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Giriş 

Mövzunun aktuallığı və işlənmə dərəcəsi. Azərbaycan ədəbi-nəzəri fikri 

M.F.Axundzadədən üzübəri öz ənənələrini yaradıb. Ədəbiyyatşünaslıq ədəbi-bədii 

təfəkkürün qaynaqlarını, əsas mərhələlərini, ayrı-ayrı ədəbi şəxsiyyətlərin həyat və 

yaradıcılığını, ədəbi mərhələlərin və dövrlərin tipologiyasını üzə çıxarmaqla, həm də 

özünü təsdiq edib, ədəbi-nəzəri meyarlarını müəyyənləşdirib, yaradıcılıq 

prinsiplərini, ədəbi-estetik dəyərlərini, elmi konsepsiyalarını ortaya qoyub. 

Ədəbiyyatşünaslıqda ədəbi prosesin öyrənilməsi bu gün ciddi vəzifə kimi qarşıya 

çıxır.  

Milli ədəbi fikrin zəngin ənənələrinə qiymət vermək, onu sistemləşdirmək 

ədəbi-nəzəri fikrimizin əsas qayğısı kimi qiymətləndirilir. Azərbaycan ədəbi-nəzəri 

fikri klassik Şərq, o cümlədən XX əsr Qərb ədəbi dəyərlərindən qaynaqlanıb. Ədəbi 

varislik prinsipi, bu günə kimi qorunub saxlanan mənəvi dəyərlərimiz bizə imkan 

verir ki, ədəbi-nəzəri fikrimizin müxtəlif mərhələlərinə daim yeni elmi münasibət 

bildirək, yeni təfəkkür işığında onun 1960-80-ci illər mərhələsinin spesifik 

xüsusiyyətlərini üzə çıxaraq. Mövzunun aktuallığının əsas göstəricilərindən biri bu 

məsələ ilə bağlıdır.  

Ədəbiyyatşünaslıqda, eləcə də onun önəmli sahələrindən olan milli tənqiddə 

ədəbi prosesin öyrənilməsi bu gün ciddi vəzifə kimi qarşıya çıxır. 

Ədəbiyyatşünaslığın əsas vəzifəsi klassik və müasir ədəbi təcrübəni öyrənmək, onun 

nailiyyətlərini ümumiləşdirmək, ədəbi-tarixi prosesin qanunauyğunluqlarını 

müəyyənləşdirməkdir. Müasir ədəbiyyatşünaslığımız zəngin ədəbi ənənələrə 

söykənir, bu zəmində dəyişərək inkişaf edir. Bu inkişafın əsas istiqamətini ənənə və 

novatorluğun vəhdəti təşkil edir ki, bu da mövzunun aktuallığını şərtləndirən mühüm 

amildir.  

Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı milli ədəbi irsi tədqiqat predmeti kimi 

götürərkən birtərəfliliyə yol verməməli, obyektiv mövqedə dayanmalıdır. Bu zaman 

həm Şərq, həm də Qərb ədəbi dəyərlərinin vəhdətindən çıxış etmək lazımdır. 

Xüsusən, Qərbi Avropa ədəbi-nəzəri fikrində sovet ədəbiyyatına və 
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ədəbiyyatşünaslığına münasibətdə sırf ideoloji-siyasi amillər önə çəkilib. Sovet 

ədəbiyyatı anlayışı kimi qəbul etdiyimiz bir dövrün ədəbi-nəzəri və bədii fikrini 

çoxəsrlik mədəniyyətimizin bir parçası, ayrılmaz tərkib hissəsi kimi qəbul ediriksə, 

həmin dövrün ədəbiyyatşünaslığına vicdanlı, qərəzsiz münasibət bildirməliyik. 

Mövzunun aktuallığını müəyyənləşdirən amillərdən biri də bununla bağlıdır. 

Bədii yaradıcılıq ədəbi-nəzəri fikir kimi öz zəngin ənənələrinə əsaslanır, eyni 

zamanda, məfkurə, milli şüur və azərbaycançılıq ideologiyasının daşıyıcısıdır. Bu 

mənada 1960-80-ci illər ədəbi-nəzəri fikrin nailiyyətlərini, ədəbi yaradıcılıq 

axtarışlarını tədqiqata cəlb etmək, həm də milli şüur, milli düşüncə tarixini öyrənmək, 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu azərbaycançılıq ideologiyasını 

davam etdirmək və həyata keçirmək baxımından əhəmiyyətli tədqiqat vəzifəsinin 

gerçəkləşdirilməsidir. Bu dissertasiya mövzusunun elmi əhəmiyyətini bir qədər də 

artırır.  

Azərbaycan ədəbiyyatının müxtəlif dövrlərini tədqiq etmək 1960-80-ci illər 

ədəbi-nəzəri fikrinin qarşısında aktual bir vəzifə kimi dayanmışdı. Bu dövrün 

ədəbiyyatşünaslığı həmin vəzifənin öhdəsindən ləyaqətlə gəldi, bu sahədə əldə 

olunan nailiyyətləri möhkəmləndirməklə yanaşı,  öz yeni ənənələrini yaratdı. Buna 

görə də ədəbi-nəzəri fikrimizin 1960-80-ci illərdəki elmi axtarışlarını aşkara 

çıxarmaq, ümumiləşdirmək, elmi tarixini yaratmaq vacib bir ədəbiyyatşünaslıq 

məsələsi kimi qarşıda dayanır.  

Deyə bilərik ki, ədəbiyyatşünaslığımız ədəbi-nəzəri fikrimizin həmin dövrünü 

kifayət qədər öyrənib, təkcə ayrı-ayrı ədəbi şəxsiyyətlərin elmin tarixindəki rolunu 

aşkara çıxarmaqla işini bitmiş hesab etməyərək, ədəbi mərhələnin elmi-nəzəri 

istiqamətini hərtərəfli, fundamental əsaslarla tədqiqata cəlb edib. 

Xüsusən, bu sahədə Məmməd Cəfər Cəfərov, Məmməd Arif Dadaşzadə, Mir 

Cəlal Paşayev, Pənah Xəlilov, Əziz Mirəhmədov, Kamal Talıbzadə, Yaşar Qarayev, 

Şamil Salmanov, Bəkir Nəbiyev, Akif Hüseynov, Seyfulla Əsədullayev, Əkbər 

Ağayev, Əkrəm Cəfər, Kamran Məmmədov, Abbas Zamanov, Qulu Xəlilov, 

Feyzulla Qasımzadə, Tofiq Hacıyev, Xalid Əlimirzəyev, Orucəli Həsənov, Həmid 
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Məmmədzadə, Məsud Əlioğlu, Asif Əfəndiyev, Qasım Qasımzadə, Vaqif Yusifli, İsa 

Həbibbəyli, Şirindil Alışanlı, Nizaməddin Şəmsizadə, Arif Səfiyev, Kamran Əliyev, 

Əhəd Hüseynov və başqaları ciddi elmi axtarışlar aparmışdılar.  

Tənqidçi-ədəbiyyatşünas Şamil Salmanov “Müasir Azərbaycan ədəbi tənqidinin 

təşəkkülü və inkişaf meyilləri” (1996) adlı doktorluq dissertasiyasında 

ədəbiyyatşünaslıq tariximizin müxtəlif mərhələlərinin elmi təsnifatını vermiş və bu 

əsasda 1960-80-ci illər ədəbi-nəzəri fikrimizin problem və qayğılarından da bəhs 

etmişdir. O, tənqid tariximizin bütöv bir mərhələsinin spesifik xüsusiyyətləri,  

mərhələ təsnifatı, nəzəri-tarixi tipi  haqqında dolğun təsəvvür yarada bilmişdir.  

Nizaməddin  Şəmsizadənin  də bu sahədəki xidmətləri az deyil. O, müxtəlif 

illərdə nəşr olunan “Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı” (1997), “Tənqidin ədəbi 

prosesdə rolu” (2004), “Ədəbi proses və ədəbi nəsil” (2008, həmmüəlliflə) 

monoqrafiyalarında 1960-80-ci illər ədəbi-nəzəri fikrimizin metodoloji istiqamətini 

müəyyənləşdirməyə çalışmış, onun elmi-estetik mövqeyini ümumiləşdirmişdir. 

Şirindil Alışanlı “Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığının nəzəri-metodoloji 

problemləri” (2011) mövzusunda doktorluq dissertasiyasında problemə daha çox 

nəzəri aspektdən yanaşmış, 1960-80-ci illər ədəbi-nəzəri fikrinin klassik və müasir 

ədəbi irs nəzəriyyəsinin özünəməxsus cəhətləri, spesifik xüsusiyyətləri haqqında 

konkret fikir bildirmiş, həmin dövrdə ədəbiyyatşünaslığımızın qarşısına çıxan 

çətinlikləri, ədəbi fikrin  çağdaş meyar axtarışlarını, fundamental tədqiqat 

texnologiyalarını diqqət mərkəzində saxlamışdır.  

Bunu da qeyd edək ki, dissertasiya işində ədəbiyyatşünaslığımızın ayrı-ayrı 

mərhələləri, inkişaf dinamikası, varislik əlaqələri, rus və Qərbi Avropa nəzəri fikrinə 

inteqrasiyanın müxtəlif onilliklərdəki vəziyyəti haqqında da dolğun təsəvvür 

yaradılır. Tənqidçi 1980-ci illərin ikinci yarısında  milli nəzəri fikirdə, dünya ədəbi 

təfəkküründə baş verən yeniliklərə çevik reaksiya verilməsini müsbət addım kimi 

qiymətləndirirsə, son on ilin ədəbiyyatşünaslıq faktlarında 1960-70-ci illərdə əsası 

qoyulan ədəbiyyatşünaslıq istiqamətlərinin nəzəri-metodoloji məzmun baxımından 

geri qalmasını təəssüflə xatırlayır. Bu cəhətdən son illərdə yazılan bir sıra 
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dissertasiyalara da obyektiv qiymət verilir. 

Bundan başqa Nurlana Əliyevanın “60-80-ci illər Azərbaycan nəsrinin 

qəhrəman və üslub axtarışları” (2003) mövzusunda doktorluq, Qüdrət Mirzəyevin 

“Əkbər Ağayevin ədəbi-tənqidi görüşləri” (1998), Sara Osmanlının “Проблемы 

эволюции азербайджанского сравнительного литературоведения” mövzularında 

namizədlik dissertasiyalarında məsələnin həlli qismən öz əksini tapmışdır. Lakin 

dövrün sistemli araşdırılması aparılmamış, bu sahədə xeyli boşluq hiss olunur.  

Tədqiqatın obyekti və predmeti. 1960-80-ci illərdə Azərbaycan 

ədəbiyyatşünaslığında aparılan elmi-tədqiqat işləri, monoqrafik araşdırmalar,  dövrün 

aktual  ədəbi-nəzəri problemlərinə həsr olunmuş elmi məqalələr, ədəbi tənqid 

materialları dissertasiyanın obyektini təşkil edir.   

Ədəbi-tarixi prosesin qanunauyğunluqlarının öyrənilməsi, ədəbi-mədəni 

dəyərlərə nəzəri fikrin yanaşma metodolgiyası, klassik irsə müasir elmi baxış və 

monoqrafik təhlil, bədii-estetik dəyərlərin  elmi-nəzəri aspektdə  müəyyənləşdirilməsi 

və s. məsələlər  tədqiqatın predmentinə daxildir.  

Tədqiqatın məqsəd və vəzifələri. Ədəbi-nəzəri fikrimizin 1960-80-ci illər 

mərhələsinin müasir ədəbi prosesi, klassik ədəbi irsi tədqiq etmək, bədii düşüncə 

faktorunun ədəbi-nəzəri fikrimizdə öyrənilməsinin tarixini izləmək, milli ədəbi 

dəyərlərin ümumbəşəri məzmununu üzə çıxarmaq tədqiqat işinin əsas 

məqsədlərindən biridir. Ədəbi irsə münasibətdə milli filoloji fikrin özünəməxsus 

yanaşma metodları, estetik konsepsiyaları mövcuddur. Müxtəlif ədəbi nəzəriyyələri, 

elmi-metodoloji dəyərləndirmələri sistemləşdirmək, ona tarixi dəyər vermək, ayrı-

ayrı tədqiqatçıların klassik və müasir ədəbi irslə bağlı araşdırmalarını 

ümumiləşdirmək, ədəbi tərbiyənin qanunauyğunluqlarını aşkara çıxarmaq, ədəbi-

nəzəri fikrin tədqiqat metodologiyasını müəyyənləşdirmək dissertasiya işinin məqsədi 

kimi qəbul edilməlidir.  

Dissertasiya işində aşağıdakı tədqiqat vəzifələri yerinə yetirilmişdir: 

– 1960-80-ci illər ədəbi-nəzəri fikrinin müasir və klassik ədəbi irs 

konsepsiyalarını müəyyənləşdirmək, ədəbiyyatşünaslıq tarixini yeni ədəbiyyat-
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şünaslıq meyarları ilə tədqiq etmək; 

– Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin ayrı-ayrı dövrlərinin milli şüurun inkişafında, 

istiqlal və azadlıq ideyalarının meydana çıxmasında oynadığı rolun ədəbi-nəzəri 

fikirdəki dərkinə aydınlıq gətirmək; 

– sovet tənqid və ədəbiyyatşünaslığının  klassik və müasir irs təlimininin siyasi 

kontekstini müəyyənləşdirmək; 

– Azərbaycan ədəbiyyatının müxtəlif mərhələlərinə, o cümlədən 1960-80-ci 

illərin ədəbi prosesinə  siyasi amillər əsasında yanaşan sosialist realizmi estetikasının 

ədəbi konsepsiyasındakı yanlış müddəaları göstərmək və ədəbi irsin tədqiqindəki 

nöqsanları  aşkara çıxarmaq; 

– ədəbi-nəzəri fikrin 1960-80-ci illər mərhələsinin başqa ədəbi mərhələlərlə 

oxşar və fərqli cəhətlərini müəyyənləşdirmək, bu zəmində milli tənqid ənənələrini 

tədqiq etmək. 

Tədqiqat metodları. Dissertasiya işində həm ümumelmi, həm də sırf 

ədəbiyyatşünaslıq metodlarına müraciət olunub. Ümumelmi metodlardan əsas 

etibarilə təhlil, təsvir, induksiya və sintezdən, ədəbiyyatşünaslıq metodlarından isə 

mədəni-tarixi, tarixi-müqayisəli metodlardan isifadə olunub. 

Ümumiyyətlə, tədqiqat işi tarixi-müqayisəli və sistemli təhlil metodları əsasında 

yazılmışdır. Mövzunun xarakterinə uyğun olaraq iş yerinə yetirilərkən Azərbaycan 

ədəbiyyatşünaslığının problemlərinin tədqiqi sahəsində əldə edilmiş uğurlara, 

təcrübəyə istinad edilmiş, ədəbi fikrin müvafiq müddəaları əsas tutulmuşdur. 

Müdafiəyə çıxarılan əsas müddəalar: 

1. 1960-80-ci illər Azərbaycan ədəbi-nəzəri fikrinin metodoloji axtarışları, ədəbi 

irsi qiymətləndirmə meyarları aşkara çıxarılır;  

2. 1960-80-ci illər ədəbi prosesində ədəbi tənqidin rolu və vəzifələri 

aydınlaşdırılır; 

3. Milli ədəbi fikrin ənənələrini ardıcıl izləməklə bu aspektdə 1960-80-ci illər 

ədəbiyyatşünaslığının elmi nailiyyətləri müəyyənləşdirilir; 

4. Tədqiq edilən mərhələdə klassik və müasir ədəbi irs konsepsiyalarına 
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münasibət ifadə edilir;  

5. 1960-80-ci illərdə yeni ədəbiyyat tarixlərinin meydana çıxmasını şərtləndirən 

amillər təyin edilir və konkret nümunələr əsasında milli ədəbiyyat tarixi 

konsepsiyalarına elmi münasibət formalaşdırılır; 

6. Ədəbi-nəzəri fikirdə tarixilik və müasirlik kateqoriyalarına yanaşma 

prinsipləri aşkarlanır, 1960-80-ci illər ədəbi-nəzəri fikrində həmin ədəbiyyatşünaslıq 

problemlərinə münasibətin mənzərəsi göstərilir; 

7. Ədəbi-fəlsəfi və bədii-estetik dəyərlərin elmi-nəzəri təhlili ümumiləşdirilir.  

Tədqiqatın elmi yeniliyi. Ədəbi-nəzəri fikrimiz XIX-XX yüzilliklərdə öz 

potensial imkanlarını gerçəkləşdirib, ədəbi-nəzəri bazasını yaradıb. XX əsrin son 

onilliyində Azərbaycanın müstəqillik əldə etməsində bədii düşüncə faktorunun da 

əhəmiyyəti böyükdür. Şübhəsiz ki, milli bədii irsdə müstəqillik düşüncəsinin 

formalaşmasında ədəbi-nəzəri fikrimizin də rolu var. Birmənalı olaraq qəbul edilir ki, 

1960-80-ci illər ədəbi-nəzəri fikri bu prosesin mühüm tərkib hissəsidir. Dissertasiya 

işində ilk dəfə olaraq: 

- Ədəbiyyatşünaslığımızın elmi-nəzəri bazasının 1960-80-ci illər mərhələsinin 

elmi axtarışları sistemləşdirilmiş, mərhələ təsnifatı verilmiş, ədəbi tənqid və ədəbi-

nəzəri fikrin müasir elmi texnologiyaları müəyyənləşdirilmişdir. 

- 1960-80-ci illər Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi, ədəbi tənqid tarixi, ədəbiyyat 

nəzəriyyəsinin təşəkkül və formalaşma tarixi problemləri sistemli şəkildə tədqiqata 

gətirilmişdir. 

- 1960-80-ci illər Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığının simaları hesab olunan 

Məmməd Arif Dadaşzadə, Məmməd Cəfər Cəfərov, Əziz Mirəhmədov, Kamal 

Talıbzadə, Yaşar Qarayev, Şamil Salmanov, Bəkir Nəbiyev və başqalarının elmi 

irsləri müasir ədəbi-tarixi proses kontekstində tədqiqat predmeti seçilmiş, onların 

ədəbi-nəzəri fikirdə iştirakları ictimai-mədəni mühit amili ilə vəhdətdə üzə 

çıxarılmışdır. 

- Ədəbiyyatşünaslığımızın qeyd edilən mərhələsinin ümümşərq, ümumislam 

ədəbi-fəlsəfi kontekstindən müasir tipli Avropa bədii təfəkkürünə doğru inkişaf 
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etməsinin elmi-nəzəri fikrimizdə necə dərk olunması kompleks və sistemli şəkildə 

tədqiqat mərkəzinə gətirilmiş, ədəbiyyatşünaslığın formalaşmasına Qərb 

mədəniyyətinin, o cümlədən Avropa maarifçi realist ədəbiyyatının, rus ictimai-

mədəni mühitinin təsiri kifayət qədər aydınlaşdırılmış, Yaxın və Orta Şərq müsəlman 

mədəniyyətinin, ümumtürk bədii və elmi təfəkkürünün 1960-80-ci illər  

ədəbiyyatşünaslığında konsepsiyası və ideyaları təzahürləri konkret faktlar əsasında 

öyrənilmişdir.   

- Dissertasiya işində ancaq 1960-80-ci illər ədəbi-nəzəri fikrinin nailiyyətləri 

aşkara çıxarılmaqla kifayətlənilməmiş, ədəbi-tarixi prosesə bizim bugünkü 

münasibətimiz də öz əksini tapmışdır.  

Tədqiqatın nəzəri və praktik əhəmiyyəti. Azərbaycan ədəbi-nəzəri fikir 

tarixinin ayrı-ayrı mərhələlərinin, müasir ideya-estetik istiqamətlərinin 

ədəbiyyatşünaslıqda öyrənilməsi, yeni dissertasiya işinin nəzəri əhəmiyyətini təşkil 

edir.   

Dissertasiya işindən ədəbiyyatşünaslıq tarixini, onun inkişaf mərhələlərini tədqiq 

edən mütəxəssislər, tələbələr, ali məktəb müəllimləri faydalana bilər. Həmçinin dərs 

vəsaitlərinin, monoqrafiyaların, metodik vəsaitlərin, kurs işlərinin və s. 

hazırlanmasında da bu tədqiqat işindən istifadə oluna bilər.    

Tədqiqatın aprobasiyası. Dissertasiya Sumqayıt Dövlət Universitetinin 

Azərbaycan və xarici ölkələr ədəbiyyatı kafedrasının tədqiqat istiqamətlərinə uyğun 

olaraq yerinə yetirilmişdir. İşin ayrı-ayrı fəsilləri qeyd olunan kafedranın iclas və 

seminarlarında müzakirə olunmuşdur. Dissertasiya işində əldə edilən elmi nəticələr, 

dissertasiya işinin əsas məzmunu, tədqiqat nəticələri Azərbaycan Respublikası 

Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının tövsiyə etdiyi jurnallarda, müxtəlif 

xarici ölkələrin müvafiq nüfuzlu jurnal və elmi məcmuələrində nəşr olunmuş elmi 

məqalələrdə, iddiaçının beynəlxalq konfranslarda çıxış və məruzələrində öz əksini 

tapmışdır. 

Dissertasiya işinin yerinə yetirildiyi təşkilatın adı. Dissertasiya işi Sumqayıt 

Dövlət Universitetinin Azərbaycan və xarici ölkələr ədəbiyyatı kafedrasında yerinə 
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yetirilmişdir. 

Dissertasiyanın struktur bölmələrinin ayrılıqda həcmi qeyd olunmaqla 

dissertasiyanın işarə ilə ümumi həcmi. Giriş 8 səhifə, I fəsil 43 səhifə, II fəsil 35 

səhifə, III fəsil 42 səhifə, Nəticə 6 səhifə, istifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı 13 

səhifə. Dissertasiya işi ümumilikdə 149 səhifə, 271 505 işarədən ibarətdir. 
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I Fəsil 

MİLLİ ƏDƏBİ TƏNQİD KONSEPSİYASININ FORMALAŞMASI VƏ YENİ 

ƏNƏNƏLƏRİ 

 

1.1. XX əsrin 60-80-ci illərində Azərbaycan ədəbi-nəzəri fikri  

Azərbaycan ədəbi-nəzəri fikrinin sovet dövründəki 70 illik tarixini, 

tipologiyasını müəyyənləşdirmək  üçün o dövrdə ümumsovet ədəbiyyatında gedən 

prosesləri izləmək daha düzgün olardı. 1960-80-ci illər ədəbiyyatşünaslığımızın ədəbi 

dəyərlərini, meyar axtarışlarını müəyyənləşdirməkdə bu amilin əhəmiyyəti böyükdür. 

Stalinizmin sərt rejiminin dağıdıcı, repressiv xarakterini, Xruşşov rejiminin siyasi 

təzyiqləri nisbətən azaldan, yumşaldan müəyyən islahatlarını, Qarbaçovun siyasi 

sistemin sonunu yaxınlaşdıran yenidənqurmasını təhlil etmədən, baş verən ictimai-

siyasi proseslərin mahiyyətini açıqlamadan 70 illik ədəbi-tarixi prosesin reallıqlarını 

aşkara çıxarmaq çətin olar. 

1960-80-ci illərdə sovet cəmiyyətində siyasi rejimin nisbətən 

demokratikləşməyə meyil göstərməsi, siyasi və ədəbi bəraətlər ədəbi prosesdə xeyli 

canlanma yaratdı. 1953-cü ildə Stalinin vəfatı, 1956-cı ildə Sov. İKP-nin XX 

qurultayında “şəxsiyyətə pərəstiş”in rəsmi səviyyədə pislənməsi məlum proseslərin 

sürətlənməsini şərtləndirdi. Həmin dövrə qədər həyat həqiqətlərini bədii həqiqətə 

çevirmək üçün yazıçılar mifik obrazlardan, simvollardan, rəmzlərdən, sətiraltı 

ifadələrdən istifadə edirdilərsə, artıq indi onlara öz fikirlərini sərbəst istifadə etmək 

üçün müəyyən çərçivədə də olsa şərait yaradılmışdı. Şübhəsiz ki, yaranmış şəraitdən, 

birinci növbədə bədii söz ustadları faydalandı. A.İ.Soljenitsınin “Qırmızı təkər”, 

B.L.Pasternakın “Doktor Jivaqo” romanları, A.P.Platonovun, M.A.Bulqakovun o 

dövr üçün yeni olan əsərləri tədqiq olunan mərhələ vahidində yazılıb. Azərbaycan 

ədəbiyyatında  İsa Hüseynovun “Yanar ürək”, “Saz”, İsmayıl Şıxlının “Dəli Kür”, 

Sabir Əhmədovun “Dünyanın arşını”, “Aran”, Mehdi Hüseynin “Yeraltı çaylar 

dənizə axır” əsərləri də yeni dövrün diqtəsi ilə meydana çıxıb. Ədəbiyyatda “yeni 

nəsil” kimi səciyyələndirilən Anarın, Elçinin, Hüseyn Arifin, Əli Kərimin, Bəxtiyar 
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Vahabzadənin, Məmməd Arazın, İsa İsmayılzadənin və başqalarının yaradıcılığı da 

həmin dövrə təsadüf edir: “Zaman-zaman qurultaylarda tənqid atəşinə tutulan, 

suçlanan şairlər, yazıçılar üçün Stalin dövrü yeni keyfiyyətdə və yeni prinsiplərlə 

davam edirdi. “İcazə verilmiş” cəsarət mizanına münasibət də fərqli idi. Və bu 

prosesdə Ç.Aytmatovun, F.İskəndərin, T.Pulatovun, Anarın, Ə.Əylislinin, Elçinin, 

N.Dumbadzenin, O.Çiladzenin... ədəbi yarayışları dövrün ziddiyyət və 

paradokslarının ifadəsi olmaqla yanaşı, sovet dövrünün böhran çağının ədəbiyyat, 

mənəviyyatı idi” [110, s. 164]. 

Şübhəsiz ki, 1960-cı illərdəki “yeni nəsil” anlayışını təkcə bədii yaradıcılığa 

şamil etməklə məhdudlaşmaq düzgün olmazdı. Eyni zamanda, ədəbi-nəzəri fikirdə də 

yeni nəslin meydana çıxdığını görürük. Bədii yaradıcılıqdakı yeni nəslin yaradıcılıq 

axtarışlarını, novatorluğunu məhz ədəbiyyatşünaslıq müəyyənləşdirir, ədəbi prosesin 

estetik dərkində mühüm rol oynayırdılar. Həmin nəslin nümayəndələrindən  

B.Nəbiyev, Q.Xəlilov, Y.Qarayev, M.Əlioğlu, Ş.Salmanov, A.Əfəndiyev və başqaları 

ədəbi prosesin təşkilində və istiqamətləndirilməsində yaxından iştirak edirdilər. 

Bu dövr ədəbi-nəzəri fikrinin ən parlaq səhifəsi üçcildlik “Azərbaycan 

ədəbiyyatı tarixi” (1957-1960), ikicildlik “Azərbaycan sovet ədəbiyyatı tarixi”nin 

(1967) çap olunmasıdır. Hər iki əsər 1940-cı illərdə nəşr olunan  ikicildlik “Müxtəsər 

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi”ndən (1943-1944) sonra işıq üzü görən fundamental 

ədəbiyyat tarixləridir.  

1950-ci illərin sonu, 1960-cı illərin əvvəllərində meydana çıxan üçcildlik 

“Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi” (1957-1960) şübhəsiz ki, milli ədəbiyyat tarixi 

konsepsiyası yaratmaq sahəsində ədəbiyyat tariximizdə uğurlu bir səhifə açdı. 1920-

ci illərdə İ.Hikmətin, B.Çobanzadənin, Ə.Abidin, Y.V.Çəmənzəminlinin yazdıqları 

ədəbiyyat tarixləri sovet dövründə yasaq edilərək ədəbi dövriyyədən çıxarıldı. Bu 

əsərlərin tədqiqi, nəşri və öyrənilməsi uzun illər mümkün olmadı. Halbuki, həmin 

ədəbiyyat tarixləri mövcud ədəbiyyat tarixi elminin standartlarına uyğun yazılmış, 

XX əsrin ədəbiyyat tarixi konsepsiyalarına əsaslanmışdı. Lakin bu ədəbiyyat 

tarixlərinin, ədəbiyyat tarixi konsepsiyalarının əksəriyyətində marksist estetikanın 
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ədəbiyyat və incəsənətdə sinfilik prinsipi əsas götürülməmişdi. Buna görə də həmin 

əsərlərin orta və ali məktəblərdə ədəbiyyat tarixi kimi istifadəsi mümkün olmadı. 

Fikrimizcə, adını çəkdiyimiz müəlliflərin ümumtürk ədəbiyyatı, dili, əlifbası 

yaratmaq idealı bu ədəbiyyat tarixlərinin qadağasını labüd edən əsas amil idi. 

Təsadüfi deyildir ki, bəhs edilən dövrdə bütün müəlliflər təqiblərə məruz qalmış və az 

sonra əksəriyyəti repressiya qurbanı olmuşdur (F.Köçərli, Ə.Abid,  B.Çobanzadə, 

Y.V.Çəmənzəminli və b.). 

Marksist ədəbiyyatşünaslığın ilk ədəbiyyat tarixi olan “Müxtəsər Azərbaycan 

ədəbiyyatı tarixi” də Azərbaycanın siyasi rəhbərliyi tərəfindən yaxşı qarşılanmadı, 

dərsliyin redaktorları və müəllifləri 1950-ci illərdə haqsız hücumlara məruz qaldı. 

Burada romantizm ədəbi cərəyanının nümayəndələri haqqında geniş məlumat 

verilməsi, mərsiyə ədəbiyyatından bəhs olunması, marksist ədəbiyyatşünaslığın 

sinfilik meyarlarına uyğun gəlməyən ədəbi məsələlərin təhlili və elmi şərhi uzun 

müddət ədəbi və siyasi mübarizələrin aparılmasına səbəb oldu.  

Belə ki, marksist ədəbiyyatşünaslığın ikinci dəfə yeni ədəbiyyat tarixi yaratmaq 

sahəsində müəyyən təcrübəsi olsa da, siyasi və ədəbi qadağalara görə mükəmməl 

çoxcildli ədəbiyyat tarixi yazmaq çətin bir iş kimi görünürdü. Ancaq yeni ədəbiyyat 

tarixinin redaksiya heyəti Səməd Vurğun, Mirzə İbrahimov, Məmməd Arif 

Dadaşzadə, redaktorları Məmməd Arif Dadaşzadə, Əziz Mirəhmədov, Əli Sultanlı, 

Kamal Talıbzadə, Həmid Araslı, Mirzağa Quluzadə, Məmməd Cəfər Cəfərov bu işin 

öhdəsindən layiqincə gələrək, mükəmməl üçcildlik “Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi”nin 

(1957-1960) yazılmasına və nəşrinə nail oldular. Redaksiya heyəti və müəlliflər 

kifayət qədər elmi cəhətdən hazırlıqlı və səriştəli olmalarına baxmayaraq, qarşıya 

xeyli çətinliklər çıxmışdı. Əvvəlki ədəbiyyat tarixlərinin nöqsanlı və müsbət 

tərəflərindən də faydalanmaq zərurəti yaranmışdı. F.Köçərlinin “Azərbaycan 

ədəbiyyatı tarixi materialları” mənbə baxımından zəngin olsa da, müasir 

ədəbiyyatşünaslıq meyarlarına uyğun gəlmirdi. F.Köçərli özü topladığı əsərlərə 

“ədəbi tarixi materiallar” adı vermişdi. Çünki ədəbiyyat tarixlərinə xas olan 

mükəmməl dövrləşdirmələr, ümumiləşdirmələr, ədəbi-nəzəri təhlillər F.Köçərlinin 
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əsərlərində mövcud deyil. İ.Hikmət, B.Çobanzadə, Ə.Abid və başqalarının ədəbiyyat 

tarixlərinin isə müəyyən ədəbi konsepsiyaya əsaslanmasına və yüksək elmi dəyərinə 

baxmayaraq, ədəbi-tarixi materiallar və faktlar baxımından qaneedici deyildi. Bu da 

təbiidir. Ona görə ki, 1920-30-cu illərdə çoxəsrlik Azərbaycan ədəbiyyatının ayrı-ayrı 

mərhələləri, ədəbi şəxsiyyətləri, Şərq ədəbiyyatına məxsus olan dini dünyagörüş və 

təriqətlər hələ kifayət qədər öyrənilməmişdi. Sovet ideologiyasının siyasi təzyiqləri 

klassik və müasir ədəbi irsi obyektiv-tarixi mövqedən öyrənməyə imkan vermirdi. 

Buna görə də yeni ədəbiyyat tarixini meydana çıxaranlar hansı çətinliklərlə 

qarşılaşdıqlarını yaxşı başa düşürdülər. Onların qarşısına bir sıra mühüm vəzifələr 

dururdu. Milli ədəbiyyat tarixi ilə bağlı olan ədəbi-tarixi materialları toplamaq, onları 

ümumiləşdirərək ədəbiyyat tarixi faktına çevirmək, Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi ilə 

əlaqədar olan, dünyanın müxtəlif arxiv və kitabxanalarında saxlanılan, fars, ərəb 

dillərindəki ədəbi materialları əldə etmək, ədəbiyyat tariximizin nisbətən az tədqiq 

olunan dövrlərini və həmin illərdə fəaliyyət göstərən sənətkarların yaradıcılığını 

diqqətlə öyrənmək, ədəbi dövrlərin spesifik xüsusiyyətlərini elmi cəhətdən izah 

etmək, şair və yazıçıların həyat və yaradıcılığı ilə bağlı olan monoqrafiyalardan 

faydalanmaq, bütün bunları ədəbiyyat tarixinə gətirmək və s. o vəzifələrin əsas qismi 

sayıla bilər. 

1960-cı illərə qədər mövcud olan ədəbiyyat tarixlərinin hər biri bugünkü 

ədəbiyyatşünaslığımızın tədqiqat predmetidir. Növbəti ədəbiyyat tarixlərinin 

yaranmasında onların mühüm əhəmiyyəti olub. Ancaq onların heç birində milli 

ədəbi-tarixi proses hərtərəfli, geniş panoramda, dövrlərin mərhələ təsnifatı zəngin 

ədəbiyyat tarixi materiallarına uyğun üzə çıxarılmayıb. Daha dəqiq desək, sosialist 

realizmi estetikasının sərt prinsipləri buna imkan verməyib.  

1950-ci illərin sonu, 1960-cı illərin əvvəllərində işıq üzü görən üçcildlik 

ədəbiyyat tariximiz isə nisbətən bu nöqsanlardan uzaqlaşa bilmişdi. Ən mühüm cəhət 

bu idi ki, üçcildlikdə kifayət qədər ədəbi-tarixi materiallar dövrün ədəbiyyatşünaslıq 

elminin standartları baxımından yüksək elmi-nəzəri səviyyədə təhlil olunmuş, 

ədəbiyyat tarixi faktoruna çevrilmişdi. Ədəbiyyat tarixinə cəlb olunan ədəbi 
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materiallar diqqətlə öyrənilmişdir. Ədəbi dövrlər tarixi şəraitə uyğun təhlilə cəlb 

olunmuş, ədəbi hadisələr ictimai-tarixi şərait kontekstində tədqiq edilmişdir. Bütün 

bunlar nəzərə alındığına görə ədəbiyyat tarixində ədəbi prosesin inkişafını dövrlər 

üzrə tədqiq etmək, o dövr üçün mükəmməl, yüksək elmi-nəzəri səviyyəli bir 

ədəbiyyat tarixi ortaya qoymaq mümkün olmuşdu. Doğrudan da, üçcildliyin 

müəllifləri və redaktorları ədəbiyyat tarixi üçün gərəkli olan ədəbi prinsiplərə kifayət 

qədər əhəmiyyət veriblər. “Hər bir ədəbiyyat tarixinin mükəmməlliyi, birinci 

növbədə, orada istifadə olunan tarixi-ictimai, elmi-ədəbi materialın zənginliyindən və 

yaxşı öyrənilməsindən aslıdır. Əgər tədqiq edilən tarixi dövrün ictimai-siyasi 

vəziyyəti yaxşı öyrənilməmişsə, bu və ya digər ədəbi hadisə və sənətkarlar haqqında 

lazımi monoqrafiyalar yaradılmamışsa, həmin dövrün ədəbiyyatını hərtərəfli 

öyrənmək, elmi tarixini yazmaq da çətin olacaq. Buna görədir ki, inqilabdan əvvəlki 

ədəbiyyatşünaslar Azərbaycan ədəbiyyatının tarixini yaratmaq məsələsinə 

girişməmiş, bu iş üçün ancaq hazırlıq aparmışdılar” [11, s. 6]. Bu, doğrudan da 

belədir. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixini əhatə etmək baxımından F.Köçərlinin məlum 

materialları da ədəbi-tarixi dövrləri və mərhələləri tam əhatə etmir. 

Burada müəllif çalışmışdır ki, daha çox ədəbi-tarixi materialları tapsın, onlara 

kiçik şərhlər versin, ədəbiyyat tarixi materialları itib-batmasın. 1920-ci illərdə tədris 

müəssisələrində istifadə etmək üçün dərslik və dərs vəsaitləri az idi. Buna görə də 

nəşr etmək üçün ədəbiyyat tarixi materiallarının təqdim olunmasına elan verildi. 

F.Köçərlinin həyat yoldaşı Badisəba xanım ədibin topladığı materialları Xalq Maarif 

komissarlığına təqdim etdi. Materiallar komissiya tərəfindən bəyənildi, 1925-ci ildə 

ədəbiyyat tarixi kimi yox, “Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi materialları” sərlövhəsi ilə 

nəşr olundu. Əmin Abidin, Bəkir Çobanzadənin, Atababa Musaxanlının, Əli 

Nazimin, Mustafa Quliyevin 1920-30-cu illərdə istifadəyə verilən ədəbiyyat tarixləri 

də bu və ya digər nöqsanlardan uzaq deyildi. Müqayisə zəminində 1950-ci illərin 

sonu, 1960-cı illərin əvvəllərində nəşr olunan ədəbiyyat tarixi daha üstün cəhətləri 

özündə ehtiva etmişdi. 
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Ədəbiyyat tarixi üçün mühüm olan bu xüsusiyyətlər, yəni milli ədəbi-tarixi 

prosesi kifayət qədər əhatə etmək elə birinci cilddə özünü göstərmişdi. Ancaq təəssüf 

ki, üçcildliyin birinci cildinin əvvəlində milli ədəbiyyat tarixlərindən bəhs olunarkən 

təkcə F.Köçərlinin əsərindən söhbət gedir. Ə.Abidin, İ.Hikmətin, 

Y.V.Çəmənzəminlinin, B.Çobanzadənin və başqalarının 1920-ci illərdə yazdığı 

əsərlər xatırlanmır. Qeyd etdiyimiz kimi, 1930-cu illərdə həmin müəlliflər 

“pantürkist”, “panislamist” adı ilə damğalanmış, yazdıqları əsərlər növbəti 

onilliklərin tədqiqatlarından kənarda qalmışdır. Deməli, belə çıxır ki, 1950-ci illərin 

sonu, 1960-cı illərin əvvəllərində də ədəbi-tarixi prosesi bütün zənginliyi ilə əhatə 

etmək mümkün olmamışdı. 

Birinci cildin əvvəlindəki müqəddimədə milli ədəbiyyat tarixinin 

konsepsiyasının formalaşmasına təşəbbüs göstərilir, müəlliflərin hansı ədəbi-tarixi 

qanunauyğunluqları, ədəbi konsepsiyaları, ədəbiyyat tarixçiliyi ənənələrini əsas 

götürəcəkləri müəyyənləşdirilir: “Azərbaycan ədəbiyyatının mükəmməl tarixini 

yaratmaq üçün sovet ədəbiyyatşünaslarının qarşısında bir neçə mühüm məsələ 

dururdu. Bu məsələlərdən birincisi – ədəbiyyat tarixinin əsas materialı olan bədii 

əsərləri toplamaq, yazıçıların mükəmməl külliyyatlarını nəşr etdirmək, ikincisi – 

Azərbaycan ədəbiyyatı haqqında dünyada olan yazılı mənbələrlə tanış olmaq, ərəb, 

fars və Azərbaycan dillərindəki təzkirə və cüngləri tədqiq etmək, üçüncüsü – ədəbi 

inkişafın nisbətən az işıqlandırılmış ayrı-ayrı dövrlərini tədqiq etmək yolu ilə 

ədəbiyyat tarixinin əsas dövrlərini müəyyənləşdirmək, dördüncüsü – ədəbiyyatın 

mühüm problemlərinə və ayrı-ayrı görkəmli yazıçıların yaradıcılığına elmi 

monoqrafiyalar həsr etmək idi. Bu əhəmiyyətli məsələləri həll etmədən və ya heç 

olmasa bunların həllinə girişmədən ədəbiyyat tarixi yaratmaq olmazdı” [11, s. 6-7].  

Birinci cilddə Azərbaycan ədəbiyyatının qədim və orta əsrlər dövrü, xüsusən, 

Ə.Xaqani, N.Gəncəvi, Əssar Təbrizi, İmadəddin Nəsimi, Marağalı Əhvədi, Şah 

İsmayıl Xətayi, Həbibi, Məhəməd Füzuli, Saib Təbrizi və başqalarının həyat 

yaradıcılığı, onların mənsub olduğu təriqətlərin (sufizm, hurufilik və s.) ictimai-

fəlsəfi konsepsiyası hərtərəfli şəkildə ədəbiyyat tarixinə gətirilir. 
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Cilddə zəngin folklor yaddaşımız, şifahi xalq yaradıcılığımız, xüsusən 

“Şəhriyar”, “Koroğlu” kimi məhəbbət və qəhrəmanlıq dastanlarımız haqqında 

konkret məlumatlar çatdırılır. Birinci cild M.V.Vidadi və M.P.Vaqifin həyat və 

yaradıcılığının təhlili ilə bitir. Belə ki, onların yaradıcılığı təkcə iki əsrin keçidinə 

təsadüf etmirdi, eyni zamanda, iki ədəbi mərhələnin qovuşma nöqtəsini icra edirdi. 

M.P.Vaqif yaradıcılığı orta əsrlər humanist poeziyasının potensial imkanlarının 

tükəndiyini göstərməklə yanaşı, həm də yeni dövr ədəbiyyatının ilk mərhələsi 

maarifçi-realist Azərbaycan ədəbiyyatının başlanğıcı demək idi. 

Fikrimizcə, üçcildliyin ən mükəmməli ikinci cilddir. XIX əsr Azərbaycan 

ədəbiyyatı ilə bağlı olan bu cildin redaktorları Əli Sultanlı, Əziz Mirəhmədov və 

Kamal Talıbzadədir. XIX əsrin əvvəllərindən XX əsrin iki onilliyini əhatə edən 

cilddə təxminən bir əsrlik milli ədəbiyyat tariximizin tipologiyası, bütöv bir ədəbi-

tarixi epoxanın ədəbi istiqamətləri, Azərbaycan realizminin təşəkkülü və sonrakı 

inkişaf mərhələləri ədəbi-tarixi və nəzəri səpkidə ədəbi ictimaiyyətə çatdırılıb. 

Məlumdur ki, ədəbiyyat tariximizin yeni dövrü həm ədəbi şəxsiyyətlər, həm  

ədəbi cərəyanlar, həm də ədəbi məktəblər baxımından zəngindir. Bu elə bir dövr idi 

ki, klassik Şərq divan ədəbiyyatı ənənələri ilə yeni maarifçi realist ədəbiyyatın 

yaranması müvazi şəraitdə davam edirdi. XIX əsr Azərbaycan ədəbi-tarixi prosesində 

maarifçi-realist ədəbiyyat tipi daha çox özünü təsdiq etməsinə baxmayaraq, zəngin 

ənənələri və örnəkləri olan divan ədəbiyyatı da yaranırdı. Bu iki istiqamət bir-birinə 

nəinki mane olur, əksinə vahid bir bədii yaradıcılıq prosesini eyni məcraya yönəldir, 

ədəbiyyatımızı genişləndirirdi.  

Üçcildliyin ikinci cildində bütün bunlar nəzərə alınmışdı. Bir müsbət cəhəti də 

qeyd edək ki, həmin ədəbiyyat tarixində ictimai tarixi şəraitlə ədəbi proses daim bir 

yerdədir, dövrün tarixi konteksti daim izlənilir və bu kontekstdə milli ədəbiyyat 

tarixinin bir əsrinin ədəbi qaynaqları üzə çıxarılır. 

XIX əsrin birinci yarısındakı ədəbiyyat tariximizdən bəhs olunarkən, 

Azərbaycanın çar Rusiyasına birləşdirilməsi, bu tarixi hadisənin müsbət və mənfi 

tərəfləri, Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində işğal, müstəmləkə əleyhinə qalxan 
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üsyanlar, nəhayət, bütün bu tarixi proseslərin ədəbi yaradıcılıqdakı izləri – təsirləri 

aşkara çıxarılır. 

Çar Rusiyasının Azərbaycandakı maraqları da burada öz əksini tapıb. Rusiya 

bununla Qafqazda möhkəmlənir, hərbi və iqtisadi gücünü artırır və nəticədə qonşu 

dövlətləri, Avropanı daim təhdiddə saxlayır. Ancaq ədəbiyyat tarixinin bu cildindən 

məlumdur ki, işğalın ilk onilliyindən başlayaraq Azərbaycanda müstəmləkəçilik 

əleyhinə üsyanlar başlayır, kəndli-azadlıq hərəkatı güclənir.  

Azadlıq hərəkatının güclənməsi şəraitində milli şüurun artması prosesi də davam 

edir, Azərbaycan mədəniyyətində müasirliyə meyil artır. Bütün bunlar ədəbiyyat 

tarixinin ikinci cildində əhatəli şəkildə göstərilərək, Zeynalabdin Şirvani, Abbasqulu 

ağa Bakıxanov, Mirzə Cəfər Topçubaşov, Mirzə Kazım bəy kimi alim və ziyalıların 

fəaliyyətinin müxtəlif yönümləri haqqında hərtərəfli məlumat verilir. 

Ədəbiyyat tariximizlə yanaşı, milli mətbuat tariximiz də bu cilddə geniş 

aspektdə təhlil olunub. “1830-cu ildə “Тифлисские ведомости” qəzetinə əlavə 

olaraq, həftədə bir dəfə “Татарские ведомости” adı ilə bir vərəqə nəşr edilməyə 

başladı... “Татарские ведомости”nin nəşrində Şərqi yaxşı bilən A.Bakıxanovun 

köməyindən çox istifadə edilirdi... “Татарские ведомости” bəzi Şərq ölkələrinə də 

göndərilirdi.. Buna görə də vərəqədə Şərq hökumətlərinə və islam dininə toxunan 

məqalə və qeydlər yox idi. “Татарские ведомости” nin ləğvindən doqquz il sonra 

1841-ci ildə Tbilisidə rusca çıxan “Закавказский вестник”ə əlavə olaraq, yenə 

Azərbaycan dilində bir vərəqə nəşr olunmağa başladı. Bu vərəqənin də məramnaməsi 

eynilə “Tatarskie vedomosti”nin məramnaməsi kimi idi. Burada da hökumətin rəsmi 

qanun-qaydaları və ticarət xəbərləri dərc olunurdu”  [10, s. 20]. Bu kimi detalların 

orada yer alması müəlliflərin hər kiçik cəhətə dogurdan da, həssaslıqla yanaşdığını 

göstərirdi.  

Azərbaycan teatrının vəziyyəti, göstərilən tamaşalar  XIX əsrin birinci 

yarısındakı Azərbaycan ədəbiyyatı bölümündə kifayət qədər dolğun verilib. Milli 

teatr ənənələrinin xalq tamaşaları ilə başlandığı qeyd olunan bu hissədə “Kilim arası”, 

“Maral oyunu”, “Tapdıq çoban” və s. kimi qaravəlli tipli məzhəkələrin xalq 
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tamaşalarının əsas repertuarını təşkil etməsi qeyd olunur və keçirilməsi qaydaları 

göstərilir. Bu da məlumdur ki, bu tamaşalar adətən müəyyən mərasimlərlə bağlı 

olduğundan, müntəzəm davam etmirdi. 

Dini teatr haqqında da ikinci cilddə müəyyən məlumat verilir. Xüsusən şəbeh 

tamaşalarının mahiyyəti, həyata keçirilmə qaydaları hərtərəfli aydınlaşdırılır. 

Totalitar bir cəmiyyətdə dini tamaşaların ədəbiyyat tarixində yerləşdirilməsi o dövrdə 

o qədər də asan başa gəlmirdi. Bu mərasimlər xalq tamaşalarından əsaslı şəkildə 

fərqləndirilir, göstərilir ki, xalq tamaşaları əsasən real həyat həqiqətlərindən götürülsə 

də, dini tamaşalar Azərbaycan xalqının istər tarixi keçmişi,  istərsə də müasir həyatı 

ilə bağlı deyildi. Əlbəttə, dini mərasimlərlə əlaqədar söylənən bu fikirlər subyektiv və 

birtərəflidir. Belə ki, həmin tamaşalar xalqımızın dini inancları, islam sivilizasiyası 

ilə birbaşa bağlı idi və özündə Şərq koloritini qoruyub saxlayırdı. 

Ancaq 1960-cı illərdə Şərqdəki islam mədəniyyətinin milli özünəməxsusluğunu, 

mütərəqqi rolunu bütöv şəkildə göstərmək mümkün deyildi. Bütün hallarda milli teatr 

ənənələrindən bəhs olunanda dini tamaşaların unudulmaması, Şərq bədii 

təfəkkürünün formalaşmasındakı rolunun obyektiv şəkildə göstərilməsi öz-özlüyündə 

təqdirəlayiq idi. 

Qeyd etdiyimiz kimi, XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının zənginləşməsində 

klassik Şərq ədəbiyyatı ənənələri, “Divan” ədəbiyyatının təsirləri xüsusən nəzərə 

çarpırdı. Diqqətçəkəndir ki, ədəbiyyat tarixində poeziyada M.Füzuli ənənələri daha 

diqqətlə işlənir, qəzəl yaradıcılığında, Azərbaycan aşıq ədəbiyyatında məzmun və 

forma yenilikləri araşdırılır, Kazım ağa Salik, Mirzə Həsən Mirzə, Məhəmməd bəy 

Aşıq, Şəmkirli Aşıq Hüseyn, Aşıq Pəri, Yəhya bəy Dilqəm, Aşıq Cavad və başqa 

sənətkarların yaradıcılığı haqqında ədəbiyyat tarixi mənasında ilk dəfə məlumat 

verilir. 

Üçcildlikdə XIX əsrin I yarısındakı Azərbaycan poeziyasının iki istiqamətdə 

mövcudluğu bildirilir: birincisi, maarifçi-realist ədəbiyyat; ikincisi, mühafizəkar dini-

mülkədar ədəbiyyatı. Burada qeyd olunur ki, maarifçi ədəbiyyat xalq kütlələrinin 

maariflənməsinə, ayılıb fəallaşmasına kömək edirdisə, mühafizəkar dini mülkədar 
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ədəbiyyatı yenilik və tərəqqi əleyhinə çıxır, avam kütlələr arasında siyasi kütlüyü, 

mövhumatı, cəhaləti yayırdı. 

Məlum ədəbiyyat tarixində milli poeziyanın müəyyən qanadının mühafizəkar, 

dini-mülkədar ədəbiyyatı kimi xarakterizə olunmasını bu gün normal qəbul etməsək 

də, deməliyik ki, 1950-ci illərin sonu, 1960-cı illərin əvvəllərində həmin 

ədəbiyyatdan bəhs etmək, onun nümayəndələrinin həyat və yaradıcılığını 

fundamental ədəbiyyat tarixinə gətirmək cəsarət tələb edirdi. Çünki hələ 1940-cı 

illərdə çapdan çıxan “Müxtəsər Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi”nə (1943-1944) tutulan 

iradlardan biri də mərsiyə, qəzəl yaradıcılığına xüsusi diqqət yetirilməsi idi. Növbəti 

dəfə oxucuların, ədəbi ictimaiyyətin istifadəsinə buraxılan ədəbiyyat tarixində həmin 

məsələlərin yenidən işıqlandırılması sosialist realizmi nəzəriyyəçiləri tərəfindən ciddi 

hücumların başlanmasına səbəb ola bilərdi. Ancaq üçcildliyin redaksiya heyəti, 

redaktorları bu hücumların nə ilə nəticələnəcəyinə fikir vermədən XIX əsr 

Azərbaycan şeirinin o vaxta qədər diqqətdən kənarda qalan istiqamətinin ədəbiyyat 

tarixi kontekstində yenidən tədqiqata təqdim olunmasına şərait yaratmışdılar. Burada 

yaradıcılıqları dini və təriqət ədəbiyyatının nümunələri kimi səciyyələndirilən 

qarabağlı Mirzə Əbülqasım, Mirzə Əbülhəsən, Molla Zeynalabdin Sağəri, qazaxlı 

Hacı Rəhim Ağa, Dilbazov Vəhidi, nuxalı Mahmud Əfəndi Nafe, şamaxılı Mirzə 

Nəsrullah Didə, Molla Qədir Naci, gəncəli Ağa İsmayıl Zəbih,  bakılı Hüseyn 

Vəhdəti, dərbəndli Mirzə Məhəmmədtağı Qümri, Cənubi Azərbaycandan Əttar 

Ərdəbili, Axund Molla Hüseyn Dəxil, Məhəmməd Əmin Dilsuz və başqalarının 

həyatı və yaradıcılıqları haqqında müfəssəl, konkret məlumat verilir, onların 

Azərbaycan və fars dillərində yazdıqları əsərləri təhlilə cəlb olunurdu. Eləcə də 

məhərrəmlik, təziyədarlıq və təriqətçilik ilə əlaqədar olan minacat, nət, fəxriyyə, 

saqinamə, qəzəl, qəsidə yaradıcılığının milli ədəbiyyatdakı nümunələri tədqiqat 

predmeti kimi götürülürdü. 

Ədəbiyyat tarixində XIX əsr qəzəl yaradıcılığının mövcud vəziyyəti, klassik 

Şərq ədəbiyyatı ənənələrinin necə davam etdirilməsi, hansı orijinal keyfiyyətlər 

qazanması da öz əksini tapmış, Bakıda, Şamaxıda, Şuşada, Ordubadda və başqa 
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rayonlarda qəzəl yaradıcılığının tipoloji xüsusiyyətləri aydınlaşdırılmışdır. XIX əsr 

Azərbaycan qəzəl yaradıcılığının müsbət, orijinal cəhətləri ilə yanaşı,  nöqsan və 

çatışmazlıqları da nəzərdən qaçmamışdır: “Dövrün mühüm ictimai problemlərini 

dərk etməyən və dərk etmək istəməyən, xalqdan, həyatdan uzaq görüşləri etibarı ilə 

mürtəce olan bu şairlər, çox təbii idi ki, əhəmiyyətli, orijinal əsər yarada bilmirdilər. 

M.F.Axundov həmin dövrdəki qəzəlçiliyin mənfi rolunu onun sxolastik xarakter 

daşımasında, mistik görüşlər yaymasında, mücərrəd ilahi eşqi tərənnüm etməsində və 

şeirdən məzmunu qovub çıxartmaqda gördüyü üçün ona qarşı mübarizə aparırdı” 

[10, s. 61].   

XIX əsrin birinci yarısı Azərbaycan ədəbiyyatından bəhs olunarkən milli 

maarifçi realist ədəbiyyat, onun əsas nümayəndələri olan A.Bakıxanov, İ.Qutqaşınlı, 

Q.Zakir yaradıcılığı ikinci cilddə daha geniş və əhatəli bir şəkildə tədqiq olunub. 

Burada A.Bakıxanovun nəinki bədii yaradıcılığı, eyni zamanda elmi-fəlsəfi irsi də 

diqqət mərkəzinə gətirilib. Ədibin həyatı, ictimai mühiti, bədii və elmi-fəlsəfi irsi 

geniş aspektdə öyrənilib. Yazıçının “Qanuni-Qüdsi”, “Təhzibül-əxlaq”, “Əsrarül-

məlaküt”, “Gülüstani-İrəm”, “Riyazül-Qüds” əsərləri geniş təhlil olunub. Azərbaycan 

maarifçiliyinin yaranması, təşəkkülü və onun ilk ədəbi simalarının tərcümeyi-halı, 

bədii və fəlsəfi yaradıcılığı, ictimai satiranın meydana gəlməsi, Q.Zakir 

yaradıcılığının spesifik xüsusiyyətləri ikinci cilddə müasir ədəbiyyat tarixi 

kontekstində təhlilə cəlb olunub. 

Marksist Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığının ilk ədəbiyyat tarixi olan “Müxtəsər 

Azərbaycan ədəbiyyatı” tarixində XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının ayrı-ayrı 

dövrlərinin mərhələ xüsusiyyətlərindən danışılıb. Ancaq aydın hiss olunur ki, bir çox 

ədəbi problemlər hələ də tam açıqlığı ilə elmi izahını tapa bilməyib. Daha doğrusu, 

1940-cı illər müharibə şəraiti, senzura qadağaları, ictimai-siyasi mühit amili bəzi 

ədəbi məsələlərin izahına imkan verməyib. Digər tərəfdən, o dövrə qədər ayrı-ayrı 

sənətkarların həyat və yaradıcılığı haqqında müəyyən ədəbi materiallar, arxiv 

sənədləri üzə çıxarılsa da, əsrin ədəbiyyatını təsnif etmək baxımından müxtəlif ədəbi 

mərhələlərin tipoloji qanunauyğunluqları hələ də ümumiləşdirilməmişdir.  
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Növbəti ədəbiyyat tarixində isə milli ədəbiyyat tarixinin az öyrənilən bu 

sahəsinə xüsusi fikir verilmişdir. “XIX əsrin ikinci yarısında ədəbiyyat” bölməsi bu 

cəhətdən daha mükəmməl görünür. Həmin dövrdə Azərbaycan kapitalist 

münasibətlərinin formalaşması, sənaye iqtisadiyyatının güclənməsi və bütün bunların 

bədii yaradıcılıqdakı izləri, təsirləri haqqında bitkin informasiya verilir. Azərbaycanın 

Rusiyaya birləşdirilməsinin XIX əsrin ikinci yarısında xalqın ictimai-siyasi həyatına 

təsiri, “rus-tatar” məktəblərinin açılmasının mədəni mühitdə yaratdığı yeniliklər, bu 

dövrdə elm, fəlsəfə və incəsənət sahəsində əmələ gələn dəyişikliklər, “Əkinçi”, 

“Kəşkül”, “Ziya” kimi qəzetlərin, bir sıra ədəbi məclislərin fəaliyyəti ədəbiyyat tarixi 

planında kifayət qədər professional işlənib.  

İkinci cildin böyük bir hissəsi M.F.Axundzadə yaradıcılığı ilə bağlıdır. Bu 

hissədə ədibin həyat və yaradıcılığı, şeir, nəsr və dramaturgiyaya gətirdiyi yeniliklər, 

fəlsəfi və ədəbi-tənqidi irsi hərtərəfli öyrənilib. Həmin hissə akademik F.Qasımzadə 

tərəfindən çox mükəmməl işlənib. Bilirik ki, o, 1939-cu ildə “M.F.Axundzadənin 

həyat və yaradıcılığı” adlı monoqrafiya nəşr etdirib. Həmin mövzunu bir qədər də 

genişləndirərək 1962-ci ildə monoqrafiyanın yeni nəşrini ortaya qoyub.  

1920-ci illərdən üzübəri F.Köçərli, S.Mümtaz, Ə.Abid, Ə.Nazim, A.Musaxanlı, 

M.C.Cəfərov, M.Rəfili və başqa ədəbiyyatşünas və tənqidçilərimiz onun çoxcəhətli 

yaradıcılığının müxtəlif aspektlərini aşkara çıxarıblar. Bütün bunlardan maksimum 

dərəcədə bəhrələnən F.Qasımzadə M.F.Axundzadə yaradıcılığı ilə bağlı mükəmməl 

ədəbiyyat tarixi materialı ortaya qoymağı bacarıb.  

İkinci cilddə 1900-1917-ci illərin tarixi, mədəni xülasəsi də geniş aspektdə 

verilib. Belə ki, əsrin əvvəllərindəki rus inqilabının, Birinci Dünya müharibəsinin, 

sosialist inqilabının ədəbi-ictimai mühitdəki təsirləri konkret faktlar əsasında 

ədəbiyyat tarixinə gətirilib. Əsrin əvvəllərindəki mədəni həyatı aydınlaşdırmaq üçün 

XIX əsrin sonlarında teatr, maarif, musiqi və mətbuat sahələrində əmələ gələn 

yeniliklər aşkara çıxarılıb. Burada, əsasən, əsrin əvvəllərində bolşevik hərəkatına 

daha çox diqqət yetirilsə də, milli şüurda meydana çıxan siyasi müharibələr də önə 

çəkilib, Ü.Hacıbəyov, C.Məmmədquluzadə, M.Ə.Sabir kimi maarifpərvər elm 
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xadimlərinin milli tərəqqidəki xidmətləri yada salınıb, xüsusən, mətbuat sahəsində 

baş verən mütərəqqi ideyalardan daha çox bəhs olunub, N.Nərimanovun, 

Ə.M.Əfəndiyevin, H.Zərdabinin, N.Vəzirovun həm bədii, həm də publisistik 

fəaliyyəti diqqət mərkəzinə gətirilib. 

Üçcildlikdə ən əhəmiyyətli məsələlərdən biri də demokratik mətbuata geniş yer 

verilməsidir. Bu istiqamətə daha çox diqqət yetirən müəlliflər C.Məmmədquluzadə, 

Ü.Hacıbəyov, M.Şahtaxtlı, Ö.F.Nemanzadə kimi naşirlərin fəaliyyətini də yaddan 

çıxarmayıb, “Şərqi Rus”, “Molla Nəsrəddin” kimi qabaqcıl mətbuatın xalqın 

oyanmasındakı xidmətlərinə də işıq salmağa nail olublar. Lakin burada da müəlliflər 

marksist estetikanın tələblərindən qaça bilməmiş, müsəlman Şərq cəmiyyəti üçün 

mütərəqqi hal olan dövrü mətbuatı sinfi nöqteyi-nəzərdən təhlil etmişdilər: “1900-

1917-ci illərdəki Azərbaycan dövrü mətbuatını ideya istiqaməti etibarilə üç əsas 

qismə bölmək olar: 1. Bolşevik mətbuatı; 2. Demokratik mətbuat; 3. Burjua 

mətbuatı” [167, s. 22-23]. Fikrimizcə, “Füyuzat” jurnalının mürtəce ədəbiyyat mətbu 

orqanı adlandırılması, o dövr üçün bu ədəbiyyat ocağının ətrafına toplanmış 

ziyalılarımıza haqsızlıqdır və günümüz baxımından qəbul edilməzdir. 

Bolşevik mətbuatın o qədər də bəyənmədiyi, daim tənqid etdiyi “Həyat”, “Yeni 

füyuzat”, “Şəlalə”, “Dirilik”, “Açıq söz” və s. demokratik ideyalı mətbuat 

orqanlarının fəaliyyətinin ardıcıl izlənməsi də üçcildliyin mükəmməlliyindən xəbər 

verir. Mühüm cəhət bu idi ki, üçcildlikdə kifayət qədər ədəbi-tarixi materiallar 

dövrün ədəbiyyatşünaslıq  elminin standartları baxımından yüksək elmi-nəzəri 

səviyyədə təhlil olunmuş, ədəbiyyat tarixi faktoruna çevrilmiş, ədəbiyyat tarixinə cəlb 

olunan ədəbi materiallar diqqətlə öyrənilmiş, ədəbi dövrlər tarixi şəraitə uyğun təhlilə 

cəlb olunmuş, ədəbi hadisələr ictimai-tarixi şərait kontekstində tədqiqata 

gətirilmişdir. Maraqlı haldır ki, cilddə təkcə Şimali Azərbaycanın elm, ədəbiyyat, 

incəsənət, mətbuat sahəsində araşdırmalar yer almamış, həmçinin Cənubi 

Azərbaycanda yaşayan soydaşlarımızın yaradıcılıqları, mətbu orqanlarının fəaliyyəti 

dövrün tələblərinə uyğun şəkildə öz əksini tapmışdır. Lakin bu o ədəbiyyat tarixini 

yaradanların əsil həqiqətin fərqində olmalarının göstəricisi kimi əhəmiyyətlidir. 
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 1960-cı illərə qədər mövcud olan ədəbiyyat tarixlərinin heç birində milli ədəbi-

tarixi proses hərtərəfli, geniş panoramda, dövrlərin mərhələ təsnifatı zəngin ədəbiyyat 

tarixi materiallarına uyğun üzə çıxarılmayıb. Daha dəqiq desək, zamanın sərt 

prinsipləri buna imkan verməyib. 1950-ci illərin sonu, 1960-cı illərin əvvəllərində 

işıq üzü görən üçcildlik ədəbiyyat tariximiz isə nisbətən bu nöqsanlardan uzaqlaşa 

bilmişdi [122].  

Üçcildliyin sonuncu – üçüncü cildi Azərbaycan ədəbiyyatının 1920-1960-cı illər 

dövrünü əhatə edir. Həmin cild Oktyabr sosialist inqilabının 40 illiyi münasibəti ilə 

1957-ci ildə nəşr olunub. 1943-1944-cü illərdə ədəbi dövriyyəyə buraxılan “Müxtəsər 

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi”ndən fərqli olaraq, bu ədəbiyyat tarixində sənətkarlıq 

məsələlərinə daha çox yer verilib. Ədəbi mərhələlərin təsnifi geniş və hərtərəfli 

hazırlanıb. Ədəbi şəxsiyyətlərin həyat və yaradıcılığının təhlilinə həsr olunan oçerklər 

həm həcminə, həm də məzmununa görə əvvəlki ədəbiyyat tarixlərindən seçilirdi. 

Məsələn, 1944-cü ildə çapdan çıxan “Müxtəsər Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi”nin 

ikinci cildində Azərbaycan sovet ədəbiyyatına cəmi 116 səhifə həsr olunduğu halda, 

üçcildliyin sonuncu hissəsində sovet ədəbiyyatına 550 səhifə ayrılmışdı. Ədəbiyyat 

tarixinin akademik nəşri çap olunandan sonra ədəbi ictimaiyyət tərəfindən yüksək 

qiymətləndirildi və mətbuatda müsbət rəylər söyləndi. Bu cəhətdən Əkbər Ağayevin 

fikirləri maraqlıdır: “Nəşr olunmuş III cildin ümumi quruluşu, həcmi və əhatə dairəsi 

göstərir ki, bütünlükdə “Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi” əvvəlkilərdən, xüsusilə iki 

cildlik “Müxtəsər Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi”ndən əsaslı surətdə fərqlənəcəkdir. 

Ədəbiyyatımızın sovet dövrünə həsr olunmuş III cildin özünə gəldikdə, qeyd etmək 

lazımdır ki, indiyə qədər heç bir ədəbiyyat dərsliyində və ya tədqiqat xarakterli bir 

kitabda Azərbaycan sovet ədəbiyyatının müxtəlif məsələlərinin işıqlandırılmasına bu 

kitabda olduğu qədər geniş yer verilməmişdir” [1, s. 1]. 

Ədəbiyyat tarixinin sovet dövrünə həsr olunan hissəsi beş fəsli əhatə edir. 

Fəsillərə diqqət etsək görərik ki, burada aparılan müvafiq dövrləşdirməyə görə 

Azərbaycan sovet ədəbiyyatı beş mərhələyə bölünür:  

1. Sosialist inqilabı ərəfəsində Azərbaycan ədəbiyyatı;  
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2. 1920-30-cu illər ədəbiyyatı;  

3. 1930-40-cı illər Azərbaycan ədəbiyyatı; 

4. Müharibə dövründə ədəbiyyat; 

5. Müharibədən sonrakı dövr ədəbiyyatı [12, s. 561]. 

Hər cür dövrləşdirmə nöqsanlı olduğu kimi, bu kitabda aparılan dövrləşdirmə də 

nisbi xarakter daşıyır və müəyyən nöqsan da özünü göstərirdi. İnqilabi hərəkatlar, 

siyasi amillər, müharibələr ədəbiyyat tarixinin dövrləşdirilməsində əsas ola bilməz. 

Dövrləşdirmə ədəbi prosesin daxili qanunauyğunluqlarına müvafiq şəkildə, siyasi 

amillərə əsaslanmadan aparılmalıdır. Ancaq ədəbiyyat tarixinin hansı dövrdə, necə 

çətinliklərlə meydana çıxdığını nəzərə alsaq, üçcildlik mükəmməl, fundamental 

ədəbiyyat tarixi kimi ədəbiyyatşünaslığımızda əhəmiyyətli bir yer tutur.  

Onu da qeyd edək ki, üçcildliyin hər cildinin redaktorları və ümumi redaksiya 

heyətininə daxil olan alimlərin kimliyi də işin yüksək keyfiyyətindən xəbər verirdi.  

1960-cı illərin sonlarında meydana çıxan  “Azərbaycan sovet ədəbiyyatı 

tarixi”nin (1967) əsas əhəmiyyəti bunda idi ki, həmin ədəbiyyat tarixində yaxın 

onilliklərin ədəbi prosesi əhatə olunurdu. SSRİ Elmlər Akademiyasının M.Qorki 

adına Dünya Ədəbiyyatı İnstitutu ilə Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının  

Nizami adına Ədəbiyyat və Dil İnstitutunun birgə hazırladığı bu kitabın müəllifləri 

respublikamızın tanınmış alimləri M.A.Dadaşzadə, C.X.Hacıyev, M.C.Cəfərov, 

Ə.Sultanlı, M.C.Paşayev, Ə.Mirəhmədov, O.Həsənov, P.Xəlilov, Q.Qasımzadə, 

B.Vahabzadə, M.Vəliyev, K.Talıbzadə və başqaları, baş redaktoru akad. M.Arif, 

redaktorları isə H.Babayev, Q.Qasımzadə, B.Nəbiyev idi. Oktyabr inqilabından 

kitabın yazılmasına qədər olan zaman məsafəsində ədəbiyyatımızın poeziya, nəsr və 

dramaturgiya yaradıcılığını əhatə edən ədəbiyyat tarixində hər bir yazıçının 

yaradıcılıq üslubu, ədəbi mühit və ədəbi şəxsiyyət, realizm yaradıcılıq metodunun 

tipologiyası öz dərin təhlilini tapmışdı. 

Burada ən əhəmiyyətli məsələlərdən biri ədəbi həyatın ölkənin başqa mədəni 

hadisələri ilə vəhdətdə verilməsi idi. Müqəddimədə  M.A.Dadaşzadə milli ədəbiyyat 

tarixinin ayrı-ayrı dövrlərinin təhlilini aparmış, ədəbiyyat tarixinin ədəbi 
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konsepsiyasını açıqlamış, eyni zamanda, rus sovet ədəbiyyatı ilə əlaqələrindən bəhs 

etmişdir. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının müxtəlif ədəbi mərhələlərini müqayisəli 

şəkildə öyrənmək, ədəbi şəxsiyyətlərin ədəbiyyat tariximizdəki mövqeyini 

müəyyənləşdirmək, ayrı-ayrı ədəbi şəxsiyyətlərin fərdi yaradıcılıq üslubunu, 

sənətkarlıq cəhətlərini müəyyənləşdirmək  “Azərbaycan sovet ədəbiyyatı tarixi”nin 

(1967) əsas vəzifəsi kimi qarşıya qoyulmuşdu. Azərbaycan şıfahi xalq ədəbiyyatının 

xəlqi keyfiyyətləri, milli və ümumbəşəri mahiyyəti, klassik romantik poeziyanın 

yaradıcılıq üslubu, Şərq və Qərb mədəniyyəti ilə əlaqələri, müxtəlif təriqətlərın dini-

fəlsəfi qaynaqları ilə birlikdə sovet dövrü ədəbiyyatının ictimai məzmunu, bədii 

xüsusiyyətləri, ədəbi mərhələlərin təsnifatı bu yeni ədəbiyyat tarixində ədəbi-tarixi və 

nəzəri aspektdə mükəmməl işlənmişdi. Hər iki ədəbiyyat tarixinin yazıldığı dövrü 

Cəlal Məmmədov “ədəbiyyatımızın  şərəf və şöhrət illəri” kimi qiymətləndirirdi 

[120]. 

Tədqiq etdiyimiz dövrdən danışarkən şəxsiyyət amilinə toxunmadan keçmək 

olmaz. Bu dövrü sözün bütün mənalarında Azərbaycan elminə qazandıran insan 

Ümummilli lider Heydər Əliyev idi. 1960-80-ci illər qəribə təzadlarıyla tarixin 

yaddaşına yazıldığı zamanlarda Heydər Əliyev sovetlər birliyinin od püskürən 

maşınından çəkinməyərək, Azərbaycan mədəniyyəti, incəsənəti, ədəbiyyatı üçün 

əlindən gələni əsirgəməmişdi. Hər şeyin Moskva tərəfindən tənzimlənməsinə 

baxmayaraq, Heydər Əliyevin şəxsi təşəbbüsü və geniş əlaqələri sayəsində 

Azərbaycanda yeni mətbuat orqanları və nəşriyyatlar yaradılır, kitab çapına diqqət 

artırılır, Azərbaycan ədəbiyyatının təbliği diqqət mərkəzinə çəkilirdi. Təkcə belə bir 

faktı xatırlamaq lazımdır ki, Heydər Əliyevin böyük nüfuzu və qətiyyəti sayəsində 

“Azərbaycan ədəbiyyatı və incəsənətinin yeddi nümayəndəsinə bir neçə il ərzində 

SSRİ-nin ali təltifi sayılan Sosialist Əməyi Qəhrəmanı adı verildi” [38, s. 6]. Qeyd 

edək ki, bu imperiyanın yerli xalqların ədəbiyyat və incəsənət nümayəndələrinə 

münasibətdə yol verdiyi yeganə istisna hal idi. Bu da əslində Ulu Öndərin sayəsində 

mümkün olmuşdu.    
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O, Azərbaycanda hakimiyyətdə olduğu bütün dövrlərdə, xüsusilə də ikinci dəfə 

hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra Azərbaycan ədəbiyyatı və mədəniyyəti ilə dərindən 

maraqlanmış, ədəbi-tarixi proses və onun nümayəndələrinin yaradıcılığını diqqətlə 

izləmişdir. Məhz bu baxımdan da o, ədəbiyyatşünaslığın, xüsusilə tənqidin ədəbi 

prosesdə roluna  xüsusi əhəmiyyət vermişdir. 

Heydər Əliyev yazıçı və şairlərin cəmiyyətin həyatındakı rolunu yüksək 

qiymətləndirirdi: “Biz yazıçıya insan qəlbinin mühəndisi deyirik.  Bu adı doğrultmaq 

lazımdır. Yalnız o yazıçının insan zəkasına və qəlbinə təsir göstərmək kimi böyük 

mənəvi hüququ var ki, o, ictimai həyatda da, şəxsi davranışı ilə də öz oxucusuna 

doğurdan da nümunə ola bilir, yəni xalq qarşısında öz mənəvi məsuliyyətini bütün 

dərinliyi ilə dərk edir. Təəssüf ki, bəzi ədəbiyyatçılar, o cümlədən yaşlı nəsildən 

olanlar da, öz yaradıcılığına heç də həmişə tələbkar olmurlar, qeyri-təvazökarlıq, 

lovğalıq bəlasına tutulurlar” [38, s. 25]. 

Hesab edirik ki, tədqiq etdiyimiz dövrdə Ulu Öndərin Azərbaycan ədəbiyyatı 

qarşısında xidmətlərindən danışarkən dissident ədəbiyyatına da ayrıca diqqət 

ayrılmalıdır. Əslində bu ayrıca böyük bir tədqiqatın mövzusu olsa da, bir neçə 

məqama toxunmağı vacib hesab etdik. Əvvəla, dissidentin yaşadığı ölkədə siyasi 

baxışları rəsmi hakimiyyətin fikirlərindən radikal şəkildə fərqlənən insan olduğunu 

nəzərə alsaq, sovetlər kimi sərt diktator hakimiyyətli bir dövlətdə dissident olmağın 

çətinliklərini anlamaq elə də mürəkkəb bir şey deyil. Çox maraqlıdır ki, 1970-80-ci 

illərdə H.Əliyevin hakimiyyətdə olduğu vaxtlarda heç bir ədəbi simaya belə ittiham 

irəli sürülməmişdi. Ona o illərdə Azərbaycanda dissidentin olub olmamasını 

soruşduqlarında belə cavab vermişdir: “Dedim ki, yox idi. Dedi nə üçün? Dedim ki, 

biz dissidentləri axtarmırdıq. Təbiidir ki, əgər axtarsaydıq çox dissident çıxarmaq 

olardı. Amma biz axtarmadıq. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, həmin dissident 

sayılanların əsərlərini biz qəlbən qəbul edirdik və onların özünə yol tapması üçün 

imkanlar yaradırdıq. Beləliklə, həmin müəlliflərlə öz həmrəyliyimizi bildirirdik. 

Ancaq geniş təbliğ etmirdik ki, biz bununla həmrəyik” [38, s. 489]. Əslində sıradan 

görünən bu nöqteyi-nəzər Azərbaycan ədəbiyyatına Bəxtiyar Vahabzadə, Xəlil Rza, 
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Maqsud İbrahimbəyov, Rüstəm İbrahimbəyov, Anar, Fikrət Qoca, İsa Hüseynov 

(Muğanna) və b. bu kimi nəhəngləri qazandırmışdır.  

Bu gün bir çox tənqidçilər və sadə oxucular düşünəndə ki, o illərdə bizim  bütün 

şair və yazıçılarımız kor-koranə bir şəkildə hakimiyyətin tələblərinə tabe olmuş, 

axına qarşı üzməmişdilər, bu ən azından yuxarıda adını qeyd etdiyimiz ədiblərə qarşı 

böyük haqsızlıqdır. O dövrdə bu sənətkarları hakimiyyətin “iti nəzər”indən 

yayındıran, onlara hamilik edən bir şəxiyyət var idi. Ona görə də müstəqillik illərində 

çox sənətkar özü etiraf edirdi ki, əslində o dövrdə ən böyük dissident Heydər Əliyev 

özü idi. O, sovet məkanında “dissident ovu” aparılanda məsuliyyəti öz üzərinə 

götürərək, sinəsini qabağa verərək mədəniyyətimizin incilərindən bu ittihamları 

sovuşdurmağı bacarmışdı.  

Mədəniyyət nümayəndələri ilə hər görüşündə, incəsənətlə bağlı hər çıxışında 

Heydər Əliyevin sənətə və sənətkara dərin hörmətinin və qayğısının dəfələrlə şahidi 

olmuşuq. Bu, onun şəxsi ədəbi zövqünün yüksəkliyindən, ədəbiyyatda izlədiyi 

qayədən də xəbər verirdi. “Müşahidələr göstərir ki, böyük siyasi xadim Heydər 

Əliyev dram əsərləri içərisində Cəlil Məmmədquluzadənin “Ölülər” 

tragikomediyasına, şairlərdən xalq şairi Səməd Vurğunun “Azərbaycan” şeirinə, 

poema janrı baxımından Məhəmmədhüseyn Şəhriyarın “Heydərbabaya salam” 

əsərinə, milli mətbuat sarıdan “Molla Nəsrəddin” jurnalına, opera üzrə Üzeyir 

Hacıbəyovun “Koroğlu”suna, mənzum faciələrdən Hüseyn Cavidin “İblis”inə... 

xüsusi önəm verdiyini və bu ədəbi nümunələri xüsusilə fərqləndirdiyini dəfələrlə 

nəzərə çarpdırmışdır. Diqqət edilsə, bu ədəbiyyat faktlarının hər birində yüksək 

bədiiliklə yanaşı, xalqın milli-mənəvi özünüdərk məsələləri və böyük ictimai ideyaları 

özünün parlaq əksini tapmışdır [25, s. 11]. Bu da onu göstərir ki, Heydər Əliyev 

ədəbiyyatı xalqın mənəviyyatının göstəricisi, milli və tarixi təfəkkürün aynası kimi 

dəyərləndirmişdir. 

Fikrimizcə, 1970-ci illər Azərbaycan ədəbiyyatının növbəti çiçəklənmə dövrü 

idi. Bu illər ərzində xeyli yüksək vəzifələrdə fəaliyyət göstərmiş Heydər Əliyevin də 

cari ədəbi prosesə dair baxışları daha da inkişaf etmiş, konseptual cəhətdən 
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təkmilləşmişdi. Elə buna görə də o illərdə Ümummilli lider çıxışlarında bir 

ədəbiyyatşünas, peşəkar ədəbiyyat tarixçisi kimi uğurları və nöqsanları ustalıqla təhlil 

edir, qarşıda duran vəzifələri müəyyənləşdirə bilirdi. O, əminliklə bildirirdi ki, 

hakimiyyətdə olduğu bu illərdə ədəbiyyatın inkişafı doğru yoldadır: “Azərbaycan 

ədəbiyyatı tarixində 70-ci illər xüsusi yer tutur. Bu illər respublika yazıçılarının və 

şairlərinin böyük yaradıcılıq əməlləri dövrüdür, bir çox istedadlı ədəbiyyatçıların 

yetkinlik çağına qədəm qoyduğu illərdir. Azərbaycan şeirinin, nəsrinin və 

dramaturgiyasının ən sanballı əsərlərinin Ümumittifaq miqyasında bəyənilməsi onu 

göstərir ki, ədəbiyyatımız yüksəliş yolundadır” [101, s. 5]. 

Bu illər ərzində Heydər Əliyev təkcə ədəbiyyata yox, həm də onu elm edənlərə 

qarşı da həssas və təmkinli davranır, çıxışlarında tez-tez ədəbiyyatşünaslarımızı 

ədəbiyyat tariximizə diqqətli yanaşmağa, tənqidçiləri isə vicdanlı və obyektiv olmağa 

səsləyirdi: “Heydər Əliyevə görə, tənqid ad-sanından və keçmiş xidmətlərindən asılı 

olmayaraq, hər bir yazıçıya münasibətdə obyektiv olmalı, yalnız ədəbiyyatın 

mənafeyindən çıxış etməlidir. Ədəbi tənqidin vəzifələrinə məhz bu meyarlarla 

yanaşan respublika rəhbəri bəzi hallarda tənqidi çıxışların subyektiv və qərəzli 

xarakter daşıdığından təəssüflə danışır, tənqidin cari ədəbi proseslə az məşğul 

olmasından...narazılıq edirdi” [48, s. 212-213]. Fikrinin davamında o, tənqidə və 

tənqidçilərə sağlam münasibətin yaradılmasının Azərbaycan ədəbiyyatının gələcək 

inkişafı üçün mühüm rol oynayacağını vurğulayırdı. Onun bu yanaşması o zaman 

fəaliyyət göstərən ədəbiyyatşünaslara mayak rolunu oynamış, ədəbiyyatşünaslıq elmi 

öz inkişafının növbəti mərhələsinə keçid etmişdir [116].   

 Ulu Öndərin bu fikrini dəstəkləyən görkəmli tənqidçi, AMEA-nın müxbir üzvü 

Cəfər Cəfərov yaradıcı insanları özlərinə qarşı tələbkar olmağa səsləyərək bildirirdi 

ki, yaradıcı insanlar, xüsusilə də tənqidçilər təkcə ədəbiyyat qarşısında deyil, həm də 

xalq qarşısında məsuliyyət daşıyırlar: “Biz həm yazıçılara, həm də oxuculara xidmət 

edirik”. Bununla C.Cəfərov həm yazıçı, həm də oxucu qarşısında tənqidçinin öz 

vəzifəsini ləyaqətlə yerinə yetirməsini ədəbi tənqidin estetik dəyəri hesab edirdi. 
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Bu baxımdan akademik Kamal Talıbzadə də “Sənətkarın şəxsiyyəti” (1978) adlı 

məqalələr məcmuəsində hər şeydən əvvəl dövrün, ictimai epoxanın ayrı-ayrı mühüm 

hadisələri işığında yaradıcı şəxsiyyətlərin mənəvi inkişaf yolunu, ədəbi prosesdə 

onların nüfuz dairəsini öyrənir, sənətkarı formalaşdıran mühitlə bu sənətkarın 

qarşılıqlı əlaqələrinə xüsusi bir həssaslıqla aydınlıq gətirirdi.  

Təbii ki, yaradıcılığın bütün sahələrində olduğu kimi, ədəbi tənqidlə məşğul olan 

bir çox alimlərin məqalələrində müəyyən yanlış cəhətlər, subyektiv məqamlar da 

olmamış deyil. Lakin belə hallar hər hansı yazıçı və şairin həmin tənqidçiylə 

münasibətinin kəskinləşməsinə bəhanə verməməlidir. Bu məqamda sənətkar 

şəxsiyyətinin böyüklüyü əsil gerçəkliyi dözümlü şəkildə qəbul etməli, polemikanı 

inkarçılığa çevirməməlidir. Əslində tənqidçi ədəbi həyatla, canlı bədii proseslə 

yaşamalı, onun aparıcı meyillərinə, axtarış və kəşflərinə, böyük nailiyyətlərinə və 

qüsurlarına qarşı son dərəcə həssas olmalıdır. 

Bütün dövrlərdə ədəbi tənqid üç  mühüm  vəzifəni yerinə yetirir: birincisi, ədəbi 

prosesi izah etmək, onu qiymətləndirmək ədəbi prosesin qanunauyğunluqlarını üzə 

çıxarmaq; ikincisi, sənətin yaratdığı estetik və etik çərçivələri təbliğ etmək, 

oxucularda onlara dərin məhəbbət hissi oyatmaq; üçüncüsü, sənət hadisələrinin təhlili 

vasitəsi ilə həyatın zəruri fəlsəfi, sosioloji etik və estetik məsələlərini həll etmək. 

Ədəbi-estetik fikrimizin 1960-80-ci illər mərhələsinin elmi-nəzəri səviyyəsini bu üç 

meyarla qiymətləndirsək, deyə bilərik ki, ədəbiyyatşünaslığımız ədəbi proses 

qarşısındakı vəzifələrini ləyaqətlə yerinə yetirib. Ədəbi prosesdə  1960-cı illər 

ədəbiyyatının – demokratikləşdirməyə doğru gedən ədəbiyyatın əsası 1950-ci illərin 

sonundan başlandığı kimi, ədəbiyyatşünaslıqda da yeniləşməyə bir qədər əvvəl 

təsadüf olunurdu.  

Hətta belə demək mümkündür ki, ədəbiyyatşünaslığımızda yeni dövrün nəfəsi 

M.C.Cəfərovun “Ədəbi düşüncələr” (1958), “Füzuli düşünür” (1959), “Hüseyn 

Cavid” (1960) ədəbi toplu və monoqrafiyaları ilə hiss olunmağa başladı. “Azərbaycan 

ədəbiyyatında romantizm” (1963), “Azərbaycan-rus ədəbi əlaqələri tarixindən” 

(1964), “Mütəfəkkirin şəxsiyyəti” (1966), ikicildlik “Seçilmiş əsərləri” (1973-74), 
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üçcildlik “XIX əsr rus ədəbiyyatı tarixi” (1970-75) əsərləri isə həmin dövr 

ədəbiyyatşünaslığının elmi-nəzəri səviyyəsinin göstəricisi olmaq baxımından 

əhəmiyyətlidir. Bu əsərlərin hər biri ədəbi fikrimizdə hadisə kimi qiymətləndirilirdi. 

Totalitar təfəkkürün güclü olduğu, milli ideyaların, azadfikirliliyin hələ də ciddi 

şəkildə izlənildiyi, repressiyalarla üzləşdiyi 1940-50-ci illər dövrünün qürub çağında 

da Füzuli sənətinin estetik mahiyyətindən, H.Cavid əsərlərinin sosialist realizm 

yaradıcılıq metodunun ideoloji çərçivələrinə sığışmayan romantikliyindən və 

hüriyyətə, humanizmə zidd olan siyasi yasaqlara qarşı çıxan bədii-fəlsəfi 

dünyagörüşündən söhbət açmaq o qədər də asan deyildi. Fikir versək görərik ki, 

həmin dövrdə M.C.Cəfərovun bədii yaradıcılığına müraciət etdiyi sənətkarlar, yəni 

M.Füzuli, H.Cavid, M.F.Axundzadə ədəbiyyatımızda yeni cığır açan, bədii 

yaradıcılığı və şəxsiyyəti örnək olan sənətkarlardır. 

M.Cəfər professional tənqidə gələndə onun müəllimi sayıla biləcək ən yaxşı 

tənqidçi və ədəbiyyatşünaslar – Ə.Nazim, B.Çobanzadə, M.Quliyev, Ə.Abid, 

H.Zeynallı, S.Mümtaz, M.Ələkbərli, A.Musaxanlı repressiyaya məruz qalmışdılar. 

Bəkir Çobanzadə və Salman Mümtazdan başqa onların hamısı M.Cəfərin 

həmyaşıdları idilər. Onların həbsi və amansızcasına güllələnməsi onun gözləri 

qarşısında baş vermişdi. “O, bilməmiş deyildi ki, ədəbi tənqid çox təhlükəli bir işdir, 

ondan ötrü adamı aparıb 15-20 dəqiqəlik “məhkəmənin” – Matuleviç, Jiqur və 

Zaryandan ibarət hərbi üçlüyün hökmü ilə güllələyirlər. Bəs bütün bunlara 

baxmayaraq M.Arifi, M.Rəfilini, M.Cəfəri tənqidə gətirmiş cəsarətin gücü nədədir? 

Bəlkə, M.Cəfər həmin qanlı repressiya illərində ona görə rus ədəbiyyatından yazırdı 

ki, ona dəyməsinlər?...” [141].  

Məmməd Cəfər Cəfərovun yarım əsrdən də çox çəkən elmi-ədəbi irsi 

ədəbiyyatşünaslığımızın bütöv bir mərhələsini əhatə edir. Bu illər ərzində o, böyük 

bir ədəbiyyatşünaslıq irsi meydana çıxarıb, ədəbiyyatşünaslığımızın – ədəbi tənqidin  

yaranmasında və təşəkkülündə müstəsna xidmətlər göstərib. Hərtərəfli biliyə, 

ensiklopedik yaddaşa malik olması ona imkan verib ki, klassik və müasir ədəbi irsin 

aktul məsələlərində obyektiv mövqedə dayansın.  Böyük bir ədəbi mərhələni əhatə 
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edən fəaliyyəti dövründə tənqid və ədəbiyyatşünaslığımızın müxtəlif problemləri,  

Azərbaycan, rus və Qərbi Avropa klassiklərinin yaradıcılığı, klassik və müasir 

ədəbiyyatın mühüm nəzəri məsələlər ətrafında, estetika, poetika ilə bağlı çoxsaylı  

elmi məqalələr, monoqrafiyalar yazıb. “Füzuli düşünür” (1959), “M.F.Axundzadənin 

tənqidi-estetik görüşləri” (1959), “Ədəbi düşüncələr” (1958), “Estetik tərbiyə, ailə və 

məktəb”, “Mütəfəkkirin şəxsiyyəti” (1966), “Sidqi Ruhulla” (1956), “Hüseyn Cavid” 

(1960), “Səməd Vurğun” (1966), “T.Q.Şevçenko” (1964), “Rus ədəbiyyatı tarixi 

oçerkləri” (1939), “Azərbaycan ədəbiyyatında romantizm” (1963), “Azərbaycan-rus 

ədəbi əlaqələri tarixindən” (1964), “Rus klassikləri” (1964), “Həyatın romantikası” 

(1968), “Nizaminin fikir dünyası” (1982), “Sənət yollarında” (1975)  və başqa 

əsərləri göstərir ki, o, məşğul olduğu ədəbiyyatşünaslıq  sahələrində öz 

professionallığı ilə seçilmişdir. 

M.C.Cəfərov ədəbi fakt və hadisəyə müasir elmi-metodoloji mövqedən 

yanaşmağı bacarırdı. Obyektivlik, səmimilik, prinsipiallıq, bədii əsərə doğru-düzgün 

mövqedən qiymət vermək bacarığı ona bir tənqidçi kimi nüfuz və hörmət 

qazandırmışdı. Bu cəhətdən “Azərbaycan ədəbiyyatında romantizm” (1963), “Hüseyn 

Cavid” (1960) monoqrafiyaları diqqəti daha çox cəlb edir. Bu əsərlərdə ədəbi-nəzəri 

fikrimizdə ilk dəfə olaraq, romantizm məsələləri metod səviyyəsində təhlilə cəlb 

olunmuşdur. Ədib romantik ədəbiyyatın tipologiyası ətrafında maraqlı, sanballı 

fikirlər söyləməyi bacarmış, Azərbaycan romantizminə “gecikmiş romantizm” hesab 

deyənlərin arqumentini əsassız hesab etmişdir.  

M.C.Cəfərov Füzulinin fəlsəfəsini, poetik fikir axtarışlarını “Füzuli düşünür” 

(1959) əsərində çox dəqiq müəyyənləşdirmiş, bir fərdin yaradıcılıq axtarışlarını və 

ideallarını estetik fikrin son nailiyyətləri baxımından tədqiqata gətirmişdir. O, geniş 

təhlil və tədqiqat imkanlarına malik mütəfəkkir tənqidçi kimi tanınırdı. Bədii irsin 

özünəməxsus xüsusiyyətlərini, fəlsəfi düşüncənin bədii yaradıcılıqdakı yerini düzgün 

müəyyənləşdirməkdə o, xüsusi istedad nümayiş etdirirdi.     

Geniş və hərtərəfli biliyi, keçdiyi zəngin həyat yolu Məmməd Cəfərin ədəbi 

zövqünü formalaşdırmış, tənqidçi şəxsiyyətinin bütövlüyünün qorunub saxlanmasına 
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imkan yaratmışdır. Akademik Kamal Talıbzadə bunları nəzərdə tutaraq deyirdi: “Əsil 

tənqidçi o zaman nüfuz qazana, ədəbi prosesə, yazıçıya təsir göstərə bilir ki, o, 

xalqının həyatını, tarixini, fəlsəfəsini, ədəbiyyatını, eləcə də müasir ictimai gerçəkliyi, 

cəmiyyəti  dərs vermək istədiyi yazıçıdan, eləcə də oxucusundan artıq bilə, ümumi 

bilik səviyyəsi, istedad dərəcəsi ondan üstün ola, ümumbəşəri ideallara dərindən 

vaqif ola! M.Cəfərin ildən-ilə, mərhələdən-mərhələyə yüksələ-yüksələ irəliləməsinin, 

qüdrətli bir alimə, sözü keçər bir tənqidçiyə, nəhayət, alim-vətandaşa çevrilməsinin 

əsil kökü onun məhz belə hərtərəfli fikri mənəvi keyfiyyətlərə malik təbii istedad 

olmasındadır” [152, s. 347-348]. 

Məmməd Cəfər ədəbi mühitə çox çətin bir dövrdə – 1920-ci illərin ortalarında 

gəlib, B.Çobanzadə, H.Zeynallı, Ə.Nazim, A.Musaxanlı, M.K.Ələkbərli, M.Arif və 

başqaları ilə birlikdə marksist estetikanın sərt ədəbi meyarları, ədəbi tənqid prinsipləri 

ilə qarşılaşıb. Klassik ədəbi irsə, müasir ədəbi prosesə vulqar-sosioloji münasibətin, 

nihilizmin, ifrat tənqidi münasibətin yarandığı bir dövrdə “ədəbi döyüşlər”ə 

(M.Hüseyn) atılan M.Cəfər marksist estetikanın sərt ədəbi prinsiplərindən əziyyət 

çəksə də, yüksək estetik təfəkkürü sayəsində, öz ədəbi zövqü və tənqidi təfəkkürünün 

imkanları çərçivəsində vicdanlı və peşəkar ədəbi tənqidçi obrazını formalaşdırmağı 

bacarıb. Beləliklə, o, cavan tənqidçilərlə, professional və mötəbər ədəbiyyat 

mütəxəssisləri ilə çiyin-çiyinə çalışıb, ədəbi prosesə təsir imkanları qazanıb.  

1930-cu illərdən etibarən professional tənqidimizdə iki ədəbi şəxsiyyətin imzası 

daha tez-tez görünür – Məmməd Arif Dadaşzadə və Məmməd Cəfər Cəfərov.  

Akademik M.Arif onun 1920-30-cu illərdəki fəaliyyətini belə xatırlayır: 

“M.C.Cəfərov bizim gənc tənqidçilərimiz içərisində çox ciddi, müstəqil düşünən, 

doğrudan da, yazıçılara və ədəbiyyata kömək etməyə çalışan yoldaşlardandır. 

Yazıçılar arasında hörməti, nüfuzu vardır və  heç şübhəsiz ki, bu hörmət getdikcə 

artacaqdır” [21, s. 70].  

Milli zəmin və rus-Avropa ədəbi-nəzəri fikri M.C.Cəfərovun ədəbi-tənqidi 

görüşlərinin formalaşmasında xüsusi rol oynayıb. Daima yaradıcılıq axtarışlarında 

olan, yeniliyə, müasirliyə bağlı olan akademik dünya ədəbi-nəzəri fikrinin ən yaxşı 
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nailiyyətlərini vaxtında mənimsəyə bilmişdi. Buna görə də onun ədəbi-nəzəri 

fəaliyyəti geniş və çoxtərəflidir. O, Azərbaycan, rus və Avropa ədəbiyyatının ayrı-

ayrı problemlərini, ədəbi şəxsiyyətlərin həyat və yaradıcılıq sirlərini aşkara 

çıxarmaqda xüsusi fəallıq göstərirdi, təkcə ədəbiyyatşünaslıq sahəsinə qapanıb 

qalmırdı. Dilçilik, pedaqogika, fəlsəfə, estetika, etika, metodika, tarix, publisistika və 

başqa sahələrlə eyni vaxtda məşğul olan mütəfəkkir alim ədəbi mühitdə xüsusi çəkiyə 

və ehtirama malik idi.  

Məlumdur ki, sovet dövründə romantizmin tipologiyasını, yaradıcılıq 

meyarlarını üzə çıxarmaq o qədər də asan deyildi. Belə bir dövrdə alim “Azərbaycan 

ədəbiyyatında romantizm” (1963) əsərini meydana çıxararaq, Azərbaycan 

romantizminin bədii-estetik xüsusiyyətləri, milli-mənəvi qaynaqları, rus və Avropa 

romantizmi ilə əlaqələri kimi konseptual məsələləri yüksək elmi-nəzəri səviyyədə 

tədqiqata gətirmişdir.  

Professional ədəbiyyatşünasların çoxu klassik ədəbiyyatın tədqiqi ilə yanaşı, 

müasir ədəbi prosesin izlənməsində də yaxından iştirak edirdilər. M.Cəfəri də klassik 

Azərbaycan ədəbiyyatı ilə yanaşı, yeni ədəbi prosesin qayğıları çox narahat edirdi. 

S.Vurğun yaradıcılığını əhatə edən “Şairin düşüncələri” məqaləsində o, poeziyanın 

ictimai gerçəkliyi necə əks etdirməsini, poetik təxəyyülün imkanlarını özünəməxsus 

bir tərzdə təhlilə cəlb edirdi. O, yalnız ədəbi prosesi izləməklə, onun yaradıcılıq 

axtarışlarını üzə çıxarmırdı. Belə olsaydı onun məqalə və monoqrafiyaları bu qədər 

uzun ömürlü olmazdı. 

Akademik  daha çox ictimai fikrin ümuminkişaf qanunauyğunluğunu aşkara 

çıxarmağa çalışırdı. Onun estetik dünyagörüşünün formalaşmasında, hər şeydən 

əvvəl, ilk professional tənqidçimiz M.F.Axundzadənin ədəbi-tənqidi irsi mühüm rol 

oynayıb. Ədibin tənqid məktəbinin davamçısı olan M.Cəfər “M.F.Axundovun ədəbi-

tənqidi görüşləri” (1950) əsərində realist tənqidimizin sənət prinsiplərini aşkara 

çıxarıb, əsərdə müasirliyə, forma və məzmun vəhdətinə, real həyat həqiqətləri ilə 

bədii həqiqət arasında vəhdətə ilk professional tənqidçimizin verdiyi qiyməti 

ümumiləşdirib. 
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M.C.Cəfərovun ədəbi-estetik görüşünün formalaşmasında Avropa maarifçiləri 

Volter, Russo, Didro, Helvutsi və başqaları böyük rol oynayıb. Tənqidçinin rus 

inqilabçı-demokratlarından Çernişevskinin, Dobrolyubovun, Gertsenin, Belinskinin 

ədəbi tənqidi yaradıcılığı ilə bağlı məqalələri göstərdi ki, o, ədəbi-tarixi hadisəyə 

geniş kontekstdə yanaşmağa meyillidir. O, Avropa maarifçilərinin, rus inqilabçı-

demokratlarının, M.F.Axundzadənin ədəbi tənqid konsepsiyasını mükəmməl 

mənimsəyərək öz ədəbi tənqid konsepsiyasını ortaya qoymuşdu. Onun dərin estetik 

əsaslara malik olan tənqidi əsərlərində publisistika, fəlsəfi məzmun, nəzəri təfəkkür 

vəhdətdə götürülürdü. Buna görə də S.Vurğun M.C.Cəfərovu “filosof tənqidçi” hesab 

edirdi.  Ən başlıca cəhət isə odur ki, bu keyfiyyətlər tənqidçinin yalnız ədəbi keçmişə 

aid olan yazılarında özünü göstərmirdi. Onun anlayışında “ədəbi proses” ayrılıqda 

görülən bir keçmişin, yaxud müasirliyin hüdudları ilə çərçivələnmir, zaman sərhəddi 

tanımır. Burada hər şey Nizami ilə Mirzə Fətəli və Sabir arasındakı ədəbi əlaqənin, 

inkişaf edib gələn bir dünyagörüşünün, elmi düşüncənin körpüsü, müstəvisi üzərində 

qoyulur və təhlil edilir. Məmməd Cəfərə görə, Füzuli və Vaqif də, Vidadi və Sabir 

də, Səməd Vurğun və Rəsul Rza da eyni bir vahid, ümumi canlı, hərəkət edən, 

yaşayan mənəvi orqanizmin bir-birini tamamlayan və əvəz edən mərhələləridir. 

Milli ədəbi fikrin  praktik və nəzəri problemlərindən bəhs edərkən də ilk 

yadımıza M.C.Cəfərov düşür. O, sənət hadisələrinin təhlili vasitəsi ilə həyatın zəruri 

fəlsəfi, sosioloji, etik və estetik vasitələrinin üzə çıxarılmasında xüsusi fəallıq 

göstərirdi. Diqqət yetirsək görərik ki, tənqidçinin bədii yaradıcılığına müraciət etdiyi 

sənətkarların hər biri ədəbiyyatımızda ayrıca mərhələ yaradan ədəbi simalardır. 

M.Cəfər Füzulinin romantik məhəbbət idealı ilə M.P.Vaqifin məhəbbət və gözəllik, 

C.Məmmədquluzadənin, M.Ə.Sabirin satirik-realist məhəbbət ideallarını bir-birindən 

fərqləndirməyi bacarırdı. Eyni zamanda, romantik H.Cavid, A.Şaiq, C.Cabbarlı 

irsindəki gözəllik estetikasını layiqincə dəyərləndirirdi. Bütün hallarda o sosioloji 

təhlillə estetik təhlilin vəhdətini yaratmağa nail olurdu. 

Ədəbiyyatşünas-yazıçı Mir Cəlal Paşayevin də yaradıcılığının “qızıl dövrü” 

1960-80-ci illərə düşür. 1930-cu illərdən başlayaraq o, paralel şəkildə həm bədii 
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yaradıcılıqla, həm də ədəbiyyatşünaslıqla sistemli məşğul olub. “Cəlil 

Məmmədquluzadə realizmi haqqında” (1966) monoqrafiyası, “XX əsr Azərbaycan 

ədəbiyyatı” (prof. F.Hüseynovla birlikdə) (1982) “Ədəbiyyatşünaslığın əsasları” 

(prof. P.Xəlilovla birlikdə) (1988) dərslikləri, ədəbiyyat tarixlərindəki fəaliyyəti ilə o, 

ictimai-ədəbi fikrimizə yenilik gətirmişdir. Bundan əlavə çoxsaylı məqalələri, portret-

oçerkləri ilə professionallığını sübuta yetirmiş, ədəbiyyat tariximizdə öz mövqeyini 

möhkəmləndirmişdir. Bu əsərlərin bir qismi “Klassiklər və müasirlər” (1973) 

kitabında toplanmışdır. Əsərdə ədəbiyyatşünas Nizamidən başlayaraq müasir 1960-

70-ci illərə qədər olan ədəbiyyatımızın müxtəlif məsələlərinə işıq tutur, 

sənətkarlarımızın yaradıcılığını ənənə və varislik prinsiplərindən təhlilə cəlb edir. 

XX əsrin 60-80-ci illərini milli ədəbi-nəzəri fikrin yüksəliş dövrü kimi 

xarakterizə edə bilərik. Çünki bu mərhələdə estetik fikrimiz get-gedə profesionallığı 

artırıb, yeni ideya-estetik keyfiyyətlər qazanıb. Ədəbi tənqiddə şəxsiyyət amili önə 

keçib, ədəbi-tarixi fakt axtarışı ilə yanaşı, yazılan məqalə, resenziya və 

monoqrafiyaların nəzəri səviyyəsi xeyli dərəcədə yüksəlib. 

 

1.2. Ədəbi tənqidin ədəbi prosesdəki rolunun artması 

Keçən əsrin 1970-ci illərini ədəbi-nəzəri fikrimizin yeni mərhələsi kimi qəbul 

etmək olar. Bu illərdə ədəbi tənqidimizin təhlil mədəniyyəti xeyli yüksəlmiş, milli 

ədəbi-tarixi prosesin nəzəri-problem kateqoriyalar baxımından təhlili ön plana 

keçmiş, nəzəri problematika genişlənmiş, tədqiqat ideyaları zənginləşmiş, 

ədəbiyyatın məfkurəvi fəaliyyəti güclənmişdi. Tənqid ədəbiyyatın məfkurəvi 

mündəricatına, əxlaqi-mənəvi və fəlsəfi aspektlərinə meyil etməyə başlamışdı. Əsas 

yenilik isə bədii yaradıcılığın poetikasına, məzmununa diqqətin artmasında hiss 

olunurdu. Struktur, forma, məzmun dəyişikliyi, dinamik inkişaf ədəbi yaradıcılıqda 

olduğu kimi tənqiddə də güclənmişdi. Tənqid artıq özünü daha sərbəst hiss edir, 

ədəbi prosesə fəal şəkildə qoşulmağa imkan tapırdı. Ədəbi-estetik fikrin təkamülünə, 

heç şübhəsiz, kommunist partiyasının “Ədəbi-bədii tənqid haqqında” qərarı xüsusi 

təkan verdi. Qərarda müasir sovet tənqidinin vəzifələri belə müəyyənləşdirilirdi: 
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“Tənqidin vəzifəsi müasir bədii prosesin hadisələrini, meyillərini, 

qanunauyğunluqlarını dərindən təhlil etməkdən, partiyalılıq və xəlqilik haqqında 

Lenin prinsiplərinin möhkəmləndirilməsinə hər vasitə ilə kömək göstərməkdən, sovet 

incəsənətinin ideya-estetik səviyyəsinin yüksəldilməsi uğrunda mübarizə 

aparmaqdan, burjua ideologiyasına qarşı ardıcıllıqla çıxış etməkdən ibarətdir” [153, 

s. 5]. 

Sitatdan göründüyü kimi, kommunist partiyasının qərarında bədii yaradıcılıq, 

ədəbi-nəzəri fikir ideoloji mübarizəyə sürüklənirdi. Marksist ideologiya mövcud 

olduğu vaxtdan ədəbiyyatşünaslıq üçün də ideoloji-siyasi çərçivə 

müəyyənləşdirmişdi. Sosialist realizminin nizamnaməsində də bunu aydın şəkildə 

görmək mümkün idi. Ədəbi tənqidin ədəbi prosesə fəal müdaxilə etdiyi 1920-30-cu 

illərdən müstəqillik illərinə qədər humanitar düşüncə həmişə təzyiq altında olub. 

Ədəbi tənqid isə bədii yaradıcılığın arxasınca gedən “təkərcik”, “vintcik” rolunu ifa 

edib. 1970-ci illərə qədər Məmməd Arifin, Mehdi Hüseynin, Məmməd Cəfərin 

tənqidi məqalələr topluları istisna olmaqla, tənqidçilərin əsərlərinin nəşrinə imkan 

verilməyib. Halbuki, şair və yazıçıların əsərləri kütləvi şəkildə nəşr olunur, mənəvi və 

maddi imkanlarını genişləndirirdilər. Kommunist partiyasının yığıncaqlarında, 

müşavirələrdə, ədəbiyyat ongünlüklərində tənqidin bədii irsin inkişaf sürətindən geri 

qaldığı iddia olunurdu. “Ədəbi-bədii tənqid haqqında” 1972-ci il qərarından sonra 

tənqidin ədəbi prosesdəki mövqeyi xeyli dərəcədə gücləndirildi. Tənqidçilərin 

əsərlərin nəşrinə müvafiq imkan yaradıldı. Bunun nəticəsində ədəbi-nəzəri fikrə 

Y.Qarayev, Ş.Salmanov, A.Hüseynov, M.Əlioğlu kimi gənc tənqidçilər nəsli gəldi. 

Orta nəslin nümayəndələri K.Talıbzadə, B.Nəbiyev, P.Xəlilov, Q.Xəlilov da eyni 

həvəs və enerji ilə tənqidimizin yaradıcılıq axtarışlarında yaxından iştirak edirdilər. 

Şübhəsiz ki, ağsaqqal nəslin nümayəndələrindən Orucəli Həsənov, Məmməd Arif və 

Məmməd Cəfər bu dövrdə tənqidimizin ağsaqqalı missiyasını yerinə yetirirdilər.  

“Ədəbi-bədii tənqid haqqında” qərarda tənqidin əsas vəzifəsi müasir ədəbi 

prosesin təhlili və qiymətləndirilməsi kimi müəyyənləşdirilmişdi: “Tənqidin bir 

vəzifəsi də ədəbiyyatşünaslıq üçün material, tədqiqat obyekti ola bilməkdən ibarətdir. 
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Onun əldə etdiyi bütün “məhsullar” ədəbiyyatşünaslıq “müəssisəsinə” verilir, orada 

“istehsal” olunduqdan sonra isə estetikaya çevrilir” [28, s. 146]. Doğrudan da 

qərardan sonra ədəbi prosesdə canlanma yarandı. Belə ki, 1970-ci illərdə “Ədəbi 

proses” nümunələri nəşr olunmağa başladı. İllik ədəbi yaradıcılıq, ədəbiyyatşünaslıq 

fəaliyyəti, milli mətbuatın vəziyyəti bu ədəbi icmallarda geniş aspektdə işıqlandırıldı. 

Gənc ədəbi qüvvələr sırasında R.Əliyevin, N.Cabbarovun, K.Vəliyevin, 

N.Şəmsizadənin, Ş.Alışanovun, S.Əsədullayevin, Q.Əliyevin, G.Əlibəylinin, 

A.Məmmədovun, V.Yusiflinin, R.Əliyevin imzalarına daha tez-tez rast gəlmək 

olurdu. Yeni nəslin ədəbi axtarışlarında ədəbiyyata ehtiraslı bir sevgi, mətndən çıxış 

etmək niyyəti daha güclü təsir bağışlayırdı. Onlar müasir ədəbiyyatın problemlərini, 

realizm və romantizm məsələlərini, bədii yaradıcılıqda ənənə və novatorluq 

problemlərini diqqətdə saxlayır, ədəbiyyatdakı novator münasibətlərə vaxtında 

reaksiya verirdilər. Hiss olunurdu ki, tənqid ədəbiyyatın ideya-bədii hərəkatında fəal 

iştirak edir, ədəbiyyatda bədii keyfiyyətin yüksəldilməsinə imkan yaradır: “Tənqidi 

fikrin nüfuzunu həyatın, ictimai gerçəkliyin mahiyyətinə salınan tənqidçi nəzərinin 

dərinliyi və bu dərinliyin xalis bədii əsərlərdəki, poetik müşahidələrdəki dərinlik 

göstəriciləri ilə nə dərəcədə yüksək ahəng, harmoniya təşkil edə bilməsi 

müəyyənləşdirir” [72, s. 114]. 

1970-ci illərdən etibarən tənqidçi sözünün kəsəri artdı, mövzu dairəsi genişləndi, 

realizm və romantizm məsələlərinin aydınlaşdırılmasında yeni mərhələ başlandı. 

Tənqidçilərimizin ədəbiyyatımızın ümumi və konkret məsələlərindən bəhs edən 

məqalələri ədəbiyyatımızın nailiyyətlərinin təbliğində mühüm rol oynadı.  

Bu proses təkcə ədəbiyyatşünaslarımıza təsir göstərmirdi, eyni zamanda, yazıçı 

və şairlərimiz də bu vacib ədəbi-tarixi prosesdən kənarda qalmırdı. İttifaq miqyasında 

1970-ci illərdə ədəbi tənqiddə yazıçılar və şairlər də yaxından iştirak edir, peşəkar 

mövqeyinə yaxın olan mövqe nümayiş etdirirdilər. Həmin proses Azərbaycanda da 

davam edir, M.Hüseyn, M.İbrahimov, Elçin, S.Rəhimov, R.Rza və başqaları müasir 

ədəbi prosesin mahiyyətinə nüfuz etməyə çalışırdılar. Ədəbiyyatımızın ümumi 

inkişafının vəziyyəti M.Arifin rus dilində çap olunan “C.Cabbarlının yaradıcılığı” 
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(1961) monoqrafiyasında, H.Orucəlinin “Ədəbi qeydlər” (1961), “Ədəbiyyat və 

zaman” (1971) kitablarında, Ə.Ağayevin “Sənətkarlıq məsələləri” (1962) toplusunda, 

Q.Xəlilovun “Böyük sənət uğrunda” (1962), M.Əlioğlunun “Məfkurə dostları” 

(1961), S.Rəhimovun “Yazıçı və həyat” (1961), M.İbrahimovun “Xəlqilik və realizm 

cəbhəsindən” (1961) əsərlərində öz əksini tapırdı. 

Həmin dövrdə M.Arifin “Səməd Vurğunun dramaturgiyası” (1964), M.Cəfərin 

“Azərbaycan ədəbiyyatında sosialist realizminin inkişaf yolu” (1965) monoqrafiyaları 

ədəbiyyatşünaslığımızın gerçək mənzərəsini işıqlandırmaq baxımından 

əhəmiyyətlidir. Bu əsərlərdə yalnız müxtəlif dövrlərin ədəbiyyatı, ədəbi şəxsiyyətləri 

təhlil olunmurdu, həm də ədəbi təcrübənin nailiyyətləri ümumiləşdirilir, ədəbi 

ənənələr üzə çıxarılır, çağdaş ədəbiyyatın hansı ədəbi əsaslarla formalaşdırılması 

aşkarlanırdı. 

Əlbəttə, 1970-ci illər ədəbi tənqidində də müəyyən nöqsan və çatışmazlıqlar 

özünü göstərirdi. Yazılan elmi əsərlərin nəzəri səviyyəsi hələ kifayət qədər yüksək 

deyildi, məddahçılıq, şişirtmə halları hələ də davam edirdi. Sosialist realizmi 

yaradıcılıq metodunun sərt siyasi prinsipləri ədəbi tənqidin əl-qolunu bağlayır, 

normal inkişafına maneəçilik yaradırdı. Bu baxımdan mətbuatda tez-tez: “Tənqid 

kəsəri olan məqalələrə daha çox yer verilməlidir. Bayram, yubiley təntənələri belə, 

gərək tənqidi münasibəti korşaltmasın. Axı, sərgilərdə, ortabab və sönük işlərə, 

ləyaqəti ancaq mövzusundan ibarət olan əsərlərə də rast gəlirik. Məlumat, şərhçilik 

səviyyəsində duran tənqid təkcə sənətkarları yox, heç sənət maraqlarını da yarıda 

bilməz” [153, s. 7] şəklində ifadələr yer alırdı. Bu da tənqidçilərin əslində gerçəklərin 

fərqində olduqlarından xəbər verirdi.  

“Ədəbi-bədii tənqid haqqında” qərardan sonra bir nöqsan da özünü göstərməyə 

başladı. Belə ki, ədəbi tənqidə xeyli yeni ədəbi qüvvələr gəlmişdi. Onların bir 

qisminin nəzəri hazırlığı istənilən səviyyədə deyildi. Bu mənada kütləvilik 

ədəbiyyatşünaslığımızda nəzəri səviyyənin, peşəkarlığın yüksəlməsinə mənfi təsir 

göstərirdi. Əsər haqqında yazılan məqalələrdə məzmunçuluq, sosioloji amillər ədəbi 

inkişafın sağlam məcrəya yönəlməsinə imkan vermir, milli tənqidin mövcud 
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mənzərəsinə kölgə salır, tənqid yeni yaranan əsərə vaxtında qiymət verə bilmirdi. 

Ədəbi tənqid birmənalı olaraq ədəbi prosesə, eyni zamanda da yaradıcı insana mətin, 

fədakar, mütəfəkkir bir ata, müdrik hami xidməti göstərməlidir: “Tənqid normanın 

mühafizəçisidir. Sənətçi isə norma dışında düşünəndir, normanı pozandır. Səbəbi də 

budur ki, yeni dünya modelləşdirir və özünü həmin modeldə Ata (yaradıcı) kimi 

görür. Tənqid isə bu modeli özünün tanıyıb bildiyi, qanunlarını öyrəndiyi dünya ilə 

müqayisə edir və uyarlıq, oxşarlıq tapmayanda sənətçiyə (yazıçıya, şairə) öz 

məqaləsi vasitəsilə iradlarını yollayır. Ona görə ki, tənqid yenini görüb 

qiymətləndirməkdə daima gecikir” [146, s. 178]. 

Aydın Talıbzadənin sitatından görünür ki, ədəbi prosesdə tənqidçi-yazıçı-oxucu 

tandemi xüsusi rol oynayır, tənqidçi öz əsərində yazıçı ilə oxucu arasında körpü 

rolunu oynayır. Rafiq Yusifoğlu bunu daha konkret ifadə edir: “Ədəbi prosesdə üç 

mühüm tərəf var: yazıçı, tənqidçi, oxucu. Bu üç tərəfin bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqəsi 

ədəbi prosesin dəyərini müəyyənləşdirən amillərdəndir” [156, s. 172]. 

Lakin bütün bunlar tənqidin ümumi inkişafına heç cür mane ola bilmir, ildən-ilə 

ədəbi-nəzəri fikrin səviyyəsi ancaq professionallığın artmasından xəbər verirdi. 

“Maraqlıdır ki, “yetmişincilərin” tənqid üslubu “ən qısa” tənqid dalğasının daha 

kəskin intensivliyi ilə əlamətdar oldu. Onlar tənqidi mühakiməyə daha böyük canlılıq 

gətirdilər. Müasir bədii təfəkkürün təhlilinə lap mənşədən – folklordan başladılar. 

Nəzəri fikrin meydanına onları ən uzaq milli bədii keçmişə və dünya ədəbi fikrinə 

uzanan yollar gətirib çıxardı. Tənqiddə fraqmentçiliyə müqavimət, estetik tərəqqiyə, 

bədii hərəkata tam halda, bütövlükdə baxış hissi qüvvətləndi; onlar çalışdılar ki, 

həmin tarixə həm zaman, həm də məkan baxımından daha miqyaslı nəzər salsınlar və 

konkret fakta, əsərə də belə miqyaslı nəzərin işığında qiymət versinlər. Bədii prosesin 

tənqidi qavrayışı daha geniş humanitar və filoloji miqyas kəsb etdi” [76, s. 799]. 

1970-ci illər tənqidində həm elmi, həm də elmi-publisistik üslub üstünlük təşkil 

edirdi. Əgər Kamal Talıbzadənin, Seyfulla Əsadullayevin, Yaşar Qarayevin, Akif 

Hüseynovun, Şamil Salmanovun elmi irsində nəzəri təfəkkür faktoru güclü 

görünürdüsə, Məsud Əlioğlunun, Bəkir Nəbiyevin, Qulu Xəlilovun yaradıcılığında 
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elmi-publisistik üslub üstünlük təşkil edirdi. Elə bunun özü ədəbi tənqidimizə 

müxtəliflik, çoxcəhətlilik, rəngarənglik gətirir, onun dinamik inkişafına səbəb olurdu. 

Tənqidin dili daha aydın və oxunaqlı olmuşdu. 

Tənqid toplularının nəşrini 1970-ci illər ədəbi-nəzəri fikrinin nailiyyəti kimi 

qiymətləndirmək olar. Bu cür əsərlərin əsas tədqiqat predmeti o dövr ədəbiyyatı, 

onun problem və qayğıları idi. Bəkir Nəbiyevin “Tənqid və ədəbi proses” (1976) 

məqalələr toplusu 1960-70-ci illərin  bədii-estetik dəyərləri ilə bağlıdır. Bunu da qeyd 

edək ki, o, 1960-70-ci illərdə ən çox, həm də məzmunlu məqalələrlə çıxış edən 

tənqidçilərimizdən biri idi.  

1970-ci ildə Azərbaycan ədəbi tənqidi öz mövqeyini gücləndirdi, profesionallıq 

səviyyəsini gözəçarpacaq dərəcədə artırdı. Tənqidin statusu müəyyənləşdi, ittifaq 

miqyasında nüfuzu artdı. Bu dövrdə də ədəbi tənqidin ağırlığı, əsas yükü Məmməd 

Cəfərin və Məmməd Arifin çiyninə düşdü.  

Məmməd Arifin “Ədəbi tənqid də yaradıcılıqdır” məqaləsinin sərlövhəsi 1970-

80-ci illər Azərbaycan ədəbi tənqidinin tarixi missiyasını və mahiyyətini açıq-aydın 

göstərirdi. Tənqid artıq müstəqil yaradıcılıq sahəsi kimi öz mövqeyini 

möhkəmləndirirdi. Doğrudan da, bu çox aktual bir məsələ idi. Belə ki, tənqid özünü 

təsdiq edir, ədəbi prosesin ayrılmaz, üzvü tərkib hissəsi olduğunu göstərirdi. 

Məqaləni oxuyarkən belə qənaətə gəlmək olar ki, yazıçı ədəbiyyata öz mövzuları, 

üslubu ilə gəldiyi kimi tənqidçi də ədəbiyyata öz təhlil konsepsiyası, müstəqil ideyası 

ilə gəlir, yazıçı kimi tənqidçilər də bir-birindən seçilir, öz sözləri, dəst-xətləri olur.  

Tənqid necə olmalıdır, hansı vəzifələri var kimi suallara Məmməd Arif belə 

cavab verirdi: “Tənqid də bir yaradıcılıqdır; bədii əsərlərdən tələb etdiyimiz kimi, 

ondan da tələb etməliyik ki, maraqlı və məzmunlu olsun... Tənqidi əsərlərdə 

tərbiyəçilik xüsusiyyəti olmalıdır, yəni tənqidçi hər hansı bir əsərində yazıçı və eyni 

zamanda oxucuları müəyyən əsərə, xarakterə tərəf sövq etməli və ya ondan 

uzaqlaşdırmağa çalışmalıdır... Ədəbi tənqidin məqsədi yazıçıya və ədəbiyyata kömək 

etmək olduğu üçün o, sadə və aydın bir dillə yazılmalıdır, onun hökmləri tutarlı və 

inandırıcı olmalıdır” [20, s. 256-257].  
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M.Arif ədəbi tənqidə ancaq nəzəri təfəkkür faktoru kimi baxmırdı. Eyni 

zamanda, müstəqil yaradıcılıq sahəsi kimi yanaşırdı. Çağdaş ədəbi prosesin 

qiymətləndirilməsində tənqidçi mövqeyi ilə yanaşı, mütəfəkkir yanaşmasını da 

nümayiş etdirirdi. Bu ona imkan verirdi ki, bədii yaradıcılığın fəlsəfəsini duya bilsin, 

məzmunçuluğa, şablona yol verməsin. O, hər hansı bir əsəri təhlil etməklə, həm də 

oxucuya təfəkkür materialı verirdi, onu düşünməyə dəvət edirdi. Bu isə adi məsələ 

deyil, təfəkkür meydanıdır. Həmin prosesdə tənqidin müstəqil yaradıcılıq sahəsi 

olması təsdiqini tapır. O, bədii yaradıcılığa fəlsəfi, məfkurəvi, estetik mövqedən 

yanaşaraq, tənqidin yaradıcılıq sahəsi olduğunu bir daha təsdiqləyirdi. M.Arifin 

tənqidi çağdaş ədəbi proseslə müvazi yaranır, formalaşır, yüksək peşəkarlıq 

səviyyəsinə qalxırdı. Bu tənqiddə müasir ədəbiyyatın tarixi və mənzərəsi öz 

tədqiqatını tapmışdır. Bu tənqid, əgər belə demək mümkündürsə, ədəbiyyatın tənqid 

vasitəsi ilə yaranmış, tənqidin güzgüsündə əks olunmuş tarixidir. O da çox mühüm 

bir məziyyətdir ki, M.Arif öz dövrünün bütün diqqətə layiq əsərləri haqqında ilk söz 

deyən tənqidçi olmuşdur.  Məsələn, S.Vurğunun “Vaqif”i meydana çıxan kimi, 

M.Arif dərhal bu əsər haqqında məqalə yazmış, onu “xalq dramı”, “xalq əsəri”, 

“böyük ehtiraslar dramı” kimi səciyyələndirmiş və qiymətləndirmişdir.  

M.Arif xüsusi bir tənqid məktəbi yaratmışdır. Onun tənqid məktəbində 

prinsipiallıq, obyektivlik, tələbkarlıq, yüksək ədəbi meyarlar başlıca prinsip kimi 

özünü göstərirdi. 1980-ci illərdə S.Rüstəm, S.Vurğun, R.Rza, M.Rahim, C.Cabbarlı 

haqqında yazdığı məqalələrində bu cəhət daha çox özünü göstərirdi. Bütün bu 

cəhətlərinə görə “əsrin tənqidçisi” kimi məşhurlaşmışdı.  

Azərbaycan ədəbi tənqidinin həmişə öz dəyərləri, əxlaqi-mənəvi saflığa 

arxalanan ədəbi-nəzəri bazası olub. Bunu yaradanlardan biri də, heç şübhəsiz, 

Məmməd Arif idi. O, sözün həqiqi mənasında professional ədəbiyyat mütəxəssisi, 

tənqidçi və ədəbiyyatşünas statusu daşıyırdı. Bütün varlığı ilə ədəbiyyatımızı sevən 

tənqidçi ədəbi fikrimizin ictimai məzmununun, mündəricəsinin genişlənməsində 

müstəsna rol oynamışdı. Alimin 1980-ci illərdə Moskvada, Tbilisidə, Daşkənddə, 

Tehranda, Təbrizdə etdiyi çıxışlar ədəbiyyatımızı təbliğ etmək baxımından 
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əhəmiyyətlidir. M.Arifin milli tənqid və ədəbiyyatşünaslıq qarşısındakı xidmətlərini 

Əkbər Ağayev belə qiymətləndirirdi: “Arifin ədəbi-tənqidi fəaliyyəti geniş və 

çoxcəhətlidir. Müasir Azərbaycan ədəbiyyatının, demək olar, elə bir janrı yoxdur ki, 

Arif o barədə öz tutarlı və səmimi, xeyirxah və inandırıcı münəqqid sözünü deməsin. 

Şeirimizin, nəsr və dramaturgiyamızın inkişafı məsələlərinə, ayrı-ayrı yazıçıların 

yaradıcılığına həsr etdiyi məqalələrdə Arif ədəbiyyatımızdan məhəbbətlə danışmış, 

səmimi və qayğıkeş mülahizələri ilə ümumən bədii fikrimizin yüksəlişinə xidmət 

etmişdir” [2, s. 2]. 

Tənqidin gücü, tənqidçi nüfuzu ədəbi prosesdə aparıcı rol oynayır. 

“Tənqidimizin vicdanı” hesab olunan M.Arif öz nüfuzu, kəsərli və yerində olan sözü 

sayəsində bütün dövrlərin ən böyük, müqtədir tənqidçisidir, onun “ədəbi məktəbi”nin 

nümayəndələri bu gün də ədəbiyyatımızın qayğısına qalır, öz sənət, ədəbiyyat 

müəllimlərinin yolunu davam etdirirlər. 

Professional Azərbaycan tənqidinin yaranmasında M.C.Cəfərovun da xidmətləri 

az deyil. O, uzun müddət ədəbi-nəzəri fikrimizin yüksəlməsində, professionallıq 

səviyyəsinin artmasında M.Ariflə çiyin-çiyinə dayanıb, ədəbi fikrimizin ağırlığını 

daşıyıb. O, hərtərəfli elmi hazırlığa malik şəxsiyyət idi.  

Tənqidçi,  ədəbiyyatşünas, ədəbi əlaqələr mütəxəssisi olan M.C.Cəfərov rus və 

Qərbi Avropa ədəbi-mədəni dəyərlərini yüksək səviyyədə öyrənmişdi, müxtəlif ədəbi 

tənqid konsepsiyalarını bilirdi. Bütün bunlar ona ədəbi prosesin önünə çıxmasına 

şərait yaradırdı. M.Cəfər mütəfəkkir tənqidçi kimi tanınırdı. O, ilk tənqidçilərimizdən 

idi ki, 1958-ci ildə “Ədəbi düşüncələr” tənqid toplusu nəşr olunmuşdu. Tənqidçi 

müasir dünya ədəbiyyatını, klassik Şərq-Qərb ədəbi dəyərlərini, Qərbi Avropa ədəbi-

nəzəri fikrinin nailiyyətlərini mükəmməl mənimsəyərək, bilik və bacarığını milli 

ədəbiyyatşünaslığımızın nailiyyətlərinə sərf edirdi. 1980-ci illərdəki elmi-ədəbi 

fəaliyyəti göstərdi ki, o, ancaq ayrı-ayrı sənətkarların həyat və yaradıcılığını təhlil 

etməklə məhdudlaşmır və yaxud realizmin, romantizmin estetik xüsusiyyətlərini 

aşkar etməklə işini bitmiş hesab etmir, sadəcə olaraq bu problemlər daxilində həm də 

ictimai-siyasi, sosial problemlərə münasibət bildirir, fəlsəfi ümumiləşdirmələrə gəlib 
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çıxırdı. Məsələn, M.Füzuli haqqında yazdığı məqalələrin birində şairin romantik 

yaradıcılığı haqqında çox qısa və məzmunlu cümlələr işlədirdi. O cümlələrdən biri 

belədir: “Füzuli sevir-Füzuli düşünür” [17, s. 74;83]. Fikrin ifadəsi üçün geniş fikir 

də söyləmək olardı, ancaq tənqidçi başqa yol seçir, aforizmə uyğun fikirlərə üstünlük 

verir. Kiçik bir cümlədə M.Füzulinin həm məhəbbət, gözəllik və haqq aşiqi, həm də 

mütəfəkkir sənətkar olduğunu xatırladır. Bu M.Cəfərin tənqidçi üslubunun mühüm 

tərəflərindən biridir. Bədii düşüncə faktorunun elmi təfəkkür predmetinə 

çevrilməsində o, gözədəyən fəallıq nümayiş etdirirdi. 

Azərbaycan ədəbi tənqidi 1980-ci illərdə artıq kifayət qədər özünü təsdiq etmiş, 

nəzəri bazasını möhkəmləndirmiş, ədəbi prosesi də onillər boyu təşkil etmək 

vəzifəsini həyata keçirmişdi. Ədəbi tənqid klassik və müasir ədəbiyyatdan yaza-yaza 

öz elmi tarixini ortaya qoymuşdu. İndi onu sistemləşdirmək, ayrıca ədəbi tənqid tarixi 

yaratmaq zərurəti meydana çıxmışdı. Bu vəzifəni Kamal Talıbzadə həyata keçirməyə 

nail oldu. Buna qədər o, “M.Qorki və Azərbaycan” (1959), “Ədəbi tənqid haqqında 

qeydlər” (1961), “Ədəbi irs və varislər” (1974), “Sənətkarın şəxsiyyəti” (1978), 

“Abbas Səhhət” (1986) kitablarını nəşr etdirmişdi. Tənqid tarixi yazmaq üçün özünü 

hazırlıqlı hesab edirdi. Xüsusən əvvəlki illərdə işıq üzü görən “Ədəbi tənqid haqqında 

qeydlər”, “Sənətkarın şəxsiyyəti” əsərləri sırf ədəbi tənqidin yaradıcılıq axtarışlarına 

həsr olunmuşdu. 

Kamal Talıbzadənin “Azərbaycan ədəbi tənqidinin tarixi” (1984) əsəri 

problemin qoyuluşu və həlli baxımından fundamental bir tədqiqat işidir. Kitabı bizim 

üçün qiymətli edən cəhətlərdən biri budur ki, burada milli tənqid tarixinin bir əsrdən 

də çox olan mərhələsi milli şüur və milli təfəkkür baxımından öyrənilmişdir. Təbii ki, 

müəllif təkcə M.F.Axundzadədən sonrakı tənqid tariximizi əhatə etməklə 

kifayətlənmir, ədəbi-estetik fikrimizin qaynaqlarını da unutmurdu. Klassik romantik 

poeziyamızda – N.Gəncəvi, Ə.Xaqani, M.Füzuli yaradıcılığında estetik fikrin izlərini 

aşkarlayırdı. Klassik Şərq poetikasındakı şərhlərin, təzkirlərin poetik müntəxəbat və 

poetik risalələrin, təshihlərin, təhlillərin nəzəri strukturuna diqqət yetirən Kamal 

Talıbzadə çox zəngin elmi-ədəbi materiala əsaslanaraq, elmi-nəzəri fikrimizin 
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qaynaqlarını üzə çıxarmağı bacarmışdır: “Monoqrafiyanın qiymətli cəhətlərindən biri 

burada milli tənqidimizin tarixi inkişaf xüsusiyyətlərinin və mərhələlərinin, 

ədəbiyyatın tərəqqisində, xalqın estetik-mənəvi düşüncəsinin formalaşmasında onun 

rolunun şərh edilməsidir. Kitaba maraqlı ön söz yazmış professor Yaşar Qarayev 

düzgün olaraq göstərir ki, burada tənqid “xalqın ictimai fikir və vətəndaşlıq tarixinin 

fəal bir ədəbi və publisist təzahür sahəsi” kimi tədqiq edilmişdir. Bu vəzifə öz 

növbəsində tədqiqatın elmi istiqamətini, metodologiyasını da müəyyənləşdirmişdir” 

[109, s. 3]. 

Əsərin Azərbaycan ədəbi tənqidinin ədəbi-tarixi köklərini üzə çıxaran birinci 

fəslində XI-XVIII əsrlər milli estetik fikrin tarixinə müraciət olunur, həm klassik 

poeziyamızda, həm də ənənəvi ədəbiyyatşünaslıq janrlarında estetik fikrin konkret 

vəziyyəti diqqət mərkəzinə gətirilir. Xətib Təbrizi (XI), Eynəlqüzzat Miyanəçi (XII 

əsr), Yusif ibn Tahir Xoylu (XII), Nizami Gəncəvi (XII), Nəsirəddin Tusi (XII), 

Şərəfəddin Həsən Rami Təbrizi (XIV), Arif Ərdəbili (XIV), Əssar Təbrizi (XIV), 

Füzuli (XVI), Sadıq bəy Əfşar (XVI), Sam Mirzə (XVI), Lütfəli bəy Azər (XVIII) və 

başqalarının elmi-nəzəri irsində ədəbi estetik fikir sistemini bütövlükdə əhatə edə 

bilməsi, Kamal Talıbzadənin gördüyü işlərin mahiyyətindən, məzmunundan xəbər 

verir. Monoqrafiyada orta əsrlər Şərq bədii-estetik fikrinin bütün mərhələləri tam 

əhatə olunub. 

Bildiyimiz kimi, XIX əsrdə M.F.Axundzadə Şərq ədəbi-nəzəri fikrinin, Qərbi 

Avropa professional ədəbi tənqidinin diqqətlə öyrənməsi sayəsində ilk peşəkar 

Azərbaycan ədəbi tənqidinin əsasını qoydu. Monoqrafiyada maarifçi-realist 

Azərbaycan ədəbi tənqidinin yeni dövrdə yaranmasını şərtləndirən ictimai-tarixi 

amillər, milli zəmin ədəbi-tarixi, nəzəri planda şərh olunub. Ədibin ayrı-ayrı ədəbi 

tənqidi məqalələri, fəlsəfi əsərləri ümumiləşdirilib, maarifçi-realist tənqid 

konsepsiyasının əsasları elmi dəlillər əsasında tənqid tarixinə gətirilib. Akademik 

böyük dramaturq haqqında yazılan əsərləri diqqətlə öyrənərək, yeni vəzifəni yerinə 

yetirmişdir. 
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Məlumdur ki, əsası M.F.Axundzadə ilə qoyulan professional Azərbaycan ədəbi 

tənqidi XX əsrdə yeni bir mərhələyə qədəm qoydu. Əsrin ilk onilliklərində Abdulla 

Sur, Seyid Hüseyn kimi tənqidçilərimiz milli tənqidin XX əsrdəki yeni 

nümayəndələri kimi fəaliyyət göstərirdilər. 1920-ci illərdən sonra isə Ə.Nazim, 

Ə.Abid, M.Hüseyn, A.Musaxanlı, M.K.Ələkbərov, H.Zeynallı və başqaları 

professional tənqidçi kimi ədəbi prosesin təşkilində iştirak etdilər. Tənqid tarixinin 

sonuncu fəslində XX əsr ədəbi-nəzəri fikrimizin yüksəliş xətti elmi əsaslarla 

öyrənilir, sistemləşdirilir və tənqid tarixi kontekstində təqdim olunur. 

Təəssüf ki, bu cür fundamental bir monoqrafiyada ədəbi tənqid tariximizin 

sonrakı mərhələləri öz əksini tapmayıb. Halbuki, sonrakı ədəbi mərhələlərdə ədəbi 

tənqidimiz daha yüksək nəticələr əldə etmiş, professionallığını artırmışdır. 1920-30-

cu illər ədəbi tənqidi haqqındakı  fəsil də natamam xarakter daşıyır. Belə ki, fəsildə 

Fuad Köprülüzadə ədəbi məktəbindən bir kəlmə də danışılmır. Ədəbi məktəbin 

nümayəndələri olan İsmayıl Hikmət, Əmin Abid, Atababa Musaxanlı, Bəkir 

Çobanzadə yaradıcılığı haqqında da heç bir məlumat yoxdur. Şübhəsiz ki, 1980-ci 

illərdə də marksist estetika öz qadağan zonalarını diqqətlə qoruyur, əsil ədəbi 

həqiqətin üzə çıxmasına imkan vermirdi. 

1980-ci illərdə Azərbaycan ədəbi tənqidinin mövzu dairəsi genişləndirildi. 

Realizm və romantizm problemlərinin işlənməsi mütəmadi qaydada nizamlanırdı, 

həyat həqiqətlərinin sənət əsərlərində əksi yolları, müxtəlif janrların mövcud 

şəraitdəki vəziyyəti ədəbi tənqidi daha çox qayğılandırırdı. Ədəbi tənqid iki cildlik 

“Azərbaycan sovet ədəbiyyatı tarixi”nin, üç cildlik “Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi”nin 

hazırlanmasında yaxından iştirak etmişdi. Tənqidçilərin əsərləri də maneəsiz nəşr 

olunurdu. 1980-ci illər də daxil olmaqla əvvəlki onilliklərdə H.Orucəlinin “Ədəbi 

qeydlər” (1961), Ə.Ağayevin “Sənətkarlıq məsələləri” (1962), Q.Xəlilovun “Böyük 

sənət uğrunda” (1962), M.Əlioğlunun “Məfkurə dostları” (1961), S.Rəhimovun 

“Yazıçı və həyat” (1961), M.İbrahimovun “Xəlqilik və realizm cəbhəsindən” (1961) 

tənqid topluları nəşr olunmuşdur. Bu vacib məsələ – tənqidçilərin əsərlərinin nəşri 

1970-80-ci illərdə də davam etdirildi. M.Arif “Sənətkar qocalmır” (1980), Seyfulla 
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Əsədullayev “Tarix, sənətkar, müasirlik” (1975), “Yazıçıların sosial fəallığı” (1980), 

“Sosialist realizmi cəbhəsində” (1980), “Xalqların və ədəbiyyatların qardaşlığı” 

(1982), “Mənəvi ünsiyyət və qarşılıqlı anlaşma” (1986), Şamil Salmanov “Müasirlik 

mövqeyindən” (1982), “Azərbaycan sovet şeirində ənənə və novatorluq” (1980), 

“Poeziya və tənqid” (1987), Bəkir Nəbiyev “Müasirlərimiz bədii ədəbiyyatda” 

(1983), “Söz ürəkdən gələndə”  (1984), “Roman və müasir qəhrəman” (1987) 

əsərlərini nəşr etdirirdilər. Şübhəsiz ki, bunlar 1970-80-ci illərdə yaranan tənqid 

toplularının və monoqrafiyaların ancaq kiçik bir hissəsidir. Lakin ən önəmlisi budur 

ki, təkcə bu əsərlər 1980-ci illər ədəbi-nəzəri fikrimizin yüksəlişinin mənzərəsini 

göstərmək üçün kifayətdir. 

Qeyd etdiyimiz kimi, 1970-ci illərdə ədəbi tənqid artıq ədəbi prosesdə 

mövqeyini möhkəmləndirdi. O dövrün ədəbiyyatının, ədəbiyyat tarixçiliyinin 

öyrənilməsində müəyyən təcrübə qazandı. İttifaq  miqyasında nüfuzu genişləndi. 

Tənqidçilərimiz Moskvada, Leninqradda, Daşkənddə və başqa şəhərlərdə keçirilən 

konfranslarda, müzakirələrdə çıxışlar etdilər, beynəlxalq tənqid təcrübəsi ilə tanış 

oldular. Artıq 1980-ci illərə ədəbi nəzəri fikrimiz daha hazırıqlı, elmi bazasının 

möhkəmləndirilmiş vəziyyətə gəldi. İlk nəzəri cəlb edən isə nəzəri təfəkkür 

faktorunun güclənməsi oldu. Analitik təhlillərə meyil artdı, publisistik və elmi 

üslubun vəhdətindən yaranan tənqid öz yerini tutmağa başladı, professionallıq həm 

tənqidin üslubunda, həm də məzmununda özünü əks etdirməyə nail oldu. Bu dövrün 

tənqidini müxtəlif nəsillər təmsil edirdi. Artıq M.Arif, M.C.Cəfərov, Ə.Ağayev, 

Q.Xəlilov, K.Talıbzadə kimi tənqidçilər öz yaradıcılığının zirvə məqamını 

yaşayırdılar. Sonra gələn nəslin nümayəndələri – Y.Qarayev, S.Salmanov, 

S.Əsədullayev, A.Məmmədov, Q.Bayramov və başqaları yeni professional vərdişlər 

qazanmışdı. Onlar ədəbiyyatşünaslığımızın fundamental problemləri olan realizm, 

romantizm, bədii üslub kimi nəzəri kateqoriyalar haqqında əsərlər yazır, ittifaq 

miqyasında öz tədqiqatlarını tanıdırdılar. 

Ədəbi tənqidə həmin illərdə gənc istedadlar da gəlmişdi. Xüsusən, dövrü 

mətbuatda Ş.Alışanlı, N.Şəmsizadə, A.Məmmədov, V.Yusifli, N.Cabbarovun imzası 



 
 

48 
 

tez-tez görünürdü. Hiss olunurdu ki, ədəbi tənqidə yeni gələn gənclər müəyyən nəzəri 

hazırlığa malikdirlər. Onların bir qismi Moskvada və Rusiyanın müxtəlif şəhərlərində 

təhsil almış, namizədlik və doktorluq dissertasiyaları müdafiə etmişdilər. Hələ çox 

gənc olsalar da, məqalələrində peşəkar tənqidçi vərdişləri dərhal hiss olunurdu. Onlar 

ədəbi prosesi diqqətlə izləyir, poeziya, nəsr, dramaturgiyanın yaradıcılıq 

problemlərini ümumiləşdirir, gənc istedadları üzə çıxarır, onların əsərlərindəki 

sağlam meyillərin daha da qüvvətlənməsinə çalışırdılar. 

Əvvəllərdə qeyd etdiyimiz kimi, tənqidçi düşüncəsi ilə bir neçə onilliklər boyu 

ədəbiyyatımızı öz nüfuzu altında saxlayan ədəbiyyatşünas alimlərdən biri də Bəkir 

Nəbiyevdir. “Süngüyə çevrilmiş qələm” (1970), “Ədəbi düşüncələr” (1971), “Tənqid 

və ədəbi proses” (1976), “Böyük vətən müharibəsi və Azərbaycan ədəbiyyatı” 

(1977), “Təzə izlər sorağında” (1979), “Kamalın təntənəsi” (1981), “Söz ürəkdən 

gələndə” (1984), “Roman və müasir qəhrəman” (1987) kimi fundamental 

monoqrafiyaları Azərbaycan ədəbiyyatşünaslıq elminin mövcud vəziyyətinin və 

səviyyəsinin göstəricisi kimi əhəmiyyətlidir. Bu əsərlərdə müharibə ədəbiyyatı, milli 

poetik düçüncənin sərhədləri, yeni nəsil ədəbiyyatının spesifik xüsusiyyətləri, 

tənqidin ədəbi prosesdəki rolu yüksək elmi səviyyədə təhlil olunurdu. Hər şeydən 

əvvəl təhlillər, dəyərləndirmələr konkret və yerində idi, çağdaş tənqidin meyarları 

əsas götürülürdü. 

“Tənqid və ədəbi proses” məqalələr toplusunda isə onun əsasən 1960-70-ci 

illərdə yazdığı əsərləri yer alıb. “Tənqid və ədəbi proses” topludakı məqalələrin 

birinin adı olsa da, kitabın ümumi məzmununu tam əhatə edir. Ədəbi proses və onun 

qayğıları əsərin əsas problematikasını təşkil edir. Tənqidin qarşısında duran tələblər, 

ədəbi prosesdə tarixilik və müasirlik, çağdaş poeziya, nəsr və dramaturgiyanın 

yaradıcılıq axtarışları kitabda müfəssəl formada təhlil olunur. Açıq-aydın hiss olunur 

ki, müəllif formada ciddi və bir az da ehtiyatlı mövqe tutur və belə hesab edir ki, 

tənqid “...bədii əsərin qısa məzmununu danışmaqla işini qurtarmış hesab etməməli, 

bu və ya digər ədəbi əsərin ideya-estetik dəyərini, yazıçının yaradıcılığında onun 

mövqeyini, ümumi ədəbi prosesdə rol və əhəmiyyətini müəyyən etməli, ədəbi 
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materialın verdiyi yeni, konkret imkanlardan istifadə edərək həyat haqqında, insan 

haqqında, cəmiyyətimizin inkişaf problemləri haqqında oxucu ilə yüksək səviyyəli 

söhbət aparmalı... Bu yolla da tənqid təkcə yazıçıya deyil, bütünlükdə ədəbi-ictimai 

fikrə, xüsusən oxucuların geniş kütləsinə xidmət vəzifəsini yerinə yetirə bilər” [107, s. 

7]. 

Bəkir Nəbiyev özü də etiraf edir ki, bədii ədəbiyyatın keyfiyyət dəyişiliklərini və 

inkişafını, bu inkişafın özündən yaranan qüsurları ümumiləşdirən tənqidi əsərlərimiz 

azdır. XX əsrin ilk onilliklərində yaranan əsərlərin spesifik xüsusiyyətlərinə az 

əhəmiyyət verilir ki, bu da əsrin ədəbi prosesini bütöv şəkildə təsəvvür etməkdə 

çətinliklər yaradır. Topluda realist yaradıcılıq metodu ilə birlikdə romantik sənətin, 

ədəbiyyatın estetik konsepsiyası da diqqət mərkəzinə gətirilir. 

Bəkir Nəbiyev sosialist realizmi yaradıcılıq metodu çərçivəsində romantik 

ədəbiyyata o qədər də diqqət yetirilməməsini düzgün hesab etmir, həyatın özünün 

romantik surətlə inkişafına görə romantik sənətin də davamına imkan yaratmağın 

zəruriliyi fikrində dayanırdı. Beləliklə, o, romantik üslubun yeri və rolunun 

müəyyənləşdirilməsinin vacibliyini vurğulayırdı. “Tənqid və ədəbi proses” toplusu 

göstərir ki, Bəkir Nəbiyev özünə, istedadına, qələminə arxayın olan tənqidçidir. Sözü 

birbaşa, bütün kəskinliyi ilə, obyektiv şəkildə çatdırmaqda qətiyyətlidir. Bu keyfiyyət 

tənqid üçün vacib atributdur. 

“Tənqid və ədəbi proses” kitabında “Lirika, 1971” məqaləsi aktuallığı və elmi 

səviyyəsi ilə daha çox seçilir. 1971-ci ilin poeziya yaradıcılığı təhlil olunan məqalədə 

materialın, faktların zənginliyi dərhal hiss olunur. B.Nəbiyev ilin poeziya 

nümunələrinin təsnifatını aparır, əsas nailiyyətləri bir-bir təqdim edir, bununla yanaşı, 

zəif əsərlərin nöqsan və çatışmazlıqlarını da göstərir.  

Kitabda illik ədəbi icmallar da yerləşdirilib. “Lirika, 1971” məqaləsi bu 

cəhətdən fərqlənir. Yazıda poeziyamızın bir illik təcrübəsinin yaradıcılıq axtarışlarına 

geniş yer verilib, lirik duyğuların poetik sistemdə mühüm amil olduğuna diqqət 

yetirilib, həmçinin bu sahədə yol verilən nöqsanlara da cəsarətlə müdaxilə olunub, 
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poeziyamızın normal yüksəlişinə mane olan obyektiv və subyektiv amillərə geniş yer 

verilib. 

Burada illik ədəbi təcrübənin dil, üslub xüsusiyyətləri də diqqətdən kənarda 

qalmır. Göstərilir ki, poeziya dilinin müasir vəziyyəti diqqət mərkəzində olmalıdır. 

Canlı xalq dilinin incəliklərindən, xalq hikmətindən, aforizmlərdən poetik 

yaradıcılıqda geniş istifadə olunmalı, dilimizin bitib-tükənməyən xəzinəsi poeziya 

dilimizin mənbəyinə çevrilməlidir. 

Toplu göstərdi ki, 1970-ci illər Azərbaycan ədəbi tənqidi artıq öz imkanlarını 

səfərbərlik etmək iqtidarındadır. Bu tənqidə axtarış tənqidi də demək mümkündür. 

Belə ki, bədii yaradıcılıqda həyata keçirilən fikri-mənəvi yüksəliş ədəbi tənqiddə də 

özünü göstərirdi, ədəbi-nəzəri fikir bədii qanunauyğunluğun reallıqlarını elmi 

təfəkkür predmetinə çevirə bilirdi. Bu çox mühüm bir vəzifə idi. Uzun illərdən sonra 

tənqid yenidən səfərbərliyə alınır, öz əzəli və əbədi prinsiplərinə sadiq qalırdı. Bəkir 

Nəbiyev iki onilliyin ədəbi yaradıcılığını təhlildən keçirir, hər ilin bədii yaradıcılıq 

tipi dövr, zaman kontekstində təhlil olunurdu. 

1980-ci illərdə Bəkir Nəbiyev artıq professional tənqidçi kimi ədəbi-nəzəri 

fikrimizin əsas ağırlığını öz çiynində daşıyırdı. Ədəbi prosesin bütün sahələrində 

ədəbiyyatşünaslıqda, ədəbi əlaqələrdə öz sözünü deyən Bəkir Nəbiyev müasir 

ədəbiyyatla yanaşı, N.Gəncəvi, M.Füzuli, Y.Əmrə, Aşıq Ələsgər yaradıcılığından da 

yazır, istənilən halda çağdaş tənqidin mövqeyindən çıxış edirdi. 

Azərbaycan nəsrinin ən geniş yayılan janrı olan roman 1970-80-ci illərdə daha 

da inkişaf etdi. Psixoloji, tarixi, detektiv və başqa janrlarda romanlar meydana çıxdı. 

Bu elə bir dövr idi ki, artıq dünya və o cümlədən ittifaq miqyasında romanın gələcəyi 

haqqında bədbin fikirlər səsləndirilirdi. Bəkir Nəbiyevin “Roman və müasir 

qəhrəman” (1987) monoqrafiyası belə bir dövrdə yazılmışdı. Roman janrının spesifik 

xüsusiyyətləri, tipologiyası, janr, üslub xüsusiyyətləri, gələcək perspektivləri 

monoqrafiyada dövrün ədəbiyyatşünaslıq mövqeyindən tədqiqata cəlb olunub. Hiss 

olunurdu ki, müəllif dünya ədəbiyyatşünaslığında romanla bağlı gedən ədəbi 

diskussiyaları hərtərəfli öyrənib, hətta müəyyən məqamlarda ciddi polemikaya 
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girməkdən belə çəkinməyib. Belə deyə bilərik ki, monoqrafiyada dünya 

ədəbiyyatşünaslığının müasir səviyyəsində elmi təhlillər aparılıb. Eyni zamanda, milli 

romanın bu günü və sabahı haqqında da maraqlı fikirlər irəli sürülüb, İsa 

Hüseynovun, Anarın, Elçinin, İsmayıl Şıxlının, Qılman İlkinin, Mövlud Süleymanlı 

və başqalarının 1970-80-ci illər roman yaradıcılığının ayrı-ayrı nümunələri və bu 

əsərlərin ideya-məzmun, sənətkarlıq xüsusiyyətləri ətrafında sanballı fikirlər 

söylənilib.  

Nəsrimizin inkişaf tendensiyasını diqqətlə izləyən Bəkir Nəbiyev S.Rəhimovun 

“Ana abidəsi”,  İ.Əfəndiyevin “Geriyə baxma, qoca”, Elçinin “Ağ dəvə”, 

Y.Səmədoğlunun “Qətl günü”, İ.Hüseynovun “Eşq dəlisi”, S.Əhmədovun “Yasamal 

gölündə qayıqlar üzürdü”, Vaqif Musanın “Bəyim çayı boyunca”, Sabir Azərinin 

“Dalanda” və s. əsərləri ədəbiyyatımızın inkişafında yeni mərhələ hesab edir, 1980-ci 

illər nəsrində keçmişə, bu günə münasibətin yeni çalarlarını üzə çıxarır, cəmiyyətdəki 

sosial ziddiyyətlərin milli romanda bədii təsvirini diqqətdə saxlayırdı. 

Bəkir Nəbiyev yazıçı şəxsiyyəti, sənətkar nüfuzu qarşısında geri çəkilən 

tənqidçilərdən deyildi. Sözü cəsarətlə, açıq deməyi bacarırdı. Mövzu, motiv, bədii 

təsvir və ifadə vasitələrinə və başqa sənətkarlıq xüsusiyyətlərinə görə bir-birini təkrar 

edən yazıçılara qarşı çıxır, onların zəif əsərlərini tənqid etməkdən çəkinmirdi. O, 

ancaq bədii əsərlərin deyil, ədəbi tənqidin də zəif və qüvvətli cəhətlərini göstərir, 

tənqidçinin yazıçı nüfuzu qarşısında geri çəkilməsini düzgün hesab etmirdi. Milli 

ədəbiyyatşünaslıq elminin inkişafının son yarım əsrdən artıq bir dövründə adı və 

imzası həmişə ön sırada olan akademik Bəkir Nəbiyev Azərbaycan ədəbiyyatının 

tədqiqi sahəsində ölkəmizdə ardıcıl və sanballı xidmətlər göstərən görkəmli elm 

xadimidir [169]. 

1980-ci illər Azərbaycan ədəbi tənqidində romanla yanaşı, milli poeziyanın 

vəziyyəti, poetik təfəkkürün yeniliyi və müasirliyi də diqqətdən kənarda qalmırdı. 

Birmənalı olaraq deyə bilərik ki, həmin dövrdə poeziya tənqidinin önündə Şamil 

Salmanov gedirdi. Onun 1980-ci illərdə nəşr olunan monoqrafiyalarının mövzu və 

problematikası poeziyamızın yaradıcılıq problemlərini əhatə edir. 
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İstənilən məqaləsində, nədən, kimdən yazmasından asılı olmayaraq, Şamil 

Salmanov daima ənənə və novatorluq kateqoriyasından çıxış edir, tarixə və 

müasirliyə əsaslanır, ədəbiyyatımızın keçmişini, bugününü və gələcəyini vəhdətdə 

götürürdü. Tənqidçinin ilk irihəcmli “Azərbaycan sovet şeirində ənənə və 

novatorluq” (1980) monoqrafiyası da məhz bu mövzunun tədqiqi ilə bağlı idi. 1920-

1932-ci illərin poeziyası əsasında yazılan monoqrafiyada iki əsas xətti görmək 

mümkündür. Birincisi, konkret zaman kəsiyində (1920-1932) poeziyamızın janr, 

üslub, sənətkarlıq problemlərini araşdırmaq; ikincisi, ədəbiyyatşünaslığın 1920-30-cu 

illər mərhələsi haqqında müəyyən fikir formalaşdırmaq. İnsaf naminə deyək ki, 

müəllif bu iki məqsədə tam nail olub. Doğrudan da, ilk baxışda monoqrafiyanı tənqid 

tarixi kimi də qəbul etmək olar. Burada təkcə məlum dövrün poeziya arsenalı təhlil 

olunmur, bununla  birlikdə ədəbiyyatşünaslığımızın bütöv bir mərhələsi dövr, zaman 

kontekstində tədqiqat predmeti seçilir. 

“Müasirlik mövqeyindən” monoqrafiyasında Şamil Salmanov ənənəvi tədqiqat 

üsulundan istifadə edib. Monoqrafiyada ədəbiyyatımızın bütün janrları – poeziya, 

nəsr, dramaturgiya, o cümlədən, ədəbiyyatşünaslığımız tədqiqat sahəsi kimi seçilib. 

Bütün janrlara münasibətdə müasirlik, çağdaş estetik mövqe meyar kimi özünü 

göstərir. Elə ilk məqalələrin birinin sərlövhəsi “Yeni meyar axtarışı”dır. Tənqidçi 

yeni  meyar axtarışı deyəndə müasir bədii yaradıcılığın qarşısında duran vəzifələri 

ədəbi tənqidin vaxtında görüb qiymətləndirməsini nəzərdə tuturdu. Kitabda 1920-30-

cu illərdə Azərbaycan poeziyasının yeni məzmun və sənətkarlıq axtarışları tədqiqat 

sahəsi kimi seçilib, lirika haqqında Hegel, İ.Hikmət, İ.Bexer, H.Zeynallı, Ə.Nazim, 

G.Plexanov, V.Belinski və başqalarının fikirləri təhlilə cəlb olunur, sənət haqqında 

elmi mübahisələr, bir növ əsərdə davam etdirilir. 

Monoqrafiyanı oxuduqca hiss olunur ki, təkcə poeziyanın deyil, ümumiyyətlə, 

ədəbiyyatın ictimai məzmunu, fəlsəfi əsasları filoloji  aspektdən tədqiqatçını cəlb 

edib, onun marağına səbəb olub. Burada müxtəlif ədəbi konsepsiyalar ortaya 

qoyulub, onların məzmunu və tezisləri aydınlaşdırılıb, hər biri haqqında konkret fikir 

bildirilib, mövqe ortaya qoyulub. Əsərdə Bəkir Çobanzadə, Əli Nazim, Hənəfi 
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Zeynallı kimi istedadlı ədəbiyyat mütəxəssisləri ilə fikir mübadiləsinə girən, 

müəyyən polemikalar aparan Şamil Salmanovun elmi hazırlığı, tənqidçi təfəkkürü 

razılıq doğurur. “Müasirlik mövqeyindən” əsərinə ön söz yazan Arif Səfiyevin 

fikirləri dediklərimizə əyani sübutdur: “Tənqidin ədəbi təcrübə ilə əlaqəsi tənqidçinin 

ardıcıl izlədiyi və araşdırdığı məsələlərdəndir. Ş.Salmanov bu problemi ədəbiyyatın 

müxtəlif məsələlərinə həsr olunmuş ədəbi-tənqidi monoqrafiya və məcmuələrin təhlili 

əsasında nəzərdən keçirir. Müəllifin diqqətini ötəri, keçici məsələlər deyil, köklü, 

əsaslı, ədəbi inkişafın mühüm mövzularına dair kitablar cəlb edir. Məsələn, 

ədəbiyyatın beynəlmiləl pafosu, realizmin müasir nəzəri məsələləri, dramaturgiyanın 

axtarışları, ümumsovet ədəbi prosesinin inkişaf meyilləri, müasir roman, ədəbiyyatda 

partiyalılıq və xəlqilik  və s. kimi problemlərin araşdırılmasına həsr olunan kitabların 

təhlili bütövlükdə ədəbiyyatın təcrübəsi və tənqid məsələsinin ümumiləşdirilməsinə 

imkan vermişdir” [129, s. 4]. 

1980-ci illər Azərbaycan ictimai-siyasi və ədəbi mühitində milli şüurun, milli 

təfəkkürün oyandığı, silkələndiyi bir dövrdür. Onilliyin əvvəllərindən ittifaqın 

sütunlarının laxladığı hiss olunurdu. Kremlin qoca baş katiblərinin qəflətən ölümü və 

yerinə başqasının gətirilməsi, müttəfiq respublikalarda baş qaldıran azadlıq  ruhu 

nəhəng bir imperiyanın ömrünün çox davam etməyəcəyindən xəbər verirdi, müstəqil 

düşüncə hərəkətə gəlmişdi. Xüsusən, Çingiz Aytmatovun yeni əsərləri müttəfiq 

respublikalarda, o cümlədən, Azəbaycanda manqurt təfəkkürünə zərbə endirmişdi. 

Şübhəsiz ki, bədii yaradıcılıqdakı bu yeniliyi ən əvvəl ədəbi tənqidimiz görmüş və 

yeni bədii dəyərlərin elmi izahını düzgün verməyi bacarmışdır. Həmin illərdə 

tənqidin yeni nəslinin nümayəndələri A.Məmmədov, V.Yusifli, V.Quliyev, 

Ş.Alışanlı, N.Şəmsizadə və b. müasir həyat gerçəkliklərinin ədəbiyyata gətirilməsinin 

ədəbi faktlarına müraciət edir, ədəbiyyatımızın öyrənilməyən, tədqiqatdan kənarda 

qalan sahələrinin, ədəbi şəxsiyyətlərinin həyat və yaradıcılığına yeni  nəzərlə 

baxırdılar. M.Ə.Rəsulzadə, Ə.Topçubaşov, Ə.Hüseynzadə, Ə.Ağayevin ictimai-ədəbi 

fəaliyyəti yenidən dəyərləndirilir, mühacirət ədəbiyyatı haqqında geniş araşdırmalar 

aparılır, ədəbiyyat və ictimai fikir tariximizin qaranlıq səhifələrinə işıq tutulurdu. 
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II Fəsil 

ƏDƏBİYYATŞÜNASLIĞIN NƏZƏRİ KATEQORİYALARI 

 VƏ MÜASİR MEYARLARI 

2.1. Ədəbi tənqid və ədəbiyyatşünaslıqda nəzəri istiqamətin güclənməsi 

Sov. İKP MK-nın “Ədəbi-bədii tənqid haqqında” 1972-ci il qərarı tənqiddə 

olduğu kimi milli ədəbiyyat tarixçiliyində də yeni mərhələnin başlanmasına imkan 

yaratdı. Ədəbiyyat tariximizin müxtəlif dövrlərinin, ədəbi mərhələlərin 

öyrənilməsinə, yaradıcılığının təbliği qadağan olunan şair və yazıçıların yazılarına, 

əlyazmalarına, arxiv materiallarına maraq artdı. Mətndən, bədii irsin məzmunundan 

çıxış etmək zərurəti meydana çıxdı. Artıq hiss olunurdu ki, ədəbi-nəzəri fikirdə 

müəyyən boşluqlar, “ozon dəliyi” var. Bunu nisbətən də olsa, aradan qaldırmağın, 

ədəbi yaradıcılığa yüksək estetik mövqedən qiymət verməyin vaxtı çatmışdı. 1970-ci 

illərdə Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı bu işin öhdəsindən gəlməyi bacardı.  

Eyni zamanda, 1960-cı illərdə ədəbiyyatda əmələ gələn demokratikləşmə, 

yeniləşmə getdikcə ədəbiyyatşünaslıqda da özünü göstərməyə başladı. “Ancaq 60-cı 

illərin əvvəllərindən – Stalin rejiminin donu açılandan Azərbaycan ədəbiyyatı və 

tənqidi milli mənəviyyatın, hətta imkan daxilində milli ideologiyanın istehkamına 

çevrilməyə başladı. Milli düşüncənin qırılmaz genetik kodu artıq yenidən fəaliyyətdə 

idi... 60-80-ci illərin demək olar bütün aparıcı tənqidçiləri – Məsud Əlioğludan Yaşar 

Qarayevə qədər – artıq yeni milli ədəbi tənqidin yaradıcıları  və bu tənqiddə dövrün 

verdiyi  fürsət qədərində sızan yeni milli düşüncənin ifadəçiləri idilər. Nəinki ayrı-

ayrı tədqiqat və məqalələrdə, hətta Yazıçılar İttifaqının rəsmi qurultaylarında sovet 

ideologiyasının standart tezislərinə müraciət etmək sırf formal, etiket səciyyəsi 

daşıyırdı” [154, s. 66]. 1960-cı illərdən start götürən bu proses 1970-ci illərdə daha 

da gücləndi. 1960-cı illərdə “yeni nəsil” kimi tanınan tənqidçilər növbəti onillikdə 

professionallıqlarını daha da artırdılar, ədəbi prosesin önündə dayanmaqla yanaşı, 

klassik ədəbi irsin tədqiqi sahəsində də önəmli addımlar atdılar. Məmməd Cəfər 

Cəfərov, Məmməd Arif Dadaşzadə, Bəkir Nəbiyev, Kamal Talıbzadə, Əziz 
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Mirəhmədov, Kamran Məmmədov, Mirəli Seyidov, Xalid Əlimirzəyev, Yaşar 

Qarayev, İsa Həbibbəyli, Əkbər Ağayev, Qulu Xəlilov, Akif Hüseynov və başqaları 

müasir ədəbi prosesə fəal müdaxilə etməklə bərabər, ədəbiyyatşünaslığımızın 

fundamental problemlərinin öyrənilməsində öz töhfələrini verdilər. 1960-70-ci illərdə 

milli tənqid və ədəbiyyatşünaslıq nəzəri potensialını getdikcə artırdı. 

Ədəbiyyatşünaslığımız sırf ədəbiyyat tarixi ilə məhdudlaşmadığı kimi, tənqidçilər də 

ancaq müasir ədəbi prosesin problemləri ilə kifayətlənmirdilər. “Bədii yaradıcılıqda 

əsaslı dönüş yarandığı kimi, tənqid və ədəbiyyatşünaslığımızın da yeni mərhələsi 

başlandı, onun meyarları təzələndi, humanitar sahələrin elmi-nəzəri səviyyəsi 

yüksəldi, estetik bazası genişləndi. Nəzəri tədqiqatlarla daha çox yetinildi, 

ədəbiyyatda mənəvi dəyərlər sisteminə maraq yarandı. Ədəbiyyatın nəzəri 

kateqoriyalarının – realizmin, romantizmin yaranması və təşəkkülü tədqiqatçıları 

daha çox maraqlandırdı” [95, s. 135]. 

1972-ci ildə Bakıda çağırılan “Sovet Şərqi xalqlarının ədəbiyyatında realizm 

problemləri” müşavirəsi 1970-ci illər ədəbiyyatşünaslığının normal məcraya 

düşməsinə rəvac verdi. Müşavirəyə Orta Asiyadan, Rusiyadan, Qafqazdan gələn 

xeyli sayda tanınmış ədəbiyyatşünaslar dəvət olunmuşdur. Müşavirə Azərbaycan 

realist ədəbiyyatının tədqiqinə yeni mərhələ açdı. Dövlət səviyyəsində 

ədəbiyyatşünaslığa diqqətin artması onun fəaliyyətinə stimul yaradırdı. Realizm 

nəzəriyyəsi, onun tipologiyası ayrıca tədqiq olunmağa başladı. Nadir Məmmədovun 

“Mirzə Fətəli Axundovun realizmi” (1978) monoqrafiyası Azərbaycan 

ədəbiyyatşünaslığında realizmin mərhələ təsnifatında mühüm rol oynadı. Ədibin nəsr 

yaradıcılığına müraciət edən Nadir Məmmədov milli nəsrin yaranması və təşkili 

mərhələlərinə qayıtmış, Ə.Xaqaninin “Töhfətül-İraqeyn” əsərini Azərbaycan nəsrinin 

ilk nümunəsi hesab etmişdir. 

İlk bədii nəsr nümunəsindən bəhs etdikdən sonra, nəhayət, XIX əsr realist 

Azərbaycan nəsrinə diqqət yetirərək, A.Bakıxanovun “Kitabi-Əsgəriyyə” əsərini 

realist Azərbaycan nəsrinin ilk nümunəsi kimi qiymətləndirmişdir. Əsərdən bəhs 

edən müəllif bir çox hallarda haqsız, yerində olmayan tənqidlərə də yol vermişdir. 
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Belə ki, o, əsəri XIX əsr Azərbaycan həyatının tələbləri ilə uyuşmayan, bədii 

strukturuna görə dövrün tələblərinə cavab verməyən, mücərrəd, romantik, mistik 

ruhlu bir əsər kimi qiymətləndirmişdir.  

Bilirik ki, A.Bakıxanovun bu əsəri klassik romantik poeziyadan realist 

ədəbiyyata keçid mərhələsində yaranıb. Keçid mərhələsinin isə özünəməxsus 

çətinlikləri, ziddiyyətləri, normativ prinsiplərə sığmayan qanunauyğunluqları olur. 

Təəssüf ki, yeni dövrə keçid olan XIX əsrin 30-40-cı illər mərhələsi 

ədəbiyyatşünaslığımızda kifayət qədər öyrənilməmişdi. Bu da həmin dövrün realist 

və yaxud romantik sənətinin, ədəbiyyatının öyrənilməsində çətinliklər yaradırdı. 

Həmin dövrdə yaranan əsərlərdə klassik ədəbi ənənə, romantik sənət sistemi hələ 

güclü görünürdü. Bu sistemdən kənarda ilk Azərbaycan maarifçiliyini xarakterizə 

etmək mümkün deyildi. Ədəbiyyatın “xalis realizm”, “xalis romantik poeziya və 

yaxud nəsr” tipi XIX əsrin 30-40-cı illəri üçün səciyyəvi deyildi, hələ 

M.F.Axundzadə də şeirlərində realist görünə bilmirdi. Minillik tarixi olan milli 

poeziyanı klassik romantik poeziyanın sistemindən çıxarmaq mümkün deyildi.   

Realizmin tələblərinə cavab vermək baxımından monoqrafiyada İ.Qutqaşınlının 

“Rəşid bəy və Səadət xanım” əsəri xüsusi olaraq fərqləndirilir, əsərdəki bədii 

struktur, ideya-məzmun xüsusiyyətləri N.Məmmədovun diqqətini daha çox cəlb edib. 

Maraqlıdır ki, ideya-bədii xüsusiyyətlərinə görə “Rəşid bəy və Səadət xanım” 

əsərinin XVIII əsrin sonu XIX əsrin əvvəlləri rus romantik və realist ədəbiyyatının 

təsiri altında yazıldığı iddia olunur. Rus yazıçılarından N.M.Karamzin və 

A.B.Marlinskinin təsiri xüsusi olaraq diqqət mərkəzinə gətirilir. Bu da maraqlıdır ki, 

monoqrafiyada “Rəşid bəy və Səadət xanım” əsərinin nəsrimizdə yeni məzmun 

yaratmadığı bildirilir. Nadir Məmmədovun  fikirləri ilə bu mənada razılaşmaq olar ki, 

bu əsər fransız dilində yazılmışdı. Buna görə də uzun müddət ədəbi dövriyyədən 

kənarda qalmışdı. Ancaq bu o demək deyil ki, “Rəşid bəy və Səadət xanım” əsəri 

nəsrimizin sonrakı inkişafına təsir göstərməyib. M.F.Axundzadənin “Aldanmış 

kəvakib” əsəri bu ənənənin davamı kimi qiymətləndirilməlidir. Şübhəsiz ki, Nadir 

Məmmədov realist nəsrimizin təkamülü baxımından M.F.Axundzadənin “Aldanmış 
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kəvakib” əsərinə daha çox qiymət verir, əsərin mövzu, ideya  və sənətkarlığının 

yüksək səviyyədə olduğunu bildirirdi. Əgər əvvəlki onilliklərdə ədəbiyyatımızın Qərb 

və Rusiya ədəbiyyatı ilə əlaqələrinə daha çox üstünlük verilir, müvazinət 

pozulurdusa, 1970-ci illərdə milli ədəbi irsin kökə, ənənəyə bağlılığına, Şərq 

ədəbiyyatı ilə vəhdət təşkil etməsinə daha çox fikir verilirdi.  

Bilirik ki, Azərbaycan  ədəbiyyatının Yaxın və Orta Şərq fəlsəfi-bədii fikri ilə 

əlaqələri bütün əsrlərdə möhkəm olub. Daha doğrusu, vahid ədəbi estetik məkan 

təşkil edib. Şərq dini-fəlsəfi fikrindən kənarda klassik romantik poeziyanı təsəvvür 

etmək mümkün olmaz. Nəinki Ş.İ.Xətayi, M.Füzuli, İ.Nəsimi yaradıcılığını, habelə 

yeni dövr ədəbiyyatının A.Bakıxanov, İ.Qutqaşınlı, M.Ş.Vazeh yaradıcılığını da Şərq 

poetik sistemindən kənarda təsəvvür etmək mümkün deyil. Bu cəhətdən Həmid 

Məmmədzadənin “Mirzə Fətəli Axundov və Şərq” (1971) monoqrafiyası səciyyəvi 

cəhətlərinə görə fərqlənir. 1971-ci ildə yazılan bu əsər sonra meydana çıxan 

monoqrafiyalarımıza da öz təsirini göstərdi. Düzdür, milli ədəbiyyatın Şərq 

ədəbiyyatı ilə bağlılığı məsələlərinə F.Köçərli, S.Mümtaz, C.Cabbarlı, H.Hüseynov, 

A.Şaiq, A.Musaxanlı, Ə.Abid, B.Çobanzadə və başqaları toxunmuşdular. Fuad 

Köprülüzadə XX əsrin əvvəllərində ədəbiyyatşünaslıqda ümumtürk konteksti 

konsepsiyasını irəli sürmüşdür. Alimin davamçılarından İsmayıl Hikmət, Bəkir 

Çobanzadə, Cabbar Əfəndizadə, Atababa Musaxanlı, Əmin Abid öz müəllimlərinin 

yolunu davam etdirir, Yaxın və Orta Şərq ədəbiyyatının vahid bir ədəbi çərçivədə 

olduğunu sübut edirdilər. 1930-cu illər repressiyasından sonra 

ədəbiyyatşünaslığımızda bu ədəbi konsepsiyalar qadağan olundu və bu sahədəki 

tədqiqatlara imkan verilmədi.  

Lakin 1970-ci illərdən etibarən qırılan ənənələr yenidən bərpa olundu və 

H.Məmmədzadənin “Mirzə Fətəli Axundov və Şərq” (1971) monoqrafiyası qırılan, 

qadağan olunan ənənələrin bərpası nöqteyi-nəzərindən əhəmiyyətlidir. Məqsədinə 

nail olmaq üçün tədqiqatçı birbaşa rus sovet şərqşünaslarından J.F.Bertelsə, 

K.Çaykinə, A.M.Şaytova müraciət edib, onların əsərlərindən faydalanıb. Xüsusən, 

Bertelsin “Очерк истории персидской литературы”, K.Çaykinin “Краткий очерк 
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новейшей персидской литературы” əsərlərinə əsaslanan H.Məmmədzadə rus 

şərqşünaslarının M.F.Axundzadə yaradıcılığına verdiyi qiyməti, onun Şərq ədəbiyyatı 

ilə əlaqələrini təhlil etməyə nail olmuş, ən əsası bu barədə mütəxəssis fikri söyləməyi 

bacarmışdır. Bu əsər M.F.Axundzadənin Şərq ədəbiyyatı ilə bağlılığını üzə çıxaran 

ilk irihəcmli monoqrafiya kimi qiymətlidir. 

1970-ci illərə qədər ədibin Şərq ədəbiyyatı ilə bağlılığından  bəhs edən 

ədəbiyyatşünaslar onun İran ədəbiyyatı nümayəndələrindən Mirzə Melkum xan, 

Mirzə Əbdürrəhim Talıbov, Zeynalabdin Marağayi ilə əlaqələrinə daha çox diqqət 

yetirirdilər. Halbuki, M.F.Axundzadə Şərq fəlsəfi fikir tarixini diqqətlə öyrənmiş, 

onun əsas nümayəndələrinin bir neçəsi haqqında qiymətli fikirlər söyləmiş, müasirləri 

olan filosoflarla daim əlaqə saxlamışdır. Türkiyədə, İranda, Hindistanda ədibin 

davamçıları fəaliyyət göstərmişdir. Həmid Məmmədzadə monoqrafiyada bu 

məsələlərə geniş yer vermiş, Şərq ədəbi-bədii, elmi fikrinin nailiyyətlərinə və 

M.F.Axundzadə yaradıcılığına təsirini ədəbiyyat tarixi səpkisində tədqiqata 

gətirmişdir. H.Məmmədzadənin monoqrafiyasında dramaturgiyamız Qərb və Şərq 

kontekstində müəyyən qədər tədqiqata gətirilsə də, mövzu sona qədər öz həllini tapa 

bilməmişdir. Belə ki, hələ 1970-ci illərdə də Şərq ədəbi-bədii fikrinin qaynaqlarını 

kök, ənənə səviyyəsində təhlil etmək mümkün deyildi. “Ədəbi növün üç əsas 

tipindən birinin- dramatik növün Yaxın Şərq, eləcə də Azərbaycan ədəbiyyatında ilk 

nümunələrinin yaranması da bu dövrə aiddir. Aparılan tədqiqatlarda bu prosesin 

poetik strukturda yaratdığı keçidlər, Qərb-Şərq qovşağında hansı regiona xas 

ənənələrin üstünlük qazanması yaşadığımız yaxın tarixi şəraitin yaratdığı maneələr  

üzündən tam elmi izahını tapmamışdır” [82, s. 5].   

Bunu da xüsusi olaraq vurğulamağa ehtiyac var ki, 1970-ci illərdə ədəbi-nəzəri 

fikrimizdə uşaq ədəbiyyatının vəziyyəti, yaradıcılıq axtarışları da 

ədəbiyyatşünaslığımızın nəzərindən qaçmamışdır. Azərbaycan Yazıçılar İttifaqı idarə 

heyətinin 1972-ci il fevralın 18-də keçirilən pleniumunda bildirilirdi ki, uzun müddət 

uşaq ədəbiyyatının tədqiqi, təbliği və ədəbi tənqiddə təmsil olunması işi zəif aparılıb.  
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Uşaq və yeniyetmələrin bədii zövqünün cilalanmasında, təfəkkürünün 

formalaşmasında ədəbiyyatın xidmətləri böyükdür. Plenium qərara aldı ki, uşaq 

ədəbiyyatının öyrənilməsi, tədqiqi mühüm bir vəzifə kimi qarşıya çıxır. Çıxış edənlər 

“Azərbaycan pioneri” qəzetinin baş redaktoru Ə.Əmrahov, M.Seyidzadə və başqaları 

da uşaq ədəbiyyatının mövcud vəziyyətini müzakirəyə çıxartdılar. Qeyd edək ki, 

bundan əvvəl Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının İdarə heyətinin 1966-cı il pleniumunda 

da bu məsələlərə xüsusi  diqqət yetirilmişdi. Şübhəsiz ki, bütün bu tədbirlər uşaq 

ədəbiyyatımızın tədqiqinə öz töhfəsini verdi. 

Bəkir Nəbiyevin Azərbaycan Yazıçılarının V qurultayındakı “Uşaq ədəbiyyatını 

böyük tələblər səviyyəsinə” mövzusundakı çıxışı növbəti onilliklərdə uşaq 

ədəbiyyatımızın istiqamətləndirilməsi yolunda stimul oldu.  O, çıxışında uşaq 

ədəbiyyatında fantastik janrın geriləməsi, yazıçını bu mühüm məsələyə barmaqarası 

baxmasının yolverilməz olduğunu qeyd edib. Elmi-fantastik janrın gələcəyini təmin 

etmiş, onu yenidən ədəbi dövriyyəyə daxil etmiş elmi-texniki nailiyyətlər fantastik 

janrlar məruzəsinin əsasında dayanırdı. “Təsəvvür edin ki, zamanın özünün elmi-

fantastik janra geniş material və pərvəniş verdiyi son illərdə Azərbaycan uşaq 

ədəbiyyatında bu janr irəliləməyə üz qoymuşdur. Vaxtilə bu sahədə qələm işlətmiş 

yazıçılar demək olar ki, susmuşlar. Elmi-fantastik janra yeni müəlliflər də çox çətin 

gəlirlər” [108, s. 150]. 

Doğrudan da, 1970-ci illərdə elmi-fantastik janrın çətinlikləri az deyildi. Emin 

Mahmudovun “Kainat gəmisi”, Namiq Abdullayevin “Kiberin macəraları” 

povestlərini çıxmaq şərtilə ədəbiyyatımızda elmi-fantastik janra aid başqa nümunə 

göstərmək olmazdı. Göründüyü kimi, Bəkir Nəbiyev elmi-fantastik mövzuya 

müraciət edənlərdən elmin, texnikanın nailiyyətlərini ədəbiyyata gətirməyi vacib şərt 

kimi tələb edirdi. 

Məqalədə Azərbaycan uşaq ədəbiyyatının yaranması, təşəkkülü ilə sonrakı 

inkişaf mərhələləri diqqətdə saxlanılır, uşaq ədəbiyyatına verilən tələblərin bədii 

yaradıcılıqda necə əksini tapması araşdırılır, uşaq təfəkkürünün formalaşmasında 

bədii yaradıcılığın rolu və əhəmiyyəti aydınlaşdırılır.  
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Bəkir Nəbiyev yazıçılarımıza klassik uşaq ədəbiyyatını mükəmməl öyrənməyi, 

ondan yaradıcı şəkildə faydalanmağı məsləhət görürdü. O, yazıçılara yeni ədəbi 

qəhrəmanlar üzərində işləməyi tövsiyə edirdi. Elə qəhrəmanlar ki, yüksək əxlaqi-

mənəvi dəyərlərə  malik olsun, oxuculara, uşaq və yeniyetmələrə ibrət dərsi verməyi 

bacarsın.  

1970-ci illərə qədər XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının 90-cı illər mərhələsi 

kifayət qədər öyrənilməmişdi. M.F.Axundzadə ədəbi məktəbinin əsrin sonundakı 

davamçıları N.Vəzirov, Ə.Haqverdiyev, N.Nərimanov yaradıcılığı müəyyən qədər 

tədqiqata cəlb olunsa da, mərhələ vahidi kimi, 1870-90-cı illərin tipoloji 

xüsusiyyətləri tədqiqatdan kənarda qalmışdı. Bu vacib problemi Xeyrulla Məmmədov 

“XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan maarifçi-realist ədəbiyyatı” 

(1978) monoqrafiyasında ilk dəfə monoqrafik tədqiqat səviyyəsində 

ədəbiyyatşünaslığımıza gətirdi. Tədqiqatlarında müəyyən mənada ədəbiyyatın dövr, 

mövzu məhdudiyyətindən kənarda dayanan tədqiqatçı heç şübhəsiz, elmi fəaliyyət 

enerjisini XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəlləri Azərbaycan ədəbiyyatı problemlərinin 

tədqiqi və təhlilinə sərf etmişdir. Prof. X.Məmmədovun XIX əsrin sonu, XX əsrin 

əvvəllərinin zəngin, qarışıq və ziddiyyətli ədəbi proseslərinin tədqiqi ilə bağlı istər 

sovet, istərsə də müstəqillik dövründə yazılmış əsərlərində milli düşüncə, milli 

təfəkkür amilinə yanaşma tərzi aparıcı olduğundan problemin sosioloji deyil, estetik 

dəyərlənməsi özünə yer tapmışdır: “Bu səbəbdəndir ki, X.Məmmədovun bütün 

tədqiqatlarında “qeyb olmuş” ədəbi mərhələ geniş miqyasda araşdırılıb tədqiqata 

zəngin  filoloji fakt əsasında cəlb edilməklə məhdudlaşmır. Onun bundan az 

əhəmiyyəti olmayan digər məziyyətləri də, daha doğrusu, ilk dəfə olaraq Şimali və 

Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatının bir kök altında, Sovet hakimiyyəti illərində 

“panislamist”, “pantürkist”, “dini klerikal”, “sosial-demokrat” və s. siyasi 

terminlər altında müxtəlif cəbhələrə təqsim edilmiş və bir-birinə qarşı qoyulmuş 

yazıçılar milli mənafelər, azərbaycançılıq məfkurəsi zəminində təhlil olunur” [80, s. 

7].  
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Xeyrulla Məmmədovun ədəbiyyatşünaslığımızdakı əsas xidmətlərindən biri 

budur ki, o, ədəbiyyatımızın XIX əsrin sonları XX əsrin əvvəlləri mərhələsini ilk dəfə 

sistemli şəkildə tədqiq edib, mərhələnin səciyyəvi cəhətlərini müəyyənləşdirərək iki 

əsrin keçidində - “Əkinçi”dən “Molla Nəsrəddin”ə qədərki dövrün ədəbi mühitinin, 

həmin illərdə fəaliyyət göstərən ayrı-ayrı yazıçıların yaradıcılığının milli və bəşəri 

dəyərlərini üzə çıxarıb.  

Bu çox mühüm elmi yaradıcılıq probleminin həyata keçirilməsi demək idi. 

M.F.Axundzadə ədəbi məktəbinin xüsusiyyətləri, dramaturgiyamızın ədəbi ənənə və 

müasir dramaturgiya gerçəklikləri ilə uyarlılığı tədqiqat üçün maraqlı mövzu verirdi. 

İlk mətbuatın, ilk faciə və publisistik üslubun formalaşdığı ədəbi mərhələdən yan 

keçərək, XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının hansı əsaslarla davam etməsini 

müəyyənləşdirmək çətin olurdu. Bütün bunları Xeyrulla Məmmədov yaxşı başa 

düşürdü və onun məlum monoqrafiyası bu sahədəki boşluqları müəyyən mənada 

doldurdu. Monoqrafiyada Azərbaycan maarifçiliyi üç mərhələyə bölünür: birinci XIX 

əsrin 40-50-ci illər mərhələsi; ikinci XIX əsrin sonu, yəni 1880-ci illərdən 1905-ci ilə 

qədərki mərhələ; üçüncü isə birinci rus inqilabından Böyük Oktyabr Sosialist 

inqilabına qədərki mərhələ. Xeyrulla Məmmədov hər üç mərhələnin tipoloji 

xüsusiyyətlərini konkret faktlar, elmi dəlillər əsasında ortaya qoymağı bacarıb. 

Bəllidir ki, istənilən dövrləşdirmə nisbidir, konkret sərhədləri müəyyənləşdirmək 

mümkün deyil. Bu mənada Xeyrulla Məmmədovun apardığı dövrləşdirməni də ideal 

hesab etmək olmaz. Ancaq bu dövrləşdirmə XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının 

qanunauyğunluqlarına, fərdi xüsusiyyətlərinə uyğun aparıldığından normal görünür. 

Monoqrafiyada “Əkinçi”dən sonra milli mətbuatımızın hansı səviyyədə olması 

da aydınlaşdırılır. “Ziya”, “Kəşkül” kimi mətbuat orqanlarının ədəbi-tarixi vəzifəsi, 

ədəbi istiqaməti haqqında da müfəssəl danışılır. Hiss olunur ki, müəllif milli 

mətbuatımızın tarixini, təkamülünü yaxşı bildiyindən mətbuat ənənələrimizi düzgün 

müəyyənləşdirir. 

Xeyrulla Məmmədovun tədqiqatçılıq fəaliyyətindən bəhs edərkən bir cəhəti də 

unutmaq olmaz. Tədqiqatçı daim yeni arxiv materialları, ədəbi faktlar axtarışında 
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olur, yeni ədəbi simaların üzə çıxarılmasında mühüm işlər görürdü. Bu əsərində də 

M.Şaxtaxtlı, Səid Əfəndi, S.Sədrəddinbəyov, Ə.Axundzadə haqqında ilk, həm də 

maraqlı ədəbi fikirlərlə çıxış edir, ədəbiyyat tariximizin zənginləşməsinə çalışırdı: 

“Monoqrafiyada diqqəti cəlb edən başlıca cəhət budur ki, müəllif ədəbi prosesi 

faktlar və hadisələr yığını kimi göstərmir; yeni, orijinal fikir və mülahizələrini ümumi 

nəzəri-estetik kateqoriyalar əsasında izah etməyə çalışır, hər hansı elmi-nəzəri 

problemi ədəbi-tarixi və tipoloji zəmində qoyur, əsas diqqətini ideya-poetik 

əlaqələrin aşkarlanmasına yönəldir... Alimin bu yeni tədqiqatı elmi-nəzəri 

xarakterinə, mərhələlər üzrə tədqiqinə, təhlil üsuluna, müraciət olunan ədəbi 

materialın bolluğuna görə yenidir” [95, s. 154]. 

Xeyrulla Məmmədov XIX əsrin sonunda dramaturgiya ənənələrimizin qorunub 

saxlanmasını, yeni ideya-estetik xüsusiyyətlər qazanmasını, təkmilləşməsini, dövrün 

ictimai-siyasi ziddiyyətlərinin sənətə gətirilməsini və s. məsələləri monoqrafiyada 

tarixi ardıcıllıqla izləmiş, XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində Ə.Hüseynzadə, 

Ə.Ağayev, N.Nərimanov, Ə.Topçubaşov, M.Şaxtaxtlı kimi şəxsiyyətlərin ictimai-

ədəbi yaradıcılığını dövr, zaman kontekstində təhlildən keçirmişdir. Ədəbiyyatşünas 

Himalay Ənvəroğlu yazır: “Ensiklopedik biliyə, güclü məntiqə malik olan Xeyrulla 

Məmmədov konsepsiyasını müqayisələr, tarixi ekskursiyalar, tipologiya və paralellər 

əsasında sərgiləyərdi. Natiqlik məharəti, həssaslığı, mənəvi, əxlaqi keyfiyyətləri onu 

tələbələrinin və müasirlərinin sevimlisinə çevirmişdi.  Xeyrulla müəllim auditoriya ilə 

yaşayırdı, zəngin biliyini tələbələrinə aşılamaqdan zövq alırdı. Onun auditoriyadan 

heç vaxt yorğun, pərişan çıxdığını görən olmayıb. Sözün həqiqi mənasında ustad 

pedaqoq idi, canlı klassik idi. Onun hər bir əsəri tənqid və ədəbiyyatşünaslığın köklü 

nəzəri-tarixi problemləri ilə kontekst təşkil edərdi” [79, s. 5]. 

Azərbaycan dramaturgiyasının tarixi və nəzəriyyəsi 1970-ci illərdə də ədəbi 

nəzəri fikrimizin prioritet tədqiqat sahələrindən idi. Arif Səfiyevin “Sabit Rəhmanın 

komediyaları” (1978) əsəri sovet dövrü komediyalarımızın janr, üslub, dil 

xüsusiyyətlərini tədqiqata gətirmək yönündə müəllifin ilk addımı kimi 

qiymətləndirilə bilər. Bu sahədə o, M.Arif, N.Məmmədov, Ə.Sultanlı, Y.Qarayev 
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kimi tanınmış dramaturgiya tədqiqatçıları ilə eyni sırada dayanır. “Sabit Rəhmanın 

komediyaları” monoqrafiyasında dramaturqun əsərlərinin ideya-məzmun 

xüsusiyyətləri hərtərəfli təhlil olunmuş, S.Rəhman dramaturgiyasının janr 

xüsusiyyətləri öyrənilmişdir. Arif Səfiyev dramaturqun əsərlərini konkret problemlər 

üzrə təhlil etmiş, əsərlərin janr, üslub xüsusiyyətlərini aşkara çıxarmış, Azərbaycan 

sovet komediyalarının yaranması və təşəkkülünü Sabit Rəhmanın adı ilə bağlamışdır. 

Əsərdən bu da aydın olur ki, Sabit Rəhman XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının yeganə 

yazıçısıdır ki, həyatını komediya yaradıcılığına həsr etmişdir. Bu isə Azərbaycan 

sovet komediyalarının yaranması və təşəkkülündən söhbət açmaq deməkdir. 

Monoqrafiyada Sabit Rəhmanın əsərləri xronoloji ardıcıllıqla tədqiqata gətirilib. 

Sovet komediyalarının təkamülünü ardıcıllıqla izləyən tədqiqatçı “Toy”, 

“Xoşbəxtlər”, “Aydınlıq”, “Nişanlı qız” və başqa əsərlərin dramaturji 

xüsusiyyətlərini təhlilə cəlb etmiş, “Əliqulu evlənir”, “Yalan” komediyalarını 

cəmiyyətin ictimai-siyasi əsaslarını komik vasitələrlə açıb göstərən əsərlər kimi 

dəyərləndirmişdir. Bir məsələni də qeyd edək ki, 1970-ci illərdə nəşr olunan “Ədəbi 

proses” kitablarında Sabit Rəhman komediyaları haqqında məqalələrin də müəllifi 

Arif Səfiyevdir. Zaman Əsgərlinin fikirlərinə biz də qoşuluruq ki, “tarix etibarilə 

1970-80-ci illərdə yazılmış bu əsərlər özlərinin bədii-estetik kökləri, problematikası 

etibarilə 60-cı illərə bağlanırdı; həmin əsərlərin müəlliflərinin də çoxu XX əsr 

Azərbaycan ədəbiyyatının 60-cılar nəslinə mənsub idi. Bütün bunlara görə A.Səfiyev 

1960-1980-ci illəri milli dramaturgiyanın inkişafında xüsusi mərhələ kimi 

səciyyələndirərək yeni monoqrafiyanın predmetinə çevirir” [41]. 

Azərbaycan sovet dramaturgiyası, o cümlədən, Sabit Rəhmanın komediyaları 

M.F.Axundzadə ilə başlayan  milli dramaturgiyanın davamı idi. İldən-ilə təkmilləşən 

dramaturgiyamız sovet dönəmində yeni keyfiyyətlər qazanmış, komediya janrı 

cəmiyyətin gündəlik həyatını göstərmək baxımından aktuallıq qazanmışdır. Arif 

Səfiyev monoqrafiyada milli komediya janrının yeni nailiyyətlərini ümumiləşdirməyə 

nail olmuşdur. Arif Səfiyev 1960-80-ci illər dramaturgiyasını ümumilikdə belə 

xarakterizə edirdi: “Son illər Azərbaycan dramaturgiyasının ümumi mənzərəsi belə 



 
 

64 
 

fikri əsaslandırır ki, dramaturqlarımız dövrün əsas mövzularını müasir ideya-estetik 

tələblər səviyyəsindən tədqiq etməyə çalışmışlar. Ədəbiyyatda sovet adamının 

xarakterini açmağa, onun cəmiyyətin irəliyə doğru hərəkətindəki mövqeyini 

göstərməyə imkan verən mövzuların – “istehsalat”, əmək və mənəvi axtarışlar 

mövzularının işlənməsi ümumiyyətlə dramaturgiyanın həyatla əlaqəsinin 

möhkəmləndiyini sübut edir” [29, s. 91-92]. Ümumilikdə, bu düşüncə sosialist 

realizminin əsasları çərçivəsində səslənsə də, o illərin dramaturgiya mənzərəsini 

açmaq baxımından səciyyəvidir.  

Tofiq Hacıyev elm aləmində dilşünas alim kimi şöhrət qazansa da, bəhs 

etdiyimiz illərdə ədəbiyyatşünaslıq sahəsində də xeyli sayda tədqiqatlar aparmış, 

klassik və müasir ədəbi irsin dili, üslubu, poetik xüsusiyyətləri, dilin ədəbiyyatdakı 

funksiyası haqqında qiymətli əsərlər dərc etdirmişdir. Alimin “Yazıçı dili və ideya-

bədii təhlil” (1979) əsəri dediklərimizə  əyani sübutdur. Kitabda M.Füzuli, 

M.P.Vaqif, M.F.Axundzadə, A.Səhhət, N.Nərimanovun yaradıcılığının bədii üslubi 

ilə yanaşı, qəhrəmanlıq dastanlarımızın, satirik ədəbiyyatımızın dil və üslub imkanları 

tədqiq edilmiş, dəyərli fikir və mülahizələr irəli sürülmüşdür. Hər hansı bir əsərin 

ədəbiyyatşünaslıq təhlilində əsərin məzmunu, ideyası, süjet və kompozisiyası ilə 

yanaşı, dil və üslub xüsusiyyətləri də kompleks şəkildə öyrənilməlidir. Çünki bədii 

əsərdə bədiiliyi təmin edən ən əsas vasitə emosional və ifadəli dildir. Kitabda da 

müxtəlif əsərlər və yazıçılar üzrə müqayisələr aparılır, onların həm ümumi, həm də 

fərdi və spesifik xüsusiyyətləri aşkarlanır. 

Tədqiqatı maraqlı edən əsas xüsusiyyətlərdən biri də burada təkcə yazılı 

ədəbiyyatın yox, eləcə də şifahi ədəbiyyatın müxtəlif janrlarının dil və üslub 

xüsusiyyətlərinin təhlilə cəlb edilməsidir. “Qəhrəmanlıq dastanlarımızın dil-üslub və 

tipoloji ənənəsi” adlı başlıqda ədəbiyyatımızın ən qədim nümunələrindən olan 

“Kitabi-Dədə Qorqdud” dastanının dilini təhlilə cəlb edən alim onu ən qədim ortaq 

türk ədəbi mənbələri ilə müqayisə edərək, dastanın çox qədimlərə aid olduğunu 

vurğulayır. Dastanı ədəbiyyatımızın digər qədim nümunəsi olan “Qaraoğlu” dastanı 

ilə müqayisə edən tədqiqatçı orada “Dədə Qorqud”la ortaq  dil faktlarının 
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mövcudluğunu nümunələrlə sübut edir: “Hər iki dastanda etnik kompozisiya 

baxımından da uyğunluq vardır; hər ikisində bədii süjeti təmin etmək üçün ya 

həmrəylik məqamında, ya da bədii konflikt üçün etnik parçalanmadan, etnik ikilikdən 

(duallıqdan) vasitə kimi istifadə olunur. “Dədə Qorqud”da tayfadaxili diferensiasiya 

və damğa müəyyənlikləri: İç Oğuz – Daş Oğuz; Üç ox – Boz ox; “Qaraoğlu” 

dastanında: Ağpapaqlılar – Qarapapaqlılar, Ağqoyunlular – Qaraqoyunlular” [47, 

s. 7]. Alim qeyd edir ki, dil və üslubda olan oxşarlıqlarla yanaşı, ictimai tayfa 

münasibətləri, həm dini inanclar, həm də janr-vəzn xüsusiyyətləri təsdiq edir ki, 

“Qaraoğlu” dastanı “Dədə Qorqud”dan daha qədim abidədir.  

Füzuli sənətinin böyüklüyü, fikrinin müdrikliyi dilə yiyələnmək qabiliyyəti və 

ondan istifadə istedadı ilə bağlıdır. Kitabda Füzuli sənətinin yaranmasında və 

zirvələrə ucalmasında ana dilimizin milli leksik və qrammatik materialının əsas və 

həlledici olduğunu qeyd edən alim ədibin dilinin incəliklərini vurğulamağı unutmur.  

Akademik kitabdakı “Vaqif dilinin və sənətinin xəlqiliyi” məqaləsində Vaqif 

sənətinin ucalığını, səmimiliyini, nüfuzediciliyini sadə xalq dili və ədəbiyyatı ilə 

birbaşa bağlayır. T.Hacıyev kitabda yer alan “M.F.Axundovun dili və obrazları”, 

“Satirik ədəbiyyatın dil-üslub imkanları”, “A.Səhhətin orijinal və tərcümə dilinin 

vəhdəti”, “N.Nərimanovun dramaturgiya dili” məqalələrində də dil və üslub 

məsələrinə eyni məsuliyyət və diqqətlə yanaşmış, müqayisə və paralellər aparmışdır. 

1980-ci ildə işıq üzü görən “Sabir: qaynaqlar və sələflər” kitabında isə alim 

satirik şeirimizin ictimai məzmunu və bədii estetik forma xüsusiyyətləri, satira 

yaradıcılığının əsas mənbə və qaynaqları haqqında məlumat vermişdir. Müəllif 

M.Ə.Sabir, M.Füzuli və M.F.Axundzadə yaradıcılığının dil-üslub sistemini konkret 

nümunələr əsasında təhlil etmişdir. Tədqiqatçı Mirzə Cəlil və başqa molla 

nəsrəddinçilərlə Sabirin dil, üslub, janr müştərəkliyini, eyni zamanda, fərdiliyini 

sənətkarlıq məsələləri baxımından işıqlandırmışdır.  

Bilindiyi kimi, Azərbaycandilli satirik şeir M.Ə.Sabir yaradıcılığında kamala 

çatmış, zarafatdan, məzhəkədən, həcvlikdən çıxıb, mükəmməl ictimai-estetik vüsət 

qazanmış, ötəri, əyləndirici gülüşdən sarsıdıcı gülüşə, yumşaq yumordan sərt 
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satiraya-tənqidə keçmişdir. Bu satira dili öz köklərini Azərbaycan dilinin ilkin 

dövründən almışdır. Ulu babalarımız ana dilini növbəti nəslə təhvil verəndə ona öz 

dövrünün yumor nəfəsli ifadələrini də bol-bol qatmışdır. Bəhlul Danəndənin, Molla 

Nəsrəddinin hazırcavab söhbətlərində bu dil yumorla yoğrulmuşdur. Xalq 

yaradıcılığından gələn bu satira Sabir dilində alova dönmüş, qığılcımlarını qaranlıq 

və cəhalətin üstünə səpmiş və ədəbiyyatımızda Sabir zirvəsi yaratmışdır.  

Kitabda “M.Füzuli və M.Ə.Sabir”, “M.F.Axundov və M.Ə.Sabir”, “Molla 

Nəsrəddin” və M.Ə.Sabir” başlıqları altında toplanan məqalələrdə poeziyamızın 

tarixində nəhayət Füzuli “tilsim”ini qıran, öz dəst-xətti ilə bizi Sabir “tilsim”inə salan 

ölməz şairimizin satira dilinin incəlikləri təhlil olunmuş, müqayisələr aparılmışdır. O, 

belə qəanətə gəlirdi: “Əlinə qələm götürən hər kəs ictimai yaraları Sabir kimi 

neştərləməyə çalışdı. Hamı onun kimi güldürməyə səy göstərdi. İnsafən güldürdülər 

də. Zahirən Sabirin gülüşünə oxşayırdı da. Lakin bu Sabirin gülüşü deyildi. Sabirin 

gülüşü kəsiləndən sonra dərin düşüncə başlayır, oxucu fikrə gedir, şairin mətləbinə 

nüfuz edir” [44, s. 165]. 

Tofiq Hacıyevin “Molla Nəsrəddinin dili və üslubu” (1983) monoqrafiyasında 

isə “Molla Nəsrəddin” jurnalının dilinin xəlqiliyi və novatorluğu tədqiq olunmuş, 

zəngin faktlar əsasında Azərbaycan dilinin ictimai-bədii fikir tutumu, ifşaçı-satirik 

təsir gücü, üslubi imkanları müəyyənləşdirilmişdir. O, M.Ə.Sabir, 

C.Məmmədquluzadə kimi molla nəsrəddinçilərin ezopçuluğa müraciət etmələrini, 

onların ictimai amalları, dedikləri sözləri həyata keçirmək üçün çalışmaları ilə 

bağlayırdı: “Əgər bundan ötrü dolayı vasitələrə əl atırlarsa, bu o deməkdir ki, onlar 

dillərini tamam “kəsmirlər”, ancaq bir az “gödəldirlər”; qorxularından yox, xalqa 

söz demək xatirinə. Onlar qorxurlar, lakin canlarından yox, ondan ki, dillərini 

“kəsərlər”, xalqa, geniş kütləyə deyilməli sözlər ürəkdə qalar” [43, s. 178]. 

Fikrimizcə, “Molla Nəsrəddin” Azərbaycan mədəniyyətinin üfiqlərində gur şüa kimi 

parladı. O, cəhalətin, nankorluğun gözünü kor etmək üçün çap olunduğu uzun illər 

boyunca var gücü ilə mübarizə apardı. O, xalqın ictimai-fəlsəfi, ədəbi-bədii fikrinin 

bütün guşələrini, məişətin bütün sahələrini işıqlandırdı.  
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“Molla Nəsrəddin” yalnız dünya satira sənətini və onun nəzəri əsaslarını 

zənginləşdirmək səviyyəsində mükəmməl ədəbi məktəb olaraq qalmadı, fəlsəfi 

dünyagörüşünə çevrildi, maarif məşəlinə döndü. O, xalqın görən gözünə, danışan 

dilinə çevrildi, xalqın duzlu danışığına dönüb ürəyinə axdı: “O, dünyanı zarafat 

bilmədi, ancaq zarafata salıb ürəyində nə varsa, dilinə gətirdi. Zarafata salıb çox 

ciddi danışdı” [43, s. 4].  

Akademik Tofiq Hacıyev bütün yaradıcılığı dövründə təkcə dilçilik sahəsində 

yox, eləcə də ədəbiyyatşünaslıq sahəsində dəyərli tədqiqat əsərləri yazmış, bədii 

əsərlərin dil və üslub xüsusiyyətlərini müqayisəli şəkildə öyrənməyə və öyrətməyə 

çalışmışdır [114]. 

1960-80-ci illər ədəbiyyatşünaslığının simalarından biri də Xalid 

Əlimirzəyevdir. Tədqiqatçı nəşr olunan xeyli sayda kitabın elmi redaktoru, ön 

sözünün müəllifi olmuşdur. “Bədii həqiqət uğrunda” (1984) kitabında alimin klassik 

sovet dövrü yazıçılarımızın yaradıcılığından, ədəbi tənqid, dramaturgiya və teatr 

məsələlərindən bəhs edən məqalələri toplanmışdır. Nəzəri-problematik səpkidə 

yazılmış bu məqalələr həm ayrı-ayrı sənətkarlarımızın ədəbi fəaliyyətini, həm də 

sovet dövrü ədəbi-estetik fikrimizin inkişaf mərhələlərini izləməyə və ictimai 

məzmunu, milli, bəşəri keyfiyyətləri ilə tanış olmağa imkan verir. Kitabda olan 

məqalələr “Klassik irs”, “Ədəbi tənqid”, “Poeziya”, “Nəsr”, “Teatr” başlıqları altında 

toplanmışdır. Bu alimin çoxşaxəli fəaliyyətinin göstəricisidir. 

Dövrün ədəbi-tənqidi mənzərəsinin zənginləşməsində Əkbər Ağayevin xüsusi 

xidməti var. Onun bir-birinin ardınca dövrü mətbuatda nəşr etdirdiyi məqalələr 

“Sənətkarlıq məsələləri” (1962) kitabında toplanmışdır. Kitabda tənqidçi sosialist 

realizmini dünya ədəbiyyatının inkişafında yeni mərhələ kimi qiymətləndirir, sovetlər 

birliyindən kənarda sosialist realizmini tənqid edənləri mürtəce baxışlı alimlər kimi 

dəyərləndirir. Bu ədəbi metodun dünyada süni metod adlandırılması, şəxsiyyətə 

pərəstişin və ehkamçı baxışlardan doğulması fikrinə dövrün ciddi siyasi məsələsi 

kimi baxır, sosializmin digər ictimai quruluşlarla sülh şəraitində yaşaması tərəfdarı 
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olduğunu qeyd edirdi. Sosialist realizminə olan hücumların burjua ideologiyasından 

başqa bir şey olmadığını da vurğulayırdı. 

Şübhəsiz ki, Əkbər Ağayevin bu fikirlərində marksist ideologiyadan irəli gələn 

subyektiv mülahizələr də az deyildi. Əslində xarici mətbuatda və ədəbiyyatşünaslıqda 

sovet ədəbiyyatşünaslığının ideologiyaya xidmət etməsini göstərən tənqidi yazılarda 

obyektiv məqamlar da çox idi.   

Seyfulla Əsədullayev də 1960-80-ci illərdə ədəbiyyatşünaslıqda öz sözünü 

deyən tədqiqatçılardan hesab olunur. Azərbaycanda sosialist realizmi məsələlərinin 

monoqrafik tədqiqi təşəbbüsü də professor Seyfulla Əsədullayevin adı ilə bağlıdır. 

Onun bütün yaradıcılıq fəaliyyəti əsasən sosialist realizminin nəzəri və tarixi 

problemlərinin tədqiqinə həsr olunub. Tədqiqatlarının çoxu rus sovet ədəbiyyatının 

materialları əsasında aparılsa da, o, doğma ədəbiyyatımızı da yaddan çıxarmamış, bu 

barədə ciddi elmi tədqiqat işləri yazmışdır. Alimin “Sosialist realizminin tarixiliyi, 

nəzəriyyəsi və tipologiyası” (1969), “Erkən sovet ədəbiyyatında sosialist realizminin 

təşəkkülü” (1974), “Tarix, sənətkar, müasirlik” (1975), “Sosialist realizmi 

məcrasında” (1980), “Estetik ideal və sənətkarın ictimai fəallığı” (1981) 

monoqrafiyalarında sosialist realizminin fundamental problemləri tədqiqat predmeti 

kimi seçilib. 

Professor illər ərzində müxtəlif mətbuat orqanlarında nəşr etdirdiyi ədəbi-tənqidi 

məqalələrinin bir qismini “Tarix, sənətkar, müasirlik” (1975) adlı kitabında 

toplamışdır. Janrca müxtəlif olan bu məqalələr görkəmli yazıçılarımızın 

yaradıcılığının monoqrafik tədqiqinə, Azərbaycan nəsrinin sənətkarlıq problemlərinə, 

sovet ədəbi tənqidinin vəzifələrinə, klassik irsimizin öyrənilməsinə həsr edilmişdir. 

Bədii ədəbiyyatın həyatla əlaqəsi, tənqidlə ədəbiyyatın qarşılıqlı münasibətləri kimi 

vacib ədəbiyyatşünaslıq məsələləri ətrafında tənqidçinin düşüncələri, polemik ruhlu 

mülahizələri kitabda öz əksini tapmışdır.  

Akif Hüseynov “Müxtəlifliyin birliyi (sovet ədəbiyyatında milliliklə 

beynəlmiləlliyin dialektik vəhdəti)” (1983) kitabında milli ədəbiyyatların ideya-

estetik xüsusiyyətləri, sosialist məzmunla milli forma arasındakı əlaqə, milliliklə 
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ümumbəşəriliyin dialektik vəhdəti tədqiq olunur, milliliyin tarixi və bəşəri səciyyəsi 

yeni elmi meyarlar əsasında öyrənilirdi. Müəllif “milli xarakter” probleminə ayrıca 

nəzər salır, milli özünüməxsusluq baxımından bədii qəhrəmanın psixologiyasında, 

mənəvi aləmində dəyişiklikləri izləyirdi. 

1960-cı illərdən etibarən Azərbaycan nəsrində müəyyən canlanma, yenilik 

özünü göstərirdi. Belə ki, 1970-80-ci illər ədəbi tənqidi bunu vaxtında 

qiymətləndirməyə imkan tapdı. Ədəbi tənqid nəsrimizin 1960-80-ci illərindəki 

irəliləyişini onun inkişafında yeni, daha yüksək bir mərhələnin başlanğıcı kimi qeyd 

edirdi. Akif Hüseynov “Nəsr və zaman” (1980) kitabında bu mərhələnin təşəkkülünü 

zəruri edən, bədii fikrin yenilənməsini şərtləndirən həyati və estetik amillərin elmi-

nəzəri şərhini verirdi. Müəllif İ.Hüseynov, Anar, M.İbrahimbəyov, Elçin, İ.Məlikzadə 

və başqa yazıçıların əsərləri üzərində ətraflı müşahidələr əsasında sovet dövrü ədəbi 

prosesində yaradıcılıq meyillərini, həyatın estetik şərhindəki yeni cəhətləri 

müəyyənləşdirməyə çalışırdı. “Akifin məqalələrində “yeni nəsr təmayülü” ilə məşğul 

olan müasir tənqidin qüvvətli və zəif cəhətləri xüsusilə aydın ifadə olunur... Tənqidçi 

nəsrin və zamanın hərəkətini vəhdətdə izləyir, tədqiqat hədəfi seçdiyi nəsr 

təmayülünün yeniliyini həm zamanla, həm ədəbi nəslin, həm də ədəbi fərdiyyətin 

özünəməxsusluğu ilə əlaqələndirməyə çalışmışdır” [30, s. 128].  

1960-80-ci illərdə tənqid və ədəbiyyatşünaslıq sahəsində ardıcıl tədqiqat aparan 

elmi-nəzəri fikir sahiblərindən biri də Orucəli Həsənovdur. Onun “Ədəbiyyat və 

zaman” (1971), “Ədəbi qeydlər” (1961), “Yaradıcılıq üfüqləri” (1965), “Tarixilik və 

müasirlik” (1985) əsərləri dövrün elmi-nəzəri fikrinin tədqiqi baxımından 

əhəmiyyətlidir. “Ədəbiyyat və zaman” kitabında epik, lirik, dramatik növlərdə yazıb 

yaradan M.Ə.Sabir, A.Şaiq, H.Cavid, H.K.Sanılı, C.Cabbarlı, S.Rüstəm, R.Rza, 

M.Rahim, O.Sarıvəlli, Ə.Cəmil, M.İbrahimov, M.F.Axundzadə, M.M.Nəvvab kimi 

sənətkarların bədii irsi tədqiqata cəlb edilmiş, nüfuzlu tədqiqatçı sözü deyilmişdir. 

“Ədəbi qeydlər” sərlövhəli kitabında XII əsrdən günümüzə qədər yaşayıb yaradan bir 

çox sənət adamlarının yaradıcılıqlarının müxtəlif istiqamətləri tədqiqata cəlb 

olunmuşdur. “Yaradıcılıq üfüqləri” adlı əsərində isə Azərbaycan sovet ədəbiyyatında 
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sosialist realizmi, fəlsəfi şeir, novella, oçerk, tipiklik kimi nəzəri məsələlərə, 

yazıçının dünyagörüşü və yaradıcılıq metodu haqqında düşüncələrə geniş yer 

ayrılmışdır. Tənqidçinin “Tarixilik və müasirlik” kitabına daxil edilmiş ədəbi-tənqidi 

məqalələrində də bir sıra problemlərə toxunulur. Yazıçı və həyati gerçəklik, bədii 

yaradıcılıqda tarixilik və müasirlik, komizm və onun ifadə üsulları, sənətkar və teatr 

kimi aktual problemlər yeni ədəbiyyatşünaslıq ideyaları ilə zənginləşir. Müəllif 

İ.Nəsimi, M.F.Axundzadə, C.Cabbarlı, M.Hüseyn, A.Şaiq və bir sıra başqa bədii söz 

ustalarının yaradıcılıq axtarışlarına xüsusi diqqət yetirmiş, əsərlərinin sənətkarlıq 

xüsusiyyətləri haqqında fikir söyləmişdir.  

1970-80-ci illərdə Azərbaycan ədəbi tənqidinin elmi-nəzəri səviyyəsinin 

güclənməsi ilə yanaşı, tənqidçi nüfuzunun bədii yaradıcılıqdakı rolu da genişlənirdi. 

Xüsusən, Qulu Xəlilov, Asif Əfəndiyev, Məsud Əlioğlu kimi tənqidçilər eyni 

zamanda cəsarətli, nüfuzlu söz sahibləri olduqlarını da təsdiq etdilər.  

Qulu Xəlilov bu dövrdə fəaliyyət göstərən, çoxsaylı elmi məqalələrin, kitabların 

müəllifi kimi şöhrət qazanan ədəbiyyatşünaslardandır. “Tənqidçilik çətin peşədir” 

(1986) kitabı bu baxımdan maraq doğurur. Tədqiqatçı kitaba dövrün müxtəlif ədəbi 

hadisələrinə münasibət əks etdirən məqalələr və tədqiqlərini daxil etmişdi. Kitabda 

yer alan “Lirikamızda müasirlik” məqaləsində sənətə yeni gələn şairlərin əsərlərinə 

həssas tənqidçi münasibəti göstərilmiş, Cabir Novruz, Əli Kərim, Nəriman 

Həsənzadə, Xəlil Rza kimi ədəbiyyata yeni addım atan şairlərin şeirləri dövrün 

tələbinə uyğun təhlil edilmişdir.  

“Azərbaycan romanının inkişaf tarixindən” (1973) adlı monoqrafiyasında isə 

sənətkar Azərbaycan sovet romanının mənbələri, tarixi, ənənələri, ideya-məzmunu, 

süjet, konflikt və xarakter, dil və üslub məsələlərini tədqiqata cəlb etmişdir. Əsərdə 

həmçinin sovet hakimiyyətinə qədərki dövrdə Azərbaycan romanının bəzi 

xüsusiyyətləri, ədəbi qaynaqları sistemli şəkildə tədqiq edilmişdir. Qulu Xəlilovun 

“Sənət və sənətkar” (1966) kitabına Azərbaycan romanının inkişaf tarixinə, 

yazıçılarımızın yaradıcılığına, ayrı-ayrı əsərlərinə dair dolğun və məzmunlu 

məqalələri daxildir.  
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1970-80-ci illər ədəbiyyatşünaslığı öz imkanları, potensialı ilə qüvvətli 

görünürdü. Ədəbiyyatşünaslıq klassik və müasir ədəbi prosesin yeniliklərini, ədəbi 

təkamülünü izləyir, klassik ədəbi irsin müasirlik əhəmiyyətini üzə çıxarırdı. Bu 

baxımdan münasibət bildirdiyimiz nəzəri qaynaqlar, elmi araşdırmalar fikrimizi 

təsdiqləyir. 

 

2.2. Azərbaycan realizminin tarixinə, tipologiyasına elmi baxışın 

formalaşması 

Bədii yaradıcılıq həyat həqiqətlərinə əsaslanır. Həyat həqiqəti ilə bədii həqiqət 

bir-biri ilə əlaqədardır, vəhdət təşkil edir. Yazıçının istedadı həyat həqiqətini bədii 

təxəyyülündən keçirir, xam materialdan böyük bir sənət əsəri yaradır. Bu zaman o öz 

yazıçı təfəkküründən kifayət qədər istifadə etsə də, həyat həqiqəti daim onun diqqət 

mərkəzində olur. Qərbi Avropada, o cümlədən Azərbaycanda mövcud olan “izmlər” 

bu və ya digər dərəcədə həyat həqiqətlərini əks etdirir. İki əsrdən də çox bir müddətdə 

ədəbiyyatımızda aparıcı mövqeyə malik olan realizm ədəbi cərəyanı həyat 

həqiqətlərinə yaxın olmaq baxımından digər ədəbi yaradıcılıq metodlarından 

fərqlənir.  

Realizm bədii yaradıcılıq metodu kimi son iki əsrdə dünya və Qərbi Avropa 

ədəbiyyatında ön mövqeyə çıxıb. Real gerçəkliyə münasibətdə obyektiv amillərə 

söykənmək, konkret obrazlar sistemi realizmin son yüzillərdə mövqeyini xeyli 

gücləndirib. Xüsusən, XIX əsrdən etibarən Azərbaycan ədəbiyyatında da realizm öz 

mövqeyini möhkəmləndirmiş, A.Bakıxanov, İ.Qutqaşınlı, M.Ş.Vazeh yaradıcılığı ilə 

ilk təşəkkül mərhələsinə daxil olan maarifçi-realist ədəbiyyatımız əsrin ikinci 

yarısında M.F.Axundzadə, N.Vəzirov, Ə.Haqverdiyev, N.Nərimanov bədii irsi ilə öz 

kamillik zirvəsinə daxil olmuşdur. Öz ənənələrini yaradan realizm XX əsrin 

əvvəllərində də mövcudluğunu davam etdirmiş, daha da formalaşmış, bədii üslubunu, 

obrazlar sistemini yaratmışdır. Milli realizmin yaranması və təşəkkül tarixi 

ədəbiyyatşünaslığın həmişə tədqiqat predmeti kimi götürülüb. Realizm tarixinə bu 

cür sistemli elmi yanaşma, həssas münasibət milli ədəbi-tarixi prosesin bütöv bir 
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mərhələsinin spesifik cəhətləri, zəngin yaradıcılıq təcrübəsi və ədəbi-estetik 

axtarışları ilə şərtlənir.   

Belə deyə bilərik ki, son iki əsrdə Azərbaycan ədəbiyyatının əsas yaradıcılıq 

metodunu təşkil edən realizmin tarixi və tipologiyası maraqlı elmi nəticələrə gəlməyə 

imkan verir. Ona görə ki, bu yaradıcılıq metodunun Azərbaycan ədəbiyyatındakı 

bədii ifadəsi özünəməxsus, spesifik səciyyə daşıyır. Milli realizmin Avropa  və 

Rusiya  ədəbiyyatlarındakı realizmə müəyyən oxşarlığı, müştərək cəhətləri olmasına 

baxmayaraq, tipoloji, müəyyən ənənəyə əsaslanan cəhətləri də diqqəti cəlb edir. Bu 

da maraqlıdır ki, Azərbaycan realizmi haqqında ilk sistemli fikir və mülahizələri milli 

maarifçi, realist tənqid konsepsiyasının yaradıcısı M.F.Axundzadə söyləmişdir. Akad. 

Kamal Talıbzadənin doğru qeyd etdiyi kimi, “Azərbaycanda realizm məktəbinin 

əsasını qoyub, onun ədəbi prinsiplərini ilk dəfə müəyyən edən M.F.Axundovdur. Odur 

ki, Axundovdan sonra yeni realist məktəbin estetik normalarının necə təbliğ olunması 

və hansı istiqamətdə inkişaf etməsi həmişə ədəbi fikrimizi maraqlandırmış və 

düşündürmüşdür” [151, s. 156]. 

M.F.Axundzadə öz tənqidi məqalələrində bədii yaradıcılıqda forma və məzmun 

vəhdəti, realizmdə tipiklik, həyat həqiqətləri və bədii həqiqət, realizmdə obrazlar 

sistemi və s. ədəbiyyatşünaslıq problemlərinə də aydın elmi münasibətdən çıxış 

etmişdir. Sonrakı ədəbi mərhələlərdə realizmin mahiyyətinə, müxtəlif 

ədəbiyyatlardakı bədii təcəssümünə maraq azalmamışdır. 

Sovet hakimiyyəti dövründə realizmin milli ədəbiyyatlardakı regional 

xüsusiyyətləri, müştərək, tipoloji keyfiyyətləri bir qayda olaraq, həmişə 

ədəbiyyatşünaslığın diqqət mərkəzində dayanmışdır. Çünki sovet ədəbiyyatının 

yeganə yaradıcılıq metodu olan sosialist realizminin taleyi, müxtəlif ədəbiyyatlarda 

öz təsir qüvvəsini uzun müddət saxlayıb-saxlamayacağı hələ sual altında olduğundan,  

sovet ədəbiyyatşünaslığında realizmin mahiyyəti, spesifikası və tipologiyası ətrafında 

çoxsaylı diskussiyalar aparılımış, elmi müşavirə və konfranslar çağırılmışdı. 

Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında Ə.Nazim, M.Hüseyn, H.Zeynallı, M.K.Ələkbərli, 

Ə.Abid, M.Arif, K.Talıbzadə, Ə.Mirəhmədov, A.Hacıyev, Y.Qarayev kimi ədəbiyyat 



 
 

73 
 

tənqidçilərimiz milli realizmin yaranması, təşəkkülü və mərhələ təsnifatı kimi 

ədəbiyyatşünaslıq problemlərinə aydınlıq gətirmişdilər. Xüsusən, Yaşar Qarayevin bu 

sahədəki fəaliyyətini ayrıca qeyd etməyə ehtiyac var.  

Realizm haqqında tipoloji təsnifatlara qiymət verən tədqiqatçı bütün bu tipoloji 

təsnifatlar üçün vahid bir prinsip müəyyənləşdirməyə çalışıb. Belə nəticəyə gəlib ki, 

hər hansı tipoloji təsnifatın əsasında çılpaq dünyagörüşü amili yox, müəyyən estetik 

prinsiplər dayanır. Bunsuz milli realizmin mərhələlərini müəyyənləşdirmək mümkün 

olmaz. Beləliklə, tənqidçi marksist estetiklərin sənətkarların ümumi dünyagörüşünə 

daha çox önəm verməsini qəbul etmir, hər hansı bir yaradıcılıq metodunun 

qiymətləndirilməsində siyasi-ideoloji prinsiplərə yox, konseptual estetik dəyərlərdən 

çıxış etməyə üstünlük verirdi. Digər tərəfdən Y.Qarayev realizm mübahisələrinin 

gələcəkdə də davam edəcəyini, yeni münasibət ifadə olunacağını təxmin edərək 

yazırdı: “Əlbəttə, realizmin özü də hər dəfə, hər əsrdə yeni bir xüsusiyyəti ilə 

göründüyü üçün onun normativ, standart, steorotip tərifini (reseptini) təqdim etmək 

də qeyri-mümkündür. Lakin hər halda konkret tarixilik, millilik, ictimai şərtlilik 

həyatın dialektik inkişafda təsviri kimi xüsusiyyətləri onun səciyyəsini təşkil edən 

əlamətlərin sistemi kimi həmişə nəzərdə tuturlar. Realizm – tarixi düşünə bilmək 

xüsusiyyətini, obraza ictimai qiyməti, psixoloji təhlili, obrazı, hadisəni tarixi 

perspektivdə göstərməyi, fərdlə şərait arasında ictimai-dialektik əlaqəni nəzərdə 

tutur. Müasir elmi-nəzəri fikir realizmi məhz xarakterlərin işlənmə tərzində, 

konfliktdə, stil, dil və ifadədə, nəzəri-estetik prinsiplərin məcmusunda, bütün bunların 

təşkil etdiyi vahid bir sistemdə axtarmaq yolu ilə gedir” [73, s. 12-13]. 

1970-ci illərdən başlayaraq nəzəri-estetik fikrimizdə bədii metod problemi 

yenidən gündəmə gəldi. Realizm və romantizmin yaranması, təşəkkülü və inkişaf 

mərhələləri ətrafında qızğın elmi polemikalar aparıldı. Marksist estetikanı daha çox 

realizm yaradıcılıq metodu maraqlandırdığı üçün bu sahədəki diskussiyalar daha 

qızğın keçirdi. Şübhəsiz ki, realizmin nəzəri və tarixi problemlərinin 

müəyyənləşməsində Arif Hacıyevin “Romantizm və realizm” (1972), “Sovet Şərqi 

ədəbiyyatlarında romantizm” (1978), “Azərbaycan realizmi” (1984) monoqrafiyaları 
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da mühüm rol oynadı. Özəlliklə sonuncu kitab realizmin milli tarixi tipologiyası 

haqqında respublikada ilk nəzəri monoqrafiya kimi dəyərlidir. Onun sovet şərqi 

xalqlarının ədəbiyyatında realizmin tipologiyası haqqındakı konseptual fikirləri bu 

gün də öz əhəmiyyətini saxlayır. Realizm haqqında olan bu konsepsiyada  müəllifin 

əsas götürdüyü metodoloji prinsip regionda realizmin yaranması və təşəkkülünə 

aydınlıq gətirirdi. Diqqətəlayiq idi ki, bu əsərdə sovet şərqi xalqlarının ədəbiyyatı 

bütöv bir ədəbi sistem daxilində təhlil olunur, realizmin region xüsusiyyətləri diqqətlə 

izlənilirdi. 

Xüsusən, bu sahədə Qərbi Avropa ədəbiyyatşünasları ilə marksist sənət 

nəzəriyyəçiləri arasında siyasi-ideoloji, məfkurəvi mübarizə illər boyu davam edib. 

Marksist estetika ədəbi-tarixi prosesdə daha çox realist bədii təfəkkürə üstünlük 

verirdisə, Qərbi Avropa ədəbiyyat mütəxəssisləri realizmi digər bədii yaradıcılıq 

tiplərinin fövqünə qoyan sosialist realizm nəzəriyyəsinin ədəbi konsepsiyasını qəbul 

etmirdilər. Müxtəlif siyasi sistemlər arasındakı siyasi çəkişmələr artıq humanitar elm 

sahələri, əsasən də bədii təfəkkür müstəvisinə keçmişdi. 

Qərb sənət nəzəriyyəçiləri  realizmin tarixi nailiyyətlərinə, ənənələrinə, ədəbi 

şəxsiyyətlərinə hörmət bəsləməklə yanaşı, müxtəlif yaradıcılıq metodlarına 

münasibətdə ayrıseçkiliyə yol verməyi qeyri-obyektiv hesab edir, V.İ.Leninin inikas 

nəzəriyyəsini, ədəbiyyatın partiyalılığı haqqında marksist təlimini özülü olmayan 

divar kimi qiymətləndirirdilər. Avstriya ədəbiyyatşünası Ernest Fişer daha radikal 

mövqedə dayanır, bədii təfəkkür məhsulunu “mütərəqqi”, “mürtəce” adları ilə təsnif 

edənlərin mövqeyini bəyənmir və deyirdi ki, yazıçı bütün dövrlərdə cəmiyyətlə, 

siyasi rejimlə müxtəlif mövqedə dayanmalı, həmişə həqiqəti deməyi bacarmalıdır. 

Həyat həqiqəti ideologiyanı sıxışdıranda əsil sənət əsəri yaranır. Bütün bunlara görə 

sovet ədəbiyyatşünaslığı realizm problemləri ətrafında çoxsaylı elmi mübahisələr 

aparmağa çalışır, realizmlə bağlı müşavirələr çağırırdılar. Realizmin tarixi və 

nəzəriyyəsi, tipoloji xüsusiyyətləri bu müzakirələrin əsas predmetinə çevrilirdi.  

K.Talıbzadə “Realizmin həyat qüdrəti” məqaləsində qeyd edirdi: “Müasir 

dövrdə müxtəlif ədəbi problemlər ətrafında davam edən çox ciddi məfkurəvi 
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mübahisə və müzakirələr realizm yaradıcılıq metodunu, qabaqcıl ədəbiyyatları 

sürətlə öz nüfuz dairəsinə almaqda olan sosializm realizmini təsdiq, yaxud rədd 

etmək, realizmin böyük tarixi nailiyyətlərini qəbul, yaxud inkar etmək təşəbbüsləri ilə 

möhkəm bağlıdır” [148, s. 33]. Alim dünya ədəbiyyatında olduğu kimi, Azərbaycan 

ədəbiyyatında da realizmin öz sözünü dediyini, qüdrətini əsrlərlə nümayiş etdirdiyini, 

XVIII-XIX və XX əsrlərdə ədəbiyyatımızda realizmin genişlənib, şaxələnib böyük 

sənət nümunələri ortaya qoyan əsas xəttə, ana xəttə çevrildiyini vurğulayırdı. 

Sonradan Azərbaycan ədəbiyyatında realizmin tarixi hüdudları haqqında 

ədəbiyyatşünaslıqda xeyli mülahizələr irəli sürüləcək və əsaslandırılacaqdı. Lakin ilk 

dövrlərdə bu, yalnız mülahizə səviyyəsində ifadəsini tapırdı. Məsələn, üçcildlik 

“Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi” əsərinin ikinci cildində XVIII əsr Azərbaycan 

realimzinin erkən mərhələsi sayılırdı [10, s. 13].  

Azərbaycan ədəbiyyatında realizm cərəyanı həmişə ədəbiyyatşünaslığın 

mübahisə predmeti olmuşdur. Ədəbiyyatşünas alimlərimiz artıq neçə illərdir ki, 

ədəbiyyatımızda realist metodun Nizamidən başladığını, günümüzədək yaşayıb-

yaradan sənətkarların yaradıcılığında özünü göstərdiyini sübut etməyə çalışıblar 

(M.Arif, M.Quluzadə və b.). Bəziləri realizmin XVIII əsrdən – M.P.Vaqifin 

yaradıcılığından başlandığını (F.Qasımzadə, H.Araslı, Q.Xəlilov və b.), bir qismi isə 

onun yaranma tarixini xeyli qabağa çəkərək, realizmi yeni dövr ədəbiyyatının 

yaradıcılıq metodu kimi qəbul edirlər (N.Məmmədov, K.Talıbzadə və b.). Kamal 

Talıbzadə tezislərinin  birində məsələyə maraqlı münasibət göstərirdi: “Azərbaycan 

realizminin elmi izahı onun bir yaradıcılıq metodu kimi təşəkkül tapdığı dövrə təsadüf 

edir. Bu yaradıcılıq metodunun nəzəri, estetik xüsusiyyətlərini vahid konsepsiya 

daxilində ilk dəfə M.F.Axundov müəyyənləşdirmişdir. Azərbaycan 

ədəbiyyatşünaslığının Axundova qədərki dövründə də Azərbaycan və Şərq 

ədəbiyyatının realistik keyfiyyətlərindən bəhs olunmuşdur. Xətib Təbrizi deyirdi ki, 

əsil sənət əsəri “...rəvayətlərə deyil, həqiqətlərə əsaslanmalıdır”. Nizami isə “ağla 

sığmayanı” – real və inandırıcı olmayanı “büsbütün atmağı” təklif edirdi” [9, s. 10]. 
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 Qeyd edək ki, ikinci variantın tərəfdarları üstünlük təşkil edirdilər. Akademik 

Həmid Araslı yazırdı ki, Vaqif özünə qədərki klassik şeirimizin romantik təsvir 

vasitələrindən istifadə etməklə bərabər, məişətdən gələn həyat müqayisələri ilə 

şeirimizdə realist cərəyanın əsasını qoymuş, onu həyatla bağlamışdır.  

Tədqiqatçılar uzun illər, yəni ötən əsrin ortalarına qədər romantizm və realizmin 

ortaya çıxmasını əsasən, Avropa və Rusiya ilə bağlayaraq deyirdilər ki, romantizm 

kapitalizmin inkişafı ərəfəsində XVIII əsrin axırlarından, realizm isə əsasən, XIX 

əsrin I yarısında meydana çıxmışdır. Onlara görə, feodalizmin hökm sürdüyü Şərqdə 

və Azərbaycanda bu cərəyanlardan söhbət belə gedə bilməz. Azərbaycan 

ədəbiyyatında realizmin bir yaradıcılıq cərəyanına və ədəbi məktəbə çevrilməsi 

prosesində müəyyən mərhələlər olub. O, çox mürəkkəb, ziddiyyətli bir yol keçib. Bu 

yolu diqqətlə tədqiq etmək, öyrənmək lazımdır.  

Realizm cərəyanı keçən əsrin ortalarından Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında 

geniş polemika mövzusuna çevrildi. 1960-70-ci illərdə sovetlər birliyində demokratik 

meyillərə, azad fikir söyləməyə azacıq da olsa imkan yarandı. Elm və incəsənətin 

müxtəlif sahələrində, ədəbiyyatda, ədəbiyyatşünaslıqda da yeni bir dövr başlandı. 

Ədəbiyyatın nəzəri məsələlərinin – romantizmin, realizmin yaranması və inkişafı 

tədqiqatçıların diqqətini cəlb etdi. 1950-ci illərdən başlayaraq “Azərbaycan 

ədəbiyyatında realizm” mövzusunda müxtəlif tədbirlər keçirildi, mətbuatda 

müzakirələr aparıldı. 1969-cu il iyun ayının 3-də Azərbaycan Elmlər 

Akademiyasında “Azərbaycan ədəbiyyatında realizm” mövzusunda başlanan 

müşavirəni giriş sözü ilə filologiya elmlər doktoru Kamal Talıbzadə açmışdır. 

Müşavirə işini 3 gün davam etdirmişdir” [8, s. 14].  

Müşavirədə akad. M.Arifin “Tənqidi realizim ənənələri və sosialist realizmi”, 

M.C.Cəfərovun “XX əsr Azərbaycan romantizminin ictimai təbiəti və estetik 

problemləri”, M.Quluzadənin “Orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatında yaradıcılıq 

metodu problemi”, A.Dadaşzadənin “Azərbaycan realizminin təşəkkülü və XVIII əsr 

poeziyası”, Ə.Mirəhmədovun “Azərbaycan realizminin inkişafında satiranın rolu”, 

N.Məmmədovun “Azərbaycan ədəbiyyatında realizmin yaranması və inkişafında 
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M.F.Axundzadənin rolu”, K.Talıbzadənin “XX əsr Azərbaycan tənqidində realizm 

problemi”, Y.Qarayevin “Azərbaycan realizminin inkişaf mərhələləri”, T.Hacıyevin 

“Realizm və milli ədəbi dil problemi”, S.Əsədullayevin “О типологическом 

изучении социалистического реализма”, A.Hacıyevin “Романтизм и реализм в 

азербайджанской литературе” mövzularında məruzələri dinlənilmişdir [9, s. 23].  

Bu məruzələr onu da göstərdi ki, nəzəri fikrimizin belə müzakirələrə ehtiyacı 

var. Müşavirədə elmi polemika və diskussiyalar bir-birindən fərqli iki konsepsiya 

ətrafında aparıldı: “Birinci konsepsiyanın tərəfdarları realizmi konkret tarixi şəraitin 

məhsulu kimi götürmür, həyat həqiqətinə uyğun olan, ədəbi inkişafın bütün 

mərhələlərinə məxsus bir yaradıcılıq metodu kimi qəbul edirdilər. İkinci 

konsepsiyaya söykənənlər realizmi konkret tarixi şəraitin məhsulu kimi dəyərləndirir, 

milli realizmin yaranması və təşəkkülünü M.P.Vaqif və XIX əsr ədəbiyyatımızla 

bağlayırdılar” [95, s. 211]. Çıxışlarda realizmin konkret tarixi şəraitdə əldə etdiyi 

ədəbi-bədii nailiyyətlərdən geniş şəkildə danışılır, realizmin əsas meyarının həyatı 

təhrif etmədən həqiqi və real vəziyyətləri göstərməkdən ibarət olduğu bir daha 

vurğulanırdı. 

Dinlənilən mövzular göstərdi ki, ədəbiyyat tariximizin inkişaf problemlərini 

öyrənmək baxımından Azərbaycan realizmi probleminin tədqiqinin xüsusi 

əhəmiyyəti var, ədəbiyyatımızda realizm probleminin tədqiqi Yaxın Şərq 

ədəbiyyatında da bu problemin həllini təmin edəcəkdir.  

Yuxarıda adlarını çəkdiyimiz məruzələrdən də göründüyü kimi, müşavirədə 

təkcə realizm məsələsi deyil, romantizm ədəbi cərəyanının ictimai-estetik təbiəti və 

prinsipləri, bu iki cərəyan arasında əlaqələr, bədii ədəbiyyatda ideal və gerçəklik, 

satira və romantika kimi məsələlər ətrafında da geniş diskussiyalar aparılmışdır. 

Müşavirənin gedişində müzakirə olunan məsələlərdən biri də sosialist 

realizminin bir yaradıcılıq metodu kimi ideoloji təsirlərin altında həyatı əks etdirmə 

üsulunun müəyyən təhriflərlə təhlil olunması idi. Tənqidçilər, xüsusilə M.Arif 

“Tənqidi realizm ənənələri və sosialist realizmi” adlı məruzəsində bu tendensiyanı 

ifadə edərək deyirdi: “Tənqidi realizm sosialist realizminin yaranmasında və 



 
 

78 
 

formalaşmasında fəal iştirak etmişdir və indi də bir sıra ölkələrdə bu proses davam 

etməkdədir” [32, s. 3]. 

Fikrimizcə, M.Arif və digər ədəbiyyatşünaslar da dövrün tələbləri ilə, 

yaşadıqları mühitin şərtləri ilə barışmaq məcburiyyətində qaldıqları üçün sosialist 

realizmini “ən kamil realizm” kimi dəyərləndirirdilər [115]. 

Ümumittifaq miqyasında realizm probleminin daha geniş, əhatəli, vahid ədəbi-

estetik prinsiplər daxilində öyrənilməsi XX əsrin 70-ci illərində daha da vüsət aldı. 

1960-70-ci illərdə problemlə bağlı ümumittifaq miqyasında elmi sessiya və müşavirə 

çağırıldı, xeyli sayda tədqiqat əsərləri meydana çıxdı. 

Həmin dövrə qədər marksist estetikada dünya ədəbiyyatı miqyasında realizmin 

tarixi təşəkkülü və spesifikası, milli ədəbiyyatlarda təzahür formaları, ayrı-ayrı 

yazıçıların ədəbi irsində realizmin fərdi özünəməxsusluğu az-çox öyrənilmişdir. 

Lakin tədqiqat genişləndikdə problemin nəzəri dərkinə, ədəbiyyatşünaslığın sistemli 

elmi münasibətinə ehtiyac hiss olunurdu. Belə ki, 1970-ci ildə “Вопросы 

литературы” (№4) jurnalında tatar ədəbiyyatşünası İ.Nurullin Şərq xalqları 

ədəbiyyatında realizmin yaranması və tipologiyasını ümümtürk ədəbiyyatı və nəzəri 

fikri kontekstində tədqiq etmək təklifi ilə çıxış etdi. İ.Nurullin Orta Asiyada, 

Qafqazda, eləcə də türkdilli xalqların yaşadığı digər regionlarda realizmin tarixi 

təşəkkülü haqqında maraqlı, mübahisə doğuran fikirlər söylədi: “F.Qasımzadə 

Azərbaycan ədəbiyyatında tənqidi realizmin meydana çıxmasını hətta XIX əsrin 

birinci yarısına aid edir. Lakin onun haqlı olduğuna şübhə etməmək artıq ona görə 

mümkün deyil ki, tənqidçinin özünün təsdiq etdiyi kimi, o dövrün ədəbiyyatında 

feodal-təhkimçi münasibətlərinin əsasları tənqid olunmurdu. Elə tənqidi realizm 

təsəvvürə gətirmək çətindir ki, o, cəmiyyətin özünün əsaslarına toxunmasın” [76, s. 

35]. 

“Realizm: sənət və həqiqət” kitabında Yaşar Qarayev İ.Nurullinin bu fikirlərinə 

onu irad tutur ki, həmin tənqidi qiymət məqalənin yazıldığı dövrün Azərbaycan 

ədəbiyyatşünaslığında realizmin tədqiqi sahəsindəki bütün nailiyyətləri əhatə etmir. 

Halbuki, məhz müəllifin müdafiə etdiyi konsepsiyanın əsas prinsiplərini və “maarifçi 
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realizm” istilahını 1968-ci ildən başlayaraq ardıcıl şəkildə Azərbaycan 

ədəbiyyatşünaslığında da izləmək olar. 

İ.Nurullinin bu fikirlərinə onu da irad tutmaq olar ki, o realizm tiplərinin 

müqayisəsində və müəyyənləşməsində feodal təhkimçi münasibətlərinin əsaslarının 

tənqid olunub-olunmamasını başlıca meyar kimi götürür, bu prosesdə bədii 

texnologiyaların, milli ədəbi sistemlərin rolunu diqqətdən qaçırır. 

XX əsrin 70-ci illərində realizmin mərhələ təsnifatı Bakıda (1972), Daşkənddə 

(1975), Alma-Atada (1976), Kazanda (1978) keçirilən realizm müşavirələrində geniş 

müzakirə olunmuş, ayrı-ayrı türkdilli xalqların ədəbiyyatında realizmin tarixi 

təcrübəsi ümumiləşdirilmişdir. Bu cəhətdən 1972-ci ildə Bakıda keçirilən “Sovet 

Şərqi xalqlarının ədəbiyyatında realizm problemi” mövzusundakı ümumittifaq 

müşavirəsindən ayrıca bəhs etməyə ehtiyac var. O vaxta qədər Qərb və rus 

ədəbiyyatında realizmin inkişaf tendensiyası kifayət qədər öyrənilsə də, 1969-cu il 

müşavirəsini nəzərə almasaq, türkdilli xalqların ədəbiyyatında bu məsələnin bir sıra 

aspektləri tədqiqatdan kənarda qalmış, sovet şərqi xalqlarının ədəbiyyatında realizmin 

tipoloji xüsusiyyətləri mübahisə predmeti olmamışdır. 

Ədəbiyyatımızın bir sıra elmi-nəzəri məsələlərinə diqqətin artmasının bir səbəbi 

bədii təfəkkür məhsulunun siyasi-ideoloji qatlardan azad olunmasıdırsa, digər səbəbi  

müasir dövrdə bədii ədəbiyyatın estetik-tərbiyəvi rolunun fəallaşması nəticəsində 

klassik ədəbi irsə müasir qiymət vermək istəyi ilə bağlıdır. İnsan şüurunun bədii 

cəhətdən formalaşmasında bədii ədəbiyyatın qüvvətli faktora çevrilməsi, marksist-

leninçi metodologiyaya əsaslanan ədəbiyyatşünaslıq elminin sıradan çıxması, 

ədəbiyyatın və incəsənətin nəzəri məsələlərini müvəffəqiyyətlə həll etmək imkanları 

realizmin tarixinə yeni elmi baxışın formalaşmasını tələb edir. 

Ədəbiyyatın əsas məsələlərindən olan realizmin tədqiqi indiyə qədər müxtəlif 

istiqamətlərdə gedib. Aparılan tədqiqatlar nəticəsində realizmin dünya ədəbiyyatı 

miqyasında keçdiyi inkişaf mərhələləri, onun milli ədəbiyyatlarla bağlılığı, ayrı-ayrı 

sənətkarların yaradıcılığında realizmin fərdi ifadə formaları və s. indiyə kimi kifayət 

qədər öyrənilib. Lakin  tədqiqat genişləndikcə realizmin nəzəriyyəsinə və tarixinə aid 
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yeni-yeni məsələlər meydana çıxır. Bunları həll etmək müasir ədəbiyyatşünaslığın 

aktual məsələlərindən biridir. 

Realizmin Avropa ədəbiyyatı miqyasında inkişafı bu vaxtadək aparılan 

tədqiqatların aparıcı istiqamətini təşkil etmişdir. Ancaq  realizmin Şərq ədəbiyyatları 

miqyasında tədqiqi 1960-80-ci illərə qədər tədqiqatdan kənarda qalmışdı. 1950-ci 

illərdən başlayaraq problemin elmi həllində müəyyən addımlar atılmış, Şərq xalqları 

ədəbiyyatında realizmin xüsusiyyətləri və inkişaf mərhələləri ilə bağlı yeni əsərlər 

yazılmışdır.  

Şərq ədəbiyyatı dedikdə, bir sıra qədim tarixə malik xalqların tarixi şərait və 

milli xüsusiyyət etibarı ilə bir-birindən fərqli ədəbiyyatları nəzərdə tutulub. Bu 

ədəbiyyatlarda realizmin inkişafı Avropadan fərqli olaraq spesifik yolla gedib. 

Bununla belə, onlar ümumdünya ədəbi prosesindən təcrid edilməyib. Avropa 

ədəbiyyatlarının Şərq ədəbiyyatlarına, Şərq ədəbiyyatlarının Avropa ədəbiyyatlarına 

təsiri birmənalı olaraq bütün ədəbiyyatşünaslar tərəfindən qəbul edilib. Buna görə də 

ümumdünya realizmini öyrənərkən Şərq ədəbiyyatlarının bədii təcrübəsini də nəzərə 

almaq vacibdir. Bunsuz realizmin tarixi təcrübəsini müəyyənləşdirmək olmaz.  

Sovet hakimiyyəti dövründə Şərq ədəbiyyatlarında realizm problemi elə sovet 

şərqi xalqlarının ədəbiyyatında realizm kimi qəbul edilirdi. Sovet Şərqi xalqlarının 

ədəbiyyatlarındakı ümumi cəhətlər bu problemin qoyuluşu və həllində ümumi, 

müştərək  xüsusiyyətlərin təhlilini ön plana keçirirdi. Sovet xalqları ailəsində 

əhəmiyyətli yer tutan Şərq xalqlarının (özbəklərin, qazaxların, azərbaycanlıların, 

türkmənlərin, tatarların, qırğızların, başqırdların və başqalarının) ədəbiyyatlarında 

ictimai, iqtisadi və mədəni həyat ümumiliyi ilə əlaqədar bir çox yaxın və oxşar 

cəhətləri ehtiva olunmurdu. Bunları tədqiq edib öyrənmək realizmin inkişafındakı bir 

sıra qanunauyğunluqları aşkara çıxarmağa imkan verirdi.    

       Türkdilli sovet xalqlarının ədəbiyyatlarında realizmin əmələ gəlməsi 

prosesini tədqiq etmək, realizmin inkişafında qanunauyğunluqları meydana çıxarmaq, 

tipik və oxşar cəhətləri müəyyənləşdirmək məqsədilə Azərbaycan Elmlər 

Akademiyası yanındakı “Dünya ədəbiyyatının inkişaf qanunauyğunluqları” Problem 
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Şurası Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu ilə birlikdə 1972-ci il oktyabr ayında elmi 

müşavirə keçirdi. Müşavirədə Moskvadan, Daşkənddən, Alma-Atadan, Aşqabaddan, 

Düşənbədən, Kazandan, Ufadan, Tbilisidən gələn tanınmış ədəbiyyatşünaslar da 

iştirak edirdilər.  

Şərq realizmi barədə 1957-1962-ci illərdə də müxtəlif diskussiyalar keçirilmişdi. 

Həmin tədbirlərin materialları “Şərq ədəbiyyatında realizmin təşəkkülü problemləri” 

adı altında 1964-cü ildə Moskvada işıq üzü görüb. Doğrudur, burada əsasən, xarici 

Şərq ölkələri ədəbiyyatlarındakı realizmdən söhbət gedirdi. 1969-cu ildə Bakıda 

Azərbaycan ədəbiyyatında realizm probleminə həsr olunmuş müşavirədən sonra 

realizmi öyrənməyə maraq daha da artdı, aparılan tədqiqlərin nəzəri səviyyəsi 

yüksəldi, yeni kitablar, məqalələr yazıldı. Həyata keçirilən tədbirləri başa çatdırmaq, 

müxtəlif fikir və mülahizələri ümumi məxrəcə gətirmək, problemin gələcək tədqiqi 

perspektivlərini aşkara çıxarmaq vəzifəsini Bakıda “Sovet Şərqi xalqlarının 

ədəbiyyatında realizm problemləri” üzrə ümumittifaq müşavirəsi həyata keçirdi 

[121]. 

Müşavirəni giriş sözü ilə açan Azərbaycan SSR EA prezident müavini 

M.A.Dadaşzadə sovet şərqi xalqlarının qədim və zəngin ədəbiyyatları olduğunu 

vurğulamış, həmin  ədəbiyyatlardakı realizm haqqında son vaxtlar maraqlı və 

diqqətəlayiq əsərlər yazıldığını, lakin bu cür mühüm problemin öyrənilməsinin hələ 

də kifayət etmədiyini göstərmişdi: “Realizm”, “romantizm” kimi anlayışların ifadə  

etdiyi mənanı dəqiqləşdirməyin, bu anlayışlar barədə dolaşıq təsəvvürlərdən 

uzaqlaşmağın vaxtı çatmışdır. Realizmin romantizm və başqa yaradıcılıq metodları 

ilə tənasübünə, realizmin  milli formalarının tipologiyasına, ədəbiyyatlar arasındakı 

qarşılıqlı əlaqələrin realizmin inkişafına göstərdiyi təsirə, realist ədəbiyyatda janr və 

üslub məsələlərinin tədqiqinə xüsusi diqqət yetirilməlidir... yaxın müşavirələrin birini 

sovet şərqi xalqları ədəbiyyatında sosialist realizminin tarixi və nəzəriyyəsi 

problemlərinə həsr etmək yaxşı olardı” [112, s. 2]. 

Sovet ədəbiyyatşünaslığında uzun illər özünü göstərən ədəbi irsə sinfi mövqedən 

yanaşma meyilləri bu müşavirədə də yenidən təkrar olunub. Belə ki, filologiya 
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elmləri doktoru Arif Hacıyev (Bakı) sovet şərqi ədəbiyyatında realizmin tipologiyası 

problemlərindən bəhs edərkən, realistik həqiqətin öz xüsusiyyəti olduğunu 

göstərərək,  realizmin həqiqətpərəstlik ilə eyni olmadığını bildirib. O, sovet şərqi 

xalqları ədəbiyyatında tarixi realist yaradıcılıq tipinin üç mərhələsi olduğunu qeyd 

edib: feodal-demokratik realizmi (bu termin müşavirədə ciddi mübahisəyə səbəb 

oldu), burjua-demokratik realizmi, sosialist realizmi. Məruzəçiyə görə, “feodal-

demokratik realizmi” ən çox  Mərkəzi Asiyada vüsət tapmış və özünü daha çox 

satirik şeirdə göstərmişdir. Onun fikrincə, XIX-XX əsr realizminin ideya istiqaməti 

əvvəldən-axıradək həm maarifçi, həm də tənqidi olub. Buna görə də bu termini 

“burjua-demokratik realizmi” ilə əvəzləmək daha düzgün olardı. A.Hacıyevin 

realizmə sinfi nöqteyi-nəzərdən yanaşması ədəbiyyatşünaslığımızda bu cür 

dəyərləndirilib: “Mübahisə predmetinə çevirilən bu istilahları ona görə qəbul etmək 

mümkün deyil ki, müəllif realizmlə bağlı nəzəri sistemə sinfi nöqteyi-nəzərdən 

yanaşır, ədəbi prosesin təbii və obyektiv tarixi axarını marksist estetikanın siyasi-

ideoloji prinsipləri mövqeyindən izah etməyə çalışmışdır. Şübhəsiz ki, bütün bunlara 

görə A.Hacıyevin məlum bölgüsü növbəti onilliklərdə də tənqid və ədəbiyyat-

şünaslığımızda qəbul olunmadı. Onun realizmlə bağlı fikirlərində qəbul edə 

bilməyəcəyimiz cəhət budur ki, bədii yaradıcılıq metodu olan romantizm və realizmi, 

bədii yaradıcılıq üsulu kimi qəbul olunan satira, ədəbi növ olan lirika ilə eyniləşdirir, 

metodla bədii təsvir üsulunu qarışdırırdı. Tədqiqatçının işlətdiyi “feodal demokratik 

realizmi”, “burjua demokratik realizmi” istilahları metod və cərəyan səviyyəsində 

kifayət qədər sübut oluna bilmədi” [95, s. 217]. 

“Azərbaycan aşıq şeirində realizm” mövzusunda məruzə edən akademik 

M.İbrahimov bildirib  ki, xalq bədii təfəkkürünün bilavasitə ifadəsi olan folklor, xalq 

yaradıcılığı real həyatla əlaqədardır. Xalqın həyatı və zövqü ilə əlaqədə olan aşıq 

poeziyasında realizm daha çox özünü göstərir.  Aşıq poeziyası xalqa daha yaxın 

olduğuna görə orta əsrlərdə meydana çıxan ədəbiyyata demokratik, realist meyilləri 

gücləndirmək ruhunda təsir göstərib. Bir tərəfdən xalq yaradıcılığı, o biri tərəfdən  

yazılı ədəbiyyatla bağlı olan aşıq poeziyası  hər iki qol ilə qarşılıqlı əlaqə və təsirdə 
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inkişaf edib. Aşıq poeziyası bədii forması və üsulları etibarı ilə demokratik 

poeziyadır. O, hər bir dövrdə xalq dilinin və obrazlarının real vəziyyətini əks 

etdirmişdir. Buna görə də aşıq poeziyasında hər zaman realist təsvirlərə və səhnələrə 

təsadüf edilir: “Aşıq poeziyasındakı realizm həmişə xalq qaynaqlarından, xalq həyatı, 

xalq dili və bədii təfəkküründən mayalanıb inkişafda olmuşdur. Görkəmli aşıqlardan 

Qurbaninin, Aşıq Abbasın, Sarı Aşığın lirikasında, daha çox “Koroğlu” dastanında 

realizmə meyil böyükdür. Sonrakı dövrlərdə realizmin güclü təzahürlərinə ... Aşıq 

Ələsgər, Çoban Əfqan və başqalarının poeziyasında rast gəlirik. XIX-XX əsrlərdə 

aşıq sənətində realizm daha da qüvvətlənmiş, kamilləşmişdir” [112, s. 2]. 

M.İbrahimovun qənaətləri ona görə qəbul edilə bilməz ki, onun aşıq 

yaradıcılığını da realizmə aid hesab etməsi realizmin konkret zaman kəsiyində 

meydana çıxması fikrini təkzib edir. Bu prinsipdən yanaşsaq, onda klassik romantik 

poeziyamızı da realist sənət nümunələri kimi qəbul edə bilərik ki, bu da problemin 

həllinə heç bir kömək edə bilməz.  

Ədəbiyyatşünas N.S.Smirnova (Alma-Ata) Qazax folklorunda realist ənənələr 

məsələsinə qayıdaraq, XIX əsrin ikinci yarısı və XX əsrin əvvəllərində həm ənənəvi 

folklor, həm də  aşıq şeiri janrlarında, tarixi epos və mahnılarda realist cizgilərin 

olduğunu deyirdi.  

 U.Abdullayev (Aşqabad) bildirib ki, uzun əsrlər boyu türkmənlərin 

ədəbiyyatında, xalq yaradıcılığında realizm, fantastika, mifologiya ilə yanaşı mövcud 

olub.  Türkmən ədəbiyyatında inqilaba qədərki dövrdə realizm bir ədəbi metod kimi 

formalaşmayıb. Lakin Məhdimqulu, Seydi, Kəminə, Mollanəpəs  kimi şairlərin 

əsərlərində, xüsusən, XIX əsrin ikinci yarısında yazılmış epik əsərlərdə real 

xarakterlər özünü daha çox hiss etdirib. Bununla belə, yazıçı təfəkküründə 

materializm, mifologiya və idealist təsəvvürlər bir-birinə qarışıb.  

 Köçəri qazaxların ədəbiyyatında folklor nümunələri ilə yanaşı, müəllifi  

müəyyən olan fərdi-şifahi ədəbiyyat nümunələrinin  də mövcud olduğunu  

M.Duysenov (Alma-Ata) müşavirə işçilərinin diqqətinə çatdırıb. Onun fikrincə, 

qazax folklorunda məişətçilik güclü olduğu halda, şifahi yazan  şairlərin (Məhəmbət, 
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Şalkiniz və b.) əsərlərində varlığın dinamik təsviri, tipik xarakterlər yaratmaq 

təşəbbüsü daha güclü olub. Belə demək mümkündür ki, qazax folkloru və şifahi 

ədəbiyyatı üçün didaktika özünü daha çox göstərib.  Didaktizmin, nəsihətçiliyin 

konkret şəraitdə, mühitdə müsbət əhəmiyyətini inkar etmək düzgün olmaz. Hər halda, 

qazax ədəbiyyatında realizmin ilkin formalaşması, əsasən, didaktizmin çərçivəsində 

varlığını sübut edib. 

 H.Otdayevin (Aşqabad)  realizmlə bağlı “Türkmən xalq şairlərinin yaradıcılığı 

və realizm” mövzusundakı məruzəsində realizmin və sosialist realizminin inkişafında 

xalq şairlərinin mühüm rolunu,  Bayram Şairin, Durdı Qılıcın və Ata Salihin yeni 

türkmən sovet poeziyasının baniləri olduqlarını diqqətə çatdırıb. İddia edib ki, 

türkmən ədəbiyyatında sosialist realizmi metodu ilk dəfə məhz onların poeziyasında 

özünü göstərib. Onların yaradıcılığında inqilaba qədərki ədəbiyyatın mütərəqqi 

cəhətləri sosializm zəminində  yaranan yeniliklərlə üzvü surətdə birləşib. Sosialist 

realizmi metoduna yiyələnən xalq şairləri Şərq ədəbiyyatının realist cizgilərinə 

əsaslanıb, onun məzmununu dərinləşdirib [168, s. 21]. 

Bu mövqenin özündə də dəqiqləşdirməyə ehtiyac var. Çünki burada da 

realizmin qiymətləndirilməsində “ünsürlər” nəzəriyyəsinə üstünlük verilmiş, ədəbi-

estetik meyarlar unudulmuşdur.  

A.Xayitmetov (Daşkənd) Əlşir Nəvainin yaradıcılığında realizm axtarıb. O, 

Ə.Nəvainin öz humanist ideya və fikirlərini əks etdirmək üçün özbək, İran, tacik, 

Azərbaycan və s. ədəbiyyatların təcrübəsinə arxalandığını, onların bədii vasitə və 

üsullarına yaradıcılıqla yanaşdığını əlavə edib: “Müsbət hadisə və faktların təsvirində 

Nəvai romantik boya və ifadələrə müraciət edirsə, həyatın mənfiliklərindən söhbət 

açarkən həqiqi varlığın  realistik əksinə daha yaxın olur. Nəvainin bədii-poetik 

təsvirlərində romantizmin üstün gəlməsi, özbək ədəbiyyatında realist prinsiplərin 

təsdiqlənməsində onun roluna xələl gətirmir. Şairin realizmə meyli  daha çox onun 

satirik, didaktik, habelə nəsr əsərlərində duyulur. Əlbəttə, Nəvai qarşısına tipik 

xarakter və mühit təsvir etmək məqsədi qoya bilməzdi. Bununla belə, özbək 

ədəbiyyatında realist metodun yaranıb inkişaf etməsində  onun xidmətləri böyükdür. 
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Babur, Fəraqi, Məxmur, Muqimi kimi yazıçılar ondan çox şeyi öyrənmişlər” [168, s. 

23]. 

 M.Quluzadə (Bakı) XII-XVI əsrlərdə Azərbaycan ədəbiyyatında əsas və aparıcı 

metodun özünəməxsus orta əsr romantizmi olduğu fikrini müdafiə edib.  Bu 

romantizmin konkret tarixi şərait və sənətkarın qüdrətli istedadı ilə bağlı olduğunu, 

XII-XVI əsrlərdə hökm sürən ictimai və dini qayda-qanunların şairlərin işıqlı 

ideallarına uyğun gəlmədiyini deyib. Buna görə də, Nizami Fərhad, Məhinbanu, 

Şirin, Bəhram Gur, İsgəndər kimi ideal qəhrəmanların obrazlarının yaradılmasının 

ədəbi mühitlə əlaqədar olduğunu, daha çox Nizaminin, Füzulinin əsərlərində həyat 

həqiqətlərinə uyğun gələn lövhələrə və insan xarakterlərinə təsadüf edildiyini 

xatırlayıb. Xüsusilə, Fəxrəddin Gürganinin “Veys (Vis) və Ramin” və Arif 

Ərdəbilinin “Fərhadnamə” poemalarında realist təsvir və ifadə vasitələrinin mövcud 

olduğunu bildirib.  

M.Quluzadə realizmi reallıq, həqiqətə uyğunluq kimi qəbul edirdi. Bu da həmin 

yaradıcılıq metodunun orta əsr romantik poeziyasına və yaxud aşıq yaradıcılığına 

tətbiq edilməsi ilə nəticələnirdi. Məsələyə həmin nöqteyi-nəzərdən yanaşsaq, klassik 

şairlərin bir çox əsərlərində realizm axtarıb tapmaq çətin deyil. Həyat həqiqətlərini 

real əks etdirmək baxımından realizmə yaxın olan, onun prinsiplərini özündə əks 

etdirən realist təfərrüatlarla zəngin klassik irsimiz, xalq nağıllarımız, dastanlarımız, 

aşıq yaradıcılığımız da mövcuddur. Lakin bu “ünsürlərə”, “təfərrüatlara” əsaslanaraq, 

həmin əsərləri realist yaradıcılıq metoduna aid etmək mümkün deyil. 

A.Dadaşzadə belə bir fikir irəli sürürdü ki, Şərq poeziyasına xas olan 

həqiqətpərəstlik, qəhrəmanların hiss-həyəcanlarının təsirli əksi, humanizm öz-

özlüyündə hələ realizm demək deyil. Realist təfəkkürün tarixi və metodoloji 

hüdudları daha ciddi müəyyənlik və dəqiqlik tələb edir. Lakin şübhəsiz ki, realist 

metodun, realist bədii təfəkkürün qələbəsi bütün dünya ədəbiyyatının  inkişaf 

qanunauyğunluğu ilə meydana çıxıb.  

Azərbaycan ədəbiyyatında  XVII və xüsusən də XVIII əsrdə yeni, realistik 

ənənələr xeyli qüvvətlənib. Ədəbiyyatda coğrafi və zaman konkretliyi artıb, dövrün 
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real simaları və dramatik əhvalatları diqqəti daha çox cəlb etməyə başlayıb. 

Ədəbiyyatşünas fikirlərini əsaslandırmaq üçün  M.V.Vidadinin, Ağa Məsihin, 

Ş.Şirvaninin müxəmməslərinə əsaslanıb. A.Dadaşzadəyə görə “orta əsrlər 

poeziyasına xas olan şərti – romantik həyəcanlar azalır. Onu dünyəvi motivlər əvəz 

edir. Xalq şeiri və xalq dili klassik poeziyada nüfuz qazanır. Vaqif şeiri bu cəhətdən 

xüsusilə əhəmiyyətlidir. Vaqif özü həyat hadisələrinə yanaşmaq baxımından 

realistdir. XVIII əsr realizmi təsviri və kortəbiidir, lakin gələcək kamil realizmin 

inkişafında onun rolu az olmayıb” [168, s. 34].  

Tacikistan SSR EA-nın müxbir üzvi İ.S.Brakinski zəngin misallara əsaslanaraq, 

göstərdi ki, “hələ lap qədim ədəbiyyatlarda – Şumer-Akkad, İran əfsanələrində, 

miflərində realistik, romantik, simvolik, hiperbolik (satirik) ünsürlər eyni vaxtda, 

birlikdə mövcud olmuşdur. Sonralar da, müvafiq olaraq ərəb dilli,  fars dilli və türk 

dilli ədəbiyyatların inkişafı dövründə həmin ünsürlər qüvvədə qalmışdır. Lakin bir 

metod kimi realizm Şərq xalqları ədəbiyyatlarında XIX əsrdə təşəkkül tapmışdır” 

[112, s. 3]. 

 Ə.Şərif (Moskva) Zaqafqaziya xalqları ədəbiyyatında realizmin yaranması və 

inkişafı məsələsindən bəhs edib. Realizmin köklərini hələ XVIII əsrlər – Quramişvili, 

Orbeliani, Vaqiflə bağayıb. Realizmə meylin artmasında rus və Avropa 

mədəniyyətinin təsirini də ayrıca vurğulayıb.  

Filologiya elmlər doktoru K.Talıbzadə Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında 

realizmin öyrənilməsindən bəhs edib. O, Azərbaycanda realizmin bədii metod 

səviyyəsində formalaşmasının tarixi və mərhələləri barədəki  mübahisələri iki 

müxtəlif konsepsiya kimi ümumiləşdirib. 

Müşavirədə maraqlı məruzələrin böyük bir qismi sovet şərqi xalqlarının 

ədəbiyyatında realizmin yaranması və inkişafı fonunda özünü göstərən müştərək 

qanunauyğunluqları, tipoloji cəhətdən oxşar hadisələri meydana çıxartmaq və ifadə 

etmək mənasında diqqəti xüsusilə cəlb etdi.  

Elmi mübahisələrdə təkcə realizmin nəzəri-estetik prinsipləri müzakirə 

obyektinə çevirilmirdi, müxtəlif Şərq xalqlarının ədəbi irsində realizmlə paralel 
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olaraq romantizm, onun estetik prinsipləri, ideoloji-siyasi və ədəbi aspektləri də 

tədqiqatdan kənarda qalmırdı. M.C.Cəfərovun, Y.Q.Niqmatullinanın (Kazan) 

məruzələrində Azərbaycan və tatar ədəbiyyatında XIX əsr romantizmi və realizminin 

qarşılıqlı təsir və əlaqədə inkişaf etməsi konkret faktlarla, ədəbi paralellərlə elmi 

tədqiqat obyektinə çevirildi. 

Eyni zamanda, İ.Nurullinin, X.Usmanovun (Kazan) və Y.Qarayevin realizmin 

mərhələ və tiplərinə verdikləri elmi təsnifat hər iki xalqın ədəbiyyatında realizmin 

keçdiyi eyni inkişaf mərhələlərinin təsdiqinə xidmət edirdi. İ.Nurullinin realizmin 

tipologiyası və təsnifatı haqqındakı aşağıdakı qənaətləri isə realizm nəzəriyyəçilərinin 

diqqətini daha çox cəlb etdi: “Hər şeydən əvvəl, “realizm və tənqidi realizm” 

istilahlarını öz doğru mənasında işlətmək haqqında razılığa gəlmək və bu anlayışlara 

aid etdiyimiz məzmunu aydınlaşdırmaq lazımdır. Bizcə, realizm bir neçə metodu, o 

cümlədən maarifçi realizmi, tənqidi realizmi və sosialist realizmi özündə birləşdirən 

yaradıcılıq tipidir” [168, s. 35].  

İ.Nurullinə görə, hər hansı bir realizm hələ tənqidi realizm olmadığı kimi, hər 

cür həqiqi təsvir də hələlik realizm deyil. Tənqidi realizm elə bir realizmdir ki, o ayrı-

ayrı adamları ifşa etmir, mövcud ictimai qaydaların əsaslarını tənqidə məruz qoyur, 

ədalətsiz quruluşun təməlini sarsıdır. Tənqidi realizmin elmi-nəzəri əsaslarını, 

prinsiplərini müəyyənləşdirməyə cəhd edən İ.Nurullin “tatar ədəbiyyatında tənqidi 

realizm 1905-ci il inqilabının ictimai ideologiyada yaratdığı böyük çevirilişdən sonra 

artıq inkişaf etmiş realizm ənənələrinin (maarifçi-realizm) zəminində yaranıb, bu 

ənənələrin olmadığı bir şəraitdə isə – özbək, qazax, türkmən, qırğız ədəbiyyatlarında 

tənqidi realizmin prinsipləri yalnız XIX əsrin sonunda yox, XX əsrin əvvəllərində də 

tam meydana çıxa bilmir” [168, s. 37] – qənaətinə  gəlib.  

Şərq xalqlarının ədəbiyyatında realizm və onun təşəkkül mərhələləri 

Y.Q.Niqmatullinanın də elmi tezislərinin əsasında dayanırdı. O, belə qənaətə gəlirdi 

ki, tatar ədəbiyyatı tənqidi realizmə romantik mərhələdən (XIX əsrin sonundan XX 

əsrin əvvəllərinə qədər) yan keçərək birbaşa maarifçi realizmdən gəlib çatmış, tatar 

ədəbiyyatında tənqidi realizm romantizmlə eyni bir vaxtda yaranırmışdı. [170]. 
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Milli müstəqillik dövründə realizmə, romantizmə və başqa yaradıcılıq 

metodlarına münasibət dəyişib. Milli dövlətçilik ideologiyası, humanitar təfəkkürün 

yeni prinsipləri bu məsələni daha da aktual edib. Həmin konsepsiyaya söykənərək 

realizmin mərhələlərinə, onun tipoloji cəhətlərinə yenidən qayıtmağa ehtiyac var. 

Müasir ədəbiyyatda ortaya çıxan yeni metod və cərəyanlar haqqında geniş və əhatəli 

tədqiqatlarla yanaşı, sosializm realizminə və ümumiyyətlə, realizmə müasir dünyanın 

tələbləri baxımından yanaşılmalıdır. Əlbəttə, bu zaman sovet dövründə yaşayıb 

yaradan şair və yazıçılarımızın, onları tədqiq və tənqid edən, minillik Azərbaycan 

ədəbiyyatını qısa vaxt ərzində toplayıb, tədqiq edib, nüfuzlu alim sözünü demiş 

insanların da əməyinə hörmət edilməli, dövrün ictimai-siyasi diqtəsi daim nəzərdə 

saxlanılmalı, həssas münasibət ifadə olunmalıdır.    
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III Fəsil 

MİLLİ ƏDƏBİYYATŞÜNASLIQDA KLASSİK ƏDƏBİ  

İRS KONSEPSİYASI 

3.1. 1960-cı illər ədəbiyyatşünaslığının klassik ədəbi irs təlimi 

Klassik ədəbi irsin toplanması, öyrənilməsi və nəşri bütün dövrlərdə milli 

ədəbiyyatşünaslığın vəzifələri sırasında olub. Çünki bu ədəbiyyatşünaslığın təməl 

prinsiplərindən biridir. Ədəbi ənənədən kənarda milli ədəbiyyatı təsəvvür etmək 

mümkün deyil. Əvvəlki əsrlərin ədəbi irsinin tədqiqi müasir ədəbi prosesin 

tipologiyasını müəyyənləşdirməyə də xidmət edir. Müasir sənət və ədəbiyyat novator 

olmaqdan başqa, həm də ədəbi ənənəyə söykənməli, mayasını klassik sənətdən 

almalıdır. Odur ki, ilk ədəbiyyatşünasımız F.Köçərlidən başlayaraq, bu günə kimi 

ədəbiyyatşünaslıq klassik irsin sistemli şəkildə tədqiqini davam etdirir. 

Əsrin ilk onilliklərində Azərbaycan ədəbi tənqid və ədəbiyyatşünaslığında, elmi-

nəzəri fikrində klassik irsin öyrənilməsi  aktual bir məsələ kimi ortaya çıxdı. 

Ədəbiyyatşünaslığın vəzifəsi klassik və müasir ədəbi təcrübəni öyrənmək, ədəbi-

tarixi prosesin müasir ədəbi yaradıcılığın elmi texnologiyalarını 

müəyyənləşdirməkdir. Hər bir xalqın çağdaş ədəbiyyatı öz yaradıcılıq axtarışlarında 

yeni nailiyyətlər əldə etmək üçün öz tarixi keçmişinə söykənir, milli ədəbi ənənələrə 

hörmətlə yanaşır, bu zəmində formalaşır və dünya ədəbiyyatı arenasına öz milli 

koloriti, fərdi xüsusiyyəti ilə çıxır. 

XX əsrin əvvəllərində F.Köprülüzadənin “Azəri ədəbiyyatına aid tədqiqlər” 

(1926), F.Köçərlinin “Azərbaycan türklərinin ədəbiyyatı” (1907-1911), İsmayıl 

Hikmətin iki cildlik “Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi” (1928), Y.V.Çəmənzəminlinin 

“Azəri ədəbiyyatına bir nəzər” (1921), M.Quliyevin “Oktyabr və türk ədəbiyyatı” 

(1930) kimi əsərləri yazılmışdı. O dövr üçün bu əsərlərin elmi-nəzəri səviyyəsi 

kifayət qədər yüksək idi. Müəyyən nöqsanları olsa da, bu əsərlər konkret ədəbi 

konsepsiya ilə yazılmışdılar. Ancaq bu əsərlərin hamısına xas olan bir nöqsan özünü 
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göstərirdi: əksəriyyəti 1920-ci illərdə yazılan əsərlərdə ədəbi-tarixi materialların 

azlığı hiss olunurdu. 

Başqa cür ola bilməzdi. Bu mənada ki, XVII-XVIII əsrlərdə Qərbi Avropada 

mükəmməl ədəbiyyat tarixləri mövcud olduğu halda, Azərbaycanda bu vacib prosesə 

XX əsrin əvvəllərində başlanmışdı. Hələ uzun illər tələb olunurdu ki, klassiklərin 

həyat və yaradıcılığı kifayət qədər öyrənilsin. Ayrı-ayrı  görkəmli klassik yazıçı və 

şairlərin həyat və yaradıcılığını monoqrafik tədqiqatlar baxımından  öyrənmədən 

mükəmməl ədəbiyyat tarixi yaratmaq mümkün deyil. Buna görə də 1930-cu illərdən 

başlayaraq, klassik Azərbaycan ədəbiyyatı nümayəndələrinin ədəbi irsi haqqında 

monoqrafiyalar yazıldı. İlkin olaraq Ə.Nazim, M.Arif, M.Rəfili, F.Qasımzadə, 

M.C.Cəfərov, M.C.Paşayev, Q.Qasımzadə, Q.Kəndli, M.Quluzadə, H.Araslı, 

A.Rüstəmova, N.Araslı, Ə.Səfərli, X.Yusifov və başqaları bu vacib ədəbi-tarixi 

prosesdə fəallıq göstərirdilər. Onlar öz qənaətlərində bəzən səhv nəticələrə gəlir, 

klassik irsin dəyərləndirilməsində subyektiv amillərdən çıxış edirdilər. Əlbətdə, bu 

cür yanaşma dövrün ziddiyyətlərindən irəli gəlir, klassik irsin obyektiv mövqedən 

tədqiqində müəyyən çətinliklər yaradırdı. Lakin klassik irsə müraciətin özü müsbət 

hadisə idi, ədəbiyyatşünaslığı səfərbər edirdi. Həmin prosesin normal səviyyədə 

davam etdirilməsi mümkün deyildi. Belə ki, marksist ədəbiyyatşünaslıq yeganə 

yaradıcılıq metodu kimi realizmi qəbul edirdi. Romantizm və başqa ədəbi cərəyanlara 

sosialist realizmi nəzəriyyəsi imkan vermirdi. Halbuki, XX əsr Azərbaycan 

romantizmini, onu görkəmli ədəbi simaları olan A.Səhhət, A.Şaiq, M.Hadi, H.Cavid 

yaradıcılığını tədqiqi etmədən XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının bütöv mənzərəsini 

müəyyənləşdirmək mümkün deyil. Bu da həqiqətdir ki, 1940-50-ci illərdə 

M.C.Cəfərovun “Azərbaycan ədəbiyyatında romantizm”, Ə.Mirəhmədovun 

“Məhəmməd Hadi” monoqrafiyaları təzyiqlərə məruz qalmışdı. Müharibə illərində 

yazılan “Müxtəsər Azərbaycan ədəbiyyatı” (1943-1944) əsəri də mükəmməl təsir 

bağışlamırdı. Ədəbi-tarixi faktların kifayət qədər olmamağı bu ədəbiyyat tarixində də 

özünü göstərirdi. 
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Artıq 1960-cı illərdə sovet hakimiyyətində siyasi iqlim nisbətən yumşaldıldı. 

Klassik irsin tədqiqindəki məhdudiyyətlər nisbətən aradan qaldırıldı. Hiss olundu ki, 

ədəbi şəxsiyyətlərin həyat və yaradıcılığını mükəmməl, monoqrafik səviyyədə 

öyrənmədən ədəbiyyatşünaslığı, ədəbi-nəzəri fikri qabağa aparmaq mümkün deyil. 

1960-cı illərdə yazılan monoqrafiyalara, məqalələrə, portret-oçerklərə diqqət etsək, 

görərik ki, bu əsərlərdə fakt-sənəd bolluğu daha çox diqqəti cəlb edir, sənətkarların 

həyat və yaradıcılığına aid faktlar, arxiv materialları istənilən səviyyədədir. 

Monoqrafiyaların ədəbi-nəzəri səviyyəsinə də diqqət yetirilir. 1960-cı illərdə Həmid 

Araslının “Şairin andı” (1967) və Mirzağa Quluzadənin “Füzulinin lirikası” (1965) 

monoqrafiyaları klassik irsin tədqiqi sahəsində xeyli irəliləyişlərin olduğunun bariz 

nümunələri idi.   

F.Qasımzadənin “Mirzə Fətəli Axundovun həyat və yaradıcılığı” (1962) 

monoqrafiyası klassik irsi öyrənmək baxımından daha çox fərqlənir. Bu da həqiqətdir 

ki, F.Qasımzadə 1930-cu illərdən başlayaraq, M.F.Axundzadənin həyat və 

yaradıcılığı ilə məşğul olmağa başlayıb,  “XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı 

xrestomatiyası” (1938), “Mirzə Fətəli Axundovun həyat və yaradıcılığı” (1962) 

əsərlərində ədibin bədii irsini əhatə etməyə çalışmışdır. “Müxtəsər Azərbaycan 

ədəbiyyatı tarixi”ndə (1943-1944) M.F.Axundzadə ilə bağlı materiallar da ona 

məxsusdur. Bütün bunlar irihəcmli monoqrafiya yazmaq üçün ilk zəmin idi. 

Monoqrafiyada ədibin həyatı, mühiti, yaradıcılığının mərhələləri, dekabrist 

yaradıcılarla əlaqəsi ədəbi-tarixi kontekstdə tədqiqata gətirilib. 

Bu da həqiqətdir ki, ədəbiyyatşünaslıq fəaliyyəti müddətində o, XIX əsr 

Azərbaycan ədəbiyyatı və onun görkəmli nümayəndələrinin həyat və yaradıcılığı 

haqqında xeyli sayda məqalələr, ədəbi portretlər, oçerklər yazıb. Orta və ali 

məktəblər üçün dərsliklər hazırlayıb. Əsrin ədəbiyyatını bütöv halda, sistemli təqdim 

etmək baxımından “XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi” fundamental əsəri də 

ədəbiyyatşünaslığımızda mühüm addım kimi qiymətləndirilib. 

“Mirzə Fətəli Axundovun həyat və yaradıcılığı” monoqrafiyası bu cür ciddi elmi 

hazırlıqdan sonra meydana çıxıb. Monoqrafiyada M.F.Axundzadənin yetişdiyi 
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ictimai-siyasi mühit kifayət qədər öz əksini tapıb. Tbilisi ədəbi mühiti, burada 

A.Qriboyedov, M.Ş.Vazeh kimi mütəfəkkirlər mühitində ədibin ictimai-ədəbi 

görüşlərinin formalaşması konkret sənədlər əsasında tədqiqata gətirilib. “Təmsilat”ın 

Tbilisidə nəşr olunması, buradakı əsərlərin təhlili o dövr ədəbiyyatşünaslığında 

önəmli nailiyyət kimi dəyərlidir. 

1960-cı illər ədəbiyyatşünaslığının nailiyyətlərindən söz düşəndə, şübhəsiz ki, 

Bəkir Nəbiyevin “Firidun bəy Köçərli (görkəmli tənqidçi və ədəbiyyatşünas)” (1963) 

monoqrafiyasının adını çəkməmək olmur. Bu mövzuya müraciət də təsadüfi deyil. 

Məlumdur ki, ədəbi tənqiddən kənar ədəbiyyatşünaslıq mövcud ola bilməz. Hər bir 

ədəbi dövrün isə təşəkkül mərhələsi və sonradan inkişaf dövrləri olur. Peşəkar 

Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığının əsasını isə F.Köçərli qoyub. 

Ədəbiyyatşünaslığımızın ilk mərhələləri bu günə kimi qorunub saxlanılır. Ədəbi-

nəzəri fikrimizin ilk ənənələrini müəyyənləşdirmək, onun ədəbi konsepsiyalarını 

mənimsəmək Bəkir Nəbiyevi çox maraqlandırırdı. “Firidun bəy Köçərli” 

monoqrafiyası məhz bu zəmində meydana çıxmışdı. Əsərdə ədibin yetişdiyi ədəbi-

ictimai mühit, ilk uşaqlıq illəri, əlaqədə olduğu ədəbi dairələrlə münasibətləri yüksək 

elmi-nəzəri səviyyədə təhlil olunub. Onun Şuşada dördsinifli məktəbdə dərs alması, 

şeir mühitində böyüməsi, şəxsiyyətinin formalaşmasına təsir edən amillər elmi-

publisistik üslubda ədəbi ictimaiyyətə çatdırılır, tənqidçi-ədəbiyyatşünas kimi 

formalaşmasında Şuşa poeziya mühitinin roluna da xüsusi diqqət yetirilir. 

Monoqrafiyada ədibin A.Çernyayevski ilə əlaqələri, Zaqafqaziya Müəllimlər 

Seminariyasındakı təhsil mühiti, onun Azərbaycanda xüsusi seminariya açmaq 

təşəbbüsü tədqiqata gətirilir. Doğrudan da, Qori Müəllimlər Seminariyasının Qazağa 

köçürülməsində böyük ədibimizin xidmətləri əvəzsizdir. Əvvəlcə seminariyanı 

Azərbaycana yaxın ərazilərdən birinə köçürmək təşəbbüsü olub. F.Köçərlinin təkidi, 

inamlı fəaliyyəti nəticəsində, nəhayət ki, seminariya Qazağa köçürülür.  

Monoqrafiyadan aydın olur ki, F.Köçərli Zaqafqaziya Seminariyasında ancaq 

pedaqoji işlə məşğul olmaqla kifayətlənməmiş, eyni zamanda, təşkilati işlərdə də 

fəallıq göstərmiş, daim bir qayda olaraq tərbiyə sistemini həyat və məişətlə əlaqədə 
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götürmüş, təlimdə sxolastik təhsilin əleyhinə çıxmışdır. Bu mənada o, böyük rus 

pedaqoqu G.D.Uşinskidən çox şey öyrənmişdir. 

Bəkir Nəbiyev F.Köçərlinin ədəbiyyat tariximizdəki mövqeyinə də xüsusi diqqət 

yetirmiş, ədəbiyyatşünaslıq sahəsindəki fəaliyyətinin ən səciyyəvi cəhətlərini 

ümumiləşdirməyi bacarmışdır. Burada ədibin çoxşaxəli fəaliyyətinin mahiyyəti, 

ədəbiyyat tariximizi yaratmaq uğrunda apardığı mübarizənin məqsədi ədibin ədəbi 

idealı və s. haqqında geniş təsəvvür formalaşdırılır. F.Köçərlinin ədəbiyyat 

tariximizdəki yüksək və əvəzolunmaz mövqeyi daha çox “Azərbaycan ədəbiyyatı” 

kitabı ilə təyin olunur. 

Buna görə də B.Nəbiyev ayrıca bir fəsli məhz həmin əsərin təhlilinə həsr 

etmişdir. “Müəllif bu əsərin ədəbiyyatımızın inkişaf mərhələlərini aydınlaşdırmaq, 

sənətkarların yaradıcılıqlarının ümumi cəhətlərini təyin etmək baxımından yüksək 

qiymətə layiq olduğunu göstərir” [86, s. 6]. 

“Firidun bəy Köçərli” monoqrafiyasında ədibin “M.F.Axundzadə” əsərinə də 

xüsusi diqqət yetirilib. M.F.Axundzadənin Tbilisi ədəbi mühitindəki fəaliyyəti, 

qabaqcıl yazıçılar mühitində ədəbi görüşlərinin formalaşması, M.Ş.Vazehlə əlaqələri, 

komediyalarının ideya-məzmun xüsusiyyətləri monoqrafiyada təhlil olunub. 

Bəkir Nəbiyev əsas diqqəti ədibin rus dilində yazdığı “Azərbaycan tatarlarının 

ədəbiyyatı” əsərinə yönəldib. “Ədəbiyyat tarixini yaratmaq o ədəbiyyatı yetirən, 

bəsləyən xalqın zövqünü dərindən öyrənmək, onun adət və ənənələrinə yaxşı tanış 

olmağı tələb edir. Ədəbiyyat tarixinin yaranması, ədəbi irsimizin ciddi öyrənilməsi 

yalnız ədəbiyyatçılar və ədəbiyyatla maraqlananlara lazım olan bir iş deyil. 

Rəssamlarımız, kompozitorlarımız əsər yaradarkən ədəbi irsimiz onlara nə 

qədər kömək edə bilər” [124, s. 1]. 

R.Rzanın qeyd etdiyi kimi, F.Köçərli onu yetişdirən, böyüdən xalqın tarixini, 

milli adət-ənənələrini gündəlik həyatını yaxşı bilirdi. Azərbaycanı qarış-qarış gəzərək 

milli ədəbiyyat tariximizə aid olan materialları toplayır, onları sistemləşdirərək 

ədəbiyyat tarixi formasına salırdı. Bu təkcə ədəbiyyatşünaslıq fəaliyyəti deyildi. Həm 

də yüksək vətəndaşlıq işi, qeyrət və milli namus məsələsi idi. Rus dilində yazılan 
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“Azərbaycan tatarlarının ədəbiyyatı” əsərinin ədəbi ictimaiyyət tərəfindən o qədər 

rəğbətlə qarşılanmamasını görən F.Köçərlinin cəmi bir neçə ildən sonra “Azərbaycan 

türklərinin  ədəbiyyatı”nı yazmasını B.Nəbiyev ədibin ədəbiyyat tariximizə, onun 

əsas yaradıcı  simalarına olan marağı, sevgisi ilə izah edir. 

Monoqrafiyada F.Köçərlinin yaradıcılığının bütün tərəflərinin tədqiq 

olunduğunu qeyd edən B.Nəbiyev onu ilk peşəkar Azərbaycan ədəbiyyatşünası hesab 

edir, yaratdığı milli tənqid məktəbinin ədəbi-estetik prinsiplərini müəyyənləşdirir. 

F.Köçərlinin ədəbiyyat tarixçiliyi fəaliyyəti bütün dövrlərdə qədirşünaslıqda 

xatırlanıb. Elə bir ədəbiyyatşünas olmaz ki, nə vaxtsa bu və ya digər vaxtlarda 

F.Köçərlini xatırlamasın, əsərlərinə müraciət etməsin. Elə Y.V.Çəmənzəminli də 

məsələyə bu nöqteyi-nəzərdən yanaşırdı: “Bütün Azərbaycan ədəbiyyatını təsdiq 

edən təkcə bir ad varsa, o da Firidun bəy Köçərlidir ki, üç cild “Azərbaycan 

ədəbiyyatı tarixi” meydana gətirib. Bu kitabı şərqşünas bir alim yazsa idi, Avropada 

elmi ilə böyük ad qazanardı. Görəsən, bəs bizim aramızda F.Köçərli cənabları kimi 

adamların əmələ gəlməsini niyə şux və həvəslə qarşılamırıq” [19, s. 3]. Qeyd etmək 

istərdik ki, monoqrafiya 1984-cü ildə təkmilləşdirilərək yenidən nəşr olunub.  

1960-cı illərin əvvəllərində ədəbi ictimaiyyətin istifadəsinə verilən üçcildlik 

ədəbiyyat tarixindən sonra da bu sahədə yeni təşəbbüslər oldu. Ədəbiyyatşünaslığı 

daha çox müasir ədəbiyyat, onun yaradıcı simaları, ədəbi prosesin hansı istiqamətdə 

davam etməsi maraqlandırırdı. Azərbaycan SSRİ EA Nizami adına Ədəbiyyat 

İnstitutu və SSRİ EA Qorki adına Dünya ədəbiyyatı İnstitutu tərəfindən rus dilində 

hazırlanan “Azərbaycan sovet ədəbiyyatı tarixi oçerkləri” (1963) məhz bu zərurətin 

nəticəsində işıq üzü görmüşdü. Ədəbiyyat tarixinin meydana çıxmasında Z.S.Kedrina 

və Q.İ.Lomidzenin də xüsusi olaraq fəaliyyətini qeyd etmək lazımdır. Tixonov, 

Antokolski, Drurini kimi görkəmli rus ədibləri də bu sahədə az iş görməmişdilər.  

Yeri gəmişkən deməliyik ki, sovet dövründə ədəbiyyatımız ittifaqın müxtəlif 

respublikalarında, o cümlədən paytaxt Moskvada az da olsa təbliğ olunurdu 

(Doğrudur, bu təbliğin real həqiqətləri əks etdirməməsi, təhriflərlə zəngin olması 

məsələsi də var. Bu təbliğ hər zaman Azərbaycan xalqının lehinə atılan bir addım 
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deyildi. Çox zaman tarixi və bədii həqiqət danılır, gizlədilir, dəyişdirilir, təhrif 

edilirdi. Lakin ümumilikdə, Azərbaycanın hüdudlarından kənarda da Azərbaycan 

ədəbiyyatı haqqında fikir formalaşdırılırdı). Bu vacib prosesdə Azərbaycan 

ədəbiyyatşünasları ilə yanaşı, başqa xalqların ədəbiyyat tarixçiləri də yaxından iştirak 

edirdi. “Azərbaycan sovet ədəbiyyatı tarixi oçerkləri”ndə də biz bu qarşılıqlı ədəbi 

təmasın izlərini görürük. “SSRİ xalqlarının ədəbiyyatı Azərbaycan da daxil olmaqla 

qardaş xalqların yaradıcılıq təcrübəsi və ən yaxın mədəni əlaqələriylə çox əlverişli 

şəraitdə davamlı qarşılıqlı mübadilədədir. Çoxmillətli sovetlər birliyində hər bir 

xalqın ədəbiyyatı milli ənənələrinə və xüsusiyyətlərinə əsaslanaraq öz doğma dilində 

inkişaf edir. Eyni zamanda, ölkəmizin xalqlarının bütün ədəbiyyatları vahid ideoloji 

bir istiqamətə, ortaq bir sosialist məzmuna sahibdirlər. Bu ümumilik heç bir şəkildə 

milli ədəbiyyatların müstəqil inkişafına mane olmur. Əksinə, ədəbiyyatlar ən yaxşı 

milli formalarını qoruyaraq bir-birlərinə kömək edir, qarşılıqlı zənginləşir” [167, s. 

30]. 

Sitatda “Azərbaycan sovet ədəbiyyatı tarixi oçerkləri”nin meydana çıxmasını 

şərtləndirən ictimai-tarixi amillər dəqiq ifadə olunur. Oçerklər toplusuna akademik 

M.Arif giriş sözü yazıb. Müqəddimədə Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinə ümumi bir 

baxış ifadə olunub. Klassik Azərbaycan romantik poeziyasının tipoloji 

xüsusiyyətlərini önə çıxaran müəlliflər – N.Gəncəvi, İ.Nəsimi, M.Füzuli, M.P.Vaqif, 

M.Ş.Vazeh, M.F.Axundzadə, N.Vəzirov, Ə.Haqverdiyev yaradıcılığının spesifik 

cəhətlərini, ideya-estetik mahiyyətini aşkara çıxarır, ədəbi ənənələrin sonrakı 

əsrlərdəki izləri – təsirlərini müəyyənləşdirir, eyni zamanda, novator sənətin 

ədəbiyyatımızdakı mövqeyini  dəqiqləşdirirdi. 

Oçerklərdə sovet ədəbiyyatı tarixinin dövrləşdirilməsi məsələləri də diqqəti cəlb 

edir: sosialist inqilabından qabaqkı ədəbiyyat (1917-1920-ci illər); “1920-ci illər 

ədəbiyyatı”; “1930-cu illər ədəbiyyatı” (Böyük Vətən Müharibəsinə qədər); 1941-

1945-ci illər ədəbiyyatı, müharibədən sonrakı ədəbiyyat [16, s. 570]. 

Ədəbiyyat tarixinin dövrləşdirilməsi, həmin dövrlərdə yazıb-yaradan ədəbi 

şəxsiyyətlərin həyat və yaradıcılığının  zaman, dövr kontekstində öyrənilməsi mühüm 
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işdir. Lakin bu prosesdə müəyyən çətinliklər meydana çıxır. Ən əsası da budur ki, 

dəqiq dövrləşdirmə aparmaq mümkün olmur. Hər cür dövrləşdirmə nisbi xarakter 

daşıyır. Ancaq bu o demək deyil ki, hər cür təşəbbüs ciddi nəticə vermir. Əslində 

dövrləşdirmə milli ədəbiyyatın qanunauyğunluqlarına uyğun aparılmalı, bu zaman 

ədəbi-tarixi faktlardan çıxış olunmalıdır. Bu mənada oçerkləri nəzərdən keçirsək, 

görərik ki, buradakı dövrləşdirmə sovet ideologiyasının prinsiplərinə uyğun aparılıb. 

Əvvəlki onilliklərdə özünü göstərən vulqar sosioloji fikirlər “Azərbaycan sovet 

ədəbiyyatı tarixi oçerkləri”ndə özünü göstərirdi. Klassik irsə nihilist münasibət yenə 

də davam edirdi. Bu son iki fəsildə daha çox özünü göstərirdi. Böyük Oktyabr 

Sosialist inqilabından sonrakı Azərbaycan ədəbiyyatından bəhs olunarkən, 

kommunist dünyagörüşünə, estetikasına uyğun fikirlər bildirilirdi. Marksist 

ideologiyanı qəbul etməyən yazıçılar “mürtəce” sənətkarlar kimi, XX əsrin 

əvvəllərində ədəbiyyatımızda əsas yaradıcılıq cərəyanlarından olan romantizm isə 

“mistik, saxta romantik təmayül” kimi qiymətləndirilirdi.  

Oçerklərdə C.Məmmədquluzadə, N.Nərimanov, Ə.Haqverdiyev, N.Vəzirov, 

S.S.Axunodov, A.Şaiq, M.S.Ordubadi, T.Şahbazi sovet ideologiyasına xidmət edən 

sənətkarlar, M.Hadi və H.Cavid isə hələ də sovet quruluşunu qəbul etməyə hazır 

olmayan şairlər kimi təqdim olunur. Dövrün ədəbi tənqidinin H.Cavid yaradıcılığına 

münasibəti də 1960-cı illərdə marksist sənətin gerçəkliklərini göstərmək baxımından 

əhəmiyyətlidir. Müəlliflər M.Quliyevin sosializm realizmi ilə  bağlı odlu-alovlu 

çıxışını dəstəkləyir, H.Cavidi tənqid etməsini müsbət hal kimi dəyərləndirilər. 

“Tənqidçi haqlı olaraq H.Cavidi “sırf ədəbiyyata” (estetizmə) və “romantizmə” 

qapılmaqda, müasir inqilabi quruculuğun, idealların nəfəsini duymamaqda və 

nəhayət, Azərbaycan Sovet hakimiyyəti qurulmasının altıncı ilində “insan 

qafalarından ehramlar tikən Teymurləng kimi tarixi bir tipi idealizə” etməkdə 

təqsirləndirirdi” [13, s. 194]. Dövrü mütaliə etdikdən sonra  bu çıxışda qeyri-adi bir 

şey görmədik. Çünki bu Cavid əfəndinin yaradıcılığına aid bundan sonra müstəqillik 

illərinə qədər yapşdırılmış “şablon”lardan biri idi. 
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Məlumdur ki, 1960-cı illərə qədər Azərbaycan dramaturgiyası artıq özünü təsdiq 

etmiş, ədəbiyyatımızın əsas janrı kimi tanınmışdı. Artıq onun elmi tarixini yaratmaq 

zərurəti meydana çıxmışdı. Bu vacib ədəbi missiyanı Əli Sultanlı öz üzərinə götürdü 

və onun “Azərbaycan dramaturgiyasının inkişafı tarixindən” (1964) əsəri milli 

dramaturgiyanın yaşayan ənənələrini göstərmək baxımından əhəmiyyətli idi. Hələ 

buna qədər Əli Sultanlı “Antik dövrdə ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq məsələləri” 

(1946), “Antik ədəbiyyat tarixi” (1958), “Antik ədəbiyyat müntəxəbatı” (1950), 

“Roma ədəbiyyatı tarixi” (1959), “Qərb ədəbiyyatı” (1956) əsərlərini yazmış, dünya 

dramaturgiya ənənələrini mükəmməl öyrənmişdi. O, antik yunan dramaturgiyasının 

ədəbi dəyərlərini müəyyənləşdirmiş və bütün bunlar ona növbəti əsərini yazmağa 

stimul vermişdi. “Azərbaycan dramaturgiyasının inkişafı tarixindən” əsəri onun 

doktorluq dissertasiyası idi. Bu əsəri ilə alim dramaturgiyamızın ilk elmi tarixini 

yaratdı. Aydın hiss olunur ki, o, milli dramaturgiya hadisələrinə dünya, rus və Qərbi 

Avropa ədəbi fikrinin son nailiyyətləri baxımından yanaşır. Hələ buna qədər alim 

Azərbaycan dramaturqlarının yaradıcılığı haqqında müxtəlif məqalələr yazmış və 

peşəkar münasibət ifadə etmişdi. 

Əli Sultanlı bədii yaradıcılığa yüksək elmi-ədəbi meyarlarla yanaşırdı. Ənənəvi 

sosioloji təhlillər, subyektivizmə qapılmaq ona yad idi. Qərb ədəbiyyatını, ədəbi-

nəzəri fikrini yaxşı bildiyindən, Azərbaycan ədəbiyyatının təhlilində də Qərbi Avropa 

ədəbiyyatşünaslıq meyarlarına əsaslanırdı.  Ancaq buna baxmayaraq milli ədəbi 

ənənəyə də hörmətlə yanaşır, bu iki istiqaməti uyğunlaşdırmağa çalışırdı: 

“Ümumiyyətlə, Əli Sultanlı elmdə hər cür şablona, sxolastikaya və ehkamçılığa qarşı 

öz etirazını həmişə qəzəblə və özünəməxsus ironiya ilə ifadə edirdi. “Bir də görürsən 

ki, alır əlinə arşını və başlayır ölçməyə ki, görək millimetrlər düz gəlir, ya yox”. O, 

milli ədəbiyyat hadisələrini hazır əcnəbi markası və möhrü ilə ölçmək və yaradıcı 

təhlil, tədqiqat arasında ümumi, müştərək heç nə görmürdü” [70, s. 194]. 

Ədəbiyyatşünasın bu qiymətində ənənəvi sovet ədəbiyyatşünaslığının ədəbi 

meyarlarına qarşı bir etiraz özünü göstərir. Doğrudan da, marksist estetikanın arşını 
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ilə klassik ədəbi irsə qiymət  verəndə ölçülər düz gəlmirdi. Bunu hələ XX əsrin 

ortalarında Əli Sultanlı iti nəzərləri ilə görməyi bacarmışdı.  

Heyif ki, Ə.Sultanlı bu əsərini tamamlaya bilməmişdir. Belə ki, o, əsərdə 

Azərbaycan dramaturgiyasının 1850-1950-ci illəri əhatə edən 100 ilini tədqiqata cəlb 

etməyi nəzərdə tutumuş, lakin əsər sona çatmadan vəfat etmişdir. Əsərdə yalnız 

1850-1920-ci illər Azərbaycan dramaturgiyasının inkişaf yolu izlənilmişdi. Əsəri 

çapa prof. C.Cəfərovun elmi məsləhətçiliyi ilə Ə.Sultanlının tələbələri M.Həyatzadə 

və Y.Qarayev hazırlamışdı.  

Müxtəlif icmallar və oçerklər səviyyəsində olan bu əsər milli dramaturgiyanın 

yaranması, təşəkkülü və sonrakı inkişaf mərhələlərini təhlil edən yüksək elmi-nəzəri 

səviyyəli bir əsərdir. Əli Sultanlı bir əsrdən çox müddətdə müxtəlif mənbələrdə 

səpələnmiş, yaxud da heç nəşr olunmamış ayrı-ayrı pyesləri, xüsusən dramatik 

folklor nümunələrini ciddi bir səylə toplamış, öyrənmiş və bir küll şəklində ilk dəfə 

olaraq, sistemli ədəbiyyat tarixi faktlarına, materiallarına çevirmiş, böyük alimlik və 

vətəndaşlıq işi görmüşdür. 

Əsərdə Azərbaycan dramaturgiyasının qaynaqları sırasında xalq tamaşaları və 

oyunlarını xüsusi olaraq dəyərləndirilən, “Kosa-kosa”, “Əkəndə yox, biçəndə yox, 

yeyəndə ortaq qardaş”, “Keçəl”, “İki keçi”, “Xəsis”, “Xıdır Nəbi” kimi xalq tamaşa 

və oyunlarından bəhs edən Əli Sultanlı bu xalq yaradıcılığının Qərbi Avropa folkloru 

ilə eyni səviyyədə durduğunu iddia edir. Onun əsərində dramaturji mükəmməllik 

baxımından da xalq tamaşa və oyunlarına, dramaturgiya ilə birlikdə teatr məsələlərinə 

də bələdçilik hiss edilir. 

“Azərbaycan dramaturgiyasının inkişafı tarixindən” monoqrafiyasında 

M.F.Axundzadənin komediyaları geniş aspektdə tədqiqata gətirilir, obrazlar 

sisteminin tipologiyası üzə çıxarılır, maarifçi-realist sənətin nailiyyəti haqqında geniş 

bilgi təqdim olunur. Əsərdə milli dramaturgiyanın növbəti inkişaf mərhələləri də 

diqqətdən yayınmır, N.Vəzirov, Ə.Haqverdiyev, N.Nərimanov, R.Əfəndiyev 

dramaturgiyasında ideya-məzmun xüsusiyyətləri göstərilir.  
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Əli Sultanlının M.F.Axundzadə dramaturgiyasına, onun qoyduğu ənənələrə 

qayıtması təsadüfi deyildir. Bu mənada ki, ədib bütöv bir dövr ədəbiyyatına öz 

möhürünü vurmuşdu. Ədəbiyyatımızı yeni janrlarla zənginləşdirmiş, nəsr, 

dramaturgiya ədəbiyyatımızın əsasını qoymuş, yeni tipli ədəbi tənqid yaratmışdı. Ən 

əsası da budur ki, bütün sahələrdə peşəkarlıq nümayiş etdirmiş, bədii, elmi 

təfəkkürünün zənginliyini öz əsərlərində göstərə bilmişdir. Zəngin biliyinin, 

təfəkkürünün sayəsində milli dramaturgiyanın yaradıcılıq axtarışlarını, ədəbi-ənənəvi 

xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirməyə nail olmuşdur. 

Alim Azərbaycan dramaturgiyasının ənənələrindən bəhs edərkən müəyyən ədəbi 

paralellər aparmış, dramaturgiyamızın klassik və müasir dünya dramaturgiyası ilə 

əlaqələrini üzə çıxarmış, ədəbi ənənələrdəki varislik məsələlərinə toxunmuşdur: 

“Azərbaycan dramaturgiyasının arxitektonikası, məclislərin sayı, quruluşu çox 

maraqlıdır... Bu məsələ üslub ilə sıxı surətdə bağlıdır. Yunan dramaturgiyasında 

pərdə bölgüsü yox idi. Beşpərdəli quruluş, Romada Plavt (250- 184), Terensiya (183-

159) ilə başlamış və Senekanın (65-də ölmüş) dramaturgiyasında davam 

etdirilmişdir. Buradan da Avropaya keçmişdir. Azərbaycan dramaturgiyasında 

məclislərin sayı məsələsində heç bir sabitlik yoxdur. Sabitsizlik həm ayrı-ayrı 

dramaturqlara, həm mərhələlərə, həm də üslublara aiddir” [138, s. 16]. 

Azərbaycan dramaturgiyasının ənənələri kontekstində Ə.Sultanlı xalq 

dramlarına və dini dramlara xüsusi diqqət yetirmiş, başqa xalqlarda olduğu kimi, 

bizdə də dramaturgiyanın bünövrəsində xalq mərasimlərinin dayandığını qeyd 

etmişdir. Monoqrafiyada “Kitabi-Dədə Qorqud” ənənələrinin davam etməsi, 

Azərbaycan dramaturgiyasında yenidən işlənməsi müasir ədəbi meyarlarla üzə 

çıxarılmışdır. Тəbii ki, Ə.Sultanlı əsas diqqət və marağı yazılı Azərbaycan 

dramaturgiyasının təşəkkül və ədəbi-tarixi ənənələrini yaratması üzərində 

cəmləşdirib. О, XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında yeni janrların – dramaturgiya, 

roman və hekayənin yaranmasını maarifçilik hərəkatının bəhrəsi kimi 

qiymətləndirmişdir.  
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Əli Sultanlı M.F.Axundzadənin dramaturgiyası ilə dünya dramaturgiyası 

ənənələrini müqayisə edib, tipoloji cəhətləri müəyyənləşdirməyə çalışmışdır. Bununla 

yanaşı, ədibin yaradıcılığının müəyyən dramaturji məsələlərə görə Avropa 

maarifçilərinin sənətinə yaxın  olmasını vurğulamışdı. Ə.Sultanlı eyni zamanda, milli 

dramaturgiyanın orijinal keyfiyyətlərinə də işıq salıb: “Misal üçün, müəllifə görə,  

qəbahət işləyən bir surətin əsər boyu inkişaf və dəyişməsini elə vermək lazımdır ki, ən 

axırda onun daxilində peşmançılıq hissi oyansın. Hətta varlı, zalım bir dövlət 

məmuru, özü axırda məzlumlar dərəcəsinə ensin, lazım gələrsə, onu dilənçi bir 

vəziyyətə gətirməli. Bir tərəfdən, o öz zülmlərini anlayaraq peşman olur, ikinci tərəf-

dən, tamaşaçılara və oxuculara əxlaq və ibrət dərsi olur” [138, s. 79]. 

Ə.Sultanlı M.F.Axundzadənin dram əsərlərinin xoşbəxt finalla bitməsi qənaətinə 

də münasibət bildirmiş, bu cəhəti onun bütün əsərlərinə şamil etmiş, xoşbəxt sonluqlu 

final ideyasını maarifçi мəfkurənin tələbləri ilə bağlamışdır. Doğrudan da, ədibin 

dram əsərlərinin hamısının finalında iştirakçıların əksəriyyəti bir yerə toplaşır, əsər 

maarifçi sonluqla bitir. 

Monoqrafiyada M.F.Axundzadə yaradıcılığı əlahiddə ayrıca götürülür, zamanın, 

dövrün bədii yaradıcılığından kənar bir ədəbi hadisə kimi tədqiq olunurdu. Bütün 

hallarda ədəbi kontekst, ictimai-ədəbi mühit çərçivəsində müasir, yeni fikirlər 

səsləndirilirdi. Milli ənənələrlə Qərb ədəbiyyatşünaslığı ənənələrini vəhdətdə 

götürdüyünə görə onun təhlilləri professionallığı ilə fərqlənirdi. Elmi-nəzəri 

texnologiyaların zənginliyi, bənzərsizliyi “Azərbaycan dramaturgiyasının inkişafı 

tarixindən” monoqrafiyasını səciyyələndirən cəhətlərdəndir. Müəllifin 

monoqrafiyasında XVIII əsrin sonlarından XIX əsr boyu təxminən 100 illik geniş bir 

dövrün siyasi-iqtisadi, ədəbi-mədəni mənzərəsi kontekstində M.F.Axundzadənin 

yaşadığı fəaliyyət göstərdiyi illərin ictimai-ədəbi və mədəni fəaliyyətinin mənəzərəsi 

geniş əks olunub. Təəssüf ki, Əli Sultanlı bu monoqrafiyanı tamamlaya bilməyib. 

Azərbaycan dramaturgiyasının sovet dövrünü təhlil etməyə macal tapmayıb. Buna 

görə də monoqrafiya çapa hazırlananda “Azərbaycan dramaturgiyasının inkişafı 

tarixindən” sərlövhəsi ilə nəşr olunub.  
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1960-cı illər ədəbiyyatşünaslığının klassik ədəbi irsə münasibəti ənənəvi 

ədəbiyyatşünaslığın münasibətindən xeyli dərəcədə fərqlənirdi. Bu mənada ki, çağdaş 

ədəbiyyatşünaslıq klassik ədəbi irsdə daha çox sənətkarlıq məsələlərinə, bədii-estetik 

dəyərlərə üstünlük verirdi. Digər tərəfdən bəhs olunan illərin ədəbiyyatşünaslığı 

ədəbi irsə azərbaycançılıq məfkurəsindən yanaşır, bədii irsdə milli təfəkkürə önəm 

verirdi.  

 

3.2. İrihəcmli monoqrafiyaların yaranmasını şərtləndirən ictimai-ədəbi 

amillər 

Mükəmməl ədəbiyyat tarixinin yaranması birbaşa monoqrafik tədqiqatlarla 

bağlıdır. Bunsuz sistemli ədəbiyyatı tarixi yaratmaq mümkün deyil. 1940-cı illərdə 

meydana çıxan “Müxtəsər Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi”, 1950-ci illərin sonu, 1960-

cı illərin əvvəllərində ədəbi ictimaiyyətə təqdim olunan üçcildlik “Azərbaycan 

ədəbiyyatı tarixi” göstərdi ki, bu sahədə hələ də xeyli boşluqlar var, bir çox 

sənətkarların həyat və yaradıcılığı hələ də kifayət qədər öyrənilməyib. Ədəbi 

metodlar, cərəyanlar, təriqətlər haqqında aydın təsəvvür yoxdur. Yaranan çətinlikləri 

aradan qaldırmaq üçün müxtəlif nəsillərdən olan ədəbiyyatşünaslar monoqrafik 

tədqiqatlara üz tutdular. M.Arif, M.C.Cəfərov, M.Quluzadə, M.C.Paşayev, 

Ə.Mirəhmədov,  K.Talıbzadə, M.Seyidov, K.Məmmədov və başqaları klassik 

ədəbiyyatımız, milli folklorumuz haqqında qiymətli əsərlər yazdılar. 

1980-ci illərdə imzası mətbuatda daha çox görünən Əziz Mirəhmədov 

“Azərbaycan ədəbiyyatına dair tədqiqlər” (1983) əsəri ilə bir daha sübut etdi ki, əsil 

ədəbiyyatşünasın yolu gərgin əməkdən, inadlı axtarışlardan keçir. Buna qədər o 

“Sabir” (1958), “Məhəmməd Hadi” (1962 və 1981), “Azərbaycanın Molla 

Nəsrəddini” (1980) və s. monoqrafiyalarını yazmışdı. Tədqiqat predmetinin özü 

Ə.Mirəhmədovun geniş erudisiyaya malik tədqiqatçı olduğunu göstərirdi. Əgər 

M.Ə.Sabir realist şair idisə, M.Hadi bədii-estetik sistem baxımından romantik ədəbi 

məktəbin nümayəndəsi olmuşdu. Bu iki müxtəlif bədii yaradıcılıq metoduna aid olan 

şairlərin yaradıcılığını Əziz Mirəhmədov eyni məhəbbət və ehtirasla öyrənməyi, 
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təbliğ etməyi qarşısına məqsəd qoymuşdu.  “Azərbaycan ədəbiyyatına dair tədqiqlər” 

əsəri də klassik irsin tədqiqi sahəsində növbəti uğurlu təşəbbüs hesab olunmalıdır. 

Burada müxtəlif illərdə yazdığı məqalələri yerləşdirən Ə.Mirəhmədov klassik 

ədəbi irsi daha geniş miqyasda tədqiqata gətirmək, həyat və yaradıcılığı haqqında az 

yazılan sənətkarların ədəbi irsini üzə çıxarmaq, “Əkinçi”, “Molla Nəsrəddin”, “Şərqi-

Rus”, “Həyat”, “Füyuzat” kimi mətbuat orqanlarının ictimai-ədəbi mahiyyətini üzə 

əks etdirmək məqsədini güdürdü. Monoqrafiya sübut etdi ki, tədqiqatçı bu mürəkkəb 

ədəbiyyatşünaslıq vəzifəsinin öhdəsindən gəlməyi bacarmışdır: “Oxuculara təqdim 

olunan bu kitabın müəllifi də uzun müddət elmi axtarışlar aparmış, mülahizə və 

qəanətlərini müxtəlif şəkillərdə yazıb çap etdirmişdir. O, Azərbaycan ədəbiyyatında 

realizm, romantizm, satirik cərəyan, bədii fikirlə sosioloji-fəlsəfi fikrin münasibətləri, 

ənənə, qarşılıqlı ədəbi əlaqələr və s. kimi sırf filoloji mövzularla bərabər, 

ümumiyyətlə Azərbaycan mənəvi mədəniyyəti ilə incəsənət, dövri mətbuat, kitab 

tarixi, mətnşünaslıq və məxəzşünaslıqla da bu və ya başqa dərəcədə maraqlanmış, 

çox vaxt bir-birilə sıx bağlı, bir-birini tamamlayan bu iki predmeti sintez halında alıb 

öyrənmişdir” [92, s. 4]. 

Bir məsələni də qeyd edək ki, M.F.Axundzadə, H.Zərdabi, M.Ə.Sabir, A.Səhhət, 

M.Hadi, M.Ə.Möcüz, N.Nərimanov, M.Şahtaxtlı haqqında olan yazılarda 

Azərbaycan ədəbiyyatı ilə yanaşı, Yaxın və Orta Şərq bədii-fəlsəfi fikri də hərtərəfli 

təhlil olunurdu. Tədqiqatçı ideyalarının genişliyi ona imkan verirdi ki, milli ədəbiyyat 

hadisələrinə daha miqyaslı formada yanaşa bilsin. 

Ümumiyyətlə, Ə.Mirəhmədovun elmi irsinə xas olan bir cəhət “Tədqiqlər”də də 

özünü göstərirdi. Onun toxunduğu mövzular, tədqiqata cəlb etdiyi ədəbi məsələlər 

daha yeni tədqiqatların başlanğıc mərhələsi olur, yeni elmi mövqe tələb edirdi. Bu da 

onu göstərir ki, Əziz Mirəhmədov tədqiqlərini problem məsələlər ətrafında aparır, 

geniş miqyaslı fakt-sənəd axtarışları edir, onları əsərlərində yerləşdirməklə növbəti 

tədqiqatlara yol açırdı. Bu da müsbət cəhət kimi qiymətləndirilməli, professionallığın 

göstəricisinə çevrilməlidir. Onun Şaxtaxtinski, Hadi, Möcüz, Səhhət haqqındakı 

məqalələri başdan-ayağa yeni ədəbi faktlarla zəngindir.  
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Əziz Mirəhmədov mətbuat tariximizlə bağlı olan alimdir. Məqalələrin böyük bir 

qismi ədəbiyyatımızın milli mətbuatla əlaqələrinə həsr olunub. Monoqrafiyadakı 

“Əkinçi”, “Dövrü mətbuat (1900-1920-ci illər)”, “Məhəmməd Hadinin yadigarları”, 

“Abdulla Şaiq və Molla Nəsrəddinçilər” məqalələri ədəbiyyatşünaslığımızda yeni 

səhifə, yeni cığır kimi qiymətləndirilməlidir. 

1960-cı illərdə 1940-50-ci illərdə nəşri mümkün olmayan bədii və elmi əsərlərin 

nəşri baş tutdu. Əziz Mirəhmədovun 1962-ci ildə nəşr olunan “M.Hadi” monoqra-

fiyası da nəşr olunana qədər xeyli ağır sınaqlardan keçdi. O,1940-cı illərdən 

başlayaraq XIX-XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının tədqiqi və öyrənilməsində 

hamıdan çox fəallıq göstərirdi. Əsasən, 1940-cı illərdən ədəbiyyatşünaslıq 

fəaliyyətinə başlayan Əziz Mirəhmədov bir-birinin ardınca “Mir Cəlalın yeni 

hekayələri” (1943), “Medalyon” haqqında” (1943), “Qəhrəmanlarımıza layiq əsərlər 

yaradaq” (1943) kimi əsərlərini ədəbi ictimaiyyətə təqdim etdi. O, ədəbiyyat 

nəzəriyyəsi, ədəbiyyat tarixçiliyi, ədəbi əlaqələr, mətnşünaslıq və digər sahələrdə o, 

peşakarlığını dəfələrlə təsdiq etmişdi. C.Məmmədquluzadə, Ə.Haqverdiyev 

yaradıcılığı, “Molla Nəsrəddin” ədəbi məktəbi haqqında yazdığı monoqrafiyaları, 

məqalələri ümumittifaq ədəbi-nəzəri fikrinin yeni nailiyyətləri əsasında meydana 

çıxmışdı.  

1960-70-ci illər M.Arif yaradıcılığının da qaynar, məhsuldar dövrüdür. Alimin 

“Səməd Vurğunun dramaturgiyası” (1964) əsəri şairin ədəbi irsini hərtərəfli şəkildə 

əhatə edən fundamental monoqrafiyadır.  Əsər şairin bədii irsinin mühüm bir hissəsi 

olan dramaturgiyasının ideya-fəlsəfi, bədii estetik xüsusiyyətlərini aşkara çıxarmaq 

baxımından əlamətdardır. Böyük sənətkarların hər  biri hansısa bir “izm”in 

sərhədlərinə sığışmır. Nizami  yaradıcılığı sufizmə, Nəsimi yaradıcılığı panteizmə, 

Füzuli hər cür təriqətçiliyə sığmadığı kimi, S.Vurğun da sosializm realizminə 

sığmırdı, bu “köynək” ona dar gəlirdi. Belə bir şairin dramaturgiya sahəsindəki 

fəaliyyətini obyektiv-tarixi mövqedən təhlil etmək xüsusi istedad və bədii zövq tələb 

edirdi ki, M.Arif bu işin öhdəsindən gəlməyi bacarıb. Məmməd Arifin bir 
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ədəbiyyatşünas kimi üstünlüyü onda idi ki, müraciət etdiyi bədii materiala yüksək 

elmi-nəzəri səviyyədən yanaşmağa nail olurdu. 

M.Arif şairin dram əsərlərini diqqətlə izləyir, mətbuatda bu barədə məqalələr 

dərc etdirir, səhnə həyatı ilə bağlı maraqlı məqalələr yazırdı.Tənqidçiyə görə Vaqif 

də, Xanlar da, Fərhad da, Şahbaz da, Səhər də öz fərdi keyfiyyətləri ilə yanaşı, 

dövrün qabaqcıl meyillərini, ictimai fikrin reallıqlarını təmsil edirlər. Tənqidçi 

S.Vurğunun dramaturgiyasını bir də ona görə təqdir edir ki, onun qəhrəmanları 

yaşadığı dövrdən asılı olmayaraq, ictimai mühitin önündə getməyi bacarır, oxucunun 

duyğularına, hissinə, ağlına təsir edir, yüksək bəşəri və milli dəyərlərə söykənirlər. 

Tənqidçi bu əsərləri “fikir dramları” kimi qiymətləndirirdi. M.Arif yazıçının bir-

birinə zidd olan ictimai qrupların kəskin qarşıdurmasının, onların məfkurə 

mübarizəsinin, fəlsəfi dünyagörüşlərinin toqquşmasını həyatda olduğu kimi əks 

etdirməsini sənətkarlığın əsas əlaməti və keyfiyyəti kimi dəyərləndirib.  

Əsərdə S.Vurğun dramaturgiyasında ədəbi qəhrəman, onların mübarizəsinin 

məfkurəvi istiqaməti, müsbət və mənfi obrazların səciyyəvi cəhətləri ilə yanaşı, 

ədəbiyyatşünaslığımızın mühüm problemləri, qəhrəman və zaman, obraz və prototip, 

tarixi və ədəbi şəxsiyyət, müsbət və ideal qəhrəman və sair məsələlərlə bağlı qiymətli 

fikirlər də söylənilib. Tənqidçi tədqiqat predmetini ancaq Azərbaycan ictimai-ədəbi 

mühiti çərçivəsində təhlil etməklə kifayətlənmir, onu daha geniş arealda götürərək, 

ümumittifaq ədəbiyyatı çərçivəsində izah etməyə nail olur, 1940-50-ci illər 

ədəbiyyatşünaslığında S.Vurğun dramaturgiyasına verilən qiyməti, tənqidləri 

ümumiləşdirərək konkret elmi nəticələr əldə edir. 

Belə desək yəqin səhv etmərik ki, 1960-cı illər ədəbiyyatı S.Vurğunun “İnsan” 

dramında qoyduğu “Qalib gələcəkmi cahanda kamal” sualı ilə başlayır. İkinci dünya 

müharibəsinin dəhşətləri, müharibədə milyonlarla insanların məhv olması, 

bəşəriyyətin “soyuq müharibə”yə sürüklənməsi və bu proseslərdə kapitalist ölkələri 

ilə birlikdə sovet ittifaqının da yaxından iştirak etməsi şairdə müəyyən şübhələr və 

suallar yaratmışdı. Həyatı müşahidə qabiliyyətinin yüksəkliyi, poetik istedadının 

intəhasızlığı ona reallıqları qiymətləndirməyə imkan verirdi. Bu sualların bədii-
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estetik vasitələrlə oxuculara çatdırıldığı  “İnsan” dramını sonlandırmağa, özünün 

qoyduğu fəlsəfi suallara cavab tapmağa və bunun poetik, dramatik ifadəsini  

ədəbiyyata gətirməyə ömrü çatmadı. Amma bu sualların nədən qaynaqlandığı, onu 

doğuran səbəblər “S.Vurğunun dramaturgiyası” monoqrafiyasında elmi səviyyədə 

təhlil olunub [119].  

1950-ci illərin mürəkkəb, təzadlı, keşməkeşli ədəbi mühitində Bəkir Nəbiyev 

tənqidçi kimi tanınsa da,  fərdi  üslubu, professional tənqidçilik fəaliyyəti 1960-cı 

illərdən başlayır. Təbii ki, həmin illərdə  sovet cəmiyyətində baş verən ictimai-siyasi 

şərait, cəmiyyətin nisbətən demokratikləşdirilməsi yolunda atılan addımlar təkcə 

bədii təfəkkürdə deyil, eyni zamanda, estetik düşüncədə də öz əksini tapmışdı. Ədəbi 

prosesin canlanmasında, bədii yaradıcılığın ideya-məzmun imkanlarının 

genişlənməsində ədəbi tənqid müstəsna rol oynayırdı. “Yeni nəsil” anlayışı ancaq 

həmin dövrün bədii irsinə şamil edilməklə məhdudlaşmırdı. Dövrün ümumi ədəbi 

prosesindən söhbət gedəndə, ədəbi tənqidə də yeni nəslin gəldiyi müşahidə olunurdu. 

Həmin nəsil olmadan heç bir halda “60-ci illər nəsli” formalaşa bilməzdi. Tənqidçi-

ədəbiyyatşünas Şamil Salmanov bu barədə yazırdı: “Bizdə bəzən iddia edilir ki, 

deyək ki, 60-cı illər nəsr yaxud şeirini təmsil edən nəsil olmuşdur. Ancaq hansısa 

səbəbdən guya 60-cı illər tənqidçilər nəsli olmamışdır. Bu, yanlış, uydurma bir 

qənaətdir. Əslində isə, məhz 60-cı illərdə yeni, daha mütəşəkkil və güclü bir tənqidçi 

nəslinin yetişdiyi, təşəkkül etdiyini düşünməyə hər cür real əsas vardır” [127, s. 125]. 

Artıq 1960-cı illərdəki məqalələri ilə Bəkir Nəbiyev tənqidçi fərdiyyətini sübut 

etdi, ideya-məzmun xüsusiyyətləri ilə yanaşı, sənətkarlıq məsələləri ətrafında maraqlı 

məqalələr yazdı, orijinal fikirlərlə çıxış etdi. Mirvarid Dilbazinin yaradıcılığından 

bəhs edən “Həyat poeziyası” məqaləsində bu cəhət daha aydın görünürdü. Tənqidçi 

Mirvarid Dilbazi yaradıcılığında xalq ruhunun yaşamasını, söz və ifadələrinin canlı 

xalq dilinə yaxın olmasını, təbiət təsvirində, sevgi hisslərinin tərənnümündə real 

həyati müşahidələrdən istifadə etməsini yaradıcılığının müsbət tərəfi kimi 

qiymətləndirirdi. Bu şeirlərdəki həyat materialının yeni olmasını və şairin ona 

münasibətini təqdir etsə də, sənətkarlıq baxımından zəif olan tərəfləri də tənqid 
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etməyi yaddan çıxarmırdı. Şairin “Yeddiilliyin nəğməsi” şeirini ona görə tənqid 

edirdi ki, “yeddiilliyin adını xatırladan birinci misradan  başqa əsərdə onun mövzusu 

ilə bədii cəhətdən əlaqələndirilmiş heç bir şey yoxdur. Aydın deyildirmi ki, kəhrəba 

sünbülləri, nəhayət yenə də dənli sünbülləri, nəhayət yenə də dənli sünbülləri, 

çiçəkləri, gülləri, ağ geymiş çölləri nəzmə çəkildiyi bu şeirin materialı Azərbaycan 

kəndinə birinci traktorun gəldiyi illərin belə nəğməsi olmaq tələblərinə cavab 

vermir” [100, s. 207]. 

Akademikin “Ədəbi düşüncələr” (1971) toplusunda 1960-cı illərin sonunda 

yazdığı məqalələr toplanıb. Klassik və müasir ədəbiyyatın mühüm problemləri, 

ədəbiyyatımızın mövcud vəziyyətinə qayğılı münasibət, ədəbi prosesin əsas 

istiqamətləri bu məqalələrin başlıca problematikasını təşkil edirdi. Problemin 

qoyuluşundan, müəllifin qarşısına qoyduğu məqsəddən aydın görünür ki, tənqidçi 

ədəbi prosesə müdaxilə etməyi bacarır,  müraciət etdiyi mövzuya ciddi yanaşır, 

xüsusən, daim tələbkarlıq göstərir. R.Rzanın poeziyası ilə bağlı olan “Şair-vətəndaş”, 

Ə.Ələkbərzadənin “Müharibə” romanından bəhs edən “Dostluq qalasının əzəməti”, 

böyük ədibimiz M.C.Paşayevin anadan olmasının 60 illiyi münasibəti ilə qələmə 

alınan “Ədibin yaradıcılıq yolu”, Ə.Cəmilin “Seçilmiş əsərlər”inin təəssüratı əsasında 

yazılan “Poema vüsətli şeirlər”, M.Dilbazi poeziyasından bəhs edən “Gözəlliyin 

poeziyası”, uşaq ədəbiyyatının yaradıcılıq problemlərini əhatə edən “Uşaq ədəbiyyatı 

xüsusi qayğı tələb edir”  məqalələri tənqidçinin ədəbi məsələyə fəlsəfi mövqedən 

yanaşdığını bir daha təsdiq etdi. 

 Bu əsərlər ayrı-ayrı yazıçıların həyat və yaradıcılığını əhatə etsə də, əslində 

ədəbi prosesin aydın mənzərəsini göz önünə gətirirdi. Çünki Bəkir Nəbiyev bu 

əsərlərində ancaq bir sənətkarın ədəbi irsini təhlil etməklə işini bitmiş hesab etmir, 

daha çox həmin sənətkarın ədəbi prosesdəki yerini və rolunu müəyyənləşdirir, canlı 

ədəbi prosesin real vəziyyətini əks etdirirdi. Odur ki, bu məqalələrin həm ayrıca hər 

biri, həm də ümumi axarı birbaşa müasir ədəbi prosesin izahına yönəldilmişdi. “Şair-

vətəndaş” məqaləsi xalq şairi Rəsul Rzanın poetik axtarışlarından bəhs edir. Burada 

daha çox şairin yaradıcılığındakı novator xüsusiyyətlər üzərində dayanılır, onu başqa 
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sənətkarlardan fərqləndirən cəhətlərə diqqət yetirilir. Həmin cəhətlərdən ən başlıcası 

müasir insanın gündəlik qayğıları, yüksək vətəndaşlıq hissləri, bəşəri duyğulardır. 

Şairin ilk şeirlərindən 1970-ci illərə qədərki yaradıcılığının inkişaf dinamikasına 

nəzər yetirən tənqidçi humanist və bəşəri mövzular üzərində dayanır, eyni mövqedən 

S.Vurğunun “Ölüm kürsüsü” əsəri ilə R.Rzanın “Almaniya” poemasını müqayisə 

edir.  

Topluda müharibə illərində mətbuatda döyüşçülərimizin bədii surətini yaratmaq 

sahəsində R.Rzanın apardığı yaradıcılıq axtarışlarına da geniş yer verilir, müharibə 

dövrü poeziyasının spesifik cəhətləri, çətinlikləri göz önünə gətirilir. Müəllifə görə, 

həmin illərdə lirikada konkret qəhrəmanlara müraciət olunması sənətkarı yaradıcılıq 

axtarışlarından xilas etmirdi. Həyatın hazır qəhrəmanlıq nümunələri hələ hazır 

poeziya demək deyildi. Bu nümunələri şeir faktına çevirmək bacarığı daha çox işə 

yarayırdı. Beləliklə, B.Nəbiyev həyat həqiqəti ilə bədii həqiqəti birləşdirməyi, onların 

hər ikisindən maksimum dərəcədə faydalanmağı məsləhət görür, müharibə 

mövzusuna və onun bədii həllinə bu mövqedən yanaşırdı. Tənqidçi R.Rza 

yaradıcılığının ədəbi-ənənəvi dəyərlərinə də biganə qalmır, şairin Azərbaycan xalq 

yaradıcılığından, dünya poetik mədəniyyətindən yaradıcı şəkildə faydalandığını 

bildirirdi. M.Füzulinin obrazlı təfəkküründən, M.Ə.Sabirin vətəndaşlıq mövqeyindən 

şairin necə faydalanmasını real və konkret faktlar əsasında elmi ictimaiyyətə 

çatdırırdı. 

“Ədəbi düşüncələr” (1971) tənqid toplusunda müharibə mövzusu xüsusi yer 

tutur. Müharibənin bədii düşüncədəki izləri, insanların şüurunda əmələ gətirdiyi 

dəyişikliklər, müharibə və cəmiyyət, müharibə və insan taleyi yazıçılarımızı 

qayğılandırdığı kimi, tənqidçilərimizin də diqqət mərkəzində idi. “Dostluq qalasının 

əzəməti” yazısında Əbülhəsən Ələkbərzadənin “Dostluq qalası” epopeyasının ideya-

məzmun xüsusiyyətlərindən bəhs olunur. Tənqidçinin mülahizələrindən aydın olur ki, 

yazıçı müharibə mövzusunu yaxşı mənimsəyib, onu bədii təfəkkür işığından 

keçirərək oxuculara çatdırıb. Müharibə mövzusunda “Krım hekayələri” silsiləsi, 

“Oğullar və atalar” povestini yazan Ə.Ələkbərzadənin  bu mövzuya  müraciəti zəruri 
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milli ehtiyacdan irəli gəlirdi. 

Bəkir Nəbiyev romandakı döyüş səhnələrini diqqət mərkəzinə gətirir, burada 

hadisələrin müfəssəl bədii təsvirini müharibədən sonrakı nəsrimiz üçün səciyyəvi 

cəhət kimi qiymətləndirir. Döyüş səhnələrində zahiri əlamətlərə yox, qəhrəmanları 

hərəkətə gətirən, döyüşə ruhlandıran duyğulara, mənəvi amillərə daha çox üstünlük 

verilməsi üzərində dayanılır. Bəzən əsərin uğurlu alınmasının səbəbini müharibə 

mövzusuyla əlaqələndirənlərə də alimin cavabı gecikmir: “Belə düçüncələr tapılır ki, 

guya müharibədən bəhs edən yazıçı üçün oxucunun duyğularına hakim kəsilmək, onu 

öz ardınca çəkib aparmaq bir problem deyil, çünki guya döyüş səhnələri özü istər-

istəməz oxucunu cəlb edir və yazıçının əlavə səylərinə ehtiyac qalmır. Lakin “Dostluq 

qalası”nın müvəffəqiyyəti əsla onun məhz müharibəyə həsr olunduğu ilə izah edilə 

bilməz. Bu sahədə xüsusi səriştəyə malik olduğuna baxmayaraq, Əbülhəsən qüvvətli 

bataliya səhnələri ilə deyil, insan xarakterləri, bəşəri duyğular, dərin psixoloji 

vəziyyətlər təsvir etmək yolu ilə, qüvvətli realizm vasitəsilə əsərini oxunaqlı edir” [98, 

s. 41]. 

Məqalədə “Dostluq qalası” romanındakı obrazların daxili aləminə, 

vətənpərvərliyinə, insani duyğularına hərtərəfli yer verilir. Yazıçı obrazların hər 

birinin daxili dünyasına, əsərdəki mövqeyinə işıq salır, onların hərtərəfli, daha dolğun 

çıxmasına nail olur. Ona görə bildirilir ki, əsərdəki Ağca qarı nə sərkərdə, nə 

partizan, nə də tibb bacısıdır. Dar mənada o, cəbhələrdə döyüşən yüzlərlə qəhrəman 

oğullarımızın birinin anasıdır. Geniş mənada isə bir xalqın qəhrəman, mərd analarının 

ümumiləşmiş obrazı, vətənpərvər insandır. 

 Topludakı “Ədibin yaradıcılıq yolu” məqaləsi yazıçı M.C.Paşayevin 

yaradıcılığı ilə bağlıdır. Məqalədə yazıçının ədəbi fəaliyyət göstərdiyi dövrün ictimai-

siyasi və ədəbi mənzərəsi haqqında dolğun təsəvvür yaradılır, onun “Mirzə”, “Sara”, 

“Həkim Cinayətov”, “İlk günlər” kimi əsərlərində Azərbaycan kəndlərindəki mövcud 

durum göz önünə gətirilir. Tənqidçi qeyd edir ki, kiçik hekayələrdə həyatın geniş 

epik təsvirini verməyin çətinliyini hiss edən yazıçı, nəhayət ki, iri həcmli epik 

əsərlərə keçməyin vaxtı çatdığını düşünür. “Bir gəncin manifesti” əsəri məqalədə 
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M.Cəlalın ən yaxşı əsərləri sırasında göstərilir. Gördüyü, şahidi olduğu hadisələrə 

daha çox meyil etməsi yazıçının ən yaxşı cəhəti kimi qiymətləndirilir: “Manifest” 

ideya-bədii xüsusiyyətləri ilə Mir Cəlalın ən qüvvətli əsərlərindən biridir. Burada 

yazıçı vaxtı ilə şahidi olduğu hadisələri əsərin yazıldığı illərin səciyyəsindən yetkin 

bir sovet sənətkarı kimi mükəmməl bədii vasitələrlə əks etdirə bilmişdir” [98, s. 90]. 

Əhməd Cəmilin yaradıcılığından bəhs edən “Poema vüsətli şeirlər”, Bəxtiyar 

Vahabzadənin şeirlərini təhlil edən “Bir ürəkdə dörd fəsil”, uşaq ədəbiyyatının 

mövcud vəziyyətini göz önünə gətirən “Uşaq ədəbiyyatı xüsusi qayğı tələb edir” 

məqalələri də  professionallığı ilə fərqlənir. Məqalələrdən görünür ki, Bəkir Nəbiyev 

həmişə ümumi, mücərrəd ifadələrdən uzaq durmağa çalışmış,  ədəbi-tarixi faktlara 

daha çox müraciət etmiş, geniş ümumiləşdirmələrə üstünlük vermişdir [118]. 

1960-70-ci illərdə ədəbiyyatşünaslığımızda nəzəri səviyyənin yüksəldilməsində 

Yaşar Qarayevin xidmətlərini ayrıca qeyd etmək olar. İlk  kitablarından olan  “Faciə 

və qəhrəman” (1965) əsərindən məlum oldu ki, o, ənənəvi tənqidi yaradıcılıqdan 

fərqli mövqe nümayiş etdirir. Daha çox fəlsəfi ümumiləşdirmələrə meyil göstəririr.   

Yaşar Qarayev “Faciə və qəhrəman” əsəri ilə ədəbiyyatşünaslığımızda yeni bir 

cığır açdı. Burada  C.Cabbarlının “Solğun çiçəklər”, “Aydın”, “Oqtay Eloğlu”, “Od 

gəlini” və başqa romantik əsərləri geniş aspektdə tədqiqata gətirilir, Azərbaycan 

dramaturgiyasının müxtəlif mərhələlərinin spesifik xüsusiyyətləri aydınlaşdırılır, XX 

əsr dramaturgiyamızın dünya dramaturgiyasında yeri və rolu aşkara çıxarılırdı. 

“Faciə və qəhrəman”da Yaşar Qarayev teatr tənqidçisi statusunu təsdiq etdi. 

“Faciə və qəhrəman”, “Səhnəmiz və müasirlərimiz” (1972) əsərləri sübut etdi ki, 

Yaşar Qarayevi dramaturgiyamızın problem və qayğıları ilə yanaşı, milli teatrın 

mövcud vəziyyəti də narahat edirdi. Bu əsərlərdə Azərbaycan ədəbiyyatında faciə 

janrı, faciənin bir janr kimi yaranması və formalaşmasında ictimai, fəlsəfi və ədəbi 

amillərin rolu haqqında dolğun təsəvvür ortaya qoyulmuşdu.  

Onun əsərlərində Azərbaycan realizminin spesifik xüsusiyyətləri, mərhələ 

təsnifatı, region tipologiyası, Azərbaycan dramaturgiyasında faciə janrının ənənələri, 

C.Cabbarlı dramaturgiyasının milli və ümumbəşəri dəyərləri müasir elmi-ədəbi 
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texnologiyalarla təhlilə cəlb olunmuşdur. Belə nəticə çıxır ki, tənqidçi ancaq yazıçı 

idealının izlənilməsi ilə kifayətlənmir, öz ədəbi konsepsiyasından çıxış edirdi. Elmi 

üslubun publisistika ilə vəhdəti, folklor hikməti ilə akademizmin, yumor, sarkazm 

ruhu ilə təmkinli, obrazlı ifadə tərzinin eyni üslubda birləşməsi onun elmi-ədəbi 

fəaliyyətinin fundamentallığından xəbər verir. O, “Dədə Qorqud” dastanını, Dədə 

Şəmşirin hikmətini, Füzulinin sufizmini, M.F.Axundzadənin müasirlik 

konsepsiyasını, Zəlimxan Yaqubun müasir ənənəvi poeziyanın varisi olmaq iddiasını 

müxtəlif aspektlərdən izah edirdi: “Yaşar Qarayev müasir ədəbi prosesi diqqətlə 

izləyən, bədii düşüncənin nəzəri problemləri ilə müntəzəm məşğul olan, çoxəsrlik 

bədii sərvətimizin də ən yaxşı ənənələrini tədqiq və təbliğ edən istedadlı tənqidçi və 

ədəbiyyatşünas kimi tanınmışdır… Yaşar vətandaşlıq vəzifəsi kimi professional 

tənqidçiliyi özünə əsas ixtisas seçmişdir... Əsil ideyalı tənqid odur ki, orada yazıçı 

şəxsiyyəti, yazıçının gerçəkliyə münasibəti ilə yanaşı tənqidçi şəxsiyyəti, onun 

tənqidçi idealı, həyat həqiqətinə və bədii həqiqətə münasibəti də aydın ifadəsini 

tapmış olsun. Bu keyfiyyət Yaşarın tənqidində güclüdür” [71, s. 3-4]. 

Yaşar Qarayevin “Faciə və qəhrəman” (1965), “Mirzə Fətəli Axundov” (1982), 

“Meyar şəxsiyyətdir” (1988),  “Tarix: yaxından və uzaqdan” (1996), “Min ilin sonu” 

(2000), “Azərbaycan ədəbiyyatı XIX-XX yüzillərdə” (2002) əsərləri onun keçdiyi 

elmi fəaliyyət yolunun ümumi mənzərəsini göz önünə gətirir. “Meyar şəxsiyyətdir” 

kitabının sərlövhəsi tənqidçinin estetik mövqeyinin müəyyənləşməsi kimi 

qiymətləndirilir. O sübut etdi ki, ədəbi prosesdə yazıçı şəxsiyyəti mühüm rol 

oynamaqla bərabər, tənqidçi şəxsiyyəti də həmişə öndə dayanmalı, öz nüfuzunu 

qoruyub saxlamalıdır. Belə olmasa, yazıçı tənqidçinin doğru elmi qənaətlərini də 

qəbul etməz. Ədəbiyyat tariximizin ayrı-ayrı mərhələləri, ədəbi dövrlərin spesifik 

xüsusiyyətləri, ədəbi şəxsiyyət və ictimai mühit amilləri  həmin əsərlərdə təhlil 

olunub. 

Təkcə Yaşar Qarayevin “Realizm: sənət və həqiqət” monoqrafiyası bütün 

dediklərimizin təsdiqi üçün kifayət edər. Dövlət mükafatına layiq görülən “Realizm: 

sənət və həqiqət” (1980) əsərində dünya və Avropa maarifçiliyinə, Azərbaycan 
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maarifçiliyinin tipologiyasına, milli məfkurə və Qərbi Avropa maarifçiliyinə verdiyi 

qiymət, apardığı tipoloji müqayisələr 1980-ci illər Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında 

yeni bir hadisə idi. O dövrün tənqid və ədəbiyyatşünaslığında  bu həqiqət dəfələrlə 

etiraf olunub: “Yaşar Qarayev əsərdən-əsərə inkişaf edən istedadlı alimdir. Onun 

keçən ilin sonunda nəşr edilən “Realizm: sənət və həqiqət (Azərbaycan realizminin 

mərhələləri)” monoqrafiyası buna ən yaxşı sübutdur… Monoqrafiyanı oxuyarkən 

müasir nəzəri-estetik və elmi-metodoloji nailiyyətlərə dərindən vaqif bir tədqiqatçı ilə 

üz-üzə gəlir, onun güclü məntiqinə, tənqidçi-alim düşüncəsinə inanırıq” [158, s. 4]. 

1960-70-ci illərdə ittifaq miqyasında milli ədəbiyyatlarda realizmin yaranması, 

təşəkkülü və müxtəlif inkişaf mərhələləri diqqətlə öyrənilirdi. Moskvada, Daşkənddə, 

Bakıda çağrılan realizm müşavirələri uzun illər realizmin tipologiyasının 

müəyyənləşdirilməsindəki çətinlikləri aradan qaldırdı. Yaşar Qarayevin 

monoqrafiyası, bir növ bu müzakirələrin, mübahisələrin yekunu kimi meydana çıxdı. 

Əsərin Dövlət Mükafatına təqdim olunması da onun ədəbiyyatşünaslığımız üçün çox 

əhəmiyyətli bir əsər olduğunu təsdiqləyir. 

Monoqrafiyanın bizim üçün qiymətli cəhətləri hansılardır sualına belə bir cavab 

vermək olar ki, Yaşar Qarayev 1980-ci illərə qədər ədəbiyyatşünaslığımızda kök 

salan “ünsürlər” nəzəriyyəsini alt-üst etdi. Həmin nəzəriyyəyə əsaslanan 

ədəbiyyatşünaslar klassik romantik poeziyada realizm ünsürləri axtarır, “sərhədsiz 

realizm” prinsipini müdafiə edirdilər. Monoqrafiyada realizm bütöv bir bədii-estetik 

sistem kimi götürülür. Realizmin tipologiyasına, xüsusiyyətlərinə uyğun gəlməyənlər 

“realizmdən təmizlənir” və bildirilir ki, ədəbiyyatda realizmi “ünsür” kimi yox, bədii 

estetik sistem kimi axtarmaq lazımdır.  

Bu prinsipdən çıxış edən Yaşar Qarayev Azərbaycan realizmini üç mərhələyə 

bölür: Birincisi, maarifçi-realist ədəbiyyat; ikincisi, tənqidi realist ədəbiyyat; 

üçüncüsü, sosializm realizmi ədəbiyyatı. Kitabda sadəcə olaraq, realizmin təsnifatı ilə 

məhdudlaşmayan Yaşar Qarayev hər mərhələnin səciyyəvi cəhətlərini, 

özünəməxsusluğunu ədəbi-tarixi faktlara söykənərək əsaslandırır. 
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İ.Qutqaşınlı, M.Ş.Vazeh, A.Bakıxanov yaradıcılığı monoqrafiyada “ilk 

Azərbaycan maarifçiliyi kimi” səciyyələnir. Bildirilir ki, onların yaradıcılığı klassik 

romantik ədəbiyyatdan müasir realist ədəbiyyata keçid mərhələsinin nümunələridir. 

Keçid dövrünə xas olan ziddiyyətlər, romantik dünyagörüşlə realist təfəkkürün qoşa 

davam etməsi onların yaradıcılığında bir müştərəklik yaradıb. Maarifçi-realist 

ədəbiyyatın fövqündə M.F.Axundzadənin ədəbi və fəlsəfi irsi dayanır. Çünki ədibin 

yaradıcılığında realizm “ünsür” səviyyəsində deyil, bədii estetik dünyagörüşü kimi 

özünü göstərir. XIX  əsr Azərbaycan maarifçi-realist ədəbiyyatını təsnif edərkən 

Yaşar Qarayev antik yunan ədəbiyyatından, orta əsrlər intibah mədəniyyətindən, 

Avropa maarifçiliyindən xeyli sayda ədəbi-tarixi faktlara əsaslanır, maarifçi-realist 

ədəbiyyatın dünya bədii mədəniyyətinin nailiyyətləri fonunda meydana çıxdığını 

xatırladır, təhsil, maarif, mədəniyyətin maarifçi realizm olduğunu önə çəkir. 

“Realizm: sənət və həqiqət” monoqrafiyasında realizmin ikinci mərhələsi kimi 

tənqidi realizm göstərilir. “Molla Nəsrəddin” ədəbi məktəbi ilə başlayan bu 

mərhələnin sovet hakimiyyətinə qədər davam etdiyi göstərilir. Sovet hakimiyyətindən 

sonrakı dövr isə sosializm realizmi kimi təqdim olunur. 

Yaşar Qarayev monoqrafiyada təkcə realizmin tarixi və tipologiyasını 

aşkarlamaqla kifayətlənmir, hətta ayrı-ayrı əsərlərin təhlilində heyrətamiz bilik, 

istedad nümayiş etdirir. Çünki Yaşar Qarayevin bir qayda olaraq, sosioloji təhlil 

aparmır, məzmunçuluqdan qaçır və fəlsəfi nöqteyi-nəzərə üstünlük verir, ədəbi 

hadisələri, sosial-ictimai həyatla heyrətamiz şəkildə birləşdirirdi. 

“Realizm: sənət və həqiqət” kitabı, ümumiyyətlə, 1970-80-ci illər ədəbi-nəzəri 

fikrimizin ümumi vəziyyətini aydınlaşdırmaq baxımından maraqlıdır. Bu sözün 

həqiqi mənasında fundamental monoqrafiyadır. Əsərdə Azərbaycan romantik 

poeziyasının  mərhələ tənifatı, Avropa maarifçiliyi ilə Azərbaycan maarifçiliyinin 

milli-mənəvi varisliyi müəyyən ədəbi faktlar və elmi-nəzəri şərhlər əsasında tədqiqat 

predmetinə çevrilmişdi. İlk dəfə idi ki, ədəbiyyatşünaslığımızda novruzəlilik, usta 

zeynallıq fəlsəfi ümumiləşdirmələrlə izah olunurdu. Milli psixologiyanın alt qatlarına 
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enən tədqiqatçı bütöv bir elmi konsepsiyaya əsaslanaraq, XX əsr nəsrimizin, 

dramaturgiyamızın mahiyyətinə işıq salırdı. 

Yaşar Qarayev ancaq ədəbiyyat mütəxəssisi olmaqla kifayətlənmirdi. O, həm də 

ictimai-fəlsəfi fikrimizin zənginləşməsində, yeniləşməsində əvəzsiz xidmət göstərir, 

ədəbi materiallara dövlətçilik mövqeyindən yanaşır, milli ideologiyanın əsaslarını üzə 

çıxarmağa can atırdı. 

Realizmin təsnifatı məsələlərindən danışılarkən Kamil Quliyevin 

“Ədəbiyyatımızda sosialist realizmi” (1988) monoqrafiyasının adını çəkməmək 

olmaz. Əsərdə Azərbaycan ədəbiyyatında sosialist realizminin yaranma tarixi və 

formalaşma prosesi tədqiq olunmuş, həmçinin gələcək inkişaf perspektivləri sovet 

ideologiyasının tələbləri səviyyəsində işıqlandırılmışdır.  

Sosialist realizmi problemləri haqqında yazılan monoqrafik tədqiqatlardan Asif 

Əfəndiyevin “Предистория и становление социалистического реализма в 

Азербайджанской литературе” (1971) əsəri xüsusilə diqqəti cəlb edir. Burada XX 

əsr Azərbaycan tənqidi realizminin və romantizminin sosialist realizminin 

formalaşmasında mühüm rol oynamış bəzi xüsusiyyətləri, 1920-ci illər ədəbiyyatında 

yeni estetik ideal, miqyaslı qəhrəmanlar və situasiyalar, “kiçik” qəhrəmanın böyük 

dünyaya çıxması, Azərbaycanda sosialist realizminin təşəkkülündə rus sovet 

ədəbiyyatının rolu araşdırılmışdır.  

 Müəyyən bir zaman kəsiyindəki fəaliyyəti dövründə Şamil Salmanov 

Azərbaycan ədəbi-nəzəri fikir tarixinin və nəzəriyyəsinin hazırlanması işinə fəal 

müdaxilə etmiş, elmi-nəzəri səviyyənin yüksəldilməsinə xidmət göstərmişdir. 

Tənqidçi  həmişə tədqiqat predmeti kimi götürdüyü ədəbiyyat tarixi materiallarına 

yüksək estetik prizmadan, dünya ədəbiyyatşünaslığının müasir standartları 

baxımından yanaşmağı bacarmışdır. Filoloji fikrimizin müxtəlif məsələləri, 

ədəbiyyatşünaslığın  nəzəri problemləri, yaradıcılıqda  bədii üslub, ənənə və 

novatorluq, bədii metod və janr, tənqid və ədəbi proses, tənqidin ədəbi prosesdə rolu 

haqqında Şamil Salmanovun sistemli tədqiqatları müasir ədəbiyyatşünaslıq 

məktəbimizin nəzəri bazasının möhkəmləndirilməsi işində xeyli rol oynamışdır. 
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İkicildlik “Azərbaycan sovet ədəbiyyatı tarixi” (1967) əsərinin hazırlanması, 

ədəbi ictimaiyyətə çatdırılmasında Şamil Salmanovun əməyi böyükdür. “Azərbaycan 

sovet şeirinin ənənə və novatorluq problemi” (1980), “Poeziyanın kamilliyi” (1985) 

(Y.Qarayevlə birlikdə), “Müasirlik mövqeyindən” (1982), “Poeziya və tənqid” 

(1987), “Akademik Kamal Talıbzadə” (1998), “Tənqidçi və ədəbi proses” (akademik 

B.Nəbiyevin ədəbi-elmi fəaliyyəti və tənqidi görüşləri) (2001) monoqrafiyaları və 

100-dən artıq elmi məqaləsi göstərdi ki, o, daim ədəbiyyatşünaslığın aktual 

məsələlərinə meyil göstərib, ədəbi prosesin izahında həssaslıq və qayğıkeşlik 

nümayiş etdirib. 

Ş.Salmanovun adı və imzası professional ədəbiyyat tənqidçisi statusuna  

uyğundur. Keçən əsrin 20-ci illərindən üzübəri Azərbaycan poeziyasının novatorluq 

tendensiyasının, yeni yaradıcılıq istiqamətlərinin elə bir sahəsi yoxdur ki, o, buna 

reaksiya verməsin və yaxud bu mövzuda çıxış etməsin.  Alim AMEA-nın Ədəbiyyat 

İnstitutunun 1970-80-ci illərdə nəşr etdirdiyi “Ədəbi proses” məcmuələrində konkret 

zaman kəsiyində milli poeziyamızın ədəbi-tarixi prosesdə rolu, onun ayrı-ayrı 

simalarının poetik yaradıcılıq manerası barəsində ətraflı və məzmunlu təhlillər aparıb. 

Həmin illərdə Azərbaycan poeziyasında yeni canlanma, novatorluq meyilləri, şeirin 

dövrün sosial-mənəvi həyatına fəal müdaxiləsi diqqəti daha çox cəlb edirdi. 

1970-ci illərdə çapdan çıxan “Ədəbi proses” məcmuələrində illik poetik 

yaradıcılığın təhlillərini çox vaxt Şamil Salmanov gerçəkləşdirib. Bu təhlil və 

ümumiləşdirmələrdə poetik təfəkkürün qaynaqları, yeni yaradıcılıq axtarışları öz 

əksini tapıb, poeziyada ənənə və novatorluq probleminə müasir elmi-nəzəri 

kontekstdə yanaşılıb. 1979-cu ilin ədəbi prosesindən bəhs edən “Poeziya” məqaləsini 

diqqətlə nəzərdən keçirsək, bunu bir daha da yəqinləşdirmək mümkündür. Məqalədə 

təkcə bir ilin ədəbi yekunları təhlil olunmur. Daha çox 1970-ci illər poeziyasının milli 

və ümumbəşəri dəyərləri, ədəbi-tarixi prosesin növbəti onilliyinin perspektivləri üzə 

çıxarılır, başa çatmaqda olan 70-ci illər Azərbaycan poeziyasına ümumittifaq ədəbi-

tarixi prosesinin tərkib hissəsi kimi yanaşılır, bu poeziyanın daxili 

qanunauyğunluqları, milli zəmini aşkara çıxarılır. 
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 “Azərbaycan sovet şeirinin ənənə və novatorluq problemi” əsəri əslində milli 

ədəbiyyatın tarixi inkişafının nəticələrinin ümumiləşdirilməsi ilə əlaqədardır. Burada 

ədəbi ənənədən gələn müsbət tendensiyalar izlənilməklə yanaşı, ədəbiyyatda yaranan 

novator məzmun və ideyalar da diqqətdə saxlanılır. 1960-80-ci illər poeziyasında 

ənənəvi şeirlə sərbəst şeirin paralel şəkildə davam etməsi, birinin digərini izləməsi, 

qarşılıqlı faydalanması ön plana keçir. Daha çox R.Rza, Ə.Kərim, Ə.Salahzadə, 

F.Qoca, F.Sadıq və sair şairlərin yaradıcılığındakı yeni məzmun və forma diqqət 

mərkəzinə gətirilir. Şamil Salmanov ənənə və novatorluğun vəhdətini, bu prosesdə 

ictimai mühitin rolunu belə qiymətləndirirdi: “Aydın məsələdir və sübut etməyə 

ehtiyac yoxdur ki, hər bir bundan əvvəlki dövrün incəsənəti onu doğuran, onu öz 

təcrübəsi ilə qidalandıran tarixi dövrün fikri-mənəvi  mündərəcəsini, insanların 

ictimai əlaqə və münasibətlərini əhatə etməsi ilə özündən sonrakı bədii inkişaf üçün 

təsir və əhəmiyyətini, estetik ləyaqətini qoruyub saxlayır. İctimai şüurun digər 

formaları ilə müqayisədə incəsənət bu üstünlüyə yalnız bir şeylə – həyat həqiqətini, 

insanı konkret- hissi formada qavramaqla, obrazlı idrakla nail olmuşdur” [126, s. 8]. 

Problemi daha ardıcıl, sistemli izləmək üçün ən əvvəl alimin “Azərbaycan sovet 

şeirinin ənənə və novatorluq problemi” monoqrafiyasına diqqət yetirək. Əsərdə 1920-

30-cu illər Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında ənənə və novatorluq probleminin həlli 

əsas tədqiqat predmeti kimi götürülüb. Müəllif yeni Azərbaycan şeirində novatorluq 

meyillərini dövrün, zamanın diqtəsi kimi qəbul etməklə yanaşı, ədəbi ənənələrin 

qarşılıqlı əlaqəsinə və ədəbi-tarixi varisliyə də eyni qayğı və həssaslıqla yanaşıb. 

Keçən əsrin 20-30-cu illəri milli ədəbiyyatşünaslığın yaranma, təşəkkül və 

ədəbi-tarixi prosesdə özünütəsdiq mərhələsidir. Son dərəcə maraqlı, ədəbi 

mübarizələrlə müşaiyət olunan bu dövrün ədəbiyyatşünaslığında yeni şeirin ideya-

poetik təcrübələrinin ümumiləşdirilməsi, inqilabi estetikanın prinsipləri və bunun 

ədəbi prosesə tətbiqi, tənqidin klassik irsə münasibətdə nihilist mövqeyi “Azərbaycan 

sovet şeirinin ənənə və novatorluq problemi” kitabında diqqəti cəlb edən 

cəhətlərdəndir. 
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Şamil Salmanovun  “Müasir Azərbaycan ədəbi tənqidinin təşəkkülü və inkişaf 

meyilləri” tədqiqat əsərində milli filoloji fikrimizin böyük bir mərhələsi tədqiqat 

predmeti kimi götürülür, ədəbi mərhələlərin tipoloji xüsusiyyətləri haqqında dolğun 

təsəvvür formalaşdırılmaqla bərabər, eyni zamanda, ayrı-ayrı tənqidçilərin ədəbi 

prosesdəki rolu müəyyənləşdirilir. Diqqət etsək görərik ki, bu tədqiqat sahələri 

müxtəlif olsa da, əslində mühüm ədəbiyyatşünaslıq məsələləri ilə bağlıdır. 

Ədəbi tənqidimizin bütöv bir mərhələsinin ayrı-ayrı görkəmli şəxsiyyətlərinin – 

Ə.Nazimin, M.Quliyevin, M.Rəfilinin, H.Zeynallının, M.C.Cəfərovun, 

K.Talıbzadənin, B.Nəbiyevin ədəbiyyat tarixçiliyimizin və ədəbi tənqidimizin 

inkişafındakı rolu və mövqeyinə o, müxtəlif tədqiqat əsərlərində dəfələrlə qayıdıb, 

respublika mətbuatında bu barədə onlarca sanballı elmi məqalələr dərc etdirib. 

Tənqidçi müraciət etdiyi ədəbi şəxsiyyətlərin yaradıcılığını ədəbi mühit kontekstində 

təhlil etməyə nail olub. 

Ş.Salmanov Azərbaycan ədəbi tənqidində sərbəst şeirin tarixi və nəzəriyyəsi ilə 

ən çox və ardıcıl məşğul olan bir tədqiqatçıdır. Sərbəst şeirimizin ilk və ən gözəl 

nümunələrini yaradan M.Rəfili, R.Rza, M.Müşfiq haqqında ən dəyərli və qiymətli 

məqalələri də o yazıb. Müxtəlif illərdə sərbəst şeirə qarşı yönələn total və ifrat 

hücumlara tənqidçi vaxtında layiqli cavab verib,  ədəbiyyatımızda bu yeni meyli daha 

da qüvvətləndirərək, onun aparıcı poetik istiqamətlərindən birinə çevrilməsində 

müstəsna xidmətlər göstərib.  

Tədqiqatçı alimin “Akademik Kamal Talıbzadə” (1998) monoqrafiyası da ədəbi 

ictimaiyyət tərəfindən rəğbətlə qarşılanıb. Onu da qeyd edək ki, monoqrafiyada ancaq  

Kamal Talıbzadənin elmi-ədəbi fəaliyyətindən bəhs olunmur. Keçən əsrin ilk 

onilliklərindən  bu günə kimi ədəbiyyatşünaslığımızın keçdiyi inkişaf mərhələləri  və 

bu dövrlərdə fəaliyyət göstərən tənqidçilərin fərdi elmi üslubu tədqiqata gətirilir. 

Kitabda akademikin ömür yolu, ədəbiyyatşünaslıq fəaliyyəti, tənqid tariximizin 

yaradılmasında əvəzolunmaz xidmətləri və onun ədəbi əlaqələrin inkişafındakı 

gördüyü işlər müasir ədəbiyyatşünaslığın standartları baxımından izlənilir [117]. 

Düzdür, çap olunduğu ilinə görə tədqiqatımızın kənarında qalsa da, monoqrafiyada 
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tədqiqat illərimizdən geniş bəhs edildiyinə görə, akad. Kamal Talıbzadənin 

yaradıcılığının ən qaynar vaxtının 1960-80-ci illərə təsadüf etdiyinə görə əsərdən bir 

neçə kəlmə ilə bəhs etdik.  

Müasir dövrdə Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığının ən aparıcı, ən öndə gedən 

simalarından biri, çoxsaylı tədqiqatları ilə nəinki ölkəmizdə hətta onun hüdudlarından 

kənarda da sayılıb seçilən elm adamlarından biri olan akademik İsa Həbibbəylinin 

elmi fəaliyyəti çoxşaxəli və zəngindir. O, ədəbiyyatşünaslığımızın bütün sahələrində 

eyni professionallıq, məsuliyyət və ciddiyyətlə tədqiqatlar aparır, öz alim sözünü 

deyir. XX əsrin son 30 ilində onun çap olunmuş çoxsaylı elmi məqalə və tezisləri, 

monoqrafiyaları ədəbiyyatşünaslıq tariximizin sözügedən illərində dəyərli elm 

adamının ədəbiyyatşünaslığın hər bir sahəsi - ədəbiyyat tarixi, ədəbiyyat nəzəriyyəsi, 

ədəbi tənqid və mətnşünaslıq üçün yorulmaz, məsul fəaliyyətinin ifadəsidir.  Onun 

“Ədəbi yüksəliş” (1985),  “Cəlil Məmmədquluzadə” (1987), “Cəlil 

Məmmədquluzadə və ədəbi mühiti” (1990), “XX əsr Azərbaycan yazıçıları” (1992), 

“Cəlil Məmmədquluzadə: mühiti və müasirləri” (1996), “Ustad Məhəmmədhüseyn 

Şəhriyar” (1999), “Məhəmmədağa Şaxtaxtlı” (2011), “Böyük ədəbiyyat nəhəngi” 

(2012), “Akademik Səməd Vurğun Vəkilov” (2015) və s. əsərləri ədəbiyyatşünaslıq 

tariximizin çoxşaxəli problemlərinə həsr olunub. “Romantik lirikanın imkanları” 

(1984), “Ədəbiyyat nəzəriyyəsi” (metodik göstəriş) (1985) və bu kimi bir sıra 

kitabları ədəbiyyat nəzəriyyəsinin ən mükəmməl örnəkləri sırasındadır. 

Akademik İsa Həbibbəylinin elmi-ictimai fəaliyyətinin müəyyən bir dövrü 

1970-80-ci illərə təsadüf edir. Onun fəaliyyətinin formalaşmasında, mübariz 

keyfiyyətlər qazanmasında akademik M.C.Cəfərovun, A.Zamanovun rolu böyükdür. 

Bu iki tanınmış ədəbiyyatşünas alim onun bugünkü parlaq elm yolunun 

müəyyənləşməsində yaxından iştirak etmişdilər. 

O, yaradıcılığa gələndə Əflatun Məmmədov Abdulla Şaiqin, Əziz Mirəhmədov 

Məhəmməd Hadinin, Məmməd Cəfər Hüseyn Cavidin, Kamal Talıbzadə Abbas 

Səhhətin romantik yaradıcılığını artıq tədqiq etmiş, bu sahədə bu gün üçün də kifayət 

qədər aktual olan elmi əsərlər ərsəyə gətirmişdilər. Mir Cəlal isə “Azərbaycanda 



 
 

118 
 

ədəbi məktəblər” mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdi. Lakin bu 

tədqiqatlar işin başlanğıcı idi. Onlar XX əsr romantizminin tipologiyasını 

müəyyənləşdirmək, onun fəlsəfi və bədii estetik məzmunu ədəbi mühitə gətirmək 

baxımından ilkin zəmin yaratmışdılar. Bununla belə əsrin sonlarına qədər romantik 

ədəbiyyatın sistemli və elmi şəkildə öyrənilməsi həyata keçirilməmişdi. Bu məsələ 

İsa Həbibbəylinin nəzərindən yayınmamışdır. O, sosializmin ənənəvi tipik təhlil 

xüsusiyyətlərindən uzaqlaşıb, yeni metodik istiqamətin – əsərdə sənətkarlıq 

məsələlərinin, poetikanın mühüm amil olduğunu tədqiq edən ilk alimlərimizdəndir. 

Bu barədə romantik lirikanın önəmli tədqiqatçılarından Əziz Mirəhmədov yazırdı: 

“Namizədlik əsərində İ.Həbibbəyli yazıçılardan H.Cavid, Ə.Hüseynzadə, M.Hadi, 

A.Səhhət, A.Şaiq, A.Divanbəyoğlu və başqalarının romantizm üslubunda olan 

əsərlərinin spesifikasını, müştərək və fərqləndirici cəhətlərini açmışdır. 

Dissertasiyasında müəllif romantizm üçün səciyyəvi ideya-mövzularla bərabər bədii 

ifadə, üslub, məcazlar sistemi haqqında da elmimiz üçün yeni, əhəmiyyətli fikirlər 

ortaya atır, bəzi məsələlərdə həmkarları ilə polemika aparır” [91, s. 5]. 

İsa Həbibbəyli Əmin Abid, Salman Mümtaz, Firidun bəy Köçərli, Feyzulla 

Qasımzadə, Məmməd Cəfər Cəfərov, Abbas Zamanov, Kamal Talıbzadə kimi nəhəng 

ədəbiyyatşünasların elmi irslərinin layiqli davamçısıdır. O, adlarını çəkdiyimiz bu 

elm adamlarının yaradıcılıqlarına dərindən bələd olan alim kimi dayanmadan 

yeniliklər etməyə çalışır, ədəbiyyatşünaslıq elminin tədqiq olunmamış sahələrində 

dəyərli elmi əsərlər yazır, daim arxiv materialları üzərində işləyir. Bu, əlbəttə, ağır 

zəhmətin, tələbkarlığın, əzmin göstəricisidir və hər bir tədqiqatçıya müəssər olmayan 

önəmli xüsusiyyətdir. Akademik daim yeni ədəbi faktlar üzərində işləyir, bu faktları 

ədəbi-nəzəri təfəkkürün süzgəcindən keçirərək, uğurlu elmi tədqiqat işləri ərsəyə 

gətirir.   

Bu baxımdan araşdırdığımız zaman kəsiyində tədqiq edərək elmi ictimaiyyətin 

ixtiyarına verdiyi məqalə, monoqrafiya və dərsliklər yüksək marağa səbəb olmuşdur. 

“Romantik lirikanın imkanları” (1984), “Ədəbiyyat nəzəriyyəsi” (1985), “Ədəbi 

yüksəliş” (1985), “Cəlil Məmmədquluzadənin həyat və yaradıcılığının əsas tarixləri” 
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(1986), “Cəlil Məmmədquluzadə” (1987) kimi kitabları hər kəsə bəlli olan sosioloji 

metodun araşdırma yollarından fərqli olaraq, milli azərbaycançılıq ideyalarına 

əsaslanaraq yazılmışdır.  

Yaradıcılığa 1970-ci illərdə başlayan İsa Həbibbəyli 1980-ci ildə “XX əsrin 

əvvəlləri Azərbaycan romantik lirikası” mövzusunda namizədlik dissertasiyası 

müdafiə etmişdir. 1984-cü ildə nəşr etdirdiyi “Romantik lirikanın imkanları” 

monoqrafiyasında XX əsr Azərbaycan romantik şeirinin ideya-bədii keyfiyyətləri, 

xüsusilə romantizmdə lirikanın yeri və mövqeyi məsələləri tədqiq olunmuşdur. 

Müəllif qeyd edirdi ki, romantik lirikanı təmsil edən H.Cavid, A.Səhhət, M.Hadi, 

A.Şaiq kimi sənətkarların əsərləri haqqında ilk mülahizələr hələ XX əsrin ilk 

onilliyində söylənilmişdir. Tədqiqatçı XX əsr Azərbaycan romantik lirikasını novator 

keyfiyyətli poeziya hesab edir, sosial həyatın mühüm problemlərini əks etdirdiyinə, 

ideyalar aləminin zənginliyinə görə üç istiqamətdə inkişaf etdiyini qeyd edirdi: 

“1.Sosial-fəlsəfi lirika; 2. Əxlaqi-tərbiyəvi, yaxud maarifçi lirika; 3. Aşiqanə-

məhəbbət lirikası” [52, s. 13]. Qeyd edək ki, İ.Həbibbəyliyə qədər realist şeirdən 

fərqli olaraq romantizmin ideya-estetik prinsipləri sistemli şəkildə araşdırılmamış, 

əksər hallarda ümumi anlayışlar, zahiri parametrlər qiymətləndirilmiş, romantik 

estetikada xəyal, ideal kimi prinsiplər cəmiyyət hadisələrindən uzaqlığa aparan 

meyillər kimi dərk edilmişdir. Alim bunun yanlış olduğunu, romantik lirikada 

maarifçi-demokratik ideyaların geniş yayıldığını əsaslı faktlarla elmi ictimaiyyətin 

diqqətinə çatdırdı. Yuxarıda qeyd edilən bölgü də romantik lirikanın öyrənilməsində 

yenilik idi.  

Alim sosial-fəlsəfi lirikaya vətənə atəşli məhəbbəti, onu çapıb-talayanlara qarşı 

dərin nifrəti əks etdirən şeirləri (A.Səhhətin “Vətən”, H.Cavidin “Könlüm quşu...” və 

s. şeirlər ), vətən mövzusunun ayrılmaz hissəsi olan peyzaj lirikasını,  (A.Səhhət “Ölü 

şəhər”, “Şamaxı zəlzələsi”, H.Cavid “Bakıda” və s. şeirlər), müharibə və inqilab 

mövzusunu (M.Hadi “Əlvahi intibah” poeması, H.Cavid “İblis” faciəsi) aid edirdi. 

İkinci istiqamətdən danışarkən İ.Həbibbəyli XIX əsr maarifçilərini fərqləndirən əsas 

xüsusiyyət kimi köhnəliyi inkar etmək, yaramaz qanunlara əsaslanan ictimai 
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gerçəkliklərlə barışmamağı, təlim-tərbiyə sisteminin dəyişdirilməsini arzulamağı bu 

dövr maarifçilərinin əsas məfkurəsi kimi vurğulayırdı. Onun fikrincə, əxlaqi-

tərbiyəvi, yaxud maarifçi lirikada məktəbə, elmə, mədəni tərəqqiyə çağırış ideyası 

(A.Şaiqin “Layla”, “Şikayətlərim”, “Gələcək qorxusu”, “Hər şey köhnə”, M.Hadinin 

“Bir ah məzlumanə”,  “Dün və bu gün”, “Təraneyi-milli”, “Amali-tərəqqi”, 

A.Səhhətin “Nidayi-millət, yaxud amali-vətənpəranə” və s. şeirləri) aparıcı mövqedə 

dururdu. 

Romantizm ədəbi cərəyanının nümayəndələrinin şeirlərində bizim də fikrimizcə, 

əsas və ən güclü istiqamət məhəbbət lirikasıdır. Lakin aşiqanə-məhəbbət lirikasının 

qeyd edilən dövrdə yaşayıb yaradan sənətkarların yaradıcılıqlarının ilk dövrlərində 

daha çox əks olunduğu, sonradan azaldığı İ.Həbibbəylinin diqqətindən 

yayınmamışdır: “Əslində romantik lirikada sevgi, məhəbbət şeirləri getdikcə həm 

azalmış, həm də yaranan təsadüfi nümunələr xalis məhəbbət duyğularından, aşiq-

məşuq münasibətlərindən ibarət olmamış, bəlkə ictimai motivləri mənalandırmaq 

üçün ədəbi vasitə xarakteri daşımışdır. Bu yolla Füzulinin həmişə “sözü aşiqanə 

olan” lirik qəhrəmanı ideal həqiqət axtarıcısı biçimində yenidən meydana çıxmışdır” 

[52, s. 43]. Fikrimizcə, bununla qismən razılaşmaq olar. Onunla razıyıq ki, o dövr 

romantikləri məhəbbət mövzusundan ictimai motivi mənalandırmaq üçün bir priyom 

kimi müəyyən qədər istifadə ediblər. Lakin bunu onların hamısına və bütün 

yaradıcılıqlarına şamil etmək məsələsində bir qədər tərəddüd edirik. Xüsusilə, 

H.Cavid yaradıcılığını bu baxımdan müəyyən qədər istisna etmək tərəfdarıyıq. Alim 

qeyd edir ki, romantik qəhrəman sevginin mənasını düzgün anlasa da, bu eşqə 

qovuşmaq üçün fədakarlıq göstərmir. Lakin “Mənim Tanrım gözəllikdir, sevgidir” 

deyən H.Cavid dünyanın yenidən yaşanılan bir yer  halına gəlməsi üçün ən gərəkli 

şeyin məhəbbət olduğunu yaxşı dərk edirdi, həm də tək  bir fiziki şəxsə yox, 

ümumilikdə bəşəriyyətə olan məhəbbət.  

Romantik lirikada poetik novatorluqdan bəhs edən akademik burada aşıq şeir 

şəkillərinin, klassik poeziya janrlarının hələ də işləndiyini qeyd etsə də, yeni və 

keyfiyyətli – tərbi-“dördləmə”, sonet, şərqi kimi janrların daha üstün tutulduğunu 
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maraqlı nümunələrlə sübuta yetirirdi. Bunlar tam mükəmməl janrlar olmasalar da, 

yeni olmaları baxımından ictimai-ədəbi mühitin diqqət mərkəzində idi. Kitabda 

romantik lirikada fərdi poetik üslublar haqqında danışan ədəbiyyatşünas 

romantiklərin hər birinin özünəməxsus üslublarının xüsusiyyətlərini araşdırmışdır. 

Kitab haqqında Teymur Kərimli yazırdı: “XX əsrin ilk onilliklərində yaranmış 

romantik lirikanın əksər örnəkləri indiki nəsillər tərəfindən çətin anlaşılan ərəb-fars 

tərkibləri, klassik ədəbiyyatda işlənən müxtəlif fəlsəfi və başqa elm sahələrinə aid 

terminlərlə, dini-mifik, dini-realist obrazlarla zəngindir. Xüsusən görkəmli romantik 

sənətkarımız Məhəmməd Hadi bu sahədə özünəməxsus  “yədi-beyza” göstərməsi ilə 

fərqlənir. Bütün bu qəliz dilli, bol terminli mətnlər arasında peşəkar səviyyədə baş 

çıxarmaq ücün, təbii ki, təkcə o dövrdə poeziyada işlənən ərəb-fars sözlərini, tərkib 

və izafətləri deyil, ümumiyyətlə klassik ədəbiyyatı, Şərq və Qərb fəlsəfi fikrinin 

aparıcı əsərlərini dərindən bilmək tələb olunur ki, “Romantik lirikanın imkanları” 

müəllifi öz əsəri ilə bu tələblərə yüksək səviyyədə cavab verdiyini sübuta yetirmişdir” 

[69, s. 113]. 

Akademikin tərtibatçısı olduğu “Ədəbiyyat nəzəriyyəsi” metodik göstərişi 5 

bölmədən ibarətdir. Burada ədəbiyyat nəzəriyyəsinin tədqiqat obyekti, bağlı olduğu 

elm sahələri, bədii əsərləri öyrənmə metodları, ədəbi-nəzəri fikrin inkişaf mərhələləri, 

ədəbiyyatın özünəməxsus  xüsusiyyət və prinsipləri, nəzm və nəsr anlayışları, ədəbi 

növlər və janrlar, yaradıcılıq metodları, üslub və cərəyanlar haqqında elmi 

ümumiləşdirmələr aparılmış, sxem və cədvəllər əsasında konkret qruplaşdırmalar öz 

əksini tapmışdır. Ali məktəb müəllimlərinin işinə kömək baxımından bu kitabça çox 

dəyərli mənbə sayılır. Hələ 1970-1980-ci illərdə realist nəsrimizin, 

dramaturgiyamızın və milli mətbuatımızın ağır yükünü uzun illər çiynində daşıyan 

Cəlil Məmmədquluzadə haqqında araşdırmalara başlayan akademik İ.Həbibbəyli 

klassik irsin tədqiq edilməsində və dəyərləndirilməsində daha mükəmməl 

texnologiyaları müəyyənləşdirməyə nail olub. Ömrünün uzun illərini bu ədəbiyyat 

nəhənginin, İsa Həbibbəylinin təbirincə desək, “Molla Nəsrəddinçilərin ağsaqqalı”nın 

ədəbi-publisistik yaradıcılığının tədqiqinə həsr edib, onun mükəmməl bioqrafiyasını 
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yaradıb və yeni əsrin əvvəllərində də onu mükəmməlləşdirmək işini davam 

etdirmişdir. Tədqiqatımızın mövzusu olan illərdə bu mövzuya həsr etdiyi xeyli sayda 

tədqiqat işlərini – “Ədəbi yüksəliş” (1985), “Cəlil Məmmədquluzadənin həyat və 

yaradıcılığının əsas tarixləri” (1986), “Cəlil Məmmədquluzadə” (1987) kitablarını 

nəşr etdirmişdir. İsa Həbibbəylinin yaradıcılığındakı bu kəskin keçid – romantik 

lirikadan realist ədəbiyyata, xüsusilə də, nəsrə və dramaturgiyaya keçid tədqiqatçıdan 

böyük təcrübə, dərin mütaliə, elmi-ədəbi qaynaqlara yaxından bələd olmaq, iki fərqli 

yaradıcılıq üsulunun tipologiyasını, spesifik cəhətlərini, qanunauyğunluqlarını 

müəyyən etmək alimdən ciddi elmi hazırlıq tələb edir. Burada xüsusi vurğulanmalıdır 

ki, o, bu iki ədəbi cərəyanın tək bir nümayəndəsinin yox, onlarla ədəbi simanın 

yaradıcılığını öyrənmiş, tədqiq etmiş, arxiv materiallarını araşdırmış, hər birinə fərdi 

həssaslıqla yanaşmışdır.   

Tədqiqatçının “Ədəbi yüksəliş” (1985) kitabında C.Məmmədquluzadə, H.Cavid, 

M.S.Ordubadi, Ə.Qəmküsar, M.T.Sidqi, E.Sultanov və başqalarının maarifçilik və 

mollanəsrəddinçilik mövqeləri, onların teatr, məktəb, mətbuat, yeni ədəbiyyat 

uğrunda apardıqları ardıcıl mübarizə müəyyən sistem halında ümumiləşdirilmişdir 

[113].  

1960-80-ci illərdə uzun illərdir tədqiqata möhtac olan ədəbiyyat tariximizə yeni 

ruh, fərqli baxış müstəvisi gətirildi. Artıq bəhs etdiyimiz kimi bu otuz il bir-birindən 

fərqli illər idi. Ədəbiyyatşünas alimlər də dövrün qoyduğu tələblərə uyğun 

davranaraq ədəbiyyat tariximizi daha müasir, daha sistemli, daha ardıcıl araşdırmağa 

çalışırdılar, buna aparan əsas yol da ayrı-ayrı sənətkarların həyat və yaradıcılığına 

həsr olunan monoqrafiyalar idi. Bu baxımdan tədqiq edilən illərdən xeyli öncə də və 

xeyli sonra da monoqrafiya yaradıcılığı prioritet məqam kimi diqqət mərkəzində idi.  

  

3.3. Bədii estetik dəyərlərə ədəbiyyatşünaslıqda verilən qiymət 

Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı klassik irsin tədqiqini həmişə aktual bir məsələ 

kimi diqqət mərkəzində saxlayıb. Təbii ki, ədəbi irs ədəbi-nəzəri fikrin tükənməz 

xəzinəsidir. Tənqid klassik ədəbi irsi öyrənməklə öz nəzəri bazasını genişləndirir, 
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yeni konsepsiyalarla zənginləşir. 1980-ci illərdə də ədəbiyyatşünaslığın klassik irsə 

təmasları davam etdirilirdi, yeni monoqrafiyalar, məqalələr, portret oçerklər meydana 

çıxırdı. Artıq bu dövrdə ədəbiyyatşünaslığın üç sahəsi ədəbi tənqid, ədəbiyyat 

tarixçiliyi və ədəbiyyat nəzəriyyəsi vəhdət halında birləşərək klassik ədəbi irsin 

öyrənilməsində yeni bir cığır açdı. Yaşar Qarayevin “Realizm: sənət və həqiqət” 

(1980), Abbas Zamanovun “Sabir bu gün” (1985), Mirəli Seyidovun “Azərbaycan 

mifik təfəkkürünün qaynaqları” (1983), “Qızıl döyüşçünün taleyi” (1984), 

“Azərbaycan xalqının söykökünü düşünərkən” (1989), Xeyrulla Məmmədovun 

“Sultan Məcid Qənizadə” (1983), “Əkinçi”dən “Molla Nəsrəddin”ə qədər” (1986), 

Əziz Mirəhmədovun “Azərbaycan ədəbiyyatına dair tədqiqlər” (1983), Bəkir 

Nəbiyevin “Firidun bəy Köçərli” (1984), İsa Həbibbəylinin “Romantik lirikanın 

imkanları” (1984) əsərləri göstərdi ki, artıq Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı həm 

ədəbi-tarixi fakt, həm də nəzəri axtarışlarında yeni bir zirvəyə qalxıb.  

1980-ci illərdə ədəbiyyatşünaslığımızda mifə, tarixi keçmişə qayıdış kütləvi hal 

aldı. Bu milli özünüdərkin, milli oyanışın ilkin mərhələsi kimi özünü göstərirdi. Mif 

bütün dövrlər üçün yaddaşdır, tarixdə daşlaşan milli-mənəvi dəyərlərdir. Hansı xalqın 

mifologiyası, folkloru qədim olubsa, həmin xalqın ədəbiyyatının sonrakı ədəbi 

mərhələləri də güclü olub. Bu cəhətdən türk mifoloji sisteminin qədimliyi, zənginliyi 

danılmazdır. Mirəli Seyidov ədəbiyyatşünaslığımızın həmin sahəsinin yaranması və 

təşəkkülündə xüsusi rol oynayıb. O, “Azərbaycan xalqının söykökünü düşünərkən” 

(1989) monoqrafiyasında mifik obraz, rəmz, simvollar sisteminə əsaslanaraq, türk 

etnogenezisinin mahiyyətini üzə çıxarıb, tarixi hadisələrdəki, qədim yazılardakı, sənət 

abidələrindəki ümumi qanunauyğunluğu təfəkkür prizmasından keçirərək, ümumtürk 

mədəni-mənəvi dəyərlərinin müştərəkliyi nəticəsinə gəlmişdir. Xeyli sayda yer-yurd 

adlarını, etnoqrafik və etnogenezis sistemi müqayisə edərək, onların xüsusiyyətlərini 

ümumiləşdirərək, ümumtürk mifologiyasının strukturunu, spesifik cəhətlərini 

aşkarlamağa nail olmuşdur. “Azərbaycanlıların soykökləri deyərkən biz mərdlikləri, 

qoçaqlığı ilə çevrəyə səs salan xalqın soykökündə duranları, onların ilkin 

biçimlənməyə doğru yönəlmiş görüşlərini, inamlarını, fikir konsepsiyasını – 
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düzümünü, bunları yaradan mürəkkəb durumu, mifik təfəkkür və onunla bağlı ictimai, 

yaradılış görüşlərini göz qarşısına gətiririk. Hər bir xalqın soykökündə duran soy, 

qəbilə, qəbilə birləşməsinin təfəkküründə elə düşünmə, çevrəyə elə münasibət, 

inamlar aləmində, zövqündə elə nəsnələr var ki, onları, belə demək mümkünsə, 

“qəbilənin qan yaddaşı” adlandırmaq olar” [132, s. 8]. Mirəli Seyidov eyni faktın 

tədqiqini araşdırarkən onu tarixi hadisə, folklor materialı, abidə, əlyazma, xalı, bəzək 

əşyası və s. materiallarda əks olunan elementlərlə müqayisədə inandırıcı dəlillərlə 

sübut etməyi bacaran, güclü məntiqi olan alimlərimizdəndir. Alimin “Təbiət kultu, 

Öləng, Xızır, Qorqud” araşdırmasında mənbələrdən məharətlə istifadəsi, eyni faktın 

müxtəlif kitab, əsər, dastanlarda və s. əksini əsaslandırmaqla sübuta yetirmək cəhdi 

xüsusi maraq doğurur, bəzən də fakt zənginliyi və müqayisələrin nəticələri adamı 

heyrətə gətirir. Qeyd edək ki, dünya xalqlarının ümumi tarixinə, mifologiyasına, türk, 

slavyan, fars mənbələrinə dərindən bələdliyi, bir neçə xarici dili yaxşı bilməsi Mirəli 

Seyidova geniş tədqiqat imkanları yaratmışdır.  

Sovet dövründə, hətta 1980-ci illərdə xalqın tarixi keçmişinə qayıtmaq, hətta 

mifoloji təfəkkürə müraciət o qədər də asan deyildi. Ancaq buna baxmayaraq, Mirəli 

Seyidovun qədim yurd adlarının, obaların, mahalların tarixi keçmişinin 

axtarılmasında, müəyyənləşdirilməsində xüsusi xidmətləri var. Mifin düşüncə sistemi 

olması, xalqın tarixi keçmişinə gedən yeganə körpü olması “Azərbaycanın mifik 

təfəkkürünün qaynaqları” əsərinin əsas leymotivini təşkil edir. 

Soykökümüzün əsasında dayanan qəbilələrin tarixi, onların ictimai baxışları, 

bədii-fəlsəfi təfəkkürü Mirəli Seyidovu daha çox qayğılandırırdı. Atropaten, Azran-

Alban tayfalarının türkdilli olmasını da biz ilk dəfə onun əsərlərindən öyrənirik.  

Qafqazda yaşayan basil, xaylandurq tayfalarının mənşəyi, hun, oğuzlarla bağlı olan 

mifoloji mətləblər kitabda elmi əsaslarla tədqiq olunur. Müəllif, “oğuz”, “uyğur”, 

“varsaq”, “öləng”, “Xızır”, “Qorqud” adlarının etimoloji mənasını açmış və bütün 

bunların türk təfəkkürü ilə bağlı olduğunu aydınlaşdırmışdı. 

Nəhayət ki, M.Seyidov 1984-cü ildə “Qızıl döyüşçü”nün taleyi” kitabını 

oxucuların, ədəbi ictimaiyyətin istifadəsinə verdi. Sonralar alim etiraf edirdi ki, əsərin 
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adı “Qızıl paltarlı adam” olsa, daha məqsədəuyğun olardı. O, fikrini belə 

əsaslandırırdı ki, elmi dairələrdə onun adının “Qızıl adam” olması zənnini çaşdırıb. 

Buna görə də ona “Qızıl döyüşçü” deyib. Amma sonra qərara gəlib ki, bu 18-19 yaşlı 

gəncin-şahzadənin lap elə bir alplığı ola bilməz. Həm də alim onun döyüşçü 

olmağından yox, geyim-gecimindən, paltarından söz açıb. Ona görə də tədqiqatçı 

əsəri birdə nəşr etdirmək imkanı olsa, onu mütləq “Qızıl paltarlı adam” 

adlandıracağını qeyd edib. Məsələ bundadır ki, 1970-ci ildə Alma-Ata yaxınlığında 

İssık kurqanından “qızıl geyimli oğlan” tapılıb. Tarixçilər, etnoqraflar onun 

soykökünün müəyyənləşdirilməsində xeyli çətinlik çəkiblər, oğlanın üstündən tapılan 

geyimlərdəki barolyefləri, fiqurları, oxları nədənsə bəzək əşyaları hesab ediblər. 

M.Seyidov əsərdə sübut edib ki, bunların heç biri bəzək əşyası deyil. Bayraqlar da, 

müəyyən şənliklərdə geyilən əşyalar da mifik təfəkkürlə bağlıdır. Bunlar “Qızıl 

döyüşçü”nün mənsub olduğu qəbilənin mifoloji görüşlərinin, inamlarının, 

inanclarının, qəbilə qanunlarının tələbi ilə geyimə bərkidilmiş, tikilmiş simvollardır. 

Fikrini əsaslandırmaq üçün M.Seyidov “qızıl geyimli”nin papağına bərkidilmiş dağ, 

ağac, quş, aslan, qurd, at, keçi, ox rəsmlərini tədqiq edərək “qızıl paltarlı oğlan”ın 

türk qəbilələrindən birinə məxsus olduğunu təsdiqləmişdir. 

Qərb mütəxəsisləri “qızıl geyimli adam”ı sağ (sak) mədəniyyəti nümunəsi kimi 

qəbul etmiş, lakin sakların türk tayfaları olmasına göz yummağa üstünlük 

vermişdilər. Bütün bunları tarixi-mifoloji mənbələrlə müəyyən edən tədqiqatçı, sonda 

belə qənaətə gəlmişdir ki, bəzi xalqların, xüsusilə, yakutların, qazaxların, 

azərbaycanlıların soykökündə iştirak edən saklar türk tayfalarıdır. 

Bütün dövrlərdə aktual, yeni, müasir və mübariz olan M.Ə.Sabir yaradıcılığı 80-

ci illərdə də ədəbiyyatşünaslığımızın diqqətindən yayınmırdı. Xüsusən, 1988-ci ildə 

xalq azadlıq hərəkatı başlayanda şairin satiralarına daha çox müraciət olunurdu. 

1960-80-ci illər elmi-nəzəri fikrimizdə Abbas Zamanovun xüsusi mövqeyi və 

çəkisi var. “Müasirləri Sabir haqqında” (1962), “Sabir və müasirləri” (1973), “Sabir 

gülür” (1981), “Sabir xatirələrdə” (1982) kimi əsərlərində o, Azərbaycan satirik 

ədəbiyyatının ənənələrini, XX əsrdə satirik gülüşün tipologiyasını düzgün 
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müəyyənləşdirməyə nail olmuşdur. Bu da həqiqətdir ki, alimin tədqiqatlarının böyük 

bir qismi M.Ə.Sabir yaradıcılığı ilə bağlıdır. Alim şairin poetik irsinin tədqiqi, bu 

irsin öz dövrünə və sonrakı ədəbi-ictimai inkişafa təsiri məsələsi ilə yaxından və 

ardıcıl məşğul olur, böyük şairin irsinin təbliği sahəsində  qiymətli və səmərəli 

yaradıcılıq axtarışları aparırdı. Sabirin müasirləri, əsərlərinin nəşri, Sabir və XX əsr 

Azərbaycan ədəbi prosesi onun tədqiqatlarının mərkəzində dayanırdı. ”Sabir bu gün” 

anlayışı həmin tədqiqatlarda geniş, konseptual bir mənanı – bədii yaradıcılığın 

mənəvi həyatımızdakı rolu, mövqeyi mənasını ifadə edirdi. 

Abbas Zamanova görə, M.Ə.Sabir bütöv bir epoxanın şairidir, yeni ədəbi 

hadisədir, milli satiranın inkişafında yeni səhifədir. Bu mənada alim növbəti 

kitablarının hər birində ədəbiyyatımızın bu fenomen hadisəsinə yenidən qayıdır, onun 

satirik yaradıcılığının spesifik cəhətlərini müəyyənləşdirmək yönündə xeyli işlər 

görürdü. Hər yeni əsərində tədqiqatlarını dərinləşdirir, Sabir sənətinin novator 

cəhətlərindən, onun satirasının ədəbi mənbələrindən bəhs edirdi. Ədəbi irsdə varislik 

prinsipini o, M.Ə.Sabir yaradıcılığı əsasında tədqiqata gətirir, müasirliyin,  bədii 

irsdəki yeniliyin mahiyyətinə nüfuz etməyə çalışırdı. Tədqiqatçı belə qənaətə gəlirdi 

ki, satiriki daim təravətli saxlayan tükənməz bir qüvvə, daxili bir enerji var və onun 

yaradıcılığına xas olan yüksək vətəndaşlıq hissi, vətən sevgisi satiramızda yeni 

hadisədir. 

Abbas Zamanov ədəbiyyatşünaslığımıza öz dəst-xətti ilə gəlmiş 

ədəbiyyatşünaslardandır. O, ədəbiyyat tariximizin mərhələləri, yazıçı və ictimai 

mühit problemi, ayrı-ayrı klassiklərin bədii irsinin tipoloji keyfiyyətlərinin tədqiqi, 

sənətkarlar arasında yaradıcılıq əlaqələrinin müəyyənləşdirilməsi sahəsində daha çox 

elmi nailiyyətlər qazanmışdı. M.Ə.Sabir yaradıcılığındakı vətənpərvərlik, ictimai və 

fərdi borc hissi, milli ruh tədqiqatçını daha çox maraqlandırırdı. 

M.Ə.Sabir irsinin tədqiqinə Abbas Zamanov 1950-ci illərin ortalarından 

başlayıb. 1960-cı illərdən etibarən bu tədqiqatlar daha sistemli xarakter alıb. “Sabir 

və müasirləri” (1973) əsəri isə bu sahədə yazdığı ilk irihəcmli monoqrafiyasıdır. 

Böyük ədəbiyyatşünas Firidun bəy Köçərliyə ithaf olunmuş bu əsəri onun elmi irsinin 
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zirvəsi saymaq mümkündür. Bu əsərə görə o birbaşa  filologiya elmləri doktoru elmi 

dərəcəsi almışdır. Ənənəyə və novatorluğa daha çox əhəmiyyət verən alim bu 

əsərində Əli Nazimin, Əziz Şərifin, Məmmədkazım Ələkbərlinin, Cəfər Xəndanın, 

Əziz Mirəhmədovun  sabirşünaslığı yeniləşdirmək səylərinə öz həqiqi və elmi 

qiymətini vermişdir.  

Kitaba Sabirin müasirləri tərəfindən yazılan məqalə, xatirə və müxtəlif şeirlər 

yerləşdirilib. Giriş hissəsində şairin şəxsiyyəti və yaradıcılığı ilə bağlı müasirləri 

M.Ə.Sabir irsini layiqincə qiymətləndirə bilibmi? – sualına cavab axtarılıb və belə 

qənaətə gəlinib ki, müasirləri M.Ə.Sabir yaradıcılığının əhəmiyyətini dərk etmiş, 

böyük sənətkarın yaradıcılığı barədə dəyərli fikirlər səsləndirmişdirlər. Fikrinin 

təsdiqi üçün Abbas Zamanov Abbas Səhhət, Abdulla Şaiq, Nəriman Nərimanov, Cəlil 

Məmmədquluzadə, Seyid Hüseyn, Firidun bəy Köçərli, Məmməd Səid Ordubadi kimi 

tanınmış ədəbi simaların fikir və mülahizələrinə müraciət edib.  

Abbas Zamanovun “Sabir bu gün” (1985) monoqrafiyası da sabirşünaslıqda 

maraqla qarşılanan əsərlərdəndir. Ümumiyyətlə, o, M.Ə.Sabirin ədəbi irsinin, onun 

müasirlərinin, yaxın dostlarının, əlaqə saxladığı ziyalıların həyat və yaradıcılığını 

öyrənmək üçün uzun müddət elmi axtarışlar aparmış, XX əsrin əvvəllərində 

Azərbaycan ictimai-mədəni mühitinin real vəziyyətini üzə çıxarmağa çalışmışdır. 

Əsərin “Dünənimizdən səslər” adlı hissəsində M.P.Vaqif, M.F.Axundzadə, 

C.Məmmədquluzadə, N.Nərimanov, M.Hadi, C.M.Qənizadə, R.Əfəndiyev 

yaradıcılığından bəhs olunur, son iki əsrin milli-mənəvi intibah kontekstində 

M.Ə.Sabir yaradıcılığının sənətkarlıq xüsusiyyətləri üzə çıxarılır. 

Professorun “Əməl dostları” (1979) kitabına klassik və Azərbaycan yazıçıları 

haqqında, həmçinin teatr səhnəmizə dair seçilmiş elmi-tənqidi və elmi-kütləvi 

məqalələri daxil edilmişdir. Müxtəlif  illərin məhsulu olan bu məqalələrdə ayrı-ayrı 

yazıçıların yaradıcılıq bioqrafiyasından, şəxsiyyətindən və sovet dövrü 

ədəbiyyatımızın mühüm inkişaf problemlərindən bəhs edilmişdir. Kitabda yer alan 

məqalələr müxtəlif dillərə tərcümə olunmuş, dünyanın müxtəlif ölkələrində nəşr 

olunmuşdur. 
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Abbas Zamanovun tədqiqata cəlb etdiyi yazarlar ədəbiyyatımızın əsas 

sütunlarıdır. Müxtəlif ədəbi məktəblərin nümayəndələri olmalarına baxmayaraq, 

onların hər biri milli mətbuatımızın, poeziya və nəsrimizin yeni zirvəyə çatmasında 

əlamətdar işlər görüblər. M.Hadi romantik poeziyamızı xeyli zənginləşdirdiyi kimi, 

C.Məmmədquluzadə realist nəsrimizin XX əsrdəki flaqmanıdır, N.Nərimanov həm 

ədəbi fikrimizin, həm də ictimai-siyasi fikrimizin görkəmli simasıdır.  

Tanınmış ictimai xadim, görkəmli ədəbiyyatşünas, yazıçı, publisist, tərcüməçi, 

mətnşünas Rafael Hüseynov uzun illərdir ki, xalqımızın milli-mənəvi dəyərlərini həm 

respublika daxilində, həm də beynəlxalq miqyasda qoruyur, yaşadır və təbliğ edir.  

Rafael Hüseynovun “Baba Tahir və onun poetik irsi” (1980) əsəri ümumşərq, 

ümummüsəlman ədəbiyyatının, mədəniyyətinin zəngin ənənələrini üzə çıxarmaq, 

təbliğ etmək məqsədini güdür. Bu əsərdə akademik təkcə Baba Tahirin 

yaradıcılığından bəhs etmir, eyni zamanda, Yaxın və Orta Şərq bədii-estetik fikrinə 

güzgü tutur. Məhsəti Gəncəvinin yaradıcılığına müraciət etməsi isə göstərirdi ki, 

Rafael Hüseynov bir qayda olaraq, az yazılan mövzularla maraqlanır, bu gün 

ədəbiyyatşünaslığımız üçün aktual olan problemləri tədqiqat sahəsi seçir. İndiyə 

qədər respublikamızın nüfuzlu mətbuat orqanlarında dərc olunan 400-dən çox 

məqaləsi göstərir ki, onun ictimai işləri, Avropa Şurasındakı fəaliyyəti kifayət qədər 

çox olsa da, klassik və müasir ədəbi irsin tədqiqi ilə bağlı işlərini bir anda 

dayandırmır, müxtəlif kitabxanalarda, arxivlərdə yeni ədəbi-tarixi fakt və sənəd 

axtarışlarını davam etdirir.  

Rafael Hüseynovun tədqiqat sahəsinə VIII-XVIII əsr klassik Azərbaycan 

ədəbiyyatı daxildir. Təxminən on əsrə qədər böyük bir ədəbi mərhələ təşkil edən 

Azərbaycan ədəbiyyatının həyat və yaradıcılığının az öyrənilən sənətkarlarının fakt 

və yeni sənəd axtarışlarına çıxan alim çox qiymətli elmi nəticələr əldə edib.  

Rafael Hüseynovun “Vaxtdan uca” (1987), “Min ikinci gecə” (1988), 

“Rəfibəylər” (1996), “Millətin zərrəsi” (2001), “Məhsəti Gəncəvi – ozü, sözü, izi” 

(2005), “Əbədi Cavid” (2007), “Söz heykəli” (2012), “İmzamız. Sənət düşüncələri” 

(2012) əsərləri mədəniyyətimizin, ədəbiyyatımızın ədəbi sərvəti kimi həmişəyaşardır.  
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Hər hansı bir sənətkarın yaradıcılığında onun bir şah əsəri olur. Şübhəsiz ki, 

“Vaxtdan uca” kitabı Rafael Hüseynovun şah əsəridir. Əsər 1980-ci illərdə yazılıb. 

Hələ sovet ideologiyasının “qılıncının dalı da, qabağı da kəsdiyi” bir dövrdə bu cür 

əsər yazmaq o qədər də asan deyildi. Düzdür, əvvəlki onilliklərdə 1930-cu illərdə 

repressiyaya uğrayan Əhməd Cavad, Mikayıl Müşfiq, Hüseyn Cavid, Almas İldırım 

kimi sənətkarlara bəraət verilmişdi. Lakin bu hələ kağız üzərindəki siyasi bəraət idi. 

Həmin sənətkarların “ədəbi bəraəti” isə hələ də gecikdirilirdi. İttifaq dağılana qədər 

bu yersiz qadağalar zaman-zaman davam etdi. Məsələ bunda idi ki, siyasi bəraət 

alanların bədii yaradıcılığının çox mühüm bir hissəsi hələ də oxuculardan, ədəbi 

ictimaiyyətdən gizlədilirdi. Milli təfəkkürlə, azadlıq duyğuları ilə bağlı olan əsərlər 

üzərindən yasaq götürülməmişdi. 1980-ci illərdə də ədəbiyyatşünaslarımız Hüseyn 

Cavid yaradıcılığı haqqında əsil həqiqəti deməyə imkan tapmırdılar. Belə bir dövrdə 

Rafael Hüseynov “Vaxtdan uca” kitabını yazdı və yazıçı cəsarəti ilə mənəvi ucalıqda 

dayandığını, özünəməxsus mövqeyini bir daha təsdiq etdi. Kitabın adının xüsusi 

məntiqi vardır. Çünki müəllif vaxtdan ucada dayananlara müraciət edir,  Müslüm 

Maqomayevin, Hüseyn Cavidin, Ərtoğrul Cavidin taleləri fonunda bütöv bir 

cəmiyyətin siyasi çürüklüyünü, ideoloji-siyasi nöqsanlarını göstərirdi. Bu məqamda 

onların talelərini nəsrimizə gətirən Rafael Hüseynov dövrün, zamanın fövqündə 

dayanırdı. Bütün bu müsbət keyfiyyətlərinə görə 1980-ci illərdə “Cavidlər” sənədli 

romanı milli tənqidimiz tərəfindən yüksək qiymətləndirildi, nəsrimizdə yeni hadisə 

hesab edildi.  

Rafael Hüseynov yaradıcılığı haqqında oxuduğumuz çoxsaylı elmi və publisistik 

mənbələrdə “Vaxtdan uca” kitabında dərc olunmuş “Yaşıl yarpaq” və “Cavidlər” 

əsərlərinə janr baxımından çəkingən münasibət olduğunun fərqinə vardıq. Belə ki, 

“sənədli roman” ifadəsi ədəbiyyatşünaslar, publisistlər arasında soyuq qarşılanmış, 

kitab haqqında danışılarkən romanlara “əsər” deyərək keçilməyə üstünlük verilmişdi. 

Kitabın ön sözünün müəllifi xalq yazıçısı Anar isə bu əsərləri sənədli nəsr nümunəsi 

adlandırırdı: “Sənədli nəsr” anlayışının hər iki tərkib hissəsi əhəmiyyətlidir. Nəsr 

olması bu səpkili əsərlərin sənədliliyini şübhə altına almır, faktlara əsaslanmalar isə 
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onların sırf proza kimi yüksək bədii dəyərinə xələl gətirmir. Bununla belə, təəssüflü 

haldır ki, hələ də tənqidi fikir, xüsusilə də bizim Azərbaycan tənqidi fikri “sənədli 

nəsr”i adi publisistikadan, jurnalist reportajından, oçerkdən ayıra, tam hüquqlu 

proza nümunəsi kimi qiymətləndirə və təhlil edə bilmir” [61, s. 5]. 

Akademik Fuad Qasımzadə isə bu haqda yazırdı ki, kitabın hansı janrda 

yazılması, onu ədəbiyyatın hansı növünə aid etmək məsələsi mübahisəlidir. Lakin 

əsərin yeni və orijinal bir tərzdə yazılması danılmazdır, buna heç bir söz ola bilməz.  

Əsər haqqında mətbuatda çoxsaylı çıxışlar yer almışdır. Rafael Hüseynova əsər 

üçün təbriklərlə yanaşı, romanların təqdimatında sənədlərə müraciət zamanı 

“əndazə”dən çıxdığını desələr də, sonra etiraf edirdilər ki, bu sənədləri tapmaq 

“iynəylə gor qazmaq” kimi bir şeydir və onların kitabda yer alması yazarın haqqıdır 

[123]. 

Yekun olaraq deyə bilərik ki, 1980-ci illərdə ədəbiyyatşünaslığımız qarşıya 

qoyulan vəzifənin öhdəsindən gəldi, klassik ədəbi irsin tədqiqində zəngin təcrübə 

topladı, ədəbi-nəzəri sistemini formalaşdırdı, ən əsası, milli oyanış, milli təfəkkürün 

formalaşmasında tarixi vəzifəsini yerinə yetirdi. 
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Nəticə 

Ədəbiyyatşünaslığın tarixi missiyası böyük, əhəmiyyətli, ədəbi-tarixi proses 

üçün müstəsnadır. Humanitar elm sahəsi kimi ədəbiyyatşünaslıq da ictimai mühitlə, 

cəmiyyətdə gedən ictimai-siyasi, sosial-mədəni şəraitlə bağlıdır.  

Buna görə də ədəbi-estetik fikrin inkişafı həmişə düzxətli, dinamik olmayıb. 

Proletar sovet rejimində ədəbiyyatşünaslığın da fəaliyyəti çətin olub. Ədəbiyyatın, 

incəsənətin həddən çox siyasiləşməsi, sinfi mübarizə metodunun ədəbiyyata 

gətirilməsi, eləcə də onun əsas sahələrindən tənqidin estetik mövqedən siyasi cəbhəyə 

yönəldilməsi onun əsil vəzifəsini yerinə yetirməsinə imkan verməyib.  

Sovet siyasi sisteminin mövcud olduğu böyük bir mərhələdə marksist-materialist 

fəlsəfə ədəbiyyatşünasın sərbəst hərəkət imkanlarını məhdudlaşdırıb. Sosioloji 

təhlillər, klassik irsə vulqar sosioloji münasibət tənqidin nüfuzuna ciddi zərbə vurub. 

Ədəbi tənqidin ədəbi prosesdən geridə qalması haqqında təhdidedici çağırışlar 

tənqidçiləri daim səksəkədə saxlayıb. Əslində bu absurd iddiadır. Ədəbi tənqid 

ədəbiyyatşünaslığın müstəqil sahəsi olsa da, ədəbi prosesdən asılıdır. Ədəbi prosesin 

mövcud vəziyyəti tənqidin mühərrikini hərəkətə gətirən qüvvədir. Ədəbi proses 

nizamsız bir durumda olanda ədəbi tənqidin onu nizama salmaq mexanizmi pozulur. 

Digər tərəfdən siyasiləşmiş cəmiyyətin ideoloji tələbləri tənqidin fəaliyyətində 

buxova çevrilir.  

Demək mümkündür ki, 1960-80-ci illərdə isə Azərbaycan ədəbi tənqidi 

sosializm cəmiyyətinin ideoloji-siyasi prinsiplərindən irəli gələn nöqsan və 

çatışmazlıqların bir qismindən azad olmağa imkan tapdı. 

Sovet cəmiyyətində azadfikirliyə, demokratiyaya azacıq da olsa, qapı açıldığı 

kimi, ədəbiyyatşünaslığa da öz vəzifəsini icra etmək üçün müəyyən şərait yaradıldı. 

Bəllidir ki, yaranmış imkandan ədəbi-nəzəri fikrimiz istifadə etməyi bacardı. Bəraət 

alan repressiya qurbanlarının, romantizm ədəbi cərəyanının nümayəndələrinin, 

xüsusən, Məhəmməd Hadi, Hüseyn Cavid, Əhməd Cavad yaradıcılığının tədqiqinə 

başlanıldı. Tənqid ədəbi prosesə daha həvəslə qoşuldu, ədəbi prosesin təşkilindəki 

rolunu bərpa etdi.  
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Əgər 1960-cı illərdə bu proses bir qədər zəif start götürmüşdürsə, 1970-ci illərdə 

proses daha sürətlə aparıldı. Sov.İKP-nin “Ədəbi-bədii tənqid haqqında” 1972-ci il 

qərarından sonra tənqidin nüfuzu getdikcə artmağa başladı. Məmməd Arifin, 

Məmməd Cəfər Cəfərovun, Bəkir Nəbiyevin, Kamal Talıbzadənin, Yaşar Qarayevin 

ədəbi tənqid topluları yarandı. Belə ki, həmin toplularda 1960-70-ci illər ədəbi 

prosesinin vəziyyəti, yaradıcılıq axtarışları təhlil olunurdu. Eyni zamanda, klassik irsə 

münasibətdə çağdaş ədəbiyyatşünaslığın prinsipləri meyar kimi götürülürdü.  

Milli ədəbiyyatşünaslığın 1970-ci illərdəki coşqun nailiyyətləri əvvəlki 

onilliklərdə görülməmişdi. Tənqid klassik irsin tədqiqində ədəbiyyatşünaslığın 

vəzifələrini də öz öhdəsinə götürmüşdü. Tədqiqatların nəzəri səviyyəsi yüksəlmişdi. 

Bütün bunlara görə belə nəticəyə gələ bilərik ki, 1960-80-ci illər ədəbi prosesində 

ədəbi tənqid ədəbiyyat tarixçiliyi ilə birləşərək vahid bir ədəbi orqanizmə çevrilmişdi. 

Ədəbi-tarixi və nəzəri materiallara, ədəbi-nəzəri fikrin təcrübəsinə söykənərək, 

dissertasiya boyu qaldırılan problemləri aşağıdakı kimi ümumiləşdirmək və konkret 

nəticələrə gəlmək olur:  

1. Hər şeydən əvvəl 1960-80-ci illər mərhələ vahidi kimi Azərbaycan ədəbi-

nəzəri fikrinin yüksəliş dövrüdür. Yeni, müasir ədəbi-estetik meyar axtarışlarında 

tənqid iki cəhətə daha çox diqqət yetirirdi: a) ideoloji-siyasi prinsiplərdən nisbətən 

uzaqlaşmaq; b) sosioloji meyilli təmayüllərdən sənətkarlıq, poetika problemlərinə 

dönüşü təmin etmək. Nəticə kimi deyə bilərik ki, ədəbi-estetik fikrimiz bu vəzifəni 

kifayət qədər həyata keçirə bildi. Bədii yaradıcılıqda janr, üslub, dil, mövzu 

kateqoriyalarına meyil artdı. Tənqid bu yöndə də ədəbiyyatşünaslığın digər 

sahələrinin nəzəri-estetik baza ilə təmin olunmasına şərait yaratdı.  

2. 1960-80-ci illər ədəbi tənqidi öz vəzifəsini layiqincə yerinə yetirən, dərin 

elmi-nəzəri, fəlsəfi-estetik hazırlığı olan bir tənqid idi. Tənqidçi şəxsiyyətinin 

bütövlüyü, onun ədəbi-tarixi prosesə fəal təsiri, intellektual ümumiləşdirmə və 

qiymətləndirmə gücünə malik olması göstərirdi ki, milli tənqid öz vəzifəsini yaxşı 

dərk edir.  
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3. Məlum dövr ədəbiyyatşünaslığında fəlsəfi başlanğıcın güclənməsi, başlıca 

amil kimi nəzəri cəlb edirdi. Ədəbiyyatın fəlsəfəsini açmaq, bədii yaradıcılığın fəlsəfi 

məzmununu ümumiləşdirmək aktual bir vəzifə kimi qarşıya çıxırdı. Bədii 

yaradıcılığın spesifikası, xüsusən həyatın bədii yaradıcılıqdakı fəlsəfi dərki 

ədəbiyyatşünasları bu sahəyə meyilləndirirdi. Asif Əfəndiyev, Yaşar Qarayev, Məsud 

Əlioğlu kimi estetik fikir sahibləri bədii irsə fəlsəfi nöqteyi-nəzərdən yanaşmağa 

üstünlük verirdilər.  

4. Ədəbi-tarixi prosesdə şəxsiyyət amili önə çıxdı. Sov. İKP-nin 1972-ci il 

“Ədəbi-bədii tənqid haqqında” qərarından sonra tənqidçinin ədəbi prosesi təşkil 

etmək funksiyası gücləndi. Dövlət səviyyəsində bu sahəyə artan diqqətin nəticəsində 

tənqidçi şəxsiyyəti önə çıxdı. Yazıçılar kimi tənqidçilərin də əsərlərinin nəşrinə 

imkan verildi. Nəticədə ədəbi tənqiddə M.Arif, M.C.Cəfərov, K.Talıbzadə, 

Y.Qarayev kimi parlaq şəxsiyyətlər meydana çıxdı.  

5. Estetik fikir bədii yaradıcılığa onun mənsub olduğu xalqın mənafeləri 

baxımından yanaşmağa üstünlük verdi. Ənənə və varislik prinsipi həm çağdaş, həm 

də klassik ədəbiyyatın tədqiqində əsas amil rolunu oynadı. Ədəbiyyatşünaslıq Şərq, 

eləcə də Azərbaycan nəzəri-estetik fikrinə əsaslanmaqla, dünya ədəbi fikrindəki ən 

mütərəqqi cəhətlərini estetik fikrimizin metodoloji bazasına gətirməklə onu daha da 

zənginləşdirdi. 

6. Ədəbiyyatın milli müqavimətini  gücləndirmək ədəbi-nəzəri fikrin əsas 

qayğısına çevrildi. Bədii yaradıcılığın artan milli müqavimətini tənqid yaxşı görürdü. 

İsmayıl Şıxlı, İsa Hüseynov, İsi Məlikzadə, Bəxtiyar Vahabzadə, Məmməd Araz 

yaradıcılığı ilə start götürən bu proses getdikcə artmağa başladı. Bədii yaradıcılıqdakı 

milli müqavimətin tənqiddəki dərki o qədər də ləngimədi, tənqid müstəvisində milli 

azadlıq, milli özünüdərk ictimai şüura yeridilməyə başladı.  

7. Marksist estetikanın “müsbət qəhrəman” konsepsiyası getdikcə əhəmiyyətini 

itirməyə başladı. Anarın, Elçinin, İ.Məlikzadənin, İ.Hüseynovun yeni əsərlərində 

“xırda adamlar”ın gündəlik həyatı, ictimai həyatda mövqeyi önə çıxdı. “Kolxoz”, 

“sovxoz”, “istehsalat” mövzuları bədii yaradıcılıqdan yavaş-yavaş sıxışdırıldı. Ədəbi 
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tənqid də bədii yaradıcılıqdakı bu novatorluğu vaxtında aşkar edə bildi. Ədəbi tənqid 

“vintcik” mövqeyində dayanmayaraq öz mübariz ruhunu vaxtında səfərbərliyə almağı 

bacardı.  

8. Azərbaycan ədəbi-nəzəri fikri öz tarixi, ənənəsi olan bir elm sahəsidir. Əsası 

M.F.Axundzadə ilə başlayan professional Azərbaycan ədəbi tənqidinin öz meyarları 

olub. Prinsipiallıq, obyektivlik, sərtlik, kəskinlik tənqid ənənəmizdə sonrakı onillikdə 

də özünü göstərib. A.Sur, S.Hüseyn, F.Köçərli irsində biz bunun örnəklərini görürük. 

Əgər M.F.Axundzadə Mirzəağanın pyeslərini necə kəskin mövqedən tənqid edirdisə, 

F.Köçərli də N.Nərimanovun “Nadanlıq” əsərini eyni mövqedən, N.Nərimanovun 

təbirincə desək, “yerlə-yeksan” etmişdi. Təəssüf ki, 1920-30-cu illərdə marksist 

ideologiyanın sərt siyasi prinsipləri sayəsində ədəbi-nəzəri fikir sahibləri sındırıldı, 

siyasi rejimin ruporuna çevrildilər. 1940-50-ci illərin yeni repressiya dalğası növbəti 

onilliklərdə də tənqidi müdafiə mövqeyinə çəkilməyə məcbur etdi. 1960-cı illərdə 

siyasi iqlimin yumşalması ədəbi-nəzəri fikrimizin öz ənənəsinə qayıtmasına şərait 

yaratdı. Ədəbiyyatşünaslığımız prinsipiallığını, obyektivliyini, müstəqilliyini nisbətən 

bəyan etməyə macal tapdı.  

9. Əgər əvvəlki dövrlərdə ədəbi tənqid daha çox cari ədəbi prosesin problemləri 

ilə qayğılanırdısa, 1960-80-ci illərdə ədəbiyyatşünaslığın vəzifələrini də yerinə 

yetirməyə başladı. B.Nəbiyev, K.Talıbzadə, M.C.Cəfərov, M.Arif, Y.Qarayev və 

başqa tənqidçilər monoqrafik tədqiqatlara üstünlük verdi. Yeni ədəbiyyat tarixinin 

yaranması üçün ilkin şərtləri yerinə yetirməyə başladılar. Bu həm də ədəbiyyat 

tarixinin, ədəbi tənqidin, ədəbiyyat nəzəriyyəsinin qovuşmasından xəbər verirdi.  

10.  Ədəbiyyatşünaslıqla publisistikanın qovuşması, vəhdəti 1960-80-ci illər 

ədəbi-nəzəri fikrinin gözə görünən tərəflərindən biri idi. Bu ədəbi-nəzəri fikrin 

ictimai həyata daha da yaxınlaşmasına, nüfuz etməsinə səbəb oldu. Belə nəticəyə 

gəlirik ki, ədəbi tənqidlə publisistik üslubun vəhdəti tənqidin daha oxunaqlı, kütləvi 

olmasına şərait yaratmışdır.  

11.  Müstəqillik dövrü ədəbi-nəzəri fikrində tənqidlə ədəbiyyatşünaslığın 

sərhədləri “itib”, xalis tənqidçi və yaxud xalis ədəbiyyatşünas tipinə çox az təsadüf 
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olunur. Cəmiyyətin sürətli inkişafı böyük miqyasda baş verən hadisələr, qloballaşma, 

sivilizasiyaların qovuşması mühitində ədəbiyyat və sənətin, zamanın gerçəkliklərini 

dərk etmək vəzifəsini irəli sürür, çətin şəraitdə ədəbi tənqid və ədəbiyyatşünaslıq eyni 

mövqedən, vahid cəbhədən çıxış etməli olur. Şübhəsiz ki, həmin prosesin əsası 1960-

80-ci illərdən qoyulmağa başlayıb. Məsələn, M.C.Cəfərovun, K.Talıbzadənin, 

Y.Qarayevin, Ş.Salmanovun daha çox tənqidçi və yaxud ədəbiyyatşünas olduğunu 

müəyyənləşdiməkdə çətinlik çəkirik. 

Bu da təsadüfi deyil ki, onlar klassik irsdən yazanda müasir ədəbi tənqidin 

mövqeyindən çıxış edir, klassik irsin müasirlik əhəmiyyətini önə çəkir, ənənə və 

novatorluq mövqeyində dayanır, çağdaş ədəbiyyatın həmin yaradıcılıqdan hansı ədəbi 

dəyərləri götürməyin zəruri olduğunu müəyyənləşdirirdilər. Müasir ədəbi prosesi 

təhlil edəndə isə klassik ədəbi irsə, ənənələrarası münasibətlərə müraciət edir, sənətdə 

tarixilik və müasirlik prinsipinə əsaslanırdılar. 

12.  Ədəbi-tarixi fakt və onun yüksək ədəbi-nəzəri səviyyədə təqdim olunması 

ədəbiyyatşünaslığın mühüm göstəricisi kimi özünü göstərir. Ədəbi-tarixi fakt sadəcə 

olaraq faktdır. Bu faktı elmin faktına çevirmək ədəbiyyatşünasların işidir. Nəticə 

olaraq qeyd edə bilərik ki, 1960-80-ci illər ədəbi-nəzəri fikrində nəzəri təfəkkür 

getdikcə gücləndi. Bu onun müstəqil elm sahəsi kimi nüfuzunu artırdı. Yazıçı 

şəxsiyyəti kimi ədəbiyyatşünas şəxsiyyəti də ədəbi prosesdə müstəqillik qazandı. 

13.  Mifik təfəkkür hər bir xalqın müdrikliyinin, həyat təcrübəsinin, dünya 

duyumunun göstəricisidir. Mifik yaddaşı güclü olan xalqların ədəbiyyatının sonrakı 

inkişaf mərhələləri də zəngin olub. Türk xalqları öz mifik yaradıcılığı ilə fəxr edə 

bilər. Bədii yaradıcılıq nə vaxt çətinliklərlə qarşılaşıb, dərhal mifə müraciət olunub. 

Başqa tərəfdən təqiblər, repressiyalar dövründə yenidən mifə qayıdılıb. Onun 

simvollarından, obrazlarından geniş istifadə olunub. 1960-80-ci illər ədəbi-nəzəri 

fikri bədii yaradıcılığı türk mifik təfəkkürünə yönəltdi, mifik yaradıcılığın bədii-

estetik sistemini müəyyənləşdirdi, mifə müraciətin bədii əsaslarını aydınlaşdırdı.  

Son nəticə olaraq onu deyə bilərik ki, 1960-80-ci illər ədəbi-nəzəri fikri həmişə 

ədəbi prosesin önündə olub, ədəbiyyatşünaslıq elminin çağdaş standartlarından 



 
 

136 
 

öyrənib, öz yeni ənənələrini formalaşdırıb. Müstəqillik dövrü əbiyyatşünaslığımız bu 

ənənələr əsasında yaranıb.  
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