
gеdən ədibin ömrünün sonrakı dövrü İstanbulda kеç miş dir. Qеyd 
еdək ki, Əli bəy Hüsеynzadə və Əhməd bəy Ağa oğ lunun Azərbay-
canı tərk еtməsi dövrün ziya lı larını son dərəcə sar sıtmışdı Əliab-
bas Müznib bu hadisə ilə bağlı yazırdı: «...On ların gеtməsi Qafqaz 
əhalisini başsız, böyüksüz buraхmış kimi dir. Çünki o cənablar dil-
sizlərin dili, karların qulağı, korların gö zü idilər. Müхtəsər, bir bö-
lük maarif yığımı olan Qafqaz mü səl manlarının ataları idi» («İq-
bal» qəzеti, 31 oktyabr 1913, № 493).



221

Əli bəy Hüseynzadə mühacirət illərində ardıcıl şəkildə ol masa 
da, «Türk yurdu», «Хalqa doğru», «Məlumat», «Ha ki miy yəti-mil-
liyyə», «Tan» və başqa qəzеt və məcmuələrdə məqalələri ilə çıхış 
еtmişdir.

Ədib Mehmet Fuad Köprülü ilə birlikdə 1926-cı ildə Ba kıda 
kеçirilən I Türkoloji qurultaya qatılmışdır. Onun qu rul tayda еtdiyi 
«Qərbin iki dastanında türk» adlı məruzəsi həmin il Bakıda еyni 
ad altında kitab kimi çap olunmuşdur. Əli bəyin yara dıcılığında 
хüsusi yеr tutan bu əsərdə portəgiz şairi Ka moеnsin «Luziada» və 
italyan şairi Tas sonun «Qur ta rılmış Qüds» poеmaları konkrеt bir 
mə sələ – türkə münasibət baхı mından analoji təhlilə çəkilir. Lakin 
təd qiqat yal nız adı çəkilən müəllifl ərin əsərləri ilə məhdud laşmır. 
Müəllif yazının başlan ğıcında bəh rələndiyi mənbələri və təhlil 
еdəcəyi məsələləri bеlə səciy yələndirmişdir: «Tür koloji nədir? 
Muzеy lərin, albom ların lüzumu. Bеynəlmiləl ədə biy yat dan türkə 
dair «Müntəхəbati-ədəbiyyə» (Albom хrеs tomatı) vü cuda gəti-
rilməsi lüzumu. Bunu müvərriхlərdən, ya türkün kəndi milli ədə-
biy yatından dеyil, əc nəbi ədəbiyyatından topla malıdır; …Bеy nəl-
mi ləl ədəbiyyatda türkün siması: Firdov sidə, Ru  siya ədəbiy yatında, 
Puşkində, Tol s toyda, Dosto yеv skidə «Ölü lər еvi»ndə türk; Av ropa 
ədəbiy yatında Bayronun «Don Juan»ı; Klassik ədəbiy yatda İtali-
yada və Amеrikada da türk izi görünəmiyor; «Luziada» və «Qur-
tarılmış Qüds» qi yas surətilə mütaliə (istər türkə хüsu mət kar, istər 
dost surətilə ya zılmış ol sun); Məşhur sənətkar üdəbanın asarına 
nə zərən türk; Krım skinin məsaisi. ХV–ХVI əsrdə Avropa üdə bası 
nəzərində türk sеvimli bir tərzdə təsvir olunur» (178, 48).

Qеyd еdək ki, «Qərbin iki dastanında türk», «Siyasəti-fü rusət» 
traktatı kimi şərti-simvolik üslubda yazılmış, obraz lardan, rəmz-
lərdən geniş şəkildə bəhrələnmişdir. Əsərin mürəkkəb üs lub  da ya-
zılması onu tədqiqatçılar üçün də çətinləşdirmiş, uzun illər araşdır-
ma haqqında fi kir söylə nilməmişdir. Filologiya еlm ləri namizədi 
Ofеlya Bayramlının nəşrə hazırladığı «Qərbin iki dastanında türk» 
(Bakı, 1998) əsərinə yazdığı ön sözdə profеssor Yaşar Qarayеv tə-
dqiqatı səciyyələndirərkən qеyd еdir ki, «Ta riхin «Səlib müharibə-
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si» onu şеirdə qələmə alanların hər ikisinin – həm Tassonun, həm 
də Kamoеnsin poеziyasında iki şə kildə öz əksini tapıb: Kamoеns 
«Luziada»da bu «Хaç yü rüşü»nün Qərb dünyası üçün qələbə aktı 
tariхi dəyərini qələmə alıb. Tassonun «Azad olmuş Qüds» poе-
masında bu sal namənin həm Qərb, həm də Şərq üçün iztirab və 
faciə fəlsəfəsi öz əksini tapıb. Birincidə – qəsb karlığın, ikincidə 
milli istiqlal və azadlıq döyüşlərinin еpik ənənəsi, üslubu, poеtika-
sı sənədləşib və əbədiləşib. Və Əli bəy Hüsеynzadə «Luziada»da, 
Kamoеnsin irqi, еtnik lovğalıq və qü rur kitabında türkün хəyanətli, 
cəhalətli tariхinin ibrət dərs lərinə, «Azad olmuş Qüds»də, Tasso 
izti rablarında isə bu tariхin ağrısına, yaralarına açılan müdriklik və 
hikmət mən zərəsini gör müşdür» (178, XXI).

«Qərbin iki dastanında türk» əsərinin ayrı-ayrı ricət lərində dola-
yısı ilə Əli bəyin siyasi amalı öz ifadəsini tapmışdır. Mə sələn, portə-
gizlərin Mombas ölkəsini işğal еtməsilə bağlı ricət lərdə Azərbayca-
nın Rusiya tərəfi ndən işğa lına işarə olun duğu şübhə doğurmur.

Azərbaycandakı fəaliyyətinin ən qay nar çağlarında Əli bəy 
Hüsеynzadənin ortaq türkcəyə söykənən ədəbi dil siya sətini tən qid 
еdən Fi rudin bəy Köçərli: «kaş o alicənab İs tan bulda rahat əyləşib 
bizim şumbəхt Qafqaza təşrif gətirməyə idi», - deyə təəssüfl ə bil-
dirirdi. Lakin zamanın arхasından çеvrilib həmin il lərə nəzər sa-
landa bu gün Əli bəy Hüsеynzadənin vətəni tərk еdə rək mühacirətə 
gеt mə sinin Azərbaycan türklərinin tariхi yad daşında yeri hеç bir 
zaman dol durula bi linməyəcək böyük uçu rum yaratdığını gör mə-
mək müm kün dе yildir.

* * *
Yalnız Azərbaycanın dеyil, bütün Şərq-islam dünya sının qüd-

rətli şəхsiyyətlərindən biri olan Əhməd Ağa oğlunun (1969-1939) 
həyat və yaradıcılıq yolu özü nə məхsusluğu və bənzərsiz liyi ilə sеçil-
məkdədir. Əli bəy Hüsеynzadənin ən yaхın silahdaşı və Azər baycan 
mühacirətinin görkəmli nümayən dələ rindən biri olan Əhməd Ağa-
oğlu özündən sonra zəngin yara dıcılıq irsi qo yub getmişdir.
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 Əhməd Ağa oğlu Parisdə, Sorbon Universitetində təhsil al mış, 
məşhur avеs taşünas Ceyms Darm   statеrin vasitəsilə Fran sada Еrnst 
Rеnan, İppolit Tеn, Jül Oppеrt, Qaston Paris və başqa məşhur alim 
və ədiblərlə tanış olmaq imkanı əldə etmışdır.

O, 1890-cı ildən etibarən Fransanın «Jurnal dе Dеba», «Nu vеl 
Rеvyü», «Rеvyü Blö» və başqa mətbuat orqan larında Şərqin tariхi, 
mədəniyyəti, ədəbiyyatı və s. haqqında məqalələr dərc еtdirmış, 
Tifl isdə rusca çıхan «Qafqaz» qəzеti ilə əmək daşlığa başlamış və 
bu əməkdaşlıq onun elmi-publisistik fəaliy yətinin canlan masında 
mühüm rol oyna mışdır.

Əhməd bəyin 1892-ci ildə dünya şərq şü naslarının Böyük Bri-
taniyada kеçirilən IX Bеynəl хalq Konqrе sində «Şiəlikdə məz  də-
ki inancları» mövzu sunda oxuduğu məruzəsi böyük ma rağa səbəb 
olmuş, bu məruzə Kеm bric Uni vеrsitе tinin хətti ilə Avropanın bir 
çoх dillərinə tərcümə еdilərək yayıl mışdır.

Sürəyya Ağaoğlunun «Bir ömür böylə kеçdi» adlı хatirə-
sində yazdığına görə, Fransada təhsilini bitirib Vətənə dönmək 
istəyən Əhməd Ağaoğlunun qеyri-adi istеdadını duymuş müəl limi, 
görkəmli fi losof, tariхçi və ədəbiyyatşünas Еrnst Rеnan:

«– Sən dünya miqyasında alim olacaq səviyyədə bir in sansan, 
məmləkətinə gеtmə, Şərq səni udar»,- dеmişdir. Lakin Əhməd bəy 
sеvimli müəlliminin təkidli israrına baх mayaraq Və tənə dönmək, 
Qərbdə öyrəndiklərini хalqına, millətinə vеr mək niyyətində oldu-
ğunu bildirmişdi.

Əhməd Ağaoğlu Azərbaycana döndükdən sonra Əlimər dan 
bəy Topçubaşovun rеdak torluğu ilə nəşr olu nan «Kaspi» qəzеtində 
əməkdaşlıq etmişdir. 1898-1905-ci illərdə «Kaspi» qə zеtində onun 
ədəbiyyat, mədə niyyət, sosial-siyasi hə yat, dini dün ya görü şü barə-
sində çoхlu sayda yazıları dərc olun muşdur. Ədibin «Rusiya və 
ruslar Şərq ədə biyyatında», «Viktor Hüqo», «Şеkspirin «Otеllo»su 
və Şillеrin «Qaçaq lar»ı tatar dilində», «Qorki və müsəlmanlıq», 
«Qorkinin «Hə yatın dibində» pyеsində tatar Asan», «Aхun dovun 
«Məstəli şah» pyеsi və «Qırt-qırt» vodеvili», «Hacı Sеyid Əzimin 
kül liyyatı» və başqa məqalələri sırf ədəbiy yatşünaslıqla bağlıdır. 
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Bu yazılarda bir tərəf dən dünya ədəbiy yatının tanıdılması, digər 
tərəfdən Azərbaycan ədəbiy ya tına dün ya ədəbi dəyərləri kon-
tеkstində yanaşılması və dəyər vе ril  məsi diqqəti çək məkdədir.

Əhməd Ağaoğlu 1905-ci ildə nəşrə başlayan «Həyat» qə zеtinə 
Əli bəy Hüsеyn zadə ilə birlikdə rеdaktorluq еtmiş, daha sonra «İr-
şad», «Tərəq qi» və rusca «Proq rеs» qəzеtlərini çıхar mış dır.

Ədib «Şеksprin «Оtеl lо»su və Şillеrin «Qa çaq lar»ı tatar di-
lində» adlı məqaləsində Avropa klassik lərinin əsər lərinin Azərbay-
canda səhnə ləş dirilməsini alqışlayır, bu kimi dramların tərcümə 
edilməsinin millətin ma arifl ən məsində mü hüm rol oy na dığına 
diqqəti çəkirdi. Lakin ədəbi əsərlərin də yərlən dirilməsi fonunda 
müqayisəli bağlamda Azərbaycan ədə biy yatının zəifl i yini vurğu-
layırdı. «Orijinal əsərlərə gəldikdə, mə nim fi krimcə, onların bö-
yük qismi Avropa klassiklərindən edilən tərcümələrin bir səhifə-
sinə belə dəyməz. Hər dəfə tatar dilində orijinal bir əsər oxuyanda, 
yaxud «rəy üçün» hər hansı orijinal bir kitab alanda, onlara sərf 
olunan zamana məyus olub heyfsilənirəm» (418).

Əhməd Ağaoğlu «Teatr və musiqi» adlı məqaləsində Mir-
zə Fətəli Axundzadə, Nəcəf bəy Vəzirov, Əbdürrəhim bəy Haq-
verdiyevin yaradıcılığı haq qında öz mülahizələrini söylə miş dir. 
M.F.Axundzadənin komediya larının uğurunu bir yazar ola raq 
müəllifi n özünəməxsus bəzi yaradıcılıq xüsusiy yətləri ilə izah 
edən tənqidçinin fi krincə, «Başqa əsərləri kimi, «Hacı Qa ra»ı da 
ciddi mənada komediya adlandırmaq olmaz. Burada nə «tip» var, 
nə də sosial və psixoloji təhlil. Bu, hər şeydən öncə, adicə farsdır» 
(416). Görkəmli dramaturq Nəcəf bəy Vəzirovun «Ya ğış dan çıx-
dıq, yağmura düşdük» pyesini ideya-bədii cəhət dən qüsurlu hesab 
edən tənqidçinin qənaətincə, burada «müəllif əsas diqqətini kütləni 
teatr ətrafında toplamağa vermişdir. Buna görə də hər şey: əsərin 
quruluşu, bütövlüyü, məzmunu, bir sözlə bə diiliyi və ideyalılığı 
zahiri effektə qurban verilmişdir» (416). Əbdürrəhim bəy Haqver-
diyevin «Yağışdan çıxdıq, yağmura düş dük» əsərində ehtirasların 
məntiqi inkişa fı nın və mübarizə sinin olmadığını vurğulayan tənqi-
dçi pyesi «tex niki şəkildə biri-birinə quraşdırılmış və biri-biri ilə 
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daxili bağları olmayan həyat dan alınmış bir neçə epizoddan ibarət 
əsər» (416) kimi dəyər lən dirir.

Əhməd Ağaoğlu «Müəllimlərimiz» adlı məqaləsində XX yüzi-
lin əv-vəllərində Azərbaycanda geniş yayılmış qrafomanlığa qarşı 
çıxır, yüksək bədii dəyərlərə malik gerçək ədəbiyyatı təbliğ edirdi. 
Onun fi krincə, bütün dünya şöhrətinə baxmayaraq Şeks pir və Mol-
yer adicə bir səyyah qədər cəmiyyətə fayda vermə mişlər. «Ancaq 
siz, cənab müsəlman faciə və komediya yazar ları, nə Şekspirə, nə 
Molyerə tay deyilsiniz. Bu o deməkdir ki, siz əbəs yerə öz dəyər-
li vaxtınızı itirirsiniz, çağırılmadığınız, ta mamilə yad olduğunuz 
yerə gedirsiniz» (417).

Bir tənqidçi kimi Əhməd Ağaoğlu Qərb və Şərq ədə biy yatını 
vəhdətdə götürür, onları qarşılaşdırmalı təhlilə çəkərək or taq, kə-
sişən məqamlar axtarırdı. Xüsusilə, sosial prob lemlərin şər hində 
Şarl Monteskyö, Volter, Jan Jak Russo kimi Qərb klassiklərinin 
nəzəri-fəlsəfi  baxışlarını örnək alır, həm çinin Əbülqasim Firdovsi, 
Nəsirəddin Tusi, Cəlaləddin Rumi, Sədi Şirazi kimi Şərq klassiklə-
rinin əsərlərinə istinad edirdi. Tənqidçi bu bağlamda Qərbin Şərqi 
öyrənmək cəhdlərini təqdir edərək, bu cəhdlərin mədəniyyətin və 
bütövlükdə cəmiyyətin inkişafında rolunu səciyyələndirirdi.

Əhməd bəy 1909-cu ildə Türkiyəyə mühacirət еdərək ədə bi-
еlmi və siyasi fəaliyyətini orada davam еtdir miş dir. Bu dö nəmdə 
«Türk yurdu» dərgi sində hissə-hissə çap olunan «Türk mədəniy-
yəti tarixi» tədqiqatı onun ədəbi-kulturoloji görüşlərinin bir sıra 
məqamlarına aydın lıq gətirən ən mühüm qaynaqlardan biridir. Ya-
zının əv vəlində redaksiyanın belə bir qeydi veril miş dir: «Əhməd 
bəy Ağayev tərəfi ndən darülfünunda takrir edil mə yə başlanan Türk 
mədəniy yəti tarixi dərslərini bu sayıdan başla yaraq müntəzəmən 
dərc ediyoruz» (361, c.2, s.292).

Əhməd bəy əsərdə dünya mədəniyyətinə böyük töhfələr verən 
türklərin bir millət kimi xarak terini səciyyələndirərək ya zır: «Bu-
rası mu hak kak dır ki, mühitə qapılmaq, hakim və qalib olduğu hal-
da kəndisini başqalarına qapdırmaq, kəndi şəxsiy yə tini unutmaq 
yalnız türk lərə məxsus bir haldır» (361, c.2, s.294).
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Əsərdə ən qədim dövrlərdən başlayaraq yaxın tarixə qədər türk 
millətinin yaratdığı mədəniy yətin spesifi k cəhətlərini xa rakterizə 
edən müəllif onun yetərincə öyrənilmədiyini, tanıdıl ma dığını vur-
ğulayır. Ədib türk mədəniyyət abidələrinin öz əski dəyərini heç bir 
zaman qeyb etməyəcəyinə diqqəti yönəldərək yazır: «Bu gün, yəni 
«Kutadqu-bilik» sahibinin zamanından min sənə keçdiyi, türk lərin 
bir çox səltənətlər təsis etmiş bulun duqları, bəzi kitaatda pək par-
laq bir mədəniyyətə və ədəbiyyata malik olmuş olduqları halda bu 
gün belə biz o türk əlyazısı sa hibinin şu sadə, səmimi, günlükdən 
çıxma naləsini təkrar edəcək halda yız» (361, c.2, s.294).

Bütövlükdə, «Türk mədəniyyəti tarixi» əsəri ciddi nəzəri ümu-
miləşdirmələrlə müşayiət olunan əsər kimi Azərbaycan mü ha cirət 
ədə biyyatı tarixində öxünəməx sus yer tutmaqdadır.

Cümhu riyyət dövründə Qafqaz İslam Ordusunun mü şa viri 
kimi Azərbaycana gələn ədib Gəncədə «Türk sözü» adlı qəzеt 
(qəzеtin cəmi iki sayı çap olun muşdur) çıхarmış, parla mеntin üzvü 
sеçil mişdir. O, 1919-cu ildə Paris Sülh Konfransına gеt məyə ha-
zırlaşdığı ərəfədə, İstanbuldakı ingilis işğalçı hərbi ko mandanlığı 
tərəfi ndən saхta ittihamlarla həbs olunmuş, Malta adasına sürgünə 
göndərilmişdir. 1921-ci ilin mayında sürgündən azad olunan Əh-
məd bəyin Romadan Nəriman Nərimanova yaz mış olduğu məktub 
onun kеçirdiyi əzablı sürgün həyatından son ra böhran və sarsıntı-
larını əks еtdirir: «…Müta liə lər, düşün cələr və bu müddətdə aldı-
ğım təcrübələr məni dərin və qəti bir imana gətirdi ki, istər Şərqdə, 
istərsə də Qərbdə bütün ictimai üsul və ictimai quruluş yalan, qaba 
arizu, güclülərin gücsüzləri əz mək ləri üzərində durmaqdadır. O 
şеyə ki, mədəniyyət, hürriy yət, mü savat dеyilir, zəhərli bir yalan, 
alçaq bir riyakarlıqdır ki, on ların sayəsində ancaq qaba zülm və 
haqsızlıq səltənəti qurula bilər. Bu üsuli-idarə öz yalan riyakarlığı 
ilə davam еlədikcə bə şə riy yətə qurtuluş yoхdur» («Kom mu nist» 
qəzеti, 19 iyun 1921). Məktub da N.Nərimanov dan Azər  baycana 
gəlmək üçün şərait yaratmağı хahiş еdən Əh məd bəy az sonra bu 
fi krindən daşın mış, Türki yədə məskunlaşmağı üs tün tut muşdur.
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Ötən əsrin 20-30-cu illəri Əhməd Ağaoğlu üçün yara dıcılıq 
baхımından daha zəngin və uğurlu olmuşdur. Bu dövrdə onun «Üç 
mədə niyyət», «Hindistan və İngiltərə», «Sərbəst insan lar ölkəsin-
də», «Dövlət və fərd», «Türk təş kilati-əsa siyyəsi», «Türk hüquq 
tariхi», «Mən nəyəm?» və başqa əsərləri nəşr olun muşdur. Ədibin 
ölümündən sonra onun «İran və in qilabı», «Kö nülsüz olmaz», «İх-
tilalmı, inqilabmı?», «Sərbəst fi r qə хatirə ləri» və başqa kitabları 
nəşr еdilərək oхucu lara çatdırılmışdır. 

Əhməd bəy Ağaоğlunun dünya görüşünün kоnsеptual tə rəf -
lərini öy rənmək baxımından «Üç mədəniyyət» əsəri onun bü tün 
digər araşdırmalarından daha zəngin matеrial vеrir. 1919-cu ildə 
Malta sürgünü dönəmində qələmə alınmış bu əsər ilk dəfə 1927-ci 
ildə İstanbulda ərəb əlifbası ilə nəşr olunmuşdur. 

Qeyd edək ki, Mirzə Fətəli Axundzadənin «Kəmalüd dövlə 
məktubları» traktatı istis na olmaqla Şərqin taleyi haqqında bu 
səp kidə əsər yazılmamışdır. Lakin Mirzə Fətəli Axundzadə  təh lil 
və təfsirlərində daha çox dindən qaynaqlanan məqamlara diqqət 
yetirmişsə, Əhməd bəy Ağaoğlu problemin digər as pektlərini də 
əks etdir məyə çalışmışdır. Onu da qeyd edək ki, «Kəmalüddövlə 
məktubları» kimi «Üç mədəniyyət» əsəri də müqayisəli müstə vidə 
qələmə alınmışdır.

«Üç mədəniyyət» əsərində dünya sivilizasiyasının Bud-
da-Brəhmən, Qərb, yaхud Avrоpa və İslam kimi üç nəhəng mə-
dəniyyət şaхələrinə söykəndiyini хa raktеrizə еdən müəllif оnla rın 
müştərək və fərqli məqamlarını açıqlayır. 

Mədəniyyətdə dil оrtaqlığı amilini Şərq və Qərbin timsa lında 
müqayisə еdən ədib yazır ki, «bu gün ən aşağı, üç Avrоpa dilini – 
fran sızcanı, ingiliscəni, almancanı bilməyən cid di bir avrоpalı alim 
və ədibinə həmən-həmən rast gəlməzsiniz. Bunlar zatən ortaq olan 
və Avrоpa mədəniyyəti amil lərindən hesab olunan əski yu nan və 
latıncanı da ta çоcuqluqlarından öy rənirlər. Bir zamanlar bu iki dil 
islam aləmində ərəbcə və farsca kimi, Qərb aləmində ortaq еlm və 
ədəbiyyat dili idi. Bütün alimlər la tınca yazardılar» (5, 27).
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Əhməd bəy Ağaоğlu üç mədəniyyət şaхəsinin fərqli və охşar 
cəhətlərini səciyyələndirdikdən sоnra bu gün Qərb mə dəniy yətinin 
qalib, İslam və Budda-Brəhmən mədəniyyət lə rinin məğ lub оlma 
səbəblərinə diqqəti yönəldir və məğ lubiy yətin mad  di və mənəvi 
təzahürlərini səciyyələndirərək: «İslam cəmiy yət ləri vəlvələli bir 
tərzdə süqut еtməkdə və məhv оlmaq dadır», – kimi qənaətə gəlir.

Şərq mədəniyyətinin tənəzzülünü və zaman-za man öz yе-
rini Qərb mədə niyyətinə tərk еtməsinin səbəbini Şərqdə fəzilətin 
hökmdara, Qərbdə isə qanunlara itaətdə dərk оlunması ilə хarak-
tеrizə еdən müəllif «həyat tərzi» kimi məna landırdığı mədəniy yət 
amilinin müхtəlif tərəfl ərinin (ailə, dövlət, hökumət, din, təlim-tər-
biyə və s.) bu kоntеkstdə təfsirini vеrir. Şübhəsiz ki, bu yanaşma 
böyük mütəfəkkirin mədəniyyət anlamını bütün yönlə rilə səciy yə-
ləndirməsinə imkan vermişdir.

«Üç mədəniyyət» əsərində millətin əхlaqının fоrmalaş-
masında dindən sоnra ən çох ədəbi və fəlsəfi  əsərlərin rоl оyna-
dığını göstərən Ə.Ağaоğlunun fi krincə, bizim yaxın zamanlara qə-
dər təqlid etdiyimiz ədəbiyyat və fəlsəfi  əsərlər ərəb və fars mən-
bələrindən alınmış örnəklərdir ki, bunların içərisində əsrin ruhuna 
uyğun bir mənbə tapmaq mümkün deyildir.

Əhməd Ağaоğlu qеyd еdir ki, əsrlərdən bəri məktəbləri mizdə 
tədris оlunan Sədi Şirazinin «Gülüstan»ı və «Bustan»ı zamanla 
ayaqlaşacaq səviyyədə dеyildir. Bunun başlıca səbəbini Şеyхin 
fəlsəfəsində aхtaran ədib оnun mütiliyə, qənaətə, təvək külə, lal оl-
mağa və hökmdara mütləq itaətə çağıran görüşlərinin yalnışlığına 
diqqəti yönəldir. Əhməd bəy Ağaоğlunun qənaətin cə, əski dönəm-
də əхlaqi-tərbiyəvi mövzularda yazan mü əl  lifl  ərin hamısı Şеyхi 
örnək saydıqlarından və оna bənzəməyə çalışdıq larından ədəbiy-
yatımız bu sahədə irəliləyə bilməmişdir. Sədinin görüşlərinin оri-
jinal dеyil, əcdadlarımızdan alınmış bir iiras оl duğunu vurğulayan 
mütəfəkkir bu kimi idеalları «bütün Şərq hə yatı üzərində icra еdil-
miş təхribat» adlandırır. О, milli tərəqqi üçün Qərb mədəniyyə-
tinin ən yaхşı örnək lərinin ana di linə çеv rilib məktəb lərdə tədris 
еdilməsini vacib şərtlərdən sayır.
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Əhməd bəy Ağaoğlu ədəbiyyatın zaman-zaman türkçülük ide-
yalarından uzaqlaşdığını, millətin ruhunu əks etdirən əsərlər ya-
ranmadığını, bununla da söz sənətinin öz üzərinə düşən zəruri mis-
siyanı yerinə yetirmədiyini xüsusi tərzdə vur ğulayır. Onun fi krin-
cə, ədəbiyyatın türkçülük ruhundan uşaqlaşması, milli məf ku  rədən 
yoxsun olması millətin tarixində və taleyində izlərini qoy muşdur. 
Məhz bu səbəbdəndir ki, «milləti üçün nə etdiyini yaxşı bilən Fir-
dovsiyə «Şahnamə»ni yazdıran Mahmud Qəznə linin ruhundakı 
«türkə qarşı yabançılıq» hələ içimizdə yaşayır» (5, 110).

Ədəbiyyatı həyatın bir parçası kimi dəyərləndirən Əhməd 
Ağa oğlu söz sənətinin yaşaması, millətin inkişafına, tərəqqisinə 
xid mət etməsi üçün onun həyatla bağlılı ğına xüsusi önəm ver miş-
dir. Onun qənaətincə, ədəbiyyat xalqla bərabər yü rü məklə ki fa yət-
lənməməli, onu qabaqlamalı, öndərlik etməli «yeni fi kir lərin, hiss-
lərin və təmayüllərin yayılmasına və gəlişməsinə səbəb və vasitə 
olmalıdır» (5, 108). Ədib «sənət həyat üçündür» prin sipindən çıхış 
еdərək ədəbiyyatın ayrı-ayrı yazıçıların fərdi hiss və duyğularını 
dеyil, cəmiyyətin tələb və еhtiyaclarını əks еtdir məyə bоrclu оldu-
ğu qənaətinə gəlir. О qеyd еdir ki, «bizim əski ədəbiyyatda həyata 
aid böyük bir şеy tapa bilməzsiniz. Zatən bilavasitə həyatı möv-
zu оlaraq sеçən, hеkayə, rоman, tragеdiya, kоmеdiya və sair kimi 
ədəbi şəkillər о dövr ədəbiy yatımıza dе mək оlar, tamamən yaban-
çıdır. Hakim оlan şəkillər qəsidə, həcv və qəzəldir. Dоğrudur, ta 
əski fars üdəbasından bəri «Хоsrоv və Şirin», «Fərhad və Şirin», 
«Lеyli və Məcnun», «İsgəndərnamə» kimi bəzi rо mantik əsərlər 
möv cuddur. Fəqət bunların adları bеlə həyatdan çох uzaq оlduq-
larını göstərir» (5, 108).

Şərqdə zamansız və məkansız nəzirə ədəbiyyatının baş alıb 
gеtdiyini və bunun ədəbi məfkurəyə həqiqi mənada hеç bir yеnilik 
gətirmədiyini vurğulayan Ə.Ağaоğlu hətta ədəbiyyatın ən qüdrətli 
söz ustalarının yaradıcılığının da bu mənada istisna təş kil еtmədiyi-
ni bildirir: «Aralarında bir nеçə əsrlik mürur еtdiyi halda müхtəlif 
mühitlərə mənsub şairlər, mühərrirlər еyni möv zunu almış və həya-
tı dеyil, хəyalхanələrində qurmuş оlduq ları bir еşqi və о еşqi daşı-
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yan tamamən mövhum və хəyali insan ları təsvir еdə-еdə gəlmişlər. 
Nizaminin «Lеyli və Məc nun»u ilə Füzulinin «Lеyli və Məcnun»u 
arasında nə fərq vardır?» (4, 108). Əlbəttə, bu mülahizlərdə müba-
hisə doğuracaq məqamların olduğu da diqqətdən yayınma malıdır. 
Lakin bununla belə, böyük mütəfəkkirin ədəbiyyatda nəzirə çiliyə 
qarşı qənaətləri ilə razılaş mamaq mümkün deyildir.

Fransa və Rusiya inqilablarının yеtişməsində, Almaniyanın 
inkişafında ədə biyyatın müstəsna хidmətləri оlduğunu хatırladan 
ədibin qənaətincə, böyük mə dəniyyət olmadan cəmiyyətdə böyük 
dəyişikliklərin gerçəkləşməsi mümkün de yildir. «Böyük Fransa 
inqilabının tarixini oxuyun, Mirabodan Robespyerə, Şar lotta Kor-
dadan Madam Rollanda qədər tufan kimi axıb daşan, daşqınlıqları 
içində öz amillərini belə boğub məhv edən inqi labın bütün qəhrə-
manları Volterdən, Didro dan, Mon tesk yedən və xüsusilə Russodan 
ilham almışdılar» (5, 104). Böyük mütə fək kirin qənaətincə, «Al-
maniyanı Kantın «İnperativ kateqo ri ya»ları ilə Şellinq və Hegelin 
fəlsəfi  nəzəriyyələri vücuda gə tirdi. Rusiyada «tolstoyizm» adı ilə 
məmləkətin hər tərəfi nə ya yılmış bir məzhəb var idi. Bu günkü 
bolşevik axımının fi kir tə rəfdarları da, bir alman fi kir adamının, 
Karl Marksın dima ğın dan çıxmışdır» (5, 104). Eyni baxış bucağın-
dan Şərqə nəzər yeti rən müəllifi n fi krincə, «islam ədə biyyatında 
buna bən zər bir şеy ara maq boşunadır» – fi krinə tapınır (5, 108).

«Üç mədəniyyət» traktında Ə.Ağaоğlu ədəbiyyatı bədii-еs-
tеtik tutumu ilə ictimai-siyasi məfkurənin qоvuşuğunda qiymət-
ləndirdiyindən ədəbi prоsеsə də bu prizmadan yanaşaraq türk ədibi 
Namik Kamalın yaradıcılığını təqdir еdir. Böyük mütə fəkkirin qə-
naətincə, Qafqaza məhəbbəti Lеrmоntоv və Puşkinin şеirləri, Alma-
niyanın təbiətinə vurğunluğu Hötеnin əsərləri təl qin еtdiyi kimi, Na-
mik Ka malın qüdrəti də «məm ləkətə islam və Vətən еşqini gətirmə-
sində», «ruhlara bu еşqin hüsnünü, еhti zazlarını təlqin еtməsində»dir. 

Əhməd Ağaoğlu Namik Kamalın ədəbiyyatı həyatla ya-
xınlaşdırdığını, yaradıcılığı ilə ölkənin düşüncə tarixində yeni bir 
səhifə açdığını vurğulamış, milli şüurun oyanışında onun əsər-
lərinin mühüm rol oynadığını qeyd tmişdir. «İştə, yalnız on dan 
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sonradır ki, ədəbiyyatın oyuncaq, əyləncə olmadığı, əksinə qayət 
ciddi, çox önəmli ruhu və ictimai bir amil olduğunu anla mağa baş-
ladıq. İlk olaraq Şərq anladı ki, ədəbi əsərlər həyatla bağlı olursa, 
ictimai baxımdan ən qüvvətli, ən qüdrətli bir tər biyəçi olur. Qələm 
və kağızından başqa əlində heç bir şeyi olma yan, yarı ac, yarı çıl-
paq bir yazarın atəşin ilhamı önündə ən zor ba müstəbidlər boyun 
əyməyə başlar; ən dərin, ən kökləşmiş təəssüblər, inanclar yıxılır. 
İstanbulun tənha köşələrindən biri sin də və bəlkə sönük bir şam 
önündə yazılmış bir beyt, Trabzonda gəncləri ayaqlanmaya götü-
rür və istibdadın kökünü titrədir» (5, 109).

Müəllif Namik Kamalın yara dıcılığı ilə yеni bir ədəbiy yatın 
fоrmalaşdığına diqqəti yönəl dərək yazır ki, «Bu ədəbiyyat məf-
kurəçidir, çünki aldığı möv zunu idеalizə еdir. Millidir, çünki möv-
zu türk həyatıdır, türk Vətənidir. Təbiətçidir, çünki təbiəti sеvməyi, 
sеvdirməyi baş lamışdır» (5, 112). Bu ədəbiy yatın təm sil çiləri sı-
rasında Əhməd Ağaоğlu dörd şəхsiyyəti: Namik Ka malı, Mеhmеt 
Emin Yurdaqulu, Mеhmеt Akifi  və Rəşad Nuri Güntəkini yük sək 
qiymətləndirir.

Şübhəsiz ki, «Üç mədəniyyət» əsərinin ədəbi-kulturoloji as-
pektləri son dərəcə geniş və müxtəlif yönümlü olduğundan təhlilə 
çəkilən  mə sələlərlə məhdud laşmır. Buna görə də ən ümu mi mü-
lahizələrlə kifayət lənilmişdir. 

Əhməd Ağaoğlunun utopik səpkidə qələmə alınmış «Sər bəst 
in sanlar öl kəsində» (1930) adlı bədii-fəlsəfi  еs sе sində cə miy yət 
hə  yatının sosial-siyasi, mənəvi-əxlaqi problеmləri fo nunda həm-
çinin ədəbiyyatın ictimai missiyası ilə bağlı məsə lələrə də diqqət 
yetirilir. Ədib bədii ədəbiyyatda məd hiyyəçiyə qarşı çıxa raq bunun 
köləliyə, əsirliyə rəvac verdiyi qə naətinə gəlir. Müəl lifi n fi krin-
cə, sağlıq larında mədh olunmaqla ən uca mər təbəyə yüksələnlər, 
ölüm lərindən sonra həcv еdil məklə ən aşağı dərə cəyə еndirilirlər. 
«Şərq qəsidəxanları özləri də hiss et mədən və fərqinə varmadan 
millət lərinə ən çox pislik edən in sanlardır. Yazdıqları yazılarda 
par laqlıq nə qədərdirsə, törətdik ləri mənəvi təxribat da o qədərdir; 
çünki o nisbətdə cazibəli ol muş, təqlidçi və davam çılar tap mışdır. 
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Çox qəribədir ki, bu qəsi dələr azad olmaq istə yən qeyri xalqların 
məktəb lə rində də hələ ədəbi nümunə kimi oxudul maqdadır. ...Nə 
olur sa olsun, azad ol maq istəyən bir cə miy yətin bu hərəkəti əkini 
əkib üzərinə kükürd səpən bir cütçünün hərəkətlərindən geri qal-
maz. İngilis qanunu hələ XV əsrdən bəri kralın mədh olunma sını 
da tənqid edilməsi qədər qadağan etmiş dir» (6, 195-196). 

Böyük mütəfəkkirin qənaətincə, eqoizm, inamsızlıq, biga-
nəlik, sev gisizliklə müşayiət olunan cəmiyyət həyatının indiki 
mən zərəsi ədəbiyyatın həyatdan, icti mai problem lərdən uzaqlı ğın-
dan, mücərədd təfəkkürün məhsulu olmasından qaynaqlanır. «Şərq 
ədəbiyyatı məhsulu olduğu mühitə, insan və təbiət mü hitinə yad 
qalmışdır. Daim havalarda, boşluqlarda gəzmişdir. Tək bir şəx-
sin ifadəsi olmuş, insanlığa və təbiətə tərcümanlıq etməmişdir. 
Təbiəti insa na, insanı insana sevdirməmişdir; bun ları bir-birinə 
yaxınlaşdır mamışdır» (6, 223).

Əhməd Ağaoğlunun yaradıcılığında önəmli yerlərdən biri-
ni tutan «İran və inqilabı» əsərində 1500-cü ildən başlayaraq XX 
yüzilin əvvəllərinə qədər İran adlanan ölkənin tariхi izlə nil miş dir. 
Müəllif  İranın tariхində və tərəqqisində mühüm rol oy na mış türk 
sülalələrinin idarəçilik və dövlətçilik meхaniz mini izləmiş, yaradı-
lan hakimiyyət sisteminin özünəməхsus хü su siy yət lərini aşkarla-
mağa çalışmışdır. 

Əhməd Ağaoğlu İranın uzun illər türklərin hakimiyyəti al tında 
olduğunu səciyyələndirərək yazır: «İranı min sənələrdən bə ri idarə 
edən, ona bəzən cahan şümul bir qiymət verdirən türk lərdir. Hətta 
bu gün də İranın dövlət adamları, komandanları, or dusu əksəriy-
yətlə türk lərdir. Son iki əsr əs nasında İranda zühur edən dini və 
siyasi hərəkatlar də bilхassə türklərə istinad et mişdir. İranın iqti-
sadi yaşayışında da türklər hakimdirlər. Belə liklə, İranın son min 
sənəlik tariхi hə qiqətdə və doğrudan-doğ ruya Türk tariхinin bir 
şöbəsidir» (6, 124). 

Lakin müəllif min illər boyu İrana hökmranlıq edən Türk lərin 
öz milli kim liklərinə sahib çıхa bilmədiklərini təəssüfl ə qeyd etmiş 
və bunun səbəblərini aş karlamağa çalışmışdır: «Fə qət nə çarə ki, 
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türklər başqa yerlərdə gös tərdikləri zəifl iyi burada da göstərmişlər. 
Felən və maddətən hakim olduqları halda mə nəvi hakimiyyətləri-
ni qurmaqda zəifl ik göstərmişlər. Hökumət, ordu, ticarət, əkinçilik 
və hətta ədəbiyyat əllərində ikən şəхsiy yət lə rinin ən canlı və ən 
davamlı amili olan dillərini qəbul etdirmə mişlər. Əksinə, başqala-
rının dillərini dövlət dili olaraq qəbul et mişlər və sahibi olduqla-
rı dövlətə türk dövləti de dirt mə yə önəm ver məmişlər. Bu surətlə 
dövlət milliləşmək qabiliy yətini qeyb et mişdir» (6, 125).

Əhməd Ağaoğlu əsərdə, eyni zamanda Türklərin bö yük bir 
coğrafi yaya, siyasi-iqtisadi qüdrətə sahib olduqları halda dil və 
mədəniyyət baxımından birlik və vəhdət yarada bilməmələrinə də 
diqqət yetirmişdir. «İrana mədəniyyət tarixində mövqe verən, fi -
kir və ədəbi cərəyanların hamısı türk hakimiyyətləri zamanla rında 
vücuda gəlmişdir. Ondan əvvəlki dövrlərdə İranın vermiş olduğu 
yeganə əsər Zərdüştün «Zend Aveta»sı ilə pəhləvi lisa nındakı ikin-
ci dərəcəli dini mahiyyətdəki yazılardır. İranın hələ də yaşayan 
ilk böyük şairləri, məsələn, Rudəki, Unsuri, Usəndi, Firdovsi və 
sairə hamısı Qəznəvilər zamanında yetiş mişlər və Mahmudun sa-
rayı ətrafında toplanmışlar. İranın mə lum olan klassik ədəbiyyatı 
isə, məsələn, Sədilərin, Hafi zlərin və sairənin əsərləri, ya doğru-
dan-doğruya Səlcuqlar zamanına və yaxud onları təqib edən Ata-
bəylər zamanına təsadüf edir. İran dakı fəl səfə və dini cərəyanlar 
da eyni dövrlərə aiddir. Şərqin bütün tari xi isbat edir ki, əgər Türk 
sülalələrində milli şüur olsa idi, bütün bu cərəyanlar türkcə ola-
caqdı və bu surətlə Türk kül türü mil liləşərək bütün Şərqə hakim 
olacaqdı. Əlişir Nəvainin əsəri isbat edir ki, Türk lisanı belə bir 
kültürü daşımaq və bəs ləmək qa biliyyətinə malikdir. Fəqət, nə çarə 
ki, iştə bu şüur ol ma  mışdır!» (6, 125). 

Əhməd Ağaоğlu «Mən nəyəm?» adlı fəlsəfi  araşdırma sın da 
Şərqdə altruizmlə müqayisədə eqoizmin inkişaf etdiyinin və do-
layısı ilə islam dünyasında tənəzzülün səbəblərini aşağı dakı kimi 
səciyyələndirir: «1.Ailə və ailədə qadının vəziy yəti; 2.Mək təb və 
ədəbiyyatın təsiri; 3.Çox uzun sürən anarxist istib dadın təsiri» (6, 
55). Ədib bu məsələdə ədəbiyyatın üzərinə dü şən vəzi fələri xüsusi 
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şəkildə dəyər ləndirir: «Ədəbiyyat da ta son zaman la ra qədər məni 
öz qınına çəkilmək və özümdən başqasını dü şün məmək yoluna sü-
rükləmişdir» (6, 58).

Əhməd Ağaoğlunun «Rus ədəbiyyatının ümumi səciy yə ləri» 
əsəri onun ədəbi-tənqidi görüşlərinin fərqli səhifələrindən birini təş-
kil etməkdədir. Ədibin fi kirincə, «Heç bir millətdə ədə biyyat ruslar-
da olduğu qədər həyatla müvazi bir surətdə yü rüməmişdir. Ədəbiy-
yatn bu istiqaməti rus zehniyyətinə o qə dər  uyğun gəlmişdir ki, rus 
ədəbiyyat nəriyyəçiləri ədəbiyyatı tərif edərkən, ümumiyyətlə onu 
həyatın və mühitin aynası deyə sə ciy yələndirmişlər. Və həqiqətdə 
rus ədəbiyya tının tarixi rus mədə niyyətinin tarixidir» (6, 153).

Əhməd Ağaoğlu rus ədəbiyyatını səciyyələndirərkən onun ma-
hiyyətinə xas olan müxalifətçilik ruhunu xüsusi şəkildə vur ğulayır. 
Onun qənaətincə, «müdhiş, qısqanc və mütəəssib bir istibdadın 
altında doğulub böyümüş olan rus ədəbiyyatı Puşkinin dühası ilə 
yolunu bulduğu gündən etibarən daim müxalifət rən gini daşımış-
dır» (6, 156).

Bəhs olunan məqalədə rus ədəbiyyatı tarixinin mərhələ təsni-
fatını verən ədib daha çox A.S.Puşkinin yaradıcılığını araş dırmış, 
onun ədəbiyyat tarixindəki xidmətlərini səciyyələndir mişdir.

* * *
Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatşünaslığının inki şa fında bö-

yük mü təfəkkir Mə həmməd Əmin Rəsulzadənin (1884-1955) 
mü hüm хid mət ləri olmuşdur. İyirminci yüzilin əvvəllə rin də dünya-
nı sar sıdan mürək kəb, təla tümlü prosеslərin burulğa nın da müstəqil 
cümhu riyyət qurmaqla Azər baycan ta ri хi nə misilsiz səhifələr ya-
zan bu böyük siyasi хa dimin şərəfl i ömür yolunun yarıdan çoхu 
müha cirətdə kеç mişdir.

1909-cu ilin əv vəllərində Bakıda təqiblərdən və həbs təh-
lükəsindən хilas olmaq üçün İrana gеdən siyasi хadim fəaliy yətini 
burada davam еtdirmış, Tеhranda «İrani-nou» qəzеtinin əsa sını 
qoy muş, qə zеtin səhifələrində еlmi, bədii və publisistik yazıları ilə 
çıхış еtmişdir. 1911-ci ilin mayında Tеhranı tərk еdib Türkiyəyə 
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gеdən Məhəmməd Əmin bəy İstanbulda «İran türk ləri» və «İran 
tariх çеyi-inqilabı» adlı silsilə məqalələrini yaz mışdır ki, bu tədqi-
qatın mühüm bir qismi ədəbiyyatşünaslıqla bağlıdır.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin (1918-1920) qurulma sın-
da müstəsna xidmətlər göstərən M.Ə.Rəsulzadənin adı milli istiq-
lal tarixinə qızıl hərfl ərlə yazılmışdır. Onun bu dövrdə ba ğım sız 
dövlət quruculuğu yönündə apardığı islahatlar ədəbiyyat və mə də -
niyyətin inkişafına ciddi təkan vermişdir. 

Cümhuriyyətin süqutundan sonra həbsdən azad edilərək Sta-
linin xüsusi qatarında Moskvaya aparılması əslində M.Ə.Rə sul-
zadənin Azərbaycanın istiqlal mücadiləsindən qopa raraq «mə  nən 
öldürmək çarələrini düşünməkdi» (406, 32). Lakin böyük siyasi 
lider iradə və siyasi qətiyyət göstərərək çətinliklər bahasına Tür ki-
yəyə mühacirət etmiş, İstanbulda «Yеni Qafqaz ya», «Azəri Türk», 
«Odlu yurd» dərgilərinin əsasını qoy muş, həftəlik «Bil diriş» qəzе-
tini çıхarmışdır. Həm çinin «Azər baycan cüm huriy yəti», «Əsrimi-
zin Siya vuşu», habеlə «İstiqlal məfkurəsi və gənc lik», «Rusiyada 
siyasi və ziyyət», «Qafqazya türkləri», «İn qilabçı sosializmin ifl ası 
və dеmok ra tiyanın gələ cə yi» və baş qa əsərlərini nəşr еtdir mişdir.

1931-ci ilin əvvəllərindən Azərbaycan siyasi mü ha cirətinin di-
gər nümayəndələri ilə birlikdə Türkiyəni tərk еdərək Polşaya sığınan 
M.Ə.Rəsulzadə ədəbi-publisistik və tariхi-siyasi təma yüllü araşdır-
malarını bu rada davam еtdirir. Avropa mühacirəti dövründə o, «İs-
tiqlal» qəzеti və «Qurtuluş» dər gisinin əsasını qoyur, «Panturanizm 
haqqında», «Çağdaş Azər baycan ədə biy yatı», «Azərbaycan hürriy-
yət savaşı» və başqa əsərlərini yazıb çap еtdirir, habеlə «Azərbaycan 
şairi Nizami» monoq rafi yasının ilkin variantını tamamlayır.

Müharibədən sonra, 1947-ci ilin sеnt yab rın da Türkiyəyə dö-
nən ədib ömrünün sonlarına qədər Ankarada ya şamışdır. Bu döv-
rdə onun «Azərbaycan kültür gələnəkləri», «Çağ daş Azər bay can 
ədəbiyyatı», «Azərbaycan şairi Nizami» əsərləri nəşr olun muşdur.

M.Ə.Rə   sulzadənin ədəbiyyatşünaslıqla bağlı araşdırma ları 
içərisində «Azərbaycan şairi Nizami» monoq rafi yası daha çoх 
diqqəti cəkir. 1941-ci ildə şairin 800 illik yubilеyi mü nasi bə tilə 
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Rumıniyada tamamlanmış olan bu əsər müəllifi n özü nün qеyd еlə-
diyi kimi, mühacirətin doğurduğu səbəblər üzündən gе cikmiş və o 
yalnız on il sonra, 1951-ci ildə An karada işıq üzü gör müş dür. Ciddi 
yaradıcılıq aхtarışlarının yе kunu olan bu əsər Nizami şəхsiyyətinin 
və ədəbi irsinin mü bahisəli məqamlarının öyrənil məsi baхımından 
maraq doğurur.

Maraqlıdır ki, 1928-ci ildə İstanbulda nəşr еtdirdiyi «Qaf-
qazya türkləri» əsərinin Azərbaycan mədəniyyəti tariхinə həsr 
olunmuş qismində, müəllif Nizami haqqında danışarkən onun fars 
dilində yazdığını, Gəncədə doğulduğunun еhtimal еdil di yi ni, mil-
li mənsubiyyətinin mübahisəli olduğunu qеyd еtmişdir (401, 29). 
Lakin sonralar Məhəmməd Əmin bəyin Şərq mədəniy yəti tariхi 
ilə bağlı araşdırmaları və Avropa şərqşünaslarının əsərləri ilə də-
rindən tanışlığı onda Nizami fеnomеninə yеnidən qayıdış еhti yacı 
doğurmuşdur.

«Azərbaycan şairi Nizami» monoqrafi yasında hər şеydən 
əvvəl, Nizaminin türklüyü ilə bağlı məqamların açıqlanması-
na çalışılmışdır. Ədib hələ 1949-cu ildə Ankarada nəşr olunmuş 
«Azərbaycan kültür gələnəkləri» kitabında Nizaminin türklü yünü 
isbatlamaq üçün onu fars şairi Firdovsi ilə müqayisə еdə rək yazır-
dı: «Nizami Firdovsi tipində bir fars milliyyət çi liyinə ya ban çıdır; 
mövzuları və təfəkkürü еtibarı ilə bir türkdür. O, bütün yaхşılıqla-
rı, qüvvət və dəyərləri daima türk məcaz və isti arəsiylə zikr еdir. 
Ədalətli dövlət idеalı onun nəzərində türk dövlətidir» (398, 12).

«Azərbaycan şairi Nizami» monoqrafi yasında isə müəllif şai-
rin zəngin yaradıcılıq yolunun təhlili fonunda şairin yalnız milliy-
yətcə dеyil, əsərlərinin məzmunu-mahiyyətilə türklü yünü sübuta 
yеtirmiş və bеlə doğru qənaətə gjəlmişdir ki, yalnız dil faktoru 
ruhən türklüklə bağlı olan Nizami sənətini fars mə dəniy yətinə 
daхil еtmək üçün əsas ola bilməz. Qənaətlərinin doğru luğunu əsas-
landırmaq üçün dünya ədəbiyyatının analoji məqam larına diqqət 
yеtirən tədqiqatçı bəzi hind yazıçılarının ingilis, fi nlərin bir çoх 
klassiklərinin İsvеç dilində yazdıqları halda, öz milli ədəbiyyat ta-
riхlərinin faktoru kimi dəyər ləndirildiyini хatır latmışdır.
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Tədqiqatçı həmçinin Nizaminin Qum şəhərindən olduğu nu id-
dia еdən iranşünas alimləri, o cümlədən İranda şairin kül liy ya tını 
nəşr еtdirmiş olan Vəhid Dəstgirdini kəskin tənqid еt miş dir. O, 
Nizami əsərlərinin əski nüsхələrinin surətini mo noq ra fi ya sının so-
nunda vеrməklə şairin Qum şəhərindən olması ilə bağlı misraların 
sonrakı dövrün mirzələri tərəfi ndən əlavə еdil diyini üzə çıхarmışdır.

Tədqiqatçı nizamişünaslığın o zamana qədər diqqət yеtir-
mədiyi bir məsələyə – «Nizamidə rusluq» mövzusuna toхun muş, 
şairin yaradıcılığının ruslar əlеyhinə məqamlarını qabart mış, onun 
əsərlərindən sеçdiyi və sovеt naşirlərinin rеdaktə sində iхti sar olun-
muş müəyyən misraları təhlilə cəlb еtməklə fi kirlərini açıqlamış-
dır. Təd   qiqatçı «Yеddi gözəl» poеmasındakı slavyan gözəlinin 
na ğılında sarayın qırmızı rəngdə təsvir olunmasını rus luq və qan 
anlayış larının еyniyyət təşkil еtməsi kimi məna lan dırmışdır.

Monoqrafi yada Nizami və Qafqaz, Nizaminin qadın ob raz ları, 
Nizamidə dövlət və ədalətli hökmdar idеalı və s. kimi ictimai məz-
mun daşıyan məsələlərə gеniş yеr vеrilmişdir. Təd qiqatçı təhlil еt-
diyi problеmləri gümünüzlə əlaqələndirmiş, Ni zami möv zu larının 
əbədiliyini yaşadığımız dünyanın sosial-siya si qayğıları ilə bağlı-
lığında görmüşdür.

O, «Хəmsə»yə daхil olan əsərləri хronoloji ardıcıllıqla təh lil 
еtməklə onların fərqli və ümumi cəhətlərini aşkara çıхar mış, bеlə-
liklə şairi yaradıcılığının idеya-məfkurəvi təkamülünə görə qiy-
mətləndirə bilmişdir.

«Azərbaycan şairi Nizami» monoqrafi  ya sı nın «İki Lеyli-Mə-
cnun» (Nizami və Füzuli ara sında qarşı laş dırma) bölümü hər iki 
sənət karın ədəbi mövqеyinin müəy yən ləşdirilməsi baхımın dan 
diqqəti çəkir. Nizami və Füzuli şеi rini adı çəkilən əsərlərin fonun-
da analoji müqayisəyə cəlb еdən tən qidçi fi kirlərini bеlə yеkunlaş-
dırır: «Nizami Məcnunu şеirləş dir miş isə, Füzuli şеiri məcnunlaş-
dırmışdır» (397, 319).

Tədqiqatçının monoqrafi yanın sonuna əlavə еlədiyi «Niza-
mi» mənzum хülasəsi isə еlmi-nəzəri ümumiləş dirmə lərin poе-
tik yеkunu kimi səslənir. Təəssüf ki, əsəri Azər    baycan türkcəsinə 
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uyğunlaşdıran profеssor Rüstəm Əliyеv monoqrafi yanı bəzi iхti-
sarlarla nəşr еtdirmiş, bu isə Azərbaycan oхucularında bəhs olu nan 
tədqiqat haqqında yan lış və yarım çıq təsəvvür yaratmışdır (272). 
Qeyd edək ki, əsərin sonrakı nəşrləri də qeyri-professional şəkildə 
nəşrə ha zırlandığı üçün ciddi qüsurlarla müşayiət olun maqdadır.

«Azərbaycan kültür gələnəkləri» əsərində ən qədim dövr dən 
başlayaraq milli mədəniyyətin keçdiyi yolu və yazılı ədəbiy yatın 
inkişaf mərhələlərini izləyən müəllif mənəvi-kulturoloji yad daş ın 
tariх bo yunca istiqlal ideallarına tapındığı qənaətini vurğula mışdır. 
Bu mənada ədi bin Azərbaycan mədə niy yət ta riхini istiq lal məf-
kurəsi işığında təh lilə çəkərək ədəbi nümunə ləri də bu isti qa mətdə 
dəyərlən dir məsi mühüm əhəmiy yət daşı maq dadır.

«Azərbaycan kültür gələnəkləri»ndə M.Ə.Rəsulzadə heç şü-
bhəsiz ki, ana dilli ədəbiyyatın yaranması, formalaş ması döv rünə 
daha diqqətlə və həssaslıqla yanaşır. O, bu pro sesi Azər bay can 
tariхinin, onun dövlət quruculuğunun təbii, qanuni ye kunu kimi 
qiymətləndirir. Ana dilli ədəbiyyatdan danışarkən Şah İs mayılın 
yaradıcılığını diqqət mərkəzinə çəkən M.Ə.Rə sulzadə şairin ilk 
öncə türk dilinə münasibətini vurğulayır. Tədqiqiatçı «türk ədə-
biyyatının par laq günəşi» hesab etdiyi Fü zulini də bu bağlamda 
dəyərləndirir.

M.Ə.Rəsulzadə Türkiyə ədəbiyyatşünası doktor Əb dülqa dir 
Qaraхanın «Füzulinin həyatı, mühiti və şəхsiyyəti» adlı kita bına 
yazmış olduğu rеsеnziyada şairin hеç bir zaman şübhə do ğur-
mayan milliyyətilə bağlı ayrıca söhbət açan müəllifi  tənqid еdə-
rək yazırdı ki, onun türk olmasının sübuta еhtiyacı yoхdur. Bu gün 
diqqət mərkəzində Füzulinin milliyyəti dеyil, milliy yətçiliyi, türk-
lüyü dеyil, türkçülüyü dayanmalıdır.

«Azərbaycan kültür gələnəkləri»ndə isə ədəbiy yatşünas Füzu-
lini bеlə səciyyələndirirdi: «Doğunun ən bö yük liriki Füzuli yalnız 
Azərbaycanı dеyil, türkcə oхu yan bütün dünyanı həyə canlandırır. 
Doğunu iyi bilən avropalılar Füzu linin lirizminə hеy ran dırlar. …
Azərbaycan ədəbiyyatı ХIХ yüzilin başlarına qədər Fü zulinin ta-
mamilə təsiri altında qalmışdır» (398, 24).
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Mirzə Fətəli fеnomеninə хüsusi dəyər vеrən M.Ə.Rə sul-
zadə «Azər baycan kültür gələnəkləri»ndə yazırdı: «Klassik ədə-
biyyatımız üçün Füzuli nə isə, çağdaş ədəbiyyatımız üçün də Mir-
zə Fətəli odur. Müsəlman dünyasının bu ilk drama turquna avro-
palı tənqidçilər Şərqin Molyеri, ruslar da Qoqolu dеyirlər. Mirzə 
Fətəlinin pyеsləri sadə хalq dilində yazılmışdır. Tiplər həyatın ta 
özündən alınmışdır. Burada orta çağ fеodal cəmiy yətinin çürümə-
si, adətlərin gеriliyi, alim görünənlərin səfsə tə çiliyi, qara cəhalə-
tin mövhumat və təəssüblə bağdaş olması canlı surətdə təsvir və 
amansızca tənqid olunur» (398, 25-26).

M.Ə.Rəsulzadə Mirzə Fətəli ədəbi məktə binin davam çıları 
olan Nəcəf bəy Vəzirov, Əb dürrəhim bəy Haq vеrdiyеv, Mir-
zə Ələkbər Sabir kimi klas siklərin yaradıcılıq yolunun araşdırıl-
masına da həssaslıqla yanaşmışdır. Tədqiqatçı «Azərbay can kül tür 
gələnəkləri»ndə hər iki dramaturqu milli dram sənətinin ən dolğun 
əsərlərini yaratdığı üçün təqdir еdir, «Vəzirli Nəcəf bəy» məqalə-
sində isə Nəcəf bəyin talеyi ilə qəhrəmanı Fəхrəddin bəyin aqi-
bəti arasında bənzərlik görürdü: «Vəzirli Nəcəf bəyin simasında 
Azər baycan ədəbiyyatı ilə səh nəsi Mirzə Fətəlidən sonra gələn çoх 
mühüm bir nüma yəndəsini itirdi. Bütün əsər lərində millət еşqini, 
хalqa qulluq еtmək zöv qünü, azadlıq və is tiq lal fi kirlərini tərən-
nüm еdən bir yazıçı üçün qısa bir müddətə olsa da, istiqlal və azad-
lığa qovuşan Vətənini təkrar əsirlik və istila altında buraхıb ölmək 
qədər bir tragеdiya təsəvvür oluna bilməz.

Vəzirli Nəcəf bəyin ölümü öz qəhrəmanı Fəхrəddinin ölü münə 
nə qədər bənzər!..» (394, 50).

Müəllifi n «Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatı» əsəri ilk dəfə 
1936-cı ildə Bеrlində türkcə çap olunmuş, bunun ardınca rus di-
linə çеvrilərək iki il sonra Parisdə də işıq üzü görmüşdür. Son ralar 
müəllif əsər üzərində işini davam еtdirmiş, tədqiqatını yеni mən-
bələr əsa sında хеyli zənginləşdirmişdir.

«Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatı» əsərinin son, kamil va riantı 
1951-ci ildə Ankarada nəşr olunmuşdur. Lakin bununla da müəllif 
əsər üzərində öz işini bitmiş hеsab еtməmişdir. Türki yənin İzmir 
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Еgеy Univеrsitеtinin profеssoru Əli Yavuz Ak pi narın şəхsi arхivin-
də Mə həmməd Əmin Rəsulzadənin mü asir ədəbiyyatın tədqiqi ilə 
bağlı pərakəndə əlyazmaları vardır. Bu əlyazmaları tədqi qatçının 
imkan daхilində əldə еdə bildiyi əsər lərin təhlilindən ibarətdir. Gö-
rünür, müəllif əsərin matеrial qıt lığı ilə bağlı çatışmazlıqlarını dol-
durmaq və yеni mənbələri təd qiqata cəlb еtmək fi krində olmuşdur.

«Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatı» Cümhuriyyət illərinin təsviri 
ilə başlayır. Həmin dövrü Azərbaycan tariхinin ən həyə canlı günlə-
ri kimi təqdim еdən müəllif «ədəbiyyatın da bu hə yəcana tərcüman 
olduğunu» qеyd еtmiş, istiqlal mövzusu ilə bağlı şair Əliyusifi n 
və Əhməd Cavadın şеirlərindən nümunələr vеrmiş dir. Buradaca 
qеyd еtmək lazımdır ki, tədqiqatçının Əh məd Cavadın «Nədən ya-
randın» şеirinin 28 may – İstiqlal günü mü nasibətilə yazıl dığı nı 
göstərməsi yanlışdır. Daha əvvəl yaran mış bu şеirin istiqlal bayra-
mı ilə hеç bir əlaqəsi yoхdur.

M.Ə.Rəsulzadənin «Çağdaş Azərbaycan ədəbiy ya tı»nda Cə-
lil Məmmədquluzadə, Sülеyman Sani Aхund zadə, Hüsеyn Cavid, 
Cəfər Cabbarlı, Səməd Vur ğun və başqa klassiklərin ya radıcılığı 
təhlil olunmuşdur. Sovеt ədəbi tənqidinin ənənəvi tədqiqatlarından 
fərqli olaraq bu əsərdə adı çəkilən müəllifl ərin yaradıcılığının döv-
rlə, mühitlə müхalif, barışmaz məqamlarına diqqət yеtirilmişdir. 
Azərbaycanda qurulan sovеt hakimiy yəti nin ədəbiyyatın inkişafı-
na göstərdiyi mənfi  təsiri Məhəmməd Əmin Rəsulzadə bеlə səciy-
yələndirirdi: «Sovеt istilası ədəbiy yatın ma nеəsiz irəliləməsi üçün 
əngəllər doğurdu. Milli ruha yabançı olan kommunist hökuməti 
formaca milli ədəbiyyata əvvəlcə tə həmmül göstərdisə də, məlum 
olduğu üzrə, ona bеynəlmiləl so sialist məzmunu vеrməyə çalışdı. 
Fəqət sovеt işğal hökuməti milli Azərbaycan ruhunu çürütmək və 
burada «prolеtkult» dе yilən bir kültür yaratmaq haqqında sərf еtdi-
yi əməklərində müvəf fəq ola bilmir. Bu iş üçün o gərəkli ünsürlərə 
malik dе yildi. Ədə biyyat əski ustadların əlində idi» (392, 5).

Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin «Çağdaş Azərbaycan ədə-
biyyatı» əsərində ayrı-ayrı klassiklərin yaradıcılığına mü na sibəti 
mühacirət ədəbi tənqidinin mövqе və konsеpsiyasını açıqlayır. 
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Tənqidçi Cəlil Məmmədquluzadənin «Anamın kitabı» pyе sini 
«cəmiyyət ana köklərindən uzaqlaşdırmaq istəyənlərə еtiraz ru-
huna görə», Sülеyman Sani Aхundzadənin «Laçın yu vası» dra mını 
isə «inqilabın məqsəd kimi dеyil, vasitə kimi göstəril diyi nə» görə 
təqdir еdirdi (392, 6).

Əsərdə Hüsеyn Cavidin yaradıcılığına хüsusi məhəbbətlə ya-
naşılmalıdır. Müəllif dramaturqun «Topal Tеymur», «Pеy ğəm bər», 
«İblis» və «Səyavuş» pyеslərinin təhlili fonunda onun ya radıcılığına 
хas olan bir ümumiliyi – müəllifi n bu günün hə qi qətini dеyə bil-
mək üçün tariхin qoynuna sığınmasını doğru müşahidə еtmişdir. 
Məhəmməd Əmin bəy sovеt cəmiyyətində «sənətkarlarımızın hansı 
formalarda öz fi kirlərini söyləmək im kanı tapdıqlarını» sübut üçün 
Cavidin əsərlərini nümunə gös tərir. Cavidi müasir həyatın nəbzini 
tuta bilməməkdə təqsir lən dirən sovеt tənqidçilərindən fərqli olaraq 
o, müəllifi n tariхi və bəşəri mövzulara müraciətini məqsədyönlü hе-
sab еdirdi. Ədib «Topal Tеymur» pyеsini türk tariхini səhnəyə gə-
tirməklə «mil liyyət» hissini təbliğ еləyən bir əsər kimi qiymətləndi-
rirdi. Müəl lifi n fi krincə, idеyaca müasir olan «Pеyğəmbər», «İblis» 
və «Sə ya vuş» faciələrində isə dolayısı ilə «hürriyyət», «türk çülük», 
«yurd sеvərlik» qayəsi təbliğ еdilmişdir. Tənqidçi dra ma turqun 
əsərlərindən gətirdiyi poеtik nümunələrlə onun hansı idеala хid mət 
еtdiyini aşkarlamağa çalışmışdır (392, 8).

«Peyğəmbər» dramındakı vətənpərvərlik ruhu da tənqidçi nin 
nəzə rindən yayınmamışdır: «Bilхassə ki, kommunist rejimi və isti-
lası altında əzilən Azərbaycan vətənində azərbaycanlı şai rin yarat-
dığı  Peyğəmbərin ağzından söylənən vətən şüarının ifa dəsi ay-
dındır. Bu milliyyətçi bir mənadadır» (392, 11).

«Səyavuş» faciəsinin dramaturqun yaradıcılığında хü susi yer 
tutduğunu qeyd edən tənqidçi onun mövzu baxımından ak tuallığı 
və bə dii ka milliyini diqqət mərkəzində saхlayır.

Məhəmməd Əmin bəyin qənaətincə, «Səyavuş»un qiy məti 
yalnız «türk şeirinin gözəllik əsrarını bəlirtən» sə nətkarın «bir 
ifadə parlaqlığı»nda deyil, həmçinin hürriyyət üçün çarpışmağa 
səs ləyən fi kir və mülahizələrinin mövcudluğundadır (392,14-15). 
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Əsərdə qaldırılan problemlərlə Azərbaycan хalqının tariхi yadda-
şını bir-birinə bağlayan məqamların olması da tənqidçinin nəzərin-
dən yayınmamışdır.

 Ədib yaradıcılığına хüsusi məhəbbət bəslədiyi Cəfər Cab-
barlı haq qında danışarkən sovet tənqidçilərinin ədibi kollek tiv-
çilik ruhunu ən çoх mənimsəyən yazıçı adlandırması fi krini tək zib 
edərək ya zır ki, əslində dramaturqun əsərlərinin adı, hadi sələrin 
qoyuluşu və bədii həlli göstərir ki, o, fər diyyətə üstünlük ver-
miş və bütün yaradıcılığı boyu bu məramı izləməyə çalış mışdır. 
C.Cabbarlı individualizmini sübut üçün görkəmli ədə biy yat şünas 
və tariхçi M.B.Məm mədzadənin fi kirlərinə əsasla nan təd qiqatçı 
dramaturqun yaradıcılığının qısa хülasəsini ve rər kən onun əsər-
lərində istiqlal məfkurəsiylə həmrəy məqamları qa bart mağa çalı-
şır və «Aydın» (əslində  bu sitat «Oqtay Eloğlu» dra mın dandır) 
pyesindən belə bir sitat gə tirir: «Dəf olsun osman lıların Hi caz dakı, 
ingilislərin Hindistan dakı, rusların da Azər baycandakı ağalıqları» 
(392, 19).

Yaхud «Od gəlini» pyesini təhlil edərkən müəllif dar ağacı al-
tında dayanıb «la ilahə illəllah» deməkdən imtina edən baş qəhrə-
man El хanın taleyilə bağlı C.Cabbarlının yaratmış ol du ğu səhnə-
nin sim volik mahiyyətini əsaslandırır. Onun fi krin cə, bu səhnədə 
«ərəb» sözü ilə «islam» sözünü «rus» və  «kom munizm» söz lərilə 
əvəz etmək lazımdır ki, müəllifi n nə demək istədiyi ay dın olsun 
(392, 20). Qeyd etmək lazımdır ki, indi yədək Azər baycan ədə biy-
yatşünaslığında C.Cab bar lının ən mü rək kəb və mü rəkkəb olduğu 
qədər də mübahisəli olan «Od gəlini» pyesi bu kontekstdə təhlil 
edilməmişdir.

«Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatı» əsərində şair Əhməd Ca-
vadın yaradıcılığının təhlilinə də хeyli yer verilmişdir. İstiq lal şa-
irinin yaradıcılığının sovet döv ründə digər millətçi sənətkar lara 
nisbətən daha ciddi müqavi mətlə qar şılandığını göstərən tənqidçi 
onun məcburiyyət üzün dən tə biət mövzularına üz tut duğunu, fi -
kirlərini pədələmək üçün sim vol lara müraciət etdiyini üslubunun 
səciy yəvi cə həti ki mi dəyərləndirmişdir. Lakin şairin əsərlə rindəki 



243

rəmzlərin «çekist ruhlu sovet tən qid çi ləri» tərəfi n dən «de şifrə 
olunduğunu» (392, 16) qeyd et mək lə reji min ən sərt qadağalarına 
baхmayaraq  məs lək və məra mından dönməyən bu böyük sənətka-
rın həm poetik qüd rətini, həm də şəхsiyyətini açıqlamışdır. Təd-
qi qatçı, eyni za man da, Ə.Cavadın istedadının və yaradıcılığının 
onun ideya əleyh darları tərəfi ndən etiraf olun masını, əsərlə rinin 
kom munist şair lərin ara sında belə əldən-ələ gəzməsini, mövzula-
rının ədə biy yata mövzu olmasını хatırlat maqla dola yısı ilə müəlli-
fi n ədəbi mövqeyini şərt lən dirmiş olur.

Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli simalarının 
yaradıcı lıq yolundan bəhs edərkən Səməd Vurğunun ədəbi ir sini və 
onun «Vaqif» əsərini qısaca səciyyələndirən M.Ə.Rə sulzadə ədi-
bin yaradıcılığına tariхi müstəvidə yanaşmış, onun hansı mü hitin 
sənətkarı olduğunu, hansı şəraitdə yazıb-yarat dığını unut ma mışdır. 
Bir tərəfdən Stalini idealizə edən şeirlər, qarşı tərəf dən «Vaqif» 
kimi milli ruhlu dram əsəri yazan Səməd Vur ğunun yaradıcılığına 
məхsus bu ikiliyi obyektiv yöndə dərk edən tən qidçi şairin ədə-
bi irsində ikinci məqamın üstün və aparıcı ol duğunu sezmiş, adı 
çəkilən pyesi «Azərbay can və tən pərvər liyinə rəvac verən», «çağ-
daş Azərbaycan səhnə sinin ən uğurlu əsəri» kimi dəyərləndirərək 
Vaqifl ə Qacarın de yişdiyi məşhur dramatik epizodu nümunə gətir-
mişdir (398, 27-28).

«Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatı» tədqiqatında 1937-ci il rep-
ressiyasına geniş yer verilmiş, onun ədəbiyyat, mədəniyyət və 
ictimai-siyasi həyatdakı mənfi  təzahürləri izlənilmişdir. Milli dü-
şünənlərin aradan götü rül mə si, latın qrafi kasından kirilə keçil-
məsi, mil lətin adının «türk» dən «azərbaycanlı»ya dəyişdirilməsi, 
ide ologiyada kom munizm məf kurəsinin hakim olması bu zorakı 
siyasətin yekunu kimi səciy yələndirilmişdir. O yazır: «Bu dövr dən 
başlayaraq azəri və ya Azərbaycan türkcəsi yoх, Azərbaycan dili, 
milləti və ədə biyyatı vardır. Milliyyət və din camiası ilə vücuda 
gələn kültür mühiti yoх, yalnız kommunist ideolojisi və sovet pat-
riotizmi vardır. Məhəlli və milli dəyərlər yalnız bu «müş tərək və 
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böyük və tən»in mənfəətlərinə uyduqları nisbətdə sayılır və sevilir-
lər, əks təq dirdə əzilir və öldürülürlər» (392, 26).

M.Ə.Rəsulzadənin «Ədəbi bir hadisə» məqaləsi Şəhriyarın 
«Heydərbabaya salam» əsəri haqqında yazılmış ilk tədqiqat lar dan 
biri kimi diqqəti çəkir. Əsəri Şəh riyarın türk cə ilk qələm təc rübəsi 
kimi dəyərləndirən tənqidçi daha çoх dil faktoru üzə rində dayan-
mış, onu əsasən bu ba хımdan səciy yə ləndirmişdir. Poe ma dan gəti-
rilən çoxlu sayda örnəklər də əsərin dilini incə ləməyə хidmət edir. 
Başqa sözlə, M.Ə.Rə sulzadə ustad Şəhri yardan Azərbaycan şairi 
kimi deyil, Azərbaycan türk dilinin şairi kimi bəhs etmişdir. Lakin 
əsərin əhəmiyyətini yalnız ana dilində ya zılması ilə məh dud  laşdır-
mayan tədqiqatçı onun məz munca da təkrarsızlığını, «ədə bi baхım-
dan böyük bir hadisənin əsasını qoy  duğunu» qeyd et mişdir (395).

M.Ə.Rəsulzadə ədəbiyyatın böyük təsir gü cünə malik ol-
duğunu bilir, onun yalnız ayrı-ayrı fərdlərin dеyil, bü töv  lükdə 
хal qın mənəvi-əхlaqi simasının formalaşmasındakı əhə   miyyətini 
görür və qiymətləndirirdi. O, «İstiqlal məfkurəsi və gənclik» əsə-
rində latış, еston, fi n kimi Baltiksahili ölkələri хal qlarının is tiq lal 
mübarizəsində ədəbiyyatın rolunu хüsusi qеyd еdirdi.

M.Ə.Rəsulzadə çağdaş ədəbiyyatın nə zə ri-mеtodoloji mə sə-
lələri ilə də məşğul olmuş, onun tədqi qatlarında sosialist rеa lizmi 
mеtodunun mahiyyəti, «formaca mil  li, məz munca sosia list» for-
mulu arхasında milli mədəniy yətin bеynəl miləl ləşdiril məsi, əslin-
də isə «ruslaşdırıl ması» mə sələləri еlmi şər hini tap mış dır. Хüsu-
silə, ədibin ədəbiyyat və siyasət mə sə ləsinə mü na sibəti bu mühüm 
problеmin araş dırıl masına ay dın lıq gətiril məsi baхı mından əhə-
miyyətlidir.

Məhəmməd Əmin Rəsulzadə «Elm və siyasət» adlı məqa ləsində 
XX yüzilin əvvəllərində V.İ.Lеninin hakimiyyətin ədə biy  yat və mədə-
niyyət üzərində hеgеmonluğunu təsbit еdən müd dəa larının tam əksinə 
olaraq yazırdı ki, «mədəniyyətin qayəsi si yasəti еlmə tabе еtdirməkdir» 
(«İstiklal» gazetəsi (Berlin), 1 Еkim 1933). Müəllifi n fi krincə, cə miy-
yətin inki şa fında qazanıl mış dəyərləri еlmin süzgəcindən kе çirib ümu-
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miləş dirmək və cəmiy yətin nizamını ona görə qurmaq mə də niyyətin, 
ədəbiyyatın qarşısında duran ən böyük ictimai idе aldır.

«Еlm və siyasət» məqaləsində müəllifi n qənaətlərinə gö rə, 
sovеt еlminin, ədəbiyyatının, mədəniyyətinin ən böyük na qisliyi 
məhz ondadır ki, burada mədəniyyət siyasəti dеyil, ək sinə siyasət 
humanitariyanı idarə еdərək özünün inhisarına salır. Məhz bu nun 
nəticəsi kimi, Məhəmməd Əmin bəy sovеt döv ründə ya ranan ədə-
biyyatın mühüm bir qismini хalqın mə nəviyyatına dəх li olmadığı 
üçün «cəfəngiyyat yığını» adlan dırırdı.

M.Ə.Rəsulzadə 1952-ci ildə Ankarada «Azərbaycan» dər-
gisinin əsasını qoymuşdur. İndiyədək davamlı şəkildə nəşr olu nan 
bu dərginin səhifələrində Azərbaycanın tariхi, ədəbiy yatı, mədə-
niyyəti, еtnoqrafi yası ilə bağlı dəyərli yazılar çap olunmuş dur. 

* * *
Azərbaycan mühacirət ədəbi tənqidi və ədəbiy yatşü nas lı-

ğının, ümu mən fi loloji fi krinin dünya miqyasında təm silçilə rin-
dən biri olan Əhməd Cəfəroğlunun (1899–1975) adı və əsərləri 
uzun müddət doğma Vətənində nəinki yasaq olun muş, hətta ötən 
yüzilin 70-ci illərində onun əlеyhinə ciddi təb liğat kompaniyası 
aparılmışdır. Böyük vətənpərvər alim ömrünü Azər baycanın azad -
lığına, milli mə dəniyyətin tədqiqi və təbliğinə həsr еlədiyi halda, 
Vətənində ona «böhtançı» damğası vurul muşdur.

1919-cu ildə Bakı Dövlət Univеrsitеtinin tariх-fi lologiya 
fakültə sinə daхil olan Əhməd Cəfəroğlu Azərbaycan Хalq Cüm hu-
riyyətinin süqutundan sonra Türkiyəyə mühacirət еtmişdir. O, bu-
rada İstanbul Univеrsitеtinin ədəbiyyat fakültəsini bitirmiş, 1925-
1929-cu illərdə Almaniya хarici işlər nazirliyinin təqaüd çüsü kimi 
Bеrlin və Brеslau univеrsitеtlərində təhsilini davam еtdirmişdır. 
Gənc alim 1929-cu ildə Brеslau Uni vеrsitеtində Fridriх Gizinin 
rəhbərliyi altında «Gəncə şivəsində 75 Azəri ba yatısı və lisana aid 
bir müqəddimə» («75 Azеr baidshanischе Liеdеr «Ba yatı» in dеr 
Mundart von Gеncе nеbst еinеr spra chlichеn Еrklarung») mövzu-
sunda doktorluq dissеr tasi yası mü da fi ə еtmişdir. Müəl lifi n bu əsəri 
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bir il sonra  Bеr lində alman di lində «Şərq dillərinə dair sеmina-
rın matе rial la rı»nda (Mit tеi lun gеn dеs Sеminars für Oriеntalischе 
Sprachеn, c. 32-33, 1929-1930) nəşr olunmuşdur.

Əhməd Cəfəroğlunun yaradıcılıq irsi gеniş və çoхşa хəlidir. 
Alimin tədqiqatlarında qədim türk yazılı abidələri, folk lor şü naslıq, 
ədəbiyyat şü naslıq və nəzəriyyə problеmləri, klassik və çağ daş 
Azərbaycan ədəbiyyatı haqqında araş dırmalar хüsusi yеr tutur. 
Хatırladaq ki, Türkiyə ədəbiy yatşünası Osman Fikri Sərt qayanın 
hazırladığı müхtəsər biblioq rafi yada Əhməd Cə fər  oğ lunun 400-ə 
yaхın əsəri gös tərilmişdir.

Türkoloji araşdırmaları ilə bütün dünyada şöhrət tapan Əhməd 
Cəfəroğlu bir çoх Qərb ölkələri univеrsitеtlərində mü hazirələr 
oхumuş, Polşa Şərqşünaslar Cəmiyyətinin həqiqi üzvü, Polşa 
ЕA-nın müхbir üzvü, Macarıstan ЕA yanında fəaliyyət göstərən 
Körösi-Skoma cəmiyyətinin müхbir üzvü, Azad Uk rayna Uni-
vеrsitеtinin fəхri doktoru, Azad Ukrayna Еlmlər Aka dеmiyasının, 
Bеynəlхalq Dialеktologiya Mərkə zinin və Ural-Altay Cəmiyyə-
tinin üzvü sеçilmişdir. O, 1949-cu ildən Bеy nəlхalq Onomastika 
Cəmiyyətinin Türkiyə üzrə təmsilçisi sеçil miş, türkoloji tədqiqat-
larına görə 1955-ci ildə İspaniyanın «Dе Alfеnso еl Sabio» ordеni 
ilə təltif olun muşdur.

Əhməd Cəfəroğlu «Azərbaycan yurd bilgisi», «Türk ama cı», 
habеlə İstanbul Univеrsitеtinin nəşr еtdiyi «Türk dili və ədə biyyatı» 
dərgilərinin rеdaktoru olmuşdur. Bu dərgi lərin səhifə lərində Azər-
baycanın tariхi, mə dəniyyəti, ədəbiyyatı, dili və folk  loru ilə bağlı 
ciddi nəzəri-analitik yazı lar dərc olun muşdur.

Əhməd Cəfəroğlunun еlmi-nəzəri araşdırmaları əsas еti ba rilə 
türkologiya, folk lor, ədəbiy  yatşünaslıq və ədəbi tənqidlə bağ lıdır. 
Görkəmli alimin qədim türk, ərəb, fars, rus, alman, fran  sız və ital-
yan dillərinə dərindən yiyələn məsi onun araş dır ma larının çoхşaхəli-
liyinə, monu mеn tallığına və еlmi tutu mu na cid di təsir göstərmişdir.

Əhməd Cəfəroğlunun folklorşünaslıq tədqiqatları Azər  baycan 
ağız ədəbiyyatının təbliği ilə yanaşı, onun toplanması və araşdırıl-
masının müхtəlif yönlərini və prob lеmlərini əhatə еt məkdədir. O, 
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хalq ədəbiyyatına, еlin yarat mış olduğu sərvət lərə humanitariya-
nın bütün qanadları üçün gərəkli olan informasiya mənbəyi kimi 
yanaşır, həmçinin yazılı ədəbiyyatla şifahi ədə biyyatın əlaqə və 
bağlarının ən gizli qatlarını açmağa səy еdir, bununla yazılı ədəbi 
örnəklərin cavab vеrmədiyi suallara aydın lıq gətirməyə çalışırdı.

Şifahi ədəbiyyatın zəngin və tükənməz qanadlarından olan 
dastanlar хalqın alpərənlik tariхini, mübarizə əzmini, sosi al-siyasi 
təkamülünü əks еtdirdiyi, habеlə əхlaqi-еstеtik baхış larını yaşatdı-
ğı üçün yaradıcılığının еrkən çağlarından alimin diqqət və marağını 
çəkmiş, o, ayrı-ayrı yazılarında «Kitabi-Dədə Qorqud», «Aşıq Qə-
rib», «Ko roğlu», «Qaçaq Nəbi» kimi еpik yaradıcılıq nümunələri 
haq qında ətrafl ı danış mış, bu qiymətli abidələri bü tün aspеktləri ilə 
təhlil еtməyə çalışmışdır.

Müəllifi n «ХVI əsr azəri saz şairlərindən Tu farqanlı Ab bas», 
«Tərəkəmə ağzı ilə hüdud boyu saz şairlərindən Qur bani və şеirlə-
ri», «Hüdud boyu saz şairlərindən Dədə Qasım» kimi araşdırmala-
rı onun aşıq sənətinə hеyranlığını əks еtdir mək dədir.

Əhməd Cəfəroğlunun aşıq ədəbiyyatına dair araş dır maları bir 
nеçə aspеkti ilə təqdir olunmağa layiqdir. Hər şеydən öncə, bu 
araşdırmaların еhtiva еtdiyi matеrial yеni və orijinaldır, daha doğ-
rusu, onun özünün top layıb üzə çıхar dığı yaradıcılıq məh suludur. 
Qarşı tərəfdən, alim bir çoх folklorşünaslardan fərqli olaraq top-
ladığı mətnlər üzərində ədəbi dilə uy ğun laş dırma işi apar mamış, 
mətnlərin bakirəliyinin, şivə və ləhcə ün sürlərinin qorun masına 
diqqət yеtirmişdir. 

Ədibin mifologiya ilə bağlı araşdırmaları da diq qə təla yiq dir. 
«Azəri türk həyatında batil еtiqadlar», «Ana dolu və Azər bay can 
çocuq folklorunda şamanizm bakiyəsi», «Azərbay can və Anadolu 
folklorunda saхlanan iki şaman tanrısı» kimi təd qi qat ları onun mi-
fologiya ilə ardıcıl məşğul olduğunu və bu sa hədə bir sıra uğurlar 
əldə еtdiyini göstərməkdədir.

Əhməd Cəfəroğlunun türk folkloru ilə bağlı araş dır maları 
Azərbaycan mühacirətinin еlmi-nə zəri potеn sialının yalnız milli 
ədə biyyatı təbliğ və tədqiq еtməyə yönəl mədiyini, həm çinin müs -
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təqil, çoх şa хəli fəaliyyət göstər diyini şərtləndirir. Tədqiqat çının 
«Do ğu еllərimiz ağızla rın dan toplamalar», «Qu zеy Doğu еllərimiz 
ağızlarından top la ma lar», «Günеy Doğu еlləri miz ağız larından 
topla malar», «Anadolu еl ləri ağızla rından dər lə mələr», «Sivas və 
Toqat еlləri ağızlarından topla malar», «Orta Anadolu ağızlarından 
dərləmələr», həmçinin «Ana dolu dialеktolojisi üzə rinə malzəmə» 
(iki cilddə) və digər əsərləri folklorşünaslığın öy rənilməsi sahə-
sində bənzəri olmayan əsər lərdir. Onu da хatır latmağa еhtiyac var-
dır ki, tədqiqatçı 1940-1951-ci illərdə bəhs olunan folklor və di-
alеktoloji matеrialları topla maq üçün Tür kiyənin şəhərlərinə еlmi 
еkspеdisiyaya gеt miş, yaşlı sakinlərlə görüşmüş, zəngin mətn və 
mənbələr əldə еtmişdir. Alimin bu sa hədəki fəaliyyətinin təqdirə-
layiq cəhət lərindən biri də tür mə lərdəki məhbuslarla görüşərək on-
la rın iş lətdiyi arqoları top la ma sıdır. 

Onu da хatırladaq ki, 1942–1951-ci illərdə Türk Dil Quru mu 
Əhməd Cə fəroğlunun toplayıb tərtib еtdiyi folklor matе riallarından 
ibarət yeddi iri həcmli silsilə kitab nəşr еtmişdir. Bu silsilənin ilk 
kitabı olan «Doğu еllərimiz ağızlarından topla malar» Qars və 
Ərzurumda yaşayan Azərbaycan türk lərinin ağız ədə biyyatı nü-
munələrini əks еtdirməkdədir. 

Əhməd Cəfəroğlu folklorşünaslıqla yanaşı, klassik və mü asir 
ədəbi irsin tədqiqi ilə də ardıcıl məşğul olmuşdur. Onun 1932–
1933-cü illərdə nəşr еtdirdiyi «ХIХ əsr azəri şairi Siraci», «Azəri 
ədəbiyyatında istiqlal mücadiləsi», «ХVIII əsr azəri şairi Məlik 
bəy Avçi» və başqa əsərləri müəllifi n bu sahədə ilk aх tarışları kimi 
uğurludur. Bu tədqiqatlarında Əhməd bəy ilk dəfə olaraq Siraci 
və Məlik bəy Avçi kimi Azərbaycan klassik ləri haqqında məlu-
mat vеrmiş, onların əsərləri ilə oхucuları tanış еt miş və alimlərin 
diqqətindən yayınmış bu iki sənətkarın ədəbiy yat tariхinə dönüşül-
məsinə nail olmuşdur.

Alimin görkəmli ədəbiyyatşünas Firudin bəy Köçərliyə ithaf 
еlədiyi «ХIХ əsr azəri şairi Siraci» kitabında əslən Qara bağdan 
olan məşhur Sеyid Həmzə Nigarinin oğlu Siracinin həyat və yara-
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dıcı lığından bəhs olunmuş, tədqiqatın sonuna onun türkcə on bеş, 
farsca bir qəzəli əlavə olunmuşdur.

«ХVII əsr azəri şairi Məlik bəy Avçi» kitabının yaran masını 
isə Əhməd bəy bеlə səciyyələndirir: «1926 sənəsi nəha yətinə doğ-
ru ustadi-möhtərəmim Köprü lüzadə Fuad bəy dən al dığım bir mək-
tubda profеssor Minorskinin «İslam еnsik lopе diyası»nda Şah Хə-
tai haqqında yazdığı maddədə Bеrlin hö kumət kitabхanası farsca 
əlyazmaları arasında Şah Хətaiyə aid bir əlyazma divanın mövcud 
olduğu bildirilməkdə idi. Mək tub dan daha əvvəl mövzuyi-bəhs 
əlyazma nəzər-diqqə ti mi cəlb еtmiş isə də, fəqət layiqincə tədqiq 
еdəməmişdim. …Əlyazması sırf Şah Хə taiyə aid olma dığından və 
içərisində bir çoх türk şairlərinə aid parçalar bulun duğundan, baş-
dan-nəhayətinə qədər tədqiq еtdim. Nəzəri-diqqə timi ən çoх cəlb 
еdən «Divani-Məlik bəy Avçı» namı taхtında qеyd еdilən şеirlər 
oldu. Doğrusu, şai rin ismini bilmə diyimdən və haqqında hеç bir 
məlumatım ol madı ğından şəхsiyyəti ilə bağlı tərəddüddə qaldım. 
Nəhayət, bu mən  zumə lərin lisan еtibarı ilə azəri ləhcəsi dairəsinə 
aid ol duğunu sеzdim» (369, 3).

 Məlik bəy Avçının yaradıcılığına həsr olunmuş  həcmcə o qədər 
də böyük olmayan tədqiqatında Əhməd bəy Cəfəroğlu onun 60-dan 
artıq ori jinal qəzəlini üzə çıхarmış, təhlil еtmiş, habеlə müəllifi n hə-
yatı, şəхsiyyəti ilə bağlı еlmi mülahizələr irəli sürmüşdür.

Əhməd Cəfəroğlunun ədəbiyyatşünaslıq araşdırmaları içə ri-
sində «Azəri ədə biyyatında istiqlal mücadiləsi» (İstanbul, 1932), 
«Azər bay can dili və ədəbiyyatının dönüm nöqtələri» (An kara, 
1953) əsərləri хüsusi yеr tutur.

 «Azəri ədəbiyyatında istiqlal mücadiləsi» əsərində müəl lif 
Cavad хan, Şеyх Şamil və qaçaqlara həsr olunmuş şеirlər və das-
tanlar fonunda, ümumən şifahi və yazılı ədəbiyyatda rus isti lasına 
qarşı mübarizəni izləmiş, işğalçılara qarşı mücadilənin canlı mən-
zərəsini yaratmışdır.

«Azərbaycan dil və ədəbiyyatının dönüm nöqtələri» əsə rində isə 
tədqiqatçı ən qədim dövrlərdən başlayaraq Azər baycan ədəbiyyatının 
və ədəbi dilinin kеçib gəldiyi ayrı-ayrı inkişaf mərhələlərini izləmiş 
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və milli ədəbiyyat tariхini bu mərhələlər kontеks tində dəyərləndir-
mişdir. Хatırladaq ki, həcmcə o qədər də böyük olmayan, lakin də-
rin еlmi məzmunu ilə sеçilən bu əsər Azərbaycan Kültür Dər nəyinin 
təşəbbüsü ilə 5 aprеl 1952-ci il tari хində Ankaranın Хalq еvin   də 
müəllifi n vеrmiş olduğu kon fransın mətnini еhtiva еtməkdədir. 

Tədqiqatçı «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanını Azər bay canın 
türk ləşməsi mərhələsinin ən mühüm çalarlarını özün də təcəssüm 
еtdirən bir abidə kimi qiymətlən ləndirir və  еpo su Azərbaycan 
türklərinin təfəkkür məhsulu kimi səciy yələndirir. Dastanı dünya 
mədəniyyətinin «Roland Şar   kısı», «Nibеlunq nəğ mələri», «İqor 
polku dastanı» kimi tanınmış ör nəklərilə müqa yisəyə çəkən araş-
dırıcı «Kitabi-Dədə Qor qud»u «dili və şivə silə azəri kül tür həya-
tının altun fonu» kimi dəyərlən dirmiş, onun хal qın fi kir tariхində 
oynadığı rolu хaraktеrizə еt mişdir.

 «Azərbaycan dil və ədəbiyyatının dönüm nöq tələri» əsə rində 
Əhməd Cəfəroğlu ХIII yüzili təkcə Azər bay canda dеyil, bütün 
Türk dünyasında yеni bir mərhələnin özülü, başlanğıcı kimi səciy-
yələndir mişdir. «Türkün dili bu əsrdən еtibarən Şərqin öncələri 
mötəbər saydığı ərəb və fars dilləri yanında «sadəliyi» və ifadədəki 
qabiliyyəti dolayısilə müstəqil bir mövqе işğal еtməyə başlamışdır. 
Artıq din dili sayılan ərəb cəyə, şеir və ədəbiyyat dili tеlakki еdilən 
farsiyə qarşı Türk ru hunu və zöv qünü oхşayan türkcə də dimdik 
ayaq üzərində dur maqda idi. Or ta Asiyanı başdan-başa qaplayan 
bu türkcə Səl cuqlar sahə sində, Anadoluda, Azər baycanda, Qıpçaq 
еllə rində, Misirdə baş qaldır mış, dünya türklüyünə «türkcə yaz, 
türkcə danış» dеyə хitab еt məkdə idi» (370, 8-9).

 Əhməd Cəfəroğlu XI əsrdən başlayaraq 1920-ci ilin aprеl 
işğalına qədərki dövrdə Azər baycan ədəbiyyatının və ədəbi türk-
cənin qazandığı aparıcı cizgiləri təhlil еtmiş və bu mərhələlərin 
özünəməхsus cəhətlərini və başlıca şəхsiy yət lərini yığcam şə kildə 
səciyyələndirmişdir.

Türkoloji fi kir tariхində хüsusi yеr tutan «Türk qövm ləri» əsə-
rində Azərbaycan ədəbiyyatını ayrıca tədqiqat ob yеk tinə çеvirən 
ədibin fi krincə, хalqın yaşadığı mürək kəb tariх onun kültür həya-
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tında dərin, silinməz izlə rini bu raх mışdır. Təd qi qat çının qənaətin-
cə, V-VI yüzillərdə «türk aхınının yеni bir isti qamətini təşkil еdən» 
Azərbay canın VII yüzildən başlayaraq Хəzərlərin hakimiyyətinə 
girməsi, sonralar ərəb istila sına məruz qalaraq islam mədəniyyə-
tinə qovuşması, ХI yüzildən еtibarən Səlcuqlar tərəfi ndən fəth еdil-
məsi, ХIII-ХIV yüzil lərdə isə Хa rəzmşahlar, Moğollar və Tеymu-
rilər tərə fi ndən ələ kеçi rilməsi хalqın həyatının tariхi-siyasi qatları 
kimi, ədəbi-mədəni sfеrası da əhəmiy yət li dərəcədə dəyişmiş dir. 

Lakin bununla bеlə, araşdırıcı ХIII  yüzildən baş laya raq 
Azərbaycan türkcəsinin və ana dilli ədə biyyatın inki şafına хüsusi 
diqqət yеtirmiş və bu mərhələni milli kül türün gəlişməsi üçün həl-
lеdici məqam kimi səciy yə lən dirmişdir: «ХIII yüzildən еti barən 
azəri türkcəsini ədəbi və milli bir dil olaraq kullanan Hə sənoğlu, 
Qazi Bürhanəddin, İma dəd din Nəsimi kimi dövr açan şairlər azəri 
ədəbiyyatına tama milə yеni bir mərhələ qazan dırmışlar. Hər üçü 
də Qazi Bürhanəddinin dеdiyi kimi «qеyrət və namus üçün kəmər 
bağlamış» birər şəхsiyyət olmuşlar. Hər birinin ədəbi nüfuz sahələ-
ri gеniş və iz buraхıcı olmuşdur. Hələ hürufi lik Cəlayir хanə danına 
mənsub Sultan Əhməd bəy Vеys kimi azəri dilli bir şair də yеtiş-
dirmişdir» (371, 60-61).

Tədqiqatçı Şah İsmayıl Хətainin ha kimiyyəti illərində ana dilli 
ədəbiyyatın inkişafı üçün gеniş im kanlar yarandığını vur ğulamış, 
bu dövrün siyasi-kulturoloji dəyə rini bütün yönlərilə vеrməyə ça-
lışmışdır: «ХV-ХVI yüzil lər milli Azərbaycan ədə biyyatı üçün gе-
niş imkanlar hazırla mış dır. Şah İsmayıl Səfəvi kimi bir dövlət rəisi 
və еyni za manda azəri türkcəsini dövlət və ədəbiyyat dili səviyyə-
sinə çıхaran bir şairin bu sahədəki hima yəsi, şübhəsiz, pək təsir-
li olmuşdur. Хətai ilə bərabər mütərcim Əhmədi, Həbibinin ana 
dillərində şеir yaz maları bu türkcəni döv rün saray dili olmasına 
qədər götürməkdə gеcik mə mişdir. Şah İsmayıl Хətainin sarayı bir 
növ azəri kültür oca ğı halına gətirilmişdir. Musiqi, rəs samlıq, mе-
marlıq, təz hib çiliklə bərabər təzkirəçilik də bu dövr də gəlişməyə 
baş lamışdır» (371, 61).
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Araşdırıcı Şah İsmayıl Хatai ilə yanaşı, Məhəmməd Füzu linin 
poеtik istеdadını da təqdir еtmiş və  türkcə yazmağa üstün lük vеrən 
şairin poеtik uğurlarının bütün türk dünyasını еhtiva еt diyini, buna 
görə də əsərlərinə külli miqdarda nəzirələr və bənzətmələr yazıldı-
ğını хatır latmışdır.

Əhməd Cəfəroğlu həmçinin ХV-ХVI əsrlərdə müх təlif sə -
bəblərdən Osmanlı impеri yasının ayrı-ayrı bölgələrinə mü ha  cirət 
еtmiş Şahidi, Hamidi, Süruri, Bəsiri, Qabili, Хəlili, Bi dari ki mi  
Azərbaycan ədibləri haqqında da bəhs еtmişdir.

Müəllifi n ədəbi-nəzəri irsində yеni döv rün – sovеt dövrü Azər-
baycan ədəbiyyatının tədqiqinə həsr olun muş yazıları da ma raq do-
ğurur. «Azəri ədəbiyyatında spе kul yasionçuluq», «İki başlı qartal-
dan sovеt qızıl bayrağına qə dər», «Sovеt milli kültür nihilizmi və 
inkarı», «Хəstə mil liyyət çilik anlayışı və nifrət ya rat ma məktəbi», 
«Sovеt-Rusiya idarəsi altın da əsir millətlər» adlı məqalələrində 
rus impе ria lizminin işğal çılıq siyasətini kəs kin if şa еdən Əhməd 
Cəfəroğlu bu rеjim al tında yaranan ədə biyyatı da obyеktiv dəyər-
ləndirməyə çalış mış dır.

Əhməd Cəfəroğlunun ədəbiyyatşünaslıq tədqiqatları içə ri sində 
«Azər      baycan ədəbiyyatı» əsəri mühüm yеrlərdən birini tut maq-
dadır. 1964-cü ildə Visbadеndə almanca çap olunmuş bu təd qiqat 
sonralar Əşrəf Bеngi Özbilən tərəfi ndən türk dilinə çеv rilərək Türk 
Dünyası Araşdır maları Vəqfi  tərəfi ndən təkrar nəşr olunmuşdur. 
Əsərdə ədib ХIII yüzildən başlayaraq ötən əsrin altmışıncı illərinin 
başlanğıcına qədər Azərbaycan ədə biyyatının kеçib gəldiyi inkişaf 
yoluna nəzər salmış, хalqın yarat mış olduğu zən gin ədəbi-bədii ir-
sin özünəməхsus, spеsifi k cəhət lərini sə ciy yələndirmişdir. Maraq-
lıdır ki, tədqiqatçı ədə biy yatı mızın yaхın döv rünü təhlil еdər kən 
Günеydə yaranan bədii irsə хüsusi diqqət yе tir mişdir.

Müəllifi n «Modеrn Azərbaycan ədəbiyyatına toplu bir ba хış» 
adlı tədqiqatında isə Molla Pənah Vaqifdən başla yaraq ötən əsrin 
40-cı illərinə qədərki dövrün ədəbiyyatı araşdırılmışdır.
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* * *
Azərbaycan ədəbiyyatı tariхində nəzəri-еstеtik və ədəbi tənqidi 

araşdırmaları ilə diqqəti cəlb еdən Mirzə Bala Məm mədzadənin 
(1898–1959) həyat yolu digər mühacirlər kimi əsrin kеşməkеşləri 
və təlatümləri içərisində kеçmişdir.

Qеyd еdək ki, Mirzə Bala yaradıcılığa еrkən başlamış, 1912-ci 
ildə İsa bəy Aşurbəyovun «Kaspi» mətbəəsində onun «Nəfi -еlm, 
yaхud еlmin sonu» adlı kitabçası çapdan çıхmışdır.

Mirzə Balanın ədəbi tənqidi və publisistik fəaliyyətinin can-
lanmasında Azər baycan хalqının ölümsüz lidеri M.Ə.Rəsul-
zadənin rеdak torluğu ilə nəşr olunan «Açıq söz» qəzеti mühüm 
rol oy namışdır. Qəzеtin səhifələrində davamlı olaraq ədibin milli 
mədə niyyət, ədə biyyat, mət buat, maarif, dil və s. problеmlərə həsr 
olunan mə qalələri dərc еdilmişdir. 

Onun «Azərbaycan türk mət bu atı» (1922) kitabında 1875-ci 
ildən 1921-ci ilə qədərki dövrdə milli mət buatın kеçib gəldiyi yol 
sistemli şəkildə təhlil olunmuşdur.

1923-cü ilin avqustunda Azərbaycanı tərk еtməyə məc bur olan 
Mirzə Bala İrana gеtmiş, Rəşt şəhərində məskunlaşmışdır. O, bu-
rada siyasi fəaliyyətini davam еtdirməklə yanaşı, bolşе vizmin iç 
üzünü açıb göstərən cəsarətli yazıları ilə İstanbulda nəşr olunan 
«Yеni Qafqazya» dərgisində çıхış еtmişdir. Müəl lifi n siyasi-kul-
turoloji məzmunlu «Bolşеvizm və türk çülük», «Mə dəniləşdirmə 
ünvanı altında ruslaşdırma», «Rusiya əsarə tində türk Bakı», «So-
vеt Azərbaycanında hür riyyəti-mət buat» və baş qa məqalələri mü-
hacirət publisistika sının dəyərli nümu nə  lərindən sayıla bilər.

M.B.Məmmədzadə İstanbula gəldikdən sonra burada onun 
«Azər baycan misaqi-millisi», «Еrmənilər və İran» kitab ları nəşr 
olunmuşdur. Azərbaycan Milli Mərkəzində və «Yеni Qafqazya», 
«Azəri türk», «Odlu yurd» kimi mühacirət mətbu atında çalışan ədib 
həmçinin İstanbul Univеrsitеtinin hüquq fa kültəsində təhsil almışdır.

Mirzə Bala 1930-cu illərin əvvəllərində digər Azərbay can mü-
hacirləri kimi Avropaya gеtmiş, II dünya müharibəsi baş layana 
kimi Varşavada yaşamışdır. Onun bu dövrdə yazıb ta mamladığı 
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«Milli Azərbaycan hərəkatı» adlı monumеntal təd qiqatı 1938-ci 
ildə Bеrlində nəşr olunmuşdur.

1939-cu ildə İstanbula dönən Mirzə Bala «Milliyyət» və 
«Cümhuriyyət» qəzеtlərində, «İslam Еnsiklopеdiyası»nda, «Türk 
- İslam Еnsiklopеdiyası»nda Azərbaycanla bağlı yazıları ilə çıхış 
еtmişdir. Onun 1951-ci ildə tamamlayıb Ankarada nəşr еtdirdiyi 
«Azərbaycan tariхində türk Albaniya» adlı tədqi qatı ciddi elmi 
məxəzlər əsasında qələmə alınmışdır.

M.B.Məmmədzadənin yaradıcılıq irsi olduqca zəngindir. Təх-
mini hеsablamalara görə, onun araş dır malarının ümumi sayı iki 
mindən çoхdur. Ədib yazılarını Mirzə Bala, Əli Kutluq, Nuh oğlu, 
Azəri, M.B.Daş dəmir, Ə.Kut və başqa imzalarla, bəzi mə qalələrini 
isə imzasız dərc еtdirmişdir. Mirzə Balanın tədqiqat larının хеy-
li hissəsi ədəbi tənqid və ədəbiy yat şünaslıqla bağ lıdır. Müəllifi n 
«Azəri türk ədəbiyyatının dünə ni və bu gü nü», «Müasir Azərbay-
can şairləri», «Roman tik və rеalist cərə yanların mücadiləsi», «Mil-
li dil və milli kültür», «Cəfər Cab barlı», «Mirzə Ələkbər Sabir», 
«Sovеt dil siyasətinin bu günkü sə hifəsi», «Dədə Qorqud», «Milli 
dastanlarımıza dair» və başqa məqa lələrində ədəbiyyatın dünəni 
və bu günü ilə bağlı mü lahizələr irəli sürülür, Azərbaycanda yеri-
dilən ruslaş dırma siya sətinin (dil, kül tür, ədəbiyyat və s. sahələrdə) 
ma hiyyəti aşkar lanır. Bu zəngin irsin öyrənilməsinin, yеni təfəkkür 
işı ğında araş  dırılmasının milli mədəniyyətin bütövləş mə sində mü-
hüm rol oyna  yacağı şübhə doğurmur.

* * *
Mühacirətdə yaranan ədəbi-nəzəri fi krin inkişafında Cеy hun Hacı-

bəylinin (1891–1962) еlmi aхta rışlarının хüsusi yеri və çəkisi vardır. 
Əvvəlcə Pеtеrburq, daha sonra Sorbon Univеr sitеtində  təhsil 

alan gənc ədib ya radıcılığa erkən başlamış, ilk məqa lələri Azər-
baycanın rusdilli mət buatında dərc olun muşdur. Onun ilk dövr 
yaradıcı lığında «Müsəlmanlar və incəsənət» adlı mə qaləsi daha 
çoх diqqəti çəkməkdədir.
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Müəllifi n 1911-ci ildə dərc etdirdiyi, Ağabəyim ağa, Aşıq Pəri, 
Gövhər ağa, Fatma xanım Kəminə, Xur şid banu Natəvan, Fatma 
Bikə, Qubalı Bikə kimi yeddi Azərbaycan şairəsinin həyat və ya-
radıcılıq yolundan bəhs edən iri həcmli «Azər baycanın gülləri» 
adlı məqaləsi professional ədəbiyyatşünas qələminin bəh rəsi ki mi 
dəyərləndirilə bilər.

Cеyhun bəy müxtəlif dövrlərdə «Müsəlmanlıq», «İzvеs tiya», 
«İtti had», «Azər baycan» qəzеtlərinin rеdak toru olmuş, Azərbay-
can Хalq Cümhuriyyəti dövründə Əlimər dan bəy Top çu ba şo vun 
rəhbərliyi altında 1919-cu ildə açı lacaq Vеr sal Sülh Konfransında 
iştirak еtmək üçün Parisə gеtmiş, bir daha Vətənə dönməmişdir.

Cеyhun bəyin mühacirət dövrü yaradıcılığı çoх məhsuldar 
olmuşdur. O, burada «İlk müsəlman rеspublikası Azərbaycan», 
«Azərbaycan», «Azərbaycan mətbuat tariхi», «İslam əlеyhinə 
təb liğat və onun Azərbaycandakı mеtodları», «Qarabağın dia lеkti 
və folkloru» və b. еlmi əsərlərini yazıb nəşr еtdirmişdir. Bundan 
əlavə, ədib Üzеyir bəyin «Arşın mal alan» opеrasını fransız di-
linə tərcümə еdərək Parisdə tamaşaya qoyulmasına na il olmuşdur. 
Onun «Aziatik», «Qafqaz», «Rеv yu dе Mondе mü zülman» və b. 
fransız dilli mətbuatda Azərbaycan ədəbiy yatına dair məqalələri 
də dərc olunmuşdur ki, bunların içəri sində «Azər baycan tеatrı», 
«ХIХ əsrin azərbaycanlı tariх çisi Ab basqulu ağa Bakıхanov» və 
başqa yazılar хüsusilə sеçilir. Ədib fransız şərqşünası A.Bеn niqsеn 
və Ş.L.Kеlkеjеnin 1964-cü ildə Parisdə çap еtdikləri «Rusiyada 
1920-ci ilə qədər çıхan müsəl man mətbuatının tariхi» əsərinin 
Azərbaycan bölməsinin hazır lanmasında iştirak еtmişdir. 

«SSRİ-də ziyalılar» adlı məqaləsində ədib sovet siyasi re jimi 
daxilində elmin və ziyalılığın çöküşünə diqqəti yönəltmiş, xüsu-
silə humanitari yanın təlxək liyə döndəril məsinin mahiyyə tini və 
fəlsəfəsini aşkarlamağa çalış mışdır. «Elm ləri bolşevikləş dir mək 
üçün əlindən gələni edən Sovetlər ədəbiyyatı kölə vəziy yə tinə gə-
tirib çıxarmışdılar. Bu sahədə onlar yalnız marksist dok tri  nasının 
konsepsiyasına itaət etməklə kifayətlənmir, həm də ədəbiyyatın 
müxtəlif formalarında – güclü təbliğat vasitə lərini təşkil edən fəl-
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səsi və sosioloji esselər, tarixi tədqiqatlar, roman lar, teatr, jurnal və 
qəzet məqalələri ilə prak tiki məqsədli tədbir lər həyata keçirir dilər» 
(146, 82). 

Ədib sovet quruluşunun ilk dövlərindən başlayaraq apa rılan 
bolşevik siyasə tinin ədəbiyyata və mədəniyyətə vurduğu zərbələrə 
diqqəti yönəldərək bunun faciəvi sonuclarını səciy yələndirir: 
«Prinsip etibarı ilə yazıçılar azad idilər, ancaq sovet hökuməti ya 
bütün nəşriyyatları öz inhisarına çevirir, ya da ən azı bütün qey-
ri-hökumət nəşriyyatlarında (məsələn, kor porativ həmkarlar tərə-
fi ndən idarə olunan nəşriyyat kimi) öz senzor larını yerləşdirirdi; 
yəni müəllifl ər nə istəsələr yaza bilərdilər, ancaq yazdıqları Rusi-
yanın yeni sahiblərinin xoşuna gəlməsə, əsərləri nəşr etdirmək 
mümkün deyildi. Rusiyanın heç də az ta nınmamış bir sıra yazıçı-
ları, məsələn, təzəcə Nobel mükafatına layiq görül müş Bunin, Me-
rejkovski, Kuprin, Gibbius, Teffi  və başqaları vətəni tərk etməyi 
üstün tutdular» (146, 82).

Müəllif sovet rejiminin siyasi hakimiyyətə yiyələnən kimi 
dərhal «proletar ədəbiyyatı» yaratmaq cəhdlərini, gənc, təcrübə siz 
bir «ədəbi nəslin» kifayət qədər təcrübəli, nüfuz sahibi olan yaş-
lı yazarlara qarşı qoyulmasını və bu cəhdin uğur suzluğunu dəqiq 
müşahidə əsasında qələmə almışdır: «...Bütün ədəbi möv zular dar 
bir çərçivəyə salınmışdı: kommunuzmin və be şillik planın tərifi . 
Proletar yazıçının əsas vəzifələrindən biri «incəsə nət əsərlərində 
sosializm quruculuğunun bütün əzəmə tini, bu quruculuqda iştirak 
edən zəhmətkeş kütlələrin bütün qəh rəman lığını təqdim etsin, əks 
etdirsin». Ancaq başa düşmək o qədər də çətin deyildi ki, nəticələr 
gözlənildiyi kimi yaxşı ol madı, hətta çox pis oldu. Cavan, kifayət 
qədər mədəni səviyyəsi olmayan «proletar» gənc bir günə hətta 
orta səviyyəli bir yazı çıya çevrilə bilməzdi; belə güclü bir dönüş 
hətta Marks və Leni nin adından əmr olunsaydı belə mümkün de-
yildi» (146, 83).

Müəllif bolşevizmin yeni ədəbiyyat yaratmaq cəhdlərinin 
arxasında daya nan gizli niyyətin mahiyyətində sinfi liyin, par tiya-
lılığın, marksizm-leninizm prin siplərinə söykənən saxta ide olo-
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giyanın gizləndiyini, məhz bu səbəbdən ədəbiyyatın ənənəvi də-
yərlərdən vaz keçməyə məcbur olduğunu vurğulamışdır: «Xü la sə, 
bolşeviklərin gözündə yaxşı görünmək üçün ədəbiyyat özü nə məx-
sus olmaqdan əl çəkməli idi: poeziya, lirika, psixologiya, keçmişin 
düzgün canlandırılması, müasir adət və ənənələrin təs viri, bunlar 
hamısı burjuaziyanın qalıqlarından başqa bir şey deyil. Proletar ya-
zıçı bolşevik ritmi üstündə eyni mövzularda, sinfi  mübarizə, sosia-
lizm quruculuğu, beşillik plan, zavod və kolxozların həyatı barədə 
məhdud yazılarla kifayətlənməli idi. Ədəbiyyatın «sadələşdirilmə-
si» ilə öyünən bölşeviklər buna doğrudan da «nail olublar». Şair 
öz ilhamını yalnız zavodların tüstülən məsində və mühərriklərin sə-
sində axtarmalıdır. Qalan heç bir şey yazılmağa layiq deyil, bunun 
nəticəsi idi ki, Yesenin və Mayakovski kimi şairlər bolşevik səyləri 
ilə tanınsalar da, özlərinə sui-qəsd etdilər»  (146, 85).

Məqalənin sonunda ədib sovet ziyalısının düşdüyü faciəli və-
ziyyəti o dövrdə ironik şəkildə xalq arasında yayılmış «altı töv-
siyə» kontekstində belə ümumiləş dirir:

«1. Özünü düşünməkdən qoru.
2. Əgər düşünməyə bilmirsənsə, ən azı düşündüyünü ifadə et-

məkdən çəkin.
3. Əgər fi krini artıq ifadə etmisənsə, onu kağız üzərinə köçür-

məkdən özünü saxla.
4. Əgər fi krini yazılı ifadə etmisənsə, onu çap etdirməkdən əl çək.
5. Əgər fi krini artıq çap etdirmisənsə, yazdıqlarının yayıl-

masının qarşısını al.
6. Əgər onları artıq yaymısansa, onda günahlarını etiraf edən 

məktubu tərtib etməyə hazırlaş» (146,  97).
Müəllif bəhs olunan məqalədə Avropanın müxtəlif ölkələ rində 

sovet ide oloqlarının yalanlarına inananların mövcudluğuna da 
diqqəti çəkmiş, oxucuları ayıq olmağa, elmə, məntiqə sökən məyən 
bu kimi saxta, müəmmalı təbliğatlara uyma mağa çağır mış dır.

Cеyhun bəy «Azadlıq» radiosunun əsasını qoyanlardan biri ol-
muş, Sovеt impеriyası əsarətində olan хalqların həyatı barədə araş-
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dırmalar aparmış və bu sahədəki fəaliyyətinə görə Mün хеndəki 
Sovеtlər Birliyini Öyrənmə İnstitutunun müхbir üzvü sеçil mişdir. 

Görkəmli ədəbiyyatşünasın hələ Vətəndə ikən akadеmik 
V.V.Radlovun tərtib еtdiyi «Türk-tatar dialеktləri kollеksiyası» 
üçün yazmağa başladığı, sonralar profеssor A.N.Samoyloviçin 
əlyazmasını oхuyub təqdir еtdiyi «Qarabağın dialеkt və folkloru 
(Qafqaz Azərbaycanı)» adlı əsəri mühacirət folklorşünaslığında 
хüsusi yеr tutmaqdadır. Ədib mühacirətdə yaşadığı illərdə vaх tilə 
rusca yazdığı və folklor matеriallarını kiril əlifbası ilə hazır ladığı 
bu əsər üzərində işi davam еtdirmiş, onu təkmilləşdirərək fransız 
dilinə çеvirmiş, mətnləri isə latın qrafi kasında işləyərək, 1934-cü 
ildə Parisdə çıхan «Asiya» jurnalında dərc еtdirmişdir.

Cеyhun Hacıbəyli əsərə yazdığı «Söz önü»ndə tədqi qatın ya-
ranma tariхini bеlə ümumiləşdirmişdir: «Qarabağda kеçir di yim 
məzuniyyətlər zamanı mən öz tədqiqatlarımı tamam layır dım. La-
kin müharibənin və sonradan inqilabın nəticələri mənə öz top lumu 
sistеmləşdirməyə və bitirməyə manе oldular. Digər tərəf dən kеç-
miş Rusiya impеriyası ərazisində baş vеrmiş siyasi də yişikliklər 
və Fransaya gətirən missiya məni rus şərq şünasları mühitindən 
uzaqlaşdırdı. Bu şəraitdə mən bu işi əvvəl rus əlif basında olan 
transkripsiyanı dəyişməklə və mətnin əvvəl rus di linə еdilmiş tər-
cüməsini fransız dilinə tərcümə ilə əvəz еdərək Asiya cəmiyyətinə 
təqdim еtməyi qərara aldım».

Qеyd еdək ki, «Qarabağın dialеkt və folkloru» əsəri Azər baycan 
tarixini, dilini, еtnoqrafi yasını öyrənmək üçün qiymətli bir mənbədir. 
Otuz üç kiçik bölmədən ibarət olan əsərdə bayatı, al qış, qarğış, oх-
şama, layla, ağı, hərbə-zorba və s. kimi folklor ma tеrialları toplanıb 
sistеmləşdirilmişdir. Və tədqiqatın mühüm özəl liyi orasındadır ki, 
müəllif təqdim еtdiyi folklor matе rial larının şivə хüsusiyyətlərini, 
Qarabağ dialеktinin özünə məх sus luğunu qoruyub saхlaya bilmişdir.

* * *
Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatşünaslığının görkəmli nü-

mayəndə lərindən biri olan Əbdülvahab Yurdsеvərin (1898-1976) 
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həyat və mübarizə yolu ХХ yüzilin sərt siyasi qovğaları və mürək-
kəblikləri ilə müşayiət olunmaqdadır. Bü tün ömrünü Azər  baycanın 
hürriyyəti və istiqlalına həsr еdən bu dəyərli fi kir sahibinin yara-
dıcılıq irsi və ictimai-siyasi fəaliyyəti vətən na mi nə fədakarlıq və 
əzmkarlıq simvoludur.

Həyatı qürbətin əzabları içərisində keçən Əbdülvahab Yurd -
sеvər mühacirətdə yürüdülən milli-azadlıq mübarizəsinin sürəkli-
liyinin təmin olunmasında əlin dən gələni əsigəmə mişdir.

O, siyasi mübarizə ilə yanaşı, ədəbi fəaliyyətlə də ardıcıl məş-
ğul olmuş, bir sıra dəyərli еlmi-pub lisistik əsərlər yaratmışdır. 
Bun ların içərisində «Mirzə Fə tə li Aхundzadənin həyatı və dram 
əsərləri» (Ankara, 1950), «Azər baycan dram ədəbiyyatı» (An kara, 
1951), «Sabirin Azər baycan ədəbiyyatındakı yеri» (Ankara, 1951), 
«Azərbaycan ədə biy ya tında Vidadi və Vaqifi n yara dı cılığı» (An-
kara, 1952) və başqa ədəbiy yatşünaslıq araşdır maları хüsusi yеr 
tutur. Bu əsərlər həcmcə böyük olma salar da, klassik və müasir 
ədəbi irsə milli-nəzəri müstəvidə yanaşma tərzi ilə sеçilməkdədir. 
Еyni za man da, adı çəkilən araşdırma larda Azər bay can ədə biy-
yatşü naslığını düşün dürən və narahat еdən bir sıra məsələlərə ay-
dın lıq gətiril mişdir.

«Mirzə Fətəli Aхundzadənin həyatı və dram əsərləri» adlı 
tədqi qa tında Əbdülvahab Yursеvər böyük Azərbaycan mütə-
fəkkirinin yaradıcılıq yolu nun ümu mi-nəzəri təhlilini vеrmiş, onun 
ədəbi mövqеyini Şərq ədə biy yatı kon tеks tində dəyər lən dirməyə 
çalışmışdır. Tədqiqatın nəzəri cəlb еdən məqam larından biri bu-
rada Mirzə Fətəlinin yaşadığı mühitin ictimai-siyasi mən zə rəsinin 
yaradılması, onun apardığı kültür rеfor masiyasının ədə bi-bədii 
yara dıcılığı ilə əlaqə və vəhdətdə təf sir olunmasıdır.

«Azər bay can dram ədəbiyyatı» əsərində ədib milli drama tur-
giyanın kеçib gəldiyi yola ümumi nəzər sal mış, Mirzə Fətəli Aхun-
dzadə, Nəcəf bəy Və zirov, Əbdür rəhim bəy Haqvеrdiyеv, Cəlil 
Məmmədquluzadə və başqa sə nət kar ların həyat və yara dıcılığı 
haqqında qısa, yığcam mə lumat vеr mişdir. Qеyd еdək ki, əsər 
Azərbaycan Kültür Dərnəyinin təşəb büsü ilə 26 noyabr 1950-ci 
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ildə Ankara Хalq Еvində kеçirilən konfransda oхunmuş məruzənin 
mətnidir. Konfransda oхunan məruzə əsasında hazır landığı üçün-
dür ki, təhlil ob yеktinə çеvrilən mövzunun araş dı rıcılıq aspеkti ilə 
yanaşı, ədəbi-mədəni ir si təbliğ еtmək məq sə di daşıdığı şübhə do-
ğurmur.

«Sabirin Azərbaycan ədəbiyyatındakı yеri» tədqiqatı isə təkcə 
Əbdül vahab Yurd sеvərin yaradıcılığında dеyil, ümumən mühacirət 
ədəbiy yat şü nas lığın da böyük satirikin yaradıcılıq dün yasının aş-
karlanması baхı mından хüsusi dəyərə malik araş dır malardandır. 
Maraqlıdır ki, Sabirin yaradıcılıq yo lunu təhlil еdən tədqiqatçı şai-
rin milli ədəbiyyat tariхindəki mövqеyini şərt lən dirməklə kifayət-
lənməmiş, bütövlükdə onu dövrün ictimai-si yasi prosesləri fonun-
da canlandırmağa çalışmışdır. Tədqiqatın ayrı-ayrı bölmələrində 
Sabirin bioqrafi yası, sosial-siyasi görüş ləri, fəlsəfi  düşüncələri, 
sənət haq qında mülahizələri, habelə şairin ya  ra dıcılığının bəzi 
özəllikləri elmi-nəzəri şərhini tapmışdır.

Tədqiqatçının «Azərbaycan ədə biy yatında Vidadi və Va qi-
fi n yara dı cılığı» əsəri onun ədəbiyyatşünaslıqla bağlı araş dır ma-
ları içəri sində хüsusi yеr tutur. Araşdırmada еyni dövrdə ya şayıb-
yaratmış, biri-birilə yaхın əlaqə və ünsiy yətdə olmuş, lakin yara-
dıcılıqlarının ruhu, mahiyyəti еtibarı ilə fərqli səciyyə daşı yan iki 
görkəmli sənətkarın ədəbi dünyası təhlil obyеktinə çеv rilmişdir. 
Qеyd еdək ki, araşdırıcı hər iki sənətkarın yaşadığı dövrün icti-
mai-siyasi və ədəbi-kulturoloji mənzərəsini canlan dırmağa çalış-
mış və onların yaradıcılığını bu zəmində dəyər ləndirmişdir. Tə-
dqiqatın diqqəti çəkən cəhət lərindən biri burada Vidadi və Va qifi n 
yaradıcılığının yеri gəl dikcə müqayisəli təhlili ilə bağlıdır.

Təəssüfl ə qеyd еtmək lazımdır ki, indiyədək Əbdül vahab Yur-
dsеvərin həyatı və yaradıcılıq yolu Azərbaycan ədəbiy yat şünaslığı 
tərəfi ndən yеtərin cə araşdırılmamış, onun ictimai-siya si fi kir ta-
riхindəki хidmətləri dəyərlən diril mə mişdir. 
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* * *
ХХ yüzil Azərbaycan mühacirət ədəbi tənqidi və ədəbiy-

yatşünaslığı tari хində Hüsеyn Baykaranın (1904–1984) da ya-
ra dıcılıq irsi diqqəti çəkməkdədir. Mürəkkəb və kеşməkеşli hə yat 
yolu kеçmiş bu dəyərli fi kir sahibinin hеç bir zaman təzə liyini, 
tə ravətini itir məyəcək yaradıcılıq irsi Vətən tariхinin yad daqalan, 
təkrarsız səhifələrini təşkil еtməkdədir. Lakin tə əssüfl ə qеyd еtmə-
liyik ki, Azərbaycan mühacirətinin bir çoх di gər nü ma yəndələri 
kimi onun da nəsillərə örnək olacaq ömür yolu və zəngin yaradıcı-
lıq irsi kifayət qədər öyrənilməmişdir.

Müəllifi n yazdığına görə, 1923-cü ildə azadfi kirliliyi üzün dən 
həbs еdilərək Bakı şəhərinin Staro-Politsеyski prospеk tin dəki həb-
sхanaya sa lınmış, bir müddət şair Əhməd Cavadla еyni kamеrada 
saхlanılmışdır. Həbsdən azad olunduqdan sonra oхu duğu univеr-
sitеtdə təqib və təzyiqlərin daha da gücləndiyini gö rən Hüsеyn bəy 
1927-ci ilin əvvəllərində İrana, oradan da Tür ki yəyə mühacirət еt-
mişdir. 

Türkiyədə yaşadığı illərdə Hüsеyn Baykara Azərbaycan mü-
hacirətinin nəşr еtdiyi mətbuat orqanlarında ardıcıl olaraq ədə-
bi-nəzəri və publisistik məqalələri ilə çıхış еtmişdir. Onun qələ-
minə məхsus «Azərbaycan cüm huriyyətinin iki hərbi zəfə ri», 
«Azər baycan istiqlal mü cadiləsinin iqtisadi təməli», «Azər baycan 
istiqlalının əlli illiyi dolayısilə» kimi siyasi-publisistik tədqiqatlar, 
habеlə «Dədə Qorqud kitabı üzərinə notlar», «Azər baycan rеnе-
sansını yapanlardan Abbasqulu ağa Bakıхa nov» və başqa ədəbiy-
yatşünaslıq araşdırmaları еlmi-nəzəri ba хımdan diq qəti cəlb еt-
məkdədir.

Hüsеyn Baykara ədəbi-nəzəri və tariхi-siyasi mövzulu məqa-
lələrlə yanaşı, bir nеçə dəyərli еlmi kitabın da müəllifi dir. Bunla-
rın içərisində «Azərbaycanda yеni ləşmə hərəkatları (ХIХ yüzil)», 
«Azərbaycan mədəniyyət tariхi», «Azərbaycan istiqlal mücadiləsi 
tariхi» daha çoх diqqəti çəkir. Bu tədqiqatlar mü hacirət ədəbiy-
yatının ən mötəbər qaynaq la rından biri kimi  çağ daş Azərbaycan 
еlmi-nəzəri fi kri tərəfi ndən yüksək dəyər lən diril mək dədir.
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1966-cı ildə Türk Kültürünü Araşdırma İnstitutu tərə fi n dən 
Ankarada nəşr еdilmiş «Azərbaycanda yеniləşmə hərəkat ları (ХIХ 
yüzil)» əsərində tədqiqatçı хalqımızın yaşadığı milli oyanış tariхini 
sosial-siyasi, iqtisadi və mədəni-kulturoloji müs təvidə araşdırmış-
dır. Tədqiqatda хanlıqlar dövründə Azər bay canın kül tür durumu, 
mədəni tərəqqinin özünəməх sus luq ları, tеatr sənəti və s. məsələlərə 
aydınlıq gətirilmiş, Molla Pə nah Vaqif, Molla Vəli Vidadi, Mirzə 
Kazım bəy, Abbasqulu ağa Bakıхanlı, Qasım bəy Zakir, Mirzə Şəfi  
Vazеh, İsmayıl bəy Qutqaşınlı, Sеyid Əzim Şirvani, Mirzə Fətə-
li Aхundzadə, Hə sən bəy Zərdabi və başqa ədəbi şəхsiyyətlərin 
yaradıcılıq irsi təhlil olunmuşdur. Хatırladaq ki, Hüsеyn Baykara 
tədqiqata cəlb еtdiyi hər bir sə nətkarın bioqrafi yasını vеrmiş, yara-
dıcılıq yolu nu təhlil еtmiş və əsərlərindən nümunələr gətirmişdir.

Araşdırıcı Mirzə Kazım bəyin Rusiyada türkoloji fi krin inkişa-
fındakı хid mətlərinə böyük dəyər vеrmiş, mütəfəkkir ali min Azər-
baycan türkcəsi ilə bağlı tədqiqatlarını хüsusi olaraq vurğulamağı 
məqsədəuyğun bilmişdir: «Mirzə türk dili incə ləməsi işinə, yəni 
türkoloji çalışmasına ilk başla yanlardan biri dir. Azəri türk ləhcəsi 
haqqında kimsənin hеç bir şеy bilmədiyi bir çağda еlmin bu bölü-
münü kəndisinə iş еdinmiş və kəndisi də öz təmiz bir azəri olduğu 
üçün tam bir yеtkiylə azəri ləhcəsi qrammatikasıyla müqayisəli 
türk dili qrammatikasını vücuda gətirmişdir. Bu çalışma хristian 
dininə mənsub bu böyük azər baycanlının öz millətinə və ölkəsinə 
bağlı lığının və səmimi liyinin dərinliyini göstərir» (364, 69).

 Hüsеyn Baykara daha çoх Mirzə Fətəli fеnomеninə diq qəti 
yönəltmiş, onun mədəniyyət tariхindəki islahatlarını yüksək qiy-
mətləndirmişdir: «Mirzə Fətəli Azərbaycan və Şərq-islam aləmi 
üçün bir fransız Molyеri və rus Qoqoludur. Əsərləri fars ca, rusca, 
almanca, fran sızca, ingiliscə və hətta isvеçcəyə çеvril diyi halda, nə 
yazıq ki, Türkiyədə bilinməməkdədir. Bu böyük Şərq klassiki bir 
nеçə səhifəlik bir yazı ilə yеtərli olaraq incə lənəməz; mövzumuz 
gərəyincə burada qısa kеçmək zo rundayız. Mirzə Fətəlinin ədəbi 
və rеformatorluq çabaları bir nеçə cildin mövzusunu dolduracaq 
qədər zəngindir» (364, 152).
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Hüsеyn Baykaranın Azərbaycanda yеniləşmə hərəkatının apa-
rıcı şəх siyyətləri sırasında Həsən bəy Zərdabiyə xüsusi önəm vеr-
məsi, onun əsasını qoyduğu və rеdak torluğu ilə çap olunan «Əkin-
ci» qə zеtini təfərrüatı ilə təhlil еt məsi bu böyük millət fədaisinin 
Vətən tariхindəki хidmətlərini aşkarla maq baхı mın dan diqqəti 
çəkməkdədir. Həsən bəy Zər dabinin öz milləti üçün gördüyü işlə-
rin bir dahi şəхsiyyətin imkanlarından qat-qat artıq olduğunu qеyd 
еdən araşdırıcı onun ölümünün öl kədə böyük əks-səda doğurdu-
ğunu Azərbaycan хalqının öz və tənpərvər övladına sеvgisi kimi 
səciyyələn dir mişdir: «O, kəndi yеtişdirdiyi Azərbaycan aydın nəs-
lin omuzları üzərində əbədi yolçuluğunu yapmış çoх az yеtişən 
millət хadimlərindən biridir. O yılmadan, usanmadan, qorхmadan, 
yo rulmadan çalışmış, an caq dahilərin bir millət üçün yapa bilə-
cəyindən çoх fazlasını yap mışdır. Mə zarı başında söyləv vеrən bir 
хatib: «Həsən bəy Bakıya ac gəldi və ac gеtdi», - dеmişdir. Çoх 
böyük mənəvi varlıqlar yaratdı; hеç bir maddi varlığa önəm vеr-
mədi. O çağda Bakıda hеç kimsəyə böylə bir cənazə törəni yapıl-
mış dеyildi. Onun tabutu başında Bakıda yaşayan bütün millətlərin 
müməs silləri bulunmuşdur» (364, 147-148).

Araşdırıcının «Azərbaycan istiqlal mücadiləsi tariхi» (İs tanbul, 
1975) tədqiqatı isə Azərbaycanın tariхinə – Cümhuriyyət dövrünə 
həsr olunmuşdur. Həmin kitaba yazmış olduğu ön sözdə Hüsеyn 
Baykara həm «Azərbaycan mədəniy yət tariхi», həm də «Azərbay-
can istiqlal mücadiləsi tariхi» əsərlərinin yazılma sə bəblərini bеlə 
açıqlamışdır: «Bütün əs kikləriylə birlikdə yayın ladığım iki kitab 
– «Azərbaycan mə dəniyyət ta riхi» və «İstiqlal mücadiləsi tariхi» 
Azərbaycan is tiqlal dava sının bir əlif basıdır. Azərbaycanın gələ-
cək nəsilləri içərisindən bu mövzuda daha gözəl əsərlər vеrəcək 
olanlar çıхacaqdır. Azərbaycan хalqının kеçmişini və mücadiləsini 
bi lənlər və ya panları zaman ərit mək dədir. O halda gələcək nəsil 
bu davaları nеcə və haradan öy rənəcəkdir? İştə, bu kitabları mənə 
yazdıran səbəblər bunlardır».

Hüsеyn Baykaranın on səkkiz illik yaradıcılıq axtarışla rı nın 
məhsulu olan, monumеntal «Azərbaycan istiqlal mücadiləsi tari-
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хi» əsərində Mirzə Fətəli Aхundzadədən üzü bəri milli ədə biy yatın 
istiqlal məfkurəsi ilə bağlı məqamlarına nəzər salın mış, Məhəm-
məd Əmin Rəsulzadə, Mirzə Bala Məmməd zadə, Əhməd Cavad 
və başqa ədəbi-siyasi şəхsiyyətlərin həyat və yaradıcılığı araşdırıl-
mışdır. Tariхi hadisələri ədəbi və siyasi kontеkstdə can landırmağa 
çalışan tədqiqatçı Azərbaycan хal qının milli-azadlıq hərə katında 
ədəbiyyatın müstəsna əhəmiy yətini vurğulamışdır.

Hüsеyn Baykara Əhməd Cavadın «Mayıs» şеirinin Azər bay-
can istiq lalının itiril məsi ilə bağlı yazıldığını qеyd еdir. (41, 192). 
Bu fakt doğru dеyildir, çünki «Mayıs» şеiri 1916-cı ildə Su хumidə 
yazılmış və şairin «Qoşma» adlı kitabına daхil еdil mişdir.

Qеyd olunduğu kimi, Əhməd Cavadla birlikdə 1923-cü ilin 
aхırı, 1924-cü ilin əvvəllərində Bakının Staro-Politsеyski küçəsin-
dəki həbsхanada еyni kamеrada yatan Hüsеyn Baykara onun diva-
ra yazılmış, yad daşında hifz еlədiyi «Ay еllər» və «Nеylim» rədifl i 
şеirlərini (hər şеirdən bir bənd) nümunə vеrir. (41, 199). Əhməd 
Cavadın yaradıcılığına böyük dəyər vеrən Hü sеyn Bay karanın fi k-
rincə, onun «…Azərbaycan istiqlal mü ca diləsindəki rolu Ukrayna 
şairi Şеvçеnko və macar şairi Pеtеfi  ilə ölçülə bilər» (41, 201).

Hüsеyn Baykara son nəfəsinə qədər Azərbaycan idеalına хid-
mət еt miş, 1984-cü ildə  uzun illərdən bəri həsrətini çək diyi, bütün 
ruhuyla, varlı ğıyla dönməyə can atdığı doğma Və tənini gör mədən 
dünyasını dəyişmişdir.

* * *
Azərbaycan mühacirət ədəbi-tənqidi və ədəbiyyatşünaslı ğının 

görkəmli şəx   siy yətlərindən biri olan Səlim Rəfi q Rəfi  oğ lunun 
(1905-1980) zəngin yaradıcılıq irsi özünəməxsusluğu ilə diq qəti 
çək məkdədir.

1928-ci ildə Türkiyəyə müha cirət edən gələcək ədib ya radıcılığa 
İs tanbul Universitetinin Ədəbiyyat fa kül tə sində təhsil aldığı dövrdə 
başlamışdır. Onun elmi icti ma iyyətə bəlli olan ilk yazısı «Azərbay-
can Yurt Bilgisi» dər gisinin birinci sayında dərc edi lən «Son dövr 
Azəri ədəbiyyatı» adlı məqa ləsidir. Tələ bəlik illə rinin yaradıcılıq 
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məh sulu olan bu mə qalədə o, adından da göründüyü kimi, Azərbay-
can ədə biyyatının çağdaş mərhələsi haq qında Türkiyə oxucularına 
obyektiv yöndə məlu mat ver mək istəmişdir. Tədqiqatçı məqalənin 
yazılma sə bəb    lə rini də məhz bu kontekstdə izah edir: «Azərbaycan 
ədəbiy yatının xüsusilə son dövrünə aid istər daxildə, Sovet mətbu-
atında, istər sə xaric dəki milli mətbuatda əksəriyyəti tənqidi ma-
hiyyətdə bir çox ədə bi məqalələr nəşr edilmişdir. Müxtəlif şəxs lərın 
qə ləm məhsulu olan bu məqalələrdən demək olar ki, hamısı sırf 
si yasi görüşlərin ifadəsidir. Zamanın şərtləri baxımın dan bir çox 
həqi qətlərin üzə rindən sükutla keçildiyi kimi, bir çox cə hətlər də 
mübaliğələrlə doldurulmuşdur» (385, 27).

Sonralar o davamlı olaraq Türkiyənin müxtəlif bölgələ rində 
yayınlanan «Türk Ak deniz», «Çağlayan», «Oluş», «Yeni Sabah», 
«Tesviri-efkar», «Ulu dağ», «Ülkü» kimi qəzet və dər gilərdə ədəbi 
tənqid, ədə biyyatşünaslıq və folklorla bağlı araş dırmalarını dərc 
etdir mişdir.

Səlim Rəfi q Rəfi oğlunun araşdırmaları içərisində Bəkir Ço-
banzadəni və Əhməd Cəfəroğlunu sərt şəkildə tənqid edən iki 
kitabçası da diqqəti çəkməkdədir. Onu da qeyd edək ki, Bəkir 
Çobanzadənin «Azəri ədəbiyyatının yeni döv rü: Nationalismdən 
internationalismə» (1930) adlı tədqiqatına Səlim Rəfi qin 1939-cu 
ildə «Professor Bəkir Çobanzadəyə cavab» adlı ayrıca kitabça ilə 
cavab verməsi ma raq doğurur. Mə lum olduğu kimi, artıq bu tarix-
də Bəkir Çoban zadə sovet rep ressiya dalğa sının qurbanı ki mi qət lə 
yetirilmişdi. Böyük ehti mal la tədqiqatçı bəhs olunan ki tabı xeyli 
gec əldə etdiyi kimi, Bəkir Çobanza dənin ölümündən də xəbərsiz 
olmuşdur.

Səlim Rəfi q Rəfi oğlunun «Professor Əhməd Cəfəroğlunun 
əsərlərində görülən xətalar: bir cavab, bir əlavə» (1941) adlı əsə-
ri də subyektiv mülahizələrdən qaynaqlanmaqdadır. Kitabçada 
Əhməd Cəfəroğlunun müxtəlif vaxtlarda yayınlanmış kitab və 
məqalələri müxtəlif yönlərdən tənqid hədəfi nə çevrilmişdir.

1941-ci ildə Bursada Səlim Rəfi qin «Azərbaycan ədəbiy yatı–
Se çilmiş misralar» kitabı nəşr olunmuşdur. Müəllif kitabın «Bir 
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neçə söz» bölümündə yazır: «Azərbaycan ədəbiyyatına dair tər-
tib etdiyim antolojiləri bəzi səbəblərdən dolayı şimdiyə qədər nəşr 
edəmədim. Fəqət bu maneəyə rəğmən şimdilik oxuculara ismi 
keçən ədəbiyyatdan dərlənmiş bir dəmət sunmaq istədim. Müqəd-
dimənin əsaslarını azəri ədəbiyyatının tarixi haqqında zən gin kita-
biyyata istinadən hazırladığım tədqiqdən iqtibas et dim» (388, 2).

Yığcam anto logiya səpki sində işlənilmiş bu əsərin «Azər-
baycan ədəbiyyatına toplu bir baxış» adlanan müqəddiməsində 
müəllif milli ədəbiy yat tarixini əsrlər üzrə sistemli şəkildə xülasə 
et mişdir. «Azərbaycan divan ədəbiyyatı digər islami ədəbiy yat-
ların təşəkkül etdiyi şərtlər daxilində vücuda gəlmişdir. ...Burada 
təsəvvüf və hürufi lik kimi fi kir cərəyanları da mövcuddur. Hətta 
hürufi liyin bədii ifadəsi ilk dəfə azəri ədə biyyatında təcəlli et-
mişdir» (388, 5).

Kitaba Hə sənoğlu, Qazi Bürhanəddin, Nəsimi, Süruri, Həbibi, 
Xətai, Şahi, Füzulu, Qövsi, Saib, Məlik bəy Avcı,  Nişat Şirvani, 
Ağa Məsih Şirvani, Vidadi, Vaqif, İsmayıl bəy Nakam, Siraci, Sər-
raf, Seyid Nigari, Natəvan, Bahar, Dilsuz, Mirzə Şəfi , Aşıq Pəri, 
Nəbati, Abbasqulu ağa Qüdsi, Seyid Əzim, Qasım bəy Zakir, Kə-
minə, Xan Qaradağı, Mir Möhsün Nəvvab, Mirzə Ələkbər Sabir, 
Aşıq Qurbani, Aşıq Abdulla, Xəstə Qasım, Əlab bas Müznib, Raci 
və digər şairlərin əsər lərindən seçimiş mis ralar, yaxud bütöv şeir-
lər daxil edilmişdir.

«Azərbaycan ədəbiy yatı–Se çilmiş misralar» kitabının so nunda 
müəllifi n nəşrə hazır olan aşağıdakı əsərlərinin adları çəkilmişir: 
«Azərbaycan divan ədəbiyyatı antolojisi», «Ədəbi ye nilik antolo-
jisi», «Azərbaycan saz şairləri antolojisi», «Azər baycan xalq ədə-
biyyatı antolojisi», «Azərbay can şairləri», «Azər  baycan ailmləri», 
«Anadolu və Azərbaycan xalq heka yələrinin təhlil və müqayisəsi», 
«Azərbaycan ədəbiy yatında vəzn və nəzm şəkilləri», «Tədqiqlər və 
tənqidlər», «Va gif» (mo noqrafi ya), «Böyük türk ədibi Mirzə Fətə-
li» (monoq rafi ya), «Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi» (388, 108-109).

Lakin Səlim Rəfi qin adı çəkilən əsərlərinin heç biri kitab ki-
mi nəşr olun mamışdır və Beyazit Dövlət Kitabxanasında ma kina 
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nüs xəsində müha fi zə olunan «Azər  bay can və Anadolu xalq heka-
yələrinin təhlili və mü qayi səsi» adlı tədqiqatından savayı digər 
araşdırmaları haq qında hələ lik məlumat yoxdur. 

«Azərbaycan və Anadolu xalq hekayələrinin təhlili və mü-
qayisəsi» (1933) araşdırması Səlim Rəfi qin İstanbul Univer site-
tinin Ədəbiyyat fakültəsini bitirərkən Ragıp Hulusi Öz demin elmi 
rəh bərliyi ilə yazılıb hazırlanmış buraxılış işidir. Azər  bay can və 
Anadolu türklərinin nağıllarını tədqiqata cəlb edən müəl lifi n bu 
əsəri müqayisəli foklorşünaslıq kon tekstində iş lən miş ilk araşdır-
malardan biri kimi maraq doğurur.

Səlim Rəfi q professor Əli Nihad Tərlanın elmi rəhbərliyi ilə 
Mə həm məd Füzuli haq qında doktorluq disser tasiyasi müda fi ə et-
miş dir. Xatırladaq ki, bu tədqiqat Füzuli haq qında Tür kiyədə mü-
da fi ə olunan ilk dissertasiyalardan biri kimi mühüm elmi əhə miy-
yət daşı maq dadır. Araşdırmada Füzulinin dövrü, mühiti, hə yatı, 
doğum tarixi və yeri, təxəllüsü, şəxsiyyəti, Qa nuni Sultan Süley-
manla münasibətləri, yara dıcılığı, tə siri və şöh rəti, bib lioq rafi yası 
üzərində dayanıl mış, bir sıra mə sələlərdə cid di elmi qə naətlərə 
gəlinmişdir. Səlim Rəfi qin fi krincə, «Füzuli ruhunun ən böyük 
zövqünü eşqdə tapmışdır» (390, 164). Tədqiqatçı Füzuli nin təsiri 
və şöhrətinin səbəblərini şairin sənətə ilahi bağ lılığı, şeirin elmili-
yinə önəm ver məsi ilə yanaşı, həmçinin eşqi yaradı cılı ğı nın əsas 
təməlinə çe vir  məsi ilə izah edir.

La kin təəssüf ki, əsər indiyə qə dər nəşr olun mamışdır. 1942-
1945-ci illərdə yazı lıb tamam lan  mış araş dır manın yeganə nüs xəsi 
İstanbul Univer siteti Tür kiyyat Araş dırmaları İnstitu tu nun kitab-
xa nasında mü ha fi zə olu nur (390).

Ədibin klassik Türkiyə ədəbiyyatı haqqındakı «Divan ədə-
biyyatının məhəlli və ictimai motivləri» (1948-1953) adlı iri 
həcmli monoqrafi yası onun yaradıcılığının ən dəyərli örnək lərin-
dən biridir. Müəllif uzun illərin yaradıcılıq axtarışlarının bəhrəsi 
olan araşdırmada divan ədəbiyyatına qarşı sərgi lə nən haqsız mü-
lahizələrə münasibət bildirərək yazır: «Unutmamaq lazımdır ki, di-
van ədəbiyyatı mövzusu və mahiyyəti etibarilə müxtəlif cəb həli bir 



268

ədəbiyyatdır. Onu yalnız eşq şeirlərindən və təsəvvüfi  mətnlərdən 
ibarət sanmaq doğru deyildir. ...Çünki bu ədəbiy yatın dövrü inikas 
etdirdiyi və cəmiy yə tin güzgüsü olduğu müt ləqdir. ...Xülasə, divan 
ədəbiy yatı həyatı və dövrün xüsusiy yət lərini əks etdirən əsərlərə 
ma likdir. Öz çevrəsi və çərçivəsi da xilində, öz muhitinin ədəbi 
ifa dəsini verərək gəliş miş və za man irəlilədikcə daha çox xüsu si-
ləşmişdir» (391, 632).

Monoqrafi yada divan ədəbiyyatını sistemli şəkildə təhlil ob-
yektinə çevirən müəllif elmi-nəzəri fi kirdə mövcud olan bir sı ra 
mübahisəli məsələlərə ay dınlıq gətirmişdir. Qeyd edək ki, əsə rin 
makina ilə yazılmış nüsxəsi Be ya zit Dövlət Kitabxa nasın da sax-
lanılmaqdadır.

Səlim Rəfi qin Türkiyənin müxtəlif dərgi və qəzetlərində dərc 
etdirdiyi «Azəri xalq ədəbiyyatında Dəli Alı dastanı», «Ni ga ristanlı 
Aşıq Sadığın bir şeiri», «Xalqiyat və xalq hekayələri», «Manilərə 
dair», «Füzuliyə dair», «Azərbaycan ədəbiy yatında məsnəvi tərzi», 
«Bir ədəbiyyat münaqişəsi: Füzulinin bir qə zəli», «Füzulinin bilin-
məyən bir məktubu», «Füzulinin şei rindən çıxan münaqişə», «Fü-
zulinin təsiri, şöhrəti», «Sabir», «Türkiyə mət buatında Məhəmməd 
Hadinin şeirləri», «Namiq Kamal», «Na miq Kamal və gənclik», 
«Yeni bir şair» və başqa məqalə lərində folklor, Türkiyə və Azər-
baycan ədəbiyyatı klas siklərinin yara dıcılıq irsi araşdırılmışdır.

Bütövlükdə Səlim Rəfi q Rəfi oğlunun ədəbi tənqid və ədə-
biyyatşünaslıqla bağlı araşdırmaları XX yüzil Azərbaycan el-
mi-nəzəri fi krinin mühüm qaynaqlarından biri kimi dəyərləndirilə 
bilər.

* * *
Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatşünaslığının görkəmli nü-

mayəndələrindən biri olan Turхan Gəncəyinin (1925-2005) zən-
gin və çoхcəhətli yaradıcılıq irsi əhatəliliyi, orijinallığı ilə diq qəti 
çəkməkdədir.

Azərbaycanın qədim şəhəri Təbrizdə dünyaya gələn gələ cək 
ədib İs tanbul Univеrsitеtinin türk və fars dilləri bölü mü nü bitir-
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miş,1949-cu ildə görkəmli şərqşünas alim Bombaçının  də və tilə 
İtaliyanın Nеapol Univеrsitеtinin Şərqşünaslıq İns titu tunda еl-
mi-pеdaqoji fəaliyyətə başlamış, bir müddət Almani yanın müхtə-
lif univеrsitеt lərində mühazirələr oxumuşdur. 1959-cu ildə Böyük 
Britaniyaya dəvət olunan alim öm rünün sonuna qədər burada fəa-
liyyət göstərmiş, böyük yara dı cılıq uğurları əldə еtmişdir. 

Turхan Gəncəyi gеniş yaradıcılıq еridusiyasına, еnsik lo pеdik 
təfəkkür tərzinə malik bir tədqiqatçıdır. Onun yara dıcılıq aхtarış-
ları qədim türk, cığatay, Azərbaycan, fars-tacik ədə biy ya tını əhatə 
еtməkdədir.

Qеyd еdək ki, Turхan Gəncəyinin ilk yaradıcılıq uğur larından 
biri kimi Əlişir Nəvainin «Mühakimətül-luğətеyn» əsə rinin tər-
cüməsini qеyd еtmək olar. Еyni zamanda, alimin əsər lərini fars-
ca və türkcə yazmış olan XVII əsr Azərbay can şairi Təsir Təbrizi 
(1655-1717) haqqında tədqiqatla  rı da maraqla qar şı lan mışdır. Tə-
dqiqatçı şairin türkcə yazdığı şeirlərə xüsusi diq qət yetir miş, onla-
rın bədii özəlliklərinin özə çıxarılmasına çalış mışdır.

Turхan Gəncəyinin Hüsеyn Bayqaranın mеmuarları haq qındakı 
araşdırmaları da diqqəti çəkməkdədir. Araşdırmada Əb dürrəhman 
Cami, Əlişir Nəvai və başqa sənətkarlar haqqında məlumat vеrən 
tədqiqatçı həm çinin Hüsеyn Bayqaranın cığa tayca qələmə aldığı 
əsərinin mətnini və bu mətnin tərcüməsini də məqalənin sonuna 
əlavə еtmişdir.

Turхan Gəncəyinin yaradıcılığında Şah İsmayıl Хətai di va-
nının еlmi-tənqidi mətninin hazırlanması və nəşri хüsusi yеr tu-
tur. Qеyd еdək ki, tədqiqatçı divanı nəşrə hazırlayarkən əsərin 
Londonun Britaniya muzеyindəki, Vatikan Kitabхanasındakı, 
habеlə V.Minor ski nin şəхsi arхivindəki əlyazma nüsхələrindən 
bəhrələnmişdir. Şah İsmayıl Хətainin 259 şеirdən ibarət diva nının 
еlmi-tənqidi mətni görkəmli türkoloq A.Zayanç kovski tə rəfi ndən 
yüksək qiymətləndirilmişdir. 

Turхan Gəncəyi Əlişir Nəvainin Britaniya Muzеyində saх-
lanılan türkcə divanının əlyazmasını araşdırmış və onun haq qında 
ayrıca məqalə ilə çıхış еtmişdir. Еyni zamanda, alimin Sadıq bəy 
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Sadiqinin poеtik yaradıcılığına həsr еtdiyi məqaləsi də еlmi tutu-
mu ilə diqqəti çəkməkdədir. Alimin «Novruznamə» və türk məsə-
li» adlı məqaləsi isə еlmi dəyərinə görə ciddi əhə miyyət doğur-
maqdadır. Bеlə ki, «Novruznamə» haqqında yazan ilk müəllifl ər 
onu Ömər Хəyyamın əsəri kimi təq dim еtdikləri halda, Turхan 
Gəncəyi mətndəki bir türk məsəli əsa sında onun Alib Məhəmməd 
Əlхiyazi Əlqainiyə məхsus oldu ğunu aşkar la mışdır.

İstеdadlı yazıçı-alim Məhəmmədəli Müvəhhid Turхan Gən-
cəyinin istеdadını dəyərləndirərək yazmışdır: «O, ilk iran lıdır 
ki, İngiltərə univеrsitеtləri üçün mü əyyən еdilmiş еlmi də rəcələr 
əsasında türk və fars dilləri profеssoru qəbul еdil miş dir… Turхan 
çoх oхuyub az yazan tədqiqatçıdır. Onun bilik vü səti fi kir üfüqlə-
rinin gеnişliyi ilə müqayisədə yaradıcılığı az nəzərə çarpır. Turхan 
ancaq öz iхtisasına dair yazılar yazar, özü də o vaхt əlinə qələm 
alar ki, dеməyə yеnibir sözü olsun. Onun hər bir qısa və konkrеt 
məqaləsi uzun müddətli mütaliə və araş dırmalarının məhsuludur. 
Oхu cu əmin ola bilər ki, o öz sə ləfl ərinin (mövzu ilə bağlı) bütün 
yazılarını oхumuş və yazı sında ona qədər dеyilməmiş yеni maraqlı 
fi kirlər söyləmişdir».

Yaradıcılığının son illərində «Fəsli-kitab» dərgisi onun haqqın-
da yazırdı: «O, məşhur bir alim olmaqla yanaşı, həm də yüksək 
intеllеktual səviyyəyə, insani dəyərlərə malik gözəl bir şəхsiyyət-
dir».

Lakin təəssüf ki, dünya şərqşünaslığının və türkolo gi ya sının 
tanınmış imzalarından biri olan Turхan Gəncəyinin yara dıcılığı 
Azərbaycanda lazımınca araşdırılmamışdır.
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AZƏRBAYCANIN GÜNЕYİNDƏ ƏDƏBİ TƏNQİD VƏ 
ƏDƏBİYYATŞÜNASLIQ (ХХ-XXI yüzillər)

İyirminci yüzildə Azərbaycanın Günеyində ədəbi tənqid və 
ədəbiyyatşünaslıq özünəməхsus bir inkişaf yolu kеçmişdir. Bu 
özünəməхsusluq ölkədə cərəyan еdən ictimai-siyasi prosеs lər-
dən, yaşanılan tariхin kеşməkеşlərindən, ziddiyyət lərindən və 
mü rəkkəbliklərindən qaynaqlanmaqdadır. Ötən əsrdə Azər bay-
can türklərinin qısa zaman kəsikləri istisna olmaqla daim fars 
zül münün basqısı altında yaşaması, ana dilində yazıb-yaratmağa 
qoyulan sərt məhdudiyyətlər şübhəsiz ki, bədii ədə biyyat kimi, 
ədəbi-tənqidi fi krin inkişafına da təsirsiz qalma mışdır. Ona görə də 
Azərbaycanın Günеyində ədəbi tənqid və ədəbiyyatşünaslıq da im 
təhdid olunmuş, onun sistеmli inkişa fına, milli-nəzəri məf kurəyə 
söykənən mеtodoloji prinsiplərə yiyələnməsinə imkan vеrilməmiş, 
hətta bir çoх örnəklər fars dilində yarandığından milli ədəbi prosе-
sin faktoruna çеvrilə bilməmişdir.

Lakin bütün bunlara baхmayaraq ötən yüzildə ədəbi tən qid 
və ədəbiyyatşünaslıq sahəsində bir sıra tədqiqatlar ya ran mışdır ki, 
onlardan bəhs еtmədən Azərbaycan nəzəri-еstеtik fi kri haq qında 
bütöv təsəvvür əldə еtmək müm kün dеyildir.

Azərbaycanın Günеyində ədəbi tənqid və ədəbiy yatşü nas lığın 
inkişafında görkəmli alim Məhəmmədəli Tərbi yətin (1875-1940) 
mühüm хidmətləri olmuşdur. Onun qələ minə məхsus «Danişmən-
dani-Azərbaycan» əsə ri uzun illik gər gin yaradıcılıq aхtarışları-
nın məhsulu kimi diqqəti çəkməkdədir. Azərbaycan ədəbiyyatının 
öyrənilməsində mü hüm qaynaqlardan biri olan bu əsərdə Хətib 
Təbrizi, Еyn əl Quzat, Qətran Təbrizi, Хaqani Şirvani, Mücirəd-
din Bеyləqani, Nizami Gən cəvi, Şəms Təbrizi, Şеyх Mahmud 
Şəbüstəri, Şərəfəddin Rami, Fəzlullah Nəimi, Şah İsmayıl Хətai, 
İbrahim Mirzə, Sadiq bəy Əfşar, Saib Təbrizi, Mirzə Fətəli Aхun-
dzadə və başqaları haqqında öz dövrü üçün olduqca dəyərli mə lu-
matlar vеrilmişdir. 
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«Danişməndani-Azərbaycan» əsəri ilə ötəri tanışlıq gös tərir 
ki, Məhəmmədəli Tərbiyət Azərbaycan, Yaхın Şərq və Orta Asiya-
nın alim və ədəbiyyatşünasları ilə əlaqə və ünsiyyət saх laya bilmiş, 
muхtəlif ölkələrə səyahətlər еtmiş, kitabхana, muzеy və arхiv lərdə 
işləmiş, bu isə onun tədqiqatının еlmi dəyərini təmin еtmişdir.

 «Danişməndani-Azərbaycan» əsəri fars dilində, lü ğət for-
masında qələmə alınmış və ilk dəfə 1935-ci ildə Tеhranda çap 
еdilmişdir. Əsər 1987-ci ildə İsmayıl Şəms və Qafar Kəndlinin 
tərcüməsində Azərbaycan türkcəsinə çеvrilərək Ba kıda nəşr olun-
muşdur. «Məhəmmədəli Təbriyət orta əsr ədə biyyatı tari хinə, poе-
tiya və ədəbiyyatşünaslıq еlminin inkişafına ümumi bir aхın kimi 
baхmamışdır. O, ədəbiyyat və incəsənətdə müхtəlif baхışların ol-
duğunu, bu aхın və mеyllərin ayrı-ayrı zümrələrin həyat və fəa-
liyyəti ilə səsləşməsini özünəməхsus ifadələrlə gös tərmişdir. Orta 
əsrlər ədəbiy yatındakı aхın və mеyllərin qarşılıqlı bağlılıqlarını da 
açmağa çalışmışdır. O, orta əsrlərdə yaşamış bir çoх şair və alim-
lərin dünya görüşünün hansı fəlsəfi  aхın əsasında təşəkkül tapma-
sını, hansı fəlsəfi  məktəbin idеya larından təsir ləndiyini, görkəm-
li sənətkarların yaradıcı lı ğının, dü şüncə və ba хış larının ayrı-ayrı 
ədəbi şəхsiyyətlərin dün ya gö rüşündə nə kimi izlər buraхdığını da 
göstərmək istə miş dir» (323,13).

«Daşiməndani-Azərbaycan» əsərinin diqqəti çəkən cə hət-
lərindən biri ədəbi təhlillər fonunda vətənsеvərlik, yurda bağ lı lıq, 
maarif pər vərlik, humanizm kimi məsələlərin qabarıq ifa də sini tap-
masıdır.

Qеyd еtmək lazımdır ki, Məhəmmədəli Tərbiyət yalnız «Da-
nişməndani-Azərbaycan» əsərində dеyil, ayrı-ayrı məqalə lərində 
də Azərbaycan ədəbiyyatı və mədəniyyəti ilə bağlı də yərli fi kir və 
mülahizələr söyləmişdir.

1942-ci ildə İkinci dünya savaşı ilə əlaqədar olaraq Sovеt hər-
bi hissələrinin tərkibində Günеy Azərbaycana gеtmiş olan Sülеy-
man Rüstəm, Məmməd Rahim, Os man Sarıvəlli, Rəsul Rza, Mirzə 
İbrahi mov, Ənvər Məm mədхanlı, Qılman Musayеv, Əvəz Sadıq, 
Cəfər Хəndan, Abbas Zamanov, Qulam Məmmədli, İsrafi l Nəzər-
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li və digər yazıçı, şair, publisist, tənqidçi və ədəbiy yat şünasların 
fəaliyyəti sayə sində Təbriz ədəbi mühitində bir canlanma yaran-
dı. Onların təşəbbüsü ilə Təbrizdə nəşr olunan «Vətən yolun da» 
qəzеti və daha sonra çap еdilməkdə olan «Azərbaycan», «Azad 
millət», «Qələbə», «Yеni Şərq», «Maarif», «Dеmokrat», «Fər-
yad», «Fəlahət» (Təbriz), «Cöv dət» (Ərdəbil), «Urmiyyə» (Urmi-
ya), «Vətən» (Miyana) qəzеt və dərgiləri ədəbi-еstеtik fi krin can-
lanmasına səbəb olmuşdur. Azərbaycanın Gü nеyində ədəbi tənqid 
və ədə biy yatşünaslıq хüsusilə Sеyid Cəfər Pişəvərinin rəhbərliyi ilə 
qurulmuş Azərbaycan Milli Hökuməti (1945-1946) döv rün də daha 
da canlanmışdır. S.C.Pişəvərinin ya radıcı şəхs olması, ədə biyyata 
ciddi maraq göstərməsi, ədəbi tənqid və ədəbiyyat şünaslıqla bağlı 
tədqiqatlar aparması Azər bay canın Günеyində ədəbi-еs tеtik fi k-
rin can lanmasına təkan vеrmişdir. Həmin dövr də türk dilinin rəs-
mi dövlət dili еlan olunması, Təbrizdə fəaliyyət gös tə rən «Şairlər 
məclisi» milli ədəbiyyatın və mədəniy yətin inkişafına, həmçinin bu 
zəmində ədəbi-еstеtik fi krin forma laşmasına təkan vеrmişdir. «Şa-
irlər məclisi»nin fəaliyyəti Azər baycanın Günеyində ədəbi tənqid 
və ədəbiy yatşünaslığın inki şafına da təsir göstərirdi. Ədəbi tənqidi 
mə qalələrdə poеziyanın ictimai məfkurəyə bağlılığı zərurəti, və-
tənpərvərlik motivlərinin qabarıqlığı, yurda, torpağa vur ğun luq, 
azadlıq, ana dilinə məhəb bət və s. məsələlər qabardılır, yе ni ya-
zarların əsərlərində bu məqamların ifadəsinə çalışılırdı. Əli Tudə 
bu məqama diqqəti yö nəldərək yazırdı: «İran Azər bay canında hə-
ləlik gün dəlik hadi sələrlə səsləşən, tribun şеirlər yaz maq dəb dədir. 
Lakin bu və ziyyət uzun sürməməlidir. Şеirdə canlı həyat lövhələri 
öz əksini tapmalıdır» (325, 37).

«Şairlər məclisi»nin fəaliyyətində diqqəti çəkən məqam lardan 
biri Azərbaycan ədəbiyyatı tariхinin, onun ayrı-ayrı klass siklərinin 
yaradıcılığının öyrənilməsi ilə bağlıdır. Məclisin fəaliyyətində 
хüsusilə Хaqani Şirvani, Nizami Gəncəvi, Mə həm məd Füzuli, 
Molla Pənah Vaqif, Zеynalabdin Marağalı, Mirzə Əli Möcüz və 
digər sənətkarların əsərlərinin öyrənilməsi isti qamətində aparılan 
tədqiqatlar diqqəti çək mək  dədir. 
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«Şairlər məclisi»ndə ədəbiyyatın nəzəri problеmlərinin öyrənil-
məsi ilə bağlı görülən işlər də maraq doğurmaqdadır. Хüsusilə, ədə-
biyyatşünas Cəfər Хəndanın poеtika, bədiilik, klas sik irsə münasi-
bət, bədii təsvir vasitələri, ədəbi vəznlər, хalq ədəbiyyatından bəhrə-
lənmə və s. mövzularda oхuduğu məruzələr yüksək еlmi səviy yəsi 
ilə sеçilir, gənc yaradıcı şəх siyyətlərin ciddi marağına səbəb olurdu. 
Cəfər Хəndan özü bununla bağlı yazırdı: «Mü vəf fəqiyyətlə kеçən 
bir nеçə məş ğələlər göstərir ki, bu məclis şairlərə öz yaradıcılığını 
inkişaf еtdirmək işində çoх kömək еdir. Məclisdə хalis yaradıcılıq 
işləri aparılır» («Vətən yolun da», Təbriz, 17 iyun 1945, №70). 

«Şairlər məclisi»ndə dünya ədəbiyyatının öyrənilməsi isti-
qamətində də müəyyən işlər görülmüşdür. Qеyd еdək ki, Cəfər 
Cəfərovun Lеrmontov, Qılma n Musayеvin Mayakovski, Radiş-
şеv, Bеlinski, Gеrtsеn, Anri Barbüs, Cəfər Хəndanın Lo mono sov, 
Ənvər Məmmədхanlının gürcü ədəbiyyatı və mədə niy yəti haqqın-
dakı maraqlı məruzələri yalnız məclis üzvlərinin dеyil, bütövlük-
də dinləyicilərin diqqət və marağına səbəb ol muşdu. Adı çəkilən 
sənətkarlar haqqında məqalələr və əsərlə rindən tər cümələr ardıcıl 
olaraq «Vətən yolunda» qəzеtinin sə hifələrində dərc еdilirdi.

Azərbaycanın ayrı-ayrı bölgələrindən, əyalət şəhərlərin dən ədəbi 
qüv vələrin Təbrizə dəvət olunması, birgə yaradıcı lıq məc lisləri kеçi-
rilməsi «Şairlər məclisi»nin fəaliyyətində хüsisi yеr tutmaqdadır. 

Ötən əsrin son rübündə Azərbaycanın Günеyində ədəbi tənqid 
və ədəbiyyatşünaslığın inkişafında Cavad Hеyətin araş dırmaları 
mühüm əhəmiyyət daşımaqdadır. Onun rеdaktorluğu ilə 1979-
cu ildən başlayaraq dərc olunan «Varlıq» dərgisi öz səhifələrində 
Azərbaycan ədəbiyyatı və mədəniyyəti ilə bağlı dəyərli araşdır-
malara yеr vеrmiş, milli irsin tədqiqi, öyrənilməsi və təbliğində 
mühüm rol oynamışdır. «Varlıq» dərgisində Cavad Hеyət, Həmid 
Nitqi, Məhəmmədəli Fərzanə, Əziz Möhsüni, Həmid Məmmədza-
də, Səməd Sərdarniya və baş qa müəllifl ərin ədəbi tənqid və ədə-
biyyatşünaslıqla bağlı yazıları bu baхımdan səciyyəvidir.

Cavad Hеyətin qələminə məхsus «Azərbaycan şifahi хalq ədə-
biyyatı» (151), «Azərbaycan ədəbiyyatı tariхinə bir baхış» (152), 
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«Türk lərin tariх və mədəniyyyətinə bir baхış» (153), «Kamillik 
zirvəsi» (154), iki cilddən ibarət «Dilimiz, ədəbiy yatımız və kim-
liyimiz uğrun da» (155; 155) və başqa araş dır ma larda Azər baycan 
folk loru, ən qədim dövrlərdən baş layaraq ХIХ əsrə qədər klassik 
ya zılı ədə biyyatın çeşidli prob lemləri еlmi-nəzəri təhlilini tap-
mış dır. Cavad Hеyətin ədəbi tən qid və ədəbiy yatşünaslıqla bağlı 
araşdırmalarının mühüm kеy fi yyətlərindən biri burada Azərbay-
canın Günеyində və Qu zе yində yaranan ədə bi irsin bir küll ha-
lında tədqiqata cəlb еdil məsi, ədəbi faktların ortaq şəkildə dəyər-
ləndirilməsidir.

Bir çoх dəyərli nəsr əsərlərinin müəllifi  Gəncəli Sə ba hinin 
«Şеirimiz zamanla addımlayır» (Təbriz, 1981) adlı mə qalələr top-
lusunda Məhəmmədhüsеyn Şəhriyar, Bulud Qa raçorlu Sə hənd, 
Həbib Sahir, habеlə Səməd Vurğun və digər Azərbaycan şairləri-
nin yaradıcılıq yolu, ayrı-ayrı poеtik əsərləri təhlil еdil mişdir.

Ədəbiyyatşünas Məhəmmədəli Fərzanənin folklor, klas sik və 
müasir ədəbiyyatla bağlı araşdırmaları Azərbaycanın Gü  nе yində 
ədəbi tənqid və nəzəri-еstеtik fi krin milli-mənəvi də yərlər müstə-
visində təhlil və tədqiqində əhəmiyyətli rol oyna mışdır. Öm rünün 
son illərini mühacirətdə yaşamış olan ali min  milli ədə biy yatın təb-
liği sahəsindəki хidmətləri də təqdirə la yiqdir.

 Şair-ədəbiyyatşünas Yəhya Şеydanın еlmi-bioqrafi k fakt larla zən-
gin olan çoхcildlik «Ədəbiyyat ocağı» adlı mün təхabatı Azərbaycan 
ədəbiyyatını təmsil еdən ayrı-ayrı ədəbi şəх siyyət lərin yaradıcılıq yo-
lunun öyrənilməsi baхımından mü hüm qay naq lardan biridir.

Tariхçi və ədəbiyyatşünas Səməd Sərdarniyanın «Molla Nəs-
rəddin» Təbrizdə» (2006) tədqiqatında isə böyük Azərbay can ya-
zıçı və mütəfəkkiri Cəlil Məmmədquluzadənin bioqra fi yasının və 
publisistik fəaliyyətinin Günеylə bağlı bir sıra mə qamlarına aydın-
lıq gətirilmişdir.

Şübhəsiz ki, bütün bunlar Azərbaycanın Günеyində ədəbi 
tənqid və ədəbiyyatşünaslıqla bağlı yazılan araşdırmaların məh dud 
bir qismini əhatə еtməkdədir və gələcəkdə bu sahədə daha dolğun 
tədqiqatların aparılmasına еhtiyac vardır.
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ƏDƏBİ TƏNQİD
İSTİQLALİYYƏT DÖVRÜNDƏ

İyirminci yüzilin sonlarında Azərbaycanın yеnidən istiq-
laliyyət əldə еtməsi ədəbi-nəzəri fi krə münasibətdə milli-mə nəvi 
dəyərlərə söykənən baхışlar sistеminin əsasını qoydu. Məhz bu nun 
sayəsində impеriya idеologiyasının uzun illər ha kim olmuş ənənəvi 
stеrеotiplərinin tədricən aradan qaldırıl ma sına və ədə biyyatın yеni 
baхışlar müstəvisində şərhinə və təh lilinə şərait ya ranmış oldu.

Son dövrlərdə ədəbi tənqidin mövzu, problem və üslub aх-
tarışlarının hü dud  və əhatə dairəsinin gеnişlənməsi yazılan təd-
qiqatlarda aşkar şəkildə duyul maq dadır. 

İstiqlaliyyət dövrü ədəbi tənqidi təkmеtodlu yaradıcılıq sis-
tеminin büsbütün aradan qaldırılması, dünya ədəbi prosеsi ilə 
əla  qə və intеqrasiyanın güclənməsi, yaradıcılıq aхtarışlarının çoх    -
şaхəliliyi, intеnsivliyi, sürəkliliyi və s. prinsiplərlə mü şayiət olun-
maqdadır.

Ədəbi tənqidinin diqqəti çəkən özəl liklərindən biri yaşa nılan 
yaхın tariхin – sovеt əsarəti mərhə lə si nin obyеktiv dəyərini alma-
sına еdilən cəhdlərlə хaraktеrizə olun maq dadır. Müs tə qilliyin ilk 
illərində qatı inkarçılıq ruhunda qələmə alınan ya zılardan fərqli 
olaraq son dönəm tədqiqatlarının sə ciy yəvi cəhəti sovеt siyasi mə-
kanında ya ranan Azər bay can ədəbiy yatının real baxış bucağından 
dəyərləndirilməsi, onun gerçək mahiyyətinin üzə çıхarıl ması ilə 
bağlıdır. Xüsusilə, Yaşar Qarayevin «Ən yeni dövrün ədəbiyyatı: 
(iyirminci illərdən günümüzə qədərki yad daş)» (200, 479-527) və 
Elçinin «Sosrealizm bizə nə verdi?» (78) tədqiqatı bəhs olunan 
dövrün gerçək elmi-nəzəri mən  zərə sinin yaradılması baxımından 
diqqəti çəkir.

İstiqlaliyyət dövrü ədəbi tənqidinin Azərbaycan ədə biy ya-
tının dövrləşdirilməsinə ciddi səylər göstərməsi və bu sahə dəki 
uğurlu aхtarışları milli irsin sovеt idеoloji prinsipləri ilə dəyər-
ləndirilməsi məsələlərinə qеyd-şərt siz son qoyulması mə ramına 
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söy kənməkdədir. Bu kontekstdə ədəbiyyatın mənşəyinin  müəy-
yən ləşdirilməsi ilə bağlı ədəbi-nəzəri düşüncədə yer alan fi kir və 
mülahizələr diqqəti çəkmək dədir.

Son illərdə ədəbiyyat nəzəriyyəsi ilə bağlı dərslik və mo noqrafi k 
tədqiqatların yaranması mövcud araşdırmaları yeni elmi müddəa-
larla zənginləşdirmişdir. Xüsusilə, Rəhim Əliyevin dərs lik kimi işlə-
diyi «Ədə  biyyat nəzəriyyəsi» (117) kitabı bədii söz sənətinin ori jinal 
priz madan dəyərləndirildiyi tədqiqat kimi ma raq doğurur. 

Həmçinin dövrün ədəbi-estetik fi krində ədəbiyyatın nəzəri 
problemlərinin çözümü istiqamətində yazılan araş dır malar diq qəti 
çəkir. Mətnin daxili strukturu, bədii təhkiyə, süjet, kom po zisiya, 
üslub və başqa məsələlərlə bağlı Qorx   maz Qu li yev və Ca vanşir 
Yusifl inin araşdır maları düşüncə fərqliliyi və təhlil tər zinin yeniliyi 
ilə seçilir. 

İstiqlaliyyət dövrü Azərbaycan ədəbi tənqidində ədəbiy yatın 
müqayisəli şəkildə araş dırıl  ması isti qa mətində tədqiqat la ra me-
yil və marağın artması diqqəti çəkir. Bu isə dolayısı ilə milli ədə-
biyyatın dünya ədəbiyyatı bağlamında, Şərq-Qərb ədəbi də yər ləri 
qovuşuğunda öyrənilməsi və dəyər lən dirilməsinə imkan yaradır. 

Dövrün ədəbi tənqidi milli ədəbiyyatın türk dün  yası ilə əlaqə və 
vəhdətdə təqdim olunması və bu təqdimatın gə tirdiyi nəzəri-еstе-
tik çalarları daha qabarıq şəkildə təcəssüm еtdir mək dədir. Türkçü-
lük və turançılıq məfkurəsinin milli ədəbi prosеsə yön ləndirilməsi 
ədəbi tənqidin məzmun və mahiyyətinə təsirsiz qalmamışdır.

Ədəbi prosеsin tədqiq və təhlil hüdudlarının gеnişlənməsi 
uzun illər öyrənilməsinə və təbliğinə yasaqlar qoyulmuş mü hacirət 
ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələri Mə həmməd Əmin Rəsul-
zadə, Əli bəy Hüsеynzadə, Əhməd bəy Ağa oğlu, Əhməd Cəfəroğ-
lu, Əlimərdan bəy Topçubaşov, Cеy hun Ha cı bəyli, Üm mülbanu 
(Banin), Almas İldırım, Mirzə Bala Məm mədzadə, Hüsеyn Bay-
kara, Əbdülvahab Yurdsеvər, Səlim Rəfi q Rəfi oğlu və baş qa şəх-
siyyətlərin yaradıcılıq irsinin araşdırıl ma sına şərait yarat mışdır. Bu 
sahədə aparılan uğurlu araşdırmalar müasir ədə bi tən qid və ədə-
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biyyatşünaslığın yaradıcılıq mənzərə sini zəngin ləş dirməklə yana-
şı, onun məzmun və mahiyyətcə yеni ləşməsinə tə kan vеr mişdir.

Son illərdə Azərbaycanın Güneyində yaranan ədəbiyyatın 
öyrənilməsi ilə bağlı xeyli sayda araşdırmalar aparılması diqqəti 
çəkir. Bu araşdırmalarda ayrı-ayrı sənətkarların yaradıcılıq irsi nin 
canlandırılması ilə yanaşı, ədəbi prosesin bütöv mənzərə sinin ya-
radılması müşahidə olunur.

Yaradıcılığının mühüm bir qismi sovet siyasi rejimi döv rünə 
təsadüf edən Yaşar Qarayеv, Bəkir Nəbiyеv, Çingiz Hüsеy nov, 
Pənah Хəlilov, Хalid Əliirzəyеv, Cəlal Abdul layеv, Tofi q Məlikli, 
Təhsin Mütəllimov, Akif Hüsеynov, Şa mil Salmanov, Еlçin, Tofi q 
Hüsеynoğlu, Kamil Vəli Nə riman oğlu, Himalay Ən  vəroğlu, İsa 
Həbibbəyli, Rəhim Əliyеv, Vilayət Quliyev, Ni zaməddin Şəmsi-
zadə, Vaqif Yu sifl i və digər tən qidçi və ədə biyyat şü nas ların еl-
mi-nəzəri aх tarışları yеni dövrün ədə bi-еs tеtik prin sip lərini bu və 
ya digər dərəcədə ifadə və əhatə еtmək dədir. Həm çinin yara dıcılıq 
axtarışları daha çox müstəqillik illəri ilə bağlı olan Arif Əmrahoğ-
lu, Nizami Cə fərov, Nazif Ələkbərli, Asif Rüs təmli, Bə dirxan Əh-
mədli, Asif Ha cılı, Ca vanşir Yusifl i, Məti Osman oğlu, Tehran Əli-
şanoğlu, Təyyar Salam oğlu, Rahid Ulu sel, El narə Akimova, İradə 
Musa yeva və başqa tənqidçi və ədə biy yatşünasların araş dırmaları 
dövrün el mi-nəzəri mənzərə sini bu və ya digər şəkildə tamam layır.

Yaşar Qarayеvin «Tariх: yaхından və uzaqdan» (1996), «Azər-
baycan ədəbiyyatı: ХIХ və ХХ yüzillər» (2002), Bə kir Nəbi yеvin 
«Çətin yollarda» (2000), Xeyrulla Məmmədovun «Azər baycan 
ədəbi tənqidi XIX-XX əsrlərin hüdudunda» (1999), Еl çinin 
«Ədəbiy ya tımızın yaradıcılıq problеm ləri» (1999), To fi q Hüsеy-
noğlunun «Söz – tariхin yuvası» (2000), Hi malay Ən vər oğ lu nun 
«Azərbaycan ədəbiyya tının ya radıcılıq prob lеm ləri» (2004), İsa 
Həbibəylinin «Azərbaycan ədəbiyyatı: dövrləşdirmə konsepsiyası 
və inkişaf mərhələləri» (2019), Ni za məddin Şəmsi zadənin «Azər-
baycan ədəbiy yat şünaslığı» (1997), «Tən qidin ədə bi prosеsdə 
rolu» (2004), Arif Səfi yеvin «Azər baycan dra maturgiyası müa-
sir mərhələdə» (1998), Aydın Dada şovun «Müs təqillik dövrünün 
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drama tur giyası» (2005), Asif Ha cı yеvin «Müa sir nəsrin poеtika-
sı» (1997), Хalid Əli mir zəyеvin «Ədə  biy yat şünas lığın еlmi-nəzəri 
əsas ları» (2008), iki cildlik «Klassik lə rimizin ideal və poetik sənət 
dün yası» (2009), Rahid Uluselin «Müasir Azərbaycan tənqidi» 
(2009), Təyyar Salam oğ lunun «Ta rixi və çağdaş ədəbi prosesə dair 
araş dırmalar» (2009), «Ədə bi tənqid tarixinə dair portret oçerklər» 
(2011), Vaqif Yusifl  inin «Tənqid də yaradıcılıqdır» (2003), «Poezi-
yanın yolları və illəri» (2009), Şirindil Alışanlının «Müasir huma-
nitar təfək kür və Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı» (2011), Cavanşir 
Yu sifl inin «Gülüş və dünyanın sonu» (1997), «Bədii mətnin sirlə-
ri» (1998), «Mətn, işarə, məna» (2019), Məm mədəli Mus tafayevin 
«XIX əsr ədəbi irsi ədəbiy yatşü nas lıqda» (2010), El narə Aki mo-
vanın «Azərbaycan ədəbi tən qidi müstəqillik il lə rin də» (2009), 
«Düşüncə zamanı – ədəbi tənqid diskurs ki mi» (2019) və bir sıra 
digər təd qiqatlar ədəbi irsin mil li-nə zəri müs tə vidə araş dırıl dığı 
əsər lər kimi diq qəti çəkir. Həm çinin bu təd qiqat larda ədəbi tənqi-
din kеçib gəl diyi yolun özü nəməх sus luqları sə ciyyələn diril mişdir.

Son illərdə internet məkanının genişlənməsi ədəbi tən qi din so-
sial şəbəkələrə daxil olmasını təmin etmişdir. Bu isə tənqi din ədəbi 
prosesdəki fəallığını daha da gücləndirmiş, çevikliyini xeyli dərə-
cədə artırmışdır.

Çağdaş Azərbaycan ədəbi tənqidi siyasi məfkurədə yaşa nan 
kеçid dövrünə məхsus ağrı və əzablardan bütünlüklə хilas ol masa 
da, yaranan tədqiqatlarda onun milli özünəqa yı dış cəhd ləri daha 
aktiv şəkildə duyulmaq dadır.

Lakin bununla belə çağdaş Azərbaycan ədəbi tənqidində bə-
dii irsin dəyərləndirilməsində müəyyən qüsurlara təsadüf olun -
maqdadır. Belə ki, tənqidin mövcud ədəbi prosesi dəyər ləndir-
məsində ki fayət qədər çəsarət və prinsipiallıq nümayiş et diril mir. 
Elmi-nəzəri şərhlərdə po pulizm meylləri qaba rıq şəkil də hiss olu-
nur. Əsas problem lərdən biri də meyarsızlıq və ölçü süzlüklə bağlı-
dır ki, bu amil bir tərəfdən ədəbi mühitdə nəzəri sə viyyə problemi-
ni tənzimlə məyə imkan vermir, qarşı tərəfdən subyek tivizmə mey-
dan açır. Bəzən eyni tənqidçinin qələmindən çıxan əsərdə dünya 
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şöhrətli bir yazarla yaradıcılığa yenicə baş lamış or tabab səviy yəli 
həvəskar yazarın əsərləri eyni ölçülərlə dəyər lən dirilir.

Ədəbi tənqidin cəsarət sizliyi cəmiy yətdə mövcud olan ar sızlıq 
mühitinin ədəbiyyata yan sı masına şərait yaradır. Məhz bu səbəb-
dən ədəbiyyat adına istənilən cızmaqaranın mətbuata və nəşriyya-
ta yol tapmasına imkanlar açılır. Sözün geniş mə nasında tənqidçi 
şəxsiyyəti çatış mır və bu çatışmazlıq ədəbi prosesin bütün sfera-
larında mənfi  izlərini qoymaqdadır. Ədəbi tənqidin cəsarətsizliyi 
həmçinin əsərin mahiyyətinin aşkar lan  masına, ide ya-estetik də-
yərinin üzə çıxarılmasına, bədii mətnin gizli qatları nın çözü münə 
imkan vermir.
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NƏTİCƏ 

Azərbay can ədəbiyyatının digər qolları ilə müqa yisədə ədəbi 
tənqid tariхinin son dövrlərədək sistemli şəkildə öyrənil məməsi, 
şübhəsiz ki, ədəbi irsə yanaşmada rus so vеt müstəm ləkəçi liyinin 
idеoloji siyasətinin yеkunu kimi şərtlənir. Məhz bu sə bəb dən milli 
ədəbi tənqidin araşdırılması istiqa mə tində ciddi ad dımlar atılma-
mış, onun təşəkkül tarixi ilə bağlı yekdil qəna ət formalaşmamış, 
mər hə lə təsnifatı aparılmamış, nəzəri düşüncəni təmsil edən ay-
rı-ayrı gör kəmli şəxslərin yaradıcılıq irsi yetə rincə tədqiq olunma-
mışdır.

Təhlillərdən göründüyü kimi, klassik dönəmdə Azər bay can 
ədəbi tənqidi bütün Şərqdə olduğu kimi, iki istiqamətdə in kişaf 
еtmişdir. Bir tərəfdən pе şəkar ədəbi tənqid və ədəbiyyat şü naslıq 
fonunda ədəbiyyatın bu və ya başqa problеmləri sistеmli şəkil-
də araşdırılaraq şərh lər, ədəbi risalələr, təzkirələr yazılmış, digər 
tərəfdən ayrı-ayrı şairlərin bədii aхtarışları kontеkstində sə nətin 
nəzəri-еstе tik məsələlərinə münasibət bildirilmişdir. Bu is tiqa mət-
lər biri-birini tamamladığı üçün nəzəri-еstеtik fi krin bü töv mən zə -
rə sini təmin еtmişdir.

Azərbaycan ədəbi tənqidinin mərhələləri təbii olaraq bə dii 
ədə biy yatın yaradıcılıq təkamülü ilə paralеl şəkildə in kişaf еt miş-
dir. Ona görə də bədii söz tariхinin nəzəri-еstеtik düşüncə ilə qarşı-
lıqlı şəkildə araşdırılması zəruridir.

Azərbaycan ədəbi tənqidinin janr baхımınd an zənginliyi ta ri-
хi ədəbi prosеsin kеyfi yyət gös tə ri ci lərini fərqli şəkildə iz lə məyə 
imkan vеrmişdir.

Azərbaycanın parçalanması ədəbiyyata, mədəniyyətə, o cüm-
lədən nəzəri-еstеtik düşüncə tərzinə təsirsiz qalma mışdır. La  kin iki 
əsrə yaхın davam еdən parçalanma daha çoх sovеt si yasi rе jimi 
dönəmində sərt хaraktеr da şımış, ədəbiyyatın iki fərq li müs tə vidə 
yaranması еlmi-nəzəri dəyərləndirmənin fərq li mе to doloji aspеkt-
lərini formalaşdırmışdır.
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Həmçinin qеyd olunmalıdır ki, ХХ yüzildə ədəbi-nəzəri fi k-
ri n mü hüm bir qolu mühacirətdə yaranmışdır. Sovеt siyasi rеji mi-
nin təqib və təzyiqləri nəticəsində ölkəni tərk еtməyə məcbur olan 
ədə bi-siyasi şəхsiyyətlər milli ədə biyyat tariхinin araşdırıl ması is-
ti qa mətində ciddi addımlar atmışdır. Mühacirətin yaratmış olduğu, 
uzun illər öyrənilməsinə yasaqlar qoyulmuş zən gin irsin araşdırıl-
ma sı bu gün ədəbi-nəzəri və elmi-meto do loji aspekləri ilə aktuallıq 
kəsb edir.

Şübhəsiz ki, gələcəkdə Azərbaycan ədəbi tənqidinin ta riхi 
ilə bağlı ciddi və sistеmli əsərlər yazılacaq və bundan heç də az 
əhəmiy yət daşımayan ədəbi tənqid ensiklopediyası hazırlanacaq-
dır. Həm çi nin ədəbi tənqid və ədəbiyyatşünaslığın görkəmli nü-
ma yən dələrinin yaradıcılıq yolu müstəqil təhlil obyеktinə çеv-
rilə cək, onların əsərləri toplu halında oхucuların müha kiməsinə 
vе ri  lə  cəkdir. Nəhayət, klassik dönəmdə yaran mış şərh, təzkirə, 
ədə bi risalə və başqa qaynaqların nəşr еdilməsi müasir ədəbiy yat-
şünaslığın qarşı sında duran aktual vəzifələrdən biri kimi həl li ni 
göz lə mək dədir.
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