Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu

İKİ XALQIN OĞLU
MAQSUD ŞEYXZADƏ

Anadan olmasının 110 illiyi münasibətilə
məruzələr, məqalələr və fotolar

Bakı - Elm və təhsil - 2019

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu
Elmi Şurasının 28 fevral 2019-cı il 2 saylı
qərarı ilə nəşr olunur
Ön sözün müəllifi:

Akademik İsa Həbibbəyli

Toplayıb nəşrə hazırlayan
və elmi redaktor:

Almaz Ülvi (Binnətova)
filologiya elmləri doktoru

Rəyçilər:

Naim KƏRİMOV
Akademik (Özbəkistan)
Yaşar QASIMBƏYLİ
filologiya elmləri doktoru
Gulnoz SATTAROVA
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
(Özbəkistan)

Məsul katib:

Gülşən Kəngərlinskaya
AMEA A.Bakıxanov adına
Tarix İnstitutunun elmi işçisi

İki xalqın oğlu. Maqsud Şeyxzadə. Anadan olmasının 110
illiyi münasibətilə. Məruzələr, məqalələr və fotolar toplusu. Bakı: Elm və təhsil , 2019. - 400 s. + illüstrasiyalar
Təqdim olunan kitab Azərbaycan və Özbəkistan xalqlarının oğlu sa
yılan şair və tədqiqatçı Maqsud Şeyxzadənin anadan olmasının 110 il
liyinə həsr olunmuş məruzələr, məqalələr və fotolar toplusundan iba
rətdir. Kitab geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

ISBN 978-9952-8376-0-5
© AMEA Nizami Gəncəvi adına
Ədəbiyyat İnstitutu, 2019
© Gülşən Kəngərlinskaya, 2019

İki xalqın oğlu
M aqsud Şeyxzadə

İSA HƏBİBBƏYLİ
A M E A -nın vitse-prezidenti, N iza m i G əncəvi adına
Ə dəbiyyat İnstitutunun direktoru, akadem ik

İKİ XALQIN GÖRKƏMLİ SƏNƏTKARI
G örkəm li özbək şairi M aqsud Şeyxzadə keşm əkeşli
taleyə m alik olan böyük m ütəfəkkir ədəbi sim alardan b iri
dir. O, Ö zbəkistanın qüdrətli şairi, A zərbaycanın tanınm ış
övladıdır. M aqsud Şeyxzadə üçün Ö zbəkistan da A zərbay
can kim i doğm a vətəndir. B ədii yaradıcılığa A zərbaycanda
başlam ış M aqsud Şeyxzadə Ö zbəkistanda m əşh u r sənətkar
kim i şöhrət qazanm ışdır.
M aqsud M əsim oğlu Şeyxzadə 7 noyabr 1908-ci ildə
A ğdaş şəhərində anadan olm uşdur. O, ilk təhsilini A ğdaşda
“Ə hm ədiyyə” ibtidai m əktəbində, daha sonra isə M uxtar
Ə fəndinin 1906-cı ildə açdığı “R üşdiyyə” m əktəbində al
m ışdır. G örkəm li A zərbaycan yazıçısı və ictim ai xadim i
N ərim an N ərim anov 1918-ci ildə A ğdaşda ezam iyyətdə
olarkən təşkil edilm iş bir tədbirdə 10 yaşlı M aqsud öz şeiri
ni söyləm iş, b u hadisə ədibin diqqətini cəlb etm işdir. N ə ri
m an N ərim anovun təqdim atı ilə “K om m unist” qəzetinin
1921-ci ilin 21 dekabr tarixli sayında 13 yaşlı M aqsudun üç
şeiri dərc olunm uşdur.
B akı D arülm üəllim ində - pedaqoji M əktəbində təhsil
alan M aqsud Şeyxzadə H üseyn Cavid, A bdulla Şaiqin dərs
lərini dinləm iş, onlardan aldığı m illət, ədəbiyyat və türkçü-
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lük ideyaları onun vətənpərvər gənc şair kim i form alaşm a
sında m ühüm rol oynam ışdır.
C əm i iyirm i yaşında ikən m illətçi dam ğası ilə əvvəlcə
D ağıstana, oradan da Ö zbəkistana sürgün edilm iş M aqsud
Şeyxzadə qısa m üddətdə özbək dilini öyrənm iş, b u dildə
şeirlər və m əqalələr yazm ışdır. Ö zbək ədəbiyyatının gör
kəm li klassiki Ə lişir N əvai haqqında yazıb m ətbuatda çap
etdirdiyi m əqalə onun ədəbi m ühitdə tanınm asına səbəb ol
m uşdur.
Ö zbəkistan elm i-ədəbi m ühiti M aqsud Şeyxzadənin
yetişib form alaşm asında m ühüm ədəm iyyətə m alik olm uş
dur. O, qısa m üddət ərzində həm bədii istedadı, həm də el
m i qabiliyyəti ilə diqqəti cəlb etm işdir. A rtıq X X əsrin qır
xıncı illərində M aqsud Şeyxzadə Ö zbəkistanın görkəm li
şairi və tanınm ış elm xadim i kim i qəbul olunm uşdur. M aq
sud Şeyxzadənin “M irzə U luğbəy” m ənzum dram ı ona b ö 
y ük şöhrət qazandırm ışdır. “M irzə U luğbəy” dram ı ədəbi
şöhrətinə görə xalq şairi Səm əd V urğunun “V a q if’ dram ı
ilə m üqayisə edilə biləcək m ükəm m əl b ir bədii əsər nüm u
nəsidir. Lakin ədəbiyyatda qazandığı böyük u ğurlar həm də
ona qarşı paxıllıq və qısqanclığı qüvvətləndirm işdir. N əti
cədə o, 1952-ci ildə həbs edilərək Sibirə sürgün edilm işdir.
Lakin İo sif Stalinin vəfatından sonra M aqsud Şeyxzadə y e 
nidən Ö zbəkistana qayıtm ış, öm rünün sonunadək b u ölkədə
yaşayıb-yaratm ışdır. O, m üasir özbək ədəbiyyatının canlı
klassikinə çevrilm işdir. Şeirləri və m ahnıları bü tü n Ö zbəki
standa dillər əzbəri olm uşdur. D ram əsərləri Ö zbəkistan
səhnəsinə böyük zinət gətirm işdir.
M aqsud Şeyxzadə Ö zbəkistanı və vətəni A zərbaycanı
ürəkdən sevm əklə bərabər, həm də əsərlərində böyük il
4
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h am la v ə sf etm işdir. “D aşkəndnam ə” poem asındakı aşağı
dakı m isralar onun hər iki ölkəyə dərin ehtiram ını və böyük
sevgisini dolğun şəkildə m ənalandırır:
D ünyaya gəldim m ən A zərbaycanda.
K eçdi uşaqlığım bir gül m əkanda.
N izam i vətəni, G əncə ölkəsi
D oldurdu sinəm ə şeir həvəsi.
A nam K ür çayının şirin sədası
O yatdı könlüm də yazm aq havası
Lakin şairliyim burda boy atdı
Sır-D ərya sahili qəlbim ə y a td ı...
H əzrət N əvainin öpdüm əlini,
B əyəndim , bəslədim onun dilini.
Ö zbək vadisində atım ı sürdüm
Sənət taleyim dən yo x şikayətim ,
B urda çiçəkləndi şeirim , sənətim .
M aqsud Şeyxzadə ilə xalq şairi Səm əd V urğunun
dostluğu A zərbaycan-Ö zbəkistan ədəbi əlaqələrinin qiy
m ətli səhifələrini təşkil edir.
M aqsud Şeyxzadə özbək dilinin orfoqrafiyasını elm i
şəkildə öyrənm iş, özbək ədəbiyyatı tarixini tədqiq edib
üm um iləşdirici əsərlər yazm ışdır. Ö zbək dili və ədəbiyya
tından oxuduğu m ühazirələr böyük m araqla qarşılanm ışdır.
O, görkəm li şair və böyük m aarifçi kim i X X əsr özbək zi
yalılarının yetişib form alaşm asında m ühüm ro l oynam ışdır.
Tanınm ış özbək alim i və yazıçısı N aim K ərim ovun “M aq5
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sud Şeyxzadə” rom anı Ö zbəkistanda b u böyük sənətkara
bəslənilən üm um xalq m əhəbbətinin parlaq bədii ifadəsidir.
M aqsud Şeyxzadə 1967-ci ilin 19 fevral günü (59 y a 
şında) D aşkənd şəhərində vəfat etm işdir.
A zərbaycanın böyük oğlu M aqsud Şeyxzadə özünün
bütün əsərlərini özbək dilində yazm ışdır. O nun əsərləri N əbi X əzri (“M irzə U luğbəy”), E yvaz B orçalı (“C əlaləddin
M ənquberdi”), N ərim an H əsənzadə (“D aşkəndnam ə”) tərə
findən A zərbaycan dilinə tərcüm ə olunm uşdur. X alq şairi
X əlil R za U lutürk də həm in əsərləri özbək dilindən A zər
baycan dilinə çevirm işdir. X əlil R za U lutürk həm çinin
“M aqsud Şeyxzadənin yaradıcılığı” m övzusunda doktorluq
dissertasiyası yazıb m üdafiə etm işdir.
Ö lkəm izdə M aqsud Şeyxzadənin anadan olm asının
100 illik yubileyi geniş qeyd olunm uşdur. M aqsud Şeyxzadənin 110 illiyinə həsr edilm iş B eynəlxalq elm i konfransda
A zərbaycan və özbək alim lərinin elm i m əruzələri dinlənil
m işdir (14 noyabr 2018-ci il).
H əm in konfransın m aterialları A zərbaycan M illi E lm 
lər A kadem iyası N izam i G əncəvi adına Ə dəbiyyat İnstitu
tunun Elm i Şurasının qərarı ilə bu kitabda n əşr edilir.
M aqsud Şeyxzadənin zəngin bədii irsi m üdriklik və
insanlıq xəzinəsidir. B u böyük sənətkarın əsərləri Ö zbəki
standa olduğu kim i, A zərbaycanda da sevilir, oxunur və
yüksək qiym ətləndirilir.
H ər iki xalqın görkəm li sənətkarı kim i böyük şöhrət
qazanm ış M aqsud Şeyxzadə ölm əz əsərləri ilə əbədiyyət
qazanm ışdır.
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Almaz ÜLVİ
filologiya elmləri doktoru,
AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu “AzərbaycanTürkmənistan-Özbəkistan ədəbi əlaqələr ” şöbəsinin müdiri

MAQSUD ŞEYXZADƏ ŞƏXSİYYƏTİ
AZƏRBAYCAN-ÖZBƏK ƏDƏBİYYATLARI
ARASINDA MƏNƏVİ KÖRPÜDÜR
Azərbaycan torpağının işıqlı oğlu Maqsud Şeyxzadə Öz
bəkistan ədəbiyyatının, elminin məşhur filosof şairi, dramaturqu,
ustad tərcüməçisi, böyük alimi, görkəmli pedaqoqu, dilçisi, tən
qidçisi, folklorşünası və ədəbiyyatşünasıdır. Özbək xalqı, özbək
torpağı onu öz balasıtək bağrına basmış, şöhrətləndirmişdir.
Maqsud Şeyxzadə elə bir həyat - elə bir ömür yaşamışdır ki, bu
tale iki qardaş - iki qandaş xalqın yüzilliklər dolu ədəbi əlaqələr
tarixinin canlı varisi, mənəvi körpüsü olmuşdur.
Maqsud Şeyxzadə soy kökü ilə Qazaxın Salahlı kəndin
dəndir - Səməd Vurğun yurdundan. Özü isə Ağdaş rayonunda
doğulmuşdur. Vaxtilə atası Məsim Şeyxzadə Tbilisidə tibb mək
təbini bitirib Ağdaş rayonunda işləməyi qərarlaşdırır (və ya gön
dərilir). Anası Fatma xanım da qadın gimnaziyasında təhsil al
mış ziyalı idi. Bu rayonda təzə yurd salan gənc ailədə beş uşaq
doğulub boya-başa çatır.
1908-ci il noyabrın 7-də doğulan Maqsud ailənin ilk övla
dı olur. O, ilk təhsilini Ağdaşda - məşhur ziyalı Muxtar Əfəndi
nin açdığı "Rüşdiyyə" məktəbində alır. Sonra isə Bakı semina
7
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riyasını bitirir (1920-25). O seminariyanı ki, orada Abdulla Şaiq,
Hüseyn Cavid, Cabbar Əfəndizadə, Mədinə xanım Qiyasbəyli,
xalq müəllimi Cəmo bəy Cəbrayılbəyli kimi tanınmış ziyalılar
dərs deyirdilər. Maqsud Şeyxzadə də məhz həmin müəllimlər
dən dərs almışdı.
Seminariyanı bitirdikdən sonra isə gənc Maqsud iki il Da
ğıstanda (1925-27) müəllimlik kimi işləməyə göndərilir, əslində
sürgün olunur. 1928-ci ildə - gəncliyin coşub - çağlayan, milli
hisslərinin cilovlanmadığı vədəsində imperiya ideoloqlarının
əmri ilə üç illiyə Qafqazdan sürgün olunmuşdur. SSRİ-nin istə
nilən şəhərində yaşamaq şansını özü seçməli olanda o, bu məc
buriyyətlə əlaqədar Özbəkistanı - Daşkənd şəhərini seçmiş və
bütün ömrünü ora bağlamışdır.
Onun yaradıcı fəaliyyətinə nəzər saldıqda, görürsən ki,
Vətən sıxıntısı gənc Maqsudun qəlbində sirli bir guşəyə çəkilmiş
və yazıb-yaratmaq eşqi ilə yeni həyata başlamışdır. Tanınmış
nəvaişünas alim, Daşkənd Dövlət Universitetinin professoru Suyima Qəniyeva tədqiqatlarında göstərir ki, Maqsud Şeyxzadə
özbək ədəbiyyatı tarixini öyrənmək üçün Nəvaidən başlamışdır.
Maraqlı nüans odur ki, gənc pedaqoq Nəvai poeziyası inciləri
içərisindən Vətən məhəbbətli, Vətən dərdli şeirləri seçib tərcümə
etmişdir. Bu tarix 1928-ci ilə Özbəkistana gəldiyi ilə təsadüf
edir. XX əsrdə - özbək ədəbiyyatşünaslığında Nəvai haqqında
ilk sanballı tədqiqat məqaləsi də məhz Maqsud Şeyxzadəyə
məxsusdur.
Tədqiqatlardan məlum olur ki, M.Şeyxzadə hələ orta mək
təb illərindən qəlbən ədəbiyyata - poeziyaya bağlı olmuşdur.
Ara-sıra yazdığı şeirlərini məktəb tədbirlərində oxuyarmış. İlk
mətbu şeiri 13 yaşında "Kommunist" qəzetində çap olunur. Şeirə
könül bağlayan gəncin bəxti onda gətirir ki, Bakı seminariyasın
da böyük şəxsiyyətlərin - görkəmli ziyalıların məktəbindən ke
çir. Yaşdaşları - Mehdi Hüseynlə, Sabit Rəhmanla, Mikayıl
8
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Müşfiqlə, Məhəmmədhüseyn Təhmasiblə, Səid Rüstəmovla...
eyni vaxtda təhsil alması, şübhəsiz, onun gələcək həyatında si
linməz, möhkəm cığırlar açır. İlk dövr poetik yaradıcılığının Azərbaycan dilində olan əsərlərinin mühüm bir qismini o,
"Şeyxzadə dəftəri"ndə toplamışdır.
Talenin yazısı ilə 20 yaşında Özbəkistana gələn Maqsud
Şeyxzadə - yeni mühitdə, yeni məkanda, yeni insanlar arasında
yeni həyata başlayır. Bu istedadlı, milli hissləri coşqun, türk qa
nı qaynar gənc bir il ötməmiş, elə - 1928-ci ildən mütəmadi ola
raq özbək dilində yazdığı şeirlə, məqalələrlə mətbuatda göründü.
Azərbaycan yurdunun həssas qəlbli oğlu özbək torpağında
da istedadlı yaradıcı gənclərlə - Qafur Qulam, Aybek, Abdulla
Qədiri, Abdulla Qəhhar kimi şəxslərlə dostluq - yoldaşlıq müna
sibətləri yaradır. XX əsr özbək ədəbiyyatının klassiklərinə çevri
ləcək sənətkarlarla bir sırada çalışır və öz layiqli yerini tutur.
Şeir qəlbinin çağlar bulağı olsa da, o, fəaliyyətində elm sa
həsinə daha çox üstünlük verir. Bütün həyatını elmə bağlayan
gənc M.Şeyxzadə burada təhsilini davam etdirərək alimlik dərə
cəsinədək yüksəlmiş, 1938-ci ildən ömrünün axırınacan Nizami
adına Daşkənd Pedaqoji İnstitutunda özbək ədəbiyyatı tari
xindən tələbələrə dərs demişdir. Çalışdığı fakültənin dekanı və
özbək ədəbiyyatı kafedrasının müdiri vəzifəsində olmuşdur. N ə
hayət, Özbəkistan elmi tarixində tanınmış alim və pedaqoq kimi
ad çıxarmışdır.
Görkəmli özbək ədəbiyyatşünası və ədibi Azad Şərafiddinov müstəqillik illərində qələmə aldığı ədəbi qeydlərini və elmi
mülahizələrini - məqalələrini ölümündən bir il əvvəl - 2004-cü
ildə nəşr etdirdiyi "İjodni anqlaş baxti" adlı 600 səhifəlik kitabı
na toplamışdı. Bu məqalələr həcm etibarilə fərqlidir. 1956-cı il
də bəraət alsalar da, 1991-ci il - milli müstəqillik illərinəcən ad
larının belə çəkilməsi yasaq olan Əbdülhəmid Çolpana, Əbdürrauf Fitrətə, 20-30-cu illər cədid ədəbiyyatına - hər birinə 909
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100 səhifə həsr etmişdir. Bu sırada müəllif M.Şeyxzadəyə də
xüsusi səhifələr ayırmışdır - kitabda Sovet ideologiyası ilə fikir
ləri uyğun gəlməyən görkəmli ədiblərin yaradıcı talelərindən ya
zılır. Yeri gəlmişkən, Ə.Çolpan, Ə,Fitrət, A.Qədiri 1991-ci ildə
Özbəkistan Prezidenti İslam Kərimovun fərmanı ilə Özbəkista
nın ən ali mükafatına - Nəvai adına Dövlət mükafatına layiq gö
rülmüşdülər. İslam Kərimovun fərmanı ilə M.Şeyxzadənin yubi
leyi günlərində "Böyük xidmətlərə görə" ordeni ilə təltif olun
ması onun əsərlərinə və şəxsiyyətinə verilən böyük qiymətdir
(Amma onun da Ə.Çolpanla, Ə.Fitrətlə bir sırada təqdimata haq
qı çatırdı). A.Şərafəddinov adını çəkdiyimiz kitabında M.Şeyx
zadəyə həsr etdiyi "Ədəbiyyatımızın fədaisi" (2003) adlı məqa
ləsini həzin və kövrək notlarla başlayır: “Orta boylu, dolu bə
dənli, qıvrım saçlı, şairanə görkəmli, özbəkcə danışığına şirin
Azərbaycan ləhcəsi qatan bu adamı - Maqsud Şeyxzadəni ilk
dəfə auditoriyada - dərs dediyi Nizami adına Özbəkistan Peda
qoji İnstitutunda görmüşdüm. Onun şirin, sadə ifadələrlə dərin
elmi əsaslara söykənən mühazirələri artıq çoxdan idi ki, institu
tun hüdudlarından çıxıb bütün Özbəkistan boyunca yayılmışdı.
Hətta tələbələr arasında onun məruzələri əsasında maraqlı rəva
yətlər də dolaşırdı. O, ömrünün sonunacan eyni şövqlə, eyni mə
həbbətlə söylədiyi mühazirələri ilə institutun da şöhrətini hər ya
na çatdırmışdı. O, şair və dramaturq, ədəbiyyatşünas və tərcü
məçi, tarixçi və mütəfəkkir, natiq və pedaqoq idi. Maqsud Şeyxzadə qeyd etdiyim bütün sənətlərin ustadı, ağası idi” - bu sözlər
də A.Şərafəddinova aiddir.
M.Şeyxzadənin gənclik illərini izlədikcə görünməz bir
qaynarlıq duyursan: bu, onun içində çağlayan, süzülüb axmağa
can atan şeir - poeziya bulağı idi. Amma o, yeni aləmə qatıldı
ğından, bu bulağı - içindəki poetik düşüncələrini istiqamətlən
dirməyə yollar aramalı olmuşdu. Şübhəsiz, bu məqamda o, özü
də qeyd etdiyi kimi, tərcümə yaradıcılığına üstünlük verir. 40
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ildən çox yaradıcılıq ömrü yaşayan şairin tərcüməçilik fəaliy
yətinə nəzər yetirək: dünya klassiklərini özbək dilinə çevirərək
tərcüməçi kimi özbək ədəbi tarixində xüsusi yer tutmuşdur.
Əgər onun tərcümə əsərlərinin siyahısına nəzər salsaq, bu, onun
özbək ədəbi dünyasında ən uca pillədə dayanmasına kifayət
edər. Bunlardan başqa, müasir Azərbaycan və xarici ədəbi nü
munələr də onun tərcüməsində özbək oxucularına çatdırılmışdır.
Bu siyahıya başqa bir nöqtədən nəzər yetirsək görərik ki,
M.Şeyxzadə dünya poeziya incilərinə dərindən, xalqların poetik
dünyalarına yaxından bələd olmuşdur. Bəli, bunlar onun qəlbin
dəki şeir bulağının təbii, özünəməxsus çağlamasına güc vermiş
dir.
Maqsud Şeyxzadə poeziyası ülvi məhəbbət, insani müna
sibətlər, dostluq telləri, nəsihətamiz duyğular, ali hisslər üstdə
yaranmışdır. Bunlar ilıq duyğulartək insan qəlbinə dolur, orada
nura dönür.
Günlərin bir günü bulaq başında,
M ən bir gözəl gördüm bahar yaşında.
Qaşları binadan vəsməli bir qız,
Üstündə yarpaq tək əsməli bir qız.
Əyilib səhəngini su doldururdu,
Uzun hörüyünü dəstələyən qız.
"Simlər, qaranquşlar və qızlar", "Bahar yağışı", "Bənöv
şə", "İlk sevgi", "Sınaq", "Xəta", "Atmaca" - sevgi duyğulu nəğ
mələrdir.
Tədqiqatçılar bir gerçəkliyi təsdiq edərlər ki, hər hansı ya
radıcı şəxs ilk qələm təcrübələrində həmişə folklora söykənir,
söz və fikir, məna və məntiq ehtiyatlarını məhz xalq yaradıcılı
ğından qaynaqlandırır. Öz ana dilində də, başqa dildə də ya
zanda bu faktor öz aktuallığında qalır. M.Şeyxzadə yaradıcılıq
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həyatının yeni vərəqini açanda məhz folklor qaynaqlarına üz
tutmuş, özbək folklor mənbələrinə isnad etmiş və buradakı yeni
yaradıcılıq uğurlarına folklorla başlamışdır. Özbəkistana gəldiyi
ilk illərdə daha çox özbək folkloruna dair tədqiqat və məqalələr
yazır. "Bir tərəfdən folklorçu alim kimi "Alpamış", "Qərib və
Şahsənəm", "Şirin-Şəkər" kimi eposları tədqiq edir, xalq yaradı
cılığını yaşadan Fazil Yoldaşoğlu və başqaları haqqında dəyərli
elmi məqalələr yazır, digər tərəfdən öz yaradıcılığında folklor
qaynaqlarından istifadədən çəkinmir".
M.Şeyxzadə yaradıcılığının bütün mərhələlərində bu təsir
aydın görünür. "Birlik təranəsi", "Özbək-türkmən bir ananın cüt
oğlu", "Ay ilə söhbət", "Yeddilik balladası" və s. şeirlərin söy
kəndiyi yaşantılarda folklora aid motivlər xüsusi yer tutur.
Burada qədim türk mifologiyasında müqəddəs rəqəm kimi
tanınan 7 (yeddi) rəqəmindən bədii oynatmalarla yeni poetik
obraz yaratması şairin fitri istedadının məhsuludur. Başdan-başa
xalq əfsanə və əsatirlərinə söykənən bu şeir hikmətli sözlər, afo
rizmlər dəryasıdır, desək yanılmarıq. Folklora bağlılıq onun
məşhur pyeslərində də aydın görünür. "Daşkəndnamə"sində (li
rik poema) xalq deyimləri, xalq şeiri formaları, atalar sözləri,
hikmətlər və aforizmlərlə bağlı sətirlərə istənilən qədər rast gələ
bilərik. Bəli, M.Şeyxzadə poeziyasının xalq ürəyinə yaxın olma
sı onun folklora bağlılığından irəli gəlir. Daha doğrusu, şeirlərini
xalq qəlbindən süzülən incilərdən mayalandırması onun yaradı
cılıq uğurlarındandır. O, sevilən şair olmuşdur. Eyni zamanda
lirik qəzəllər də yazırdı, siyasi şeirlər də: özü də sənətkar ustalığı
ilə.
Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, M.Şeyxzadə gənc yaşların
dan - 30-cu illərdə artıq tənqidçi, alim, publisist, pedaqoq kimi
tanınmışdır. Klassik və müasir özbək ədəbiyyatını, eləcə də
Azərbaycan, rus və dünya ədəbiyyatını tədqiq edərək elmi kon
tekstdə təhlil etmiş, tənqidi və publisist məqalələri ilə fikrini,
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münasibətini bildirmişdir. Dünya poeziyasının fəlsəfi nöqtə
lərinə toxunmuş, onları maraqlı və dərin məzmunda şərh etmiş
dir. M.Şeyxzadənin yaradıcılıq toplusunda bu sıradan 200-dən
artıq elmi məqalələri vardır. Dünya klassiklərinin, XX əsr dün
yasının məşhur poeziya nümunələrini, gənc qələm sahiblərinin
yaradıcılığını əhatə edən bu məqalələr özbək ədəbiyyatşünas
lığının inkişafında xüsusi rol oynamışdır. Bu ardıcıllıq təsdiq
edir ki, o, ömrünün hər anını ədəbiyyatla yaşamış, həyatını
bağladığı Özbəkistan elm-ədəbiyyat aləmindən bir göz qırpımınca kənarda qalmamışdır.
Onun qələmə aldığı vətən sevgili, vətən məhəbbətli poe
maları təkcə məzmunca yox, həm də məna və məntiqcə, ruhu ilə
unudulmaz əsərlərdir. M.Şeyxzadənin müharibə dövr əsərlərində
qəhrəmanlıq, psixoloji nikbinlik kimi poetik təsirlər yaradıcılığı
nın əsas qayəsini təşkil etmişdir. M.Şeyxzadə həbsdən qayıtdıq
dan bir il sonra - 1957-ci ildə yazdığı "Daşkəndnamə" poema
sını yazıb nəşr etdirdi. Bu əsərində o, yaşadığı ömrünün poetik
cizgilərini təsvir etmişdir. Bütün həyatı boyu vətəninə, xalqına vicdanı, qəlbi ilə sadiq olmuş, saf olmuşdur. Bəlkə də ona həbs
damğası vurduranlara vicdan hesabatı idi. O, Qafqazdan sürgün
olunanda da, Stalin repressiyasına uğrayaraq 25 illik həbs cəzası
alanda da günahsız olmuşdur. Ən böyük günahı Vətənə övlad
məhəbbəti, türkçülük əqidəsi olmuşdur. Daşkəndlə bağlı 30 illik
həyatını, eşqini, həyəcanını, qəlbinin vətən duyğularını misralamışdır. Ondan bir il sonra nəşr etdirdiyi 437 səhifəlik "Çərək
əsr divanı" ("25 ilin divanı") kitabında da lirik yaradıcılıq nümu
nələri sayrışır. Əsərin azərbaycancaya ilk tərcüməsi xalq şairi
N.Həsənzadəyə aiddir. Lakin M.Şeyxzadə ədəbi irsinin tədqiqat
çısı, xalq şairi X.Rza bu əsəri öz tərcüməsində yenidən Azər
baycan ədəbi tarixinə daxil etmişdir.
Mayası, ana südü, ilk ibtidai təhsili, beş illik seminariya
həyatı, şeir dünyasına ilk addımları Azərbaycanla bağlı olsa da,
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o, eyni məhəbbətlə özbək həyatına - şeir dünyasına, elminə,
tarixinə bağlanmışdır. Bu ilk anda maraqlı görünsə də, təbii bir
axarlılıq da var. Əslində o, doğulduğu ruh üstdə, ana südüylə
kökləndiyi mənəvi aləmi ilə ucalmışdır. Azərbaycan-özbək məf
humları ayrı-ayrı sözlər olsa da, əslində bunların bir xətt, bir ruh,
bir kök, eyni maya olması dərk edilir. Bu, mənəvi və təbii
duyumlardır, özünün də ayıra bilmədiyin gerçəklikdir. Bu, türk
qanı, türk ruhu, türk köküdür.
Maqsud Şeyxzadənin dramaturgiya yaradıcılığından ayrıca
bəhs etmək mümkündür: "Cəlaləddin Mənquberdi" və "Mirzə
Uluğbəy" kimi pyesləri ilə ciddi ictimai hadisələrin, dolğun in
san xarakterlərinin yüksək poeziyası yaranmışdır. "Cəlaləddin
Mənquberdi" və "Mirzə Uluğbəy" mənzum tarixi faciələri ilə öz
bək dramaturgiyasının mükəmməl əsası qoyulmuşdur. M.Şeyxzadənin dramaturgiya yaradıcılığı özbək ədəbiyyatşünaslarının
da, Azərbaycan ədəbi-tənqidinin də daim diqqətini cəlb etmiş,
bu haqda xeyli tədqiqat əsərləri yazılmışdır. Söz yox ki, bu sı
rada ilk yerdə Xəlil Rza tədqiqi dayanmışdır. Onun bu mövzuya
həsr etdiyi "Maqsud Şeyxzadə", "M.Şeyxzadə yaradissertasiya
işicılığının bədii xüsusiyyətləri" monoqrafiyaları və sair onlarla
elmi, publisistik məqalələrini göstərə bilərik.
"Cəlaləddin Mənquberdi" əsəri partiyanın tapşırığı ilə ya
zılmışdı. Onda müəllifin 36 yaşı vardı. Az bir vaxta tamamlanan
bu əsərin ilk tamaşası çox yüksək səviyyədə keçmiş, böyük səssəda doğurmuşdu. Müharibə illərində qəhrəmanlıq motivləri,
həm də tarixə əsaslanan hadisələr ədəbiyyatın baş mövzusuna
çevrilmişdi.
"Cəlaləddin Mənquberdi" də məhz bu nöqteyi-nəzərdən
yazıldı və səhnəyə qoyuldu. Lakin Şeyxzadənin hörmətini birə
min artıran bu əsər onun taleyində qara səhifə açdı. O, Stalin
rejiminin qəzəbinə tuş gəldi. NKVD cəsusları, "yan" familiyalı
naqislər, ustad qələm sahibini, elm fədaisini, görkəmli şəxsiyyəti
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Stalinə, belə deyək ki, satmışdılar. Guya ki, dramaturq əsərdəki
mənfi epizodik gürcü obrazı ilə Stalinə, onun mənsub olduğu
xalqa işarə etmişdir. Elə bu ittihamla suçlanan M.Şeyxzadə 25 il
həbs cəzası aldı və uzaq Sibirə - İrkutsk düşərgəsinə göndərildi.
M.Şeyxzadə həbs düşərgəsinə göndərilsə də, artıq çox qısa
səhnə həyatı yaşayan "Cəlaləddin Mənquberdi" dillər əzbərinə
çevrilmişdi. Sadə, axıcı poetik dillə, başdan-başa qəhrəmanlıq
eşqi ilə yazılan bu əsər hər kəsin qəlbində özünə yer etmişdi.
Çoxları hətta bu əsəri əzbər bilirdi. Necə ki, bizdə "Vaqif'i
bilirdilər. Stalin öldü. Nağıllarda söylədiyi kimi, az sonra bütün
zindanların qapısı açıldı, bütünlükdə özü zindan olan Sibir yol
larına dikilən gözlər sanki oradan şütüyən qatarlarla qənşər-qən
şərə tələsirdilər. Şeyxzadə ikinci Vətən bildiyi Özbəkistana,
Daşkəndə - ailəsinə döndü. Allah onu bağışladı, 25 illik həbs
cəzasının üçdə bir hissəsini çəkdi, geri döndü və daha 13 il özbək elminə, ədəbiyyatına, mədəniyyətinə əvəzsiz töhfələrini ver
di. Ən əvvəl, hələ 1944-cü ildən üzərində çalışdığı, həbs olun
duğuna görə yarımçıq qalan, ikinci tarixi faciəsini "Mirzə Uluğbəy"i tamamladı. Elə bu əsərin əsasında həmin il "Uluğbəyin
ulduzları" ssenarisini də hazırladı və film çəkildi.
Professor Naim Kərimovun yazdığına görə, illərlə üzərin
də çalışdığı "Əbu Reyhan Biruni" əsəri isə izsiz-tozsuz itmişdi.
Bu, onun sayca üçüncü pyesi idi. Sibir düşərgəsindən qayıtdıq
dan sonra səhhətində daim nasazlıqlar ortaya çıxan M.Şeyxzadə
xəstəxanada yatarkən də bu əsər üzərində işləyir, tamamlamağa
çalışırdı. Lakin əcəl macal vermədi. Elə xəstəxanada ürəyi daya
nan dramaturqun həmin pyesi də oradaca yoxa çıxmışdı. Bu da
talenin növbəti acı bir səhifəsi.
"Cəlaləddin Mənquberdi" beş pərdəli səkkiz şəkilli faciə
dir. Əsərdəki hadisələr XIII yüzilin birinci yarısında Türküstan
da baş verir. Cəlaləddin Mənquberdi tarixi şəxsiyyət olmuşdur.
Əslində, bu əsərində müəllif türk qəhrəmanlığını, türkün əyil
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məz qüdrətini qələmə almışdır. Müharibə illərində qəhrəmanlıq
motivli yazıçı çağırışı - Vətənə məhəbbət hisslərini özündə əks
etdirən əsərlər vacib idi. Lakin imperiya qurucuları-qoruyucuları
əsərdəki türkçülük məfhunun, türk obrazının yüksək sənətkarlıq
qələmi ilə təsvirinə dözmədilər. Dramaturqa tutulan iradlar isə
bəhanə idi.
Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli ədibi, xalq yazıçısı
Mirzə İbrahimov "Sözün hikməti" adlı məqaləsində Şeyxzadənin dramaturji fəaliyyəti haqqında ətraflı söz açmışdır: "Söz
ustadının ilk dramında vətənpərvərlik və insaniyyət yüksək bədii
ifadəsini tapmışdır” . "Cəlaləddin Mənquberdi" pyesi (1941)
məhz bu ruhdan yoğrularaq qələmə alınmışdır. Maqsud Şeyxzadə "Mirzə Uluğbəy" faciəsi üzərində 19 il çalışmışdır (1940
1959). Dünya elminə özbək xalqının bəxş etdiyi Uluğbəy dövrü
nün məşhur astronomu olmuşdur. Məşhur fateh, hökmdar Əmir
Teymurun nəvəsi olan Mirzə Uluğbəy XV əsrdə dünyanın ən
böyük rəsədxanasını yaratmışdır. Mirzə Uluğbəy - zəkanın və
qəhrəmanlıq eşqinin vəhdətini özündə cəmləşdirən tarixi şəx
siyyət, xalq yaddaşından, xalq qəlbindən çıxmayan nəhəng in
san. Belə bir obrazı qələmə gətirmək - onun poeziya dünyasında
misralarla heykəlini ucaltmaq üçün sənətkar qüdrəti lazımdır.
Əsər faciə janrında işlənmiş və müvəffəqiyyət qazanmış
dır. Daha doğrusu, müəllifin sənətkarlıq qüdrəti qələbə qazan
mışdır. Əsərin bu janrda işlənməsi qəhrəmanın həyatından irəli
gəlmişdir. Faciə tezliklə Özbəkistan Dövlət Dram Teatrında səh
nəyə qoyulur və böyük məhəbbətlə qarşılanır. Professor P.Xəlilovun təhlilinə görə, “qəhrəmanlıqdastanı olan bu xalq dramında
- "Mirzə Uluğbəy"də "Vaqif'i xatırladan bir ruh vardır. M ü
qayisə üçün bir-iki nümunə də kifayətdir: dustaq olmuş Vaqiflə
oğlu Əlibəyin Qacarın əlinə keçməsi, Vaqifin Qacarla üz-üzə
gəlməsi. Qana susamış fateh, gözəlləmələr yazan humanist bir
şair, ağıllı, tədbirli bir vəzir, nəhayət, günahsız övladının
ölümünə şahid olan bir ata!".
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Teymur Məliklə Çingiz xanın monoloqu, Vaqiflə Qacarın
monoloqu - eyni səhnəni xatırladır. M.Şeyxzadəyaradıcıhğmm
tədqiqatçısı X.R.Ulutürk də eyni qənaətə gələrək qeyd etmişdir
ki, "bu iki mənzum pyes arasındakı uyğun, oxşar və səsləşən
cəhətlər o qədər çoxdur ki, bunlardan bəzisini xatırlatmaq yerinə
düşər! Poetik ruh birliyi; hər iki əsərin şeir ilə və başlıca olaraq
heca vəzninin onbirlik bölgüsündə yazılması...", Vaqif bütün
Azərbaycan şairlərinin ümumiləşdirilmiş surəti olduğu kimi,
Cəlaləddin də özbək qəhrəmanlarının ümumiləşdirilmiş obrazı
dır, yaxud Qacar bütün qəsbkarları təmsil etdiyi kimi, Çingizxan
da fatehlər nümunəsidir; uydurma obrazların yaxınlığı (Eldar və
Elbars, Gülnar və Sultanbəyim).
Eyni kök olaraq türk folklorundan rişələndiyindən, milli
ruhla klassik poeziyaya söykənikli olduğundan əvvəldən də
qeyd etdiyimiz kimi, üzü Dədə Qorquddan belə xalq-qəhrə
manlıq dastanlarındakı obraz xarakterləri əbədiyyatlarımızın
doğmalığına daha bir faktdır.
Dünya fəlsəfəsini dərinliyi ilə dərk edən, sonsuz kainatın yerin-göyün əzəmətini duyan Mirzə Uluğbəyi müəllif sanki dahi
Nizami qəhrəmanlarının, filosoflarının idrakına bənzədib. Eyni
zamanda qəlb dünyasının hakimi - şairlərə, şair sözünə yüksək
dəyər verilməsi də elə bu konteksdəndir. Şah öz fikrinə həyan,
kömək, güc-qüvvə üçünşair sözünə üz tutur.
Maqsud Şeyxzadə yaradıcılığını məhəbbətlə tədqiq edən
Xəlil Rza yazır ki, "özbək dramaturgiyasına M.Şeyxzadənin gə
tirdiyi ən böyük keyfiyyət şairanəlikdir! Burada şairanəlik daha
çox müəllifin həyata baxışında, varlığın qavrama və əksetdirmə
bacarığında, bədii obrazlar düzümündədir. Buna görə də hər iki
pyesdə hətta remarka və nəsr ilə yazılmış parçalar da şairanə
dir".
Özbək ədəbiyyatşünasları Seyfulla Mirzəyev və Səid Şirməhəmmədov M.Şeyxzadənin "Mirzə Uluğbəy" faciəsi üzərində
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işlərkən dahi Şekspir yaradıcılığından faydalandığını yazmışlar.
Əsərdəki bütün obrazların monoloqları, mühakimələri dərin fəl
səfi məna daşıyır. Tarixdə və müasir həyatda nurlu şəxsiyyətlərə
pərəstiş edən Şeyxzadə Teymurilər sülaləsindən Şahruhun oğlu
Uluğbəyi özbək elmini dünya miqyasına çıxaran bir alim, ədə
biyyat və incəsənət hamisi kimi ümumiləşdirmişdir".
Əsərdəki tarixi hadisələr xarakterlər - obraz xarakterliyi
nin dili ilə açılır. Uluğbəy hakimiyyəti içindən çökür. Tarix bo
yu belə olub. Dünya cahangirləri saray içindən çöküb, məhv
olub. Müəllifin ən böyük uğuru - tarixi hadisələri qələmə gə
tirərək möhkəm və müxtəlif xarakterli obrazlar yaradıb. Hətta
obrazların dili, xarakteri o qədər güclü işlənib ki, şeiriyyət dili
ilə yazılan misralarda qafiyələrin itməsi və ya heç olmaması diq
qəti çəkmir, şeiriyyətin ruhuna xələl gəlmir. Şair, alim, tarixçi,
şagird obrazları humanist, ağıllı, saf qəlbli, ülvi niyyətli və sadiq
insanlardır.
Bunlar, əlbəttə, elmə-mərifətə müəllifin yüksək dəyəri,
dünyanın, bəşərin, xeyirxahlığın açarıdır. Hikmət dolu Uluğbəy
dövrü, Uluğbəy obrazı bəşəri dəyərlidir. Bu əsər həm də böyük
Uluğbəy xatirəsinə əbədi, öz ömrü, elmi qədər dəyərli xatirədir.
Maqsud Şeyxzadənin elmi yaradıcılığı, xüsusən, nəvaişünaslıq elminin inkişafındakı böyük xidmətləri haqqında tədqiqa
tımızın əvvəlki bölmələrində yeri gəldikcə dönə-dönə qeyd et
mişdik. Ancaq onun bir ədəbiyyatşünas kimi çoxşaxəli fəaliy
yətinin Azərbaycan-özbək ədəbi - elmi əlaqələrinin inkişafına
birbaşa əlaqədar bir cəhətin üzərindən sükutla keçmək mümkün
deyil. Bu da ondan ibarətdir ki, Maqsud Şeyxzadə öz elmi mə
qalə və tədqiqatlarında həmişə özbək elmi-ədəbi mühitinə Azər
baycan ədəbiyyatşünaslığının təsirinə ayrıca diqqət yetirmiş,
onun uğurlarının Özbəkistanda təbliğinə xüsusilə maraq gös
tərmişdir. Məsələn, özbək ədəbiyyatşünaslığında, xüsusən Lütfi,
Nəvai, Babur, Məşrəb, Agahi kimi cığatay (özbək) klassiklərinin
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yaradıcılığı ilə bağlı tədqiqatlarda klassik Şərq poetikasına aid
istilahların ön plana çəkilməsi, qəzəlin poetik xüsusiyyətlərinin
təhlilində orta əsrlər Şərq ədəbiyyatşünaslığına məxsus bədii
təsvir vasitələrinə (təşbeh, istiarə, mübaliğə, eyham, təzad və s.)
üstünlük verilməsi özündən sonrakı tədqiqatçılara M.Şeyxzadənin təsiri, Maqsud Şeyxzadənin özünə isə görkəmli Azərbaycan
ədəbiyyatşünası və nəzəriyyəçisi, professor Mir Cəlal Paşayevin
təsiri kimi diqqəti cəlb edir. Belə ki, Şərqdə qədimdən xüsusi
poetika elminin mövcudluğuna və klassik şeiriyyəti bu elmin
prinsip və qaydaları ilə tədqiq etməyin vacibliyinə ilk dəfə Mir
Cəlal Paşayev özünün məşhur "Füzuli sənətkarlığı" adlı mono
qrafiyasında diqqəti yönəltmiş, Maqsud Şeyxzadə isə Nəvai
haqqında məqalələrində, o cümlədən "Ustadın icadxanasında",
"Qəzəl mülkünün sultanı" adlı tədqiqatlarında Mir Cəlal Paşa
yevdən sitatlar, iqtibaslar gətirərək, bu yeni elmi-nəzəri yanaşma
üsulunu özbək ədəbiyyatşünaslarının diqqətinə həvalə etmişdir.
Sonralar Özbəkistanda “poetik sənətlərə” maraq birdən-birə güc
lənib, hətta Azərbaycandan fərqli olaraq, ilk farsdilli orta əsr
mənbələri özbəkcəyə tərcümə olunub. Daşkənddə nəşr olunsa
da, bu sahədə ciddi uğur qazanan özbək ədəbiyyatşünasları və
nəvaişünasları (Ə.Həyitmətov, Ə.Qəyyumov, Y.İshaqov, B.Rəhmanov, Ə.Əbdülqafurov, S.Qəniyeva və başqaları) bu və ya di
gər şəkildə (birbaşa və ya dolayısıyla) Mir Cəlal Paşayevin “Fü
zuli sənətkarlığı”ndan bəhrələnmişlər.
İndiyə qədər tədqiqatçıların nəzərindən təəssüf ki, kənarda
qalan bu və ya buna bənzər faktlar xalqlarımız arasında ədəbi
əlaqə və ədəbi təsirin yeni, özünəməxsus bir təzahür formasını
üzə çıxarmağa imkan verir. Bu faktlar eyni zamanda Mir Cəlal
Paşayevin XX əsr Azərbaycan-özbək ədəbi əlaqələrinin təşək
külü və inkişafındakı özünəməxsus yerini müəyyənləşdirir. Öz
çoxşaxəli yaradıcılığı ilə bu ədəbi-mədəni, tarixi-mənəvi əlaqə
lərin möhtəşəm körpüsü olan Maqsud Şeyxzadə isə haqlı olaraq
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türk dünyasının birlik, qardaşlıq və dostluq rəmzlərindən biri
kimi qiymətləndirilir.
Əsərlərinin çoxu tanınmış şairlərimizin məhəbbəti ilə doğ
ma Azərbaycan dilinə çevrildi, tədqiqat obyekti oldu. Unudul
maz Xəlil Rzanın odlu qəlblə araşdırdığı "Maqsud Şeyxzadə
yaradıcılığı" ədəbiyyatşünaslığımızın dəyərli bir səhifəsidir. O,
görkəmli ədibin ədəbi irsinin ən dəyərli nümunələrindən ana
dilimizə tərcümə etmişdir. Özbək ədəbiyyatşünasları onu dönədönə tədqiq ediblər və edirlər. Özbəkistanın əbədiyyatşünas ali
mi İbrahim Qafurov qeyd edir ki, “ədəbiyyatı sevdiyim ilk gün
lərdən başlayaraq mən M.Şeyxzadə yaradıcılığının vurğunu ol
muşam” . Bu münasibət sonralar alimin "Yoldaş şair" adlı kita
bına çevrilmişdi. Sonra isə bu məhəbbət şairin yaradıcılığına
həsr edilmiş namizədlik dissertasiyası mövzusunda öz əksini
tapmışdır. İ.Qafurov yazır ki, onun haqqında yenə də danışmağa
sözüm var, onu kiçik bir kitabda, adi namizədlik dissertasiya
sında təhlil etmək, öyrənmək azdır. Çünki o özbək klassik əbədiyyatının davamlı sütunlarından biridir.
M.Şeyxzadə təkcə şeir, poema, pyes və məqalələrində de
yil, bütün yaradıcılığında iki xalqın adından cəsarətlə danışmış
dır. O, özbək klassik əbədiyyatını öyrənmiş, tədqiq etmiş, özbək
əbədiyyatı tarixini, ədəbiyyatşünaslıq nəzəriyyəsini təkmilləşdir
miş, onu yeni-yeni elmi axtarışlarla zənginləşdirmişdir.
Özbək klassik ədəbiyyatının banisi Nəvai irsini ilk tədqiq
edənlərdən biri M.Şeyxzadə olmuşdur. Nəvaişünaslaralimi özlə
rinə ustad hesab etmişlər. Onun elmi əsərləri dərintəhlili, sanballığı ilə fərqlənir. M.Şeyxzadənin altıcildlik "Seçilmiş əsərlə
r in in bir kitabı Nəvaiyə həsr edilmişdir.
Maqsud Şeyxzadə mənəvi dünyasının işıqları zaman keç
dikcə cəmi türk dünyası kəhkəşanında dolaşacaqdır.
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Yaşar QASIMBƏYLİ
filologiya elmləri doktoru

MAQSUD ŞEYXZADƏ
VƏ AZƏRBAYCAN POEZİYASI
Səməd Vurğun və Maqsud Şeyxzadə ruhən və istedadları
nın təbiətinə görə yaxın ədəbi şəxsiyyətlər olmuşlar. Hər iki sə
nətkarın öz yaradıcılığında, əsasən, şeir, poema və dram janrlarına
üstünlük verməsi, ədəbi publisistikalarındakı genişlik və əhatəlilik, yüksək elmi-nəzəri səviyyə bu fikri əsaslandırır. Fəlsəfi və
hikmətli şeiriyyətə meyillilik, möhtəşəm və əzəmətli epik poezi
yanın mahir ustadları kimi şöhrət qazanmaları, xalqın keçmişinə
və tarixi mövzulara bağlılıq, parlaq dramatik istedada sahib olma
ları, yazı maneralarındakı qanadlı-romantik pafos onların saf bədii
istedadlarının mayasındakı uyğunluqdan və uyarlıqdan xəbər ve
rirdi.
Maqsud Şeyxzadənin Azərbaycan ədəbiyyatı ilə münasibət
lərini araşdırmaq və öyrənmək baxımından onun öz böyük zamandaşına barəsindəki “Səməd Vurğun haqqında söz” məqaləsi
bu cəhətdən çox səciyyəvidir: “Həqiqətən də, onun (Səməd Vur
ğunun - Y.Q.) beytlərində Nizaminin epik əzəməti, Füzulinin in
cə hissiyyatı, Xaqaninin təntənəvar coşqunluğu, Vaqifin cazibə
dar sadəliyi və xəlqiliyi göy qurşağının füsunkar rəngləri tək son
dərəcə nəfis bir tərzdə əks edərdi” . Bu gözəl və dərin mənalı mü
lahizələri Maqsud Şeyxzadənin özünün yaradıcılığına da aid et
mək, bizcə, çox doğru olar. Bəli, M.Şeyxzadənin də poetik tərcü
meyi-halının formalaşmasında onun ulu babası Nizami Gəncəvi
nin həmişəyaşar bədii-fəlsəfi hikmətləri, Əfzələddin Xaqaninin
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orta əsrlər Şərqinin sərhədlərinə sığmayan coşqun və mübariz hu
manizmi, İmadəddin Nəsiminin cəsarətli və üsyankar lirikası, Mə
həmməd Füzulinin nəfis və cazibədar şeiriyyəti, Molla Pənah Va
qifin ölməz və unudulmaz poeziyasındakı hədsiz səmimiyyət, tək
rarsız və ali dərəcədəki sadəlik, misilsiz xəlqilik həlledici rol oy
nadığını burada vurğulamaq yerinə düşər.
Bu böyük sənətkarların yaradıcılığına ümumi şəkildə nəzər
saldıqda belə bir çox ədəbi paralellər, mühüm poetik həmahəng
liklər diqqəti özünə cəlb edir. Maqsud Şeyxzadə və Səməd Vur
ğun fəlsəfi lirikanın, başdan-ayağa hikmətlə yoğrulmuş şeirlərin
misilsiz müəllifləri idilər. Onların şeiriyyətində insan və həyat
haqqındakı dərin və fəlsəfi düşüncələr, orijinal, gözlənilməz lirikhikmətli müqayisə və xülasələr uzun zaman yaddaşlardan silin
mir. Səməd Vurğunun “Dünya” rədifli və Maqsud Şeyxzadənin
“Dəniz təbiəti” adlı şeirləri geniş elmi təhlillər üçün meydan ve
rən əsərlərdir. İnsan həyatının və dünyanın mənası, mahiyyəti və
fəlsəfi dərki barəsindəki özünəməxsus lirik-emosional düşüncələ
rin miqyasları heyrətamizdir. Bədii biçiminə və şəklinə görə birbirindən fərqlənən bu şeirlərdəki əsas fəlsəfi obrazlar iyirminci
yüzilin mühüm bədii yenilikləri sırasındadır. Azərbaycan klassik
poeziyasında və aşıq şeirində dünya obrazına dəfərlərlə müraciət
olunduğu məlumdur. Amma Səməd Vurğun ənənəvi və məşhur
dünya obrazına öz möhürünü vura bilib. Şair dünya surətinin mahiyyətindəki iki mühüm cəhətə və xüsusiyyətə diqqətimizi yönəl
dir. Birincisi, dünyanın gözəlliyi və məftunkarlığı, cazibədarlığı
və sirliliyidir.
Ulduzlar havanın bağrını dəlir,
Qayalı dağlardan duman yüksəlir,
Xəyalım gecəni salama gəlir,
Çapdırır atını birbaşa dünya.
Yerlərə baxıram bağçalı, bağlı,
Göylərə baxıram qapısı bağlı,
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Kainat ixtiyar, sirli, soraqlı,
Əzəldən yaranıb tamaşa dünya.
İkinci mühüm cəhət isə insanın dünya üzərindəki müvəqqə
ti və keçəri həyatıdır. Dünyanın əbədiyyəti önündə insan ömrü bir
andır. Əbədiyaşar dünya və fani insan ziddiyyəti, bu fəlsəfi-bədii
təzadın sonsuzluğu müəllifi heyrətlərə qərq edir:
Bir də görürsən ki, açılan solur,
Düşünən bir beyin bir torpaq olur.
Bir yandan boşalır, bir yandan dolur,
Sirrini verməyir sirdaşa dünya.
Əzəldən belədir çünki kainat,
Cahan daimidir, ömur amanat.
Əldən-ələ keçir vəfasız həyat.
Biz gəldi-gedərik, sən yaşa dünya!
“Bir yandan boşalıb bir yandan dolan” (Səməd Vurğun) və
min illərdir sirrini sirdaşa verməyən, insanı həmişə nigaranlıqda
və intizarda saxlayan Dünya obrazı və öz qoynunda napak, natəmiz heç nəyi saxlamayan, yad, gərəksiz, lazımsız şeyləri hər daim
sahilə atan, müdam özünü təmizləyən, təzələyən və bununla da
insanlığa əbədi nümunə olan Dəniz surəti də özünün həyati fəlsə
fəsi və təbii poeziyası ilə oxucunu heyran qoyur:
Vəzndən çox yüngül, qiymətdən ucuz,
Gərəksiz, mənasız, çürük, məzmunsuz
Bir şeyi qoynunda saxlamaz sular,
Dənizin qəribə təbiəti var.
Şair dənizi insan mənəviyyatının və mahiyyətinin sanki bir
məhək daşı, əsas barometri kimi səciyyələndirir:
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Əyri dolananı, əyri gəzəni,
Məsləksiz, duyğusuz bir baməzəni
Büllur qucağına almaz dalğalar,
Dənizin qəribə xasiyyəti var.
Eyni zamanda, dəniz insan təmizliyinin və əxlaqi saflığının
sadəcə bir rəmzi deyil, həm də onun keşiyində duran və öz cəsa
rəti ilə, dönməzliyi ilə bu cəhətdən insana nümunə olan varlıq və
yenilməz bir gücdür.
Odur, şahə qalxıb dalğalar yenə
Hayqırır, hirslənir, qaynayır, çarpır,
Çürük bir almanı alıb çiyninə,
Sahil daşlarına qəzəblə çırpır.
Şair dənizin xarakteri və xasiyyəti haqqında düşünərkən,
eyni zamanda, insanın əbədiyyətlə bağlı düçüncələrini də ifadə
edir. Yüksək mənəvi keyfiyyətlər, alicənablıq və mərdlik, mənəvi
zənginlik və yüksəklik ilə əbədiyyət arasındakı gözəgörünməz
bağlantıları göstərməyə can atır. Mənfi mənəvi keyfiyyətləri və
daxili çürüklüyü, alçaqlıq və iyrəncliyi qəbul etməyən dəniz məhz
özünəməxsus cəsarət və sərtliklə öz mahiyyətini açıq-aşkar nüma
yiş etdirir:
(Cavanlar atmışdı onu dənizə)
Alma istəyirdi uzağa üzə.
M avi genişlikdə gəzirdi şöhrət,
Mənsəb axtarırdı - olmadı fəqət!
Elə ki, bu sirri öyrəndi dəniz,
Onun niyyətindən iyrəndi dəniz.
Xoşuna gəlmədi alçaqlıq, hiylə,
Qovdu yaramazı dərhal sahilə.
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Çürük bir vücudu bəyənməz dəniz,
Mənsəb düşkünüylə öyünməz dəniz.
Şair dünya və insan haqqındakı düşüncələrini, arzularını də
niz surəti vasitəsilə heyrətamiz bir sənətkarlıqla ifadə etməyə can
atır:
Qoymaz yüngüllüyü məmləkətinə,
Vurğunam dənizin təbiətinə Qumların üstünə tullayar onu,
Ağır gəmilərə açar qoynunu...
Eşit, körpə quzum, bu diləyimi;
Dəniztək coşqun ol, dəniztək çağla,
Yaxşı insanlara aç ürəyini,
Namərdə, alçağa üz göstərmə sən,
Nadanlar əlinə açar vermə sən,
Qapını onların üzünə bağla.
Səməd Vurğun və Maqsud Şeyxzadənin şeiriyyətindəki bə
dii fəlsəfənin kökləri türk xalq şeirindən, xalq yaradıcılığından qi
dalanırdı. Eyni zamanda, onların əsərlərində Şərq və Qərbin klas
sik-çağdaş mütəfəkkirlərinin hikmətləri, Avropa və Asiyanın fəl
səfə məktəblərinin həyatsevər və humanist meyilləri gözəl bir su
rətdə çulğaşmış, bir-birinə qovuşmuşdu. Maraqlıdır ki, bizim
ürəkdən sevdiyimiz sənət korifeylərinin ötən yüzilin birinci yarı
sında çatdıqları poetik hədəflər, nail olduqları cahanşümul bədii
uğurlar Avrasiya mədəni məkanının bu gün - XXI əsrdə can atdı
ğı, arzuladığı ədəbi məqsədlər cərgəsindədir.
Maqsud Şeyxzadə və Səməd Vurğun mənsub olduqları epo
xanın poetikasına ciddi təsir göstərən istedad sahibləri olmuşlar.
Onların nəsli bəşəriyyət tarixində tayı-bərabəri olmayan dəyişmə
və yeniləşmələrin şahidi, iştirakçısı idilər. Qlobal zaman və mə
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kan təbəddülatlarını, ictimai-estetik təfəkkürün ənənəvi məcrasına
sığmayan dağıdıcı-yaradıcı prosesləri əks etdirmək üçün yeni ədə
bi sistemlər, bədii ifadə yolları, doğulmaqda və formalaşmaqda
olan gerçəkliyi ehtiva edə bilən yeni estetik biçimlər tələb olunur
du. İyirminci illərdən başlanan ədəbi axtarışlar tezliklə öz bəhrəsi
ni verdi, zamanın estetikasında Epos üstünlük təşkil etməyə başla
dı. Epik janrlar - poeziyada mənzum roman, poema, lirik və dra
matik poemalar, balladalar, nəsrdə isə - roman, povest, dilogiya,
trilogiya, epopeyalar dəbi geniş yayıldı. Möhtəşəm zaman iri
həcmli epik polotnolarda daha real və həqiqətəuyğun əks edirdi.
XX əsrin 30-40-cı illərində qardaş ədəbiyyatlarda aparıcı mövqe
yə malik bu tendensiyanı araşdırarkən onun bir sıra xarakterik və
tipoloji xüsusiyyətləri qabarıq görünür. İlk öncə bədii surətlərin
ehtiva miqyasları diqqəti çəkir. O vaxt nəsrdə və nəzmdə yeni ya
ranmış əsərlərin mövzuları, adları da bizə çox şey deyirdi. Böyükböyük zaman kəsikləri, məkan və mühitlərin özləri birbaşa bədii
təhlil və təsvir predmetinə çevrilirdi. Bilavasitə ölkə, şəhər, kənd,
böyük bir kollektiv, ictimai ideal və konfliktlər, azadlıq mübarizə
ləri, müharibələr, müəyyən tarixi mərhələlər, məşhur şəxsiyyətlər
və s. birbaşa əsərin mərkəzi mövzusu, baş qəhrəmanı seçilirdi.
Bəli, keçmişlərin və bu günün böyük şəxsiyyətləri, cəmiyyəti hə
rəkətə gətirən ideya və konfliktlər, Vətənin və xalqın xilaskarı ki
mi dövrün etiraf etdiyi, öz zamanının və mühitinin rəmzinə çevri
lən insanlar söz sənətinin sevərək tərənnüm etdiyi qəhrəmanlar
idi. Fikirimizin təsdiqi üçün burada bircə Səməd Vurğunun qələ
mindən çıxmış məşhur əsərlərin adını yada salmaq kifayətdir:
“Azərbaycan”, “Bakının dastanı”, “Muğan”, “Komsomol poema
sı”, “Vaqif”, “Xanlar”, “Fərhad və Şirin”, “Talıstan”, “Bəsti”,
“Zəncinin arzuları”, “Aygün”, “İnsan” və s. Maqsud Şeyxzadənin
30-40-cı illərdə yaratdığı əsərlərlə də zamanın estetik axarı və
məşhur ədəbi ünvanları arasında yuxarıdakı kimi qırılmaz bağlılıq
müşahidə olunur: “Ündaşlarım”, “Torpaq və haqq”, “Ağsaqqal”,
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“Yoldaş Nəvai”, “Miras”, “On birlər”, “Üçüncü oğul”, “Cəlaləd
din Mənquverdi” və s. Beləliklə, həmin illərin ədəbi prosesini,
xüsusən, Səməd Vurğun və Maqsud Şeyxzadə kimi görkəmli sə
nətkarların yaradıcılığını müqayisəli şəkildə araşdırarkən aydın
olur ki, onları yaxınlaşdıran və birləşdirən əsas estetik məxrəc, bə
dii məziyyət məhz monumentallıqdır. M.Şeyxzadənin “Daşkəndnamə” poemasının proloqundakı məşhur misraları xatırlamaq ye
rinə düşər. Səməd Vurğunun “Bakının dastanı” poemasından alın
mış məşhur misralar da fikrimizin təsdiqi üçün kifayətdir. Səməd
Vurğunun “Bakının dastanı” poemasındakı coşğun misralar ruhu
muzu qanadlandırır:
“Neçə ildir, könül deyir söylə, şair,
Şeir, sənət gülzarında Bakı hanı?
Sən nə zaman yazacaqsan ilk dastanı
Bu müqəddəs, bu möhtəşəm hüsnə dair?!
Lakin bizim böyük şəhər bir ümmandır,
Bu ümmanda üzmək üçün qəvvas gərək.
Bu arzuyla yaşamışam nə zamandır,
Var ol, məni bu ümmana atan ürək!
Var ol sən də, gözəl Bakı, qadir ana!
Camalının şöləsidir bu ilhamım.
Öz borcumu ödəyərsəm bu gün sana,
Gözlərimdə qalmayacaq heç bir kamım! ”
Göründüyü kimi, şair hansısa şəxsin, insanın həyatından və
dərdindən-odundan deyil, şəhərin tərcümeyi-halından və qüdrə
tindən söhbət açır. 20-40-cı illərin ədəbi prosesində geniş yayıl
mış ümumiləşdirmə üsulu - fərddən, təkcədən deyil, toplumdan,
ümumidən çıxış edərək ümumiləşdirməyə can atmaq tendensiyası
yuxarıdakı sətirlərdə də bariz şəkildə nəzərə çarpır. Maqsud Şeyx
zadə də 30-50-ci illər yaradıcılığının məhsulu olan bir çox əsərlə
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rində məhz bu poetik ümuumiləşdirmə üsulunu nümayiş etdirir.
Onun məşhur “Daşkəndnamə” dastanı bu cəhətdən səciyyəvidir.
Əsərdə, yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, adi bir şəxsin tərcümeyihalı, müəyyən bir insanın həyat yolu deyil, yüzlərlə ömürlərin,
minlərlə talelərin məskəni olan qüdrətli bir məkan epik təsvir və
tərənnüm obyektidir. Şair yaşadığı və sevdiyi şəhərin tarixini,
keçmişlərinin şanlı səhifələrini, mübarizə mərhələlərini, bu şəhə
rin dünyaya verdiyi görkəmli oğulları və qəhrəmanları, qısası,
Daşkəndin özünəməxsus bir Şərq şəhəri kimi tərcümeyi-halını və
misilsiz gözəlliklərini vəsf edir. Dastanın sonunda müəllif doğma
şəhərinə canlı insan kimi üz tutaraq, ona olan sonsuz məhəbbətini
qəlbinin bütün səmimiyyəti ilə etiraf etmişdir:
M ən özbək şeirinin doqquz vəznində
Sənin dastanım ahəngə saldım.
Qissəyə gözəllik verməkdən ötrü
Baxşı büsatından ölçülər aldım.
Maqsud Şeyxzadənin aşağıdakı beyti də sanki insan haqqın
da söylənmiş təki qeyri-adi dərəcədə səmimi və gözəldir:
Şəhərlər baqidir, ömür - keçəri,
Dəryalar sabitdir, sular - köçəri.
Bədii möhtəşəmlik və epik əzəmətlilik poeziyanın təsir gü
cünü nə qədər artırırsa, eyni zamanda, onun taleyi və təbiiliyi
üçün də bir o qədər təhlükə yaradır. Ötən yüzilin bu sahədəki zən
gin təcrübəsi göstərir ki, yalnız əsl və böyük istedadlar bu yolda
ciddi uğur qazanmağa nail olmuşlar. Səməd Vurğun və Maqsud
Şeyxzadə nəslinin qarşısında duran əsas estetik məqsəd - yenilə
şən və dəyişən dünyanın obrazını bütün əzəməti və parametrləri
ilə yaratmaqdan ibarət idi. İctimai-siyasi ideyaların daşıyıcısına
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çevrilmiş insan bədii fikrin mərkəzində dururdu. Zamanın idealla
rının ifadəsi məhz bu cür insan və mühit portretlərində öz əksini
tapmalı idi. Etiraf etməliyik ki, Sovet sosialist ədəbiyyatında
müəyyənləşmiş çərçivə və dəqiq məhdudiyyətlər əsl sənət əsəri
yaratmaq üçün yazıçıdan çox böyük istedad tələb edirdi. Həqiqə
tən, ictimai-estetik doqmalarına və bir çox kəsir cəhətlərinə rəğ
mən sosialist realizmi prinsipləri Səməd Vurğun və Maqsud
Şeyxzadə pleyadasının bədii potensialının rellaşmasına maneçilik
törədə bilməmişdi.
XX yüzilin birinci yarısındakı Azərbaycan və Özbəkistan
ədəbi mühitinin görkəmli nümayəndələri kimi şöhrətlənmiş Sə
məd Vurğun və Maqsud Şeyxzadənin bədii irsindəki həmahəngliyi təkcə istedadların uyğun təbiəti və oxşar ictimai gerçəkliyin es
tetik inikası kimi qiymətləndirmək həqiqətin tam ifadəsi üçün ye
tərli deyil. Qeyd etməliyik ki, onlar bir-birinin uğurlu sənətkar ta
leyindən xəbərdar idilər. Aşağıda görəcəyimiz kimi, Maqsud
Şeyxzadə ürəkdən sevdiyi və yüksək qiymətləndirdiyi şairin, yal
nız sabiq İttifaq məkanında deyil, bütün dünyada məşhur olan
qüdrətli zamandaşının əsərlərinə yaxından və yaxşı bələd idi.
Səməd Vurğun 1954-cü ildə SSRİ Yazıçılar İttifaqının ikin
ci qurultayında “Sovet poeziyası haqqında”kı məşhur məruzəsin
də özbək şeiriyyətini, xüsusən, Qafur Qulamın yaradıcılığını son
dövrün fəlsəfi və siyasi lirika sahəsindəki mühüm nailiyyətlərin
dən biri hesab edərək yazırdı ki, görkəmli özbək şairi Qafur Qula
mın “Mən yəhudiyəm” və “Sən yetim deyilsən” şeirləri böyük
diqqətə layiqdir. Bu məruzəsində Səməd Vurğun Qafur Qulam
yaradıcılığına münasibət bildirməklə kifayətlənməmiş, o cümlə
dən Maqsud Şeyxzadə, Uyğun, Zülfiyyə və başqa tanınmış özbək
şairləri haqqında qiymətli fikirlər irəli sürmüşdür.
Maqsud Şeyxzadə də öz böyük zamandaşının əsərlərinə
sevgi və sayqılarını dəfələrlə ifadə etmişdir. Yuxarıda xatırlatdığı
mız “Səməd Vurğun haqqında söz” məqaləsində bu münasibət
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parlaq şəkildə əks edib. İlk növbədə diqqəti çəkən odur ki, Maqsud Şeyxzadə öz şair qardaşının söz dünyasına yaxşı bələddir, Sə
məd Vurğun şeirinin gələnəklərini və genezisini çox gözəl bilir.
Onun şeiriyyətindəki cazibədar sadəliyi və munis bir xəlqiliyi də
Maqsud Şeyxzadə xüsusi qeyd edir. Bunu təkcə Vaqif və Vidadi
kimi xalq şeiri üslubuna yaxın şairlərin bədii təsiri ilə məhdudlaş
dırmır. Böyük şairə bilavasitə el aşıqlarının ecazkar təsirindən söz
açır. Səməd Vurğunun doğulub boya-başa çatdığı Qazax mahalı
na xas olan sənət mühitinin özünəməxsusluğunu vurğulayır: “De
diklərimizdən başqa, daha dəqiq söyləsək, bütün bunların kökün
də, əsasında xalq şeiriyyətinin rəvan, saf və həyatnəfəsli bulaqları
bir an durmadan, nəfəs dərmədən qaynayıb axardı. Səməd Vur
ğun Azərbaycan xalq şeiriyyətini hədsiz sevər və azərlər aşıq, de
yə adlandırdıqları xalq baxşılarının icadiyyatını mükəmməl dərə
cədə bilərdi” . Şair poeziyasının mayasını və mahiyyətini hiss et
mək, anlamaq və anlatmaq üçün Maqsud Şeyxzadənin bu mülahi
zələri qiymətlidir. Maqsud Şeyxzadənin “Səməd Vurğun haqqın
da söz” məqaləsi o dövrün sənətinin və sənətkarlarının özəl ma
hiyyətini anlamaq baxımından da dəyərlidir. Zamanın ictimai-si
yasi pafosu və ümumi mənzərəsi o qədər parlaq, gözqamaşdırıcı
idi ki, bu cür mühitdə, yekcins münasibətlər və situasiyalar müha
sirəsində seçilmək, fərqlənmək də çox müşkül idi. Coşqun və
yeknəsəq, misli görünməmiş ədəbiyyat mühitində istedad dərəcə
lərini ayırd etmək, ədəbi şəxsiyyətləri və fərdilikləri aydın dərk
etmək, fərqləndirmək çox çətin idi. Amma özü də əsl istedad sa
hibi olan Maqsud Şeyxzadə bütün bu qarma-qarışıqlığın, hərbi ni
zam-intizam məntiqinə tabe etdirilmiş, məharətlə idarə olunan
əcaib xaosun içində sıxılan və iztirab çəkən şair qardaşını hamı
dan yaxşı duya bilərdi. Məhz bu səbəbdən də müəllif Səməd Vur
ğun haqqındakı məşhur yazısını özünəməxsusluğa vurğu vermək
lə başlayır, şairin söz dünyasına elə bu nöqtədən daxil olmağı zə
ruri sayır: “Səməd Vurğun əsrimizin nəfis gözəlliklər asimanında
30

İki xalqın oğlu
M aqsud Şeyxzadə
nur saçan elə bir parlaq ulduzdur ki, öz məsləkdaşlarına nə qədər
oxşasa da, onu başqalarından ayıran xüsusiyyətlər, özünəxas fəzi
lətlər də az deyildi. Bax bu özünəməxsusluqlar onu müstəsna bir
zirvəyə qaldırmışdı. Guya onun poeziyası çoxəsrlik Azərbaycan
şeirinin bütün fəzilət və dəyərlərini özündə cəmləşdirmiş nadir bir
divan idi” . Ümumiyyətlə isə, “Səməd Vurğun haqqında söz” mə
qaləsi həm iki sənətkarın bədii aləmini açmaq baxımından, həm
də ədəbiyyatımızın dünya şöhrətini anlamaq, təsəvvür etmək nöq
teyi-nəzərindən gərəkli və qiymətlidir.
Beləliklə, özbək və Azərbaycan şairlərinin yeni bədii inikas
sistemini mənimsəməsində və modern poetik texnologiyalara yi
yələnməsində Maqsud Şeyxzadə və Səməd Vurğunun yaradıcılıq
axtarışları və uğurları unikal təcrübələrdir. Azərbaycan və özbək
poetikasının XX yüzildə keçdiyi yolu və inkişaf qanunauyğunluq
larını bu möhtəşəm bədii təcrübələri, bir-birini təkrar etməyən bə
dii ifadə tərzlərini nəzərə almadan və ya dərindən araşdırmadan
aydınlaşdırmaq, ümumiləşdirmək qeyri-mümkündür. Müqayisəlinəzəri tədqiqat üsulları məhz bu yöndəki mənəvi-estetik və elmi
ehtiyaclara cavab verməyi nəzərdə tutur.
Bədii təfəkkürün ictimai gerçəkliyə münasibəti və estetik
ehtiva miqyasları bütün zamanlarda ədəbiyyatşünaslığı düşündü
rən ciddi elmi problemlərdən olmuşdur. Ötən əsrin 20-30-cu illəri
isə bu cəhətdən xüsusi bir dövr kimi diqqəti cəlb edir. Səməd
Vurğun və Maqsud Şeyxzadənin poeziyanı həyata yaxınlaşdır
maq cəhdləri Azərbaycan və özbək xalqlarının bədii təfəkkür tari
xinin yeni və parlaq səhifələri idi. Bu mənada Şərq poetik fikrində
ictimai-sosial məzmunun güclənməsində və realist bədii inikas
sisteminin daha dərin qatlarına keçidi prosesində, poetik söz sənə
timizin yeni üslublar və janrlarla zənginləşməsində hər iki sənət
karın ədəbi-tarixi xidmətləri danılmazdır.

31

Anadan olmasının 110 illiyi münasibətilə
məruzələr, məqalələr və fotolar toplusu

Akif AZALP
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

NAİM KƏRİMOVUN
“MAQSUD ŞEYXZADƏ” ROMANINDA
BAŞ QƏHRƏMAN OBRAZI
Bu il yaranmasının 100 illiyini böyük qürurla qeyd etdiyi
miz Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin idealları yolunda məslə
kindən dönməz mübariz kimi Vətənindən didərgin düşüb, dünya
nın müxtəlif ölkələrinə saçılmış görkəmli soydaşlarımızdan biri
də böyük özbək şairi və dramaturqu Maqsud Şeyxzadədir
(07.11.1908-19.02.1967).
Özbək ədəbiyyatında Maqsud Şeyxzadə obrazından söz dü
şəndə ilk olaraq xəyala görkəmli özbək şairi Abdulla Arifin “Ba
har” (1967) şeirindən “sevimli dahi”nin bədii simasını canlandı
ran məşhur misralar gəlir:
Bənzərsiz idi o şeir laçını,
Əzmində Korağan nəslindəki səy.
Tarix geri dönsə, şöhrət tacını
Ona bəxş edərdi Sultan Uluğbəy!
Bəlxdən yorğun dönmüş Əlişir kimi,
Düzəldər-düzəltməz sınıq qələmin,
Getdi o p a k sima, o söz tilsimi,
Qoyub bu dünyada əbədi ismin.
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Birinci bəndin sətiraltı qatında Şeyxzadənin “Cəlaləddin
Mənquberdi” (1944) dramı və “Mirzə Uluğbəy” (1961) faciəsi ilə
özbək ədəbiyyatına misilsiz xidməti vurğulanırsa, ikinci bənddə
böyük şairin Sibir sürgünündən geri dönməsi (1954) dahi Nəvainin Bəlx sürgünündən qayıtması (təxminən 1483-1485-ci illərdə
Əlişir Nəvai vilayət hakimliyi vəzifəsi ilə mədəni şəkildə paytaxt
dan uzaqlaşdırılmışdı) ilə müqayisə olunur. Bir sözlə, böyük şair
A.Arifin “Bahar” şeiri özbək poeziyasında Şeyxzadə obrazını
hansı zirvəyə çatdırmışdırsa, böyük ədəbiyyatşünas və yazıçı
Naim Kərimovun “Maqsud Şeyxzadə” (2010) romanı da özbək
nəsrində sözü gedən simanı həmin səviyyəyə ucaltmışdır. Əlbəttə,
şeirin şeir, romanın roman olduğunu nəzərə alsaq, sonuncu əsərin
ümumən ədəbiyyat aləmi üçün, xüsusən, şeyxzadəşünaslıq üçün
daha böyük əhəmiyyət daşıdığı özü-özlüyündə aydınlaşar.
Maarifçi-bioqrafik janrın istər müasir özbək ədəbiyyatında,
istər çağdaş dünya nəsrində ən gözəl nümunələri ilə müqayisəyə
gələn sanballı həcmə (yığcam müqəddimə, yeddi böyük hissənin
əhatə etdiyi altmış dörd kiçik fəsilcik, 330 səhifə), zəngin fabula
ya, orijinal kompozisiyaya və olduqca çəkimli süjet xəttinə malik
olan “Maqsud Şeyxzadə” romanının geniş təhlilini və həqiqi qiy
mətini vermək ən azından bu romanın özü boyda tutarlı tədqiqat
ların işidir və həmin araşdırmaların yaxın gələcəkdə yaranacağına
da inanırıq. Odur ki, bir məqalənin imkanları daxilində və Azər
baycan oxucusunun maraqları yolunda biz romanın ciddi uğurları
nı onun əsas obrazı ilə bağlı bir neçə mətləb ətrafında ümumiləş
dirməklə kifayətlənməli olacağıq.
Birincisi, romanda Maqsud Şeyxzadə həyatı və fəaliyyətinə
dair indiyə qədər diqqətdən kənarda qalan elə mühüm faktlar və
cizgilər üzə çıxarılmışdır ki, onlar nəinki həssas oxucuları, hətta
təcrübəli tədqiqatçıları da heyrətə gətirir. Məsələn, Azərbaycan
M aarif Komissarlığının təyinatı üzrə Dağıstanda müəllim işləyən
M.Şeyxzadənin 1928-ci ildə “cəmiyyət üçün təhlükəli ünsür” ki
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mi sürgün olunmasının səbəbləri arasında ona M.Ə.Rəsulzadənin
İstanbulda çıxardığı “Yeni Qafqaz” jurnalının və həmin jurnalda
kı “Qırmızı imperializm” məqaləsinin təbliğatçısı “ittihamı”nın
irəli sürülməsi, Şeyxzadə arxivindən onun müəllifi olduğu və in
diyə qədər heç kimə məlum olmayan “Əlişir Nəvai” operası lib
rettosunun aşkara çıxarılması, dramaturqun ölümünə yaxın sirli
şəkildə yoxa çıxmış “Beruni” dramının taleyi ilə bağlı mühüm
məlumatlar, Şeyxzadənin müxtəlif dönəmlərdə Əmir Teymur
haqqında roman, Babur və Firqət haqqında dram yazmaq niyyəti
nin olması və s. və i.a. Bu çoxsaylı yeniliklərə görə Şeyxzadənin
həyat və yaradıcılığı haqqında uzaq illərdən bəri ciddi araşdırma
lar aparan akademik Naim Kərimovun dərin elmi təfəkkürü ilə
yazıçı Naim Kərimov intuisiyasının səmərəli vəhdətini sonsuz
minnətdarlıq hissi ilə vurğulamaq və alqışlamaq yerinə düşərdi.
İkincisi, əsərdə baş qəhrəmanın həyat və yaradıcılığının ən
mühüm dönəmləri və əlamətdar hadisələrinin retrospektiv səpkidə
verilməsi, yeri gəldikcə onun keçmişinə və gələcəyinə baş vurul
ması romanı oxunaqlı edən amillərdən biri kimi diqqəti cəlb edir.
Üstəlik, müxtəlif halət və ovqatlarla bağlı Şeyxzadənin onlarla
gözəl şeirlərindən, “Daşkəndnamə” poemasından, “Cəlaləddin
Mənquberdi” və “Mirzə Uluğbəy” dramlarından gətirilən bir çox
misallar və parçalar, hər şeydən öncə, baş qəhrəman xarakterinin
daha dolğun və daha çəkimli ifadəsinə xidmət edir. Müqəddimədə
Cəlaləddin Rumi və Əlişir Nəvaidən, qalan yeddi hissəsinin hər
birində Şeyxzadənin özündən alınan epiqraflar isə həmin bədii-es
tetik xidməti yüksək səviyyədə nümayiş etdirir.
Üçüncüsü, romanın böyük uğurunu təmin edən əsas cəhət
lərdən biri onun Şeyxzadə fəaliyyəti və şəxsiyyətinin bütün sahə
lərini (şair, dramaturq, tərcüməçi, nəvaişünas, tənqidçi, sənətşü
nas, ssenarist, publisist, pedaqoq, natiq və s.) əhatə edən sehrli sü
jet xəttinin əvvəldən axıra qədər müxtəlif ölkələrə və xalqlara
mənsub görkəmli ədəbiyyat və incəsənət xadimlərinin (13 yaşın
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da Ağdaşda oxuduğu şeirə görə yeniyetmə Şeyxzadəni bağrına
basıb, ona xeyir-dua verən Nəriman Nərimanovun, xeyli sonralar
Sədrəddin Ayni, Əbdülhəmid Çolpan, Səməd Vurğun, Musa Aybək, Muxtar Avezov, Mirzəkəlan İsmaili, Pablo Neruda, Qafur
Qulam, Mirtemir, Mirzə Tursunzadə, Kuddus Məhəmmədi, Ləziz
Əzizzadə, Sara Eşantorayeva, Məryəm Yaqubova, Şükür Burxan,
Süleyman Rüstəm, Mirzə İbrahimov, Xəlil Rza, Abdulla Arif,
Çingiz Axmarov, Lətif Feyziyev, Adil Yaqubov, Azad Şərəfəddinov, Suyima Qəniyeva, İrji Biçka, Yordan Milev və başqalarının),
eləcə də, Şeyxzadənin fədakar və cəfakeş ömürdaşı Səkinə xanım
başda olmaqla bir çox qohumları, dost-tanışları, yetirmələri və tə
ləbələrinin biri-birindən maraqlı xatirələri, qiymətli fikirləri və
birgə fotoşəkilləri ilə müşayiət olunmasıdır. Bütün bunlar baş
qəhrəman obrazının müxtəlif cizgilərini əks etdirməklə oxucu tə
səvvüründə Şeyxzadə fenomeninin formalaşmasına ciddi təsir
göstərir.
Dördüncüsü, əsərdə konfliktin bir qütbündə Şeyxzadənin
başına müsibətlər gətirən, müstəbid quruluşun məxfi idarələrə iş
ləyən sadiq kölələrini (Uyğun, Milçakov, Şeverdin və s.), digər
qütbündə Şeyxzadəni müdafiə edən və cəmiyyətə vicdanla xidmət
göstərən vətənpərvər ziyalıları (Aybək, Qafur Qulam, Mirtemir və
s.) qoymaqla roman müəllifi əsas mübarizənin istedadla ortamiyanəlik, bütövlüklə yarımçıqlıq, “Motsart” ilə “Salyeri” (təsadüfi
deyildir ki, romanda “Motsart və Salyere” adlı ayrıca fəsil də var)
ortasında getdiyini böyük məharətlə və inandırıcı dəlillərlə təsvir
edir. Həsəd və kin-küdurət amilinin ifşasında istedada qənim kəsi
lən və həmişə şərin dəyirmanına su tökməklə məşğul olan Melkumov və Arzumanyansların xisləti və iç üzü də diqqətdən kənarda
qalmır. Beşincisi, bu roman öz ümumbəşəri idealı və təhlilləri ilə
hər hansı milli məhdudluğun və təəssübkeşliyin fövqündə daya
nır. Bunun ən parlaq misalı kimi əsərdəki Sirkina personajını xa
tırlatmaq olar. Xüsusi idarələrin tapşırığı və sifarişi ilə Şeyxzadə35
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nin öz soydaşları, dostları və tələbələri ona qarşı siyasi böhtanlara
qurşananda və onun üzünə duranda, həmin idarələrin təzyiq və tə
qiblərinə baxmayaraq, “Pravda Vostoka” qəzetinin ədəbi əməkda
şı olan İda Yakovlevna təklənmiş şairi sona qədər mərdi-mərdanə
müdafiə edir. Altıncısı, “Maqsud Şeyxzadə” romanı, eyni zaman
da, Azərbaycan və özbək xalqları arasındakı əzəli və əbədi dostlu
ğun çağdaş mərhələsinə ən layiqli töhfə kimi diqqəti cəlb edir. Bu
dostluğun qürur doğuran səhifələri keçən əsrin 60-cı illərində ta
nınmış Azərbaycan ədəbiyyatşünası Qulamhüseyn Əliyevin elmi
işlərində, xüsusən, onun Qafur Qulam və Maqsud Şeyxzadə ilə
söhbət və müsahibələrində işıqlandırılmışdı. Müstəqillik dönə
mində isə özünün ən yüksək mərhələsinə daxil olan bu dostluğun
müasir özbək nəsrində bənzərsiz əksi və obrazı son dərəcə böyük
önəm daşıyır. Romanın ən təsirli fəsillərindən biri “İki dost heka
yəsi” adlanır və böyük özbək nasiri, şairi, tərcüməçisi, ədəbiyyat
şünası, məşhur “Nəvai” və “Müqəddəs qan” romanlarının müəllifi
Aybəklə Şeyxzadənin əsirlərə və nəsillərə örnək olacaq dostluğu
nun və qardaşlığının təsvirinə bağışlanır.
Amma əsərdəki Aybək obrazının yeri təkcə sözügedən fə
sillə məhdudlaşmır. Belə ki, Şeyxzadənin özbək dilində yazlığı
ilk şeiri dinlədiyi andan (1929) ta onun son nəfəsinə qədər bütün
yaxşı və yaman günlərində dostunun yanında olan əlindən gələn
hər cür vasitə və imkanlarla haqsız hücum və böhtanlardan onu
müdafiə edən, hətta eyni böhtan və haqsızlıqlar üzündən insult
olub dilini itirdiyi dəmlərdə belə, “Şş...eyx! Ə zz.. .izzim!” deyə
kəkələyə-kəkələyə dostuna təskin-təsəlli verən Aybək romanın
baş qəhrəmandan sonrakı əsas obrazı kimi yadda qalır. Və nəha
yət, yeddincisi, “Maqsud Şeyxzadə” romanının ən böyük uğuru
əsərin ümumi ruhuna hopdurulmuş və xüsusi obrazlarının fövqündə duran, Xeyiri və Şəri simvolizə edən Tale (İstedad taleyi)
və Zaman obrazları ilə oxucunu ovsunlamasıdır. Müəllif öz qəh
rəmanının faciəli taleyini elə səciyyəli cizgilərlə (“cəmiyyət üçün
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təhlükəli ünsür”, “millətçi və pantürkist”, “siyasi m üxalif’, “xalq
və partiya düşməni”, “Yazıçılar Ittifaqının üzvlüyündən çıxarıl
maq”, “evindən və başqa hüquqlarından dəfələrlə məhrum olma»,
“sifarişli böhtanlar və məqalələr”, “üzləşmələr”, “təqiblər və fizi
ki təzyiqlər”, “şantajlar və hədə-qorxular”, “25 illik sürgün”,
“həbsdən sonra 5 il seçki hüququndan məhrumluq” və s. və i.a.)
ümumiləşdirmişdir ki, romanın müxtəlif səhifələrindən əzazil Za
manın və onun eynitaleli qurbanlarının (Cavidin və Fitrətin, Qədi
rinin və Cavadın, Çolpanın və Müşfiqin və s.) obrazları boylanır.
Bir sözlə, bütün bu məziyyətlərinə görə Naim Kərimovun
“Maqsud Şeyxzadə” romanının tezliklə Azərbaycan və rus dillə
rində tərcüməsinə və nəşrinə aidiyyəti olan qurumlar tərəfindən
qayğı göstərilməsi bütün repressiya qurbanlarının xatirəsinə ən
gözəl ehtiram nümunəsi olardı. Bir isə öz növbəmizdə ustad Maqsud Şeyxzadə dühasına və “Maqsud Şeyxzadə” kimi sanballı bir
romanın müəllifi ustad Naim Kərimov qələminə dərin ehtiramla
sözümüzü böyük şairin odlu sətirlərinin sərbəst tərcüməsi ilə bitir
mək istəyirik:
Yox mən ölən deyiləm,
Sönmək bilən deyiləm!
Gültək nəğmələrimlə
Heç vaxt solan deyiləm!
Fərqanəmdən kükrəyən
O saz mənim sazımdır!
Deməli, əbədiyyət
Mənim alın yazımdır!
Yox, mən ölən deyiləm!...
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SAYRIŞAN ULDUZLAR
Ağdaşın gözəgəlimli yerində bir muzey var. Yaşıllıqlar
qoynunda qərar tutan, öz dərin məna və məzmunu ilə seçilin bu
mənəvi ocaqda bir ailənin tarixçəsi əks olunub. Ağdaşda yaraşıqlı
binaları, boylu çinarları, gülləri-çiçəklərilə diqqəti cəlb edən mər
kəzi bir küçə var. Bu ailənin başının tacı olan Maqsud Şeyxzadə
adını daşıyan küçə, Ağdaşda haylı-küylü, qaynar həyatlı bir mək
təb var. Maqsud Şeyxzadə adına məktəb, Ağdaşda bir abidə uca
lıb. Könül oxşayan, Maqsud Şeyxzadəni əbədiləşdirən heykəl.
Gəlin, ibrətamizliklə dolu bu ailənin qəribə taleyilə yaxından tanış
olaq. Onda hər şey aydınlaşar, hamı sevinc tapar, fərəh yapar...
Qazağın Orta Salahlı şenliyində Şeyxzadələr nəslindən çox
pöhrənlər baş qaldırıb göylərə ucalıb. Bu nəslin şərəfi, haqqında
mətləb aparacağımız ailənin başçısı Məsim bəy Şıxıyev zəmanə
sinin ağıllı və qabağı görən ziyalılarından olmuşdur. O zaman da
va-dərmanın qıtlığı, təbiblərin azlığı ucbatından bir sıra amansız
xəstəliklər geniş meydan almış, əhalini yaman günə qoymuşdu.
Gənc Məsim bu qorxunc bəlaları görmüş, çox dəhşətlərin şahidi
olmuşdur. O, bu barədə düşünür, dərdlərə əlac olmağın yollarını
axtarırdı...
Tiflis Tibb məktəbini bitirən Məsim bəy 1905-ci ildən Ağ
daşda qərar tutmuş, taleyini o torpaqla bağlamışdır. Qızdırma xəs
təliyi Ağdaşda geniş intişar tapmışdır. Xəstəliyin qarşısının alın
masında Məsim kişinin misilsiz əməyini ağdaşlılar yüksək qiy
mətləndirir. Məsim kişi xalq təbabətindən də geniş istifadə edə
38

İki xalqın oğlu
M aqsud Şeyxzadə
rək, xalqı bəlalardan qurtarmağa can atmışdır. Sonra biliyini artır
maq məqsədilə Moskva Tibb İnstitutunda oxudu və oranı 1928-ci
ildə qurtardı. Ömrünün əlli ilini Ağdaşda bu sənətə həsr etdi, bu
torpağın əhalisinin sevimli təbibi oldu. Məsim bəy yalnız təbib
deyil, həm də el ağsaqqalı kimi tanındı. Onun davranışı, müdrikli
yi və əvəzsiz ailə başçısı olması çoxlarına nümunə oldu. Ağdaşda
elə bir çətin məsələ, xeyir, şər olmadı ki, Məsim kişinin məsləhə
tindən kənarda qalsın. Məsim bəy 1953-cü ildə Ağdaşda dünyası
nı dəyişdi və orada da torpağa tapşırıldı. O, vəfat etsə də, ağdaşlıların xatirələrinə köçdü.
Məsim bəyin həyat yoldaşı həmyerlisi Fatma xanım qadın
ziyalıları arasında xüsusi hörmətə və dərin ehtirama layiqdi. Tif
lisdə qadın gimnaziyasını bitirmişdi. Ağdaşda bir sıra vəzifələrdə
işləmişdi. Xalqına layiq övladlar böyütmüşdü. Ağdaşlılar onu el
anası adlandırır, qeyrət-ismət yaraşığı olduğunu söyləyirlər. Qayğıkeşdi, mülayimdi, tələbkardı Fatma xanım. Üç oğul, iki qız anasıydı...
Kökü Qazaxdan, südü Qazaxdan olan övladlar Ağdaşda
dünyaya gəldilər. Qanadlandılar, pərvazlandılar, hərə bir səmtə
uçdu. Hərəsi bir sahənin tanınmışları oldu, sevilmlisi oldu. Şübhə
siz, bu bacı, qardaşlar arasında Məsim kişinin, Fatma xanımın ilk
övladı olan Maqsud Şeyxzadə təkcə ailəsinə, elinə-obasına deyil,
xalqına böyük ad-san qazandırmış, layiqincə borcunu vermişdir.
Salahlıdan köklənən, Ağdaşda dünyaya gələn, Azərbaycandan qa
nadlanan, Özbəkistanda qartallanan Maqsud həm də iki xalqın
əziz və doğması, fəxri, unudulmazıdır. Maqsud Şeyxzadə Özbəkcə yazdığı məşhur “Daşkəndnamə” poemasında da bu cəhəti sə
mimi misralara düzərək belə muncuqlayır:
Dünyaya gəldim mən Azərbaycanda,
Keçdi uşaqlığım bir gül məkanda.
Nizami vətəni, Gəncə ölkəsi,
Doldurdu sinəmə şer həvəsi,
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Anam Kür çayının şirin sədası
Oyatdı könlümdə yazmaq havası.
Lakin şairliyim burda boy atdı,
Sır-Dərya sahili qəlbimə yatdı...
Həzrət Nəvainin öpdüm əlini,
Bəyəndim, bəslədim onun dilini.
Özbək vadisində atımı sürdüm,
Sənət taleyimdən yox şikayətim,
Burda çiçəkləndi şerim, sənətim...
1908-ci ildə Ağdaşda bir ulduz doğdu, parladı. Gələcəyin
böyük şairi Maqsud dünyaya göz açdı, dünyamıza bəzək oldu.
Məsim bəyin, Fatma xanımın üzü güldü, könülləri şadlandı, ilk
təhsilinə “Əhmədiyyə” ibtidai təhsil məktəbində başladı. Maqsudun taleyi üzünə güldü, ilk müəllimi ərəb dilinin mahir bilicisi,
görkəmli pedaqoq Muxtar Əfəndi oldu. Onun qayğısı və tələbkarlığı nəticəsində Maqsud bu məktəbi əla qiymətlərlə başa vurdu.
Muxtar Əfəndinin 1906-cı ildə açdığı “Rüşdiyyə” məktə
bində Maqsud 1915-ci ildə oxumuş və bu təhsil ocağında özünün
ilk könül çırpıntılarını söyləmişdir.
Arslanlardan, arslan törər,
şir balası şir olmalı,
Boy at, yavrum, unutma ki,
öz könlünlə bir olmalı.
On bir yaşlı gəncin belə misraları muncuqlaması onun işıqlı
gələcəyinin, böyük şair olacağının qığılcımları kimi səslənir...
1918-ci ildə Nəriman Nərimanov Ağdaşda əhali qarşısında
çıxış edir, iclasdan sonra konsertdə 10 yaşlı Maqsud öz şerini söy
ləyir. Hamı onu alqışlayır. N.Nərimanov Maqsudu bağrına basa
raq alnından öpür. “Bu uşağın çox böyük gələcəyi var” - deyir.
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Zaman gəlmiş, məqsəd aydınlaşmış. Qazax xəyalında, Ağ
daş ürəyində, Bakı gözlərində. Bakının qaynar həyatı, İçəri Şəhə
rin möcüzələri onu şirin nağılı, əfsanəli bir aləmə qovuşdurmuş
dur. Heyranlıq, heyrət gizlənmişdir. Maqsud 1921-ci ildə Bakı
Darülmüəlliminə qəbul olmuşdur. Həmin ziya ocağını 1925-ci il
də bitirmişdir. Təhsil illəri, ziyalı mühiti onun gələcək işıqlı yolla
rına şam-çıraq tutmuş, şairlik taleyini möhürləmişdir...
Bakıda təhsilini başa vuran Maqsud Buynaqskidə, Dərbənd
də və Mahaçqalada 1928-ci ilə kimi müəllim işləmişdir. Lakin ya
nar qəlbi, odlu ilhamı onun şairlik istedadını üzə çıxarmış, sazlısözlü dünyasına nur ələmişdir. Tərbiyəçiliyilə, şairliyi onun ürə
yində qoşa döyünmüş, qoşa sevinmişdir. Bakıda və Dağıstanda
bəzi şerləri işıq üzü görmüşdür. Gənclərə məxsus sevgi şerləri,
məhəbbət inciləri misralamışdır.
...Dolan, sən gəl bizə, qız,
Eşqimizi bəzə, qız.
Qaçma məndən, ceyranım,
M ən ki, sənə heyranım
1927-ci ildə Dərbənddə dövlət dilinin müzakirəsi keçirilər
kən yerli camaata rəsmi dövlət dilinin rus dili olması təklif edilir.
Lakin Maqsud Şeyxzadə çıxış edərək qəti etirazını bildirir və tə
kidlə “hər bir xalq öz dilində təhsil almalıdır” - deyir. Buna görə
ona millətçi damğası vurulur və bildirilir ki, “sizin təkcə Dağı
standa deyil, Azərbaycanda da yaşamaq haqqınız olmadığından
ölkəni tərk edin” .
Həmin vaxtdan da Maqsud ölkəni tərk edərək Özbəkistana
üz tutur...
Müəllim, şair adını qazanan və tanınan Maqsudun tale yel
kəni onu 1928-ci ildə Özbəkistana aparır. Həmişəlik, birdəfəlik,
iki xalqın doğması, əzizi, sevimlisi olur Maqsud. Ömrünün müd
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riklik çağlarını, bilik və bacarığını, istedad və ilhamının əsas his
səsini Özbəkistana, özbək xalqına həsr elədi. Eloğlumuz, iftixarı
mız olan “bu şair əsasən özbəkcə yazıb-yaratmış və özbək sovet
ədəbiyyatının banilərindən biri kimi yüksəlmişdir. M.Şeyxzadə
Özbək sovet mədəniyyəti tarixinə filosof şair, orijinal dramaturq,
qüdrətli alim, ustad tərcüməçi, görkəmli pedaqoq-müəllim, mahir
dilçi, folklorçu, tənqidçi və ədəbiyyatşünas kimi daxil olmuşdur”.
Böyük şəxsiyyət, canlı klassik, qırx ildən çox yorulmadan, usan
madan ədəbi yolun yolçusu oldu, əbədiləşdi. Özbək xalqı da onu
öz balası, türk dünyasının övladı sandı. Sevdi, əzizlədi, qoynunda
əbədiyyətə qovuşdurdu...
Belə bir maraqlı sualla qarşılaşmalı oluruq. Maqsud kimi
əvəzsiz övladını, təkrarsız talantın vətəni tərk etməsinin, başqa
yerlərdə qərar tutmasının səbəbi nəymiş, hansı məcburiyyətdən
doğurmuşdur? Deyilənlərdən belə mətləb hasil olur ki, uşaqlığın
da çılğın, qorxmaz, bildiyini babasına verməz, dediyindən dön
məzmiş, inadkarlığı da bir ayrı. Gəncliyində inamlı, əqidəli, açıq
fikirli, müstəqil düşüncəli. Mübahisələrdə səmimi, sözü üzə şax
deyən, sözünün sahibi, dediyini təsdiqləyən. Biliyinə güvənən,
dəlil-sübutlara əsaslanan, ədalətə arxalanan, məntiqə üstünlük ve
rən dərin kamal sahibiymiş. iztirablar, əzab, əziyyətlər tonqalında
qalanan Maqsud mövcud quruluşdakı haqsızlıqlarla barışmaz,
azadlıq, müstəqillik şamında yanarmış. Ona millətçi damğası vu
ranlar arzularına çatmış, bəd niyyətləri baş tutmuşdur. Eh, görü
nür, taleyin hökmü beləymiş, yanlış da bir naxışmış...
Maqsud Şeyxzadənin dil öyrənməyə böyük marağı və mə
harəti vardı. Ana dili olan Azərbaycan dilində dünyaya göz açıb,
Fatma xanım laylasında laylalanıb. Bu dildə tərbiyələnib, təhsillənib, kamala yetib. Şirinliyini, şəkərliyini ilk şerlərində qatara dü
züb, muncuqlayıb. Son köçünə qədər də bu dillə nəfəs alıb, bu dil
də danışıb. Dünyayla sağollaşanda da bu dildə. Özü də Qazax ləh
cəsində, “gederəmdə, gəlerəmdə, dərdişdə...” . Özbəkistanda fəa
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liyyətə başlarkən xalqın dilini tamam-kamal öyrənir, incəliklərinə
vaqif olur. Ömrünün 40 ildən çoxunu bu dildə düşünüb, bu dildə
yazıb, incilər, gövhərlər saçıb özbək xalqının şer, sənət dünyasına.
Doğma dili olub özbək dili, doğmalaşıb bu dildə. Türk dilində ey
ni səviyyədə, eyni dərəcədə. Eyni kökdən pöhrələnən bu dillərin
hər birinin də öz gözəlliyi, öz incəlikləri, öz imkanları, öz üstün
lükləri.
Rus dili Maqsud zəmanəsinin aparıcı dili olub, dünya mə
dəniyyətinə qovuşmaqda da ayrı xidməti, ayrı rolu. Bu dili də
kamil bilib. Rus mənəvi dünyasından tərcümələr edib, özbək
xalqını daha da zənginləşdirib. Hətta öz əsərlərinin sətri
tərcüməsini də özü eləyib. Fars dili zəngin və qədim bir ölkənin
şer dili, musiqi dilidir. Fars dilini gözəl bilib və bu dildən çox
faydalanıb. Geniş əraziyə yayılan ərəb dili peyğəmbərimiz
Məhəmmədin dili, “Qurani-Kərim”in-dilidir. Bu dildə olan
əsərlərdən də istifadə etməyi bacarıb. Deməli, ensiklopedik biliyə
malik olan Şeyxzadəni həm də poliqlot adlandırmaq olar. Bu
qabiliyyət, bu fitri istedad onun qarşısında geniş imkanlar açdı,
şöhrətlənməsində mühüm rol oynadı. Ensiklopedik biliyə, dərin
kamala, hərtərəfli dünyagörüşə malik olmasında bu xəzinə onun
qarşısında intəhasız üfüqlər açdı, işıqlı bir dünyaya qovuşdurdu.
Görünür, Özbəklər ona şeyx, ustad, böyük qardaş, dəmlə müəllimlərin-müəllimi deyə müraciət edilməsi də dərin ehtiramın,
etiqadın nəticəsi olmuşdur...
Maqsud Şeyxzadə Özbək mədəniyyətinin və ədəbiyyatının
inkişafında böyük xidmətləri olan onlarca şer, sənət adamının
doğma, əziz müəllimi olmuşdur. Bu sıradan böyük dövlət xadimi,
görkəmli yazıçı Şərəf Rəşidovun müəllimi olması çox şeydən xə
bər verir. Şərəf Rəşidov da onu böyük müəllim və böyük şəxsiy
yət kimi qiymətləndirmişdir. Hər an Maqsud Şeyxzadənin qayğı
sını çəkmiş və həmişə onunla fəxr etmişdir. Özbək xalqının bö
yük şairi Qafur Qulam Maqsud Şeyzadənin dərin ehtiram bəslədi
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yi məsləkdaşı olmuşdur. O, demək olar ki, əsərlərinin əksəriyyəti
ni özünə dost, qardaş bildiyi Maqsud müəllimlə məsləhətləşərək
həmfikir olduqdan sonra çap etdirərmiş.
Vaqif ocağından közərən köz Maqsudun da ürəyinə od sal
mışdı, Vurğunun, Osmanın ürəyinə salan kimi. Maqsud şair do
ğulmuşdu, şairlik üçün dünyaya gəlmi°di, şair kimi də dünyasını
tərk etdi. Şöhrəti-şanı şairliyilə qazandı.
Nəğmələr, görüşlər burulğanında
Ötüşdü aylarım, illərim mənim.
Şer'meydanında, inan, bir an da
Kənara çıxmadı yollarım mənim.
Görkəmli özbək ədəbiyyatşünası, professor Həmid Süley
man Maqsudu belə xatırlayır: “Şeyxzadə fazil, gözəl insandı...
Onun üzündə və könlündə insan işığı, zəka şöləsi bərq vururdu...
Hörmət və məhəbbət nişanəsi olaraq Şeyx adlandırmağa başladıq.
Ensiklopedik biliyə malik olan Şeyxzadənin şairliyi məncə ana
dangəlmə, fitri idi...”. Bu səmimi sətirlər Şeyxzadə dünyasını də
qiq mənalandıran bir güzgüdür.
Maqsud Şeyxzadə özbək dilində yüzlərcə mənalı, məzmun
lu şerlər yazdı, özbək şer sənətini bəzədi, nəqşlədi. Onun odlualovlu misralarında vətənpərvərlik, qəhrəmanlıq, büllur duyğular,
gen düşüncələr sədəfə düzüldü. İnsanpərvərlik, mərhəmətiilik, gö
zəllik, saf məhəbbət, bakirə eşq qatarlaşdı, ürəklərə sevinc, sevgi
qığılcımları payladı. Özbəkistanın gözəl təbiəti, rəngarəng mənzə
rələri, çeşid-çeşid dağları, göz oxşadıqca uzanan səhraları, xəyalı
oxşayan ayna suları onun şer gülüstanında bəzəndi, qəşəngləşdi.
Fəlsəfi ümumiləşdirmələrlə, bəşəri hisslərlə dolu inciləri pərəstiş
karlarının canına hopdu, iliyinə işlədi. Qəlbləri titrədən, riqqətə
gətirən poemaları, rübailəri, qəzəlləri, balladaları, şirin nəğmələri
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ağızda-dildə gəzdi.
II
Maqsud Şeyxzadənin şeir nümunələrində dediklərimiz təs
diqlənir. Təbiət lövhələrinə diqqət yetirək.
...Birdən kişnəyərək göylərin atı,
Bir yağış başladı, yaman başladı.
Yarıldı şimşəklə göy şırım-şırım,
Hay salıb harasa düşdü ildırım.
Qovdu bir-birini iri damcılar,
Döndü selə-suya hər axar baxar...
Saplara düzülən iri qətrələr
Səmada sallanan zəncirə bənzər,
İstəsən düz göyə aparır səni,
Göy bir harın atdır, qırıb yüyəni...
Elə bil göy axıb yerə enirdi
Sular rəqs eyləyir köpüklənirdi...
Başqa bir münasibətlə:
Sevgilim, nədəndir gözlərində nəm?
Nədən gül üzünü sarıb qüssə-qəm?
Dedi: - Şadlığamı alt-üst eyləyən
Tarixi bir yaşdır, bəşəri matəm!
Tarixi mənbələrə, dərin araşdırmalara əsaslanan pyeslərində
dramaturq-şairin töhfəsidir. O burada da özünü şair kimi təsdiqlə
miş, dramaturq kimi şöhrətlənmişdir. 1941-ci ildə qələmə aldığı
“Cəlaləddin Mənquburuni” adlı tarixi faciəsi Özbəkistanda yük
sək qiymətləndirilmişdir. Burada elmlə, şair istedadı qoşalaşmış,
müəllifi geniş ərazidə tanıtdırmışdır.
«Coşqun pafoslu, romantika qanadlı, od şeriyyətli “Cəlaləd
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din” özbəklərin ürəyinə həmişəlik girib. Hələ də tamaşaçıların ço
xu bu pyesi az qala bütövlükdə əzbər bilir” .
Faciədə özbək xalqının qəhrəmanlığı, vətənpərvərliyi və
müdrikliyini göstərən cəhətlər istənilən qədərdir. Cəlaləddin tarixi
şəxsiyyətdir, Xorəzmşah Məhəmmədin sevimli övladıdır, sərkər
dədir, qəhrəmandır...
1940-cı ildə başladığı “Mirzə Uluğbəy” pyesini 1959-cu il
də başa çatdırmış, Nəvai adına Daşkənd Dövlət Dram teatrında
səhnəyə qoyulmuşdur. Əsər “XV əsrdə öz mənəvi yüksəlişinin
parlaq bir mərhələsini yaşayan özbək xalqının zəka qüdrətini, hə
yatı dəyişdirməyə, gözəlləşdirməyə doğru yönəlmiş fikir gücünü
göstərməyi qarşısına məqsəd qoymuşdur”. Uluğbəy zəmanəsinin
ən parlaq alim simalarından biri kimi Şərq aləmində tanınmışdır.
O, dünyada ən tanınmış və böyük rəsədxananın yaradıcısı kimi,
alim kimi, müəllim kimi, aşiq kimi ad qazanmışdır. Bu faciədə
humanizmin, bəşərilik, alilik, aqillik ön plana çəkilir. Gözəllik,
saf duyğularda pərvazlanır. Bu əsər özbək dramaturgiyasında zir
və sayılır, alınmazlıq rəmzi kimi qiymətləndirilir. Bu faciə əsa
sında 1964-cü ildə çəkilən və yüksək qiymətə layiq görülən
“Uluğbəyin ulduzu” filmi dramaturqun mühüm uğurlarındandır.
Biz onun şairliyinə və dramaturqluğuna ötəri bir nəzər sal
dıq, dəryadan damlalar götürdük. Maqsud Şeyxzadənin alimliyi
və müəllimliyi də eyni dərəcədə qiymətli, eyni dərəcədə təqdirəla
yiqdir. Onun iki yüzdən çox elmi, tənqidi və publisistik məqalələ
ri özbək xalqının mənəvi mədəniyyətinin müxtəlif sahələrinə həsr
edilmiş, gəncliyin elmi axtarışlarına yol göstərmiş, işıq saçmışdır.
O, uzun müddət Nizami adına Daşkənd Dövlət Pedaqoji İnstitu
tunda müəllim, dosent və professor kimi mühazirələr oxumuş,
unudulmaz tərbiyəçi kimi yaddaşlara köçmüşdür.
Haşiyə: M aqsud Şeyxzadənin istəkli bacısı Səidə xanımın
dediklərindən: Maqsudun bir sevimli tələbəsi maşın qəzasına uğ
rayaraq dünyasını dəyişir. O, həmin tələbənin anasına öz maaşın
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dan p u l ayıraraq hər ay institutdan rəsmi şəkildə ona göndərir.
Lakin M aqsud dünyasını dəyişəndən sonra tələbənin anası insti
tuta ay p u l almadığını bildirir, institutun rəhbərliyi M aqsud
Şeyxzadənin artıq həyatda olmadığını deyir...
Həmin İnstitutun girəcəyində onun əzəmətli heykəli ucalır.
Maqsud Şeyxzadənin bədii tərcümə sahəsində xidməti daha
qibtəedici, daha heyrətamizdir. Qəribədir, onun Bakıda iki cildliyi
özbək dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə olunmuşdur. O, Azər
baycan şair və yazıçılarının əsərlərini isə azərbaycancadan özbək
dilinə çevirmişdir. Onun məharətli tərcüməsi sayəsində özbək
xalqı Nizami, Füzuli, Axundov, Vurğun, Puşkin, Lermontov,
Mayakovski, Şekspir, Göte, Bayron, Rustavelinin şah əsərlərilə
zənginləşmişdir. Şübhəsiz, biz yalnız tanışlıq naminə böyük
ədibin ümmanından damlaları, şer gülüstanından gül dəstəsini
Sizlərə təqdim etdik...
Haşıyə: Həyat yoldaşı Zivər xanımın dediklərindən:1958-ci
ildə Daşkənddə Asiya və Afrika yazıçılarının konfransı keçirilirdi.
Atam Mehdi Hüseyn Polşadan Moskvaya oradan da konfransa
gəlməliydi. M ən də Nazim Hikmətlə Xəzərdən gəmi vasitəsilə
Krasnovodska, oradan da qatarla Daşkəndə getdik. Nazim əmini
qarşılayanlar arasında M aqsud Şeyxzadə də vardı. O, Nazim əmi
ni bağrına basandan sonra məni soruşdu. Bu qız kimdi. Nazim
əmi gülümsəyərək Mehdi Hüseynin qızıdı. Belə de, eloğlumun balasıdı. O, məni öpdü, telimə sığal çəkdi, qoluma girdi, gedək - de
di.
Mən Maqsud Şeyxzadəni görməsəm də haqqında atam- dan
çox eşitmişdim. Yeri düşəndə xatırlayır, haqqında fəxrlə danışırdı.
Orta boylu, dolu bədənli, gülər üzlü, danışığında elə bil Qazaxdan
bu dəqiqə gəlib. Atam gəldi, görüşdülər, bir-birinə sarıldılar. Ay
Mehdi, artıq qızınla tanış olmuş, Fatma xanımı, Əli bəyi soruşmu
şam. ..
Qardaşım Maqsud tez-tez Azərbaycana gələrdi. Ölkənin
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müxtəlif guşələrində təkrarsız mənzərələrə heyranlıqla baxar, va
leh olduğunu söylərdi. Bir gün qardaşımın çoxdan arzuladığı
Göygölə getdik. Göllər gözəli Göygölün üstünü duman almışdı.
Bir azdan duman çəkildi. Bəh-bəh Azərbaycan gözəli örpəyini
götürdü, qənirsizliyini göstərdi. Sonra Şuşaya getdik. “Əfsanəyə,
nağıla büründüm” - dedi. Xeyli xəyala daldı. “İlahi, təbiətin bu
möcüzəsini görən dünyada tayı-bərabəri varmı” . Vaqifin ziyarət
gahını ziyarət elədi. Başına döndü-dolandı, qarşısında səcdəyə
durdu...
Yaradıcılığının müdriklik çağında xəstəlik onu yaxaladı,
acılı çağlar qapısını tez-tez döydü. Lakin onun böyük ürəyi, bö
yük arzularla döyünürdü.
Bu xəstə ürəyimdə işıq şəlaləsi var,
Sevinc, inam səsi var.
Özgələrdə qüssədən tamam qurtarsın deyə,
Hazıram öz canımla dərdlərimi çəkməyə.
1967-ci ilin fevralında əlli doqquz yaşlı mütəfəkkir dünya
dan köçdü. Xalqımız özbək xalqı ilə birlikdə matəm libasına bü
ründü. Ağdaşda doğulan şair Özbəkistanın “Cığatay” fəxri xiya
banında böyük düha sahiblərilə bir sırada torpağa tapşırıldı.
Ötür Cəlaləddin, çatıb qaşını,
Əyir Şükür Burxan məğrur başını.
Yox, söhbət açacaq yenə baharda,
Şer çələngini almış, alacaq,
“Mirzə Uluğbəy ”ə can verən oğul!
M aqsud Şeyxzadə ölməz qalacaq.
Cismən dünyasını dəyişən şair mənən ölməzləşdi, əbədiləş
di, qəlblərə köçdü...
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Maqsud Şeyxzadənin qızı Alimə xanımı Özbəkistan səfarətxanasına çağırıblar. Özbəkistanın prezidenti İslam Kərimovun
fərmanı ilə verilən “Böyük xidmətləri üçün” ordeni ölümündən
36 il sonra qızına təqdim edilmişdir. Özbəkistanın bu yüksək or
deni tək-tək adamlara nəsib olur. Özbək xalqının mədəniyyətinin,
ədəbiyyatının inkişafında böyük xidmətləri olanlara verilir.
Kələfin ucunu tapdığım üçün çox sevindim. Sən demə, bir
binada yaşayırıqmış. Zəng çaldım, Telefonda Səidə xanım səsini
eşidəndə qulaqlarıma inanmadım. Elə bil Safurə xanımla danışır
dım. Ürəyəyatımlı, incə, zərif, məlahətli. Arzumu bəyan elədim,
görüş istədim. Əlbəhəl göz üstə yeriniz, buyurun gəlir. Gözlərimə
inanmadım, Safurə xanımla yarı alma, bir can. İlahi bacı da bacı
ya bu qədər oxşayarmış. Yanaşı qoysan bir-birindən seçməzdin.
Çay gəldi, söhbət söhbətə culandı, sual, sual ardınca. Şıxıyevlər
ailəsinin son beşiyi köməyimizə gəldi, bəzi qaranlıq səhifələrə
işıq saçdı...
Səidə xanım əgər mümkünsə, əsliniz-kökünüz haqda. Üzü
nə təbəssüm çökdü, qımışdı. Qardaş, yəqin bilməmiş deyilsiniz.
Əslimiz Kür qırağı Salahlı şenliyi. Əslini danan bədzat olar de
mişlər. Heç kökü unutmaq olar. Lakin biz üç qardaş, iki bacı Ağdaşda doğulmuşuq, özümüzü də ağdaşlı sayır və o yerlə fəxr edi
rik. Hamımız orada dünyaya gəlmiş, boya-başa çatmışıq. Xatırla
dım ki, şirvanlılar yüksək mədəniyyətə, incə qəlbə malikdirlər, in
sanlıqları, mərifət əhli olmaları da bir ayrı. Ağdaşın hər evi, hər
küçəsi bizim üçün daima doğma, əziz olub, olacaq da. İndi də biz
lərdən oraya güzar edənlərimizin başına dolanır, gözləri üstə sax
layır, əzizləyirlər. O da həqiqətdir ki, Salahlı bizim qəlbimizdə
əbədi yuvalanıb. Mən heç olmasa ildə bir dəfə də olsa Salahlıya
getməsəm, dünyamı itirmiş kimi olaram, ömrüm gödələr... O yer
lər ata ocağı, ana laylasıdı. Maqsud qağamın dililə desək “vətən
dir yaşamaq, vətəndir həyati” .
Mümkünsə, valideynləriniz haqqında. Eh, rəhmətliklər qəri
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bə insanlardı. ikisi də bir torpaqdan idilər. Qəribədi, “ərlə arvadın
torpağı bir yerdən götürülər” el misalını elə bil bunlar yaratmışdı
lar. İnanın, biz elə bilirdik ki, onlar göydən gəlmişdilər. Atam
peyğəmbər kimi insandı. Nurani təbiətli, nurani görkəmli. Həqi
qətən də həm təbibdi, həm məlhəm. Mülayim, istiqanlı, elcanlı
idi. Övladlarını heç kəsdən seçməz, hamıya eyni gözlə, eyni qəlb
lə baxardı. Qızlara anası, oğlanlara dərdiş deyə müraciət edərdi.
Anam ciddi, atama nisbətən tələbkardı. Yeri gələndə bizi danla
yar, tənbeh edərdi. Birinci tərbiyə, sonra çalışqanlıq deyərdi. Az
danışardı, naz danışardı. Gözlərindən nur ələnər, çöhrəsindən nur
tökülərdi. Bayatılı, şerli, nəğməli qadındı. Kövrək qəlbli, balacanlı. Atam daha çox elin tərbiyəçisi, anam daha çox bizim tərbiyəçimizdi. Aralarında rəftarları qibtə ediciydi. Artıq sözə yer qalmaz
dı. Bir-birilərini baxışlarından oxuyardılar. Bizlərə can verər, can
deyər, can eşidərdilər. Qazax deyimi kimi atama bava, anama ciji
deyərdik...
Maqsud müəllim haqqında çox oxumuşam və kifayət qədər
məlumatım var. Yalnız həyat yoldaşı və övladları bizi daha çox
maraqlandırar. Analarına da qurban olum, balalarına da. Anaları
Səkinə xanım Astaralı qızıdı. Atamla ataları dost olmuşdular. Gö
zəl insan, gözəl həkimdi. inanın, ocağımıza bir ayrı insan qismət
olmuşdu. Ana, bacı rəftarıydı. Övladlarından hər ikisi ataya layiq,
anaya layiq. Qızı Alimə Bakıda ən tanınmış ürək həkimidi. Oğlu
Rasim Daşkənddədi. Texniki elmlər doktorudu, professordu. Daş
kənd Dəmiryolu institutunda kafedra müdiridi...
Deyirəm, Şıxıyevlər nəslinin tarixçəsindən bir yarpaq da
qoparaq. Böyük şairin, böyük alimin bacıları olan Safurə xanım
sevimli el qızı, tələbkar müəllim və qənirsiz gözəl kimi xəyalımda
canlanır, xatirəyə dönür. 1946-cı ildə orta məktəbi qızıl medalla
bitirdiyim üçün Azərbaycan Tibb institutunun müalicə fakültəsinə
imtahansız qəbul olundum. Bir gün on iki nəfər medalla bitirənlə
ri rektorluğa çağırdılar. İçəridə on iki nəfər İrandan gələnlər də
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vardı. Onlar bizə nisbətən yaşlı görünürdülər. Tanış olduq, ertəsi
günü seçmə qrup kimi dərsə başladıq. Osteologiya - sümük bəh
sindən bizə Safurə xanım dərs deyirdi. Biz onun zəhmli və tələb
kar olduğunu ilk günlərdən hiss etdik. İnsan skeletinin nə qədər
incə nöqtələri varmış. Bu gün də hafizəmdədi. Gicgah sümüyündəki, kiçicik bir deşiyin latınca adı qalıb “Apertura superyor akvedistus vesti- bula” . Bəzən elə olurdu yatmağa vaxt tapmır, hamısı
nı əzbərləyirdik.
Sonra sindismalogiya - əzələ bəhsinə başladıq. Ölülərin
arasında eymənir, qorxurdum. Lakin tədricən öyrənir, adi hal kimi
qəbul edirdim. Bir dəfə meyidin dərisini soyarkən Safurə xanım
mənə yaxınlaşdı, mehriban gözlərilə məni oxşadı. Mənim də nə
zərlərim ona yönəldi, utandığımdan tez başımı aşağı salıb, işimi
davam etdirdim. “Cavan oğlan, danışığından Qazaxlıya oxşayır
san. Görürəm, danışığında çox gəlerəm, gederəm deyirsən” . Üzü
nə baxdım, bəli dediyimlə pul kimi qızarmağım bir oldu. Gözlə
nilmədən “Sən Əşrəfin qardaşısan?” . Doluxsundum, qəhər məni
boğdu, o da kövrəldi. Hər şey ona aydın oldu. Zəndimdə yanılma
mışam - dedi. Heyif sənə, unudulmaz Əşrəf. Hamıdan çalışqan,
hamımızdan yaxşı oxuyan, savadlı, sədaqətli Əşrəf. Hamı matməəttəl qalmışdı. Gözlərinə inanmırdılar. Eloğlumun sərv boyu,
şux qaməti vardı. Bəs sən nə üçün orta boylusan. Safurə xanım,
mən dayıma oxşamışam. Bəri başdan deyirəm dərslərində ciddi
ol, oxumaqda qardaşına oxşa, onun kimi Stalin təqaüdü al. Bizim
də əslimiz Vurğun yurdu, Vurğunun eli, Əliağa Şıxlinskinin dün
yaya gəldiyi Salahlı şenliyindəndi...
III
Siz Safurəni məndən yaxşı tanıyırsınız ki, daha suala nə eh
tiyac. Doluxsundu. Və ax Safurə, ax bacım. Anasız dünyamızı
analayıb. Qəlbimizi oxuyub, dərdimizi qanan olub, halımıza ya
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nan olub. Ağrımızı, acımızı ürəyinə salıb. Maqsud ayrılığı, Fuad
həsrəti onu şam kimi əridib. Bəlkə də dünyadan vaxtsız köçməsi
nin bir səbəbi də biz olmuşuq...
Safurə 1910-cu ildə Ağdaşda doğulub, 1968-ci ildə Bakıda
vəfat edib.
Yəqin ki, indi də Fuadı soruşacaq, ürəyimi göynədəcəksi
niz. Hamımızın istəklisi, əzizlədiyi Fuad, ümid çırağımız, fəxrimizdi Fuad. O, l913-cü ildə Ağdaşda dünyaya gəlmişdi. Anası
onu elm üçün, ixtiralar, kəşflər üçün dünyaya gətirmişdi. Baxışın
dan elm yağır, duruşundan elm yağırdı. Təbiətən sakit, dinməzsöyləməzdi. Elə hey oxuyur, hey yazırdı. Dünyanın gözəlliyini
elmdə görür, ona canını verirdi. Qardaşımdı deyə demirəm, insan
lığın əşrəfiydi, qəribəlikləri də öz yerində, öz qaydasında. Dərdini
ürəyində çəkər, sevincini ürəyilə bölərdi. Qardaş kimi də əvəzsiz,
unudulmaz.
Qəribəliyə baxın. Qardaşımın biri şer-sənət zirvəsi, bir
elm dəryası. Biri mənəvi zənginlik carçısı, biri elm dünyası. Fuad
nadir elm sahəsinə həsr etdi ömrünü. Kəşflər, ixtiralar aləmində
tapdı taleyini. Orta məktəbi qurtaran kimi Leninqradda təhsilini
Su Nəqliyyat institutunda davam etdirdi. Ali təhsil alandan sonra
Mahaçqalaya gəldi. Orada liman tikintisinin yeni qaydada əsasını
qoydu. Eyni məqsədlə Xudatda işlədi. Sonra Bakıda Paris Kommunası zavodunda baş mühəndis işlədi. Xəzərdə müxtəlif hidrotexniki qurğular tikdi. Dənizçilik üzrə çoxlu layihələrin müəllifi
və icraçısı oldu...
Dəniz işləri birbaşa Moskvaya tabe olduğundan Fuadı Ba
kıdan Odessaya dəyişdirdilər. Yaradıcılığını və ömrünü orada ba
şa vurdu. Müharibə illərində Qara dənizdə dağıdılmış dəniz qur
ğularının bərpası ilə məşğul oldu. Orada Dəniz Donanması M ü
həndislər İnstitutunda prorektor işlədi. Eyni zamanda həmin insti
tutun su yolları və dəniz limanları kafedrasına başçılıq etdi. Tex
niki elmlər doktoru, professor Fuad Şıxıyev Ukrayna Elmlər Aka
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demiyasının həqiqi üzvü oldu. Keçmiş SSRİ Ali Attestasiya ko
missiyasının uzun illər üzvü oldu.
Professorun əsərləri Moskva, Kiyev, Bakı və başqa ölkə
lərdə çap olundu. Alimin bir sıra əsərləri Almaniyada, Belçikada,
Amerikada, İngiltərədə Çexoslovakiyada işıq üzü gördü və rəğ
bətlə qarşılandı. O, yeddi monoqrafiya, iki yüzdən çox elmi əsərin
müəllifidir. Alim onlarca xarici ölkələrdə dəyərli məruzələrlə çı
xış etmiş, ölkəsini layiqincə təmsil etmişdir. Onun yetişdirdiyi
yüzlərcə kadrların sorağı bir çox ölkələrdən gəlir.
Yeri gəlmişkən bir yanqımı da xatırlatmaq istərdim. Azər
baycan xalqının tarixində yeganə alimdir ki, böyük bir ölkənin
akademiki olub qardaşım. Lakin onu Azərbaycan ensiklopediya
sına salmayıblar. İndi özünüz fikirləşin. Budumu alimin qədirqiyməti. Bundan da böyük xidmət olar, xalqına şöhrət gətirmək
məgər asandı. Nə isə...
Əziz bacım Səidə xanım siz düz buyurursunuz, tamamilə
haqlısınız, doğru sözə nə demək olar. Əsəbiləşməyin, gec-tez
haqq-ədalət yerini tapar. Müstəqillik dövrümüzün ərməğanların
dan olan Milli ensiklopediyamızda Fuad müəllim öz yerini alar,
xalqımız tanıyar, fəxr edər, qürur tapar.
Qardaşım dünyasını dəyişəndə də respublikadan nə səs, nə
soraq. Sovet elmi sən demə Fuadı bizdən çox istəyirmiş. Sağ ol
sun “Vışka” qəzetinin əməkdaşlarını, heç olmasa kiçik bir nekro
loqla yada saldılar. “Sovet hidrotexnika elminə və ölkəmizin də
niz flotuna ağır itki üz verib. Görkəmli hidrotexnik-alim, Ukrayna
Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, SSRİ Ali Attestasiya komis
siyasının üzvü, texniki elmlər doktoru, professor Fuad Məsim oğ
lu Şıxıyev uzun sürən xəstəlikdən sonra 1977-ci ildə Odessada 64
yaşında dünyasını dəyişib” ...
Valideyn övladı dünyaya gətirən, tərbiyə verən, kamala ye
tirəndi. İllah da çoxlarına nümunə olan valideyn. Həqiqətdir ki,
övladın taleyi müqəddəs ailədən, ata-ana öyüdündən, nəsihətin
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dən çox asılıdı. Təməli necə qoyarsan, elə də gedər, kərpic-kərpic
ucalar, zirvələnər. Şam-çıraq şöləsində övladları pərvazlandıran
da valideynlərdi, ənginliklərə uçuran da onlar. Bu sarıdan Məsim
kişinin övladları həm kökə, həm südə borcludu. Valideynlərin hər
ikisi ziyalı, sənət sahibləri. Biri həkim, biri müəllim. Xoşbəxt ailə
səadətini şərəflə yaşayanlar, övlad məsuliyyətini qoşa daşıyanlar.
Ataya, anaya layiq övladlar valideynlərinin ömürlərini uzadıblar,
pərvanələri olublar. Kökdən kökləniblər, sərvlənib xan çinar olub
lar. Nəsildən dərs alıblar. Bütün uğurlarına görə nəslə minnətdar
olublar. Övladların biri Maqsud Özbək ədəbiyyatının klassiki, di
gəri dünya şöhrətli alim. Valideynlər üçün, övladlar üçün, xalqı
mız üçün, bəşəriyyət üçün bundan böyük baş ucalığı olarmı? Ul
duzlar ölmür, sayrışır, şəfəq saçır...
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A M E A -n ın m ü x b ir ü zvü Kamran ƏLİYEV

MAQSUD ŞEYXZADƏ
VƏ ROMANTİK BƏDİİ DÜŞÜNCƏ
Professor Abbas Zamanov qəribə taleli Maqsud Şeyxzadənin 1972-73-cü illərdə çap edilən ikicildlik seçilmiş əsərlərinə
yazdığı ön sözü “İki xalqın oğlu” adlandırmışdı. Bu ənənənin da
vamı kimi indi də onu “İki xalqın şairi”, “İki xalqın iftixarı” ad
landırırlar. Aydın görünür ki, hər iki əsrdə M.Şeyxzadə Azərbay
can və özbək xalqlarının birliyinin simvolu kimi təqdim olunur.
Doğrudan da, az-az sənətkar tapmaq olar ki, öz sözü və sənəti ilə
həm doğulduğu, həm də uzun müddət yaşadığı məmləkətləri ləya
qətlə təmsil edib bütün həyatını onların ədəbi-mədəni yaxınlaşma
sına sərf etsin.
M. Şeyxzadəni daha çox məşhurlaşdıran əsərlərinin coğrafi
yası sadədir: müxtəlif mövzulu şeirləri, “Ağsaqqal” və “Daşkəndnamə” poemaları, “Cəlaləddin Mənquberdi” və “Mirzə Uluğbəy”
adlı tarixi faciələri. Doğulub boya-başa çatdığı və qəza mərkəzi
olan Ağdaşda yeni tipli məktəbdə oxuması, sonra Bakıda Hüseyn
Cavid, Abdulla Şaiq kimi romantik sənətkarlardan dərs alması
onun yaradıcılığına təsirsiz qalmamışdır. Yaradıcılığa başladığı
ilk dövrlərdən ta ömrünün sonuna qədər romantik bədii düşüncə
onu tərk etməmiş, romantik üslub əsərlərinin əsas bədiilik amillə
rindən birinə çevrilmişdir.
Şairin ötən əsrin 30-cu illərinin əvvəllərində qələmə aldığı
“Rəmz” və “Küləklər” şeirləri öz romantik pafosu ilə seçilir. Bu
şeirlərin lirik qəhrəmanları özlərində qol-qanad açmaq, quştək
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ucalmaq əhvali-ruhiyyəsini yaşadırlar. Küləyin huşsuz aşiqə bən
zədilməsi, dodaqları ilə sahilləri öpməsi, mifik obraz olan pəriyə
çevrilməsi romantik üslubun əlamətləridir. Hətta Mikayıl Müşfi
qin bundan əvvəl yazılmış “Küləklər” şeirini xatırlasaq, eyni adlı
bu iki poetik nümunə arasındakı romantik düşüncə ilə bağlı əlaqə
ləri asanca görmək olar. “Bahar yağışı”nda lirik qəhrəmanın uca
lığa, intəhasızlığa can atması ilə bərabər, şairin müxtəlif şeirlərin
də olduğu kimi təbiətin insaniləşdirilməsi aparıcı mövqedədir və
bu mövqe ilk növbədə insanın həyat eşqini canlandırır.
M.Şeyxzadənin “Qanadlar” şeiri (1937) öz epiqrafı ilə diq
qəti daha çox cəlb edir: “Uçmaq gözəl arzu, gözəl xəyaldır” . Bir
cümlədən ibarət olan bu epiqraf şairin romantik düşüncəsinin real
nümayişidir. M.Hadi və H.Caviddə də belədir: onların poeziya
sında göylərə və əngin səmalara uçmaq ehtirası bu sənətkarların
xoş gələcəyə istiqamətlənən bədii təfəkkürünün mayasını təşkil
edir. Maqsud Şeyxzadənin də mövcud rejim daxilində öz hiss və
duyğularını məhz o şəkildə canlandırması xüsüusi bir dəyər daşı
yır. Həmçinin bu, gerçəkliyin sıxıntıları içərisindən çıxaraq öz in
sani keyfiyyətlərinin inikasına nail ola bilmək bacarığı idi. Bu
mənada “Lacivərd göylərə baş vurur xəyal” misrası şairin qanadlı
fikirlərinin qarşısında uzanan yolları bütün aydınlığı ilə nişan ve
rir. M.Şeyxzadənin elə misraları da vardır ki, onun yaşadığı mə
kanı və zamanı kifayət qədər üstələmiş olur:
Buludyox, işıqdan soraq ver bizə,
Açsın ağuşunu nurlu kainat.
İşıqla baş verir hər bir möcüzə,
Qanad istəyirik, uçmaqçün qanad.
Maqsud Şeyxzadənin şeirlərində təbiət xəyalın enerji mən
bəyinə çevrilir (“Gəlin uçaq” - 1938); şairin xəyalı Səmərqəndi,
Rumu, Şirvanı, Krımı dolaşır, Leyli və Məcnun kimi aşiq qəhrə
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manlar yaddaşı yenidən oyadır (“Yoldaş Nəvai” -1939); xəyal
fikrə hakim kəsilir və ruh şeir aləminə köç eyləyir (“Misranın ya
ranması” - 1940), hətta onun yaratdığı şair də romantik şair obra
zıdır (“Müqimi” - 1943). Kor bəstəkarın şəhlagözlü bir qızı vəsf
eləməsi yalnız şeirin cazibəsini hiss edən düşüncənin məhsulu ola
bilər (“Kor bəstəkar - 1952”), “Göyərçinlər” şeirini (1955) şairin
gəncliyindən üzü bəri yaratdığı romantik qəhrəmanın uçmaq ehti
rasının davamı kimi anlamaq mümkündür, hətta “Ölməz səslər”
şeirində (1955) ellər nəğməkarının simasında Füzuli qəzəli quş ki
mi uçur. O da maraqlıdır ki, “Üç təbəssüm” şeirində (1957) birbiri ilə sıx bağlı olan üç obraz var: öz gələcəyi gözlərində gülən
bir uşaq, xəyalla görüşüb şirin-şirin söhbət edən bir qız və xəyalı
arxada qalan illərin dalınca yol gedən bir qoca. Onların üçü də ro
mantik təbiətli lirik qəhrəmanlardır. M.Şeyxzadənin yaradıcılığı
nın böyük bir dövrünü əhatə edən bütün bu poeziya nümunələri
isə qanadlı poeziyanın, pafoslu bədii düşüncənin bəhrəsidir.
M.Şeyxzadənin sənətə, poeziyaya olan münasibətinin bədii
şəkildə ifadəsi “Şeir bir gözəllik ilahəsidir” poetik nümunəsində
(1963) daha qabarıq görünür. Şair burada şeirsiz yaşayan və qəlblə
rində işıq əlaməti olmayan insanların halına acıyır; onun düşüncə
sinə görə nəğməsiz evlər gülüşə həsrətdir, şeirsiz küçələri tale qar
ğımışdır, orada sevincdən əsər-əlamət yoxdur. Nəhayət, şair şeiri
gözəllik ilahəsi kimi görür. Şeirlə gözəlliyi bərabərləşdirmək ənə
nəsi romantik bədii düşüncəyə xasdır. Bu xətti H.Caviddə və digər
romantiklərin yaradıcılığında asanlıqla aşkarlamaq mümkündür.
Romantik simvollara, müqəddəs arzulara gəldikdə isə “Su
hekayəsi” (1949) adlı poetik nümunə sovet dönəmində insanın
mövcud gerçəkliyin təsiri ilə qaynaqlanan baxışlarının deyil,
ürəkdən gələn duyğularının təcəssümünə yaxşı örnəkdir. Bu şeir
də Volqanın gen yatağı, Xəzərin qucağı, Qafqaz günəşi, Sır-Dər
ya çayı ilə bağlı ünvanlara yönələn arzulara təsadüf kimi baxmaq
olmaz, onlar türk dünyasının birliyini ifadə edən elə rəmzlərdir ki,
57

Anadan olmasının 110 illiyi münasibətilə
məruzələr, məqalələr və fotolar toplusu
bunlara yalnız M.Şeyxzadənin ürəyinin dərinliklərində yaşatdığı
ülvi hisslərin bədii inikası kimi yanaşmaq lazımdır.
M. Şeyxzadə mənən qüdrətli və həssas şairdir. Onun yaradı
cılığındakı bədii ifadə formalarının dərindən və müasir elmi-nəzə
ri təfəkkürlə öyrənilməsinə böyük ehtiyac vardır. Bu baxımdan
M.Şeyxzadənin şeirlərindəki “yeddiillik”, “kommunizm” sözləri
nin də fərqinə varmağa dəyər. Şairin yaradıcılığında həmin sözlə
rə yeni yanaşma üsulu öz novatorluq xüsusiyyətinə görə yalnız
Azərbaycan və özbək ədəbiyyatında deyil, ümumiyyətlə, sovet
ədəbiyyatında təsadüf edilməyən poetik bir məqamdır. Birincisi,
M.Şeyxzadənin “Yeddiillik balladası” adlı şeirində yeddiillik
plandan çox, tarixə ekskurs formasında folklorla bağlı olan “yed
di” rəqəminin sakral məzmunu daha qabarıq ifadə edilmişdir. Bu
nu həssas sənətkarın öz arzu və istəklərini əks etdirmək baxımın
dan fürsətdən yararlanmaq kimi də qəbul etmək olar. İkincisi,
həm “yeddiillik”, həm də bəzi məqamlarda işlənən “kommunizm”
sözləri, sadəcə, gələcəyi işarələyir, onların heç birinin ideologiya
ya aidiyyəti yoxdur. Şairin yaradıcılığında sosializmin atributları
ilə bağlı meydana çıxan şeirlər isə birmənalı şəkildə təqvim xa
rakteri daşıyır. M. Şeyxzadənin bədii irsi keçən əsrin pedant dün
yagörüşünü yaşadan populist və yalançı tənqidçini deyil, müstə
qillik dövrünün yeni ədəbi-elmi dünyagörüşü ilə silahlanan tədqi
qatçısını gözləyir.
Maqsud Şeyxzadənin yaradıcılığında daha çox nəzərə çarpacaq iki janr var: ballada və tarixi mənzum faciə. Bunların hər
ikisi romantizmin janrlarıdır. XIX əsrdə Avropa romantikləri Hüqo, Höte, Heyne və rus romantikləri - Puşkin, Lermontov bal
lada janrına daha çox müraciət etmişlər və ona romantizmin janrı
kimi vətəndaşlıq hüququ qazandırmışlar. Azərbaycan ədəbiyya
tında mənzum faciənin banisi və bu janrın klassik nümunələrini
yaradan isə M.Şeyxzadənin həm həyatda, həm də yaradıcılıqda
müəllimi olmuş böyük şair-dramaturq Hüseyn Caviddir.
58

İki xalqın oğlu
M aqsud Şeyxzadə
M. Şeyxzadə romantizm ədəbi cərəyanının nümayəndəsi ol
masa da, romantik bədii düşüncənin təmsilçisi və romantik üslu
bun pərəstişkarı kimi məhz həmin janrlarda əsərlər yazmışdır. O,
bir sıra şeirlərini ballada adlandırır: “Yoldaş Nəvai”, “Dəniz bal
ladası”, “Günəşlə söhbət”, “Üç təbəssüm”, “Yeddiillik balladası”,
“Busə toxumu”, “Hafizin ikinci ömrü”, “Bənövşə”. Hətta xatırla
mış olsaq ki, M.Şeyxzadə tərcümə məsələlərində xüsusi seçim et
miş və dünya ədəbiyyatının romantik düşüncəli sənətkarlarının Şekspirin, Hötenin, Bayronun, Puşkinin, Lermontovun şeirlərini
tərcümə etmişdir, onda bir çox qaranlıq məsələlər də aydınlaşmış
olar. Azərbaycan ədəbiyyatında belə bir ənənənin başlanğıcı
M.Şeyxzadədən əvvəl məhz romantik şair Abbas Səhhətə məx
susdur.
Mənzum faciə ənənəsinin davamçısı kimi isə M.Şeyxzadə
“Cəlaləddin Mənquberdi” (1941) və “Mirzə Uluğbəy” (1964)
əsərlərini qələmə alır. Hər iki nümunə mənzum dramaturgiya nü
munəsidir və faciə janrında olmasına, tarixi mövzuda yazılması
na, obrazlar qalereyasına (sövdəgərlər, kəndlilər, çarvadarlar, fal
çılar, ara həkimləri, mirzələr, tələbələr, müəllimlər, əsgərlər,
oyunbazlar, çalanlar, oxuyanlar, rəqqasələr, saqilər və təlxək),
oxunan mətndaxili mahnılara, nəhayət romantik vüsətinə görə
H.Cavidin “Topal Teymur” və “Səyavuş” əsərlərini xatırladır.
Hətta janrın təbiəti baxımından deyil, bir surətin - hökmdar surə
tinin yaradılmasında da oxşarlıq tapmaq çətin deyil (H.Caviddə:
Topal Teymur, Yıldırım Bəyazid, Keykavus, Əfrasiyab və
M.Şeyxzadədə: Xarəzmşah, Cəlaləddin, Uluğbəy).
Maqsud Şeyxzadə dərrakəli və uzaqgörən dramaturqdur.
“Cəlaləddin Mənquberdi” əsərinin ilk pərdəsində təqdim olunan
Xarəzmşahla oğlu Cəlaləddinin söhbətində aparıcı mövzu Çingizxan təhlükəsidir, son pərdədə isə müharibə mövzusu davam etdi
rilir və Çingizxan Cəlaləddinin yenilməzliyindən bəhs edir. Faciə
nin ideyası isə müharibələr əleyhinə yönələn bir ideyadır.
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Aydınca görünür ki, ilk pərdədə Xarəzmşah da, Cəlaləddin
də, Bədrəddin də hərbə-zorba ilə danışırlar. Hətta Xarəzmşah
Çingizxanın elçilərini qəbul edəndən sonra Cəlaləddin “Qanı qan
ilə də yuyarlar əlbət” çağırışını edir, ölkəni müharibəyə səsləyir.
Əslinə qalanda isə bu məqamda və başqa bir dialoqda Xarəzmşah
“Boş yerə nə qədər qan tökmək olar?” fikri ilə vuruşun əleyhinə
dir. O, bununla birincisi, hələlik zəif olduqlarını nəzərə çarpdırır;
ikincisi də ümumiyyətlə müharibəyə qarşı olduğunu konkret şə
kildə ifadə edir. Əsərin sonlarında evi, obası dağılan Qoca obrazı
da müharibəyə nifrət yağdıran kədərli mahnısını oxuyur. Qılınca,
qalxana həris olan Cəlaləddin isə “Əmr edin qoşuna olum sərkər
də, Doğuldum, böyüdüm mən ki yəhərdə” düşüncəsi ilə ardıcıl
olaraq döyüşün tərəfdarı kimi özünü göstərir. Amma onun bu id
diasında başlıca olaraq taxt-tac arzusu gizlənmişdir ki, bunu anla
yan Xarəzmşah Cəlaləddini vəliəhdlikdən məhrum edir. Beləliklə,
başlanğıcda xarici müdaxiləyə qarşı yönələn dramaturji xətt qəfıldən ata-oğul ziddiyəti ilə əvəzlənir, hakimiyyət ehtirası ön plana
keçir. Cəlaləddinin son həmlədə qələbə çala bilməməsinin də sə
bəbi elə məhz budur. Cəlaləddin həm tarixdə, həm də faciədə
məğlub olan qəhrəmandır. Xarici müdaxiləyə qarşı yazılan əsərdə
qəhrəmanın məğlubiyyəti ağılasığmazdır və bu mənada dramatur
qun başlıca idealı xarici müdaxiləni dəf etməkdən daha çox Hü
seyn Cavidin “Topal Teymur” əsərində olduğu kimi üz-üzə gələn
iki qonşunun, iki qardaşın, ata və oğulun faciəsini əks etdirmək
dir. Hətta qan-qan deyən Cəlaləddin də, nəhayət, belə bir fikrə gə
lir: “Yumruqtək yumulur böyük səltənət, Tayfalar içinə düşdü
ədavət”.
M.Şeyxzadənin “Mirzə Uluğbəy” faciəsi birbaşa Teymurilər dövrünə aid tarixi faciədir. Əsərdə iki mühüm məkan var - rə
sədxana və hökmdar sarayı. Ulduzları seyr edən keşikçilər hər ul
duzda bir insanı görürlər, hətta onlardan biri ayı sərkərdə, ulduzla
rı da alay hesab edir. Təbiətən romantik düşüncəyə malik olan bir
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sənətkar rəsədxananı bədii əsər üçün məkan seçə bilərdi, başqa
sözlə, rəsədxanadan, ulduzlardan danışmaq romantik əhvali-ruhiyyəli insana daha çox yaraşır.
Məkan kimi seçilən sarayın sahibi həyatını ulduzlara bağla
yan bir insandırsa, onda bu sarayın sahibi olan hökmdar da, şüb
həsiz, romantik düşüncəyə malikdir. Uluğbəyin bir obraz kimi bü
tün davranış və düşüncələrində romantik əhvali-ruhiyyə aparıcı
dır. Uluğbəyin söylədiyi “Dedim insanlara: baxın səmaya, Bənzə
yin saflıqda ulduza, aya” fikri də bunu təsdiq edir. O, idrakı və el
mi cəmiyyətin inkişafının əsası kimi irəli sürəndə də romantik əh
vali-ruhiyyənin daşıyıcısı kimi görünür:
Bəli, məmləkətə mərifət gərək,
İdrak, qeyrət gərək, fərasət gərək.
Gərək arif olsun soltanlar özü,
Elm ilə açılsın ellərin gözü.
Gülüşü və şeiri insanların qisməti hesab edən, din və millət
ayrılığına “yox” deyən, yaratdığı Ulduz cədvəli ilə fəxr edib get
diyi yolu işıqlı ulduz yolu adlandıran, ölüm, qan, ədavət əleyhinə
mübarizə aparan, qəlblərə hakim olan məhəbbəti alqışlayan, ümi
di insanlar üçün əbədi yolçu kimi görən Mirzə Uluğbəyə necə ro
mantik düşüncəli qəhrəman deməmək olar?!
M.Şeyxzadənin Uluğbəy obrazında Hüseyn Cavidin Topal
Teymur və Səyavuş obrazları birləşir. Uluğbəy əmisi uşaqlarının
davasını pisləyəndə, Teymurilər arasındakı ədavətə son qoymağa
çağırış edəndə, birbaşa qardaş qırğınını lənətləyən Topal Teymu
ru xatırladır, oğlu tərəfindən atasının - Uluğbəyin ölümünə fitva
verilərkən gözlərimiz önünə dayılarının xəyanətinin qurbanı olan
Səyavuş canlanır.
İndi Uluğbəyin rəsədxanasını ziyarət edənlərə orada bir rə
vayət söyləyirlər. Həmin rəvayətdə deyilir ki, bir dəfə tələbəsinin
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səhvi ucundan karvanın yolunu düzgün nişan vermədiyinə görə
onu öldürürlər. M. Şeyxzadə həmin rəvayəti öz faciəsinin mövzu
su kimi seçməmişdir, çünki həmin rəvayət karvanın sonu demək
dir. Amma M.Şeyxzadənin söz karvanı hələ də yol gedir və bun
dan sonra da sonu görünməyən yolları fəth edəcəkdir.
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Babahan MUHAMMED ŞERIF
Özbekistan

MAKSUT ŞEYHZADE ŞAİR, DRAMATURG VE ARAŞTIRMAÇI
Maksut Şeyhzade şair, dramaturg, araştırmacı ve öğretmen
olarak Özbek edebiyatı ve medeniyeti tarihinde adını sonsuza kadar yaşatabilecek büyük bir simadır. Onun “Mirza Uluğbek” trajedisi Özbek edebiyatının dram türündeki en önemli eserlerinden
biridir. Bu eser edebiyatımızın gurum ve baş tacı oldu; nice yıllar
boyunca sahnelerden inmedi. Olayların akışı, gerginlikler, monologlar, dramın gücü ve onun perde perde yükselmesi, bestelerin
muhteşemliği, heyecan ve fikirleri barındıran ateşli mısralar, dili
nin kendine özgü olması, akıcılığı - onun yetenekli bir oyun yaza
rı olduğunu kanıtlamaktadır. Maksut Şeyhzade bu trajedisiyle
“Özbek Shakespeare” derecesine kadar çıktı.
Maksut Şeyhzade “Celalettin Mengüberdi” dramında hürriyet, adalet, vatanın özgürlüğü için mücadele veren büyük komutan, Padişah karakterini yarattı. Bu eseriyle yazar kendisini cesaretli bir edip olduğunu göstermiştir. Dram ne kadar başarılı olmuş
ve toplumun beğenisini kazanmış olsa da, dönemin zorbaları, kıskançlar tarafından gerekçesiz bir şekilde karalandı ve yazarın ba
şına bela yağdırıldı. Şeyhzade daha 19 yaşında genç bir delikanlıyken kendi memleketinde milliyetçilikle suçlanıp sürgün edildi;
daha sonra da Azerbaycan’dan Taşkent’e sürüldü. Bu süreç bo
yunca birçok meşakkati başından geçirdi. Onu rahat bırakmayan
insanlar burada da onun peşine düştüler, Şeyhzade 1952 yılında
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tutuklandı ve 25 yıl Sibirya’ya sürgün edilme kararı çıkartıldı. O
dönemde halkı, vatanını düşünen ve bunu kaleme alan büyük yetenek sahipleri için bu geleneksel bir kader haline dönüşmüştü.
Şair başına gelen külfet ve baskıları daha sonra “Hıyaban” şiirinde şöyle ele almıştı :
...Ama talih beni daim sevmedi,
Bazen zaman yılı yıla hiç bağlamadı.
Sahralara rastladım ki, ne ırmak, ne göl,
Sürgünlere gönderildim, ne ufuk ve ne yol, Lakin başına gelen külfetler Şeyhzade’nin iradesini kıramadı, o parlak geleceğe olan inancıyla yaşadı, iyimser bir şair olma
ya devem etti.
Şairin geçtiğimiz yüzyılın 20’li yıllarından 60’lı yıllarına
kadar olan dönemdeki edebi hayatında gündem olan konuları işleyen şiirleri daha ağır basmaktadır. 1958 yılında neşredilen “Çeyrek Asır Divanı” seçme eserler toplamına giren birçok şiiri işte bu
kategorideki şiirlerdir. Ama yeri gelmişken şunu da belirtmemiz
gerekir ki, şair bu dönemde yazdığı bazı şiirlerinde kendisini vatansever, hürriyet ve adaletin savunucusu olarak ortaya koymaktadır. Örneğin “Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla” kalıbında yazılan “Phenyan’ın kanı” şiirinde (1951) şairin hürriyet ve
özgürlük duygularının gizlendiğini görebiliriz.
Erk aşkında kaynayan o asıl kan,
O günahsız kızıl kan,
Bebekler beşiğinden döküldü,
Analar kalplerinden döküldü,
Ve evlerin gözlerinden,
aynalardan döküldü.
Ah, o gün nice masum kızların
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tebessümü solmuştur!
Elbet gökte inatçı katil
bunu görüp gülmüştür!
Bu misraları okurken istemsizce tarihçilerin Çar hükümetinin memleketimize ettiği vahşilikler, katliamlar hakkındaki şahitlik ettikleri aklımıza gelir. Yeri gelmişken tarihçi Beyani’nin sömürgeci Çar askerlerinin Mangıt kalesindeki çocuk, yaşlı dinlemeden, hatta kedi ve köpekleri bile öldürüp, bir katliam gerçekleştirdiği aklımıza gelir. Kızıl ordu üniformasını giyip gelen Daş
nakların 1918 yılında Kokand’ı kana buladığı, yağmaladığı aklı
mıza gelir. Bugün biz bu satırları yazarken Şeyhzade’nin bunları
kastedip kastetmediğini anlamak güç. Ama şunu da söylememiz
gerekiyor, şairin kalbi özgürlük ve adaleti ayakaltı eden sömürgecilere karşı nefret beslediği aşikar. Aynı zamanda şair bu kırımlar
için bir gün cevap verileceğine, “Adaletin haksızlığı lanetle ateşe
gömdüğü” günün, yani bağımsızlık gününün geleceğine tüm kalbiyle inanırdı:
Senin asıl ve kızıl
o günahsız kanların,
Baskıncıyı boğacak
müthiş tufan olacak,
O haykıran anaların feryadı Çekirgeyi kovacak,
Kısas - boran olacak!
Bu mısraları okuyan okurun kalbinde erk, özgürlük, hürriyet duygularının uyanmaması mümkün değil.
60’lı yıllarda onun şiirleri daha da ünlendi. Şairin “Göller”,
“Şiir - gerçek güzelliğin kız kardeşiymiş”, “Özbekistan”, “Park”
gibi şiirlerinde benzersiz teşbihlerin olması, düşüncelerinin ber65
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raklığı, tasvirli ifadeleriyle ayrı bir yere sahiptir. Şeyhzade diğerlerinin göremediği şeyleri gördü, yeni ahenkler, yeni şiirsel karakterler yarattı, akılda kalan teşbihler keşfetti. “Özbekistan” şiirinin
daha ilk mısraları insanın dikkatini çekiyor:
Hep kapalı sandıkta saklanır hava,
Ama o kaybetmiş hava nefesin,
Ona hava demek, aslında değildir reva,
Tutuklu kalmıştır arzu hevesim.
İnsanın yaşaması için hava lazım, ama bu havayı sandığa
hapsetmişler, bir de bunun üstüne o hava olma özelliğini de çoktan
kaybetmiş, tutukluluk arzu ve hevesi boğup öldürmeye başlamıştır.
Bundan anlaşılacağı üzere memlekette insanın insan gibi yaşayabilmesi için hiçbir imkan kalmamıştır. “Halbuki bu çağlar er
kin pervazda, Halka yoldaş olup oynayıp koşan”, geçmişte hür, özgür yaşayan lirik kahraman şimdi arzu hevesten bile yoksun kalmıştır. Bu erksizlik, tutkunluk sovyetlerin hükmettiği döneminin
dehşetli manzarasıdır. Bu öyle bir ortam ki, “Eskiyip, bulanıklaşan
kırık aynada, Güzeller hüsnünün viranesi var”. Bu mısralarda her
türlü erkinlik, hürriyete, özgür düşünceye, hatta arzuya bile kelepçe
vuran totaliter sovyetler döneminin iç yüzü açıkça resmedilmiştir.
“Şiir - gerçek güzelliğin kız kardeşiymiş” şiirini belli bir
derecede yukarıdaki şiirin mantıksal devamı diyebiliriz. İlk bakışta şiirdeki konu poetika, sevgi ve güzellik olduğun düşünülür. Hakikaten de şair sevgiyi, güzelliği yüceltir. Övmek de, ama ne övmek; Şeyhzade güzelliği, sevgiyi öylesine övmekle yetinmiyor,
mısraların içine toplumsal sorunları da anlamlı bir şekilde sindire
sindire yazıyor.
Şiirsiz sokağı talih lanetlemiş,
Burada sevginin menzili kapalı...
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Kıvanç burada gezer keyfi de kaçmış Yaşlı m üştakgibi boynu de bükük...
Talihin lanetlediği sokakta sevginin menzili kapalı, mutluluğun boynu bükük olması okuru düşünceye sürükler. Anlamlı bir
şekilde yazılan bu mısralardan okur adalet ve sevginin olmadığı
yerde güzellik olmaz; bundan dolayı da adalet ve güzelliğin karar
bulması için mücadele etmek lazım diye bir sonuca ulaşır.
Şeyhzade’nin bakış açısı, estetik dünyası onun sadece tiyatro eserleri ve şiirlerinde değil, belki edebi eleştirel makalelerinde
de kendini göstermektedir. Şeyhzade’nin oyun yazarlığı, şiirleri
hakkında çok yazı yazılmıştır, ama onun araştırmacılığı üzerinde
yeteri kadar durulmamıştır. Bundan dolayı Şeyhzade’nin edebiyatçı bir alim olarak yazdığı eserleri üzerinde biraz durmamız
doğru olur diye düşündük.
Şeyhzade edebi tenkidi makaleleriyle kendisinin edebiyatın
maksat ve vazifelerini, kanun ve kurallarını iyi anlayan ve anlatabilen, eserleri edebiyat ve içtimai düşünceyi geliştirme açısından
doğru değerlendirebilen bir alim olduğunu gösterdi. Eleştirmen
birçok makalesinde öncelikle meselenin derin mahiyetine dikkat
eder; yazar dönem ve cemiyet için ne kadar önemli meseleyi kaleme aldığını, hangi fikirleri öne sürdüğünü belirtir, daha sonra istediklerini bedii bir şekilde dile getirmeyi başarmış mı, başarmamış
mı - işte bu yönlerini tahlil etmeye ve açıklamaya çalışır.
Şeyhzade bilimsel ilgisinin çerçevesinin geniş olduğu göze
açıkça çarpar. O klasik edebiyatımızın dehaları - Alişir Nevai ve
Nizami Gencevi, Zahiriddin Muhammed Babür, sonra Furkat ve
Mukimi hakkında da, çağdaş yazarlar ve Rus edebiyatı şairlerinin
edebi hayatı hakkında da kayda değer makaleler yazmıştır. Alişir
Nevai ve Nizami Gencevi, Mukimi ve Furkat hakkındaki makaleleri okurken Şeyhzade’nin bu deha şairlerin edebi hayatına ait
kaynakları iyice araştırıp öğrendiğini ve daha sonra kendi fikirlerini sunduğunu söyleyebiliriz.
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1965 yılında yazılan “Şiir Denizinden Damlalar” makalesinde Şeyhzade Alişir Nevai’nin döneminin en arif ve danişment
kişisi olduğunu belirtmiş, bunun yanı sıra onun klasik şiir sanatını
çok iyi bildiğini örneklerle kanıtlamıştır. Özellikle, klasik şiirin
gelişiminde büyük rol oynayan tenasüp sanatı (anlamlardaki ilişki
ve yakınlığı zıddiyetle değil, uyumluluğuna göre bir yere toplamak) üzerindeki Nevai’nin yeteneğini onun bu gazelini örnek vererek kanıtlamayı başarmış:
Örtenürmen geceler hicrinde andak kim, çarağ,
Revşan, öyle, rişte cismimdir, gönül ot, aşkyağ.
Şeyhzade şöyle der: “Yarinin hicrinde, yalnızlık acısını çeken şair kendisini yanan bir muma benzetir. Ama bu zor teşbih
gayet katı ve muntazam kaideye - “tenasüp” sanatına boyun eğdirilmiştir. Örneğin: gecenin manzarası ve ayrılık durumu (hicran)
birbirine ruh hali bakımından çok yakın. Ama gece odada ışık
(mum) yanıyor. Bu da gecenin bir özelliğidir. Ama ışığın (mu
mun) ilişkisi (ipi) de var (şairin vücudu). Çırak ışık saçması için
onun yanması lazım (onun ateşi - şairin gönlü). Mum yanarken
eriyip akıp dökülür (şairin gözyaşı). Bundan görünüyor ki, burada
bağlanma kuralı derin ressamlık prensibine uydurulmuştur”.
1947 yılında yazdığı “İlyas Yusuf Nizami” makalesinde
eleştirmen Nizami sanatı hakkında yazarken şairin “hüsnü tehlil”
(olayı bilmesine rağmen daha sade bir biçimde anlatmak) sanatını
bir örnek ile açıklar. Şeyhzade bu makalesinde Nizami Azerice
bilmesine rağmen eserlerini niye Farsça yazdığı konusu üzerinde
de durmuştur. Eleştirmen XII yüzyıl koşullarında Kafkas, Orta ve
Küçük Aysa hem de diğer Müslüman ülkelerde Farsçanın şiir dili
konumuna geldiğini, bundan dolayı da Nizami kendi isteğine zıt
olsa da eserlerini Farsça yazmaya mecbur kaldığını belirtir. Bu
nun dışında, Şeyhzade’nin kaynaklara dayanarak verdiği bilgiye
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göre en önemli etkenlerden biri de eserleri sipariş eden dönemin
yetkili kişileri, padişahlar Türkçeyi hor görüp, ecnebi dili olan
Farsçada yazmayı şaire şart olarak koymalarıdır. Nizami “Leyla
ile Mecnun”un giriş kısmında Şirvan Şah’ın böyle bir buyruğu ol
duğunu beyan etmiştir. Nizaminin eserlerini Farsçada yazdığın
dan yola çıkarak onu hala Fars diye düşünenler Şeyhzade’nin bu
makalesini okuyup gözleri açılacağına ne şüphe!
Şeyhzade çağdaş edebiyat konusunda da kendisini bilim sa
hibi bir uzman olarak gösterebildi. Zeki eleştirmen olmasının yanı
sıra ilke sahibi, talepkar, helal ekmek yiyen şefkatli biri olabilmesi lazım diye düşünüyoruz. Bu özellikleri Şeyhzade’de görebiliriz.
Halbuki 30-50’li yıllar edebi eleştirmenlikte yazarın edebi hayatını hor gören, onun eserlerinde pislik arayan ve sonucunda şairi
parmaklıklar ardına, sürgüne, hatta ölüme göndermeye sebep olan
makaleler yazmak bir örf adet haline gelen zamanlardı. Ama
Şeyhzade helal ekmek yiyen bir adam olduğu için de bu yollardan
yürümedi. Onun Gafur Gulam, Hamid Alimcan, Samet Vurgun
hakkındaki makalelerinde yazara karşı olan saygısı kendini göstermektedir. Şeyhzade yazarı ezecek, onun gururunu yere çarpacak şeyler söylememiş. Eksiklerini kibarca, kelimelerine dikkat
ederek belirtmiştir. Örneğin, eleştirmen Gafur Gulam hakkındaki
“Şair dili - halkın dili” makalesini 1964 yılında yazmış. Bu makalede eleştirmen Gafur Gulam “liriğinde gerçekten heyecanla üzerinde durulduğunu anlamak, fikirlerinde coşku ve ruhsal çöküşün,
gazap ve şefkatin, mizah ve kederin, hatiplikle ressamlığın sentezini hissetmek zor değil” diye yazmış ve fikrini belli başlı örneklerle kanıtlamıştır. Gafur Gulam’ın hayatta olduğu zaman onun
yüceltip övüldüğü, çoğu kişinin eleştirmeye korktuğu bir zamandı
ve Şeyhzade “şairin tüm şiirleri başarılıdır diyemeyiz... Onda da
ha basit ve zayıf deyimler, boş vaaz veren unsurlara rastlayabiliriz” diye gerçek bir eleştirmenlik yaptı ve bu görüşünü de yine örneklerle kanıtladı.
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Şeyhzade’nin tüm edebi eleştirel makaleleri bir seviyede,
talepkarlıkla yazılmış diye düşünüyor değiliz tabi ki. Onun bazı
makalelerinde talebin biraz azaldığını görebilir, zayıf olan eserleri
zamaneye uyup hadden ziyade övgü yağdırdığını da söyleyebiliriz. Şeyhzade dönemin belli bir muhitinde yetiştiğinden gelen bu
noksan o dönemdeki diğer yazarlarda da var. Şeyhzade’nin yazara
saygı göstermesi, onun dışında şefkat ile yaklaşması, eserlerini
halis değerlendirme ilkelerinin olması, Özbek edebiyatının en
sağlam eleştirmenlerini şekillendiren etkenlerden biriydi. Bu da
döneminin edebi hayatına büyük etki göstermiştir. Onun makaleleri günümüzde de kendi önemini yitirmemiştir. Bu eserler edebiyatı anlatmak için, ayrıca okurun zevkini terbiye etmek için hizmet etti ve halen de etmekte.
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Xəlil Rza ULUTÜRK
Xalq şairi
GÖZÜN AYDIN, ŞEYXZADƏ!
“M aqsud Şeyxzadənin poeziyası və
Azərbaycan-özbək ədəbi əlaqələrinin
aktual problemləri ” əsərinin müdafiəsində düşüncələr
Gözün aydın, Şeyxzadə, bayramındır bu gün sənin!
Akademi... elmi şura... bu toy sənin, düyün sənin!
Ağ divarda iri şəklin... divardan da keçən nurun,
İri gözlük arxasında qəmli gözlər bir az yorğun.
Sal qaya tək çiyinlərin əzəmətli, hündür, uca.
Qayıtmısan Bakımıza qartal kimi uça-uça.
Sən getmişdin bu diyardan sısqa, sütül bir gənc ikən.
Yerdən göyə boy atmısan, qayıtmısan mətin, möhkəm.
Gözün aydın, Şeyxzadə, bayramındır bu gün sənin,
Gül qomları dalğa-dalğa... bu toy sənin, düyün sənin!
Sən anmısan bu günləri yəqin yaxşı, yaman gündə.
Təkadamlıq kamerada başına su damarkən də.
Güldəstələr bükülmüşdür ürəklərin pərdəsinə.
Elmi şura müntəzirdir səs verməyə sənə, mənə.
Opponentlər üzü nurlu... kürsüdədir odur biri.
Səni sıxan zəncirləri parçalayır elmin şiri.
Gözün aydın, Şeyxzadə, maneələr sökülmüşdür.
Cığataydan Ağdaşacan yoluna gül tökülmüşdür.
Sən Bakıya sığışmadın... Sən Bakıda bir az kövrək,
Sən Daşkənddə daşdan çıxdın ağappaq bir fəvvarə tək.
Nəzər yetir bu salonun hər gəncinə, qocasına.
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Özbəkistan qanadlanıb Azərbaycan dünyasına.
Uçub gəlmiş doğmaların, əzizlərin, qardaşların.
Elmi, şeiri təmsil edən təndaşların, yoldaşların.
Sən bir polad körpüsənmiş Bakı-Daşkənd arasında.
Sən işıqsan, sən fərəhsən gözümüzün qarasında.
Sanıram ki, ön cərgədə əyləşibdir müdrik, ciddi
Qılıncını qına qoymuş Cəlaləddin Mənquberdi.
Ram edərək ağrısını, ulduzların arasından
Uluğbəy də gəlib bura, qan axsa da yarasından.
Ağ çalmalı Əlişir də dağlar aşa-aşa gəlib,
Saqqalından işıq daman Füzuliylə qoşa gəlib.
Gözün aydın, Şeyxzadə, halalındır bu təntənə,
Sən qaynayıb qarışmısan cahan boyda bir vətənə.
Ya günəşdir, ya da Xəzər əlimdəki qızıl badə,
Masabəyi sən özünsən, gözün aydın, Şeyxzadə!
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Xəlil Rza ULUTÜRK
Filologiya elmləri doktoru, professor, xalq şairi
“AZƏRBAYCAN DƏFTƏRİ”
M ən gəldim dünyaya Azərbaycanda,
Keçdi uşaqlığım o gül məkanda.
Nizami Vətəni, Gəncə ölkəsi,
Mahnılar doldurdu ciyərlərimə.
Doğma Kür çayının xoş təranəsi
Susamış könlümdə oyatdı nəğmə.
Ancaq şairliyin nazik taleyi,
Güldü Sırdəryanın ilk baharında.
Mənim atam oldu özbək günəşi,
Parladı mastava kasalarında.
Həzrət Nəvainin öpüb əlini
Özbək vadisində atımı sürdüm.
Sənət karvanının uzaq yolunu,
Əziz dostlar ilə birgə uyuyurdum.
Yox, mən taleyimdən incik deyiləm,
Şeirin dövlət quşu qondu çiynimə.
“Daşkəndnamə ”dən
M.Şeyxzadənin ilk yaradıcılıq dövrü 1919-1928-ci illəri
əhatə edir. Azərbaycan 1919-cu ilə nə halda gəlib çıxmışdı? Hələ
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yüz il öncə İran şahlığı və çarizm tərəfindən bölüşdürülmüş, şima
lı cənubundan ayrılmış, əvvəlcə 18 oktyabr 1913 tarixli Gülüstan
bağlaşması, sonra 10 fevral 1828 tarixli Türkmənçay müqaviləsi
əsasında iki yerə parçalanmış məmləkətdə yalnız Denikin təhlü
kəsinə qarşı iyunun 8-də Bakıda keçirilən izdihamlı mitinqdə
hümmətçi kommunist M.F.Musəvi tələb edirdi ki, «çar generalı
nın başçılıq etdiyi iflasa uğramış əksinqilaba qarşı dərhal amansız
müharibə elan edilsin» Bibiheybət rayonunda kommunist S.Qazıbəyovun məruzə etdiyi fəhlə konfransı dərhal Zaqafqaziyanın va
hid inqilab cəbhəsini yaratmağı tələb etmişdi. Deni kinçilərə qarşı
mübarizə ruhu Azərbaycan kəndlərini də bürümüşdü. Qazax qə
zasının Şəmsəddin nayihəsi kəndlərinin mitinqində qəbul edilmiş
qətnamədə deyilirdi: «Denikinin qara irticası yaxınlaşır... Son
damcı qanımızadək düşmənlərə qarşı mübarizə aparmaq xəttini
davam etdirməli. Heç bir qüvvə bizi qorxutmamalıdır və biz əldə
yaraq mübarizə aparılmasını tələb edirik»
1919-cu il iyunun 13-də Bakı fəhlələrinin əzəmətli nümayi
şi keçirilmişdi. Kommunistçilərin arxasınca gedən nümayişçilər:
“Rədd olsun ingilis komandanlığı!”, “Denikinə ölüm!” şüarları ilə
küçələri dolaşırdılar. Avqustun ortalarında Bakı proletariatının
yeni qüdrətli tətili olmuş, tətilçilər müsavat hökumətinin Denikin
təhlükəsinə qarşı fəaliyyətsizliyinə qəti etiraz etmişdilər. Sovet
hökuməti iki kərə müsavat hökumətinə müraciət edib Denikinə
qarşı hərbi ittifaq yaratmağı təklif etmişdi. Ancaq müsavat höku
məti ingilis müdaxiləçilərinin göstərişilə hərəkət edib Denikin or
dusuna qarşı mübarizədə sovet Rusiyası ilə ittifaq bağlamaqdan
boyun qaçırmışdı.
Gənc şairin Maqsud Şeyxzadə Azəri imzası ilə qələmə aldı
ğı şeirin ilk variantı 1920-ci ilin birinci günündə yazılmışdı.
«Şeyxzadə dəftəri»ndə bu şeirin altında «1920, Kanuni-sani 1»tarixi dayanır. Məlumdur ki, bu zaman artıq Qızıl Ordunun qüdrətli
yarağı, xalqın yardımı ilə düşmən arxasında partizan hərəkatının
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güclənməsi sayəsində Denikin ordusunu darmadağın etmək idi.
Bu tarixi qələbədən doğan ruh yüksək idi.
«Şeyxzadə dəftəri» və «Azərbaycan dəftəri»nin mühüm bir
hissəsini türk xalqının imperializmə qarşı apardığı milli-azadlıq
mübarizəsinin təsvir və tərənnümü təşkil edir. Bu mövzunun necə
həll olunduğunu anlamaq üçün türk xalqının 1918-1922- ci illər
dəki vəziyyətini göz önünə gətirmək vacibdir. Bəlli olduğu kimi,
bu dövrdə türk xalqı özünün çoxəsrlik tarixinin bəlkə ən gərgin
çağlarını, ölüm-dirim vuruşu tələb edən mərhələsini yaşayırdı.
Dünyanı yenidən bölmək uğrunda imperialistlərin başladığı Birin
ci Dünya müharibəsinə Sultan Türkiyəsi də xüsusi məqsədlə,
qəsbkarlıq niyyəti ilə girmiş, Almaniya-Avstriya-Macarıstan koa
lisiyasının tərəfində dayanaraq, Antantaya, yəni İngiltərə, Fransa
və Rusiyaya qarşı müharibə elan etmişdi. Onun minimum məqsə
di Qafqazı və Krımı ələ keçirmək idi. Çar Rusiyasının da qurduğu
qəsbkarlıq planında Türkiyəni bölüşdürmək, İstanbulu ələ keçir
mək, Qara dənizlə Aralıq dənizini birləşdirən boğaz və körfəzləri,
Dardaneli tutmaq niyyəti dayanırdı.
Dünya bazarında ən böyük rəqibi saydığı Almaniyanı əz
məyi özünə başlıca məqsəd bilən İngiltərə, həm də
Mesapotomiyanı və Fələstini Türkiyənin əlindən qoparmaq və
Misirdə möhkəm kök salmaq haqqında xəyallar bəsləyirdi.
Rusiyanın əlindən Ukraynanı, Polşanı, Pribaltikanı, İngiltərə və
Fransanın əlindən müstəmləkələrini almağa məqsəd seçən
Almaniyanın, habelə öz növbəsində dəmir-kömür mədəni Saar
hövzəsini, Elzas-Lotaringiyanı onun caynağından qoparmağa
çalışan Fransanın da bu müharibədə ayrıca soyğunçuluq planları
vardı.
Böyük Oktyabr sosialist inqilabının qələbəsi bu soyğunçu
imperialist planlarının demək olar ki, hamısına sarsıdıcı zərbə en
dirdi, bütün yer üzündə, o cümlədən Türkiyədə milli-azadlıq hərə
katının genişlənməsinə böyük təsir göstərdi. Ancaq 1918-ci ildə
75

Anadan olmasının 110 illiyi münasibətilə
məruzələr, məqalələr və fotolar toplusu
Almaniyanın məğlub olub müharibədən çıxması Antantanın və
ziyyətini xeyli yüngülləşdirdi, bir tərəfdən Sovet Rusiyasına qarşı
hərbi müdaxiləni təşkil etməyə, digər tərəfdən Türkiyəni qəsb et
mək planını həyata keçirməyə başlamağa imkan verdi. Elə bir ta
rixi vəziyyət yaranmışdı ki, türk xalqının milli istiqlal uğrunda
apardığı mübarizə Sovet Rusiyasının imperialist müdaxiləçilərə
qarşı apardığı inqilabi mübarizə ilə birləşirdi.
Bu əsərlərin hər sətirindən kədər, təəssüf, fəryad, qəzəb,
göz yaşı və ürək qanı saçılır. Ayıq milli şüurdan doğan fəlsəfi dü
şüncələr bəzən sarkazm, kinayə tülünə bürünür, bəzən açıq inqila
bi çağırışlara çevrilir.
Dindirir əsr bizi, - dinməyiriz.
Açılan toplara diksinməyiriz.
Əcnəbi seyə balonlarla çıxır.
Biz hələ avtomobil minməyiriz.
Quş kimi göydə uçur yerdəkilər,
Bizi gömmüş yerə minbərdəkilər!
Ə.Sabir, «Dindirir əsr bizi».
Səfalət bizdə, zillət bizdə, hər dürlü bəla bizdə.
Əcanib nazipərvərdi-qina, rəncü əna bizdə.
M.Hadu «Yazıq millət».
Ey Şərq, sənin üstündə cahan çarpışıyorkən,
Aləm səni bölməklə səadət bölüyorkən,
Övladın əsarətdə, yazıq, can çəkiyorkən,
Hala da sükut etməyəsək, ey evi bərbad!
Kimdən, əcəba, ummadasan dərdinə imdad?!
Dünyanı əsir eylər ikən bir ovuc altun,
Hər millət öz azadlığının qurşuna mədyun.
Əsrin sözü top, haq sözü top, tanrısı qurşun,
Acizliyə qalsan, edən olmaz səni azad,
Hər gün sənə sahib olacaq bir yeni cəllad.
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Döndər günəşin atəşə, saç qərbə, şimalə.
Topla nə gücün varsa, giriş qəti cidalə.
Ya haqqını al, y a əbədi öl ləməhalə.
«Vətənimizdə qarət», «Vətənimizdə əsgəryığdı», «Vətən
müdafiəçiləri» pyeslərinin məhz Vətən sözü ilə başlanması əsla
təsadüfi deyil, hətta bu sözü işlətmədiyi pyeslərində də gənc Maqsudi Vətən problemi onun dərdləri, taleyi düşündürür. «Vətəni
mizdə əsgəryığdı» adlanan iki pərdəli komediya Hacı Səməd adlı
varlı, ancaq nadan bir adamın həyəcanlarının təsviri ilə başlayır.
Pristava çoxlu rüşvət verən Hacı oğlu Salehi əsgərlikdən qurtar
maq üçün əlləşir. Bunun üçün mollaya da baş çəkir. «Mənə on
min manat bəsdir, sən ancaq yüzbaşını gör» deyə Molla Məhəm
məd hacıya gənəşək verir. «Qarlı kəndinin sakini Saleh Hacı Sə
məd oğlu xəstə və anasının təkcə balası üçün ona heç kəs dəyə
bilməz». Mollanın verdiyi bu kağız hacıya nicat dayağı kimi gö
rünür. «Molla, zəhmət olmasa möhür də bas!» iltimasına cavab da
alır: «Qol qoymuşam, bəsdir». Yüzbaşı mollanın verdiyi kağızı
oxuyub gülür. Beş min manat alıb bu da eyni məzmunlu kağız ve
rir. Yanındakı kazaklar ilə gələn pristav: «25 mindən əskik alma
ram» deyir. Bu məbləği qoparandan sonra kağızı rusca yazır. Çı
ğırtmalı aşdan savayı hacı kazaklara da rüşvət verməli olur. İkinci
pərdədə yenə eyni rüşvətbazları görürük. Divanbəyi, hərbi rəis də
hacıdan çoxlu pul qoparır. Axırda doktor Əsəd əsgər getməli olan
gənci müayinədən keçirəndə, onların hamısının paxırını açır: «Bu
cavan, eşşək kimi sağlamdır».
Doktor müayinə etdiyi gəncdə deyil, xəstəliyi tamam başqa
yerdə tapır. «Əfəndilər, görün biz İslam cəmaəti necə xəstəlik
içindəyiz. Kəndçilərimiz də rüşvət verir, oxumuşlarımız da. Alır,
verir...»
Göründüyü kimi, süjetini qısaca söylədiyimiz bu əsər ko
mediya məzmununa malikdir və əslində bu komediya, gülüş örtü
yünün arxasında dərin faciə gizlənmişdir. Başqa sözlə desək, fəci
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məzmun komediya biçimində üzə çıxmışdır.
Gənc Maqsud həyatın elə məqamlarını seçir ki, vəziyyətin
özü dramatik, bəzən komik məzmun daşıyır. «Kəko» («Pəltək»)
komediyasında Davud və Rəsul adlı iki pəltəkdən bəhs olunur.
Hər ikisi kəko olduğu üçün onlara elə gəlir ki, biri o birini yamsılayır, «ağzını əyir». «A kişi, sənin üçün eyib deyilmi ki, mənim
ağzımı yamsılayırsan?» deyən dərzi Davuda elə gəlir ki, Rəsul
qəsdən onu acıqlandırmaq istəyir.
«Tülkü tülkülüyünü sübut edincə dərisini boğazından çı
xartdılar» adlı iki pərdəli komediyada oğrular ilə birlikdə evdə
qonaq sifətilə yatmış Qulu adlı bir fağır da tutulur! İndi də gəl oğ
ru olmadığım pristavın qarşısında sübut et!
«Vətən müdafiəçiləri» adlı iki pərdəli komediyada zabit
Məhəmməd əfəndi öz əsgərlərinə komanda və öyüd verir. Məşq
keçir, taqım marşı oxuyur. Vətən yolunda canından keçməyə ha
zır olduqlarını nəğmələr ilə bildirirlər. İkinci pərdədə isə cəbhə
dən qaçıb kəndli Alının evinə sığınan fərariləri görürük. «Vətən
müdafiəçiləri» bu imiş! Sarkazm və kinayə!
«Mollalarımıza ibrətnamə» adlanan üç pərdəli pyesdə Mə
şədi Xəlil Həccə getmək niyyətindədir. «Oradan qayıdıb gələndən
sonra olacaq Hacı Məşədi Xəlil» deyə özündən çox kiçik olan ar
vadı Güllü xanımın önündə lovğalanır. Həccə gedir. «Gəlinim,
gəl yanıma. Alaram oğlanıma» deyə oxuyan Sona xanım bir ildən
bəri ərsiz qalmış Güllü xanımı öz oğlu Əsgər üçün istəyir və alır.
Hacı Məşədi Xəlil qayıtdıqdan sonra münaqişə güclənir. «Gör
düm arvadın acından ölür, gətirdim, özümə arvad etdim» deyən
Əsgər bəy Güllü xanımı Hacının hücumundan qoruyur. İşi ayırd
etməyə gələn hacı Molla Musa, Güllü xanıma müştəri gözü ilə ba
xır. «Görüm birtəhər bu malı özümə çıxa bilərəmmi?». Bu cür dü
şünüb ucadan deyir: «İki kişinin davalı, göyçək arvadı varsa, o,
qazıya çatır. Güllü xanım mənim olmalıdır».
Bu qadın üstündə üç hərif boğuşur.
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«Yəhudi» pyesində bəzi xarakterlərin cizgiləri aydın görü
nür. Əsərdəki satira, yumor ünsürləri təbiidir. Nökər Qulu obrazı
xüsusilə yadda qalır. Onun öz ağası Əli bəy ilə deyişmələrində,
Səadət xanıma dediklərində hazırcavablıq, ustalıq, xalq yumoru
aydın görünür. «Biz başı batmış müsəlman gör nə günə qalmışıq
ki, yəhudilər də gəlib bizim başımızda turp əkir». Bu cümləni eşi
dən Qulu deyir ki, mən də müsəlmanam, öz sözünüzü mənə de
məyin. Öz başınız batsın.
«İtil gözümdən!» deyən xanıma Qulu cavab verir ki, «itil-it
il» deməkdir, yəni il boyu it, bir il gözümə görünmə!
Göründüyü kimi, M.Şeyxzadə yalnız dramatik vəziyyətlər
dən deyil, həm də sözdən, dialoqdan bacarıqla istifadə edir. Qulu
kəndliləri soyan kəndxudalardan, molla və pristavlardan, yasavullardan gileylənir, onların daim rüşvət olaraq pendir-mendir,
buğda-muğda, qoyun-moyun, at-mat, dügü-mügü, yağ-mağ aldıq
larını bildirir. Bu halda yüzbaşı deyir: Mən Sizdən bunun ancaq
yarısını alaram. Pendir mənim olar, mendiri istəmirəm. Buğda
mənim, muğda sizin. Qoyun mənim, moyun sizin. At mənim, mat
sizin. Dügü mənim, mügü sizin. Yağ mənim, mağ sizin.
Əlbəttə, bu cür dialoqlar təbii gülüş doğura bilir. Gənc
Maqsud xalq dilinin zənginliklərini, incəliklərini hələ uşaqlıqdan
öyrənib qavradığı üçün belə maraqlı, usta dialoqlar qura bilmişdir.
«Tiyatro» adlanan pyesdə oğlu işdən çıxarılan Xansənəm
neft mədəni sahibi Tağıyev ilə üz-üzə gəlir. Qadın öz oğlunu işə
qəbul etdirmək əzmindədir. Onların arasındakı mükaliməyə diq
qət yetirin: «Tığıyev /öz-özünə/ Biz də deyirik müsəlman qoçaq
lıq yoxdur. Bunlar ki, pələngdir. /Xansənəmə/ Ay bacı, buyurur
sunuz, yoxsa xahiş edirsiniz?
Xansənəm-Əlbəttə, xahiş edirəm. Cənab Tağıyev ağa, dedi
yim odur ki, bir təhər yola gedək. Biz də axı müsəlmanıq. Ada
mıq. Qərib ölkədən gəlmişik. Özgələrin yanında üzümüzün suyu
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tökülməsin. Biz də axı bir ocağıq. Yoxsa məni tanımırsan? Mən
Kərbalayı Məşədi Hacının uşaqlarının anasıyam. Neçə il bundan
qabaq ova gedəndə ovda öldü.
Daş düşsün fələyin başına.
Yoxsa mən hara, Ağdaş,
Ağdam mahalı hara, bura hara?”
Maraqlıdır ki, qadının xahiş, iltimas tərzində dediyi sözlər
də ağaya buyuruq, əmr, hökm təsiri bağışlayır. Bunun səbəbi bi
rincinin mənəvi gücündədir. Oğlu işdən çıxarılmış və özü gündə
lik ruzuya möhtac olan qadın buruqları fəvvarə vuran, ancaq özü
qorxan, mövqeyinin sarsıldığını hiss edən sahibkardan qat-qat
güclüdür. Burada əlbəttə, müəllifin şəxsi simpatiyası, tendensiyalılığı öz rolunu oynamışdır.
Gənc Maqsudun ilk pyeslərindən zəhmətkeş xalqı təmsil
edən adamlar: dul qadınlar, fəhlələr, öncül aydınlar /ziyalılar/ mə
həbbətlə, sənətkar simpatiyası ilə təsvir edildikləri halda, molla
lar, yasavullar, pristavlar, dövlət məmurları, ümumən tüfeyli züm
rə yumor və satira tülünə nifrətlə damğalanır, rədd edilir.
Əslində burada nifrətin, qəzəbin başlıca obyekti heç mənfi
tiplər, məsələn, rüşvətxorlar da deyil, bunların göyərməsinə mey
dan verən yaramaz quruluşdur.
Maqsud Şeyxzadənin böyük bir səy ilə topladığı, xalqın di
lindən eşidib qələmə aldığı gülməcələrdən /lətifələrdən/ danışma
saq, “Şeyxzadə dəftəri” və “Azərbaycan dəftəri” haqqında təsəv
vürümüz tam olmaz. Bu cür gülməcələrin sayı iyirmidən çoxdur.
Bunların bəzilərini gözdən keçirmək gənc Maqsudun dəsti-xəttini,
ifadə tərzini öyrənmək cəhətdən maraqlıdır.
...Çaydan keçən Molla Nəsrəddin kəndçilərini tovlayır, hə
rəsindən altı şahı alıb o taya keçirəcəyini bildirir. Çayı keçəndə,
bir nəfər əlindən çıxır, axır.
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- A kişi, o, sənə pul verib, qoyma axa.
- Zərər yoxdur, qoy axsın. Onun pulunu qaytararam-deyə
Molla kəndçiləri sakitləşdirir.
Başqa bir gülməcədə həkim şəfqət bacısına deyir ki, 16-cı
çarpayıdakı xəstəni oyat, ona yuxu dərmanı ver, yatsm!Üçüncü
lətifədə alıcı südsatandan soruşur ki, təmizdirmi südün? Qatmır
san ki?
Bu gülməcərlərin seçilməsi və çox səliqə ilə, aydın xətt ilə
yazıya alınması gənc Maqsudun incə bir zövqə malik olduğunu
bir daha aydın göstərir. Burada «Tumavurdu», «Dirədöymə»,
«Beşdaş» kimi uşaq oyunlarının təsvirini verən yarpaqlarda göstə
rir ki, hələ uşaqlıqdan etibarən gənc Maqsudu xalqın tarixi, mədə
niyyəti, folkloru, etnoqrafiyası, ən başlıcası mənəvi yüksəlişi, icti
mai tərəqqisi ilə bağlı olan hər şey ciddi maraqlandırmışdır.
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Xəlil Rza ULUTÜRK
Filologiya elmləri doktoru, professor, Xalq şairi

SƏNƏT VƏ İSTEDADIN QƏLƏBƏSİ
«Daşkəndnamə» poemasından misal gətirdiyimiz bu kövrək
sətirləri yazan Maqsud Şeyxzadənin iki cilddə nəzərdə tutulmuş
«Seçilmiş əsərləri»nin birinci cildi Azərnəşr tərəfindən buraxıl
mışdır. Bu, əlbəttə, respublikamızın ədəbi, mədəni həyatında fə
rəhli hadisədir.
Oxuculara bəlli olduğu kimi, Maqsud Şeyxzadə iki xalqın
yetirməsidir. İlk yaradıcılıq dövrü Azərbaycanda keçən, 1928-ci
ildən etibarən Özbəkistana köçən M.Şeyxzadə özbək sovet ədə
biyyatının yaranması və formalaşmasında özünəxas rolu və böyük
xidmətləri olan şair, alim, dramaturq, tərcüməçi, pedaqoq və icti
mai xadimdir. Bütün bu sahələrdə təxminən 40 il müddətində
qaynar, gərgin və səmərəli fəaliyyət göstərmiş M.Şeyxzadə zən
gin ədəbi, elmi irs qoyub getmişdir.
Özbək oxucuları onu hələ də sağlığında nəşr etdirməyə ma
cal tapmadığı 30-adək şeir kitabının, özbək dramaturgiyası tari
xində hadisə kimi qiymətləndirilən «Cəlaləddin Mənquberdi» və
«Mirzə Uluğbəy» adlı mənzum pyeslərin, 200-dən çox elmi mə
qalə, tənqidi, publisist əsər və Ə.Nəvaiyə dair «Dahi şair» adlı də
yərli monoqrafiyanın müəllifi kimi tanıyırlar. Bundan başqa
V.Şekspirin «Hamlet», «Romeo və Culyetta», A.Puşkinin «Motsart və Salyeri», «Tunc atlı», «Taun çağı ziyafət» kimi poemala
rı, «Lirik şeirlər» toplusu, M.Lermontovun «Qafqaz əsiri», «Bas
tunçu aulu» poemaları, «Lirik şeirlər» kitabı, V.Mayakovskinin
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«Vİ.Lenin», «Yaxşı», «Oktyabr dastanı», «Lirik şeirlər» məcmu
əsi, Roma ədibi Ezopun, qədim yunan şairlərindən Esxil və Hesiodun bir sıra şeirləri, Nizami Gəncəvi və Füzulinin lirik əsərləri,
Bayronun «Çayl Harofd» poeması, Ş.Rusravelinin «Yolbars deri
si yapınğan pəhləvan» əsəri / şair Mirtemir ilə birlikdə, T.Şevçenkonun «Qaydamaklar» /bir parça/, «Qafqaz» poemaları, Getenin
şeirləri və məşhur «Faust» əsərindən bir sıra parçalar, N.Tixonovun «Kirov bizimlədir» poeması, habelə A.Mtskeviç, Məhdumqulu, Nekrasov, Səməd Vurgun, Surkov, Cambul, Baqi
Rəhimzadə, S.Rüstəm, O.Sarıvəlli və qeyri şairlərin qələm məh
sulları, Nazim Hikmətin 65 şeiri və «Zoya» poeması Maqsud
Şeyxzadənin ilhamlı, usta tərcüməçiliyi sayəsində özbəklərin bə
dii sərvətinə çevrilmişdir.
Daşkənd mühitində onun necə yetişdiyini təsəvvür etmək
üçün şairin yaxın dostu, görkəmli özbək ədəbiyyatşünası, profes
sor Həmid Süleymanın xatirələrini dinləmək yerinə düşər: «Ta
nışlığımız 1933-cü ilin sentyabrından başlanır. Aspiranturaya qo
şa girmişdik. Sonralar Səmərqənd Universitetinin rektoru olmuş
Vahid Abdulla, yazıçı Abdulla Qəhhar, tacik akademiki Hüseyncan Şərifzadə aspirant yoldaşımız idi. Şeyxzadə fazil kişi, dilbər
insandı. Hələ gəncliyindən bəri onun gözündə, könlündə insan işı
ğı, zəka şöləsi aydın görünürdü. Buna görə ürəklərimiz bir-birini
tutdu və buraxmadı. Sonralar hətta böyük hörmət çalan olaraq
onu Şeyx adlandırmağa başladıq. Şeyx özbək ədəbi yadigarlıqlarını, rus uyğarlığım, gündoğan mədəniyyətini dərindən bilirdi.
Məncə onun şairliyi fitri, anadangəlmə idi. Bununla birlikdə iste
dadı elmə söykəndiyi üçün gül açırdı. Mayakovskini özbəkcəyə
çevirməkdə ayrıca ustalıq göstərirdi. Zənnimcə, bunun səbəbi hər
iki şairin xilqətindəki qohumluqdan: temperamentdən doğurdu.
Mayakovski kimi M.Şeyxzadə də sonralar tribun şair kimi yetişdi,
bununla birlikdə onun natiqliyi, coşqunluğu fəlsəfi təfəkkür işığı
ilə qovuşdu.
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Yaxşı müəllimlərimiz vardı. Zor dilçi, linqvist, professor
Polivanov həm də Marrın əleyhdarı kimi tanınmışdı. Görkəmli
yazıçı, alim Fitrət bizə dərs verirdi. Ərəbcə, farsca, rusca gözəl
danışan və demək olar ki, bütün türk dillərini bilən bu kişiyə xü
susi hörmət bəslərdik. Ensiklopedik zəkasına heyrandıq.
1934cü ilin noyabrında aspiranturanın son kursunu başa
vurmaq üçün Moskvaya, Kommunist Akademiyasına getdik. Di
rektoru sonralar akademik səviyyəsinə qalxan Fedoseyev idi. Altı
ayda bir neçə mühazirə dinlədik. Marksist estetika kursunu akade
mik Asmus aparırdı. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi kursunu akademik Ti
mofeyev, folkloru və rus folklorunu akademik Sokolov keçirdi.
Rus ədəbiyyatı tarixini professor Fedoseyev və professor Mixaylova öyrədirdilər. Professor Denigin Qərb ədəbiyyatı kursunu ma
raqla dinləyirdik. Maqsud Şeyxzadə heç bir mühazirəni buraxmır,
yazır və mənimsəyirdi. Rus yazıçılarından A.Blok, M.Qorki,
V.Bryusov, V.Mayakovski, S.Yesenin, L.Leonov, N.Klyuyev,
S.Klıçkov, P.Zamoyski, A.Serafımoviç, Kuzma Yakovleviç,
D.Furmanov, Bezimenski, Libedinski, Vişnevski və başqalarının
yaradıcılığı ilə yazdığı mühazirə dəftərləri ev arxivində durur.
Dil öyrənməkdə Şeyxin ayrıca məharəti vardı. Rusca, fars
ca, tacikcə gözəl bilir, ərəbcədən baş çıxarır, Azərbaycanca və özbəkcə şeir yazır və demək olar ki, bütün türk dillərində danışırdı.
Hər hansı qumuq, qaqauz, qaraçay, türkmən, balkar, qırqız, tatar,
yaxud uyğur ilə asanlıqla qonuşa bilirdi. Öz əsərlərini ruscaya sət
ri tərcümə edirdi. Rusca ilk kitabı elə o çağlarda çıxdı: «Cтахи»,
Moskva, 1935
1935in mayında təhsilini bitirib Daşkəndə qayıtdı. Şeyxza
də sentyabrdan etibarən Puşkin adına Dil-Ədəbiyyat institutunda
elmi əməkdaş sifətilə işə başladı. Mən isə Nizami adına pedaqoji
institutun asisenti oldum. 1936-da Şeyx özbək ədəbiyyatı tarixin
dən dərs demək üçün bizə gəldi. Nəvaini öyrənməyə bərk giriş
mişdi. 1936-40-cı illər Nizami və Nəvai bayramlarına hazırlıq
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dövrü idi. Müəllimlik ilə yanaşı Şeyxzadə həm də «Bilik» cəmiy
yəti xətti ilə mühazirələr oxuyur, bəzən rusca da danışırdı. Aybek,
Həmid Əlimcan, Hadi Zərif, Alim Şərafəddin ilə bir Nəvainin sə
nəti, fəlsəfəsi, mühiti, dünyagörüşü, həmçinin çağdaşları: Ətayi,
Lütfi, Səkkaki, Babur Mirzə kimi sənətkarların yaradıcılığı diqqət
mərkəzində idi. «Heyrətül-əbrar» əsərinə dair Şeyxzadənin araş
dırması çox ciddi idi.
...Vuruş illərində Şeyx xüsusilə gərgin çalışırdı. Hər məqa
ləsi, hər şeiri, hər mühazirəsi ilə cəbhəyə mənəvi yardım göstərir
di. Şəxsiyyətə pərəstişin acısını daddığı çağlarda belə Şeyx öz
şuxluğunu, yüksəkliyini, insanlığını qoruyub saxlamağı bildi. Ən
çətin çağlarda belə Şeyxi heç kəs sarsılan görmədi. Bu adamda o
qədər yaşamaq, yaratmaq sevgisi, humanizm gücü, elsevərlik işığı
vardı ki, heç bir ləkə ona yapışa bilmirdi. Bir-birinə qara yaxanla
ra Şeyx həmişə uca bir zirvədən, öz könlünün yüksəkliyindən ba
xırdı. Maqsud Şeyxzadə, Abdulla Qəhhar, bir də Aybək- bu üç ki
şi, üç dost yalnız sənətkar kimi deyil, həm də insan, vətəndaş kimi
örnək olurdular, öz şəxsi təmizliklərini, gözəlliklərini qoruya bil
məklə el gözündə ucaldılar...»
«Ozbək sovet ədəbiyyatı» kitabında «Maqsud Şeyxzadə»
bölməsini yazmış ədəbiyyatşünas- alim Azad Şərafəddin göstərir
ki, «Özbək yazıçılarının yeni əsərlərinə dair onun (M.Şeyxzadənin - X.R.) resenziya və məqalələri aktual məsələləri cəsarətlə
irəli sürməsi və əsərin bədii mahiyyətini təhlil bacarığı ilə seçilir...
Qızğın ehtiras, orijinal və gözlənilməz fikirlər, alovlu publisistika
ruhu, özbək, rus və dünya klassik ədəbiyyatı ənənələrinin yaradıcı
şəkildə mənimsənilməsi, dünyagörüşünün genişliyi və dərin bilik
- Şeyxzadə yaradıcılığına parlaq özünəməxsusluq gətirən xüsu
siyyətlərdir».
Bakıda, Mirzağa Əliyev küçəsindəki 164 saylı evdə yaşa
yan 90 yaşlı Muxtar əfəndi də xatirə dumanlarına bürünmüş şakirliyi yaxşı xatırlayır: «Maqsud, yanılmıramsa, bizim Ağdaşda aç
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dığımız məktəbə 1915-də gəlib... Atası Məsim kişi, anası Fatma
xanım rusca təhsil almışdılar. Onlara da Azərbaycan dilini mən
öyrətmişəm... Maqsud baxanda, zirək tərpəndi...
Ərbabi-kamali çəkəməz naqis olanlar,
Rəncidə olur dideyi-xəffaş ziyadən.
Ziya paşanın bu beytini təkrar etməyi xoşlardı Maqsud.
Çünki burada Namiq ilə dostluğuna da işarə vurub Ziya paşa... O
papağın dərisini mənə Daşkənddən Maqsud göndərib. Heç unut
mazdı...».
Başqa bir alim, vaxtilə Şeyxzadənin tələbəsi olmuş profes
sor Natan Mollayev isə M.Şeyxzadənin 60 illiyi münasibətilə yaz
dığı məqaləsində onu «ensiklopedik zəka sahibi», «Nəvai dəni
zində çox sərbəst üzən və gövhərlər çıxardan dalğıc, qəvvas» ad
landırır.
M.Şeyxzadənin həyatını və yaradıcılığını iki xalqın arasın
da sənət körpüsü adlandırmaq olar. Bu körpünün necə yarandığını
başa düşmək üçün M.Şeyxzadənin Azərbaycan dilində yazdığı
əsərləri də göz önünə gətirmək vacibdir. Əlbəttə, bu mövzu özü
ayrıca bir problem kimi xüsusi araşdırmaya möhtacdır. Biz bura
da onu tam əhatə etmək fikrində deyilik. Yalnız bunu deməklə ki
fayətlənək ki, Maqsud Şeyxzadənin hələ 1919-cü ildən etibarən
yazmağa başladığı «Azərbaycan dəftəri» 112 adda şeir, nəğmə,
aşula, kiçik pyes, balaca dastan, nağıl, lətifə, gündəlik və xatirə
yazılarını əhatə edir ki, gənc şairin ədəbiyyata hansı fikir və duy
ğular ilə gəldiyini başa düşmək üçün bunlar ciddi əhəmiyyətə ma
likdir. Doğma Azərbaycan həyatını əks etdirən lirika, Azərbay
canda sovet hakimiyyətinin qələbəsini alqışlayan, vətəndaş müha
ribəsi və hərbi müdaxilə dövrünün ruhunu göstərən, Denikinə və
denikinçilərə qarşı mübarizəyə çağıran motivlər, Türkiyə xalqının
imperializmə qarşı milli azadlıq müharibəsinin tərənnümü, müsəl
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man ölkələrinin milli oyanışa, inqilabi mübarizəyə haraylayan
beynəlmiləl çağırış «Azərbaycan dəftəri»nin canıdır.
XX əsrdə Azərbaycan poeziyasının Ələkbər Sabirdən son
rakı inkişafında satiraya nisbətən lirikanın ön plana keçdiyini gö
rürük. Abbas Səhhət, Məhəmməd Hadi, Möcüz, Cabbarlı, Cavid
lirikası bunu sübut edir. Bunun obyektiv səbəbi həyatda müsbət,
işıqlı qüvvələrin artması, ümid və inamın böyüməsi ilə bağlı idi.
Çarizmi süpürüb atan fevral burjua inqilabı və bunun ardınca bö
yük Oktyabr inqilabının qələbəsi ilə həmahəng olaraq Azərbay
can poeziyasında lirikanın gücləndiyini, içəridən işıqlandığını və
tamam yeni keyfiyyətlər qazandığını görürük. Əslində bu işıq Sa
bir poeziyasında da aydın sezilməkdədir. Buna görə də «Azərbay
can dəftəri»ndəki ən maraqlı şeirlərdən birinin Sabirə həsr olun
masını təsadüfi saymaq olmaz. Yəni dörd bənddən ibarət bu şeirin
üç bəndini misal gətirməyi lazım bilirik:
Bir gün yetişərsən diləklərinə,
Görərsən azaddır vətən, ey ustad.
Baş qoyub Şirvanın çiçəklərinə
Sən nəfəs gərərsən bir azca rahat.
O, zəif, o arıq, o xəstə canım,
Mənim nəzərimdə bir uca dağdır.
Ən böyük oğlusan Azərbaycanın,
Bu qüdrət məzarda qalmayacaqdır.
Sən tiyan başında sabun bişirdin,
Millətin çirkini yumaqdan ötrü.
İstədin Vətəndən gəlsin gül ətri,
Səngərdən sıçrayıb səngərə girdin.
M.Şeyxzadənin Azərbaycan dilində yazdığı əsərlərindən
yalnız ikicə şeir («Qırmızı əsgər nəğməsi» və «Qərb cəlladları
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na») və «Nəriman haqqında xalq masalı» I cildə salınmışdır. Əl
bəttə, bu azdır və gənc şairin Bakı seminariyasında (1921-25)
oxuduğu və buranı bitirdikdən sonra Dağıstanda müəllimlik və
jurnalistlik etdiyi illərdəki (1925-27) ədəbi fəaliyyətini bütün dolğunluğu ilə təsəvvür etməyə o qədər də imkan vermir. İstər
«Azərbaycan dəftəri»ndəki şeirlər, istərsə də Dağıstanda o zaman
Azərbaycan dilində buraxılan «Maarif yolu» jurnalında dərc etdir
diyi «Hürr dağlı qızına», «Bu axşam», «Sahildə» şeirləri, poema
dan parça kimi verilmiş «Krasin», habelə «Dağıstan şairlərinin
şeirləri haqqında ədəbi söhbətlər» (Birinci və ikinci söhbət) göstə
rir ki, M.Şeyxzadə Özbəkistana əliboş deyil, ədəbiyyatın ən vacib
məsələlərindən baş çıxaran, öz sözü və öz qələmi olan gənc şair
və gənc tənqidçi kimi ayaq basmışdır.
Burada oxucu üçün maraqlı hadisə, demək olar ki, heç bircə
il də ara vermədən Azərbaycan şairinin özbəkcə yazmağa başla
masıdır. Burada, əlbəttə, poetik istedaddan başqa Azərbaycan və
özbək xalqları arasında dil yaxınlığının, mədəniyyət qohumluğu
nun qədimliyi, hər iki xalqın eyni tipli ədəbiyyata malik olması
başlıca səbəblərdəndir. Yalnız mədəniyyət və dil qohumluğu de
yil, həmçinin ədəbi xalqların, formaların bənzəyişi, çox vaxt ümu
mi olması bu xalqlar arasında çox qədimlərdən kök salmış ədəbi
əlaqələrin məzmun və istiqamətini təyin etmişdir.
Görkəmli sovet alimi N.İ.Konraq haqlı olaraq göstərir ki,
«...X-XIII əsrlərdə orta Asiya, İran, Şimali-Qərbi Hindistan və
Qafqaz ədəbiyyatı, yerli fərqlərə baxmayaraq, eyni tipli ədəbiy
yatlar olub» («Zapad i Vostok», Moskva, 1996, yarpaq 334).
Azərbaycan və özbək xalqlarının eyni tipli ədəbiyyata malik ol
ması, aydındır ki, yuxarıda göstərilən məhdud zaman çərçivəsinə
(X-XIII) sığışmış, daha geniş, daha dərin cəsiyyə daşıyır. Hətta,
tarixin ayrı-ayrı kəsimlərində müəyyən şərait üzündən ədəbi əla
qələrin zəiflədiyi və hətta müvəffəqi olaraq üzüldüyü çağlarda be
lə bu iki xalqın ədəbiyyatı yenə də eyni tipli ədəbiyyat olaraq qal
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mış və bu ortaq zəmin üstündə öz inkişafını davam etdirmişdir.
Bunun səbəbi, yalnız etnik qohumluqda, dil yaxınlığında deyil,
həm də hər iki xalqın əsasən eyni ictimai-siyasi formasiyalar içə
risində yaşamasında, təxminən eyni tarixi, mədəni inkişaf mərhə
lələri keçirməsində və əsrlər boyu ortaq ədəbi ənənələrə malik ol
masındadır. Buna görə də 1940-cı ildə Ə.Nəvai yubileyinə hazır
lıq çağlarında Azərbaycanın xalq şairi S.Vurğunun dediyi sözlər
təəccüb doğurmur: «Mən və mənim yoldaşlarım son illərədək bil
mirdik ki, Nəvai özbək şairidir, hər yerdə onun adı bir Azərbay
can şairi kimi çəkilirdi» (S.Vurğun, Əsərləri, V cild, Bakı, 1972.
Yarpaq 133).
Azərbaycan və özbək xalqlarının eyni tipli ədəbiyyatı ayrıca
və müəyyən spesifik xüsusiyyətlərə malikdir, bu spesifika onu
başqa xalqların eyni tipli ədəbiyyatından ayırır. Məsələnin canı
bundadır ki, dili, etnik kökü cəhətcə heç bir qohumluğu, yaxınlığı
olmayan xalqlar da tarixin ayrı-ayrı kəsimlərində eyni tipli ədə
biyyata malik ola bilər və olub (məsələn, fars, türk, hind ədəbiy
yatı, yaxud yapon, rus və Qərbi Avropa ədəbiyyatı). Özbək və
Azərbaycan xalqlarının eyni tipli ədəbiyyatı isə başqa şərtlərdən
əlavə ortaqlıq amillərinə malik olduqları üçün yaxınlıq daha da
artır. Buna görə də S.Vurğunun Ə.Nəvaini həm də Azərbaycan
şairi hesab etməsi təsadüfi və heyrətamiz deyil. Bu halda M.Şeyxzadənin Azərbaycan şairi olduğu halda özbəkləşməyə başlaması
və özbək şairi, alim və dramaturqu kimi formalaşması faktı da,
şəxsən onun üçün qəhrəmanlıq olsa da, möcüzə deyil, ədəbiyyat
tarixində seyrək hallarda görünən qanunauyğun hadisədir. Nizami
Gəncəvinin «Xəmsə»sindən ilham alaraq öz «Xəmsə»sini
yaratmış Ə.Nəvaini, Lütfı və Nəvai qaynaqlarından bəhrələnərək
yalnız Azərbaycanın deyil, həmçinin Şərqin lirik poeziya
mədəniyyətini yeni bir zirvəyə qaldırmış Füzulini, Orta Asiya
mədəniyyətini dərindən bilən Nəsimi, Xətayi kimi ustad şairləri,
cığatayca şeirlər yazmış özbək şairlərini (Çolpan və başqallarını)
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və ümumən doğma dildən başqa bir neçə dildə (ərəbcə, farsca...)
bədii söhbətlər yaratmış klassikləri göz önünə gətirdikdə eyni tipli
ədəbiyyatlar arasındakı fikir axınları xüsusilə aydın görünür.
«Tarix zəmanəmizin gerçəkliyi haqqında külli miqdarda
müxtəlif dillərin mövcud olduğunu göstərir... Bununla bərabər ta
rixin gedişi göstərir ki, bu müxtəlif dillər dönmədən bir-birilə ya
xınlaşır. Elə düşünməməli ki, burada bir neçə dil əvəzinə bir dil
meydana çıxır. İnsanların dil xüsusiyyətində başlıca maneə heç də
yalnız dillərin müxtəlifliyi deyil, bundan daha çox ayrı-ayrı dillə
rin eyni semantik quruluşa malik olmasıdır. Daha dəqiq desək,
dildəki anlayışların, obrazların, rəmzlərin saylarının və tərkibləri
nin müxtəlifliyi, bunların mənasının müxtəlifliyi, bunların birləş
mək şəraiti və imkanlarının müxtəlifliyidir. İnsanların ünsiyyəti
və birgə fəaliyyəti üçün zəruri olan budur ki, hansı dildə danışma
sından asılı olmayaraq filan adam nə deyir, bu cür anlaşma ilə in
tellektual səviyyənin eyni olmasına, yaxud hər halda yaxın olma
sına söykənir, son nəticə etibarilə mədəniyyətin və maarifin sə
viyyəsinə əsaslanır. Ellinizm dövründə Romalılar və yunanlar birbirini başa düşürdülər yalnız ona görə yox ki, onlardan bir çoxu
iki dili bilirdi, onlar dili həm də buna görə tez, asan
mənimsəyirdilər ki, hər iki xalq o zaman eyni intellektual inkişaf
səviyyəsində dayanırdılar, eyni mədəniyyətə malikdilər. Orta
əsrlərdə koreyalılar və yaponlar çinliləri başa düşürdülər, təkcə
buna görə yox ki, çin dilini bilirdilər, həm də buna görə ki, onla
rın təfəkkürünün məzmununu təyin edən bir sıra amillər eynilə
çinlilərin də təfəkkürünün məzmununu təyin edirdi. İntibah döv
ründə Avropa xalqlarının dillərində semantik quruluşun vahid ol
ması elə bir zəmin idi ki, həmin dövrdə beynəlxalq anlaşma çox
cəhətli və effektli şəkildə bu zəmin üstündə inkişaf edə bildi»
(N.İ.Konrad, Zapad i Vostok, yarpaq 499-500).
Bu sitatdan aydın olur ki, Azərbaycan və özbək xalqlarının
eyni intellektual səviyyədə dayanması, dildə semantik quruluşun
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vahidliyi və iki xalq üçün ortaq olması gerçəkliyi də M.Şeyxzadənin nailiyyətində mühüm rol oynamışdır. Bundan başqa sovet
xalqları ədəbiyyatının ideya birliyi, 20-ci illərdə özbək və Azər
baycan ədəbiyyatları qarşısında dayanmış vəzifələrin bir sıra hal
larda eyni olması faktı burada böyük əhəmiyyətə malikdir.
Bütün ortaq cəhətlərə, dil qohumluğuna, semantik qurulu
şun yaxınlığına baxmayaraq, aydındır ki, özbək və Azərbaycan
mədəniyyətlərinin hərəsinin ayrılıqda və daxili inkişaf qanunları,
müstəqil cəhətləri, spesifik xüsusiyyətləri də vardır. Bu milli- spe
sifik fərqlər isə M.Şeyxzadənin poetik inkişafına nəinki mane ol
mamış, əksinə zənginlik gətirmişdir, onun yaradıcılığına sintetik
məzmun vermişdir. Bəllidir ki, ən görkəmli, mütərəqqi bədii sər
vətlər sinkretik səciyyə daşımışdır. Yəni bir çox rəngarəng, müx
təlif milli sənətlərin qovuşmasından törəmişlər. Estetik qanunauy
ğunluq səciyyəsi daşıyan bu təmayül dünya sənətinin bir çox bö
yük sərvətlərində: Füzuli, Gete, Şekspir, Puşkin, Bayron, Sabir ki
mi sənətkarların əsərlərində üzə çıxmışdır. Müxtəlif xalqların ədə
bi-bədii cəhətcə qovuşması həmişə poetik istedadın çiçəklənməsi
üçün münbit zəmin olmuşdur.
Bəllidir ki, istedadın çiçəklənməsi qanunauyğunluq olduğu
kimi, bata bilməsi, məhv olması da imkan xaricində deyil. Burada
subyektin özündən çox şey asılıdır, Maqsud Şeyxzadənin xoş
bəxtliyi burasındadır ki, öz poetik mədəniyyətini təsdiq edə bil
mək, yeni və yararlı bir şərait tapmış, bu şəraiti özü kəşf etmişdir.
Bu işdə onun sarsılmaz və möhkəm iradəsi, yaratmaq sevgisi, öy
rənmək ehtirası və ümumən həyat eşqinin qızğınlığı da həlledici
rol oynamışdır. Onun başqa bir diyarı yox, məhz Özbəkistanı özü
nə vətən seçməsi faktı da təsadüfi deyil. Bəllidir ki, Orta Asiya və
onun ayrılmaz, böyük bir hissəsini təşkil edən Özbəkistan ən qə
dim zamanlardan bəri bəşər mədəniyyətinin tükənməz qaynaqla
rından biri olmuşdur. Özbək xalqının başqa xalqlar ilə əlbir şərait
də zülmə, ictimai haqsızlığa qarşı arakəsilməz mübarizə tarixini,
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qədim Səmərqəndin və Heratın əsrlər tufanında solub saralmaz
şöhrətini, misilsiz incəsənət, musiqi, memarlıq yadigarlıqlarını, bu
torpaqda yetişmiş və Avropada Əlfraqanus adı ilə tanınmış riya
ziyyatçı Məhəmməd ibn Musa əl Xarəzmi, orta əsrlərdə Şərqin ən
böyük filosofu, «Elmlərin doğulması» risaləsinin müəllifi Mə
həmməd əl Fərabi (950-ci ildə vəfat edib), elmin dürlü sahələrin
də: astronomiya, riyaziyyat, fizika, təbabət, coğrafiya, tarix, linqvistika və ədəbiyyat aləmində kəşflər etmiş, 45 yaşında hindlilərin
sanskrit dilini öyrənməyə girişmiş, «Hindistanın təsviri» və «Şər
qin qədim xalqlarının xronologiyası» əsərlərini yaratmış ensiklopedist Əbu Reyhan əl Biruni (973- 1048), Avropada daha çox
Avitsenna adı ilə tanınmış «qeyri-adi ensiklopedik mədəniyyət
dahisi» Əbu Əli ibn Sina (980-1037), məşhur «Divani lüğətül
türk» əsərinin yazarı Kaşğarlı Mahmud (XI əsr), həmkarlarından
daha çox, astronomiya alimi kimi tanınmış Mirzə Uluğ bəy
(1394-1449), Şərq intibahının ən parlaq zirvələrindən birini tut
muş dahi şair Əlişir Nəvai (1441-1501) və başqa zəka korifeylərini göz önünə gətirdikdə M.Şeyxzadənin necə mühüm bir qayna
ğa, «bəşər mədəniyyətinin mərkəzi ocağına» can atması aydın gö
rünər. Atalar yaxşı deyib: məqsədin haradırsa, mənzilin də ora!
M.Şeyxzadə böyük mədəniyyət diyarından çıxıb yenə də böyük
mədəniyyət diyarına üz tutmuş və özü də bu böyüklükdən bəhrə
lənmişdir. Təsadüfi deyil ki, yuxarıda adlarını çəkdiyimiz və
çəkmədiyimiz parlaq şəxsiyyətlərdən bir çoxu M.Şeyxzadənin
həm şair, həm də alim kimi ilham bulağına və araşdırma obyekti
nə çevrilmişdir. «Cəlaləddin Mənquberdi», «Mirzə Uluğbəy»
pyeslərini yaratması, Əlişir Nəvaiyə dair «Dahi şair» monoqrafi
yasını meydana çıxarması, Nizami Gəncəvidən tutmuş Füzuliyə,
Lütfiyə, Müqimiyə, Şekspirə, Qorki və Mayakovskiyə, Firqətə,
Aybəkə, Cabbarlıyadək klassiklər haqqında dəyərli məqalələr ilə
fasiləsiz çıxış etməsi M.Şeyxzadənin həm sənətkar xilqətinin,
həm də alim təbiətinin böyüküyə, gözəlliyə nümunə olduğunu və
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bunu daha da böyütmək, gözəlləşdirmək əzmi ilə çırpındığını sü
but edir. Əslində Şeyxzadə İlhamının kökü də bu böyüklükdədir.
1949-cu ildə yazılmış «Vətən» şeirindəki bu misralara diqqət yeti
rin:
Bu ədəbi, al günəşin sönüşü yox, sonu yox!
Bir bu yurdun güllərinə qanımızdan süd verdik,
Bu torpaqdan əqrəblərin cəsədini süpürdük.
M əhv etdik cəhaləti,
Gətirdik səadəti-Mərdanə
Mənim elim-günəşin süd qardaşı,
Düzlərində çiçəklərin sanı yox.
A ğ qızıllı xəzinədir çölləri,
Firuzədir gölləri...
Nəhrləri-belimizə qüvvət verən bir kəmər,
D ağ başında al günəşi gülcəmbərdir, gülcəmbər!
M ən bu yurdun sahibi,
Bu bağların bağbanı!
Şeirdəki bu ruh, yəni özünü Vətənin bir parçası saymaq
duyğusu, vətənsevərliyin qurub-yaratmaq ehtirası ilə birləşməsi
M.Şeyxzadənin bütün yaradıcılığı üçün xasdır və əslində bu key
fiyyət özbək sovet poeziyasının özülünü, hərəkətverici qüvvətlə
rindən birini təşkil edir.
Öz varlığının əlli ili ərzində özbək sovet poeziyası, ənənə
səciyyəli elə yeni keyfiyyətlər qazanmışdır ki, bu ənənələr hələ
uzun müddət öz gücünü saxlayacaq və onun başlıca inkişaf xəttini
təyin edəcəkdir. M.Şeyxzadənin yaradıcılığı həmin ənənələrdən
ayrılmazdır. Müxtəlif ədəbi nəsillərə mənsub olan Həmzə Həkimzadə Niyazi, Sədrəddin Ayni, Çolpan, Həmid Əlimcan, Qafur Qu
lam, Aydın, Sabir Abdulla, Yaşen, Abdulla Ələvi, Qeyrəti, Mirtemir, Uyğun, Zülfiyyə, Əqsəd Muxtar və daha gənc nəslə mənsub
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Abdulla Arif, Erkin Vahid kimi şairlər ilə bir sırada Maqsud
Şeyxzadə bu ənənələri yaratmaq uğrunda mübarizə aparmış, do
ğulan və mübarizə tufanlarında möhkəmlənən özbək sovet poezi
yasının səngəri başında dayanmışdır. Həmin ənənələr hansılardır?
Yeni və yaradıcı insan xarakterinin daha dolğun ifadəsi, yeni este
tik idealın təsdiqi və bununla bağlı olaraq poetik Mənin yeni məz
mun kəsb etməsi, həyata dialektik münasibətin qüvvətlənməsi, ta
rixin gedişinə daha fəal təsir göstərmək meyli, sovet varlığının ye
ni bir estetik sərvət kimi qiymətləndirilməsi və başlıca tərənnüm
obyektinə çevrilməsi, əməyin və idrak qüvvəsinin vəsfi, bəşəri tə
rəqqiyə mane olan cəhətlərə qarşı barışmalıq mövqeyinin tutul
ması və bu fəlsəfi genişliyə, vüsətə, ideya zənginliyinə uyğun ola
raq poetik formaların zənginləşməsi, nəğmə, marş, dastan, poema,
ballada, mənzum pyes kimi rəngarəng ədəbi növlərin surətlə art
ması, şairlərin keçmişi, tarixi, qədim mədəniyyəti daha dərindən,
hərtərəfli mənimsəmək inadcıllığı, başqa idrak sahələrinə nüfuz
etmək ehtirası və poeziyanın bundan bəhrələnməsi, «planetdə
mən hər şeyə cavabdehəm!» məsuliyyətinin bərqərar olması yal
nız öbzək və Azərbaycan şeirinin deyil, ümumən bütün sovet
xalqları poeziyasının ən yeni və mütərəqqi ənənələrinin başlıca istiqamtini və bədii pafosunu təşkil edir. M.Şeyxzadənin hansı mis
rasının üstünə əl qoysanız, həmin ənənələrin əks-sədasını aydın
eşidəcəksiniz. Bununla belə hər şairdə, hər istedad sahibində bu
ənənələr özünəxas biçimdə, tək- raredilməz bir gözəlliklə, fəxri
xüsusiyyətlər işığında meydana çıxır. Əslində elə istedadın heç
kəsə bənzəməməsi budur. «Mən yaşamaq istərəm üç rəqəmli bir
sanda!» Dərhal bilirsən ki, bu səs M.Şeyxzadənindir və burada
böyük ürəkli şairə məxsus böyük arzular dilə gəlir, romantika qa
nadları çırpınır. Ancaq illər keçdikcə şair dəyişir, yetkinləşir, za
man və xalq ilə birlikdə boy atır. Buna görə 30-cu illərdəki Şeyxzadəni 60-cı illərdəki Şeyxzadə ilə tutuşdurduqda maraqlı keyfiy
yətlər görürük. Şair nədəsə özünə sadiq qalmış, nədəsə dəyişmiş
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dir. Şaqraq, gənc və qaynar Maqsudun aşıb-daşan ehtiraslarını fəl
səfi təfəkkür işığına boyanmış müdrik Maqsud cilovlamışdır. Elə
bil yüksəklərdən tökülən və haray salan dağ şəlalələri birləşəndən
sonra sakitləşmiş və düzənlikdə bircə damlasım da kənara sıçrat
mayan böyük və əzəmətli bir nəhrə çevrilmişdir. Su həminki su
dur, ancaq burada sualtı qüdrət, tutum və gizli axarlar daha əzə
mətlidir. Bu keyfiyyət M.Şeyxzadənin son böyük əsərində «Mirzə Uluğbəy» pyesində xüsusilə aydın görünür. Şeyxzadə
poeziyasının ən yaxşı örnəklərini: tutaq ki, 30-cu illərdə yazılmış
«Heykəli qarşısında», «Mənə əkə dedilər», «Baharda yağmur»,
«Yoldaş Nəvai», 40-cı illərdə, müharibə dövründə meydana çıx
mış «Kapitan Qastello», «Leninqraddan əsən yellər», «Çərək
əsr», «Fərhada məktub», «Yeddi yüz gün», «Generalın xatirəsi»,
«Yox, mən ölməmişəm» şeirlərini, şairin vəfatı ilində, 1967-ci il
də çapdan çıxmış «Xiyaban» kitabındakı ən yaxşı şeirlər ilə («Xi
yaban», «Sahildə düşüncələr», «Ay ilə söhbət», «Hər saniyədə»)
müqayisə etdikdə M.Şeyxzadənin lirik qəhrəmanının zaman ilə
birlikdə necə boy atdığı, müdrikləşdiyi, daha dərin və daha ciddi
bir insana çevrildiyiaydın müşahidə olunur. Şairin «Seçilmiş əsərləri»ni Azərbaycan dilində nəşr olunmaq üçün tərtib edən İzzət
Sultanov və Şöhrət bunu nəzərə almış və sənətkarın ayrı-ayrı ya
radıcılıq dövrü üçün ən səciyyəvi əsərləri seçmişlər ki, onun poe
tik təkamülünü oxucu təsəvvür edə bilsin. Yeri gəlmişkən deyək
ki, onların hər ikisi Özbəkistanın tanınmış ədibləri, M.Şeyxzadə
nin qələm dostları və Şeyxzadə yaradıcılığının biliciləridir.
Birinci cildə mənalı və yığcam ön söz yazmış filologiya
elmlər doktoru, professor Abbas Zamanov da M.Şeyxzadə irsinin
Azərbaycanda yayılmasında xidməti olan alimlərimizdəndir. Ki
tabdakı şeirlərin tərcüməsi üzərində Azərbaycan şairlərindən
M.Dilbazi, B.Azəroğlu, Ə.Ziyatay, T.Bayram, M.İbrahim /Araz/,
Ə.Kürçaylı, A.Zeynallı, V.Rüstəmzadə, İ.Tapdıq, İ.Səfərli, M.İskəndərzadə, Ağasafa, Sabir Almazov, M.Faiq, M.Şükür, F.Sahib,
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E.Borçalı, S.Sərxanlı, A.Əlizadə və başqaları çalışmışdır. Şeirlə
rin özbəkcədən sətri tərcüməsini hazırlamış qocaman alim Yusif
Ziya Şirvanlının əməyi tərcümələrin qolundan tutmuş və onlara
düzgün istiqamət vermişdir. Bu son cümləni ona görə qəti deyirik
ki, Yusif Ziya kişi Şərq dillərinin və Orta Asiya ədəbiyyatının
mahir bilicilərindən biri olmaqla bərabər, M.Şeyxzadənin dostu
dur, onun yaradıcılıq laboratoriyasına bələddir. Daşkənddə, Niza
mi adına Pedaqoji İnstitutda illər boyu onunla yanaşı müəllimlik
etmişdir. Yusif Ziya sətri tərcüməni böyük məsuliyyət duyğusu
ilə hazırlamış, sıravi Azərbaycan oxucusu üçün o qədər də bəlli
olmayan sözlərə, toponimika və ya milli xüsusiyyət bildirən anla
yışlara, tarixi şəxsiyyətlərə dair dürüst açıqlama yazmış, farsca iş
lənmiş bəzi beytlərin, sözlərin tərcüməsini və əslini vermişdir.
Məsələn, M.Şeyxzadənin «Mənim səhvim» şeirində Hafiz Şirazi
dən gətirilən beytin əsli belədir:
Əgər an türki Şirazi be dəst arəd dedi mara,
Be xali hinduyəş bəxşəm Səmərqəndu Buxarara.
Sabir Almazov həmin beyti bu cür tərcümə edib:
O Şirazlı türk gözəli ovutsa mən nalam,
Qara xalma verrəm Səmərqəndi, Buxaranı.
Tərcümə pis deyil, ancaq orijinaldakı lətafət, incəlik, cilvə
hara, bu hara? Nə üçün belə olub? Çünki tərcüməni vəznə etina
etməyib, əruzdan hecaya keçib, zəhmətə qatlaşmaq istəməyib.
Əgər o, Yusif Ziya Şirvanlının çıxışda qəsdən nişan verdiyi beytə,
orijinalda fikir versəydi, vəzni saxlamağı bacarsaydı, Hafiz səviy
yəsinə az-çox yaxınlaşa bilərdi. Məsələn, beləcə:
O Şirazlı, o türk afət ovutsaydı bu nalam,
Bir xalına bağışlardım Səmərqəndi, Buxaranı.
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Əlbəttə, Daha kamil tərcüməçi bu beytin daha poetik, daha
dürüst tərcüməsini verə bilər. İkinci halında bu beyt də Hafiz sə
viyyəsində deyil. «Bir xalına» ifadəsindəki «r» samiti ahəngdarlı
ğa mane olur, «məfailün» məfiləsinin tələb etdiyi vəzn dəqiqli
yinə tam cavab vermir. Bundan başqa orijinalda adi xaldan deyil,
«hindu xaldan» söhbət gedir ki, gözəl, ağ üzdə qara xal təzad ya
radır və bu təzad işığında qızın gözəlliyi aydın bilinir. Axı türk
sözünün başqa bir mənası da gözəl deməkdir.
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Eldar İSKƏNDƏRZADƏ
Kinossenarist, şair, dramaturq, “İki xalqın oğlu.
M aqsud Şeyxzadə " sənədli film inin ssenari müəllifi

İKİ XALQIN OĞLU
2004-cü ilin qış ayları idi... O zaman çalışdığım Azərbay
can Dövlət Teleradio şirkətinin “Azərbaycantelefilm” Yaradıcılıq
Birliyinin tematik planına daxil edilən bir sənədli televiziya filmi
nin bədii ssenarisini yazmaq mənə tapşırılmışdı... Maqsud Şeyxzadə. Doğrusunu deyim ki, söz-sənət adamı olsam da bu imza
mənə tanış gəlmədi... Ona görə də rəhbərlikdən vaxt istədim ki,
bu yazıçı haqqında məlumat toplamağa imkanım olsun. İlk baxış
dan Maqsud Şeyxzadənin sadə, sıradan bir yazıçı olduğunu dü
şünmədim. Əyər bu yazıçı haqqında sənədli film hazırlamaq ide
yası AzTv-nin “Azərbaycantelefilm” Yaradıcılıq Birliyinin tema
tik planına qədər “gəlib çıxıbsa”, deməli bu sadə məsələ deyil...
Xülasə, onun haqqında məlumatlar toplamağa başladım... Hər ye
ni məlumat məni daha çox təəccübləndirir, ədibin həyat və yara
dıcılığı barədə daha ətraflı məlumat əldə etməyə sövq edirdi... Əl
də etdiklərim, onun haqqında öyrəndiklərim ilk vaxtlar fikrimdə
dolaşan “bu mövzunun ürəyimcə olmaması” fikrini darmadağın
etmişdi. Belə dəyərli ziyalını, ədibi, böyük qələm ustadını tanıma
dığıma görə xəcalət hissləri keçirirdim. Və əmin idim ki, Azər
baycan xalqı da bu dəyərli övladını qədərincə tanımır... Ona görə
də daha gərgin , daha həvəslə işləməyə başladım...
Ömrünün çiçəklənən çağlarında taleh onun üzünə gülmə
mişdi.... 1937-ci ilin repressiya burulğanı ondan da yan keçmə
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mişdi... İstedadı, ilhamı onu gözümçıxdıya salanların gözünü çı
xarırdı sanki... həbslərdən, təqiblərdən təngə gələrək canından çox
sevdiyi Azərbaycandan uzaqlara getməli oldu... Sürgünə göndə
rənlərin hökmü ilə sürgün olunmaqdansa, özünə zülm edib özüözünü Özbəkistana sanki “sürgün” etdi...
Bu səhifələrin hər biri sevincli -kədərli həyat hekayələrinin
yalnız səlövhələridir.... o hekayələr heç də sadə, adi həyat həqi
qətlərindən ibarət deyil... o hekayələrdə Özbəkistan Sovet drama
turgiyasının banisi, professor, Özbəkistanın xalq yazıçısı, böyük
ziyalı, şair-dramaturq Maqsud Şeyxzadənin enişli -yoxuşlu həyat
yolu əks olunub.
Topladığım məlumatlar Maqsud Şeyxzadə haqqında maraq
lı bir ekran əsərinin yaradılmasına imkan verirdi... ssenari artıq
hazır idi... Əməkdar mədəniyyət işçisi, kinorejissor Vasif Məm
mədzadə və redaktorumuz, “Azərbaycantelefilm” Yaradıcılıq Bir
liyinin o zamankı direktoru Vüqar Tapdıqlı ilə müzakirələrdən az
sonra operatorumuz mərhum Mahir Cahangirovla işə başladıq. İlk
növbədə ədibin anadan olduğu Ağdaş rayonunda olduq.... Nə yax
şı ki, Maqsud Şeyxzadəni gözləri ilə görən iki nəfər ağsaqqalıMidhət Məmmədovu və Nəsib Çələbiyevi tapıb onların xatirələri
ni lentə ala bildik... ədibin uşaqlığını canlandıran balaca Nemət
Zeynalovun ifasında yazıçının uşaqlıq illərini “geri qaytara bil
dik” .... Sonra Bakıda M. Şeyxzadənin həbsxana həyatını, istintaq
prosesini, müxtəlif ədəbi məclislərdə şeirlər oxumasını aktyor Tu
ral Əhmədovun ifasında lentə aldıq. Ədibin həyat yoldaşı Səkinə
xanımın obrazını isə Aytən Əsgərova canlandırırdı. Ən maraqlı
çəkilişlərimizdən biri M. Şeyxzadənin qızı Alimə xanımla və ədi
bin bacısı Səidə xanımla apardığımız söhbət oldu... təqdim edilən
şəkillər yazıçının maraqlı həyatının yadigarları olaraq filmdə hə
min dövrün təqdimatı üçün əvəzsiz material idi. Azərbaycan ədə
biyyatının görkəmli nümayəndələri şair İlyas Tapdıq, professor
Pənah Xəlilovun müsahibələri M.Şeyxzadənin bir ədib kimi obra
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zının yaranmasında mühüm əhəmiyyət kəsb etdi... Əslən Ağdaşdan olan tədqiqatçı-jurnalist Vahid Zamanın Maqsuq Şeyxzadənin ədəbi irsi istiqamətində apardığı araşdırmalar, Özbəkistanda
şahidi olduğu hadisələr filmin maraq dairəsini daha da genişləndi
rirdi. Bu müsahibədən sonra filmin yaradıcı qrupu olaraq mütləq
şəkildə Özbəkistanda çəkilişlər etməyin lazım olduğunu qərarlaş
dırdıq. Rəhbərliyə fikrimizi bildirdik... Xeyli müzakirələrdən son
ra nəhayət ki, may ayının sonlarında Özbəkistana yola düşdük...
Daşkənddə bizi Azərbaycan səfirliyinin nümayəndəsi Vü
qar müəllim qarşıladı və bütün sonrakı çəkiliş proseslərində daim
yanımızda oldu. Səfirliyə gəldik. Mərhum səfirimiz Aydın Əzimbəyovun (ruhu şad olsun!) xüsusi qayğısı ilə əhatə olunmuşduq.
Zəruri olan bütün köməkliklər göstərildi. Özbəkistan mətbəxinin
təamları ilə qidalanmaqda problemimiz olduğuna görə səfirlik
əməkdaşlarından hər gün bir nəfər bizi şam yeməyinə dəvət edir
di, səhər və nahar yeməyini isə səfirlikdə Aydın müəllimlə birlik
də edirdik. Bizə yaşamağa şəxsi ev kirayələnmişdi. Bu bir tərəf
dən Azərbaycan Dövlət Televiziyasına olan hörmət idisə, digər
tərəfdən böyük yazıçımız Maqsud Şeyxzadənin ruhuna ehtiram
idi. Səfirliyin o zamankı bütün əməkdaşlarına, adları yadımda qa
lan Surxay müəllimə, Vüqar müəllimə, Qulu Kəngərliyə, Akif
müəllimə minnətdarlıq etməyi özümə borc bilirəm. Kimə yanaşıb
Maqsud müəllimlə bağlı soruşurduqsa hamısı böyük ehtiramla
“damlə”, yəni “ustad” deyərək hörmətlə söhbətə başlayırdı. Qəl
bimiz qürur hissi ilə dolurdu ki, həmyelimiz bu yerdə necə böyük
nüfuz, hörmət sahibidir. M.Şeyxzadənin çalışdığı Nizami Gəncə
vi adına Daşkənd Dövlət Pedaqoji İnstitutunda, Özbəkistan Yazı
çılar İttifaqında, Daşkənd Dövlət Akademik Dram Teatrında,
Daşkənd məktəblərində, ədibin adının əbədiləşdirildiyi yerlərdə,
Özbəkistanın məşhur xalq şairi Qafur Qulamın ev muzeyində və
s. yerlərdə apardığımız çəkilişlər Maqsud Şeyxzadənin şərəfli hə
yat hekayəsinin dolğun təqdimatı üçün əlavə imkanlar yaratdı.
Ədibin məzarını ziyarət edib dualar oxuduq və lentə aldıq.
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Özbəkistandakı çəkilişlərdə Nizami Gəncəvi adına Daşkənd
Dövlət Pedaqoji İnstitutunda M.Şeyxzadə ilə çiyin-çiyinə çalışan
professor Həmidcon Həmidi, yazıçı Aman Muxtar, Özbəkistan
Yazıçılar İttifaqının sədri, xalq şairi Abdulla Aripov, xalq şairləri
Şukrollo, Usman Əzim yazıçını böyük ehtiramla yad edir, onun
haqqında alovlu bir məhəbbətlə xatirələrini bölüşürdülər. Daş
kənd Dövlət Akademik Dram Teatrında apardığımız çəkilişlərdə
teatrın məşhur aktyorlarının ifasında ədibin məşhur “Mirzə Uluqbek” əsərindən bir parça ifa edildi. Hələ Maqsud Şeyxzadənin
sağlığında onun əsərlərində rol almış Özbəkistanın xalq artistləri
Turğun Əzimov, Rixsi İbrahimova, Tuti Yusupova ədibin drama
turgiyası və onunla bağlı olan xatirələrini dilə gətirdilər. Ən yad
daqalan çəkilşlərdən biri isə Özbəkistanın məşhur şairi, Səməd
Vurğunun dostu, xalq şairi Qafur Qulamın ev muzeyində baş tut
du. Qafur Qulamın qızı Almaz Axmedova bu evin divarlarının şa
hidi olduğu hadisələri yada saldı, Maqsud Şeyxzadənin bu evdə
dəfələrlə olmasından, atasıyla olan xoş söhbətlərindən söz açdı...
Filmin Özbəkistandakı çəkilişlərinin uğurlu alınmasında mən bir
daha mərhum səfirimiz Aydın Əzimbəyovun qayğısını qeyd et
mək istəyirəm. Səfirin Özbəkistan Dövlət Televiziyasına Maqsud
Şeyxzadənin canlı görüntülərinin köçürülməsi ilə bağlı etdiyi mü
raciətlər müsbət həll edildi və biz bu gün yazıçının filmdə nüma
yiş olunan canlı görüntülərinə görə ona borcluyuq. Özbəkistanda
çəkilişlər üçün xüsusi icazə alınması qanunlarla tənzimlənir. Səfir
Özbəkistanın o zamankı Xarici İşlər naziri cənab Norovun imzası
ilə xüsusi məktub almağa nail oldu və çəkilişlərdə demək olar ki,
heç bir problemlə üzləşmədik. Çəkilişlər zamanı bizimlə çiyin-çi
yinə çalışan, səfirliyin əməkdaşı Vüqar müəllimin əməyini qeyd
etməyə bilmərəm.
Beləliklə, möhtəşəm bir ekran əsəri yarandı... Biz xalqımı
zın böyük oğlunu bu filmlə xalqımıza qaytarmağa çalışdıq... ina
nıram ki, bu filmdən sonra Maqsud Şeyxzadəni tanıyanların sayı
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xeyli artdı... Şərəfli ömür yaşamış, zəngin yaradıcılıq irsi qoymuş,
fəaliyyəti ilə sağlığında əbədilik zirvəsinə ucalmış Maqsud Şeyxzadəni təkcə Azərbaycan xalqının böyük oğlu kimi təqdim etmək
ədalətsizlik olardı... O, həm də Özbək xalqının ədəbi simasıdır...
Mənə elə gəlir ki, bu böyük şəxsiyyəti necə təqdim etməkdən asılı
olmayaraq, həmişə iki xalqın oğlu olaraq tanıtmaq lazımdır...
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Əlizadə ƏSGƏRLİ
Filologiya üzrə elmlər doktoru, professor
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun elmi işlər üzrə
direktor müavini

XƏLİL RZA ULUTÜRK
VƏ
ÖZBƏK POEZİYASI
Xəlil Rza milli-azərbaycançı şair olduğu qədər türkçü sə
nətkardır. Türkçülük məfkurəsi onun milli özünüdərkinin mən
bələrindən biridir. Xəlil Rza türkçülüyünün əsas qaynaqları bun
lardır: türk mənşəyi, türkləşmək, islamlaşmaq, müasirləşmək,
millətin adı, dili, ərazisi, tarixi, coğrafiyası, mədəniyyəti ilə bağ
lı məfkurə istiqaməti...
Xəlil Rza türkçülüyü bir şüur olaraq mənimsəmiş, ideoloji-məfkurəvi olaraq dərk etmiş, onun bədii-nəzəri təbliği ilə məş
ğul olmuş, uğrunda mübarizə aparmış, bu işdə həm siyasi-ideoloji, həm də ədəbi olaraq qaynaqlara baş vurmuşdur...
Xəlil Rzanın milli özünüdərkində türkçülüyün yeri və əhə
miyyəti - milli ruh, milli mənlik müəyyənliyi səviyyəsində şərh
edilməlidir. Xəlil Rza türkçülüyü milli ideal, Turan, Vətən, Tür
küstan, Azərbaycan anlayışları ilə sıx bağlıdır. Xəlil Rzada milli
ideal ən yaxın məqsəd kimi Azərbaycanın suveren dövlət müstə
qilliyi və ən uzaq məqsəd isə bütün Turan ərazisinin birliyi və
müstəqilliyi (iqtisadi-mədəni), dil, əlifba və məkan birliyi kimi
tarixi qayıdışın bərpası deməkdir. Xəlil Rza türkçülüyü bir sis
103

Anadan olmasının 110 illiyi münasibətilə
məruzələr, məqalələr və fotolar toplusu
tem kimi qəbul etmiş və uğrunda bədii-nəzəri olaraq şeir, poe
ma, gündəlik, publisistika, elmi məqalə, elmi-tarixi memuar yaz
mış və türk ziyalılarından, Türküstan ellərindən ciddi tərcümələr
etmişdir.
XI əsrdə Qaraxanilər dövləti Yuxarı Çindən başlamış Xə
zər sahillərinəcən geniş bir ərazini tutmuşdu. Və türk dövləti,
türk ruhunun təcəssümü olan bu əsərdə ümumən, dövlət qurulu
şu, dövlət başçısı, onunla rəiyyət arasında, cəmiyyətlə fərd ara
sında münasibətlər, ayrı-ayrı təbəqələrin əxlaqı, dünyagörüşü,
borc və məsuliyyəti, bəndənin Allah qarşısında vəzifələri ifadə
olunmuşdur. «Qutadqu-bilik» həm də türk dövlətinin möhkəm
ləndirilməsi, ərazi bütövlüyünü axıradək qorumaq əzminə ruhi
qüvvət məqsədilə yazılmışdır. Yazılmışdır ki, ayrı-ayrı türk tay
faları arasında didişmələrə son qoyulsun.
Xəlil Rzaya mənəvi qida verən, onu mütəəssir edən «Qu
tadqu-bilik» sahibi Y usif Balasaqunlunun türkcədən incəliklə is
tifadə edərək ana dilində əsər yazması və demək olar ki, yabançı
sözlər işlətməməsi idi. Xəlil Rza əsərlərini yazanda dil uğrunda
məhz bu cür mübarizə aparmışdı - daha çox doğma ana dilinə
yaxınlaşmaq!
«Qutadqu-bilik»də dörd obraz (dörd qəhrəman) Gündoğdu
(Ədalət), Aydoldu (Bəxt, Dövlət), Ögdülmüş (Əql, Zəka) və Odqurmuş (Qənaət) əsasdır. Bunların hər biri bir timsaldır, bir
rəmzdir. Bu dörd surət arasında mövcud olan suallar və cavab
lar, ümumən, Qaraxanilər dövlətinin əxlaq, ədəb qaydalarını, hə
rəkət, fəaliyyət istiqamətini müəyyən edir. Buna görə də poema
nın bu baxımdan öyüd, nəsihət, öyrətmək, izah etmək, dərk et
dirmək vəzifəsi, təlim-tərbiyə ruhu tutumludur. Və Xəlil Rza da
çağdaş əsrdə soydaşlarına Azərbaycan dövlətçiliyinin təbliği,
möhkəmləndirilməsi, ərazi bütövlüyü, suverenliyi, istiqlalı işin
də məhz belə ideya «modelindən» bəhrələnərək lazımi fikirlərini
ifadə etmişdir. Elə Xəlil Rzada da mövcud milli «Mən»in əhatə
si bu dörd bucaqla:
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1) Haqq, ədalətin ifadəsi («Haqqın iradəsiyəm»), 2) Döv
lətçilik rəmzi, dövlət quruculuğu, dövlət özəlliyi («Müstəqillik»,
«Azadlıq»), 3) Dövlətçilikdə, idarəçilikdə Elm və Zəkanın əsas
olması («Heydər Dədə - Atatürk»), 4) Qənaətcilliklə (talançılıq,
sümürgəçilik, süründürməçiliyə qarşı!) bağlıdır. Və öyüd, nəsi
hətdən çox, təklif, mü-raciət, etiraf, bütün bunların məğzi üçün
əsasdır.
Gündoğdu (Dövlət, qanun, ədalət), Aydoldu (Xoşbəxtlik),
Ögdülmüş (Ağıl, bilik), Odqurmuş (Qənaət, tale) - bu dörd ob
raz X.Rzada həm fərdi - mətn müəyyənliyi (ayrı-ayrı şeirlər),
həm də ümumi - ideya-fikir daşıyıcısıdır.
Xəlil Rza «Qutadqu-bilik» əsərini dilimizə uyğunlaşdır
mış, bu çevirmə vəfatından sonra çap olunmuşdur.
X.R.Ulutürk türk dünyasından özbək ədəbiyyatı və mədə
niyyəti ilə daha çox məşğul olmuşdur. O, 1969-cu ildən Özbəki
stanla bağlanmış, həmin ildən başlayaraq Özbəkistan gündəlik
lərini yazmış və həmin mövzuda «Bakı-Daşkənd səma yolu»,
«Özbəklər», «Çətindir ayrılmaq», «Səmərqəndim», «Daşkəndin
qışı», «Məktublar - qol-qanadım» şeirlərini «Doğmalıq» kita
bında çap etdirmişdir . O, daha çox özbəkcədən azəri türkcəsinə
uyğunlaşmalar (tərcümələr) aparmışdır. Onun XIV-XV əsrlər
şairi S.Sakkaki, Əlişir Nəvai (XV əsr), Babarəhim Məşrəb
(XVII-XVIII əsr-lər), Həmzə Həkimzadə Niyazi (XX əsr), Əb
dülhəmid Süleyman Çolpan (XIX-XX əsrlər), Osman Nasir, Qa
fur Qulam, Aybək, Həmid Alımcan, Zülfiyyə, Mirmöhsün, Hə
mid Qulam, Əsqər Muxtar, Şükrullah, Cüməniyaz Cabarlı, Erkin
Vahid, Abdulla Arif, Yusif Şahmənsur, Həlimə Xudayberdi,
Gülçöhrə Curayeva, Abdulla Şir, Rəzzaq Əbdürrəşid, Feyzi Şahismayıl, Nadirə Abdullaqızı, Rəhim Bəyniyaz, Xıdır Murad,
Maqsud Şeyxzadə, Cəmal Kəmal, Tahir Qəhhar, Dilək Cürə və
başqalarından uyğunlaşmaları (tərcümələri) vardır.
Xəlil Rza «Özbək şeiri antologiyası», «Şeyxzadə dəftəri»,
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«Daşkəndnamə», «Azərbaycan dəftəri», «Türküstan divanı» top
luları hazırlamasına baxmayaraq, onla-rı kitab halında çap etdirə
bilməmişdir. Bunların hər biri əlyazması halında şairin arxivin
də, həyat yoldaşı Firəngiz xanımda saxlanılır. «Azərbaycan dəf
təri» isə 2014-cü ildə çap olunmuşdur.
Şairin özbək şairlərindən etdiyi bəzi tərcümələri əvvəllər
«Qardaşlıq çələngi», «Dünyaya pəncərə» kitablarında çap olun
muşdur.
Xəlil Rza bütün türk qövmlərindən seçmələri isə «Turan
çələngi» adlı kitabına daxil etmişdir. Bu kitab iki dəfə: şairin
sağlığında və vəfatından sonra nəşr olunmuşdur.
Aydındır ki, Azərbaycan şairlərindən Məhəmməd Füzuli,
Qasım bəy Zakir, Xurşidbanu Natəvan, Fatma xanım Kəminə,
Molla Vəli Vidadi, Seyid Əzim Şirvani,
Mirzə Ələkbər Sabir və başqalarına Nəvai təsirindən da
nışmaq olar. Xəlil Rzada bu təsir həm forma, həm də ideya, məf
kurə səviyyəsindədir. «Nəvai təsiri bu gün də Azərbaycan ədə
biyyatında davam etməkdədir. Əlbəttə, iki şair arasında bədii
forma oxşarlıqlarını, rədif, qafiyə, vəzn bənzəyişlərini (bəhr-qə
lib kimi - Ə.Ə.), ideya və məfkurə yaxınlığını, ənənəyə əsasla
nan novatorluq nümunələrini görmək isə daha zəruridir” .
Bu baxımdan Xəlil Rza şeirində də (qəzəl və digərləri)
Əlişir Nəvai izini duymaq, sezmək mümkündür. Füzuli-Nəvai
ənənələri əsas verir deyək ki, Füzuli, Nəvai obrazlılığı Xəlil Rza
obrazlılığında da davam etmişdir. Belə düşünməyə sənətkarın
Nəvaidən etdiyi uyğunlaşmalar (tərcümələr) («Laləzarmı, yoxsa
ahimdən cahana düşdü od?», «Tün axşam oldu ki... gəlməz ne
çin şəmi-şəbistanım?», «Nobahar əyya-mı gəlmiş, mən diyarü
yarsız», «Hər kimin ki, bir mələksima pərivəş yarı var», «Nə di
riyəm, nə ölü, ancaq sənin bimarinəm», «Nəsihət əhli mənə der
ki, «meyi-tərk et, ah», «Günəş hüsnünlə, gülüm, sən yerə peyda,
peyda», «Aşiq oldum, bilmədim yar özgələrlə yar imiş», «Canə
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yox könlümdəkü, könlümgə yox candan xəbər», «Hicridən kövrəkmişəm, çox, saqiya, tut bir qədəh», «Görüb dərdim irəhmə
gəlmədin heç», «Qıldı düşmən rəhm bəs ki, qıldı cövr izhar
dost», «Ey səba, halım varıb sərvi-xuramanimcə de», «Hüsnü
artar üzdə zülfün, ənbər əfşan eyləcək», «Gül çağı hər gülgə bir
bülbül coşub dastan düzüb», «Bağ mənim tək sapsarı, bülbül
mənimtək nitqi lal», «Vay, yüz min vay kim, tərki-məhəbbət qıl
dı yar», «Mən cahandan doymuşam, doymaz mənim qanımdan
el», «Keçdi ömrüm nəqdi-qəflət içrə nadanlıqda heyf», «Dedim:
badə damızdır, acışırsa gözlərin», «Sufilik eşq aləmində hər kəsə
qismət deyil», «Ey cəmalın gülşəni xubu vüsalın bağı xub»,
«Bəh ki, rüsvayam yenə, divanəyəm aqil ara», «Qanlar uddum,
çün cahan əhlində bir yar istədim», «Məni könlüm sevən öz
könlünə bir ərcümən etmək», «Açdı üz şami əcəm, zülfün pəri
şan eylə gəc», «Qönçə gül ağzınmıdır, peyda olur gülzaridə»,
«Ta əzəldən eşq odu canımdadır, qanımdadır», «Vəfanı atdı çiy
nindən, hilal qaşlım, cəfa qıldı» misralı qəzəllər və başqa forma
lı şeirlər) əsas verir.
Xəlil Rzanın da qəzəllərində rədif, qafiyə və obraz (təsvir,
ifadə) baxımından Nəvai ilə səsləşən məqamlar vardır. Nəvai:
Günəş hüsnünlə, gülüm, sən yenə peyda, peyda,
Varlığın hər balası bağçana şeyda, şeyda.
Xəlil Rza:
Doğma səs gəldi... sevincdən göyə uçdum, uçdum
Hər əziz kəlməni öpdüm, səni qucdum, qucdum.
Çolpanın «Oktyabr» şeiri hecanın 3-3-3-3 bölgüsündə,
məsnəvi formasındadır. Xəlil Rza çevirmədə Mikayıl Müşfiq
formasını tətbiq etmişdir. Görünür, orijinalda da belədir. Türk
şeirində olan bu bölgüdən şairin özü də istifadə etmişdir («Astara yolları»...).
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Çolpan H.Cavid, Ə.Cavad, A.İldırım, M.Müşfiq kimi rep
ressiya qurbanlarındandır. O, özbək türklərinin, Turan dünyası
nın fəxri, yazıçı, tərcüməçi, şair, ictimai xadim olmuşdur Xəlil
Rza kimi. Əsl adı Əbdülhəmid Süleymandır. Türküstanın azadlı
ğı uğrunda mübarizə, Türküstanda maarifçilik və cədidçilik hə
rəkatına təsir etmişdir. Ərəbcə, farsca, türkcə mükəmməl bilmiş,
Ə.Firdovsi, Hafiz, Sədi, Ö.Xəyyam, C.Rumi, M.Füzuli, Nəsimi,
Ə.Nəvai, T.Fikrət, N.Kamal, Ə.Hamid, M.Fəraqi, A.Tukay,
Taktaş kimi böyük şairləri öyrənmişdir. Türk milli şüuru, türk
məfkurəçiliyi 1905-1907-ci il təlatümlərindən sonra ictimai-de
mokratik fikrin təsiri ilə formalaşmış, daha çox Mahmudxoca
Behbudi, Abdulla Avlonidən qidalanmışdır. Çolpan «Ədəbiyyat
nədir», Xəlil Rza «Poeziya nədir» sualına öz hissiyyatları, dü
şüncə və zəkaları səviyyəsində cavab vermişlər.
Çolpan milli şüur, milli azadlıq şairi olmuşdur. Xəlil Rza
ondan da qidalanmışdır. Şair onun Azərbaycan türkcəsinə uy
ğunlaşdırdığı şeirlərindən də qüdrət almışdır.
Qafur Qulamın «Sən yetim deyilsən» şeiri qafiyəsiz heca
dadır. Xəlil Rza da «tərcüməsində» bunu qafiyəsiz təqdim et
mişdir. Onun da bəzi şeirlərinin bəndlərində qafiyəsiz hecalar
vardır.
Xəlil Rza Qafur Qulamın «Türksib yollarında» şeirini də
azərbaycancaya uyğunlaşdırmışdır. Ümumiyyətlə, 1930-40-cı il
lər sərbəst şeirinin heca ilə doğmalığı güclü olmuş, uzun və qısa
misralardan, intonasiya, ritm etibarı ilə sürətlənmə və ləngimə
lərdən, artan və azalan intervallardan istifadə edilmiş, o, dövrün
türk şeirinə (Türküstan) bir intonasiya əlvanlığı gətirmişdir. Bu
formada intonasiya, ritm, emfatika, tonik şeirin xüsusiyyətləri
əsas, patetika, publisistika ünsürləri çox, obrazlılıq az, ideyaməfkurə aparıcı olmuşdur - X.Rza isə bunu 1980-90-cı illərin
şeirlərində yeni əsasda davam və inkişaf etdirmişdir. Belə for
madan Mikayıl Rəfili, Səməd Vurğun, Mikayıl Müşfiq, özbək108
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lərdə Qafur Qulam, Aybək, qazaxlarda Oljas Süleymenov, Əb
dülkərim Əhməd, qırğızlarda Ramiz Riskul, türkmənlərdə Səfərmurad Əvəzverdi və başqaları istifadə etmişlər.
İncə lirika, fəlsəfi mühakimələr şairi Aybəkin «Özbəki
stan» müxəmməsinin bir qafiyə quruluşu var: a-b-b-b-a. Bu bi
zim şeirdə demək olar ki, az işlənib. Bu dövrəvi qafiyədən mürəbbelərdə, müxəmməslərdə, ümumən XX əsr türk şeirində az
istifadə olunmuşdur.
Xəlil Rza Aybəkin «Özbəkistan» şeirini dilimizə uyğun
laşdırarkən həmin qafiyə quruluşunu saxlamış (a-b-b-b-a) və ye
ri gələndə özü də bu bənd-qafiyə xüsusiyyə-tindən istifadə et
mişdir.
Mirmöhsünün «Şəlalə» şeiri ilə Xəlil Rzanın «Şəlalə» şeiri
arasında ruh yaxınlığı vardır.
Mirmöhsün:
Sağında, solunda lalə düzümü,
Davam gətirməyib lal sükunətə.
Qayalar başından atıb özünü,
Şəlalə y o l arar əbədiyyətə.
Xəlil Rza:
Şəlalə - dağların m ərd övladıdır,
Qır bütün sədləri!
Şəlalə tək qır!
İldırım-buludun, tufan dənizin,
Cəsarət-ürəyin istedadıdır!
Həmid Qulamın «Yay» şeirinin birinci misrasında qafiyələnən sözlər vardır.
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Həmid Qulam:
Ərikzar, almazar, gülzar, laləzar...
İnsana məhəbbət məktubu yazar.
Belə qafiyə xüsusiyyətindən Xəlil Rza da faydalanmışdır:
Qabar-qabar, lapar-lapar, cadar-cadar o ləkələr,
Təyyarədən baxmasan da apaydındır gör nə qədər.
Cüməniyaz Cabarlının Azərbaycan-Özbəkistan günləri
(1970-ci illər) münasibətilə «Bakı səfəri» şeiri var. Xəlil Rza isə
«Bakı-Daşkənd səma yolu» şeirini yaz-mışdır. Fikir, məfkurə
yeniliyi, forma yaxınlığı diqqəti cəlb edir.
Erkin Vahid Yesenini özbəkcəyə tərcümə etmişdir. Nəvaini, klassik özbək şairlərini mükəmməl bilmişdir. Şeirləri musiqi
lidir. Məhəmməd Füzuli ənənələrini müasir ruhlu şeir ahəngi ilə
birləşdirməyi bacarmışdır. Sözdən, təşbehdən istifadə məharəti,
fəlsəfi düşüncə tərzi, çoxqatlı fikir, məna ifadəsi Erkin Vahiddə
güclüdür. Xəlil Rzanın poetik təbiətində bundan da «meh» var
dır.
Xəlil Rzaya Abdulla A rif «mehi» nisbətən çox dəymişdir.
O, müasir özbək şeirindəki yenilik, vətəndaşlıq hisslərinin qüv
vətlənən gücünü duymuşdur. Bu, daha çox M.Şeyxzadə, Mirtemir, Hüsnəddin Şərifli, Abdulla Arif, Y usif Şahmənsur, Erkin
Vahid, Xeyrəddin Salahın şeirləri ilə bağlı olmuşdur. Onlar
mədhiyyəçilik, ritorika, patetika yerinə daha çox səmimiyyət, insanilik, xalq arzularının tərənnümünü gətirmək yolunda çalış
mışlar.
X.Rza ilə Abdulla Arifdə milli cəsarət ruhu, qüsurları gös
tərmək, ifşa etmək məqsədi birləşir. X.Rzada, A.Arifdə meşşanlıq, ikiüzlülük, qorxaqlıq və biganəliyin tənqidi güclüdür.
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Xəlil Rza, Abdulla A rif və Aybək fəlsəfi mühakimələrlə
düşünməyi sevmişlər. Türk düşüncəsi, milli kök, özünüdərk, fəl
səfi inikas üsulu, onların şeiri üçün səciyyə-vi olmuşdur. Səyyar,
Basam Bayqabilov, Tolgin, R auf Pərfi, Gülçöhrə Curayeva, Ay
dın Hacıyev və başqaları həm də öz qidasını E.Vahiddən,
A.Arifdən, X.Rzadan almışlar...
Abdulla Arifin «Azərbaycan» şeiri ilə X.Rzanın «Azər
baycan» şeiri arasında ruh etibarı ilə yaxınlıq duyulandır. Ro
mantik təhkiyə və təsvir, intonasiya, ahəng yaxınlığı, fikri-hissi
dərinlik, məfkurəvilik şeirlərdə aparıcıdır.
Abdulla Arif iki ölkə arasındakı dostluğu belə təqdim et
mişdir:
Gözünün üstündə yer verir, baxın,
Qucur Azərbaycan Özbəkistanı.
Söyləsin min illik ağ saçlı tarix,
Bu dostluq dağının varmı dumanı?..
...Nizami balından halva bişirdi,
Nəvai, türk şeiri tutdu cahanı.
Daşkəndim Vurğuna can qurban eylər,
Bakı əsirgərmi Qafurdan canı?
X.Rzanın «Özbəklər» şeirində:
Yetər, A r if əkə, bəsdir bir qədəh,
Doğan bir günəşdir piyaləmdəki.
Nəvai demişkən iç damcı-damcı,
Tamsına-tamsına nuş edək meyi...
Əlbəttə, belə oxşarlığı sadəcə iki tərəf arasında oxşarlıq ki
mi fərdiləşdirmək olmaz. Ümumən türk şeirində bunlar Nizami,
Nəsimi, Füzuli, Nəvai və başqaları arasında ümumidir - onlar
dan gələndir. Bu, A.Arif və X.Rzaya da aiddir... Abdulla Arifin
«Nazim Hikmət» şeirinin ritmi, intonasiyası X.R.Ulutürkün bir
111

Anadan olmasının 110 illiyi münasibətilə
məruzələr, məqalələr və fotolar toplusu
çox şeirləri ilə genetik fikir, düşüncə oxşarlığına, yer-məkan ad
larına, intonasiya-ritm xüsusiyyətinə görə uyuşur...
Abdulla Arifdə, Xəlil Rzada, ümumən, müasir türkdilli
qövmlərin şeirində türkçülük məfkurəsi qarşılıqlı təsirə əsaslan
mışdır. Bunların ifadə forması, intonasi-yası sanki sillabik, tonik
şeirin xüsusiyyətlərini xatırladır. 1980-ci ildə özbək poezi-yasındakı bu keyfiyyət Xəlil Rzanın 1980-ci illərdən başlayaraq çox
şeirində hiss olunmuşdur. Bunlarda ifadə forması, intonasiyadakı ritm, ahəng, alliterasiya, asso-nans xüsusiyyətləri, habelə,
mətn boyu uzanmalar, qısalmalar, sürətlənmə və ləngi-mələr,
bəzən ölçülü sərbəst parçalar, forma əlvanlığı bir-biri ilə çox
uyuşur, həma-hənglik təşkil edir:
Özbək şeirində, Abdulla Arifdə:
Buna görə Ankaradan Tuvayacan,
Xakasdan ta Altayacan, Qubayacan,
Türküstandan Balkana, Yakutdan Kazanacan,
Hər diyar: ərəb, bolqar,
Hindu, çinli, ya balkar,
həm slavyan, həm macar,
Şeirə, nəğməyə vurğun, azadlığa vurğunlar,
Qayənizi bayraq tək ucaltdı, ustad Nazim.
Şeirimizi alov tək yaşatdı ustad Nazim!
Azərbaycan şeirində, Xəlil Rzada:
Nə yaxşı ki bu dünyada İstanbul var, Ankara var,
Nə yaxşı ki könlümüzün Türk adlanan səngəri var.
Nə yaxşı ki Azərbaycan türkləri var,
Nə yaxşı ki Özbəkistan türkləri var.
Nə yaxşı ki Türkmənistan, Qazaxıstan türkləri var,
Qırğızıstan, Tatarıstan, Başqırdıstan türkləri var.
Nə yaxşı ki Altay, Sibir, Uyğurustan türkləri var,
Pərən-pərən edilsə də, adı dəyişdirilsə də,
Ruhu, qanı dəyişməyən
Bolqarıstan türkləri var.
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Nə yaxşı ki Kərkük, İraq türkləri var,
Bağdad, Hələb türkləri var.
Dayağımdır, bayrağımdır,
varlığımdır Türklüyümüz.
Poetik əlaqələr, xüsusilə, tərcüməçilik fəaliyyəti Xəlil
Rzanın həm məqsəd və məramına aydınlıq, qüvvət gətirmiş,
həm də yolunu daha konkret müəyyənləşdirmiş, yaradıcılıq, şəx
siyyət əzmini, şeirlərinin forma dəyərlərini artırmışdır. Təsadüfi
deyil ki, Xəlil Rzanın etdiyi tərcümə müəlliflərinin özü də men
tal təfəkkür sahibi, yaradıcı-lıq idealı etibarilə nəhəng olmuş,
həm də ədəbiyyatın poeziya, nəsr, dramaturgiya, tərcüməçilik,
ədəbi əlaqə və publisistika sahələri ilə ciddi məşğul olmuşlar.
Xəlil Rza bu cəhətdən Maqsud Şeyxzadə, Erkin Vahid ilə bir sı
rada dayanan sənətkardır.
Ümumən, türk poeziyasında Türküstan, Vətən, Turan söz
ləri tez-tez işlədilmişdir. Bu, son məqsədin unudulmadığından,
şüur və məfkurədə yaşadığından xəbər verir. Xəlil Rzanın tərcü
məsində Yusif Şahmənsurun «Çərək əsr yaşım var» şeirində be
lə misralar işlədilib:
Böyük Turan adlanan bahara yetməyincə,
M ən döyüş səngərində kirpik belə çalmaram.
Turan sözünü ənənəvi olaraq türk şeirimizdə Hüseyn Ca
vid, Nazim Hikmət, Maqsud Şeyxzadə, Erkin Vahid, Xəlil Rza,
Çingiz Aytmatov, Oljas Süleymenov, Ramiz Riskulov, Tofiq
Fikrət və başqaları çox işlətmişdir.Xəlil Rza:
Latına keçməli, yalnız latına,
Qızılam düşmüşəm yerin altına.
D ağ çap, azadlıq ver zərə, altuna,
Ey canım, ey doğmam, dönmə ögeyə.
Turanın məğzidir Atatürkiyə.
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Şairin daha çox qaynaq aldığı sənətkar Maqsud Şeyxzadə
olmuşdur. Alim onun haqqında doktorluq dissertasiyası yazmış
(əlyazması şairin arxivində, Firəngiz xanımdadır), «Maqsud
Şeyxzadə» və «Maqsud Şeyxzadənin bədii yaradıcılığı» kitabla
rını nəşr etdirmişdir. Xəlil Rzanın Maqsud Şeyxzadədən azərbaycancaya çoxlu çevirmələri (tərcümələri) vardır. O, «Azərbay
can dəftəri», «Türküstan divanı»nı dilimizə uyğunlaşdırmış,
çoxlu şeirini «Özbəkistan şeiri antologiyası»na daxil etmişdir
(hazırda hamısı şairin arxivindədir). X.Rza eləcə də M.Şeyxzadənin «Cəlaləddin Mənquberdi» və «Mirzə Uluğ bəy» pyeslərini
dilimizə çevirmiş, «Turan çələngi» kitabına daxil etmişdir.
Sənətkarın M.Şeyxzadə yaradıcılığı ilə poetik əlaqələri aş
kar və gizli şəkildədir.
Aşkar tərəfdən biri budur ki, hər ikisi tərcümə sahəsində
ciddi fəaliyyət göstərmişdir. Ezopun, Esxilin, Hesiodun, Nizami
nin, Füzulinin lirik, satirik şeirləri, Ş.Rus-tavelinin «Pələng dəri
si geymiş pəhləvan» (Mirtemirlə birlikdə), Şeksprin «Romeo və
Cülyetta», «Hamlet», «Sonetlər», Bayronun «Çayl Harold», H ö
tenin «Faust», T.Şevçenkonun «Qaydamaklar», A.S.Puşkinin
«Motsart» və Salyeri», «Tunc atlı», «Taun çağı ziyafət»,
M.Y.Lermontovun «Qafqaz əsiri», «Bostunçu aulu», «İki dus
taq», S.Vurğunun «Zəncinin arzuları», N.Hikmətin «Zoya» əsər
lərinin özbəkcəyə tərcüməsi M.Şeyxzadəyə məxsusdur. Onun
Adam Mtskeviç, Məhtimqulu, Nekrasov, İlya Çavçavadze,
Cambul Cabayev, Məhəmməd Kamal, Rəsul Rza, Osman Sarı
vəlli, Süleyman Rüstəm, Vəlləmxan, Baqi Rəhimzadə və başqa
larından tərcümələri də vardır.
Ümumən, XIX əsrin sonu (ikinci yarısı), XX əsrin əvvəllə
rindən başlayaraq milli şüur poeziyası Nikolay Nekrasov (rus),
Taras Şevçenko (Ukrayna), Abay (qazax), Qabdulla Tukay (ta
tar), Akaki Sereteli (gürcü), Namiq Kamal, Tofiq Fikrət (türk),
Sabir və Hadiyə (Azərbaycan) məxsus olmuş, onlar vətəndaş sə
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nətkar kimi yetişib tanınmışlar. Və bunların hər biri öz milli ədə
biyyatına, ədəbi prosesinə təsir etmişdir. M.Ə.Sabir nəinki 1930cu illər Azərbaycan şeiri üçün, habelə, türk ortaq dil və ortaq
məkanı üçün poetik qaynaq olmuşdur.
X.Rza kimi M.Şeyxzadə də M.Ə.Sabirə şeirlər («Böyük
Ələkbər Sabirə») həsr etmiş, ondan ciddi surətdə qaynaqlanmış
dır. M.Şeyxzadə:
Bir gün yetişərsən diləklərinə,
Görərsən azaddır Vətən, ey ustad.
Baş qoyub Şirvanın çiçəklərinə,
Sən nəfəs dərərsən bir azca, rahat.
(«Böyük Ələkbər Sabirə») X.Rza:
Ərzin bağrındadır şeirin kökləri,
Şair baxışından od alıb törər,
Addımı yerləri, əli göyləri,
İdrakı Vətəni genişləndirər.
(«Sevdiyim sənətkar»)
Təbii ki, Maqsud Şeyxzadənin Vladimir Mayakovski şeiri
nə yaxın olan qafiyə çeşidliyi, vəzn, ahəng, ritmlik, çeviklik,
poetik ruh həm də Xəlil Rza şeirində duyul-maqdadır. Bu, sənət
karın V.Mayakovski və M.Şeyxzadəni dərindən bilməsindən irə
li gəlmişdir. M.Şeyxzadə V.Mayakovskini tərcümə edə-edə zən
ginləşdiyi kimi, X.Rza da V.Mayakovski və M.Şeyxzadəni tər
cümə edə-edə, haqqında yaza-yaza zənginləşmişdir. Xəlil Rza
nəhrinə vətəndaş, milli şüur, milli məfkurə qaynağının bir axarı
da M.Şeyxzadədən gələndir. Həmin axarların qaynaqlarını, əsa
sən, aşağıdakı istiqamətlərdə axtarmaq düzgündür.
Bədii ifadə və təsvir vasitələrinin yeniliyi, zənginliyi (bə
dii xitabların orijinallığı, qafiyənin bədii funksiyasının artması,
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bənzətmə və başqa məcaz növlərinin, epitetlərinin yeniliyi, poe
ziyanın dramatik özəyə malik olması, lirik qəhrəman fəallığı, li
rik qəhrəmanın milli və bəşəri hadisələrə bağlanması, hissi-emosional və əqli-intellektual təsvirlərin verilməsi, milli varlığın es
tetik qavranılması.
Maqsud Şeyxzadədə bədii məcaz: bənzətmə, mübaliğə,
epitet yeniliyi:
Dağların zirvəsində
Günəş solğun bir lalə.
Guya aləm meyini
Qaldıran bir piyalə.
Xəlil Rzada da poetik axtarışlar uğurludur.Təşbehə aid:
Kirpiyimdir ay-ulduzlu bayraqların saçaqları,
B el sütunum - çadırların asfalt deşən ayaqları.
Xəlil Rza qəti qənaətdə olmuşdur ki, poeziya dramatik
özəyə malik olmalıdır. O yazmışdır: «Şeirdə dramatizm əzmdir,
məsləkdir, bədiilik meyarıdır, bugünkü poeziyanın inkişafında
məhz bu meyarın əsas götürülməsi bizi şeir cildinə girmiş nəzmçilikdən, qafiyə bazlıqdan və odsuzluqdan xilas edə bilər! Bu iş
də milli şeirin yüksəlişini təmsil edən qüdrətli şairlərin əsərləri
nin yüksək keyfiyyətlə tərcümə olunması ciddi əhəmiyyətə ma
likdir.
Şeirin dramatizmini əslində şairin mənəvi qüdrətindən, və
təndaş yanğısından, müasir aləmdə xeyirlə şər arasında gedən
mübarizədə iştirak bacarığından, atəş kəsərindən xəbər verir.
Yalnız öz xalqına, öz milli varlığına möhkəm bağlı olan, ictimai
tərəqqinin ön cəbhəsində addımlamağa qadir sənətkarlar əsl dra
matik şeir nümunələri yarada bilərlər. M.Şeyxzadə, A.Tvardov116
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ski, R.Həmzətov, Q.Quliyev kimi sənətkarların uğurunu təmin
edən cəhətlərdən biri məhz budur... . Şair bədii dramatizmi hansı
yolla əldə edir? Pak və mərd yaşamaqla, ictimai tə-rəqqi uğrunda mübarizədə can yandırmaqla və eybəcərliyin hər növ təzahü
rünə qarşı amansız nifrət bəsləməklə!» Bu mənada X.R.Ulutürkün əksər şeirləri dramatik özəyə malikdir, bu da şairin həyatı
dərin dərkindən irəli gəlmişdir.
M.Şeyxzadə N.Gəncəvi, Ş.Rustaveli, Ə.Nəvai, V.Şekspir,
Z.Babir, Höte, Bayron, Puşkin, Lermontov, T.Şevçenko,
B.Q.Belinski, N.A.Dobrolyubov, Fürqət, M.F.Axundzadə,
A.N.Ostrovski, A.P.Çexov, H.Cavid, C.Cabbarlı, H.H.Niyazi,
M . Qorki, V.Mayakovski, A.Barbüs, S.Vurğun, B.Şou, R.Taqor,
N. Hikmət, K.Çukovski, Aybək, H.Alımcan, Q.Qulam, D.Furmanov və başqaları haqqında elmi-tənqi-di əsərlər yazdığı kimi,
Xəlil Rza da dünyanın ən böyük sənətkarlarından elmi-tənqi-di
məqalələr yazmışdır. Bu baxımdan onun Türk, Qafqaz, Pribaltika, Slavyan və bə-şər bədii fikrinin ən böyük sənətkarları haq
qında həm elmi-tənqidi məqalələri, həm də poetik sözü vardır.
Bu, əlbəttə, X.Rzaya intuitiv olaraq ənənədən - Maqsud Şeyxzadədən gəlmişdir. Hər bir poetik bağlantı poetik ümmanlığa də
lalət etmişdir!
Lirik «Mən», lirik qəhrəman fəallığı, milli və bəşəri hadi
sələrə dərindən nüfuz və müdaxilə, hiss-emosiya, intellektual
keyfiyyət Maqsud Şeyxzadə poeziyasını fər-diləşdirən məziyyətlərdəndir. Bu, ümumən türk poeziyası üçün səciyyəvi olmuş
dur. Xəlil Rzanın poeziyasında da bu ehtizazlı poetik fikir və
mətn-forma təzahürü başlıca keyfiyyətdir. Bu, onun daxili qüru
ru və mənəvi qida zənginliyindən irəli gəlmişdir.
Yalnız milli varlıq deyil, planeti qorumaq üçün narahatlıq,
bəzən, hətta təşviş hissi, bununla birlikdə bəşər mədəniyyətini,
sülhü, qardaşlığı qorumaq əzmi, bəşəri əxlaq ifadəsi Maqsud
Şeyxzadə və Xəlil Rzada kəsişən keyfiyyətdir. Bu təsvir daha
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çox «Vətən tarixinə nəzərin dərinləşməsində, xalqların milli is
tiqlal və səadət uğrunda apardıqları mübarizəyə rəğbətin, həm
rəyliyin güclənməsində, insan taleyinə münasibətin daha dərin
fəlsəfi məzmun kəsb etməsində özünü göstərir» [13].
Maqsud Şeyxzadənin bədii-fəlsəfi idrak dərinliyi, poetik
formaların əlvanlığı, dilin zənginliyi, sərrastlığı, emosionallığı
ilə seçilən üslubu həm də özünə 1920-30-cu illərdə N.Kamal,
T.Fikrət, H.Cavid, V.Mayakovski, N.Hikmət, P.Nerudanı gətir
mişdir. M.Şeyxzadənin poetik ruhuna yaxın olan X.Rza poeziya
sı Namiq Kamalsız, Tofiq Fikrətsiz, H.Cavidsiz, N.Hikmətsiz
ola bilərdimi? Əlbəttə, yox!
X.Rza türk poeziyasının digər qövmləri: Türkiyə, Qazaxı
stan, Türkmənistan, Qırğızıstan, Krım, Sibir türklərinin mədə
niyyəti, ədəbiyyatı və tarixi ilə də bağlı ol-muşdur. Ümumən,
türk poeziyasında Türk, Türküstan, Vətən, Turan adları, ortaq
dili, ortaq məkanı, ortaq fikri, ortaq məramı, ortaq idealı ifadə
etmiş, türkdilli qövmlərin hamısında işlənmiş və işlənməkdədir.
Bu da o deməkdir ki, turançılıq - bu mədəni-iqtisadi məkan bir
liyi, ideal ortaqlığı türk zehniyyətini tarixi şərait olduqca qabart
mış və gizli, aşkar məşğul etmişdir.
Şübhəsiz ki, Xəlil Rzanın özbək poeziyasından uyğunlaşdırmaları (tərcümələri) onun poeziyasına güclü təsir etmişdir.
Biz bunlardan forma və məfkurəcə olanları qismən təzahür etdir
dik.
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AZƏRBAYCAN-ÖZBƏKİSTAN
ƏDƏBİ-MƏDƏNİ ƏLAQƏLƏRİNİN
İNKİŞAFINDA MAQSUD ŞEYXZADƏNİN ROLU
Azərbaycan və özbək xalqlarının ədəbi-mədəni əlaqələri qə
dim bir tarixə malikdir. Bu zəngin və çoxəsrlik əlaqələrin araşdı
rılması və öyrənilməsi müstəqilliyimizin qüdrətlənməsi və çiçək
lənməsi naminə çox vacib və aktualdır.
Görkəmli Azərbaycan dramaturqu və filosofu M.F. Axun
dov vaxtilə “Kəmalüddövlə məktubları” əsərində göstərmişdir ki,
dünya xalqları bir-birindən təcrid olunmuş şəkildə yaşaya bilməz
lər. Hər hansı bir xalqın mədəniyyəti, başqa xalqların mədəniyyət
ləri ilə ünsiyyətdə olmadan inkişaf edə bilməz, həmin mədəniyyət
bütün xalqların əldə etdiyi nailiyyətlər ilə zənginləşməli və bütün
bəşəriyyətin malı olmalıdır (1, 62-65).
Hazırda xalqlar arasındakı mədəni əlaqələrin zəruriliyinə
daha güclü şəkildə ehtiyac hiss olunduğu bir məqamda belə bir
həqiqət üzə çıxır: hansı xalqın mədəniyyəti nə qədər yüksəkdirsə,
onun başqa xalqların mədəniyyətləri ilə əlaqəsi və qarşılıqlı hərə
kəti də bir o qədər intensivdir. Qarşılıqlı ünsiyyət hər bir milli mə
dəniyyətin daha da zənginləşməsi üçün zəmin yaradır, yeni üfüq
lər açır (2, 3).
Azərbaycan Respublikasının sabiq prezidenti, mərhum H.
Əliyev demişdir: “ Bu gün biz böyük sevinc hissi ilə xatırlayırıq
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ki, tarixi köklərimiz Özbəkistanın və Azərbaycanın mütəfəkkirlə
ri, şairləri, alimləri arasında çox sıx dostluq telləri üçün əsas ol
muşdur. Onlar bir-birinə təsir göstərmiş, öz yaradıcılığı ilə bir-bi
rinə kömək etmişlər” ( 3, 62-63).
Özbəkistan Respublikasının mərhum prezidenti İ.Kərimov
1996-cı ilin 27-28 mayında Azərbaycan Respublikasına rəsmi sə
fəri zamanı “xalqlarımızın bir-birinə qarşılıqlı hörməti və qarşılıq
lı köməyi”ni “əcdadlarımızdan irs qalmış böyük sərvət” adlandı
raraq, onu qorumağa və konkret işlərlə möhkəmləndirməyə çağı
raraq, obrazlı şəkildə söyləmişdir: “Özbəklər və azərbaycanlılar
azman ağacın iki budağıdır. Əgər yanındakı budaq boy atmasa,
əgər budaqlar bir-birini tufandan, qasırğadan və digər hücumlar
dan qorumasa, uca və möhkəm olmazlar” (3, s. 55).
20 yaşında qardaş Özbəkistanın paytaxtı Daşkənd şəhərinə
sürgün edilərək yeni məkanda, yeni mühitdə 40 ildən çox zəngin
yaradıcılıq ömrü yaşamış Maqsud Şeyxzadə (1908-1967) Azərbaycan-özbək ədəbi-mədəni əlaqələrinin inkişafında mühüm rol
oynamışdır. Soy kökü ilə Azərbaycanın Qazax rayonunun Salahlı
kəndindən olan şairin yaradıcılığının özbək tədqiqatçısı, akade
mik Naim Karimov yazmışdır: “Bəs onun qələmi hansı ədəbiyya
ta mənsubdur - Azərbaycan ədəbiyyatınamı, yoxsa özbək ədəbiy
yatına? Bu sualın cavabını da Şeyxzadənin qeydlərində oxuyuruq
ki, o, özünü iki xalqın oğlu hesab edir. Maqsud Şeyxzadə hər iki
dildə gözəl yazırdı” ( 4).
M.Şeyxzadə “Özbək sosialist mədəniyyəti tarixinə filosof,
şair, dramaturq, qüdrətli alim, ustad tərcüməçi, görkəmli pedaqoq,
alovlu natiq, yorulmaz ictimai xadim, mahir folklorçu, dilçi, tən
qidçi və ədəbiyyatşünas kimi daxil olmuş, zəngin elmi və bədii irs
qoyub getmişdir. Milliyyətcə azərbaycanlı olan bu şair əsasən özbəkcə yazıb-yaratmış və özbək sovet ədəbiyyatının banilərindən
biri kimi yüksəlmişdir” (5, 217). O, Azərbaycan və özbək xalqları
arasındakı çoxəsrlik dostluq və qardaşlıq tellərinin möhkəmlən
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məsində, ədəbi-mədəni əlaqələrin güclənməsində mühüm rol oy
namışdır.
M. Şeyxzadə sağlığında 24 kitabını görmüş, ölümündən
sonra isə bu rəqəmin sayı daha da çoxalmışdır. Əsərlərinin əksə
riyyəti tanınmış Azərbaycan şairlərinin məhəbbəti ilə doğma dili
mizə çevrilmiş, tədqiqat obyekti olmuşdur. Şairin yaradıcılığını
tədqiq etmiş özbək alimi İbrahim Qafurov onu özbək klassik ədə
biyyatının davamlı sütunlarından biri adlandırmış və M. Şeyxzadənin təkcə şeir, poema, pyes və məqalələrində deyil, bütün yara
dıcılığında iki xalqın adından cəsarətlə danışdığını səmimiyyətlə
söyləmişdir (6, 250-251).
Tədqiqatçı alim İ.Qafurov yazırdı: “Onun şeirlərini oxuyan
da vətənpərvərlik duyğusunun nə qədər güclü və dərin olduğunu
görürük, anlayırıq, heyrətlənirik. Şairimizə bütün ömrü boyu bu
duyğu yar olub, onun qəlbini, qələmini bu duyğu idarə edib. Bəli,
Şeyxzadənin hər şeirinin, hər misrasının vətən sevgisindən doğul
duğunu demiş olsaq, bu mübaliğə olmaz” (7, 58).
M. Şeyxzadə Özbəkistan elm tarixində tanınmış alim və pedaqoq kimi böyük nüfuz sahibi olmuşdur. O, 1938-cu ildən ömrü
nün sonunadək Nizami adına Daşkənd Pedaqoji İnstitutunda özbək ədəbiyyatı tarixindən dərs demişdir. Bir istedadlı alim kimi
cığatay (özbək) klassik ədəbiyyatının banisi Ə.Nəvai irsini mü
kəmməl bilən və tədqiq edən M.Şeyxzadəni nəvaişünaslar özləri
nə ustad hesab etmişlər. Təsadüfi deyildir ki, onun elmi əsərləri
özünün dərin təhlili və sanballılığı ilə bu gün də öz əhəmiyyətini
saxlamaqdadır. M.Şeyxzadənin altıcıldlik “Seçilmiş əsərləri” nin
bir kitabı bütövlükdə Nəvaiyə həsr edilmişdir (6, 251).
O,
özbək tarixini mükəmməl bilirdi. Özbək ədəbiyyatı və
özbək elmi tarixində M.Şeyxzadənin xidmətləri o qədər geniş,
parlaq və çoxşaxəlidir ki, buna görə də, XX əsr özbək ədəbiyyatı
tarixini onsuz təsəvvür etmək çox çətindir.
M. Şeyxzadə tarixi səpkidə qələmə aldığı “Cəlaləddin Mən121
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quberdi” (1944) və üzərində 19 il çalışdığı “Mirzə Uluğbəy”
(1940-1959) pyeslərində dolğun insan xarakterlərinin yüksək poe
ziyasını yaratmaqla, ciddi ictimai hadisələrin fonunda özbək dra
maturgiyasının şah əsərlərini ortaya qoymuşdur.
M.Şeyxzadə yaradıcılığını tədqiq edən Xəlil Rza Ulutürk
yazmışdır: “Özbək dramaturgiyasına M.Şeyxzadənin gətirdiyi ən
böyük keyfiyyət nədir? Şairanəlik! Burada şairanəlik daha çox
müəllifin həyata baxışında, varlığı qavrama və əksetdirmə bacarı
ğında, bədii obrazlar düzümündədir. Buna görə də hər iki pyesdə
hətta remarka və nəsr ilə yazılmış parçalar da şairanədir” (8, 60).
Köhnə ehkamlarla barışmayan və onları yıxmaqdan da çə
kinməyən X.R.Ulutürk “Maqsud Şeyxzadə” (1979), “Maqsud
Şeyxzadənin bədii yaradıcılığı” (1980) kitablarında, “Böyük sənət
xəzinəsi” (1979), “M.Şeyxzadə yaradıcılığında Azərbaycan-özbək ədəbi ənənələri” (1985), “Poeziya - ən böyük milli sərvət”
(1992) kimi elmi məqalələrində və “Azərbaycan-özbək ədəbi əla
qələrinin qüvvətlənməsində M.Şeyxzadənin rolu” adlı doktorluq
dissertasiyasında M.Şeyxzadə yaradıcılığını mükəmməl tədqiq et
məklə bərabər, alim-şair zəkası ilə bəzi tərcümələrin zaylığını da
(məsələn, M.Şeyxzadənin “Mirzə Uluğbəy”, “Cəlaləddin Mənquberdi”, “Daşkəndnamə” əsərlərinin N.Xəzri, E.Borçalı və N.Həsənzadənin tərcümələrində) göstərmişdir. Hətta bununla kifayətlənmə
yərək həmin əsərlərin tərcümələrinə də girişmişdir (9,149-150).
Şair X.R.Ulutürk yazırdı: “Azərbaycan və özbək poeziyası
nı bədii biçim, vəzn və dil bənzəyişindən daha çox fikir və əqidə
ümumiliyi, xalqa və tərəqqiyə xidmət, şərə və irticaya qarşı ardı
cıl mübarizə mövqeyindəki ümumi cəhətlər birləşdirir” (10,6).
Məhz bu yüksək keyfiyyətlərə, humanist və bəşəri
dəyərlərə görə, X.R.Ulutürk tez-tez özbək şairlərinin, o cümlədən,
M.Şeyxzadənin əsərlərinə müraciət edir və onları məharətlə
dilimizə tərcümə edirdi. Onun 110 şairin 216 şeirindən ibarət 327
səhifəlik “Qardaşlıq çələngi”ndə (1982) 19 özbək şairinin 25 şeiri
verilmişdisə, “Turan çələngi”ndə (1992) 31 özbək şairinin 132
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şeiri öz əksini tapmışdı. Bu kitabların hər ikisində M.Şeyxzadə
yaradıcılığına yer verilmişdi (9,148-149).
“Qardaşlıq çələngi”ndə M.Şeyxzadənin “Yuxu” və “Mənim
evlərim” şeirləri verilmişdir (10,187-191).
“Qardaşlıq çələngi”ndəki şeirlər X.Rzanın 30 illik yaradıcı
lıq səbatı, güclü şair iradəsi və ən başlıcası isə poetik enerjisi he
sabına başa gəlmişdir.
Görkəmli tənqidçi, akademik B.Nəbiyevin “Qardaşlıq çə
ləngi” kitabını oxuduqdan sonra heyrətlənərək, “bu, sadəcə tərcü
mə deyil, həqiqi bədii möcüzədir” (11, 72) - söyləməsi heç də tə
sadüfi deyil.
X.R.Ulutürk “Turan çələngi”ndə M.Şeyxzadənin “Cəlaləd
din Mənquberdi”, “Mirzə Uluğbəy” faciələrini və 21 şeirini çap
etdirmişdi (12, 166-485). Kitabdakı bu tərcümələrin uğurlu cəhəti
onda idi ki, onlar körpü dillərdən deyil, birbaşa orijinaldan çevril
mişdilər.
XX əsrin 60-cı illərindən başlayaraq Azərbaycan mətbua
tında M.Şeyxzadənin əsərlərinə geniş yer verməyə başladılar. Bu
da ölkədə ictimai-siyasi sahədə birbaşa mülayimləşmə ilə bağlı
idi. Milli şüurun oyanışı prosesi gedir, dost, qardaş xalqlar arasın
da ədəbi-mədəni əlaqələr genişlənir, milli kökə, milli varlığa bağ
lılıq güclənirdi.
1960-cı ilin martında Özbəkistanda Azərbaycan ədəbiyyatı
həftəsi keçirilmişdi. Buna cavab olaraq 1960-cı il mayın 5-dən
11-dək Azərbaycanda özbək ədəbiyyatı həftəsi olmuşdur. Həftə
ilə əlaqədar Özbəkistandan Bakıya 12 yazıçı və artistlərdən ibarət
böyük bir nümayəndə heyəti gəlmişdi. Nümayəndələr arasında
M.Şeyxzadə də var idi.
Daşkənddə Azərbaycan ədəbiyyatı həftəsi ilə əlaqədar
Azərbaycan Dövlət nəşriyyatı Q.Qulam, M.Şeyxzadə, H.Qulam
və başqalarının - cəmi 23 müəllifin əsərlərindən ibarət “Özbək
şeirləri” adlı məcmuə nəşr etmişdi (13).
123

Anadan olmasının 110 illiyi münasibətilə
məruzələr, məqalələr və fotolar toplusu
Tənqidçi alimlərdən B.Nəbiyev “Qardaş xalqın töhfəsi”
(14, 220-224) və Q.Xəlilov “Dostluq töhfəsi” (15) məqalələrində
“Özbək şeirləri” ndə toplanmış əsərlərin bədii məziyyətlərindən
bəhs edirdilər.
Ədəbiyyat həftəsinin ədəbi əlaqələrin inkişafında mühüm
rolunu yüksək dəyərləndirən tənqidçi alim B.Nəbiyev “Qardaş
xalqın töhfəsi”ndə yazırdı: “Daşkənddə Azərbaycan ədəbiyyatı
həftəsinin keçirilməsi, hər iki xalqın mədəni həyatında əlamətdar
hadisə olmaqla yanaşı, xalqlarımızın ədəbi əlaqələri tarixində də
yeni və zəngin bir səhifə açır. Hər iki respublikada keçiriləcək
qarşılıqlı ədəbi gecələr, sənətkarlarımızın mütəqabil görüşləri, də
rin məzmunlu geniş məqalələr yazılması, maraqlı məruzə və mü
hazirələr oxuması, nəhayət, özbək və Azərbaycan ədəbiyyatı nü
munələrinin Bakıda və Daşkənddə tərcümə edilib kütləvi surətdə
buraxılması təqdirəlayiqdir” (14, 220).
B.Nəbiyev M.Şeyxzadənin məcmuədəki şeirindən bəhs
edərkən yazırdı: “Maqsud Şeyxzadə Özbəkistanın klassik nüma
yəndələrindən Molla Toyçunun ustadlığından danışarkən, onun
Füzuli qəzəllərini böyük bir məhəbbətlə oxuduğunu təsvir edərək
yazır:
Azəri oğlunun şirin qəzəli,
Dindirir bir özbək nəğməkarını.
Nəğmənin dadlısı, şeirin gözəli,
Yaşadır insanın arzularını.
Biri - dörd əsrlik aşiq, dərdmənd.
Eşqin yollarında səbrli yolçu.
İkincisi - nəğməsi göylərə bülənd
Toylar yaraşığı, ləğəbi Toyçu.
Bəlkə də Toyçunu Füzuli eşqi
Belə yana-yana dindirir yenə.
(14,222-223)
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Azərbaycanda özbək ədəbiyyatı həftəsinin iştirakçıları ilə
Azərbaycan Dövlət Universitetində, Dəniz neftçilərinin mədəniy
yət evində, Sumqayıt boru-prokat zavodunda, sintetik-kauçuk za
vodunda və C.Cabbarlı adına Kirovabad (indiki Gəncə) Dram
Teatrında çox maraqlı və yaddaqalan görüşlər olmuşdur. Həmin
günlərdə Maqsud Şeyxzadənin “Əkə” (tərcümə edən İ.Soltan) şei
ri (16) və “Qardaşlıq ailəsi”ndə məqaləsi mətbuatda çap olunmuş
du. Məqalədə M.Şeyxzadə yazırdı: “Azərbaycan və Öbəkistan
xalqlarının mədəni əlaqələri əsrlərdən bəri çox-çox imtahanlardan
keçmişdir. Nizaminin dastanları, Füzulinin həzin sevgi nalələri,
Sabirin satirik qəhqəhələri və yumşaq təbəssümləri əsrlərdən bəri
özbək xalqı arasında hörmətlə yad edilmiş və dillər əzbəri olmuş
dur. Lakin bu qədim dostluq sovet dövründə yeni bir mahiyyət,
yeni bir məna kəsb etmiş, daha da möhkəmlənmişdir.
Bu ilin (1960) mart ayında Daşkənddə keçən Azərbaycan
ədəbiyyatı həftəsi doğma Azərbaycan ədəbiyyatını özbək xalqına
daha çox sevdirdi. Bu gün Səməd Vurğunun coşqun şeirləri, Sü
leyman Rüstəmin ürəkdən gələn sözləri, Mirzə İbrahimovun geniş
həyat lövhələrini əks etdirən romanları, Mehdi Hüseynin cəsarətli
məsələlər qaldıran kitabları hər bir özbək yazıçısının şəxsi kitab
xanasında şərəfli yer tutur” (17).
M.Şeyxzadənin “Azərbaycan” jurnalının “Qardaş xalqlar
ədəbiyyatından” başlığı altında çap etdirdiyi “Öz vaxtında olma
dı”, “Bu qəsr kimindir?”, “Köhnə dostla görüş” və “Çay” şeirləri
ictimai mahiyyəti və yüksək fikir tutumu ilə seçilirdi (18, 200
202).
60-cı illərdə Daşkənddə “Bakı günü” və Bakıda “Daşkənd
günü” keçirmək gözəl bir ənənə halını almışdı. 1962-ci ilin sen
tyabrında Daşkənddə “Bakı günü” uğurla keçirilmişdi. Buna ca
vab olaraq,1962-ci il oktyabrın 13-də Bakıda “Daşkənd günü”
başladı. “Daşkənd günü”ndə Azərbaycan dövlət Filarmoniyasında
“Dostluq gecəsi”, Dənizkənarı parkda “Dostluq estafeti”, qonaq
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ların şəhər ictimaiyyətinin nümayəndələri, məktəblilərlə görüşü,
Azərbaycan ədəbiyyatından və özbək yazıçılarının Azərbaycan
dilinə tərcümə olunmuş əsərlərindən ibarət kitab sərgisi, Özbəki
stan və Azərbaycanın incəsənət ustalarının “Dostluq konserti” ke
çirilmiş və Bakı şəhərinin kino-teatrlarında “Özbəkfilm” studiya
sının istehsal etdiyi sənədli, habelə bədii filmlər göstərilmişdir.
Bakıda “Daşkənd günü”ndə M.Şeyxzadənin “Ən vacib mə
sələ” şeiri şair Q.Qasımzadənin tərcüməsində çap olunmuşdu (19).
1964-cü ilin sentyabrında Özbək sovet ədəbiyyatının gör
kəmli nümayəndəsi M.Şeyxzadə ilə Nizami adına Azərbaycan
ədəbiyyatı muzeyində məktəblilər, elmi işçilər və ali məktəb tələ
bələrinin görüşü olmuşdur. Görüşü giriş sözü ilə açan muzeyin el
mi hissə üzrə direktor müavini A.Zeynalov M.Şeyxzadənin həyat
və fəaliyyəti haqqında danışmışdır. Sonra M.Şeyxzadə özbək və
Azərbaycan xalqlarının tarixi dostluğundan, ədəbi əlaqələrindən
söhbət açmış, iştirakçıları yaradıcılıq planları ilə tanış etmiş və
yeni şeirlərini oxumuşdur (20).
1967-ci il fevralın 19-da müasir özbək ədəbiyyatının gör
kəmli simalarından biri, şair və dramaturq, alim və publisist, tər
cüməçi və pedaqoq olan Maqsud Məsum oğlu Şeyxzadə dünyası
nı dəyişdi. Azərbaycan Yazıçıları İttifaqının Rəyasət Heyəti bu
kədərli gündə Özbəkistan Yazıçıları İttifaqına başsağlığı teleqra
mı göndərmiş, mətbuatda nekroloq dərc etmiş və mərhumun xati
rəsinə hörmət əlaməti olaraq onun “22 aprel, 1870” və “Yeddilik
balladası”nı şair Xəlil Rzanın tərcüməsində dərc etdirmişdi (21).
1967-ci ildə Azərbaycanda Özbəkistan SSR günləri ilə əla
qədar M.Şeyxzadənin “Şair və kainat” (22) və “Atmaca. Ballada”
(23) şeirləri çap olunmuşdu. Hər iki şeiri dilimizə şair X.Rza tər
cümə etmişdi.
M ən tufan içində dünyaya gəldim.
Doğuldum inqilab ərəfəsində.
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Bəlkə buna görə əbədi bahar
Yaşayır qəlbimin hər zərrəsində.
- deyən şair M.Şeyxzadənin doğulduğu Ağdaş rayonunda 1968-ci
ilin martında xatirə gecəsi keçirilmişdir. Ağdaşlılar öz
həmyerlilərinin xatirəsini əbədiləşdirmişdilər. Vaxtı ilə Maqsud
Şeyxzadənin yaşadığı küçəyə və şəhərdəki internat-məktəbə
sənətkarın adı verilmiş, onun evinə xatirə lövhəsi vurulmuşdur.
M.Şeyxzadənin xatirə gecəsin ə onun anası Fatma xanım,
bacısı Səidə xanım, qardaşı Nazim Seyxov və başqa qohumları,
uşaqlıq yoldaşları, qələm dostları toplaşmışdılar.
Ağdaş mədəniyyət evində keçirilən yığıncağı Ağdaş Rayon
Partiya Komitəsinin katibi F.Hacıyev açmış, Azərbaycan EA-nın
müxbir üzvü, professor H.Araslı şairin həyat və yaradıcılığı haq
qında məruzə etmiş, şairin məktəb yoldaşları, respublikanın xalq
artisti, bəstəkar Səid Rüstəmov, Azərbaycanın xalq rəssamı İsma
yıl Axundov və başqaları xatirələrini söyləmiş, şairlərdən Əliağa
Kürçaylı M.Şeyxzadəyə həsr etdiyi şeirini, Xəlil Rza isə M.Şeyxzadədən Azərbaycan dilinə tərcümələrini oxumuşlar.
Xatirə gecəsinin iştirakçıları Nizami adına Azərbaycan
Dövlət Ədəbiyyat Muzeyi tərəfindən təşkil olunmuş səyyar sərgi
yə tamaşa etmiş və sonda M.Şeyxzadənin ssenarisi əsasında çəkil
miş “Uluğbəyin ulduzu” filminə baxmışlar (24).
1968-ci il fevralın 17-19-da qardaş Özbəkistanda M.Şeyx
zadənin vəfatının bir illiyi münasibəti ilə respublikada Şeyxzadə
günləri keçirilmişdir. M.Şeyxzadənin xatirə günlərində Azər
baycan Yazıçıları İttifaqını filoloji elmlər doktoru, professor Ab
bas Zamanov təmsil etmişdir.
M.Şeyxzadə günləri özbək yaradıcı ziyalılarının əsil ədəbi
bayramına çevrilmişdi. Özbəkistanın radio və televiziya redaksi
yaları sevimli sənətkarın mənalı həyatına, zəngin yaradıcılıq yolu
na dair maraqlı verilişlər hazırlamış, qəzetlər yazıçının xatirəsinə
ithaf olunmuş səmimi şeirlər, onun ədəbi irsini məhəbbətlə təhlil
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edən məqalələr vermişdilər. Həmin şeir və məqalələrin maraqlı və
diqqəti cəlb edən başlıqları var idi: “Şeirimizin camalı”, “Elmimi
zin kamalı”, “Ustadsız bir il”, “Ustadı xatırlarkən”, “Ustadı dinlə
diyim günlər” və s.
Özbəkistan Dövlət Nəşriyyatı 1968-ci ildə M.Şeyxzadənin
əsərlərinin altı cildliyinin nəşrini nəzərdə tutmuşdu (25).
M.Şeyxzadə günlərində şair X.Rzanın tərcüməsində mərhum
şairin “Əkə” və “Onu xatırlarkən” şeirləri çap olunmuşdu (26).
1968ci ilin dekabrında Özbəkistanda M.Şeyxzadə günləri
çərçivəsində Maqsud Şeyxzadənin anadan olmasının 60 illiyi münasibətiylə Nizami adına Daşkənd Dövlət Pedaqoji İnstitutunda
xüsusi elmi konfrans keçirilmişdir. Konfransda institutun rektoru,
professor Ş.Abdullayev giriş sözü söyləmiş, Azərbaycan Dövlət
Ədəbiyyat Muzeyinin direktoru, filoloji elmlər doktoru, professor
A.Zamanov “Maqsud Şeyxzadənin ilk yaradıcılıq dövrü” mövzu
sunda məruzə etmişdir. O, yubiliyarın Azərbaycandakı ədəbi fəa
liyyətindən danışmış, ədibin geniş oxucu kütləsinə məlum olma
yan “Nərimanov haqqında xalq masalı” adlı hekayəsi barədə ma
raqlı məlumat vermişdir.
Konfransın bölmə iclaslarında çıxış edən dosentlərdən
N.Mollayev, H.Həmidi, A.Babaxanov, S.İbrahimova, S.Turabəyov, İ.Tursunov, filoloji elmlər namizədlərindən K.Rzayeva,
H.Həmidov, M.Zakirov və başqaları M.Şeyxzadənin həyat və sə
nət yolunu müxtəlif mövzular üzrə nəzərdən keçirmiş, onu şair,
alim, tərcümə ustası, dramaturq kimi yüksək qiymətləndirmişlər.
Həmin gün institutda, həm də yubilyarın xatirəsinə həsr
edilmiş təntənəli gecə olmuşdur. Gecədə M.Şeyxzadə barədə ma
raqlı məruzə dinlənilmiş, xatirə söylənilmiş və şairin əsərləri əsa
sında hazırlanmış ədəbi kompozisiya göstərilmişdir (27).
1969cu ildə Azərbaycan mətbuatında şairlərdən Nəbi Xəz
rinin tərcüməsində “Uluğbəy” adlı mənzum faciəsinin beşinci şə
kili (28), şair Ağacavad Əlizadənin tərcüməsində “Dəniz təbiəti”,
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“Məsəl və vüsal”, “Qafura məktub” (29, 52-55) şeirləri, Daşkənd
Pedaqoji İnstitutunun dosenti Natan Mollayevin “ Sənətkar unu
dulmur” elmi məqaləsi (29,50-51) və Xəlil Rzanın tərcüməsində
“Yuxu” şeiri çap edilmişdi (30, s. 183).
1970-ci ildə Azərbaycan Yazıçıları İttifaqı böyük özbək şai
ri M.Şeyxzadənin 70 illiyini qeyd etmək üçün onun seçilmiş əsər
lərini iki cilddə nəşr etmək haqqında qərar qəbul etdi. 1972-ci ildə
M.Şeyxzadənin seçilmiş əsərlərinin birinci cildi Azərnəşr tərəfin
dən buraxıldı. Tədqiqatçı alim Azad Nəbiyev “İki xalqın oğlu”
məqaləsində M.Şeyxzadənin “Seçilmiş əsərləri”nin birinci cildinə
daxil olan əsərlərini ətraflı təhlil edir, uğurlu tərcümələrlə yanaşı,
burada bəzən Şeyxzadə poeziyasının ümumi ruhu və ahəngi ilə
səsləşməyən zəif tərcümələrə də toxunur.
Birinci cildə filoloji elmlər doktoru, professor Abbas Zamanovun yazdığı müqəddimədə müasir özbək sovet ədəbiyyatında
M.Şeyxzadənin mövqeyi barədə dediyi aşağıdakı fikrə xüsusi
önəm verir: “Maqsud Şeyxzadə klassik ədəbi ənənə ilə müasirliyi
öz yaradıcılığında birləşdirən sənətkarlardandır. Həyat, real insan,
birinci növbədə isə vətən eşqi, vətənin keçmişinin, bu gününün və
gələcəyinin yüksək bədii tərənnümü Şeyxzadə yaradıcılığının əsas
leytmotivləridir. Məhz bu xüsusiyyətlər onu müasir özbək ədə
biyyatını yaradan görkəmli simaların sırasına çıxarmışdır” (31).
“Özbək ədəbiyyatının “Şekspiri” M.Şeyxzadə N.Gəncəvi,
M.Füzuli, M.F.Axundov, A.S.Puşkin, M.Lermontov, V.Şekspir,
İ.Höte, C.Bayron, Ş.Rustaveli və bir sıra başqa dünya klassikləri
nin əsərlərini məharətlə özbək dilinə tərcümə etmişdir.
Azərbaycan-özbək ədəbi əlaqələri ilə müntəzəm məşğul
olan filologiya elmləri doktoru Almaz Ülvi “Azərbaycan-özbək
(cığatay) ədəbi əlaqələri” kitabında ədəbi əlaqələr müstəvisində
Maqsud Şeyxzadə taleyi və yaradıcılığına diqqət yetirmiş, özbək
tarixi faciə janrı və Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı problemlərinə
aydınlıq gətirmişdir (32, s. 238-256).
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1988ci ilin oktyabrında Bakıda M.Maqomayev adına Azər
baycan Dövlət Filarmoniyasında böyük söz ustası M.Şeyxzadənin
anadan olmasının 80 illiyinə həsr olunmuş yubiley gecəsi keçiril
mişdir. Bu tədbirdə Azərbaycan ədəbiyyatının xadimləri ilə bəra
bər Özbəkistan və Tacikistanın yazıçılar ittifaqlarının nümayəndə
ləri də iştirak etmişlər.
Gecəni giriş sözü ilə Azərbaycan Yazıçılar İttifaqı idarə he
yətinin birinci katibi Anar açmış, filologiya elmləri doktoru Q.Qasımzadə M.Şeyxzadə barədə söz söyləmiş, sonra Azərbaycan
SSR EA-nın müxbir üzvü A.Zamanov, Azərbaycanın xalq yazıçı
sı, Sosialist Əməyi Qəhrəmanı M.İbrahimov, Özbəkistanın xalq
şairi Şükrullo, Azərbaycanın xalq şairi B.Azəroğlu, X.Rza, özbək
ədəbiyyatçıları Pirimqul Qədirov, Camal Kamal, Məhəmməd Əli,
Mövsüm Zakirov, tacik ədəbiyyatşünası Vəli Səmədov və b. şai
rin zəngin və çoxcəhətli yaradıcılığından danışmışlar (33).
Böyük özbək şairi və dramaturqu M.Şeyxzadənin 80 illik
yubileyi onun vətəni Ağdaş rayonunda da keçirilmişdir. Rayon
sakinləri adından qonaqları Ağdaş Rayon Partiya Komitəsinin bi
rinci katibi M.Əsədov səmimi salamlamış, Azərbaycan Yazıçılar
İttifaqı idarə heyətinin katibi H.Abbaszadə M.Şeyxzadənin ədəbi
irsinə respublikamızda göstərilən oxucu marağından, özbək və
Azərbaycan xalqlarının ədəbi dostluğunda şairin xidmətlərindən
söz açmışdır. Özbək yazıçılarından Pirimqul Qədirov, Məhəm
məd Əli, Möhsün Zakirov, Camal Kamalov, Azərbaycan yazıçısı
və tənqidçilərindən Q.Qasımzadə, F.Kərimzadə, T.Mahmud,
A.İbrahimov da M.Şeyxzadə yaradıcılığından danışmışlar.
Qonaqlar şairin doğulduğu evə getmiş, yubilyarın adını da
şıyan Ağdaş internat məktəbində də olmuşlar (34).
1989cu ildə Ağdaşda M.Şeyxzadənin ev muzeyi yaradıldı.
Muzeyin fondunda 217 eksponat vardır. Fond əsasən görkəmli
ədibin kitablarından, şəxsi əşyalarından, fotolardan və haqqında
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olan məqalələrdən ibarətdir. Muzeydə müxtəlif səpkili mədənikütləvi tədbirlər həyata keçirilir (35).
2003-cü il noyabrın 13-də Özbəkistan Yazıçılar İttifaqında
özbək ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi M.Şeyxzadənin ana
dan olmasının 95 illiyi münasibətilə xatirə gecəsi keçirilmişdir.
Gecəni giriş sözü ilə açan Özbəkistan Yazıçılar İttifaqının sədri
Abdulla Aripov M.Şeyxzadənin özbək poeziyası və dramaturgi
yasının inkişafındakı xidmətlərindən danışmışdır. Sonra çıxış
edən yazıçı və şairlər onun insani keyfiyyətlərindən, pedaqoji fəa
liyyətindən, özbək ədəbiyyatının inkişafına verdiyi töhfədən söz
açmışlar.
Yığıncaqda xüsusi qeyd edilmişdir ki, Özbəkistan Preziden
ti İ.Kərimovun fərmanı ilə M.Şeyxzadənin “Böyük xidmətlərə
görə” ordeni ilə təltif olunması onun əsərlərinə və şəxsiyyətinə
verilən böyük dəyərdir (36).
Daşkənddə M.Şeyxzadənin altıcildlik əsərləri çap olunmuş
dur. 2006-cı ilin yanvarında “Özbəkistan” telekanalında M.Şeyx
zadənin “ Mirzə Uluğbəy” faciəsi əsasında çəkilmiş eyni adlı altı
hissəli videofilmin təqdimatı olmuşdur.
Qədim Səmərqənd şəhərində çəkilən bu filmin ssenari
müəllifi və rejissoru Tacıbəy İsmayılovdur. Videofilmdə əsasən
Həmid Əlimcan adına Səmərqənd Dövlət Musiqili Dram Teatrı
nın aktyorları çəkilmişlər (37).
2010-cu ilin iyununda N.Gəncəvi adına Daşkənd Dövlət
Pedaqoji Universiteti Maqsud Şeyxzadə haqqında “Zamanın mü
təfəkkiri” kitabını özbək dilində nəşr etdirmişdi.
Kitabda şairin dostları, şeyxzadəşünas alimlər və onun tələ
bələrinin görkəmli ədib haqqında məqalələri və xatirələri toplan
mışdır.
Kitab Özbəkistanın xalq şairi Abdulla Aripovun məqaləsi
ilə açılır. Burada Universitetin rektoru, professor Fazliddin Xaydarovun materiallarına da yer verilmişdir.
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Özbəkistanın xalq yazıçısı Şükrullo özbək ədəbiyyatının
klassikinə çevrilmiş Maqsud Şeyxzadəni “Özbək ədəbiyyatının
Şekspiri” adlandırmışdır.
Kitabda xatırladılırdı ki, Özbəkistan Prezidenti İ.Kərimovun Fərmanı ilə Maqsud Şeyxzadə ölümündən sonra “Böyük xid
mətlərə görə” ordeni ilə təltif edilmiş və 2008-ci ildə ədibin 100
illik yubileyi Daşkənddə çox yüksək səviyyədə qeyd olunmuşdur.
“Zamanın mütəfəkkiri” kitabının tərtibçisi və məsul redak
toru Universitetin müəllimi, filologiya elmləri doktoru, professor
Həmidcan Həmidi M.Şeyxzadənin sevimli tələbəsi olmuşdur
(38).
Görkəmli şair və dramaturq M.Şeyxzadənin ədəbi irsinin
öyrənilməsi və geniş təbliğ olunmasında 27 sentyabr 2010-cu il
tarixində Daşkənddə yaradılmış H.Əliyev adına Azərbaycan Mə
dəniyyət Mərkəzinin mühüm rolu olmuşdur.
Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin layihəsi əsasında Maqsud Şeyxzadənin anadan olmasının 110 illiyi ilə əlaqədar Daş
kənddə çap olunmuş “Özbək şeir çələngi” adlı kitabda M. Şeyxzadənin “Bir zamanlar” və “Bahar yağışı” adlı şeirləri özbək və
Azərbaycan dillərində yer almış, Özbəkistan- Azərbaycan Dost
luq Cəmiyyəti ilə birgə Nizami adına Daşkənd Dövlət Pedaqoji
Universitetində şairin yaradıcılıq gecəsi keçirilmiş və Mədəniyyət
Mərkəzinin “Dostluq muzeyi”ndə şairə həsr olunmuş bölmənin
yaradılmasına başlanmışdır (39).
2018-ci ildə Daşkənddəki H.Əliyev adına Azərbaycan Mə
dəniyyət Mərkəzinin təşəbbüsü ilə özbək ədəbiyyatının klassiki,
şair, dramaturq, tərcüməçi M.Şeyxzadənin anadan olmasının 110
illiyi münasibətilə “İki xalqın qüruru” adlı sənədli film hazırlan
mışdır. Filmin rejissoru Özbəkistanda yaşayan azərbaycanlı soy
daşımız Eldar Məmmədovdur. Filmdə arxiv materiallarından isti
fadə edilmiş, onun yaradıcı heyəti ədibin vətəni Azərbaycanda ol
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muş, şairin doğulduğu Ağdaş rayonuna gedərək bir sıra maraqlı
məlumatlar əldə edib, müsahibələr lentə almışlar.
Daşkənddəki Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin direktoru
Samir Abbasov filmdən söhbət açarkən demişdir ki, filmin çəkil
məsində əsas məqsəd Maqsud Şeyxzadə irsini təbliğ etmək, habe
lə xalqlar arasında dostluq əlaqələrinin daha da genişlənməsinə
dəstək olmaqdır. Sənədli materialların, həm də bədii parçaların
yer aldığı filmdə M.Şeyxzadənin həyat və yaradıcılığı, onun
Azərbaycan və özbək xalqlarının ədəbiyyatlarına verdiyi töhfə,
yaratdığı ölməz əsərlər öz əksini tapmışdır (40).
2018-ci il noyabrın 7-də M.Şeyxzadənin anadan olmasının
110 illiyi münasibətilə Ağdaş rayon Mədəniyyət Mərkəzində şai
rin ev muzeyinin və Ağdaş Mərkəzi Kitabxana Sisteminin təşki
latçılığı ilə tədbir keçirilmişdir.
Ağdaş Mədəniyyət Mərkəzinin xalq teatrının ifasında dra
maturqun “Cəlaləddin Mənquberdi” dramından bir pərdə nümayiş
olunmuş, “Gənclik” instrumental ansamblının hazırladığı konsert
proqramı təqdim edilmişdir (41).
Tanınmış dramaturqun 110 illiyi münasibətilə Daşkənd və
Bakıda Beynəlxalq elmi konfranslar, habelə M.Şeyxzadəyə həsr
edilmiş “İki xalqın iftixarı” (bu, əvvəlcə “İki xalqın qüruru” kimi
adlanmışdı) adlı sənədli filmin və “Özbək şeir çələngi” adlı kita
bın təqdimatı keçirilmişdir.
2018-ci il dekabrın 14-də Daşkənddə təşkil olunmuş tədbir
Daşkənddəki H.Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi,
Özbəkistan MEA-nın Nəvai adına Ədəbiyyat İnstitutu, habelə
M.Şeyxzadənin uzun illər fəaliyyət göstərdiyi Nizami adına Daş
kənd Dövlət Pedaqoji Universitetinin təşkilatçılığı və ÖzbəkistanAzərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin dəstəyi ilə keçirilmişdir.
Daşkənddə M.Şeyxzadəyə həsr olunmuş elmi konfransda
Özbəkistan ədəbiyyatı və elminin tanınmış simaları- akademiklər
Naim Kərimov, Bəxtiyar Nəzərov, tanınmış ədəbiyyatşünas alim
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lər Nurbay Cabbarov, Həmdulla Həmidi, Həmdulla Baltabayev,
Babaxan Şərif və b. məruzələrlə çıxış etmişlər (42).
Tədbirdə çıxışçılar Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin
Özbəkistanda gördüyü işlərdən bəhs etdilər: “Əgər Mərkəz yaran
masaydı və bu günkü fəaliyyəti olmasaydı Maqsud Şeyxzadə haq
qında olan bu filmi də izləyə bilməzdik. H.Əliyev adına Azərbay
can Mədəniyyət Mərkəzi Özbəkistanda böyük işlər görüb. Tək bu
film deyil, orada böyük bir tərcümə mərkəzi də yaradılıb. Mərkəz
Azərbaycan ədəbiyyatının özbək dilinə çevrilməsi və orada tanı
dılması, eləcə də Özbəkistan ədəbiyyatının Azərbaycan dilinə
çevrilməsi və tanıdılmasına xidmət edir. Bu, M.Şeyxzadənin o
vaxt əsasını qoyduğu həmin körpünün davamıdır” (43).
Maqsud Şeyxzadənin 1978-ci ildə 70, 1988-ci ildə 80,
2003-cü ildə 95 və 2018-ci ildə 110 illiyi təntənə ilə qeyd edilmiş
dir. Çox onilliklər keçəcək, lakin, o, iki xalqın yaddaşında ədəbi
yaşayacaqdır. Çünki o, əbədiyyət ömürlüdür, ölməzdir.
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İsmayıl UMUDLU
Şair, publisist

“ŞEİRİN DÖVLƏT QUŞU QONDU BAŞIMA”...
Belə bir səadətin nəsib oluğu
şair M aqsud Şeyxzadə haqqında söz
Bu tədbir, əslində, ölkəmiqyaslı bir ədəbi mərasim şəklini
almalı idi, lakin bizim mədəniyyət və ədəbiyyat məsələləri ilə
məşğul olan məmurların bürokratlığı ucbatından bir qədər dar
çərçivədə keçirildi və geniş ictimaiyyət bu hadisə barədə müfəssəl
surətdə məlumatlandırılmadı. Heç də kiçik hadisə deyildi: Özbə
kistan Cümhuriyyətinin prezidenti İslam Kərimovun «Özbək milli
mədəniyyətinin inkişafına böyük töhfələr vermiş ədəbiyyat və in
cəsənət xadimlərinin ölümündən sonra təltif olunması haqqında»
fərmanı çərçivəsində Maqsud Şeyxzadə - fenomenal ədəbi şəx
siyyət kimi tanınan bizim böyük eloğlumuz ölümündən sonra
«Böyük xidmətlərə görə» ordeni ilə təltif edilmişdi. Amma çoxçox təəssüflər olsun ki, bu diqqətəsayan hadisə ötən cümə günü
«Azərbaycan» otelində keçirilmiş bir mərasimlə məhdudlaşdı.
Özbəkistanın ölkəmizdəki səfiri Abduqafur Abdurahmanov cə
nabları öz ölkəsi adından ordeni şairin hazırda Bakıda yaşayan
doğmalarının da iştirakı ilə qızı Alimə xanıma təqdim etdi.
Adının mənasi «xoşbəxt» deməkdir
... Maqsud kim idi, necə olmuşdu gedib Özbəkistana çıx
mışdı, necə olmuşdu bir vaxtlar deyildiyi kimi, «özbək sovet ədə
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biyyatı»nm, indiki dillə desək, «yeni özbək ədəbiyyatı»nın banilə
rindən biri məqamına yüksələ bilmişdi, nə cür olmuşdu bir filo
sof-şair, orijinal dramaturq, qüdrətli alim, ustad tərcüməçi, mahir
dilçi, görkəmli pedaqoq olmuşdu - bütün bunlar barədə həm ilk
vətəni Azərbaycanda, həm ikinci və bəlkə də birincidən ona daha
doğma, daha məhrəm olan, onu birincidən daha dərin bir məhəb
bətlə sevmiş Özbəkistanda - bizlərin də atayurd saydığı bu ulu di
yarda çox yazıblar və yenə də yazırlar.
Amma qeyd olunmayanlar da var və istərdik oxucularımızı
bu böyük insanımızın həyatının bəzi başqa, bəlkə də rəsmi bio
qrafiyasından az maraqlı olmayan tərəflərindən söz açaq.
...Onlara Qazağın qədim Salahlı kəndində «Şıxıoğulları»
deyilirdi və bu nəslə mənsub ailələr Orta Salahlıda indi də yaşa
yırlar. Maqsudun atası bu kənddən pərvazlanmışdı. Uç qardaş idi
lər. Böyük qardaş Qasım həyatdan tez getmişdi, Əsəd isə çox ya
şamışdı. Kiçikləri Məsim Mustafa oğlu Şıxıyev (1879 - 1953) bu
nəsildə ilk rus təhsili görmüş adam idi və kənddəki rus-tatar mək
təbini bitirdikdən sonra uzaq qohumlarından birinin həvəsləndirməsi ilə Tiflis Mixaylovsk xəstəxanası yanında üçillik feldşerlik
məktəbini 1901-ci ildə həmkəndlisi Məcid bəy Vəkilovla bir yer
də bitirmişdi. O, Yelizavetpol (Gəncə) quberniya idarəsinin hesa
bına oxumuşdu və haraya göndərsələr, gedib orada işləməli idi.
Gənc feldşer ilk iş yeri olan Qazaxda 1904-cü ilin noyabrınadək işlədi, sonra onu quberniyanın Nuxa qəzasına göndərdilər.
Ömür-gün yoldaşı - əslən Qazağın Kəmərli kəndindən olan Fat
ma xanımla bu illərdə evləndi. Qızla onun Tiflis qızlar gimnaziya
sında oxuduğu vaxtlar tanış olmuş, toyları da elə bu şəhərdə ol
muşdu və bu toyda oxuyan xanəndələri dostu Müslüm Maqoma
yev tapıb gətirmişdi...
Feldşer Məsim Şıxıyevin sonrakı həyatı Nuxa, bir müddət
Ərəş qəzası, yenidən Nuxa, daha sonra Ərəş qəzası ilə bağlı ol
muşdu. Ailəsi isə bu zamanlar Ərəş qəza mərkəzi Ağdaşda yaşa
139

Anadan olmasının 110 illiyi münasibətilə
məruzələr, məqalələr və fotolar toplusu
yırdı və övladları - Maqsud (1908, 7 noyabr), Safurə (1910),
Fuad (1913 - 77), Nazim (1919 - 78) və Səidə (1921) həyata göz
lərini o zamanın bu balaca əyalət şəhərciyində açmışdılar.
Bir fakt onun taleyində müsbət rol oynamışdı: Məsim hələ
Tiflisdə oxuyarkən sonralar dövlət xadimi olmuş Serqo Orconikidzenin qardaşı vasitəsilə onunla tanış olmuşdu və 1924-cü ildə
Serqonun təklifi ilə Moskva Dövlət Universitetinin tibb fakültəsi
nə daxil olmuş, buranı 1928-ci ildə müvəffəqiyyətlə bitirib terapevt ixtisası ilə Ağdaşa qayıtmışdı. Elə burada da 1937-ci ilədək
rayon xəstəxanasında baş həkim işlədi.Hazırda Bakıda yaşayan
80 yaşlı qızı Səidə xanım danışır:
- Tək Ağdaş yox, bütün qonşu rayonlarda belə, həkimlərin
barmaqla sayıldığı bir vaxtlar atam fədakarcasına, gecə-gündüz
bilmədən, həyatın ona mənimsətmiş olduğu fitri tibbi təcrübəsi ilə
minlərlə adamı həyata qaytarmışdı. O tərəflərdə onun böyük hör
məti vardı və ona bir kəndli oğlu olsa da, «bəy» deyə müraciət
olunurdu. Yoxsul pasiyentlərə resept yazanda adətən arasına dər
man pulu da qoyardı və xəstənin etirazlarına baxmayaraq, bu pulu
təkidlə onun cibinə qoyardı. Siyasətə qətiyyən qarışmazdı . Bizi
çox sevərdi. Axşamlar qardaşlarımla şahmat oynardı, mütaliəni
sevərdi.
Sonra Bakıya köçdülər, amma şəhərdə yamanca darıxırdı,
odur ki, Ələtdə dəmiryol xəstəxanasında işə düzəldi, müharibə
vaxtı Bakı - Culfa dəmir yolunda orta məsafədə yerləşən Saatlıda
işləməyə başladı. Səidə xanım deyir ki, Səməd Vurğun hər dəfə
Muğana ova gedəndə atama baş çəkər, bir-iki gün onun qonağı
olar, iki həmkəndli oturub saatlarla keçmişlərdən söhbət edərdilər.
Məsim Şıxıyev Saatlıda 1953-cü il sentyabrın 10-da geniş
infarktdan vəfat etmişdi. Səidə xanım danışır ki, yerli camaatın
dərin hörmətini qazandığından onu vermədilər, orada dəfn etdilər,
məzarı üstündə qəbirüstü abidə qoydular. İndi doğmaları vaxtaşırı
gedib babalarını ziyarət edirlər.
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Qazaxdan aralı yaşasa da, bütün qohum-əqrəba cavanları
üçün, onların təhsil alıb həyatda öz layiqli yerlərini tutmaları üçün
arxa-dirək olmuş, ağsaqqallıq vəzifəsini layiqincə yerinə yetirmiş
di.
Adının mənası «xoşbəxt» demək olan Maqsud bax belə bir
kişinin oğlu idi.
Ədəbiyyata istiqlal dövründə gəldi
İlk təhsilini Ağdaşda sonralar tanınmış şərqşünas-alim
Muxtar əfəndinin «Rüşdiyyə» məktəbində almışdı. İlk qələm sı
naqları isə 1919-cu ilə - hələ Rüşdiyyədə oxuduğu dövrə təsadüf
edir. Bu ilk qələm sınaqlarında istiqlalın gətirdiyi bir milliyyətçi
lik, türkçülük atmosferində qabarıq vətənpərvəranə bir ruh hakim
idi. Məsələn, gənc Maqsud bir şerində deyirdi:
Kiməm, haralıyam, sorursan ey dost,
Bir vaxt ərzə işıq saçanlar bizik.
Köksümüz altında qaplanlar yaşar,
Ən uca dağları aşanlar bizik,
yaxud:
Arslanlardan arslan törər,
şir balası şir olmalı.
Boy at, yavrum, unutma ki,
öz kökünlə bir olmalı.
1920-ci ilin martında Azərbaycan Milli Ordusunun hissələri
Əsgəran döyüşündə müdaxiləçi Ermənistan qoşunlarını darmada
ğın edərək Şuşanı mühasirədən xilas edəndə qürur hissi keçirən
gənc şair bu hadisəyə eyni ruhda bir şer həsr etmişdi.
Onun bu şairliyi anadangəlmə fitri istedada söykənirdi.
Sonrakı ədəbi təsəvvürləri 1920-25-ci illərdə Bakıda Darülmüəlli141
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minin - oğlanlar seminariyası adlanan təhsil ocağında oxuduğu il
lərdə həm Azərbaycan, həm də türkiyəli müəllimlərin müştərəkən
təsirləri altında, habelə sonralar parlaq ziyalılar kimi özlərini təs
diqləmiş qaynar bir gənclik mühitində formalaşmışdı.
Milliyyətçi ruhu başına bəla açır:
Seminariyanı bitirən Maqsud Şeyxzadənin təyinatını Dağı
stana verirlər - Dərbənd, Samur, Tabasaran, Buynaksk rayonla
rında müəllimlik edir. Burada Dağıstanın «dövlət dili» məsələsi
müzakirə olunanda türk dilini müdafiə etməsinə o zamanlar üçün
qorxulu «millətçilik» yarlıkı vurulur və buraları tərk edərək Həş
tərxana getməli olur. Nələrisə sezmişdi və odur ki bu şəhərdə də
çox dayanmayıb Daşkəndə üz tutmalı olur. Bunun bir səbəbi də o
idi ki, həmin vaxtlar Orta Asiyada çoxlu sayda azərbaycanlı
müəllim çalışırdı və onlara Azərbaycanla müqayisədə ikiqat artıq
maaş verilirdi. Maqsud Şeyxzadənin 1928-ci ildən başlamış
ömrünün son gününədək həyatı bu ulu diyarımızla bağlı olur.
İlk dəfə ayaq basdığı tanımadığı bu şəhərdə mənşəcə azər
baycanlıların təhsil aldıqları Nərimanov adına orta məktəbdə
müəllim işləyir və gecəni-gündüzə qataraq özbək türkcəsini öyrə
nirdi. Artıq mətbuatda ara-sıra çıxış edirdi, tərcümə işlərinə giriş
mişdi, az sonra isə hətta özbəkcə şerlər yazmağa başlamışdı. De
yəsən, iqlimi qədər insanlarının da istiqanlı olduğu bu yurdda hə
mişəlik binələnmək qərarına gəlmişdi...
Yeni özbək ədəbiyyatinin banilərindən biri
Onun Özbəkistan bioqrafiyası belədir: 1933-cü ildə Lenin
adına Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunu bitirmiş, Özbəkistan XKS
yanında Elm Komitəsinin aspiranturasında oxumuş (1933-35),
A.S.Puşkin adına Daşkənd Ədəbiyyat İnstitutunda elmi işçi işlə
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miş (1935-38), Nizami adına Daşkənd Pedaqoji İnstitutunda özbək ədəbiyyatı tarixindən dərs demişdir (1938-ci ildən).
Onun özbək ədəbiyyatına ilk gəlişi 1929-cu ildə yazdığı
«Traktor» şeri ilə olmuşdur. Özbək ədəbiyyatının zəngin mühitin
də, qüdrətli söz ustadlarının əhatəsində parlaya bilməsi bir daha
Maqsud Şeyxzadənin orijinal ədəbi istedadından xəbər verirdi.
Onun üslubu ədəbi tənqid tərəfindən «özbək şeri tarixində tama
milə yeni bir hadisə» kimi dəyərləndirilir.
Nəşr edilmiş kitablarının böyük bir siyahısı var: «Layiq
sakçı» (1932), «On şer» (1933), «Undaşlarım» (1933), «Üçüncü
kitab» (1934), «Cümhuriyyət» (1935), «Yeni dövran» (1937),
«Bayram nəğmələri» (1918), «Mübarizə nə üçündür» (1942),
«Vətən şerləri» (1948), «İllər və yollar» (1901), «Şerlər» (1964)
kimi şer kitabları, «Torpaq və hüquq» (1934), «Leninnamə»
(1935), «Çıraq» (1936), «Ağsaqqal» (1943), «Daşkəndnamə»
(1958) poemaları, «Cəlaləddin» pyesi (1941)...
Məşhur əsərlərindən olan «Mirzə Uluğbəy» faciəsi böyük
dövlət xadimi və astronomu Mirzə Uluğbəyin həyatına həsr edil
mişdir. Onun ssenarisi əsasında çəkilmiş «Uluğbəyin ulduzu» bə
dii filmi (1964) dünya ekranlarına çıxaraq özbək kino mədəniyyə
tində parlaq bir hadisə olmuşdu.
M. Şeyxzadə Azərbaycan türkcəsi ilə yanaşı, rus, fars, tacik
dillərini gözəl bilir, ərəbcə oxuyub-yazmağı bacarır, iki dildə şer
lər qoşur, əksər türk dillərində isə sərbəst danışa bilirdi. Azərbay
can mövzusunda əsərləri ilə yanaşı, Azərbaycan müəlliflərindən
(Nizami, Füzuli, Mirzə Fətəli Axundov) özbəkcəyə tərcümələri
vardır. Bundan başqa, A.S.Puşkin, M.Y.Lermontov, V.Mayakovski, V.Şekspir, C.Bayron, Y.V.Göte, Ş.Rustavelinin əsərlərini öz
bək dilinə tərcümə etmişdir. Bütün ömrü boyu Nəvai yaradıcılığı
ilə məşğul olmuşdur. Eyni zamanda, onun klassik və çağdaş öz
bək ədəbiyyatına dair nəşr edilmiş çoxlu araşdırmaları var.
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Azərbaycanı unutmurdu
Səidə xanım:
- İldə bir dəfə Azərbaycana gələrdi. Burada çoxlu dostları
vardı. Ən yaxın dostlarından biri ağdaşlı aqronom Çələbi idi və
bu dostluğun maraqlı bir tarixçəsi vardı. Çələbi 1930-cu illərdə
güllələnmək qorxusu altında Daşkəndə qaçıb getmiş, Maqsud onu
orada gizlətmiş, ara sakitləşəndən sonra isə aqronomluq məktəbi
nə düzəltmişdi. Çələbi sonralar Ağdaşa qayıtmışdı və orada işlə
yirdi. Bir dəfə, hardasa 1953 - 54-cü illərdə təyyarə ilə Bakıdan
Daşkəndə uçmalı idi, lakin başları söhbətə o qədər qarışmışdı ki,
uçuşun vaxtını ötürmüşdülər. Həmin təyyarə isə Özbəkistan üzə
rində qəzaya uğramışdı. Onda bu hadisədən yaman sarsılmışdı...
Azərbaycanlı şair və yazıçılardan Səməd Vurğun, Süley
man Rüstəm, İsmayıl Şıxlı, İlyas Tapdıq, Xəlil Rza ilə aralarında
dərin sənət dostluğu vardı. Özbək ədəbi və ictimai mühitində bö
yük nüfuz sahibi olan Maqsud Şeyxzadə sovetlərin bu iki türk
cümhuriyyəti arasında ədəbi və mədəni əlaqələrdə bir növ körpü
rolunu oynayırdı. Eyni zamanda, böyük yazıçı olmuş mərhum
dövlət xadimi Şərəf Rəşidov onun həm tələbəsi, həm də aspirantı
olmuşdu.
Səidə xanımın sözlərinə görə, daim Qafur Qulamla bir yer
də olardı, yazılarını bir-birinə oxuyar, yorulanda oturub zarafatla
şa-zarafatlaşa nərd oynardılar. Məclislərin canı idi. Dəvət edildiyi
məclisə gəlməmiş, məclis başlanmazdı. Həmişə də «Maqsuddomlanı» masabəyi seçərdilər və o, əsl qafqazlı kimi bir-birindən
orijinal tostları ilə məclis əhlinin könlünü oxşamağı əla bacarır
dı...
M.Şeyxzadə 1967-ci il fevralın 19-da vəfat etmişdir. Daş
kəndin Cığatay qəbiristanlığına gedən 7 kilometrlik yolu insan
axını onu çiyinlərində aparmışdı. Özünə qarda° bildiyi şair Qafur
Qulamın məzarı ilə yanaşı dəfn edilmişdir.
Vəfatından sonra Şərəf Rəşidov onun mənzilində ev-muze
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yi yaradılmasını istəmişdi, ancaq xanımı həmin mənzildən köç
mək istəmədiyindən bu, baş tutmayıb. Lakin evin qarşısında xati
rə lövhəsi vurulub. Daşkənddə Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu
nun qarşısında heykəli ucaldılıb və Şərəf Rəşidov dünyadan kö
çən günədək müəlliminin ailəsini unutmayıb, onların hər bir xırda
problemini belə həll etməyə çalışıb.
- Tək rəsmi və ədəbi dairələr deyil, sadə özbəklər də onun
xatirəsini əziz tutur, - Səidə xanım sözünə davam edir.
- Bunun bir səbəbini mən həm də onda görürəm ki, yaman
sadə və təvazökar idi, daim adamların arasında olardı. Bu gün
əgər onlara desən ki, Maqsud əslən azərbaycanlıdır, bu sözə inan
mazlar.
Səidə xanım danışır ki, Maqsud üçün qızı atam özü seçmiş
di - 1935-ci ildə Tibb institutunu bitirib təyinatla Ağdaşa işləmə
yə göndərilmiş iki qızdan birini - əslən lənkəranlı Səkinə xanımın
davranışından xoşu gəlmiş və onu böyük oğluna almaq fikrinə
düşmüşdü. Teleqram vurub Maqsudu Ağdaşa çağırmış və onları
nişanlamışdı. Artıq Səkinə xanım da dünyadan köçüb.
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ƏDƏBİYYAT MEMARI
MAQSUD ŞEYXZADƏ
Maqsud Şeyxzadə 1908-ci ildə Azərbaycanın Ağdaş şəhə
rində dünyaya göz açıb. Lakin onun taleyi bir ağ daş qədər ağ ol
mayıb. Bu parlaq istedadlı, güclü zəkalı insanın taleyinə çətin, qa
ra günlər də qismət olub. Səbəbi isə onun müstəqil ədəbi kimliyi
və özünü ifadə etməkdən çəkinməməsi olub.
Bu il Özbəkistan və Azərbaycan arasındakı müasir ədəbiy
yat körpüsünün memarı kimi tanınan görkəmli ədib, tərcüməçi,
pedaqoq, Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatının görkəmli nüma
yəndəsi və özbək klassiki Maqsud Şeyxzadənin 110 illiyi qeyd
olunur. Əvvəlcə qeyd edildiyi kimi, o, 1908-ci il noyabrın 7-də
Yelizavetpol (indiki Gəncə) quberniyası Ərəş qəzasının mərkəzi
Ağdaşda dünyaya göz açıb. Atası Məsim Şıxıyev əslən saz-söz
diyarı Qazaxdan idi. Maqsud Şeyxzadə ilk təhsilini atasının Ağ
daşda açdığı ”Rüşdiyyə” məktəbində almış, ilk müəllimi isə Mux
tar Əfəndizadə olmuşdu.
Atası Məsim Şıxıyev 1091-ci ildə sonradan Tiflisdə feldşerlik məktəbində təhsil alıb, ardınca isə 1928-ci il Moskva Tibb İnsitutunda terapevt ixtisasını bitirib.O, bir ədəbiyyat aşiqi idi. Maqsudun kiçik yaşlarından ədəbiyyatı sevməsi heç də təsadüfi deyil
di. O, ədəbiyyata böyük sevgiylə yanaşar, hələ məktəbdə oxuyar
kən şeirlər yazardı.
Onun millətçi və müstəqillik duyğularıyla yazdığı ilk şeirlə
ri Azərbaycanın öz müstəqilliyinə qovuşduğu dövrə, 1918-ci ilə
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təsadüf edir. Maraqlıdır ki, Nəriman Nərimanov 1921-ci ildə
onun üç şeirini “Kommunist” qəzetində dərc etdirmişdi. Nəriman
Nərimanovun Şeyxzadəni qiymətləndirməsi təsadüfi deyildi. O,
Ağdaş şəhərini ziyarətə gələrkən, Maqsud Şeyxzadənin oxuduğu
məktəbdə olmuş və seçilmiş şagirdin söylədiyi şeirlər onun çox
xoşuna gəlmişdi.
Məktəbi bitirdikdən sonra Maqsud Şeyxzadə 1921-1925-ci
illərdə Bakı Pedaqoji məktəbində Hüseyn Cavid və Abdulla Şaiq
kimi ustadlardan dərs aldı, onlardan gerçək ədəbiyyatı, ədəbi üs
lub və texnikaları öyrəndi.
Bakı pedaqoji məktəbini bitirdikdən sonra Maqsud Azər
baycan M aarif Komissarlığının təyinatı ilə Dağıstana göndərildi.
O, Dərbənd, Mahaçqala və Teymurxanşura (indiki Buynaks) şə
hərlərində gənc müəllim kimi çalışır, şair, tənqidçi və jurnalist ki
mi fəaliyyət göstərirdi.
Dağıstan ədəbi mühitinin təhlilinə həsr olunmuş ilk tənqidi
məqalələrini, şeirlərini o bu dövrdə, Dağıstanda Azərbaycan dilin
də nəşr edilən “ M aarif yolu” və “Dağıstan Firqəsi” qəzetində çap
etdirmiş, həmçinin “Azad dağlar qızına”, “Şeyx Şamil , “Bu Ax
şam” və “Sahildə” şeirlərini yayımlamışdı.
Dərbənddə yaşayarkən Şeyxzadə tez-tez Bakıya gələr, Ba
kının ədəbi mühitiylə qaynayıb-qarışardı. Bu zamanlar onun Ba
kıda Mayakovski və Nazim Hikmət kimi dövrünün ən tanınmış
şairləri ilə tanış olması onun ədəbi karyerasına ciddi təsir göstər
mişdi.
1919-1928-ci illəri əhatə edən ilkin yaradıcılıq dövründə o,
ilk şeirlərini Maqsud Şeyxzadə Azəri imzası ilə yazırdı. Onun
azərbaycanca yazdığı uğurlu mətnlərə misal kimi “Azərbaycana
məktub” və “Fizuliyə açıq məktub” şeirlərini göstərmək olar. Bu
şeirləri özbəkcə kitablarına salarkən Şeyxzadə hər dəfə izahat ver
məyi lazım bilmiş və azərbaycanca yazmağı ilə fəxr etdiyini giz
lətməmişdir. 112 adda şeir, nəğmə, kiçik pyes, nağıl, lətifə, gün
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dəlik və xatirə yazılarını əhatə edən “Azərbaycan dəftəri” adlı
toplusu 1919-cu ildən etibarən yazılmışdır. Azərbaycan həyatını
əks etdirən lirika, müsəlman ölkələrinin milli oyanışı, inqilabi
mübarizəyə haraylayan çağırışlar və sairə onun “Azərbaycan dəftəri”ndə öz əksini tapıb.
Çox keçmədi ki, Stalinizm üsul-idarəsinin sərtləşməsi gənc
və parlaq ziyalı kimi Maqsud Şeyxzadənin həyatına da təsir gös
tərməyə başladı. 1927-ci ildən sonra onun həyatında qaranlıq köl
gələr sezilməyə başlandı. Dağıstanın Sovet İttifaqına daxil olubolmaması üzərində aparılan müzakirələrin ən fəal iştirakçıların
dan biri olması ona baha başa gəldi, bir gün o, Stalinin cəlladları
tərəfindən yaxalandı və milliyətçilik damğası ilə həbsə atıldı, son
ra isə sürgün edildi.
Onun 1928-ci ildə cəmiyyət üçün ”təhlükəli ünsür” kimi
sürgün olunmasının səbəbləri arasında Məmməd Əmin Rəsulza
dənin İstanbulda çıxardığı “Yeni Qafqaz” jurnalının və həmin jur
naldakı “Qırmızı İmperializm” məqaləsinin təbliğatçısı olmaq itti
hamı da var idi. Maqsud Şeyxzadəyə türklüyün odlu-alovlu mü
dafiəçilərinin yaşadığı Krım və Qafqaza getmək qadağan olun
muşdu. Sonda atası onu Özbəkistanın paytaxtı Daşkəndə göndər
məyə qərar verdi.
Maqsud Şeyxzadənin Özbəkistan həyatı bundan sonra baş
layır. Çox maraqlıdır ki, o yüksək zəkalı və nikbin bir insan kimi
sürgün həyatını şəxsi faciəyə deyil, fürsətə çevirdi. Məhz Özbəki
stana sürgün olunması Maqsud Şeyxzadənin qarşısında yeni ədəbi
cığırlar açdı.
Maqsud Özbəkistana “əliboş” deyil, ədəbiyyatın ən vacib
xüsusiyyətlərindən baş çıxaran, öz sözü və özünəməxsus qələmi
olan gənc şair və tənqidçi kimi ayaq basdı. O, Daşkəndə gələn ki
mi ətrafına özü kimi düşünən insanları topladı və ədəbi fəaliyyəti
ni davam etdirməyə və heç bir il də keçməmiş , özbəkcə yazmağa
başladı. Bunun başlıca səbəbi əlbəttə, təkcə şairin poetik isteda
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dında deyildi, Azərbaycan və Özbək xalqları arasındakı dil yaxın
lığı, mədəniyyət qohumluğu, hər iki xalqın oxşar ədəbi xüsusiy
yətlərə malik olması Şeyxzadəyə qısa zaman ərzində Özbək dili
və ədəbiyyatını əxz etməyə imkan vermişdi.
Maqsud Daşkəndə gələrkən yenə təhsil barədə düşünürdü.
O, Daşkənd azərbaycanlılarının oxuduğu Nərimanov adına mək
təbdə müəllimlik fəaliyyətinə başlayır və bir müddət “Qızıl Özbə
kistan”, “Şərq həqiqəti”, “Leninçi” kimi qəzetlərdə çalışır. 1929cu ildən Özbək şeir aləmində görünməyə başlayır. 1932-ci ildə
“Layiq sakcı”, 1933-cü ildə “Üçüncü kitab”, yenə də 1933-cü ildə
“Ündaşlarım”, 1935-ci ildə “Respublika”, 1937-ci ildə” Yeni döv
ran”, yenə həmin ildə “On iki” və digər kitablarını dərc etdirir.
Qısa zamanda qazandığı uğurlarla “iki xalqın yetirməsi” ki
mi ad çıxaran Maqsud Şeyxzadə Özbək sovet ədəbiyyatının ya
ranması və formalaşmasında özünəxas rolu və böyük xidmətləri
olan şair, alim, dramaturq, tərcüməçi, pedaqoq və ictimai xadim
kimi tanınmağa başlanır.
Şeyxzadə ciddi elmi fəaliyyət də göstərib. Belə ki, o, Özbə
kistanda təhsilini davam etdirərək alimlik dərəcəsinədək yüksəl
miş, Özbəkistan elm tarixində tanınmış alim və pedaqoq kimi ad
çıxarmışdır.
Maqsud tədqiqatçı alim kimi “Alpamuş”, “Qərib və Şahsənəm”, ” Şirin şəkər” kimi xalq dastanlarını tədqiq etmişdir, klassik
və müasir Özbək ədəbiyyatını, eləcə də Azərbaycan, Rus və Dün
ya ədəbiyyatını araşdırmış, onları elmi cəhətdən təhlil edərək mü
nasibətini bildirmişdir. Onun elm toplusunda 200-dən artıq elmi
məqalə yer alıb. Bu toplu dünya klassiklərinin, iyirminci əsr dün
yasının məşhur poeziya yaradıcılarının, gənc qələm sahiblərinin
yaradıcılığını əhatə edir. O, Əlişir Nəvaiyə dair ”Dahi şair” adlı
dəyərli monoqrafiyanın müəllifidir. Şeyxzadə Nizami Gəncəvidən
tutmuş, Füzuliyə, Zülfiyə, Müqümiyə , Şekspirə, Qorki və Mayakovskiyə qədər, Firqətdən tutmuş, Aybəkə, Cabbarlı və digər
klassiklərə qədər dəyərli məqalələr yazmışdır. O, həmçinin uğurlu
bir pedaqoq kimi 1938-ci ildən ömrünün sonunacan Nizami adına
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Daşkənd pedaqoji institutunda Özbək ədəbiyyatı tarixindən dərs
demişdir.
Bütün bunlarla yanaşı, Maqsud Şeyxzadə həmçinin Özbəki
standa böyük tərcümə məktəbinin əsınını qoyub. Dil öyrənməkdə
xüsusi məharəti olan Maqsud Şeyxzadənin tərcüməçi kimi geniş
fəaliyyəti olub. O, rus, fars, tacik dillərini gözəl bilir, ərəbcədən
baş çıxarır, azərbaycanca və özbəkcə şeir yazır və demək olar ki,
bütün türk dillərində danışırdı. Hər hansı qumuq , qaqauz, qaraçay, türkmən, balkar, qırğız, tatar, yaxud uyğur ilə asanlıqla danı
şa bilirdi. Öz şeirlərini rus dilinə sətri tərcümə edirdi.
Maqsud Şeyxzadə Şekspirin “Hamlet” və “Romeo və Culyetta”, Puşkinin ”Motsart və Salyeri“, ”Tunc Atlı”, “Taun çağı zi
yafət” kimi poemalarının, “Lirik şeirlər toplusu”nun, Lermonto
vun “Qafqaz əsiri”, “Bastunçu aulu” poemalarının, “Lirik şeirlər”
kitabının, Mayakovskinin “V.M.Lenin”, “Yaxşı”, “ Oktyabr das
tanı”, “Lirik Şeirlər” məcmuəsininin, Roma ədibi Ezopun , qədim
yunan şairlərindən Esxilin bir sıra şeirlərinin, Nizami Gəncəvi və
Fizulinin lirik əsərlərinin, Bayronun əsərlərinin, Ş.Rustavelinin
“Pələng dərisi geymiş pəhləvan” əsərinin, ”Qafqaz” poemasının,
Hötenin şeirləri və məşhur “Faust” əsərindən bir sıra parçaların,
Tixonovun “Kirov bizimlədir” poemasının, habelə Mtskiyeviç,
Məhtumqulu, Nekrasov, Səməd Vurğun, Surkov, Cambul, Bagi
Rəhimzadə, S.Rüstəm, O.Sarıvəlli və başqa şairlərin qələm məh
sullarının, Nazim Hikmətin 65 şerinin və “Zoya” poemasının tər
cüməçisidir. Maqsud Şeyxzadənin gərgin əməyinin nəticəsində
ortaya çıxan tərcümələr Özbək xalqının bədii sərvətlərini xeyli
zənginləşdirib.
Dünya şöhrətli özbək şairi Əlişir Nəvainin əsas tədqiqatçıla
rından biri olan Maqsud Şeyxzadə sonradan nəinki Özbəkistanda
və Azərbaycanda, eləcə də digər şərq ölkələrində ona şöhrət qa
zandıran “Cəlaləddin Mənquberdi” və “ Mirzə Uluqbəy” kimi
əsərlər yazır. Bu əsərlər ilə o, özbək dramaturgiyasının əsasını qo
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yur və Maqsud Şeyxzadə yaradıcılığının zirvəsi də elə onun dra
maturgiyası hesab olunur. Elə bu səbəbdəndir ki, Özbəkistanda
onu özbək xalqının Şekspiri adlandırırlar.
Onun gərgin elmi axtarışlarının nəticəsi olaraq yazılan ”Cəlaləddin Mənquberdi” əsəri 5 pərdəli , 8 şəkilli faciədir. O, bu əsə
ri müharibə illərində yazmışdır. Cəlaləddin Mənquberdi tarixi
şəxsiyyət olmuşdur, vətənə məhəbbbət hisslərini tərənnüm edən
bu əsər kommunist partiyasının tapşırığı ilə yazılmışdı.
“Mirzə Uluqbəy” əsəri üzərində Şeyxzadə 19 il çalışıb.
Maqsud Şeyxzadə həmişə bu əsəri yazmasında Hüseyn Cavidin
təsiri olduğunu vurğulayırdı. 1940-cı ildə yazılmağa başlanan əsər
1959-cu ildə tamamlanıb. Əsər, XX əsrdə dünyanın ən böyük rə
sədxanasını yaratmış Mirzə Uluqbəyə həsr olunub. Uluqbəy məş
hur fateh, hökmdar Əmir Teymurun nəvəsi idi.
Bu dövrdə, yaradıcılığın zirvəsində olduğu bir zamanda yenə
qara buludlar Maqsud Şeyxzadənin başı üzərində görünməyə baş
ladı. 1951-ci ildə onun Şekspirdən tərcümə etdiyi “Romeo və Culyetta” əsərinə quruluş verilirdi. Hazırlanın tamaşanın məşqləri 8 ay
davam etdi. Tamaşanın ümumi baxışına o zaman Özbəkistanın
mədəniyyət naziri Muskşinov və tənqidçilər qrupu da gəlmişdi.
Tamaşaya baxış keçirildikdən dərhal sonra müzakirələr başlandı.
Tənqidçilər aktyor oyunundan daha çox tərcüməyə diqqət yö
nəldirdilər. Maqsud müzakirələrdə iştirak etmirdi. Deyəsən, o, başı
üzərində dolaşan buludlardan xəbərdar idi. Çünki çıxış edənlərdən
biri onun Azərbaycandan Özbəkistana hələ 20-ci illərin sonlarında
millətçilikdə təqsirli bilinərək gəldiyini deyirdi. Müzakirələrdən
sonra kommisiya belə qənaətə gəldi ki, əsər “kosmopolit” təsir
altında tərcümə edilmiş və pantürkizmə və panislamçılığa meyil
etmişdir. Sonda “Romeo və Culyetta” əsəri yenidən tərcümə edil
mək üçün Maqsud Şeyxzadənin dostu Qafur Qulama tapşırıldı.
Tamaşanın təqdimatından bir neçə ay sonra, 1952-ci ildə
Maqsud Şeyxzadəyə 25 il həbs cəzası verildi.
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Maqsudun həbsinin ədalətsiz olması hamıya məlum idi. Bir
müddət sonra onun anası Fatma xanım oğlunun işinə yenidən ba
xılması üçün Sovet İttifaqı Nazirlər Sovetinin sədri Georgi Ma
lenkova məktubla müraciət etdi. Bu, Stalinin vəfatından sonrakı
dövrə təsadüf etdiyindən qoca ananın müraciətinə müsbət baxıldı
və Maqsud Şeyxzadə tez bir zamanda, 1954-cu ildə həbsdən azad
edildi.
Həbsdən azad olandan sonra, Stalin dövrünün qorxuları və
dəhşətləri arxada qalandan sonra Maqsud Şeyxzadə ömrünün sonunadək artıq əbədi bağlı olduğu Özbəkistanda yaşamağa və ya
ratmağa davam etdi. Lirik-fəlsəfi məzmunlu “Daşkəndnamə”
poemasını yaratdı. Bu əsər ona növbəti uğurunu qazandırdı.
Maqsud Şeyxzadə 1967-ci il fevral ayının 19-da özünü təs
diq etmiş bir ziyalı, parlaq istedadlı və yorulmaq bilməyən bir
ədib kimi vəfat etdi. Ədalətsiz hökmlər, məşəqqətli sürgünlər ona
qara günlər yaşatmışdı. Lakin o, ali məqsədlər uğrunda çalışan bir
insan və parlaq yaradıcılığı olan bir sənətkar kimi haqqı olduğu
qiyməti həm öz dövründə həm də sonradan aldı. Bu qiyməti ona
verən isə ədəbiyyatsevər Azərbaycan və Özbək xalqları idi. Onun
xidmətləri Özbəkistan və Azərbaycan dövlətləri tərəfindən də
yüksək qiymətləndirilmiş və layiq olduğu dəyəri almışdır. Özbə
kistan dövləti onu “Böyük xidmətlərinə görə” ordeni ilə təltif
edib. Özbəkistan prezidenti Şavkat Mirziyayev isə onun fəaliyyə
tini belə dəyərləndirmişdir: “Maqsud Şeyxzadə tarixi və mənəvi
qohumluğumuzun parlaq rəmzidir və 20-ci əsr Özbək ədəbiyyatı
nın ən yaxşı nümayəndələrinin fəxri siyahısına daxil edilib” .
Maqsud Şeyxzadə Azərbaycan və Özbəkistan arasındakı
mədəni əlaqələrin dərinləşməsindəki xidmətlərinə görə və məh
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suldar ədəbi yaradıcılığına görə “İki xalqın qüruru” adını almış
dır. Bu il Maqsud Şeyxzadənin 110 illik yubileyi yüksək təntənə
ilə Bakıda və Daşkənddə qeyd edilir. Onun şəxsiyyətinə və yara
dıcılığına olan böyük maraq bunu deməyə əsas verir ki, Şeyxzadə
üstün məziyyətlərinə görə həm Özbəkistanda, həm də Azərbay
canda öz layiqli qiymətini alıb və o, həmişə iki ölkə arasındakı
yaxın əlaqələrə öz mənəvi mövcudluğu ilə töhvə verməkdə da
vam edəcəkdir.
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Sənubər MUSTAFAYEVA
ə d ə b iy y a t m ü ə llim i

IKI XALQIN BIR OVLADI
Özbək şairi, dramaturq və alim Maqsud Şeyxzadəni onun
ana vətəni Azərbaycanda çox az adam tanıyır. O, özbək xalqının
fəxri, ədəbiyyatının iftixarı kimi şöһrətləndirilsə də, o, milliyyətcə azərbaycanlıdır. 90 illik yubileyi günlərində:
Özbək vadisində atımı sürdüm,
Sənət karvanımı mən burda gordüm.
Mənim taleyimdən yox şikayətim!
Bürda çiçəkləndi şerim, sənətim
deyən şairin һəyat və yaradıcılıq yolunu vərəqləmək maraqlı
olardı.
Azərbaycan övladı, özbək şairi M.Şeyxzadə 1908-ci il no
yabrın 7-də Ağdaşda һəkim ailəsində dünyaya gəlmişdir. 1915ci ildə Muxtar əfəndinin açdığı “Rüşdiyyə” məktəbini, daһa son
ra isə Bakı seminariyasını əla qiymətlərlə bitirmişdir. Seminari
yada oxuduğu illərdə ədəbi fəaliyyətlə məşğul olur, şerləri mət
buatda dərc edilir. Onu gənc bir mütəxəssis kimi Dağıstana
müəllim göndərirlər. Əһalisinin çoxu azərbaycanlı olan Dər
bənddə pedaqoji fəaliyyətə başlayan M.Şeyxzadə ədəbi yaradıcı
lıqla da məşğul olur. Baçarıqlı müəllim, istedadlı şair kimi tanın
mağa başlayan M.Şeyxzadə һaqqın, ədalətin, düzlüyün carçısı
olduğu üçün Özbəkistana sürgün edilir. Bir ilin içində özbək
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dilini mükəmməl öyrənir və bu dildə həm ədəbi, həm də peda
qoji fəaliyyətini davam etdirir. Özbəkistanda ali təhsilini başa
vuran gənc şair aspiranturanı da bitirərək alimlik dərəcəsi alır.
Professor Maqsud Şeyxzadə 30 il Daşkənd Dövlət Peda
qoji İnstitutunda “Özbək ədəbiyyatı tarixi’’ndən dərs demişdir.
Yaşadığı ölkədə xalqın dərin rəğbətini qazanan şairə “damla”
(ustad), “əkə” (böyük qardaş) deyə hörmətlə müraciət etmişlər.
Ədəbi yaradıcılığa doğma Azərbaycanda başlayan M. Şeyx
zadə Özbəkistanda 6 cildliyin müəllifi kimi məşhurlaşır. Bu
cildlərdən biri XV əsrin görkəmli şairi, alimi və dovlət xadimi
Əlişir Nəvaiyə həsr edilmişdir. Şair-dramaturq M.Şeyxzadə
“Mirzə Uluqbəy”, “Cəlaləddin Mənquberdi” və “Biruni’’ pyes
ləri ilə şöhrət qazanır.
20 il üzərində işlədiyi “Mirzə Uluqbəy” faciəsi XV əsrin
məşhur astronomu, alimi Uluqbəy Məhəmməd Tarağayın həyat
və elmi fəaliyyətinə həsr edilmişdir. “Mirzə Uluqbəy” faciəsi
səhnələrin bəzəyi olmuş və gənc nəslin təlim-tərbiyəsində, on
ların elmə yiyələnmələrində böyük rol oynamışdır. M.Şeyxzadənin Böyük Vətən müharibəsi illərində yazdığı “Mənquberdi"
dramı yadelli işğalçılara qarşı mübarizəni oks etdirən gözəl sənət
nümunəsidir. Bu əsər uzun müddət səhnədən düşməmişdir.
Dramda ananın, vətənin müqəddəsliyi əlvan boyalarla gənc nəslə aşılanır. Düşmənə qarşı kin, qəzəb və qəhrəmanlıq tövsiyə
edilir:
Yox, ölüm əfzəldir ləkələnməkdən
Ananı, Vətəni əsir görməkdən,
Başqa bir yerdə:
Sır-Dərya boyunda var qüvvənizi
Yumruğa döndərib, əzin Çingizi!
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M.Şeyxzadənin başqa bir səhnə əsəri XI əsrin böyük alimi
Əbdürəhman Biruniyə həsr edilmişdir. Əfsuslar olsun ki, əsərin
taleyi naməlumdur.
Şairin poema və şerlərində elmin qüdrəti, ananın, vətənin
müqəddəsliyi tərənnüm edilir. Dünya, təbiət və onun gözəlliyi
vəsf olunur:
Dinləyirəm təbiəti
hər səsin var öz hikməti,
Pozulmazdır qanunları təbiətin!
M.Şeyxzadə öz doğma vətənini heç vaxt unutmamış,
Azərbaycan eşqi ilə yazıb-yaratmışdır. Şair özünü iki xalqın bir
övladı hesab etmiş və bununla fəxr etmişdir. Heç də təsadüfi
deyil ki, şairin ana vətəni Ağdaşda onun ev-muzeyi və adını
daşıyan məktəb var.
Tədqiqatçı alimlərimiz Maqsud Şeyxzadənin həyat və
yaradıcılıq yolu ilə maraqlanmalı və onun öz doğma torpağında
tanınması, ədəbi və pedaqoji fəaliyyətinin üzə çıxarılması barədə
düşünməlidirlər, Şairin misraları da bunu təsdiq edir:
M ən gəldim dünyaya Azərbaycanda,
Keçdi cocuqluğum bu gül məkanda.
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Sima ALIHÜSEYNOVA (İSMAYİLOVA)

QİYMƏTLİ TƏDQİQAT
Özbək ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən biri olan
Maqsud Şeyxzadənin yaradıcılığı və keçdiyi həyat yolu Azərbay
canda son zamanlara qədər tədqiq olunmamışdır. Məhz bu baxım
dan Xəlil Rzanın “Elm” nəşriyyatı tərəfindən yenicə çapdan çıx
mış “Maqsud Şeyxzadənin bədii yaradıcılığı” adlı əsəri diqqəti
cəlb edir.
Böyük zəhmət və ciddi axtarışlar nəticəsində yazılmış mo
noqrafiyanın girişində özbək ədəbiyyatının tarixi nailiyyətlərin
dən, o cümlədən Azərbaycan və özbək ədəbi əlaqələrindən ətraflı
danışılmışdır.
Bundan sonra tədqiqatçı alim, Azərbaycan və özbək ədəbi
əlaqələrinin köklərini araşdırır. Bu ədəbi və mədəni əlaqənin ya
ranmasında və möhkəmlənməsində M.Şeyxzadənin rolundan
bəhs edən müəllif M.Şeyxzadəni özbək ədəbi-mədəni yaradıcıla
rından biri, filosof şair, dramaturq, qüdrətli alim, ustad tərcüməçi,
həssas pedaqoq-müəllim, alovlu natiq, yorulmaz ictimai xadim,
mahir dilçi, folklorçu, tənqidçi və ədəbiyyatşünas kimi təqdim
edir.
Monoqrafiyanın “M.Şeyxzadə yaradıcılığının başlıca inki
şaf təmayülləri” adlanan birinci fəslində M.Şeyxzadənin elmi tər
cümeyi-halı ətraflı şərh olunub.
Müəllif M.Şeyxzadənin Azərbaycan dili yaradıcılığından
danışarkən onun şeirlərinə istinad edərək göstərir ki, gənc şairin
azərbaycanca əsərlərinin mühüm bir qismi əlyazması halında
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“Şeyxzadə dəftəri”ndə mühafizə edilmişdir. Daşkənddə şairin
şəxsi arxivində saxlanan bu geniş həcmli ümumi dəftərdə onun öz
xətti ilə yazdığı 112 adda əsəri toplanıb. Bunlar əsasən şeir, balla
da, layla, hekayə, xatirə, gündəlik, kiçik pyes, komediya və faciə
dən ibarət qiymətli ədəbi, tarixi sənəddir. “Şeyxzadə dəftəri”inə
müraciət edən müəllif bu şeirləri geniş təhlil edir və araşdırır.
M.Şeyxzadənin özbəkdilli poeziyasını təhlil edərkən Xəlil
Rza onun yaradıcılığını müxtəlif dövrlərə bölür. Yaradıcılığının
birinci dövründə M.Şeyxzadənin səkkiz şeir toplusu çap etdirmiş
dir. “Layiq sakçı” (1932), “Ön şeir” (1932), “Üçüncü kitab”
(1933), “Ündaşlarım” ( 1933), “ Cümhuriyyət” (1935), “On iki”
(1937), “Saylov qoşunları” (1938), “Yeni divan” (1939).
M.Şeyxzadə yaradıcılığının ikinci dövrü Böyük Vətən mü
haribəsi ilə sıx bağlıdır. Bu illər şairin yaradıcılığında yeni məz
mun kəsb edir. Faşizmə nifrət, sovet adamlarının həm arxa, həm
də ön cəbhədəki qəhrəmanlığı, vətənpərvərlik onun şeirlərinin
əsas ruhunu təşkil edir. “Kapitan Qastello”, “Günəş qızı Zibaxan”, “Yox, mən ölməmişəm”, “Topçu Məmməd”, “Generalın
xatirəsi” və s. şeirlər bu illərin məhsulu idi.
Yaradıcılığının üçüncü dövründə bərpa və quruculuq illə
rində sovet adamlarının əmək qəhrəmanlığı M.Şeyxzadə şeirləri
nin mayasıdır. “Əsrimizin sükançısı polad partiya” (1955), “Yax
şılıq” (1955), “Bu yer mənim yerimdir”, “Yaşasın kommunizm”,
“Çıraqbanlara”, “Leninin saatı” (1957) və başqa şeirlərində həm
ölkə daxilində, həm də beynəlxalq aləmdə baş verən ən mühüm
hadisələri əks etdirmişdir. Müəllif qeyd edir ki, M.Şeyxzadə yara
dıcılığının yetkinlik dövründə üç şeir toplusu - “İllər və yollar”
(1961), “Şeirlər” (1964) və “Xiyaban” (1967) nəşr etdirmişdir.
Xəlil Rza Azərbaycan-özbək ədəbi əlaqəsini bir ağacın iki
budağı kimi səciyyələndirir. Bu sahədə misilsiz xidmətləri olmuş
özbək alimlərindən - professor B.A.Abdullayevin, filologiya elm
ləri doktoru E.R.Rüstəmovun, folklorçu Müzəyyən xanım Ələviy158
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yənin, Azərbaycan alimlərindən - akademik H.Araslmm, profes
sor M.Quluzadənin adını çəkir.
Kitabda M.Şeyxzadənin sanballı əsərlərindən olan “Mirzə
Uluğbəy” və “Cəlaləddin Mənquberdi” kimi pyeslərindən ətraflı
söz açmışdır. M.Şeyxzadənin Nizami, Nəvai, Füzuli ənənəsinin
layiqli davamçısı hesab edən müəllif adlarını çəkdiyimiz pyesləri
istər klassik ədəbiyyat nümunələri, istərsə də müasir ədəbi əsər
lərlə müqayisəli surətdə geniş təhlil edir.
Azərbaycan və özbək dilini mükəmməl bilməsi Şeyxzadənin bədii yaradıcılığının zənginliyinə, bir şair kimi poetik aləmin
geniş vüsət tapmasına səbəb olmuşdur.
Monoqrafiyanın “Bədii tərcümə və sənətkarlıq” adlanan
fəslində isə M.Şeyxzadənin özbəkcədən azərbaycancaya çevril
miş əsərlərinə qiymət verilir və ümumən bədii tərcümənin bir sıra
aktual məsələləri (dil, üslub, vəzn seçimi və s.) işıqlandırılır.
Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı xəzinəsini zənginləşdirən bu
qiymətli monoqrafik əsər oxuculara gözəl hədiyyədir.
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Zöhrə ƏLİYEVA
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

MAQSUD ŞEYXZADƏ HAQQINDA
BİR MƏQALƏNİN TARİXÇƏSİNƏ DAİR
Azərbaycan-özbək ədəbi-mədəni əlaqələrinin çoxəsrlik tari
xində öz yaradıcılığı və coxcəhətli fəaliyyəti ilə ayrıca mərhələ
təşkil edən böyük ədəbi simalardan biri də tanınmış soydaşımız,
görkəmli özbək şairi və dramaturqu Maqsud Şeyxzadədir (1908
1967). Maqsud Şeyxzadənin elmi-ədəbi irsini müstəqillik dövrü
nün tələbləri əsasında və İstiqlal məfkurəsinin işiğında yenidən
tədqiq və təhlil etmək, bir tərəfdən çağdaş ədəbiyyatşünaslığın
keçmiş ədəbi-mədəni irsə diqqət və qayğısını əks etdirirsə, digər
tərəfdən böyük şair və dramaturqun mürəkkəb taleyinin və yara
dıcılıq fəaliyyətinin gizlı səhifələrini üzə çıxarmağa yol açır.
Bu nöqteyi-nəzərdən tanınmış ədəbiyyatşünas, Azərbaycanözbək ədəbi əlaqələri haqqında ilk dissertasiya işinin müəllifi Qulamhüseyn Əliyevin keçən əsrin 60-cı illərində Maqsud Şeyxzadə
ilə görüşləri və onunla bağlı bir sıra məqalələri xüsusi maraq döğurur. Bunu nəzərə alıb. ədəbiyyatşünasın Maqsud Şeyxzadə haq
qında “Həmyerlimiz özbək şairi Bakıda” adlı məqaləsini müəy
yən ixtisarlarla burada təqdim etməyi məqsədəuygun sayırıq:
“Özbək şairi, dramaturqu, tənqidçisi, professor M.Şeyxzadə
bir neçə gün şəhərimizdə qonaq olmuşdur. O, ADU-nun Azərbay
can ədəbiyyatı tarixi kafedrasının üzvləri ilə görüşündə Azərbaycan-Özbək ədəbi əlaqələri haqqında yeni məlumatlar vermişdir.
M.Şeyxzadə əslən azərbaycanlıdır. O, 1908-ci ildə Ağdaş
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şəhərində həkim ailəsində anadan olmuşdur. İlk təhsilini orada al
mışdır. 1925-ci ildən pedaqoji fəaliyyətə başlayaraq, eyni zaman
da, Bakı Ali Pedaqoji İnstitutunun qiyabi şöbəsində oxumuş, Daş
kənddə isə ali təhsilini bitirmişdir. Daşkənddə N.Nərimanov adına
texnikumda müəllim, respublika qəzet və jurnallarında ədəbi işçi
işləmişdir.
1935-ci ildən 1938-ci ilə kimi Özbəkistan SSR Xalq Ko
missarları Soveti yanında Elmlər Komitəsinin işçisi işləməklə bə
rabər, aspiranturanı qurtarmış və Nizami Gəncəvi adına Daşkənd
Dövlət Pedaqoji İnstitutunda müəllim olmuşdur. 1948-ci ildə
“Nəvainin lirikası” mövzusunda dissertasiya işini müdafiə edərək,
filoloji elmlər namizədi adını almışdır. Hazırda M.Şeyxzadə Daş
kənd Dövlət Pedaqoji İnstitutunun professorudur. O, institutun rus
və Azərbaycan bölmələrində özbək ədəbiyyatı tarixindən mühazi
rələr oxuyur.
Maqsud Şeyxzadə 16 yaşlarından yaradıcılığa başlamışdır.
İlk gəncliyi Azərbaycanda keçən şairin şeirləri və oçerkləri o za
man Azərbaycan və Dağıstan mətbuatında çap olunmu°dur.
Onun 1932-ci ildə “On şeir”, 1935-ci ildə “Üçüncü kitab”,
1936-cı ildə “Respublika”, 1937-ci ildə “Yeni divan” kitabları
çapdan çıxmışdır.
Böyük Vətən müharibəsi illərində şairin “Mübarizə nə
üçündür”, “Döyüş və nəğmə” kitabları oxucular tərəfindən rəğ
bətlə qarşılanmışdır. Onun bu dövrdə yazdığı “Cəlaləddin” pyesi,
düşmənə qarşı kin və nifrət, Vətənə məhəbbət hissi aşılayaraq xal
qı mübarizəyə ruhlandırmışdır.
Şairin 1946-cı ildə “Ürək deyir ki,..”, 1948-ci ildə “Alqış”,
1949-cu ildə “Zəmanənin telləri”, 1950-ci ildən sonra isə “Mənim
sazım”, “25 ilin dəftəri”, “Üç təbəssüm”, “İllər və yollar” kitabları
nəşr olunmuşdur.
Şairin 1958-ci ildə yazıb qurtardığı “Daşkəndnamə” poema
sı özbək sovet ədəbiyyatına qiymətli bir əsər kimi daxil olmuşdur.
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Poema rus dilinə tərcümə olunaraq kitab şəklində çıxmışdır. Onun
“Mirzə Uluğbəy” pyesi Özbək Dövlət Dram Teatrında müvəffə
qiyyətlə tamaşaya qoyulmuşdur. Həmin pyes rus və tacik dillərinə
tərcümə olunmuş və Moskva tamaşaçıları tərəfindən müvəffəqiy
yətlə qarşılanmışdır. Bu mənzum əsər XV əsrdə yaşayan özbək
xalqının böyük maarifpərvər oğlu, alim-astronom Uluqbəyin hə
yat və fəaliyyətinə həsr olunmuşdur. “Mirzə Uluğbəy” əsərinin
ssenarisi əsasında kinofilm çəkilib ekrana buraxılmışdır. Şair indi
Azərbaycan haqqında şeirlər silsiləsi üzərində işləyir.
Şair böyük dostluq ölkəsində Azərbaycan - özbək xalqları
nın tarixən qədim dostluq və qardaşlığını tərənnüm edərək, onla
rın həmişə biri-birindən öyrəndiyini deyir. Özbəkistanda elə bir
ev tapmaq olmaz ki, orada Nizaminin, Füzulinin, Sabirin əsərləri
olmasın, elə bir şəxs tapılmaz ki, o, Füzulidən bir beyt əzbər bil
məsin. Daşkənddə Nizami, Füzuli, Nəriman Nərimanov və başqa
azərbaycanlılar adına institut, texnikum, məktəb, rayon, kolxoz və
küçələrin olmasının özü də özbək xalqının Azərbaycana və onun
xalqına bəslədiyi dərin hörmətin ifadəsidir.
M.Şeyxzadənin ədəbi fəaliyyətində tərcümə işi böyük yer
tutur. O, A.S.Puşkinin “Tunc atlı”, “Motsart və Salyeri”, “Taun
zamanı işrət” əsərlərini, Lermontovun “Qafqaz əsiri” və üç min
misra həcmində başqa lirik şeirlərini, V.V.Mayakovskinin “Yax
şı”, poemasını, N.Tixonovun, A.Surkovun əsərlərini özbək dilinə
tərcümə etmişdir. Qardaş xalqların görkəmli söz ustalarından Şota
Rustavelinin “Pələng dərisi geymiş pəhlivan” poemasını, Şevçenkonun, Yakub Kolasın, İlya Çavçavadzenin, Cambulun, Lahutinin, Azərbaycan şairlərindən Nizaminin, Füzulinin, M.F.Axundovun, Sabirin, S.Vurğunun, S.Rüstəmin, R.Rzanın, O.Sarıvəllinin
şeirlərini özbək dilinə tərcümə etmişdir.
V.Şekspirin “Hamlet”, “Romeo və Cülyetta” faciələri
M. Şeyxzadənin tərcüməsilə Özbəkistan teatrlarında tamaşaya qo
yulmuşdur.
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M.Şeyxzadənin öz şeirləri də rus, ingilis, alman, türkmən,
tacik, qazax, latış, qarakalpaq dillərinə tərcümə olunmuşdur.
Onun şeirləri şair Q.Qasımzadə, Ə.Kürçaylı, C.Novruz, Ə.Ziyatiy, İ.Soltan və başqalarının tərcüməsində Azərbaycan oxucuları
na çatdırılmışdır.
Professor Maqsud Şeyxzadə klassik Şərq poeziyasının bədii
xüsusiyyətləri haqqında yazdığı 20 çap vərəqi həcmində elmi əsə
rini bitirmək üzrədir.
Burada alim, əsasən Nəvainin 50 min misradan ibarət olan
“Çahar divan” adlı lirik əsərinin geniş təhlilini verir. O, həvəslə
tədqiqat işi aparır və yaradıcılıq işini unutmur. Biz ona pedaqoji
və ədəbi fəaliyyətində yeni-yeni müvəffəqiyyətlər arzu edirik...”
“Həmyerlimiz özbək şairi Bakıda” məqaləsi Qulamhüseyn
Əliyevin Maqsud Şeyxzadə fəaliyyəti və yaradıçılığı haqqında ye
ganə məqaləsi deyildir. Onun dissertasiya işinin bir sıra maraqlı
səhifələri məhz Maqsud Şeyxzadə yaradıcılığına həsr olunmuş
dur. Bundan əlavə, alimin Maqsud Şeyxzadə ilə canlı müsahibələ
ri, “Mirzə Uluğbəy” dramı və “Uluğbəyin ulduzu” kinofilmi haq
qında ayrıca araşdırmaları vardır ki, onların üzə çıxarılması çağ
daş şeyxzadəşünaslığa dəyərli töhfə olacağına ümid edirik.
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Almaz İSRAFİLOVA

MAQSUD ŞEYXZADƏ HAQQINDA
TƏSSÜRATLARIM
Maqsud Şeyxzadə həyat yoldaşı Səkinə xanım Astarada
anadan olmuşdu. O anamın xalası qızı idi. Buna baxmayaraq Öz
bəkistanda yaşadığı müddətdə heç vaxt Astaraya gəlməmişdi.
1964-cü ildə Bakıda yazıçıların öz mədəniyyət günləri keçirilirdi.
Özbəkistandan Maqsud Şeyxzadə gəlmişdi. Dekadadan
sonra 3 günlük həyat yoldaşı Səkinə xanım ilə birlikdə qohumları
yoluxmağa Astaraya gəldilər. Astara, oranın əhalisi, təbiəti Maqsud Şeyxzadənin çox xoşuna gəlmişdi. O, gedəndə söz verdi ki,
gələn il məzuniyyətini Astarada keçirəcək. «Mən dünyanın bir
çox ölkələrini gəzmişəm, amma buranın təbiəti, xüsusən təmiz
havası mənim çox xoşuma gəlir». Vəd etdiyim kimi, 1962-ci ildə
Astaraya Səkinə xanımın xalası qızıgilə gəldilər və bir ay orada
istirahət etdilər. Onların Astarada olduqları müddətdə onları ziya
rət etmək üçün rayonun bir çox ziyalıları və sadə adamları (onun
la) bizim evimizə gəlirdilər.
M.Şeyxzadə çox sadə bir insan idi. O, gündüzlər əhalinin
arasında olurdu, onlarla söhbətlər edirdi. Heç bir kəsin qəlbinə toxunmayırdı. Onların həyat tərzi ilə maraqlanırdı. Gecələr isə ay
işığından, dəniz tərəfdən gələn mehdən zövq alaraq yazırdı.
Bir gün M.Şeyxzadə ilə rayonun əhalisi arasında mədəniy
yət evində raykom katibinin (icra başçısı) təşəbbüsü ilə görüş ke
çirtmək təklifi gəldi. M.Şeyxzadə etiraz etmədi.
Görüş günü o Astaraya aid bir gözəl şeir yazdı. Həmin şeir
də Astaranın gözəlliyi və mənim anamın Hacıbəylinin simasında
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oranın qadınlarının qonaqpərəst, səmimi olduqlarını əks etdirdi.
M.Şeyxzadənin Astarada olduğu müddətdə Azərbaycanın gör
kəmli bəstəkarı Oktay Kazımov da Astarada idi. O, bizə gəlib
onunla yazdığı şeirə musiqi bəstələdi.
Demək olar ki, həmin mahnı 1-2 saat ərzində yarandı.
M. Şeyxzadə ilə görüşdəki rəsmi hissədən sonra, möhtəşəm bədii
hissə oldu və həmin bədii hissədə “Astara” mahnısı səsləndi.
Mahnının məzmunu belə idi: “Astaranı bir görən onu heç vaxt
unutmaz».
Sonralar bu mahnı respublikanın əməkdar artisti Anatolu
Qəniyev tərəfindən radio və televiziyada səslənib məhşurlaşdı. Bu
mahnının sözləri şüar kimi böyük bir lövhədə daimi Lənkəranın
qurtaracağı, Astaranın başlanğıcında vurulmuşdu. Astarada oldu
ğu müddətdə respublikanın əməkdar artisti, mərhum Lütfəli Ab
dullayev «Ulduz» kinosunda çəkilirdi, gəlib tez-tez M.Şeyxzadəyə baş çəkirdi.
ASTARA
Xəzərində ay batmaz, dalğa-daşı oyatmaz.
Astaranı bir görən hec vaxt onu unutmaz.
M ən gəldim salam ilə, nazını bilə-bilə
Sən isə gülə-gülə məni gözlədin, əzizlədin.
Talış qızı süz çayı, çayın pürrəng, xurmayı
Limondan portağaldan gətir ver qonaq payı.
M ən gəldim salam ilə, nazını bilə-bilə
Sən isə gülə-gülə məni gözlədin, əzizlədin.
Bu ellər qəşəng ellər, bağlarında ağ güllər
Bağlarını sevirdim, hər tərəf oynaq yerlər.
M ən gəldim salam ilə, nazını bilə-bilə
Sən isə gülə-gülə məni gözlədin, əzizlədin.
M əni gözlədin, əzizlədin.!
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Gülşən KƏNGƏRLİNSKAYA
M aqsud Şeyxzadənin nəvəsi
AMEA A.Bakıxanov adına Tarix
İnstitutunun elmi işçisi, sənətşünas

NƏN ƏLİ-BABALI GÜNLƏRİM
Görkəmli şəxsiyyətlər haqqında söz demək o qədər asan de
yil. Özü də söhbət özbək və Azərbaycan xalqının fəxri olan böyük
şair, dramaturq, adı dillər əzbəri olan pyes və ssenarilərin müəllifi
Maqsud Şeyxzadədən gedirsə...
O zaman onun şəxsiyyət kimi böyüklüyünü, poeziyasını,
özbək ədəbiyyatı üçün gördüyü işləri dramaturji istedadının bö
yük əhəmiyyətini dərk etmək üçün mən hələ çox kiçik idim. An
caq babam Maqsud Şeyxzadənin və nənəm Səkinə xanımın Daş
kənddən bizə gəlişinin necə böyük sevinc və bayram hissi yaşat
dığını xatırlayıram.
Bizim ailəmiz: anam Kamilla xanım, atam Fuad bəy, ana
mın xalası Taci xanım (Səkinə nənəmizin bacısı) və qardaşım
Rüstəm Bakıda, babam və nənəm isə Daşkənddə yaşayardılar. Və
ildə bir, yaxud da iki ildə bir dəfə babam və nənəm öz doğma və
tənlərinə və sevimli şəhərlərinə - Bakıya gələrdilər. Bu hadisə
ailəmiz üçün əsl bayrama çevrilərdi. Bütün ailə-anamın xalası Taci xanım (biz ona “nənə” deyə müraciət edərdik), mənim xalam
Alimə xanım və anamla birlikdə Azərbaycan mətbəxinə aid dadlı
yeməklər hazırlayardılar. Taci nənəm çox gözəl şəkərbura, paxla
va, şor-qoğal bişirərdi. Əgər bu şirniyyatlar hazırlanırdısa, üstəlik,
hələ Novruz bayramı deyildisə, bilirdik ki, Qağa və Xalacan tez
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liklə bizə gələcəklər. Biz babamızı Qağa, nənəmizi isə Xalacan
deyə çağırırdıq.
Babamla bircə dəfə ünsiyyətdə olan adam onun həddən ar
tıq sadəliyinin və təvazökarlığının şahidi olardı. Özü də bu xarak
terini cəmiyyətin bütün təbəqələrindən və müxtəlif peşə sahiblə
rindən olan adamlar deyərdilər. Uşaqlarla rəftarı daha heyrətamiz
idi. Təkcə bizimlə-nəvələri ilə deyil, tanımadığı belə, yenicə gör
düyü uşaqlarla belə xoşrəftar idi. Necə deyərlər: “uşaqla uşaq, bö
yüklə böyük idi” .
Qohumumuz Almaz xanım İsrafilova öz xatirələrində yazır:
1964-cü ildə Səkinə xanımın vətəni Astara şəhərinə gələndə Maqsud bəy öz xoş ünsiyyəti ilə bu kiçik şəhərin bütün sakinlərini va
leh etmişdi. Bu böyük insanın təvazökarlığı və insansevərliyi bö
yükdən kiçiyə hamını özünə “cəzb edirdi” . Astara və onun sakin
ləri babamın o qədər ürəyinə yatmışdı ki, bir günün içində Astara
haqqında şer yazdı. Xoş təsadüfdən həmin günlərdə Astarada isti
rahətdə olan bəstəkar Oqtay Kazımi bu sözlərə musiqi bəstələdi.
Beləliklə Astara haqqında gözəl bir mahnı ərsəyə gəldi".
Maqsud Şeyxzadə - şair və pedaqoq, geniş və zəngin ruhlu,
hamı ilə tez dil tapan, hər kəsə kömək əlini uzadan bir ziyalı idi.
Sözü və əməli bir olan insan idi. Özbəkistan və Azərbaycanda ne
çə aztəminatlı azərbaycanlı gənc ali təhsil alarkən bizim babamız
onlara həm mənəvi, həm də maddi dəstək göstərmişdi. Baş ver
miş belə bir hadisə Özbəkistanda hamıya məlum idi. Tək ananın
böyütdüyü, imkansız bir tələbəyə hər ay öz cibindən təqaüd verir
miş. Babam rəhmətə gedəndən sonra bu yardım - təqaüd kəsilir.
Ana İnstituta gəlib etirazını bildirir ki, oğlunun təqaüdününiyə kəsiblər?Və o zaman məlum olur ki, bu məbləği Maqsud Şeyxzadə
öz hesabından o tələbəyə ödəyirmiş.
1977-ci ildə Asəf Zeynallı adına musiqi məktəbini bitirdik
dən mən təhsilimi davam etdirmək qərarına gəldim. Sənətşünas
olmağı çox arzu edirdim. Daşkənd Dövlət Universitetində təhsili
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mi davam etdirmək seçimim təsadüfi olmamışdı. Məhz bu univer
sitetin tarix fakültəsində “İncəsənətin nəzəriyyəsi və tarixi” ixtisa
sı var idi. Bu yöndə təhsil postsovet məkanında - Moskva, Lenin
qrad və Kiyev şəhərlərində də var idi.
Ancaq!!! Babamın ikinci vətəni məhz Daşkənd idi. O vətən
ki, babam onu sevir, onunla fəxr edirdi və özbək poeziyasının və
dramaturgiyasının inkişafında çox böyük xidmətləri olmuşdur.
İlk səyahətim hələ altı aylıq olarkən valideynlərimlə məhz
Daşkənd şəhərinə olmuşdur. Sonralar bütün uşaqlıq illərimdə nə
nəm ilə birlikdə bu həlim və səmimi insanları olan günəşli şəhər
də çox olmuşam. Odur ki, anamla birgə qərarımız qəti oldu: təhsi
limi Daşkənddə davam edəcəyəm.
Ali təhsilimə 1977-ci ildə Daşkənddə başladım. O zamanlar
tələbələri pambıq yığmağa aparırdılar. 1978-ci ildə mən də hamı
kimi pambıq yığımına getdim. İlk yığdığım pambıq cəmi 200
qram gəldi. Çünki mən yalnız pambığın liflərini yığmışdım, digər
tələbələr isə qozalarla birlikdə yığmışdılar, odur ki, onların yığ
dıqları çəki ağır gəlirdi. Noyabrın birinci həftəsi idi, dayım böyük
qazanlarla gəldi. Bütün tələbələri aşa qonaq elədi. Həmin il noya
brın 7-də babamın 70 illik yubileyi qeyd edilirdi. Dayım mənə ge
ri qayıtmaq üçün icazə alanda hər kəs bildi ki, mən Maqsud Şeyxzadənin nəvəsiyəm. Mənə qarşı hörmət, diqqətcillik, isti münasi
bət bir az da artdı. Özbək xalqı çox sadə və istiqanlı, səmimi bir
xalqdır. O vaxta qədər yalnız rəfiqəm Gulşod Daşmuxammedova
bilirdi ki, mənim babam kimdir. Çünki onun babası - Özbəkista
nın xalq şairi Aybək ilə mənim babam bir yerdə işləyib, yazıb-ya
radıblar.
Bu günə qədər də biz Gulşodla dostluq edirik. Dostluq et
məyi bacarmaq, insanları sevmək, qiymətləndirmək bizə baba
mızdan keçib. Tələbəlik illərində yoldaşlarımı Bakıya qonaq gəti
rirdim. Bizim ailədə babalarımız, valideynlərimiz və biz, üçüncü
nəsil də bir-birimizlə yaxın dostluq əlaqəsi saxlayırıq. 5 il bir yer
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də təhsil aldıqdan sonra tale bizi ayırsa da, biz bu günə qədər birbirimizi axtarırıq, isti münasibətlərimizi saxlayırıq. Təkcə Gülşodla deyil, digər tələbə yoldaşlarımızla da əlaqə saxlayıram.
Ваbam Maqsud Şeyxzadənin xarakterinin daha bir cəhətin
dən danışmaq istərdim: illər boyu davam edən dostluq etmək xa
rakterindən.
Biz - onun nəvələri, uşaqlıqdan bütün Özbəkistanda məş
hur olan bu adları eşidirdik: Aybək, Həmid Alimcan, Zülfiyyə və
başqaları. Bunlar Özbəkistanın məşhur şair və yazıçılarının adları
dır.
Gözəl qadın, istedadlı şair və dərin zəkalı olan Zülfiyyə
apanı (özbəklər hörmətlə xanıma “apa” müraciət edirlər) tanımaq
və görmək nəinki mənə qismət olmuşdu, hətta onların evində çox
tez-tez olurdum. Səbəbi isə sadə idi. Zülfiyyə apanın nəvəsi Gulşod, (o həm də Aybəkin oğul nəvəsi idi) həmin dövrdə Zülfiyyə
nənəsi ilə qalırdı və biz bir yerdə Daşkənd Dövlət Universitetinin
tarix fakültəsində eyni qrupda təhsil alırdıq. Aramızda möhkəm
dostluq münasibətləri var idi. Bu da çox təbii idi. Çünki bu həqiqi,
saf dostluq münasibətlərinin əsasını bir əsr əvvəl babalarımız və
nənələrimiz qoymuş, valideynlərimiz, daha sonra biz - nəvələr
davam etdirirdik. Həmid Alimcanın və Zülfiyyə apanın qızı Xulkar Alimcanın (Ülkər Əlimcan) namizədlik dissertasiyasının
mövzusu Maqsud Şeyxzadənin yaradıcılığına həsr edilmişdi.
Mən Xulkar apa və Amanbek Taşmuxammedovların (Ay
bəkin böyük oğlu) qızları Gulşod və Lola ilə baxmayaraq ki, ayrıayrı ölkələrdə, hətta qitələrdə yaşayırıq, bu günə qədər dostluq
edirik. Bu kitabın özbək dilində ərsəyə gəlməsində Lola Daşmuxamedovanın əməyi var.
Niyə bütün bunları sizlərə danışıram. Sadəcə mənim, qarda
şımın, xalam uşaqlarının ədəbiyyata, qiraətə böyük həvəsimizin
haradan qaynaqlandığını izah etmək üçün. Sözsüz ki, valideynlə
rimizdən ötürülüb. Anam Kamilla xanım, xalam Alimə xanım və
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dayım Rasim bəy sadəcə olaraq seçdikləri peşənin kamil biliciləri
deyildilər. Maqsud Şeyxzadənin hər üç övladı zəngin mütaliəli
idilər. Bu il 84 yaşı tamam olan dayımız Rasim bəy indi də fəal
oxucudur. Təsadüfmü?! Əlbət ki yox! Körpəlikdən atalarının çox,
həm də müxtəlif dillərdə mütaliə və tərcümə etdiyini görürdülər.
Əlbəttə, bu böyük nümunə - bizim üçün bir məktəb idi. Maqsud
Şeyxzadə nəinki müxtəlif dillərdə mütaliə edirdi, bir çox dildə şer
və pyeslər yazırdı. Bütün türk xalqlarının nümayəndələri ilə onla
rın öz dilində danışırdı. Atalarının öz həmkarları, dost və qohum
ları tərəfindən necə hörmətlə qarşılandığını, sevildiyini, həmçinin
atalarının insanları necə sevdiyini, həmişə onlara kömək etdiyini
görən övladlar, mədəniyyət və poeziya ab-havası olan bir evdə
tərbiyə almışdılar.
Mən babamla, nənəmlə həmişə öyünmüşəm, bu gün də
öyünürəm ki, belə bir ailənin övladı olmuşam.
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MAQSUD SHAYXZODA

O’ZİM HAQİMDA İKKİ OG’İZ SO’Z
...Men agar kitobxonlarimga, hali alifboni egallamasdan oldin she’r yaratganman, deb aytsam, ular balki mening bu gapimni
yo hazil yoki kinoyaviy ma’noda bir mubolag’adir, deb talqin qilishlari mumkin. Ammo bu chin gap. Mening otam rahmatlik (o ’z
zamonasining ilgor ziyolisi, doktor) odatda bolalarga she’r o ’qib
berar va keyincha ayrim so’zlarni aytib berib, shu so’zlarga mos
qofiya topishmi bizlardan talab qilar edi. Qofiya ham vazn ohangiga qulog’im o ’rganib ketib, men besh yasharligimda 8-10 mis
radan iborat bir «masal» to ’qiganim esimda. Albatta, muayyan
fikr va syujetdan holi bo’lgan bu «masal» bo’ri bilan olmaxon haqida to ’qilgam edi. Har qalay, she’rga muhabbat umrimning ilk
yillaridan boshlab qonimga, qalbimga, fikrimga singib ketganligini ju r’at bilan ayta olaman.
Hozir, cho’tlab qarasam, Toshkentda bir vaqtlar chiqib turgan «Sharq haqiqati» gazetasida birinchi she’rim «Traktor»ning
bosilganiga (1929) 34 yil bo’libdi. Ammo she’r va she’rmyatga
ixlos va maftunlik qamono eskicha!.
Albatta, shoirning hamma yozgan asarlari bir darajada yaxshi bo’lishi amri maholdir. Lekin fikrimcha shoir o ’z yozgan asarlaridan doimo qanoatlanmaslik hissini tuyishi shart. Men, shaxsan, doimo biron she’rni yoki dostonni tugallab, bir necha kun
o ’qimay tashlab qo’yaman va keyinroq o ’qib ko’rsam, o ’zimda
allaqanday norozilik tuyaman. Menga shunday tuyuladiki,
qo’limdagi asarni yozganimdan ko’ra durustroq yozishim
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qo’limdan kelar edi. Ammo, afsuski, tayyor asarni, turli
sabablarga ko’ra, butunlay yirtib tashlab o ’sha mavzuda tamomila
yangi bir asar yozish hamma vaqt m u y a la r bulavermaydi. Men,
bizning o ’zbek sovet poeziyamizda, «yoshi kattalar» deb atalgan
shoirlar avlodiga mansubman.
Bu avlodning bir a’zosi bo’lgan men ham 25 ga yaqin
she’riy to ’plamlar nashr ettirdim. Ilk traktorlarning madhiyasidan
boshlab, fazo yo’llarini aylanuvchi oltin kemalardagi sayyohlarni
tarannum etishgacha barcha muhim hodisalar, xalqimizning mehnat qahramonligi, partiyamizning ulug’vor shiorlari, kurash va
jang, ozodlik va do’stlik, baxt va alam, yurtning g o ’zal manzaralari va insonning ma’naviy jamoli, mening qalamimga oshno, dilimga mazmun bo’lib keldi.
Shoir birinchi galda o ’z vatanining grajdani, xalqining xizmatkori, partiyaning dastyoridir. Inson ruqini tarbiyalash, odamda
yaxshilik unsurlarini ko’paytirish, xalqda go’zallik va nafosat
tuyg’usini yanada baland darajaga ko’tarish, kommunizm ishchisini tayyorlash barchamizning muqaddas vazifamizdir.
Bu muqaddas vazifaga men ham o ’rtoqlarim qatorida bir
qatra qissa qo’shgan bo’lsam, demak, dunyoda behuda yashamabman deb qisoblashga haqqim bor.
1960
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MAQSUD SHAYXZODA

MUSHOXADALAR
Kaydlar daftaridan
Bizning klassik gazallarimizning eng ko’li bilan 7 baytdan
(14 misradan) oshmasligida buyuk xikmat bor. Uzun sherlarda li
rik xarorat synib ketishini marxum ajdollar yaxshi tushunishganlar.
Lokaydlik bilan ishlangan tosh toshligicha kolaveraldi, am
mo mexr ko’yib yasalgan tosh-ko’shik bo’lib jaranglaydi.
• k ’k ’k

Shoir suvni va suvining turli ko’rinishlyarini sevib, tasvirlab, tarannum etgani yaxshi gal, albatta!.. U sho’x biirni o ’ychan
ko’llarini, erisevar bulutlarni, mexnatkash ariklarini, asov dengizlarni, iffatli buloklarni, intizomli kanallarni, tanbal xovuzlarni,
dostonvari darelarni, nozik shudringlarni kuylasin, mayli! Ammo,
zinxor uning baytlari suvlarga to ’lib eyetmasin!
• k ’k ’k

Tunin kiymasdan oldin yaxshilab kokib olish foyda bo’lganidek, sherini xam yezib bo’lgandan keyin silkintib, ubor va xas
lardan tozalash omon bo’lmas.
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SHOİR HAQİDA
Shayxzoda fikrlar shoiridir. U siyosiy she’rlar yaratadigan
san’atkordir. Keng ma’lumotli shoir juda qaltis mavzularda asar
lar yozadi va ko’pincha yaxshi natnjalarga erishadi.
H a m id O L IM J O N

***
Shayxzoda she’rlarining eng yaxshi badiiy va siyosiy fazilati uning chuqur partiyaviyligdir. Shoirning juda ko’p she’rlarida
davrimizning ulug’ ideallari, xalqimizning buyuk vazifalari badiiy
ohanglarda, ko’tarinki ruhda tasvir qilinadi, bu she’rlar to ’la
ma’noda jangovar shior bo’lib jaranglaydi. Shayxzodaning she’rlari o ’zining shakli va mazmuni e’tibori bilan shior, chaqiriq vazifasini bajarish darajasida safarbar qiluvchilik kuchiga egadir.
S h a ro f R A S H ID O V
* * *

Shayxzoda she’rlarining formasi rang-barang’dir. U ruboiy
(falsafiy mazmundagi to ’rtlik), ballada, poema va lirik she’rlar
formasidan foydalanadi. O ’z fikrlarini ifoda etish tarzi Mayakovskiyning tasviriy vositalariga o ’xshab ketadi. U ham Mayakovskiy singari porloq va kutilmagan obrazlar yaratgan. Uning «Meros», «Taqdir» va birinchi o ’zbek prezidenti haqidagi «Oqsoqol»
dostonlari sotsialistik voqelikni tasvirlovchi keng polotnolardir.
OYBEK
• к 'к 'к
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Otashin qalb egasi Maqsud Shayxzoda tom ma’nosi bilan
internatsional shoir edi. Kaspiy shabadasi ufurib turgan diyorda,
ozar elida tug’ilgan shoir o ’zbek yurtini ona tunrog’im deb atadi.
Kalbidan otilib chiqqan har bir misrani ana shu diyorga, uning
mehnatsevar kishilariga bag’ishladi.
K o m il Y A S H İN

***
Maqsud Shayxzoda - buyuk vatanparvar shoir. Vatan vapartiya uning ilk so’zi, ilk ontidir. Bir so’z bilan aytganda, u asl
sovet kishisi, mislsiz sovet vatanparvaridir.
M ir z a İ B R O H I M O V

***
Maqsud Shayxzoda yaxshi shoir edi. Uning she’ri fikrlarga
to ’liq, sermazmun va mushohadalarga boyligi bilan ajralib turardi. Urushgacha bo’lgan va undai keyingi yillarda shoirning keng
kitobxonlar ommasiga taqdim qilgan ajoyib she’r, ballada va dostonlari buning dalili bo’la oladi, desam yanglishmayman. Shoir
ning «Kapitan Gastello», «Yurak deydiki», «Toshkentnoma» singari ko’plab poetik asarlari yaratilgan paytlaridan boshlab adabiyotimizning talabchan muxlislari tomonidan ishtiyoq va zavq bi
lan o ’qib kelinayotganligining guvohimiz.
U Y G ’U N

***
Maqsud Shayxzoda eng meh natkash qalam egalaridan edi.
U uzoq zamonlar xalq dilida qolishiga shubha yo’q.
M İR T E M İR

***
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«Mulla Shayxzoda zamonamizning eng aqlli va teran mutafakkir shoiri, uning boshidan nog’igacha, sochidan tirnog’igacha
g ’ij-g’ij aql».
G a fu r G ’U L O M
*

*

*

«Maqsud Shamxzoda zuvalasi ashor otashi bilan io’g ’rilgan
asl shoir zdi. Uning asarlarida biz buyuk inqilobiy ideellar bilan,
jo ’shqin vatanparvarlik tuyg’ulari bilan, chinakam insoniy xissiyotlar bilan umr kechirgan shoir xabining gulduros sadosini eshitamiz».
M ir z a İ B R O H İ M O V

m
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Akademik Naim KARİMOV
Filologiya fanlari doktori

POKLİK VA ULUG’LİK TİMSOLİ
(M aqsud Shayxzodaning 100 yilligi
munosabati bilan)
XX asr o ’zbek adabiyoti shunday buyuk shoir va yozuvchilarni etishtirib berdiki, ularning ijodiy izlanishlari va mehnatlari
tufayli milliy adabiyotimiz xuddi shu davrda o ’z taraqqiyotining
yuksak bosqichiga ko’tarildi. Anna shunday buyuk shoir va yozuvchilardan biri shu yil tug’ilgan kuniga 100 yil to ’lgan Maqsud
Shayxzoda dir.
Shayxzoda 1908 yil 25 oktyabrda Ozarbayjon Respublikasi
Ganja viloyatining Oqtosh (Agdash) shahrida dunyoga kelgan.
Uning otasi M a’sumbek Shixliev Peterburg universitetining tibbiyot fakultetini tugatgan va Oqtoshda yangi usuldagi ilk maktabni
tashkil etgan ziyolilardan biri edi. Maqsud 1917 yilda ana shu 1bosqich maktabda muallim Muxtor Afandizodaning qo’lida ta ’lim
oldi. Ikkinchi sinfni faqat a’lo baholar bilan tugatganligi sababli
yuqori bosqich maktabning 2-sinfiga o ’tkazildi.
Falakning ajoyib ishlarini qarangki, Maqsud bilan shu mak
tabda, bir sinfda o ’qigan o ’quvchilar orasidan taniqli kompozitor,
rassom va muallimlar etishib chiqqan. Shulardan biri xalq ta ’limi
xodimi Idris Aliev bo’lib, u Shayxzoda ning bolalik yillarini eslab, bunday so’zlarni aytgan::
“Biz, Maqsud, Said va Shokir bir sinfda o ’qir edik. Biz
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ta’lim olgan bilim maskani Maqsudning otasi M a’sumbekning
sa’y-harakati bilan tashkil topgan Oqtoshdagi yangi usuldagi birinchi maktab edi. M a’sumbek maktab va o ’quvchilarning ahvolidan tez-tez xabar olib turardi.
Maqsud yoshligida o ’zi ham tinchimas, bizga ham tinchlik
bermas edi. U ziyrak, sinchkov, shijoatli o ’g ’lon b o ’lib, bir ishni
boshladimi, albatta, uni oxiriga etkazmay qo’ymasdi...”
Maqsud shunday ziyrakligi va tirishqoqligi tufayli muallimlar e’tiborini qozonib, 1921 yilda bir guruh tengdoshlari bilan birga Boku shahridagi dorilmualliminga o ’qishga yuboriladi. 1925
yili mazkur bilim yurtini a’lo baholar bilan tugatgach, Ozarbayjon
M aorif xalq komissarligi yo’llanmasi bilan Darband shahriga yo’l
oladi. Darbanddagi 1-bosqich maktabda bir yil xizmat qilgach,
D og’iston M aorif xalq komissarligiga murojaat qilib, B o’ynoq
shahriga ishga ko’chirishlarini so’raydi. Va 1927 yilning iyun
oyiga qadar B o’ynoqdagi pedagogika bilim yurtida jamiyatshunoslik fanidan dars beradi.
Maqsud Oqtosh singari kichik shaharlarda kamdan-kam
uchrovchi taraqqiyparvar kishilar oilasida tug’ilgan edi. B o’lajak
shoirning shakllanishida otasi M a’sumbekning ishtiroki nihoyatda
katta bo’lgan. Nafaqat otasi, balki onasi Fotimaxonim ham oqtoshlik ayollarning ijtimoiy faollashuviga ta ’sir ko’rsatgan kishilardan edi. Mashhur ozar adibi va jamoat arbobi Mirza Ibrohimovning shahodat berishiga ko’ra, uning ota-onasi ziyrak, zehnli
farzandlarining qobiliyatini o ’stirishga alohida e’tibor bergan,
ularda ilm-fanga ixlos, go’zallikka nisbatan muhabbat tuyg’usini
uyg’otgan. Maqsud ular ta’sirida xushyor, zukko, bilimdon, yangilikka talpinuvchi, jamiyatda ro’y berayotgan voqea va hodisalar
mohiyatini tushunishga intiluvchi yigit bo’lib ulg’aya boshlagan.
Shunday zukko yigitning o ’sha paytda yoshlar o ’rtasida tarqalgan
va ular e’tiborini qozongan gazeta va jurnallarni o ’qimasligi aql
bovar qilmas hodisa edi.
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Maqsud Bokuda tahsil ko’rgan yillarda ”Eni Kavkaz” jurnali yoshlar o ’rtasida, ayniqsa, mashhur edi. istanbulda Mamed
Emin Rasulzoda tomonidan nashr qilingan va Bokuga yashirin
yo’llar bilan keltirilgan mazkur jurnalda bosilgan “Qizil imperia
lizm” maqolasi Maqsudning dunyoqarashiga katta ta’sir ko’rsatadi. Mazkur maqolada 1917 yil oktyabrida tarix sahnasiga kelgan
sovet davlatining milliy respublikalarga va shu respublikalarning
tub aholisiga erkinlik bermagani, aksincha, milliy xalqlarning diniy va dunyoviy madaniyatini siquv ostiga olgani aytilgan va
Ozarbayjon hayotidan bunday fikrlarni tasdiqlovchi ko’plab misollar keltirilgan edi.
Shunday maqolalar ta ’sirida shakllana boshlagan Shayxzoda 1927 yilning iyun-iyul oylarida sovetlarga qarshi aksilinqilobiy
targ’ibot olib borishda ayblanib, do’stlari Edhem Fayziy va Ma
med Fayziy bilan birga qamoqqa olinadi. D og’iston avtonom respublikasining Maxachqal’a shahrida bo’lib o ’tgan sud 1927 yil 6
dekabrda yuqorida nomlari tilga olingan uch kishini OGPU ixtiyoridagi siyosiy qurilishga yuborish haqida hukm chiqaradi.
Shayxzoda o ’ziga qo’yilgan aybni asoslovchi biror dalil
bo’lmaganligi sababli ishini qayta ko’rishlarini talab qilib, tegishli
idoralarga arizalar yozadi. Shundan keyin OGPU (Birlashgan
Davlat Siyosiy boshqarmasi) kollegiyasi huzuridagi Maxsus kengash Shayxzoda ishini qayta ko’rib, uni Toshkentga 3 yilga surgun qilish haqida hukm chiqaradi.
Sheyxzoda o ’zbek yurtiga kelib, dastlab otasining toshkentlik tanishlaridan biri Sobir Sharipovning Shahrisabz ko’chasidagi
uyida yashay boshlaydi. U Toshkentda hayotining yangi, bahor
tarovatidek toza va beg’ubor davrini boshlab, o ’ziga Shayxzoda
taxallusini qabul qiladi.
Shayxzoda ijodi Bokudagi tahsil yillarida boshlangan, desak, adolatdan bo’ladi.
Atoqli Ozarbayjon yozuvchisi va davlat arbobi Mirza Ibro180
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himov Shayxzoda ning Bokuda kechgan talabalik yillarini eslab,
bunday degan edi:
“O ’sha olovli davrda yosh shoirning xalq bilan naqadar yaqinligini, xalqning o ’lmas ijodiga muhabbatini ko’rsatuvchi “Narimon haqida xalq ertagi” degan asari 1927 yili “M aorif va madaniyat” jurnalida chop etilgan edi. “D og’iston xotiralari” turkumida
bosilgan mazkur asar o ’n to ’qqiz yashar Maqsudning qalami dadillashganini, badiiy so’z yaratishga qodir ekanini ro ’y-rost namoyish qilish bilan birga adabiyot olamiga yangi bir iste’dod sohibi
qadam qo’yganidan darak berar edi. Yosh shoirning fazilati uning
butun shuuri va his-tuyg’ulari bilan... chambarchas bog’lanib,
uyg’unlashib ketganligida edi.
Taqdir Maqsudni minglab tengqurlari singari hayot dengizining asov to ’lqinlari qa’riga tashladi. U ba’zan dengizning quturgan dovullariga qarshi tik borar, ba’zan esa, Sa’diy aytganidek,
yuragini sokin mavjlar ixtiyoriga topshirar edi. Yigirma yoshida
bu to ’lqinlar uni qardosh O ’zbekiston tuprog’iga keltirdi. Buyuk
Ulug’bekning, Navoiyning muqaddas vatani Maqsudning o ’z farzandidek mehribon quchog’iga oldi va uning ulkan shoirlik iste’dodiga qo’sh qanot baxsh etdi».
Shayxzoda ning bizgacha etib kelgan aksar she’rlari 1921
1922 yillarda Boku va Darband shaharlarida yozilgan. Ammo
shoining o ’zi ijodining qachon boshlanganligi haqida so’zlab,
bunday yozgan edi: “Men agar kitobxonlarimga hali alifboni
egallamasdan oldin she’r yaratganman, deb aytsam, ular balki
mening bu gapimni yo hazil, yoki kinoyaviy ma’noda bir mubolag’adur, deb talqin qilishlari mumkin. Ammo bu chin gap. M e
ning otam rahmatlik (o’z zamonasining ilg’or ziyolisi, doktor)
odatda bolalarga she’r o ’qib berar va keyin ayrim so’zlarni aytib
berib, shu so’zga mos qofiya topishni bizlardan talab qilar edi.
Qofiya ham vazn ohangiga qulog’im o ’rganib ketib, men besh yasharligimda 8-10 misradan iborat bir “masal” to ’qiganim esimda.
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Albatta, muayyan fikr va syujetdan xoli bo ’lgan bu “masal” bo’ri
bilan olmaxon haqida to ’qilgan edi. Har qalay, she’rga muhabbat
umrimning ilk yillaridan boshlab qonimga, qalbimga, fikrimga
singib ketganini ayta olaman” .
Nomi yuqorida tilga olingan Idris Aliev (darvoqe, u o ’sha
maktabda muallim, keyinchalik esa direktor bo’lib ishlagan)
Shayxzoda ijodining boshlanishi haqida bunday degan:
“Maqsud yoshligidan adabiyotga juda havasmand edi.
Esimda, maktabda o ’qib yurgan kezlarimizda u kichik bir pesa
yozdi. Men, Maqsud, Said, Shokir va bir necha o ’quvchilar ishtirokida “28 aprel inqilobi” degan shu “pesa”ni sahnaga qo’ydik.
Tomoshaga o ’quvchilargina emas, ko’pchilik ota-onalar ham
yig’ilib, bizni qizg’in olqishlaganlari hali-hali yodimda.
Maktabimizda bo’lgan bir tarixiy voqea hanuz ko’z o ’ngimda: 1920 yilning oxirlari bo’lsa kerak, shahrimizga Narimon Narimonov kelib qoldi. Xalqni maktabga to ’plab, katta yig’in o ’tkazdi. Shunda Maqsud minbarga chiqib, she’r o ’qidi. Bag’oyat ta ’sirlangan Narimon Narimonov Maqsudni bag’riga bosib, peshonasidan o ’pdi, “Qizil askar qo’shig’i” degan o ’sha she’rni olib ketib, Boku gazetasida chop ettirdi” .
Ijodining dastlabki namunalarini 1922 yilda ozarbayjon tilida yozgan Shayxzoda 1928 yilda Toshkentga kelib, “Sharq haqiqati” gazetasida ishlar ekan, o ’zbek tilini Oybek va G ’afur G ’ulom singari do’stlari ko’magida mehr bilan o ’rganib, 1929 yilda
shu gazetada “Traktor” degan she’rini e’lon qiladi. Bu, atoqli
shoirning o ’zbek tilidagi birinchi she’ri edi. U shu vaqtdan boshlab umrining so’nggi nafasiga qadar o’zbek adabiyotining ravnaqi
yo’lida ter to ’kib, adabiyotimiz xazinasini o ’ziga xos shayxona
jo ’shqin she’r va dostonlar, drama va tarjimalar, publitsistik va
adabiy-tanqidiy maqolalar bilan boyitdi.
Ayonki, O ’zbekistonga surgunga kelgan shoirning bolsheviklar hukmronlik qilgan o ’lkada emin-erkin yashashi mushkul
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edi. Shuning uchun ham u Sovet davlati rahbarlarini, partiyani olqishlovchi she’rlar yozib, davrning o ’tkinchi masalalariga o ’z
vaqtida munosabat bildirib turishga, zamonasoz shoir niqobi bilan
yashashga intildi. U 1933 yili badiiy ijoddan ko’ra ilmiy faoliyat
bilan shug’ullanishni xavfsiz, deb bilibmi, Til va adabiyot instituti
aspiranturasiga o ’qishga kirdi. Aspiranturani tugatgach, kichik
ilmiy xodim bo’lib ishlay boshladi. Lekin 1937 yil o ’rog’i shu
intitut xodimlarini ham o ’rib ketganini, ijodini tekshirib, risola
yozayotgani Cho’lponning esa qamoqqa olinganini ko’rgan shoir
ilmiy jabhani tark etdi-da, dastlab Toshkent viloyat kechki pedagogika instituti, keyin esa shahar pedagogika institutida ishlay
boshladi. Tabiatan saxiy, topgan-tutganini do’st-yorlar davrasida
sochib yashaydigan shoir uchun domlalikning doimiy maoshi
ayni muddao edi.
Ammo u, o ’zi e’tirof etganidek, tug’ma shoir bo’lgan. She’r
yozish uning uchun nafas olishdek tabiiy bir jarayon va hayotiy
ehtiyoj edi. Agar Shayxzoda boshqa tarixiy-madaniy sharoitda
yashab ijod qilganida Olloh bergan buyuk iste’dodi tufayli badiiy
madaniyatning ko’plab muhtasham obidalarini yaratgan bo’lardi.
Shayxzoda mansub bo’lgan o ’zbek shoirlari avlodi turfa
ovozlar va uslublardan iborat. G ’afur G ’ulomning mumtoz o ’zbek
she’riyati buloqlaridan otilib chiqqan she’riyati Oybekning
o ’ychan she’rlaridan keskin farqlanganidek, Mirtemirning xalqona she’rlari Hamid Olimjonning dilbar she’riy asarlariga mutlqo
o ’xshamaydi. Ular bilan bir havodan nafas olib, bir burda nonni
baham ko’rgan Shayxzoda ning she’ri esa butunlay o ’zgacha.
Uning she’rlarida shoirning tanti tabiati va yosh boladek toza qalbi-yu turk va ozarbayjon she’riyatiga xos mavjlar tovlanibdolg’alanib turadi. Shayxzoda o’ziga xos ohanglar va his-tuyg’ularga boy she’rlari bilan o ’zbek she’riyatining yanada yuksak darajaga erishishiga ulkan hissa qo’shgan.
Shunday shoirlar bo’ladiki, ular kitobxon nazaridan tushib
183

Anadan olmasının 110 illiyi münasibətilə
məruzələr, məqalələr və fotolar toplusu
qolmaslik uchun o ’zlarini zo’rlab, qofiya axtarib, misralarning
lab-lunjini arang kelishtirib she’r yozadilar. Bunday shoirlardan
farqli o ’laroq, Shayxzoda tom ma’noda tug’ma shoir edi. Uning
oddiy nutqi ham she’r bo’lib jaranglar, she’rlari esa badohatan quyilib kelardi. She’riyat uning yashash tarzi, tabiiy ehtiyoji edi.
Shuning uchun ham u o ’z tuyg’u va kechinmalarini, quvonch va
alamlarini she’riyat orqali ifodalagan. U she’riyatga xos bo’lgan
nafosatni, shaffoflikni, sehrni, ilohiy yuksaklikni his qila olmagan
kishilarga achingan. Achinibgina qolmay, ularni she’riyatning nafis mavjlar taratib turgan chashmasiga etaklab kelib, shu chashmaning hayotbaxsh va fayziyob suvidan bahramand qilishga uringan.
Shoir “She’r go’zallik singlisi ekan...” degan bir she’rida
yozgan edi:
She ’rsiz qalblarga achinaman men,
Ularda na tonglar kunduzin boshlar,
N a oqshom yulduzlar ufqin ochar keng,
N a bahor chog’ida sayraydi qushlar.
Qo ’shqsiz uylarga kulgi yoqmaydi,
Xonadon ahlining qovog’i osiq.
H atto derazadan quyosh boqmaydi,
Soatning o ’zi ham tiqillar bosiq...
...Bechora odamlar, bilmaski ular,
She ’r chin go ’zallik singlisi ekan.
H ar kimki u bilan sevishsa agar,
H usniga chiroylar qo ’shilar aynan.
She ’riyat diyorin shoirlarimiz,
H ar uy, har ko ’ngilga baytlar bo ’lsin yor!
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Elga dastyor bo ’lsa she ’rlarim iz Demakki, umrimiz o ’tmabdi bekor!..
Afsuski, nafaqat oddiy kishilar, balki yon kissasida Leninning qiyofasi aks etgan davlat va partiya arboblari ham she’riyatning go’zallik singlisi ekanligini tushunmas edilar. Shuning
uchun ham siyosiy idoralarning doimiy nazorati ostida yashagan
shoirning partiyaga, Oktyabrga, sovetlar vataniga, “oq oltin”ga
bag’ishlab hamdu sanodan iborat she’rlarni yozmasligi, Sovet
davlatining tashqi siyosati tufayli jahon taqdiri qil ustida turgan
vaqtlarda esa tinchlik uchun kurash kabi mavzularda ijod qilmasligi amri mahol edi. Ammo uning yuragida boshqa tuyg’ular,
muammolar, dardlar ham bisyor bo’lganki, u o ’zini qiynagan iztirobli masalalarni tasvirlash va, umuman, makrodunyo haqida fikr
yuritish, hozirgi davrda ro’y berayotgan voqealar mohiyatini tarix
saboqlari ko’zgusida ko’rsatish va tushuntirish uchun 40-yillardan
boshlab dramaturgiya sohasida ham qalam tebrata boshladi.
Ammo bu masalaga ko’chishdan avval shoir hayotida ro’y
bergan mudhish voqeani yod etib o ’taylik.
M a’lumki, 50-yillarning boshlarida qatag’onning navbatdagi to ’lqini shu davr adabiyotining ko’zga ko’ringan vakillarini o ’z
girdobiga tortgan. Shuhrat, Said Ahmad, Shukrullo singari shoirlardan farqli o ’laroq, Shayxzoda sovet yozuvchi degan “sharafli
unvon”ga dog’ tushirgan ijodkor sifatida dastlab Yozuvchilar
uyushmasi a’zoligidan chiqarilgan. So’ngra qamoqqa olinib, uni
yaxshi bilgan, uning insoniy fazilatlari va ijodiy yutuqlaridan bahramand bo’lgan kimsalar oldiga g ’ajish uchun tashlangan.
Shunday kimsalardan biri S. familiyali ayol edi. Shayxzoda
Teatr va rassomlik institutini sirtdan tugatayotgan bu ayolning
“Boy ila xizmatchi” dramasi haqidagi diplom ishiga ilmiy rahbar
etib tayinlangan edi. U 50-yillardagi qama-qamalarning tashkilotchilaridan biri V.Milchakovning nog’orasiga maqom qilib, usto185
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zini millatchilikda, Sharqni haddan ziyod ideallashtirishda ayblagan. M a’lum bo’lishicha, u Hamza asarining N.Ostrovskiyning
“Momaguldirak” asari ta’sirida yaratilganiga urg’u bermoqchi va
shu fikrni diplom ishining yangiligi sifatida olg’a surmoqchi bo’lgan. “Men, - degan u tergovchiga bergan ko’rgazmasida, - dip
lom ishimda Hamza Hakimzodaning adabiy ijodiga Oktyabr inqilobi, rus mumtoz va sovet adabiyoti katta ta ’sir k o ’rsatgani
to ’g ’risida yozgan edim. U (ya’ni Shayxzoda - N.K.) ochiq-oydin
aytmagan bo’lsa ham, Hamza eng avvalo Sharq madaniyatidan
o ’rgangan, demoqchi bo’lgan... Umuman, Shayxzoda Sharq haqida hamisha hayrat bilan so’zlar, uning fikr-mulohazalaridan
shunday xulosa chiqar ediki, go’yo Sharq hamma narsadan afzal
edi. Shayxzoda Qadimgi Sharqni nazarda tutgan holda Sharq madaniyatiga birlamchi ahamiyatni berardi. Shayxzoda uchun rus
madaniyati Qadimgi Sharq madaniyatiga nisbatan sariq chaqalik
ahamiyatga ega emas edi...”
Shayxzoda ana shu Sharqning Shoir va olimlari, davlatchilik tarixiga asos solgan podsholari, bosqinchilarga qarshi erk va
hurriyat uchun kurashgan sarkardalari bilan haqli ravishda iftixor
qilgan. U ana shu iftixor tuyg’usini Ikkinchi jahon urushi yillarida
sovet mamlakati taqdiri xavf ostida qolgan bir paytda xalqni kurashga, g ’alabaga chorlovchi “Jaloliddin Manguberdi” tragediyasida ifodalagan. Ammo bu asar xalqni vatan ozodligi yo’lida qahramonona mehnat va kurashga rag’batlantirish ishiga qanchalik
xizmat qilmasin, ko’p o ’tmay, sahnadan olib tashlandi. Falakning
gardishi bilan O ’zbekistonga kelib qolgan ayrim kimsalar Shayx
zoda ni tarixiy o ’tmishga sinfiy mezonlar asosida yondashmaslikda ayblab chiqdilar. Shoir feodal o ’tmishni ideallashtirishda, Kavkaz xalqlariga jabr-zulm o ’tkazgan Jaloliddin obrazini buzib talqin qilishda ayblandi.
1952 yilda Shayxzoda ning qamoqqa olinishida xuddi shu
masala raqiblar qo’lida asosiy dastak bo’lib xizmat qildi. Agar
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1953 yil bahorida qatag’on dohiysi vafot etmaganida, 25 yilga
hukm qilingan Shoirning suyaklari Sibirdagi hisobsiz azobgohlarning birida bir umrga qolib ketgan bo’lurdi. Ammo Olloh sevgan
kishilarini, baribir, asrar ekan. Shayxzoda sovetlar do’zahidan ti
rik qaytibgina qolmay, Sharqning boshqa bir buyuk siymosi Ulug’bek haqidagi shekspirona katta ko’lamga ega bo’lgan asarini yaratish imkoniyatiga erishdi. Agar Shoir vafot etgan kuni
o ’g ’irlanmaganida, uning Abu Rayhon Beruniy to ’g ’risidagi yana
bir muhtasham asari adabiyotimiz xazinasini yangi bir javohir bi
lan boyitgan bo’lardi.
“Mirzo Ulug’bek” tragediyasi yaratilgan 1960 yilda insoniyat tabiat sirlarini kashf etishga shiddat bilan kirishib, sun’iy yo’ldoshlarni uchira boshlagan edi. Insoniyat jahonshumul kashfiyotlar oldida yuzma-yuz turgan bir vaqtda Shayxzoda Sharqning buyukligini tasdiqlovchi yana bir mavzuga qo’l urib, buyuk vatandoshimiz - astronomiya ilmiga poydevor qo’ygan olimlarning bi
ri haqida asar yaratadi.
“Ulug’bekning surati - obrazi, - degan edi Shayxzoda “Ki
no” jurnali muxbirining savollariga javob berib, - bag’oyat bir
murakkab siymoni gavdalantiradi. Uni to ’la tasvirlash faqat trilogiya tipidagi romanlargagina muyassar bo’lishi mumkin. Men uni
asosan inson-olim-davlat arbobi sifatida, ya’ni uchlik doirasida
aks ettirishga intildim. Bu, juda mushkul vazifa. Chunki bu xislatlar bir-biriga zid bo’lib tushadi. Zeroki, olim Ulug’bek o ’ylagani
hukmdor Ulug’bek manfaatlariga xilof keladi va inson Ulug’bek
ning sevgisi davlat ishlarida ba’zi noqulayliklar(ni) vujudga keltiradi. Biz rejissyor bilan birga Ulug’bek siymosidagi uch qirralikning alamli oqibatlarini, yuksak parvozini va chuqur mulohazalarini qovushtirmoqqa intildik” .
Bu so’zlar garchand “Ulug’bek yulduzi” filmi munosabati
bilan aytilgan bo’lsa-da, Shayxzoda Ulug’bekning “uch qirraligi”ni “Mirzo Ulug’bek” tragediyasini yozishga taraddud ko’rgan
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kezlardayoq sezgan va mazkur tragediyada uning mahobatli obrazini inson-olim-davlat arbobi “uchligi” orqali yaratishni o ’z oldiga maqsad qilib qo’ygan edi.
Ulug’bekning Temuriyzoda podsho bo’la turib mutaassib
kimsalar qo’lidan halok bo’lishi va shu fojiada o ’z farzandining
bevosita ishtirok etishi Shayxzoda ni turli o ’y-xayollarga olib boradi. Inson olim bo’lib, olis yulduzlarning siru asrorini bilishi,
ularni insoniyatga xizmat qildirishi mumkin-u, ammo o ’zi yashayotgan zamindagi muammolarni bartaraf eta, o ’z farzandini mu
taassib kimsalar changalidan torta ololmasligi, hatto shu farzandi
qo’lidan halok bo’lishi mumkinligi inson hayotining chigalliklar,
ziddiyatlar, jumboqlardan iborat ekanligini k o ’rsatadi. Shayxzoda
Ulug’bekning adolatli podsho, buyuk olim va olijanob inson sifatidagi obrazini yaratish bilan birga inson zotining turli zaifliklarga
moyilligini, undagi yuksaklikka intilish tuyg’usi sust ekanligini
ochib tashladi. U o ’zi bilan Ulug’bek hayoti o ’rtasidagi mushtarak nuqtalarni nazardan o ’tkazib, umumbashariy xulosalar chiqarishga intildi.
Ulug’bekning asar muqaddimasida aytgan quyidagi so’zlarini ayni paytda ham tasvirlanajak voqealarning falsafiy kalidi,
ham hayotning achchiq-chuchuklarini totgan muallifning vasiyati
o ’laroq qabul qilish mumkin:
...Q irqyil bo ’ldi koinotningkitobin o ’qib,
M a ’rifatning dargohiga qo ’y dim ixlosim.
O g ’ir bo ’ldi qismat menga ortgan vazifa.
M en sultonlar o ’rtasida bo ’ldim donishmand,
Donishmandlar tepasidasulton sanaldim.
M a ’rifatni hukumatga qilib rahnamo,
Bu o ’lkaning erida ham yulduzlar yoqdim.
Insonlarga aytib turdim: boqqin samoga,
Qancha toza va musaffo, farahbaxsh, zebo.
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E y odamzod, ibrat olgin yulduzlardan sen
Xayrixohlik va balandlik xislatlarida.
Shaltoqlarga ag ’nam agin, ko ’taril, yuksal,
So ’qir baxtdan ko ’rar ko ’zli baxtsizlik afzal...
Shayxzoda nazarida, er yuzidagi barcha fojialar insonlarning shaltoqlarga ag’anashi, xayrixohlik va balandlik xislatlaridan
mahrum bo’lishi orqasida sodir bo’ladi.
“Mirzo Ulug’bek” tragediyasining yaratilishi va hozirgi
O ’zbekiston Milliy drama teatrida sahnalashtirilishi respublikamizning madaniy hayotida ulkan voqea bo’ldi. Xalqimiz tarixining g ’oyat muhim sahifalaridan biri haqqoniy va shekspirona
mahorat Bilan tasvirlangan bu asar kino ijodkorlari e’tiborini ham
o ’ziga jalb etdi. Taniqli kinorejissyor Latif Fayziev Shayxzoda ni
mazkur asar asosida kinossenariy yozishg undab, u Bilan hamkorlikda “Ulug’bek yulduzi” filmini yaratdi. Va bu film jahon ekranlarini aylanib,. zo’r muvaffaqiyat qozondi.
She’riyatda zamonaviy voqelikni, dramaturgiyada esa tarixiy o ’tmishni tasvirlash, xalq va mamlakatning og’riqli masalalarini o ’tmishga bag’ishlangan asarlarida ifodalash Shayxzoda ning
bosh ijodiy aqidasi edi.. U yuqorida nomlari tilga olingan avloddoshlari bilan birga adabiyotimizni yangi taraqqiyot bosqichiga
olib chiqdi. “Bu avlodning a’zosi bo’lgan men ham, - deb yozgan
edi Shoir, - 25 ga yaqin She’riy to ’plamlar nashr ettirdim. O ’zbek
tuprog’ini qaytadan ekkan ilk traktorlarning madhiyasidan boshlab fazo yo’llarini aylanuvchi oltin kemalardagi sayyohlarni tarannum etishgacha barcha muhim hodisalar, xalqimizning mehnat
qahramonligi, kurash va jang, ozodlik va do’stlik, baxt va alam,
yurtning go’zal manzaralari va insonning ma’naviy jamoli mening qalamimga oshno va dilimga mazmun bo’lib keldi” .
Shayxzoda ning adabiy merosi, She’riyat va dramaturgiyaga oid asarlardan tashqari, publitsistika, adabiy tanqid va adabi189
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yotshunoslik, shuningdek, badiiy tarjima namunalarini o ’z qamroviga oladi. Jahon adabiyotida qariyb biror mumtoz Shoir yo’qki,
Shayxzoda ularga tarjimon sifatida qo’l urmagan b o ’lsin. U Shota
Rustavelining “Y o’lbars terisini yopingan pahlavon” (hamkorlikda), Shekspirning “Hamlet” hamda “Romeo va Juletta”, Pushkinning “Mis chavandoz” hamda “Motsart va Saleri”, Lermontovning “Kavkaz asiri” asarlarini, shuningdek, Ezop, Esxil, Nizomiy,
Fuzuliy, Gyote, Bayron, Mayakovskiy, Nozim Hikmat va boshqa
o ’nlab Shoirlarning She’riy asarlarini o ’zbek tiliga tarjima qilgan.
Kamina 20-yillarning o ’rtalarida o ’zbek adabiyotiga kirib
kelgan barcha Shoir va yozuvchilarni ozmi-ko’pmi bilish sharafiga ega bo’lganman. Ana shu yuzlab Shoir va yozuvchilar orasida
men uchun (o’ylaymanki, boshqa aksar adabiyotshunoslar uchun
ham) uch kishi ham ulug’ Ijodkor, ham ulug’ Inson sifatida alohida ajralib turadi. Bular - Oybek, Shayxzoda va Mirtemirdir.
Hayotning nomardligi shundaki, bu ijodkorlardek kristall
qalbli, olijanob, o ’ta saxovatli insonlar bu dunyoga ahyon-ahyondagina kelib ketadilar.
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MAQSUD SHAYXZODANİNG
“JALOLİDDİN MAN GUBERDİ”
TRAGEDİYASİ TO’G’RİSİDA
Atoqli shoir, dramaturg va adabiyotshunos olim Maqsud
Shayxzoda dan boy adabiy meros qolgan. U 1928 yili Toshkentga
ko’chib kelishidan avval Ozarboyjon va Dog’istonda nashr etilgan gazeta va jurnallarda dastlabki she’r va maqolalarini e’lon
qilgan bo’lsa, serquyosh yurtimizda yashab, o ’zbek tilida ijod qila
boshlaganidan hayotining so’nggi lahzlariga qadar ko’plab she’r
va dostonlar, sahna asarlari, adabiy-tanqidiy va publitsistik maqolalar yozgan, jahon va qardosh xalqlar adabiyotidan k o ’plab tarjimalar qilgan. Afsuski, uning 80-yillarda nashr etilishi mo’ljallangan 12 jildlik “Asarlar” to ’plamini chop etish rejasi amalga oshmay qoldi. Olti jildlik “Asarlar”iga esa hatto yirik she’riy asarlaridan biri - “Jaloliddin Manguberdi” tragediyasi ham kirmay qoldi.
Aslida, bu ajabtovur hodisaning sababi o ’sha vaqtda mazkur asarning qo’lyozma yoki boshqa biror nusxasi topilmaganidadir.
Sobiq kommunistlar partiyasi Markazqo’mining 1946-1948
yillarda adabiyot va teatr bo’yicha chiqargan mash’um qarorlaridan keyin Hamid Olimjonning “Muqanna”, Oybekning “Mahmud
Torobiy” asarlari bilan birga bu tragediya ham milliy teatr repertuaridan olib tashlangan, shundan keyin uning muallif qalamiga
mansub qo’lyozmasi ham, mashinka nusxalari ham izsiz yo’qolgan.
191

Anadan olmasının 110 illiyi münasibətilə
məruzələr, məqalələr və fotolar toplusu
Ikkinchi jahon urushi g ’alaba bilan tugagandan so’ng “Jaloliddin Manguberdi” tragediyasi o ’zbek xalqining feodalizm davridagi tarixiy o ’tmishini va shu davrda yashagan “Kavkaz xalqlarining jallodi” Jaloliddinni milliy qahramon sifatida tasvirlovchi
asar sifatida keskin qoralandi. Holbuki, yaxshi qurollangan nemis
armiyasi sobiq Sovet davlatining g ’arbiy chegaralarini yorib kirib,
Moskva bo’sag’asiga kirib kelgani va sovet davlati taqdiri o ’lim
xavfi ostida qolganida, shu davlat rahbarlari ijod ahlini o ’tmishda
qahramonlik, jangovarlik, vatanparvarlik namunalarini k o ’rsatgan
tarixiy shaxslar va sarkardalar obrazini yaratishga da’vat etgan
edi. 1945 yilda Reyxstagga G ’alaba bayrog’ini o ’rnatgan jangchilar ana shu o ’tmish qahramonlariga bag’ishlangan asarlardan
rag’bat olib mardona kurashgan, ota-onalari bag’riga g ’olib jangchi bo’lib qaytgan edilar.
Shayxzoda ning “Jaloliddin Manguberdi” trilogiyasi ham
o ’sha yillarda tarixiy davrning ijtimoiy buyurtmasi asosida yaratilgan edi.
Odatda ulkan yozuvchilar biror yirik asarni yozishga kirishganlarida shu asarning yaratilish tarixiga oid ma’lumotlarni qariyb qoldirmaydilar. Biz u yoki bu yozuvchining qaysi tarixiy-memuar asardan ko’proq foydalangani, o ’z asarini qachon yoza
boshlagani va asar ustida qanday ishlaganidan ko’pincha bexabar
qolamiz. Shayxzoda ning mazkur asar ustida olib borgan ijodiy
ishi ham bizga to ’la ma’lum emas. Buning boisi shundaki, Shayxzoda odatda muayyan mavzuga doir manba bilan tanishib chiqqach, bo’lajak asarda ishtirok etajak tarixiy va notarixiy shaxslarni tanlab, asarning syujet chizig’ini pardama-parda o ’z xayolida,
boshida shakllantirgan. U hatto asarning qanday boshlanib, nima
bilan tugashigacha - hammasini xayolida pishirib, so’ng qog’ozga tushirgan. Lekin shunga qaramay, uzuq-yuluq xotiralar va
mazkur asarning hozirda Alisher Navoiy nomidagi Adabiyot mu
zeyi arxivida saqlanayotgan ba’zi bir nusxalari asosida “Jaloliddin
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Manguberdi”ning yaratilish tarixini ozmi-ko’pmi ko’z oldimizga
keltirishimiz mumkin.
Hamid Olimjon respublika rahbarlari tomonidan mashhur
sarkardalar va xalq qahramonlari to ’g ’risida asar yozish vazifasi
topshirilmasdan bir oz avval, o ’zbek yozuvchilari orasida birinchi
bo’lib, arab istilochilariga qarshi qo’zg’olon ko’targan Muqanna
to ’g ’risida asar yozmoqchi bo’lgan. U 1941 yil boshlarida yoza
boshlagan asariga 1942 yil 31 may kuni so’nggi nuqta qo’ygan.
Shu yilning 21 avgustida esa mazkur tragediya hozirgi O ’zbekiston Milliy teatrida sahna yuzini ko’rdi. Hamid Olimjon asari asosida yaratilgan “Muqanna” spektaklining tomoshabinlar o ’rtasida
katta muvaffaqiyat qozonishi, bizningcha, Shayxzoda ni befarq
qoldirmagan. Qolaversa, Shayxzoda ning adabiy iste’dodi va tezkorligini g ’oyat qadrlagan respublika rahbarlari o ’sha kezlarda
undan mo’g ’ul istilochilariga qarshi qahramonona kurashgan Jaloliddin to ’g ’risida shunday sahna asarini yozib berishni iltimos
qilgan bo’lishlari mumkin. Har holda Shayxzoda mazkur asarni
tezroq yozib tugallash uchun Markazqo’mning, shaxsin Usmon
Yusupovning topshirig’i bilan 1944 yil bahor oylarida Farg’ona
vodiysiing Vodil qishlog’idagi kolxoz bog’iga chiqib ketgan.
Shayxzoda , taxminimizga ko’ra, 1943 yilning avgust oyidan boshlab Jaloliddin haqidagi ilmiy va memuar adabiyot bilan
tanisha, hatto mazkur asarning ayrim ko’rinishlarini yoza boshlagan. “Jaloliddin Manguberdi”dan olingan kichik bir parchaning
“Qizil O ’zbekiston” gazetasining 1943 yil 7 noyabr sonida bosilgani shundan shahodat beradi.
Ammo Shayxzoda urush davrining og’ir sharoitida asar ustida izchil va samarali ishlash imkoniyatiga ega bo’lmaydi. Buni
ko’rgan respublika rahbari unga, yuqorida aytib o ’tganimizdek,
Vodilga zudlik bilan borishi va xayolini boshqa narsalar bilan
band qilmay, tezroq asarni tugatib kelishni buyuradi. “May oylari
da bo’lsa kerak, - deb xotirlaydi Shoir merosining targ’ibotchila193
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ridan biri Muhsin Zokirov, - domladan xabarnoma (telegramma N.K.) oldim. “Falon-falon kitoblarni olib, bir rav kelib ketingiz”,
degan mazmunda edi” . Mazkurning ma’lumot berishicha, Shayxzoda Shahobiddin Muhammad Nasaviyning “Tarixi sulton Jaloliddin Manguberdi” singari tarixiy manbalardan tashqari,
X o’jandga borib, Temur Malikning so’nggi kunlari bilan bog’liq
joylarni, ko’hna istehkomlarning xarobalarini ko’rgan...
Darvoqe, Jaloliddin tarixiy manbalarda Jaloliddin Manguberdi deb tilga olinadi. “Burnida xoli bor” ma’nosini anglatuvchi
Manguberdi laqabi o ’z oldiga Jaloliddinning qahramonona obrazini yaratishni maqsad qilib qo’ygan dramaturgga manzur bo’lmaydi. U bu laqabni “Manguberdi” ismi bilan almashtiradi. O ’zbek xalqining bu erksevar farzandi Shayxzoda ning “engil qo’li
bilan” tarixiy va badiiy asarlarda hamon Jalodiddin Manguberdi
nomi bilan yashab kelmoqda.
Keksa madaniyat xodimi N e’mat D o’stxo’jaev bergan
ma’lumotga ko’ra, Shayxzoda asari hali tugallanmay turib, uning
ayrim lavhalari O ’zbekiston radiosi orqali ijro etilgan. Asarning
o ’zi esa 1945 yilning yanvar oyida sahna yuzini ko’rgan.
Shayxzoda vafotidan keyin rafiqasi Sakinaxonim Xalil qizi
1972 yilda atoqli shoir arxivini Adabiyot muzeyiga topshirgan.
Mazkur arxivda saqlanayotgan hujjatlar orasida “Jaloliddin Manguberdi”ning ham bir necha nusxasi mavjud. “Besh pardali tarixiy
fojia”ning 193 raqamli nusxasi 52 varaqdan iborat b o ’lib, 1944
yilda mashinkada ko’chirilgan va ayrim o ’rinlari muallif qalami
bilan tuzatilgan. 194 raqamli nusxa 53 varaqdan iborat, 1944 yili
mashinkada ko’chirilgan. Bu har ikki nusxada asar oxiri yo’q. 195
raqami bilan saqlanayotgan nusxa esa 68 varaqli, 1944 yilda ma
shinkada ko’chirilgan. Ammo bu nusxada 11, 12, 15, 25, 51 va
52-betlar uchramaydi. Mazkur nusxalarning barchasi asarning
so’nggi, sahna nusxasi emas.
Bundan bir necha yil ilgari filologiya fanlari nomzodi Muh194
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sin Zokirov “Jaloliddin Manguberdi” pesasi matnini topib, uni
dastlab “Yoshlik” jurnalida, keyin esa shoirning “Dunyo boqiy”
to ’plamida e’lon qilgan. Adabiyot muzeyi arxivida saqlanayotgan
nusxalardek, bu nashr nusxasini ham “Jaloliddin Manguberdi”ning so’nggi nusxasi, deb bo’lmaydi. Binobarin, mazkur asarning so’nggi, to ’la nusxasini qidirish davom etadi.
Asarning hurmatli jurnalxonlar e’tiboriga havola etilayotgan nusxasi ozmi-ko’pmi mukammal nusxa bo’lib, Alisher Navoiy nomidagi Davlat adabiyot muzeyining katta ilmiy xodimi fi
lologiya fanlari nomzodi Jaloliddin Jo’raev tomonidan nashrga
tayyorlangan.
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SHAYXZODA VA JAHON ADABİYOTİ
XX asr o ’zbek xalqining tarixiy taqdirida benihoya katta rol
o ’ynagan siyosiy, ijtimoiy, ilmiy va madaniy voqealarga boy asrdir.
Sharq jahon madaniyatining beshiklaridan biri, xalqimiz esa
shu madaniyat xazinasiga munosib hissa qo’shgan xalqlardan biri
sifatida boy va qadimiy madaniyatga qanchalik ega b o ’lgan bo’lmasin, xuddi shu asrda madaniyat sohasida ro ’y bergan olamshumul o ’zgarishlar o ’zbek milliy madaniyati, xususan, adabiyotining yangi taraqqiyot bosqichiga erishuvida benihoya muhim ahamiyat kasb etdi. Sirasini aytganda, G ’arb adabiyoti erishgan badiiy yutuqlardan bahramand bo’lish, jahon mumtoz va zamonaviy
adabiyotining shoh namunalarini o ’zbek tiliga tarjima qilish va
shu asarlar mualliflarning ijodiy tajribalarini o ’rganish o ’zbek
adabiyotining yangi adabiy janrlar va uslublar bilan boyishiga
keng imkoniyat yaratdi. O ’zbek adabiyoti va adabiy tili xuddi shu
asrda, yuqorida qayd etilgan omillar ta ’sirida, tom ma’noda yangilandi. XIX asrdagina emas, hatto XX asr boshlarida ijod qilgan
o ’zbek yozuvchilarining asarlarini nafaqat Oybek va G ’afur G ’ulom kabi yozuvchilar, balki Abdulla Qodiriy va Cho’lpon singari
ustoz adiblarning asarlari bilan ham mutlaqo qiyoslab b o ’lmaydi.
Ana shu farq, ana shu o ’zgarish XX asrda, turli xalqlar va madaniyatlar o ’zaro yaqinlashgan tarixiy bir davrda sodir bo’ldi.
Shu yili tug’ilgan kuniga 100 yil to ’lgan Maqsud Shayxzoda o ’zbek adabiyotini jahon xalqlari adabiyotlari bilan o ’zaro
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bog’lagan “oltin ko’prik”larimizdan biridir. U qariyb qirq yillik
ijodiy faoliyati mobaynida milliy adabiyotimizning she’riyat, dra
maturgiya, publitsistika singari sohalarida samarali ijod qilibgina
qolmay, adabiyotshunoslik va badiiy tarjima masalalari bilan ham
faol shug’ullandi. Abdulla Qahhor ifodasi bilan aytsak, uning birgina adabiy tanqid va adabiyotshunoslik sohasida yaratgan maqolalari tarozning bir pallasini bemalol bosadi. Agar Shayxzoda maqolalari ro ’yxatiga nazar tashlasak, .uning o ’zbek xalqini A.N.Radishchev, A.S.Griboedov, A.S.Pushkin, M.Yu.Lermontov, V.G.
Belinskiy, N.G.Chernishevskiy, N.A.Nekrasov, A.N.Ostrovskiy,
A.P.Chexov, A.M.Gorkiy, V.V.Mayakovskiy singari rus, Sh.Rustaveli, Nizomiy, Fuzuliy, Taras Shevchenko, Samad Vurg’un,
Nozim Hikmat singari yaqin xorijiy, Shekspir, Gyote, Bayron,
Beranje singari jahon mumtoz yozuvchilarining hayoti va ijodi
bilan tanishtirganini ko’rib, hayratga tushamiz. U mazkur yozuvchilarning ayrimlari to ’g ’risida bir emas, turli munosabat bilan
besh-oltitalab maqolalar yozgan.
Gruzin adabiyotining buyuk asoschisi Shota Rustaveli asarining 800 yilligi nishonlangan 30-yillar adog’iga qadar nafaqat
o ’zbek xalqi, balki boshqa aksar xalqlar ham “Y o’lbers terisini
yopingan pahlavon” dostoni va uning muallifi haqida biror tasavvurga ega bo’lmaganlar. Shayxzoda shunday tarixiy-madaniy bir
davrda mazkur asarni qalamkash do’sti Mirtemir bilan tarjima qi
libgina qolmay, u haqda katta tadqiqot ham yaratdi. Shu narsa
g ’aroyibki, bu asarda qalamga olingan voqealar.garchand Hindiston, Arabiston va Eronda ro’y bergan va bu voqealarda qatnashgan qahramonlar gruzin millatiga mansub b o ’lmagan esalar-da,
asarda malika Tamara davri (XII asrning ikkinchi yarmi) dagi
gruzin jamiyatining etakchi belgilari o ’z ifodasini topgan. Shayx
zoda shu g ’ayritabiiy holni, shuningdek, Sh.Rustavelining turli afsonalar bilan tumanlashgan hayotini bir oz bo’lsa-da nurlantirish
maqsadida Gruziya davlatining paydo bo’lish tarixini muarrix
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o ’laroq kuzatadi. Gruzin davlatini barpo etishda katta rol o ’ynagan David III ning 1112 yilda Tbilisi shahrini arablar va saljuqiy
turklar qo’lidan tortib olib, uni o ’z saltanatining poytaxti deb
e’lon qilganini aytadi. Maqola muallifi davom etib, yozadi: “Gruziyaning siyosiy va jug’rofiy mavqei, uning Sharq va G ’arb o ’rtasida ko’prik rolini o ’ynashi bu mamlakatning madaniy va adabiy
hayotida ham ikki madaniyatning omuxta bo’lib ketishiga, Evropa va Osiyo xalqlari madaniy aloqalarining bu yurtda alohida
bir husn bilan jilvalanishiga imkon ochdi. O ’sha davrda Tbilisida
eronlik, arab, turkistonlik olim yo shoirlar bilan bir qatorda yunonlik yoki mag’rib diyorlaridan kelgan faylasuflarni va san’atkorlarni uchratish mumkin edi” .
K o’ramizki, Gruziya XII asrda sekin-asta davlat qiyofasini
olguniga qadar turli xalqlar va madaniyatlar tutashgan makonlardan biri bo’lgan. Boshqa xalqlar va mamlakatlar uchun ham begona hisoblanmagan bu hol kishilik madaniyatining qadimdan
o ’zaro aloqa jarayonida paydo bo’lib va rivojlanib kelganidan
shahodat beradi. Agar Rustaveliga qadar malika Tamara davrida
yashagan Shoirlardan biri Chaxruxadzening Eron, Hindiston, Xitoy, Turkiston, Rossiya, Arabiston va Misr kabi erlarda bo’lganini
e’tiborga olsak, “Y o’lbars terisini yopingan pahlavon” dostoni
muallifining ham taxminan shu mamlakatlarda b o ’lgani va shu
mamlakatlarda sodir bo’lgan voqealarning gruzin jamiyati uchun
ham yot bo’lmagani bir qadar ravshanlashadi.
Shayxzoda asar yaratilgan davrdagi Gruziya davlatining
shakllanish jarayoni, Shota Rustaveli hayoti, “Y o’lbars terisini
yopingan” dostonining g ’oyaviy mazmuni va badiiy xususiyatlari
to ’g ’risida mukammal ma’lumot beradi. Ammo shu bilangina kifoyalanmay, mazkur asar bilan Sharq Shoirlari, xususan, Navoiy
ijodi o ’rtasidagi mushtarak nuqtalarni topadi va ularga ham e’tibor qaratadi.
“Y o’lbars terisini yopinish, - deb yozadi Shayxzoda , 198
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Sharq adabiyotlarida Rustavelidan ilgari ham, undan keyin ham
qo’llanib kelgan usullardan biridir. Masalan, ulug’ fors-tojik shoiri Abulqosim Firdavsiy(X asr)ning “Shohnoma”sidagi bir qancha
qahramonlar (Som, Rustam, Asfandiyor, Suhrob va boshqalar)
yo’lbars terisini yopinib yuradilar va jangga kirganda ham uni
echmaydilar. Firdavsiy qahramonlari nazdida, bu - mardlik, qahramonlik, yo’lbarsdek beomonlik va chaqqonlik alomati sanalar
edi.
Shunisi qiziqki, buyuk o ’zbek shoiri Alisher Navoiy ijodiga
bu surat (yo’lbars yoxud qoplon terisi yopingan kishi) begona
bo’lmay, u ham o ’zining bir qit’asida bu “libos”ni ishlatadi.
Uning qit’alaridan birida Haydar degan kishi haqida gap boradi.
Bu Haydarning qanday kishi ekanini mazkur qit’aning sarlavhasidan anglaymiz: “Haydar qalandarning bozorni davron urg’oniki,
falak davronida mundoq savdo kishiga dast bermadi”. Sarlavhadan ma’lum bo’lishicha, Haydar ismli kishi Navoiyning zamondoshi, o ’zi devonasifat bir qalandar bo’lib, shahar va bozorda yurar ekan. Endi qit’aning o ’z mazmunini ko’raylik:
Erur davrin urarda M irhaydar
Jahon sargashtasi gardun misoli,
Yopingan egniga qoplon terisi,
Tutubdur dilgiga kushti hiloli.
Navoiyning bu chizib bergan portretida biz jahongashta va
sargardon bo’lib yurgan Mirhaydarning orqasiga qoplon terisi yo
pinib, qo’liga oybolta ushlab yurgan g ’alati bir kishi ekanini
ko’ramiz...”
Shayxzoda, tadqiqotchiligi tutib, Mirhaydarning kim bo’lganligi haqidagi ma’lumotni axtarib ketadi va bunday ma’lumotni
Navoiynng “Majolis un-nafois” asaridan topadi. Ayon bo’lishi
cha, Mirhaydar Majzub iste’dodli va haqgo’y odam bo’lib, ado199
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latsizliklarga chidolmay, aqliga shikast etkazgan. Biroq o ’ziga
kelgan paytlarda biror olim u bilan bahslasha olmagan: u shu qa
dar bilimdon bo’lgan. Uning devonalar qatorida majzub (jazavaga
berilgan kishi) bo’lib yurishi jazo va ta ’qiblardan holi b o ’lishiga
imkon bergan.
“Xulosa qilib shuni aytsam bo’ladiki, - deb yozadi Shayxzoda, - yo’lbars terisini yopinish Firdavsiy qahramonlari uchun
mardlik va jangovarlik ramzidek talqin etilgan b o ’lsa, Tarielda bu
“libos” muhabbatda sadoqat belgisi bo’lib xizmat qiladi. Navoiyning zamondoshi Mirhaydarda esa, qoplon terisini yopinish falsafiy-siyosiy bir alomat bo’lib, jamiyat qonunlari bilan kelishmaslik
jasoratli bayroqdek anglashiladi” .
Yuqoridagi uzundan-uzoq tafsilot bir xalqning adabiy merosidagi unsur yoki unsurlar boshqa xalqlarning ham adabiy merosi uchun yot emasligini, aksincha, turli milliy adabiy meroslar
o ’rtasida mushtarak hollar oz bo’lmaganligini, binobarin, xalqlar
qadimda yagona madaniy-maishiy makonda yashaganlarini yana
bir bor tasdiqlaydi.
Shayxzoda boshqa G ’arb va Sharq yozuvchilari ijodini tadqiq etishga bag’ishlangan maqolalarida ham kishilik madaniyatining o ’zaro aloqa va o ’zaro ta’sir jarayonida rivojlanib kelganini
mehr bilan kuzatadi. Afsuski, shu qonuniy va hayotbaxsh jarayon
so’nggi asrlarda turli ijtimoiy sabablar natijasida to ’xtab qolgan
edi. Shuning uchun ham Shayxzoda o ’tgan asrning 30-yillaridan
qayta tiklana boshlagan adabiy aloqalar ravnaqiga o ’z hissasini
qo’shishga astoydil kirishdi. U jahon mumtoz va zamonaviy adabiyoti namoyandalari to ’g ’risida maqolalar yozish bilan birga
ularning eng yaxshi asarlari o ’zbek xalqining badiiy mulkiga aylanishi uchun badiiy tarjimaga alohida e’tibor bilan qaradi.
Shoir-tarjimon yuqorida tilga olingan Shota Rustavelining
”Y o’lbars terisini yopingan pahlavon” dostonidan tashqari, yunon
adabiyotidan - Ezop va Esxil asarlarini, Evropa adabiyotidan 200
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Shekspir, Gyote, Bayron, Mitskevich, rus adabiyotidan - Pushkin,
Lermontov, Mayakovskiy, ukrain va belorus adabiyotidan Shevchenko, Yanka Kupala va Petrus Brovka, ozarbayjon adabi
yotidan - Nizomiy, Fuzuliy, Mirza Fatali Oxundov, Samad Vurg ’un, Usmon Sarivali, Sulaymon Rustam, Rasul Rza, turk adabi
yotidan - Nozim Hikmat, tojik adabiyotidan - Boqi Rahimzoda
va boshqa shoirlarninng asarlarini o ’zbek tilida qayta badiiy mujassamlantirdi. U birgina Pushkinning lirik she’rlari bilan birga
“Mis chavandoz” dostoni hamda “Motsart va Saleri” dramasini,
Lermontovning lirik She’rlari bilan birga “Kavkaz asiri” dostonini, Shekspirning sonetlaridan tashqari, “Hamlet” hamda “Romeo
va Juletta” tragediyalarini Navoiy va Abdulla Qodiriy tilida jaranglatib yubordi.
Qariyb butun hayoti davomida Toshkent kechki va kunduzgi pedagogika institutlarida xizmat qilgan, respublikaning adabiymadaniy hayotida faol ishtirok etgan san’atkorning o ’z ijodidan
ortib, yana shuncha asarlarni tarjima qilishi uning tom ma’nodagi
ijodiy jasoratidir.
Kezi kelganda shuni aytish kerakki, Shayxzoda ning bilim
doirasi benihoya keng edi. U bilan Xorazm safarida birga bo’lgan
Jumaniyoz Jabborovning naql qilishiga ko’ra, atoqli Shoir Xorazm tarixinigina emas, Urganch va Xivadagi har bir qadimiy
ko’cha va me’moriy yodgorlik to ’g ’risida ham mukammal bilimga ega bo’lib, ular haqida soatlab so’zlagan. Hindiston safarida
Shayxzoda ga hamrohlik qilgan vatandoshlarimizning xotirlashlaricha, u Mhatma Gandi va Javaharlal Neru vatanida bir necha
marta bo’lgan kishidek, shu erdagi obidalarning qachon va qaysi
podsho zamonida barpo etilganligi hamda Abu Rayhon Beruniy,
Zokirjon Xolmuhammad o ’zli Furqat singari o ’rtaosiyolik olim
va shoirlarning hind yurtidagi hayoti to ’g ’risida jo ’shib so’zlab
bergan. Shayxzoda nafaqat o ’z vatani, balki jahon xalqlari tarixi
va madaniyati bo’yicha puxta bilimga ega bo’lgan ulkan siymo
201

Anadan olmasının 110 illiyi münasibətilə
məruzələr, məqalələr və fotolar toplusu
edi. Uning shunday boy va har tomonlama keng bilimi turli sohalarga oid ilmiy va badiiy adabiyot orqali shakllangan edi.
Shunday chuqur bilim sohibi bo’lmish shoirning jahon adabiyoti namunalarini tarjima qilishga katta e’tibor va ahamiyat berishi tasodifiy emas, balki tabiiy jarayondir.
Shayxzoda-tarjimon uchun shu narsa muhimki, tarjima qilinajak har bir asar muallifi o ’z asariga yurak qo’rini bag’ishlabgina qolmay, uni muayyan badiiy maqsad bilan yozgan, unda o ’zining muayyan voqelikdan olgan taassurotlarini, undagi hayotiy
jarayonlarni tasvirlash bilan birga shu taassurot va jarayonlar tasviridan kelib chiquvchi fikr-g’oyasini yoniq so’z yordamida ifodalagan. Shuning uchun ham u shu muallifning ruhiy va badiiy
olamiga kirishni, uning tarjima qilinajak asardagi badiiy maqsadini, fikr-g’oyasini aniq ifodalashni o ’z oldiga maqsad qilib qo’ygan. Shu maqsadga erishishning birdan-bir yo’li, uning nazarida,
tarjima etilayotgan milliy tilning ichki imkoniyatlari va boyligidan mahorat bilan foydalanish edi.
O ’zbek sahnasida namoyish etilgan tarjima asarlar orasida
Shekspirning “Hamlet”idek xalq muhabbatini qozongan boshqa
asar oz bo’lsa kerak. So’nggi yillarda turli teatrlarda eng iste’dodli rejissyorlar tomonidan sahnalashtirilganiga qaramay,. tomoshabin hatto “Otello” tragediyasiga ham shunchalik mehr bilan munosabatda bo’lmagan. Ammo 1937 yilda “Hamlet” tarjimoni
Cho’lponning manglayiga “xadq dushmani” tamg’asi yopishtirilishi bilan bu asarning sahna taqdiriga ham chek qo’yilgan edi.
Shunda hozirgi O ’zbekiston Milliy drama teatri “Hamlet”ni qayta
tarjima qilish ishiga Shayxzoda ni ham jalb etdi. Garchand artistlar “Hamlet”ni Cho’lpon tarjimasida ijro etishda davom etgan
bo’lsalar ham, Shayxzoda ning “Hamlet”i hamon kitob tarzida
mustaqil yashab kelmoqda.
Shubhasiz, Cho’lponning dohiyona tarjimasidan keyin
Shayxzoda ning bu buyuk asar tarjimasiga qo’l urishi oson emas
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edi. Ammo shoir g ’ayrat kamarini mahkam bog’lab, mazkur asarni katta mas’uliyat tuyg’usi bilan tarjima qildi. Cho’lpon o ’z vaqtida Shekspir asarini feodal aristokratiyasi tilida tarjima qilganlikda ayblangani bois u asar tilini bir qadar xalqqa yaqinlashtirishga
urindi. Yana shuni yodda tutish lozimki, asar tarjima qilingan 40yillarning o ’rtalarida o ’zbek tiliga fors va arab tillaridan kirib kelgan so’zlarga qarshi shafqatsiz kurash kechayotgan, Oybek singari tarixiy mavzularda asar yozgan adiblar esa fors va arab tillariga sajda qilishda ayblanayotgan edilar.
Agar hurmatli jurnalxonlarning yodlarida b o ’lsa, Cho’lpon
Hamletning mashhur monologini nasriy yo’lda tarjima qilgan edi.
Shayxzoda ustoz tarjimondan farqli o ’laroq, shu monologni o ’z
bek tilida She’riy yo’lda tarjima qilishga uringan:
Hamlet
O ’laymi yo qolaymi? Ana masala.
Nedur afzal: dilovar charxi falakning
Dakkisiga, zarbalariga bardoshlar bermoq?
Yoki balo dengizini mardona kutib,
To ’lqinlarni bir karra uzib bitirmoq?
O ’lis h . Unutilish M asala tamom.
Bu shunday bir uyquki, dil g ’amlariga,
Tanimizga xos bo ’lgan minglab dardlarga
Ilalabad chekadi so ’nggi xotima.
Bu emasmi ko ’ngilning, zotan, armoni?
O ’lish ... Unutilish... So ’ngra uxlamoq.
Va yana tushlar ko ’rmoq? Javob bu, xolos.
Modomiki, bufoniy dunyoningjum la Sezgilari u yoqda qolar belibos N elar ko ’rar ekanmiz o ’lim tushida?
M ana bizning hayotda musibatlarning
M uhlatini k o p’ yillar cho ’zayotgan sir.
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Hamlet shu so’zlardan keyin yuragini to ’ldirib turgan otashin his va tuyg’ulari jilovini qo’yib yuboradi. Uning so’zlari vulqon lavalari yanglig’ otilib, hamma yoqni to ’ldirib, “yondirib” yu
boradi. Shayxzoda Hamlet monologidagi ana shu yangi to ’lqinning lavasimon shiddatli oqimini bunday ifodalaydi:
Yo ’qsa, zamonlarning haqoratiga,
Quvg ’indilik dog ’iga, tentak so ’ziga,
R ad etuvchi sevgiga, haqning sabriga,
Sohibi farm onlarning takabburiga,
Ulug ’vor himmatlarni andozalashda
Bachkanalar hakam lik qilishlariga Butun bu razolatga - kim chidardi, kim?..
Agar Hamlet monologidagi “Tu bi, or not tu bi?”so’zlari
Cho’lponning so’nggi tarjimasida (u aktyorlarning talaffuz imkoniyatlarini hisobga olib, shu so’zlarning bir necha shakllarini ularga tavsiya qilgan) “Yo o ’lish, yo qolish” tarzida tarjima qilingan
bo’lsa, Shayxzoda bu iborani, bizningcha, haddan ziyod o ’zbekchalashtirib yuborgan. Tarjimon, umuman, asar tilini soddalashtirish yo’lidan borgan. Garchand bu hol teatrning xohish-istagi va
mafkuraviy davrning talabi bilan yuzaga kelgan bo’lsa-da, tarjima
tilining soddalashtirilishi Cho’lpon bilan “raqobatlashayotgan tar
jimon foydasiga xizmat qilmagan. Shunga qaramay, Shayxzoda
ning asar g ’oyasi va ruhini tarjimada to ’la saqlab qolganligi va
asarni asosan katta mahorat Bilan tarjima qilganligi tahsinga sazovordir. Agar bu buyuk asarning Cho’lpon qalamiga mansub dohiyona tarjimasi mavjud bo’lmaganida Shayxzoda tarjimasi o ’zbek
tarjima san’atining durdonalaridan biri sifatida baholangan va madaniyatimiz tarixida bir umrga qolgan bo’lardi.
Shayxzoda jahon adabiyoti durdonalarini tarjima qilish va
o ’z xalqini shu durdonalarning mualliflari bilan ham tanishtirish204
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dek xayrli va muqaddas ishga beqiyos darajada katta hissa qo’shdi. Uning ijodiy mehnati tufayli nafaqat oddiy xalq, balki shoir va
yozuvchilar ham jahon adabiyotining boy xazinasidan bahramand
bo’ldilar. Shayxzoda ning jahon adabiyoti namunalarini, ayniqsa,
Shekspirning o ’lmas tragediyalarini tarjima qilishi va ulardan ijo
diy saboq olishi uning, masalan, “Mirzo Ulug’bek” asarining
maydonga kelishida mahorat maktabi vazifasini o ’tadi. Shuning
uchun ham biz “Mirzo Ulug’bek” tragediyasini tomosha qilar yo
o ’qir ekanmiz, bu asardagi shekspirona ko’lam va psixologik chuqurlik, bu asar bilan Shekspir tragediyalari o ’rtasidagi mushtarak
nuqtalar adabiy saboq mevalari yanglig’ yal-yal tovlanib turadi.
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A k a d e m ik Baxtiyar NAZAROV

MAQSUD SHAYXZODA
Inson qadr topgan joyida aziz. Taqdir ba’zan bir go’shada
dunyoga kelgan kishiga iqtidori bois boshqa bir erda porloq tole’
in’om etadi. Buyuk Bedil bizning yurtimizda tu g ’ilib, olis Hindistonda shuhrat topdi. Rus shoiri I.A.Brodskiy siyosiy qarashlari
uchun Vatanidan badarg’a qilinib, Amerika Q o’shma shtatlarida
yashadi, shu yurtda jahonga tanilib, Nobel mukofoti sovrindori
bo’ldi.
Atoqli shoir va dramaturg Maqsud Shayxzoda 1908 yil
Ozarbayjonning Ganja viloyatidagi Oqtosh shahrida tug’ildi. Badiiyatga erta qiziqdi. O ’zi e’tirof etishicha «hali alifboni egallamasdan oldin» she’r yarata boshladi. Ijodi ona Vatanida ko’z ochdi, lekin ilg’or fikrlari tufayli ta ’qibga uchrab, 1928 yil Toshkentga ko’chib o ’tdi. Shundan boshlab umrining oxirigacha O ’zbekiston unga ikkinchi Vatan bo’lib qoldi.
Toshkentda shoir qator gazeta-jurnallarda ishladi, oliy
o ’quv yurtlarida dars berdi,ilmiy faoliyat olib bordi. Uning kuo’pdan-ko’p tadqiqotlari o ’zbek adabiyotshunosligi rivojiga muhim
hissa bo’lib qo’shildi. Nizomiy Ganjaviy, Shota Rustaveli, Shekspir, Bobur, Bayron, Pushkin ijodiga bag’ishlangan maqolalarda
bu san’atkorlarning jahon adabiyoti ravnaqidagi o ’rni o ’rganildi.
Shayxzoda ning, ayniqsa, Alisher Navoiy poetik mahoratini tadqiq etgan ishlari ilmiy chuqurligi, go’zalligi bilan ajralib turadi.
«G’azal mulkining sultoni» deb atalgan turkumdagi maqolalari
hozirgacha yangi avlod navoiyshunoslariga o ’rnak bo’lib keladi.
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Shekspir, Bayron, Maxtumquli, Tagor, Avetik Isaakyan,
Nozim Hikmat asarlarining o ’zbek tiliga o ’girilgan qator namunalarida Shayxzoda ning yuksak qahramonlik san’ati namoyon
bo’ladi.
Maqsud Shayxzoda ning o ’zbek adabiyoti, madaniyati ravnaqiga qo’shgan hissasi mustaqil O ’zbekiston va uning hukumati
tomonidan munosib e’zozlandi. Qator maktab va ko’chalar uning
nomi bilan ataladi. U «Buyuk xizmatlari uchun» yuksak nishoni
bilan taqdirlangan.
XX asr o’zbek she’riyati rivojida Shayxzoda ning o ’rni katta. Rang-barang shakl va mazmun, ko’tarinki ruh, o ’ktam pafos
bilan sug’orilgan she’rlaridagi quyma obrazlar, ramziylik, so’zlardagi jarangdorlik, musiqiy salobat shoir asarlariga ajib badiiyyaxlitlik baxsh etadi, o ’quvchi qalbida shularga monand hissiyotlar to ’lqinini uyg’otadi.
Shoir hech qachon, kitobiy, sun’iy muammolarni izlamadi.
U, eng avvalo, o ’zini hayajonga solgan, o ’zidagi fuqarolik va poe
tik hujayralari ko’zini ochgan masalalarga murojaat etadi. Shoir
uyg’otgan yog’dular kitobxon qalbi, shuuriga ham ko’chib o ’tadi,
o ’zining yangi umrini boshlaydi. Uning she’rlarida, ayniqsa, chiroyli badiiy obrazlar mo’ldir. Shoirga ba’zan dengizdagi nuqtadek
qayiq «suv ustidagi hol» bo’lib tuyulsa, ba’zan chag’alaylar qiyqirig’i «ufqqa berilgan savol» bo’lib jaranglaydi.
Shayxzoda she’rlari «chorak asr devoni», «Dunyo boqiy»,
«Xiyobon» singari o ’nlab to ’plamlarda bosilib chiqdi. Bu she’rlar
yuksak insoniy orzular bilan yashayotgan zamondosh hayollari,
muhabbati, dardlari, umidlari bilan kuylandi. To’g ’ri, qirq yil davom etgan ijodida Shayxzoda Lenin, Kreml, sho’rolar, firqa va
firqaviylarni ham kuyladi. Lekin, bu zamon va tuzumning Shoir
taqdiri va ijodidagi muhridir. Biroq, Shayxzoda she’riyatining
qimmati bu yo’nalishdagi asarlar bilan emas, inson qalbining nozik va betakror holatlarini nafis va ko’tarinki, umidvor aks ettirib,
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o ’quvchida ana shunday go’zal onlarning yanada boyishiga xizmat qilguvchi asarlari bilan belgilanadi. Shayxzoda shoirning asosiy vazifasini «inson ruhini tarbiyalash, odamda yaxshilik unsurlarini ko’paytirish, xalqda go’zallik va nafosat tuyg’usini yanada
baland darajaga ko’tarishda» deb bilgan edi.
Uning «Toshkentnoma» (1956-1957) nomli lirik-falsafiy
dostoniga munosabatda ham shu nuqtai nazardan kelib chiqish
to ’g ’ri bo’ladi.
Shoirning bu fikrlari o ’zining aksar she’rlari uchun ham
ochqich bo’la oladi.
«She’r chin go’zallik singlisi ekan» va «Ayriliq»nomli
she’rlari haqida Maqsud Shayxzoda fikricha va iqroricha hayotdagi buyuk ne’matlardan biri she’riyat,tengsiz go’zalliklardan biri
she’rdir.
Jahon şhe’riyatida muhabbat bo’sasining qudrati, ma’nosi
haqida bir-biridan go’zal misralar bisyor:
Sho ’r suv ekan bo ’saning ishi,
o p’ gan sari chanqaydi kishi, deydi, masalan, buyuk Rudakiy. Shayxzoda esa, «Sevgi va tinchlik» nomli she’rida yozadi:
Bilasanmi bo ’sa nima?
U - so ’zsiz g ’azal!
Shoir inson hayotidagi ma’no - tarovatni oddiy so’z, oddiy
fikr bilan ifodalash mushkul bo’lgan hilqatni she’rga, g ’azalga
o ’xshatmoqda. O ’xshatganda ham so’zsiz g ’azalga qiyoslamoqda.
Savol tug’ilishi mumkin: so’zsiz ham g ’azal bo’ladimi? Y o’q, albatta. Biroq, hamma gap shundaki, shoirimiz b o ’sani so’zsiz
g ’azalga mengzar ekan, uning zamirida so’z ifodasiga sig’movchi
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kanorasiz qudrat va go’zal ma’nolar yashirin ekanini nazarda tutadi.
Shayxzoda «She’r chin go’zallik singlisi ekan» (1963)
nomli she’rida butun ijodi bo’ylab porlagan - she’riyatning insonga cheksiz go’zalliklar, ruhiy tovlanish va evrilishlar in’om etguvchi mohiyatini kuylaydi, uning yangi - yangi qirralarini ochishga
intiladi.
She’r sarlavhasidagi fikr, bir jihatdan, yangilik emasdek.
Unga yaqin qarashlarni Navoiy, Pushkin, Esenin, Cho’lpon ijodida ham uchratamiz. Biroq, she’riyatning yozilmagan qoidalariga
ko’ra, asosiy masala, asarga turtki bo’lgan fikr va ifodalanayotgan
ma’nodagini emas, balki, ularning badiiy namoyon etilish tarzi,
o ’quvchi ruhiyatida yangi to ’lqinli tuyg’ularni uyg’ota bilish
san’atidadir. Shayxzordaning «She’r chin go’zallik singlisi ekan»
asari , shu jihatlari bilan qimmatli.
Asarda she’riyat, inson tabiati va umrini yashnatib turuvchi
ulug’ xosiyatlardan biri sifatida ulug’lanadi. She’r bilan oshno
bo’lish, muallif fikricha, inson fe’l - atvorini, quvvai-ziyosini,
ma’naviyatini sermazmun qiladi, ruhiyati barkamol b o ’lishiga
kuchli ta ’sir ko’rsatadi.
H ar kimki u bilan sevishsa agar H usniga chiroylar qo ’shilar aynan.
Bu chiroy nainki surat, ayni vaqtda siyrat chiroyi hamdir.
O ’quvchi, bu misralarning hayotiy, jonli, purhikmat ekaniga sinfdoshlar, uzoq-yaqin hamsuhbat do’stlar, tanish-bilishlar misolida
ishonch hosil qilishi turgan gap. She’riyat ixlosmandi umr ma’nosidagi achchiq haqiqat-u, oniy nazokatlarni chuqur tushunishi,
tiniqroq his etishi; go’zal ma’nolar va tuyg’ulardan mutaassir
bo’lishi, hamda, shular ta ’siridagi o ’zining xatti-harakatlari, dun209
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yoga qarashi, atrofdagilarga munosabati, xususan, ichki va tashqi
istarasi bilan sizni o ’ziga jalb etib turmaydimi?
«She’r chin go’zallik singlisi ekan» she’rida Shayxzoda
she’riyatga habib tutingan qalblarni ulug’lash qatorida, unga beparvo ko’ngillarni poetik tanqid ostiga oladi, yanada to ’g ’rirog’i,
bunday kishilarga achinishini aytadi. She’riyatga beparvo ko’ngil,
uning nazarida, maqsaddagi shukuh niyatdagi tarovat, orzudagi
nafosat, natijadagi yog’dulardan bebahra qoladi.
She ’rsiz qalblarga achinaman men,
Ularda na tonglar kunduzni boshlar,
N a oqshom yulduzlar ufqin ochar keng,
N a bahor chog’ida sayraydi qushlar.
Shayxzoda aytadiki, she’riyat dunyosi hohlasa o ’qiladigan,
hohlasa o ’qilmaydigan, shunchaki ko’ngil ishi emas. U ma’rifatdan, hayotga muhabbatdan kam bo’lmagan darajadagi ehtiyoj sanalmog’i darkor. Zero, u shularni ham bunyod etguvchidir. Aks
holda, tole’ni, taqdirni qorong’ulik chirmashi hech gap emas.
Shuning uchun she’riyatga begonalik degan, tushuncha xususidagi shoirning poetik xukm - xulosasi, bir qaraganda, beshafqatdek
tuyulsada, aslida, badiiy jihatdan teran va go’zaldir:
She ’rsiz ko ’chani tole ’ qarg’agan,
Bu joyda sevginingm anzili bekik...
Umr shomiga yaqin Shayxzoda bir qator og’ir judoliklarni
boshdan kechirdi. 1966 yilda qalin do’sti, buyuk shoir G ’afur
G ’ulom, munosabatlari yaqin bo’lgan ulkan davlat arbobi Usmon
Yusupov vafot etdi. Bu yo’qotishlar shoir yuragida kuchli aks
sado berdi: «G’afurga xat» va «Ayriliq» (Usmon Yusupov
xotirasiga) nomli she’rlar yaratildi.
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Insonni qadrlash, e’zozlash, har bir qalbning izzat-nafsiga
xolis munosabat muammolarini badiiy yoritish Shayxzoda
She’riyatining etakchi yo’nalishini tashkil etadi. Shoir o ’zi ham
hayotda bir qator adolatsizlikka ro’baro’ keldi. O ’tgan asrning 20yillarida nohaq quv-quvga uchradi, 50-yillar avvalida nohaq qamalib chiqdi. Bular bari beiz o ’tmadi, albatta.
D o ’stlar yaxshilarni avaylab saqlang!
«Salom» degan so ’zning salmog ’in oqlang!
O ’lganga yuz soat y ig ’lab turgandan Uni tirigida bir soat yoqlang! deb yozadi Shayxzoda ruboiylaridan birida (1965).
«Ayriliq» she’rida shu poetik g ’oya yanada chuqurlashtiriladi. Asar XX asr o ’rtalarida O ’zbekistonga rahbarlik qilgan xalqning sevimli farzandi xotirasini ulug’lashga qaratilgan bo’lsada,
mohiyatan, xalq, Vatan uchun fidoiy siymolar nomini abadiylashtirish, ularga hurmat bajo keltirish maqsadlariga qaratilgan.
Yurak kichik, lekin, o ’ziga ko’p narsani sig’dirishi mumkin.
Y o’qotilgan insonning katta-kichigi bo’lmasa-da, do’st ayrilig’ini,
Vatanning sevimli farzandidan judolikni yurakka sidirish qiyin
ekan, deydi shoir:
M otam ning o ’lchovi sig ’mas yurakka
Faryodlar achchig’i tepar ko ’krakka.
O ’ksik yig’i har qanday holatda ham og’ir. Lekin kezi kelganda, uning hurmatini o ’rniga qo’ya bilmoq, sabr bilan uni tinglay bilmoq ham joiz. Chunki u dil rozidir. Shoir tili bilan aytganda «goho yig’i dilga tarjimon»dir.
Shoir dili nega yig’layapti? Nega bahor zumrad chiroylarini
yo’qotib qo’ydi? Nega
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Ellar va yillarga jo ’r bo ’lgan u zot
E ndiyakkayotar qabrida, hayhot!...
Bu zot kim edi?
Shoir u amalga oshirgan ishlarni birma-bir sanamaydi. Bu
ish she’r vazifasiga kirmaydi ham. Bunday qilingan taqdirda yozgani she’r bo’lmay ham qolardi. Shu o ’rinda shoir she’riyatning
badiiylik qonunini ishga soladi. Badiiy obrazlar timsolida bu zot
amalga oshirgan buyuk ishlar haqidagi tasavvurini umumlashtiradi. Buning uchun shoir - ham lirik qahramoni hayoti uchun tarixan xos, bo’lsa ham o ’zbek xalqi tabiati uchun xarakterli milliy
obrazni topadi:
Vatanda u ekkan daraxtlar soni
Yulduzlar qadarlik... Chin to ’g ’ri gap bu!..
X X asrning aziz insoni
Zamon zaminidayashaydi mangu!
«Ayriliq» she’rining ayniqsa, so’nggi ikki misrasi e’tiborli:
Ammo uning bevaqt o ’limiga, oh,
Senda ham, menda ham bor jin d ek gunoh!..
Bu realistik bayt chuqur ma’nolidir. Chindan ham, atrofimizdagi tanish - bilish, yaqinlarimizning ayrim bevaqt vafotiga
ba’zi hollardao’zimiz sezib - sezmay yo’l qo’ygan bemexrlik,
oqibatsizlik, beparvolik, nomardlik, sovuqqonlik ham sabab b o ’lmaydimi? Bu - She’rning umumiy ruhiyatidan, badiiyatidan kelib
chiqadigan saboq. Asarning konkret tarixiyligiga kelganda, bu
fikr lirik qahramoniga asos bo’lgan tarixiy shaxrga nisbatan o ’z
davrida ko’rsatilganayrim adolatsizliklarga ishoradir. Bu fikrni
o ’tgan asrning 60-yillari o ’rtasida aytish oson emas edi. Lekin
shoir Shayxzoda bu poetik fikrni bidiiy yo’sinda chiroyli va
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ta’sirchan ifodaladi. Badiiy haqiqat bilan bir qatorda tarixiy haqiqatni ham aks ettirishning yo’lini topdi.
«Jaloliddin Manguberdi» dramasi.
Maqsud Shayxzoda o ’zbek adabiyotini «Jaloliddin Mangu
berdi» (1944) «Mirzo Ulug’bek» (1964) nomli tarixiy dramalar
bilan boyitdi.
Jaloliddin Manguberdi - tarixiy shaxs (1198-1231). Xorazm shohi Muhammadning o ’g ’li, umrini so’nggi o ’n yilida Xorazmshohlar davlati hukmdri esa-da, Chingiz boshliq mo’g ’ul
bosqinchilarining hukumi va quvg’ini tufayli, hayotning bu davridagi asosiy qismini lashkarlari va saltanati bilan yurt sarhadlaridan olisda o ’tkazishga majbur bo’lgan. Jaloliddin mo’g ’ul
qo’shinlariga qaqshatqich zarbalar bergan, Vatan ozodligi uchn
kurashlar olib borgan, lekin kuchlar teng bo’lmagani bois chekingan. 1231 yilda qaroqchi kurdlar qo’lida halok bo’lgan.
«Jaloliddin Manguberdi» dramasida Shayxzoda Vatan erki,
mustaqilligi uchun fidoyilarcha kurash olib borgan mana shu jasur sarkarda qiyofasini badiiy gavdalantirdi.
Jaloliddin Manguberdi Amir Temurga ham ibrat b o ’lgan
buyuk siymodir.
M a’lumki, sho’ro davrida, o ’tmishdagi xon, sulton, xukmdorlarimiz nechog’lik buyuk va vatanparvar bo’lishidan qat’iy na
zar, yoppasiga qoralab kelindi. Chunki, sho’rolarga buyuklarimizdagi xuddi ana shu vatanparvrlik qudrati ma’qul kelmas, ota-bobolarimizdagi ana shu buyuk xislat yangi avlodlarga o ’tishini istamas edilar.
Sho’rolar qatag’on qilgan bunday ulug’ siymolar nomi
Mustaqillik davriga kelib tiklandi. O ’zbekiston xukumati xalqning bu jasur farzandi nomini abadiylashtirish maqsadida «Jalo
liddin Manguberdi tavaludining 800 yilligini nishonlash haqida»
(1998) maxsus qaror qabul qildi, O ’zbekiston prezidentining farmoni bilan «Jaloliddin Manguberdi» ordeni ta ’sis etildi (2000).
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Vatanparvarlik hissiyoti jo ’sh urib yozilgan Maqsud Shayxzoda ning «Jaloliddin Manguberdi» dramasi 1945 yilda Hamza
nomidagi O ’zbek davlat drama teatri tomonidan muvaffaqiyat bi
lan sahnalashtirilganiga qaramay, ko’p o ’tmay, sho’rolar senzurasi tomonidan sahnadan olib tashlandi. Muallifga esa, o ’tmishni,
xonlarni, beklarni, feodalizmni oqlash va yoqlash tamg’asi yopishtirildi. Bu «aybnoma» nohaq qamalishiga faol ta’sir ko’rsatdi.
Dramaning ayrim parchalarigina yozilgan kezlari naщr etildi. U. muallif hayotlik chog’ida, biror marta to ’lig’icha chop qilingani yo’q. To’lig’icha ilk bor o ’zbek tilida dramaturg vafotidan
yigirma bir yil o ’tgach (1988) bosmadan chiqdi.
«Jaloliddin Manguberdi» dramasida ona Vatan uchun,
uning ozodligi uchun bosqinchilarga qarshi kurash olib borgan jasur sarkarda, buyuk xakmdor siymosi o ’zining, ayniqsa, tabiiy,
jonli tasvirlanishi bilan ajralib turadi. Tasvirdagi qahramon tabiiyligini ta’minlovchi muhim hayotiy omillar bor, albatta.
M a’lumki, hayot, insonlararo munosabatlar kurash, nizo,
ziddiyatlarsiz bo’lmaydiyu. Jaloliddin qo’shinida lashkarboshilar
aro ana shunday ziddiyatlar kuchli edi. Shayxzoda o ’z qahramoni
Jaloliddinni ana shunday ziddiyatlar girdobida gavdalantiradi. Bu
esa, qahramon hayotiyligini ta ’minlashda muhim o ’rin tutadi.
Xalqni, lashkarni dushmanga qarshi birlashtirish va yurt himoyasini uyushtirish yo’lidagi Jaloliddin jangbozliklarini saroydagi Badriddin singari munofiq kimsalar va ular ta’sirida dastlab
otasi Xorazmshox ham to ’g ’ri tushunmaydi. Shunda Jaloliddin
«Menga koshonodan chodir yaxshiroq» deb chiqadi va yurt himoyalash uchun qo’shin berishlarini talab qiladi. Amir Badriddin (u
Samarqand xokimi, shoh qizi Sultonbegimning qaylig’i, ya’ni Jaloliddinning kuyovi) valiahdning bu mardona so’zlari ostidagi
maqsad vatanparvarlik emas, taxtni egallash deb tushunib, shoh
hayot bo’lishiga qaramay, «u taxtga ega bo’lmoqchi» deb ig’vo
boshlaydi.
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Mana shu vaziyatdagi Jaloliddinning o ’zini tutishi, mardligi, insoniyligi yanada yorqinroq ochiladi:
Jamoliddin
(tojini taxt oldiga qo’yadi)
Kishi tu g ’ilmaydi boshda toj bilan,
T ug’ilar u erkka ehtiyoj bilan,
Boshim ning tojidir onamga qasam.
M a’lumki, sho’ro adabiyotida dindorlar, ularning shayxul
islom, imom singari vakillari, asosan qora bo’yoqlarda tasvirlab
kelingan. «Jaloliddin Manguberdi»dagi Imom esa, qator lavhalarda ijobiy shaxs sifatida tasvirlanadi. Xoramshoh, Badriddin, Jamoliddin ziddiyatlarida u adolatni yoqlab chiqadi. Bu badiiy haqiqatning hayot haqiqati darajasiga ko’tarilishida Shayxzoda ning
o ’ziga xos tarzdagi jasorati ham gavdalanadi.
Jaloliddin qahramon shaxs. U jasur sarkarda, elni, yurtni
g ’animga qarshi birlashtirayotgan, tashabbusi bilan lashkarni
ulug’ g ’alabalarga ilhomlantirayotgan va bu yo’lda ibrat ko’rsatayotgan valiahd bo’lishiga qaramay, ayni vaqtda dramaturg tomonidanoddiy inson sifatida gavdalanadi. Birgina misol. Dramaturg
Jamoliddin bilan singlisi Sultonbegim o ’rtasidagi odiy insonlarga
xos bo’lgan aka-singilik mehr-oqibatlar shu qadar samimiy va
go’zal tasvirlaydiki, xavasingiz keladi.
Bosh qahramon oddiyligini ta ’minlovchi omil uning xalq
bilan yakdilligida ham ko’rinadi. Jamoliddin e’tiqodiga k o ’ra, viloyat xokimi faqat amaldor kishigina bo’lmasligi mumkin. U sarbozmi, dehqonmi bo’lishidan qat’iy nazar, asosiysi shu yurt
uchun jonbozlik qila oluvchi farzand bo’lmog’i kerak:
Viloyatni kim saqlasa udir hukmdor,
Ko ’kragimga oshnodir selobu bo ’ron.
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Bu qasrning sohibi siz, mayli, bemalol
O ’tiringiz devon ichra va lekin Jalol Shu o g ’oyin sipohlar-la jangga tayyordir,
Kim eliga g ’amxo ’r bo ’lsa el unga yordir!
Vatan va xalq taqdirining eng qaltis pallarida ularni bosqichlardan himoya qilish uchun otlangan Jaloliddinning bu yo’ldagi shijoatini, ju r’atini, jasoratini ko’rsatar ekan, dramaturg o ’z
qahramonining valiahd va hukmdor sifatidagi xususiyatlaridan
ko’ra oddiy inson sifatidagi iztiroblarini, har qanday insonga begona bo’lmagan ayrim mas’uliyatli holatlardagi ikkilanishlarini
badiiy tasvirlashga alohida e’tibor beradi. Bu esa qahramon xarakterining ishonarli, jonli va hayotiy chiqishini ta ’minlaydi.
Vatan uchun jonini fido qilishga tayyor bo’lgan Jaloliddinni
hatto tug’ishgan otasi ham tushunmay, bu urinishlar taxtga ega
bo’lish uchundir, deb o ’ylagandi, o ’g ’il otaga qarshi qo’shin tortmaydi. Bu holatdan og’ir iztirobga tushadi.
Ota va farzand diologidagi Jaloliddin so’zlarida uning bosh
fazilatlari yorqin gavdalanadi:
Ulug ’ davlat tiz cho ’kmas, botir yolbormas,
Chinor sinar, egilmas, bedov ot hormas.
Chingizxondan qo ’rqmoqlik-kurashsiz o ’lim,
Sizga hamroh emasman, o ’zgadir yo ’lim.
Biroq vaqt kutib turolmas edi. U bosqinchilarga qarshi lashkar to ’plab jangga otlanadi. Janglarda mislsiz qahramonliklar
ko’rsatadi. Chingiz qo’shinlariga qaqshatgich zarbalar berdi.
Dramada mahorat bilan ishlagan qator personajlarga ham
duch kelamiz. Bular: nihoyatda ulug’ va qudratli Horazmshohlar
davlatining hukmdori bo’lishiga qaramay, Vatanni bosqinchilardan himoya qilishdek masuliyatli pallada suskashlikqilgan va
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ojizlik ko’rsatgan Sulton Muhammad; yurtni g ’animlardan himoya qilishda Jaloliddin bilan bir safda turgan, janglarda cheksiz jasoratlari bilan shuhrat topgan sardor, X o’jand hokimi Temur M a
lik; Jaloliddin bilan uning jangu-jadallarida birga bo’lgan, saltanatidagi saroyda muarrixlik qilgan. (Manguberdi haqidagi askar tarixiy ma’lumotlar shu olim qalamiga mansub) Muhammad Nasaviy
bosqinchiligi va o ’zga yurtlarni vayron qilish bilan «dong» taratgan mo’g ’il hoqoni Chingizxon va boshqalardir.
Turli xiyonatlar qo’shindagi kuchlarning tengsizligi, amirlar
aro nizolar, o ’lja talashuvlar Jaloliddin lashkarlariga ofat keltirganidek, xuddi shu noresoliklar Temur Malikning ham g ’anim tomonidan asir olinishiga sabab bo’ladi. Sardroning yakka-yu yagona farzandi ham g ’anim qo’liga tushadi. Chingizxon o ’z tomoniga
o ’tishga taklif etadi, rozi bo’lmasa farzandini qatl etajagini aytadi.
Maqsud Shayxzoda qahramonining ushbu holatdagi so’z bi
lan ifodalash og’ir bo’lgan qiyofasi va ruhiy iztiroblarini quyidagi
tarzda mahorat bilan gavdalantiradi.
Temur Malik
O ’g ’lim tirik qolsa balki umrbodM eni la ’nat bilan aylasinmu yod?
Yo ’q, yo ’q bundan ko ’ra u bo ’lsin barbodO ’larkan, rahmat deb meni qilsin yod.
Sharafdan ko ’z yum ub topilgan najot,
O ’g ’ridan sadaqa so ’rashdan uyot.
Bizning ota bobolarimiz tarixda ana shunday mislsiz jasorat
egalari bo’lishi kerak.
Dushman qo’liga tushib azoblangandan ko’ra, o ’limni afzal
bilib, hatto dunyodagi eng aziz zot-onasi va farzandlari daryoga
cho’ktirilishini ma’qul ko’rgan Jaloliddini Manguberdi va mard
Temur Malikning tarixiy haqiqat ruhi bilan yo’g ’rilgan siymolari
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dramaturg Maqsud Shayxzoda qalami ostida ko’z o ’ngimizda ti
rik insondek gavdalanadilar.
Dramaturg Chingizxon obrazini mahorat bilan yaratadi.
Shunisi muhimki, u bu obrazni qora bo’yoqlarga chaplab tashlaydi. Tarixiy haqiqatga rioya qilgan holda bu shaxsning Jaloliddin
va Temur Malik qahramonligi jasoratiga tan berganligini ifodalashni unutmagani holda, uning tabiatidagi bosqinchilik, yovuzlikni, pokiza insoniy tug’ularni oyoq osti qilish singari xususiyatlarni to ’la qonli badiiy gavdalantiradi.
A dolatyo insof nima degan u?,
Tupurdim bularga, m ing karra tpu!
Chingizxonning bu fikri uning dunyoqarashini juda aniq
ochib bera olganidek mana bu mulohazalari uning ruhiy dunyosiga bir ochqich bo’la oladi.
M uhabbat! Bu so ’zni kimlar to ’qigan?
Go ’l Shoir yozganu, tentak o ’qigan.
Yuqoridagi qahramonlar asosan tarixiy qahramonlardir.
Agarda ular bilan yonma-yon dramada muallif badiiy taxayyo’lining mahsuli bo’lgan Elbors pahlavon, Yaroqbek, Navkar,
N o’yon, Tabib chol singari to ’qima qahramonlar ham ishtirok etadilar. K o’rinib turibdiki, Jaloliddin Manguberdi dramasining asosini, mehvarini etakchi qahramonlarini tarixiy shaxslar tashkil etadi. Lekin to ’qima personajlarning zimmasidagi yuk ham oz emas.
Elbors pahlavon va chol qiyofalarida, asosan, xalq, xalq vakillari
qiyofasini, kuchini mujassam etadi. Elbors pahlavon, aslida
cho’pon. U qaltis vaziyatlarda Jalaoliddin yonida b o ’ladi. Unga
ko’makka keladi. Sarkardani zaharlashga intilgan tabib og’usidan
saqlab qoladi. Bosqinchilar bilan ayovsiz janglarda qahramonlik
namunalarini ko’rsatadi.
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Amir Badriddin zimmasiga adib muhim «yuk» qo’yadi. U
Xorazmshohning eng yaqin kishisi, lekin sotqin, Vatan xoini. Bu
xiyonatga uni mol-dunyoga o ’chlik, toju-taxtga ochko’zlikdan
tashqari, irodasizligi, ma’naviy qashshoqligi va imon suskashligi
etaklaydi. Bir qaraganda u guyo kerak fikrni gapirayotgandek, aslida esa nihoyatda ayyor, yolg’onchi, xufya ishlarning ustasi,
mug’ambir; halol va pokiza odamga nisbatan cho’ntagida doim
tosh olib yuruvchi kishi. Zahar sanchish uchun payt poylaydi.
Yaroqbek esa Badriddinning mulozimi u buyurgan ishlarni zimdan bajarib keluvchi «shotir» asosiy maqsadi Temur Malikdek
vatanparvar mardlarni qo’lga tushirish.
Maqsud Shayxzoda bu obrazlarga muhim ma’no yuklar
ekan, yurtimizdagi XIII asr tarixiy xodisalarini gavdalantirishdan
tashqari, Vatan bosqinchilariga oyoq osti bo’lishida, xalq boshiga
azob-uqubatlar yog’ilishida, mustaqillikning qo’ldan ketishida
mana shunday xiyonatlarning o ’rni oz emas degan achchiq, lekin
muhim ko’chma ma’nolarga ham ishora qilmoqchi b o ’ladi. Shun
day ekan, ushbu drama Jaloliddin Manguberdi, Temur Malik
singari asosiy qahramonlari bilangina emas, Badriddin, Yaroqbek,
Sulton Muhammad Alovuddin singari personajlari bilan ham
bizni ogohlikka chaqiradi, mustaqilligimizni k o ’z qorachig’idek
e’zozlashga da’vat etadi, xalqni, yoshlarni vatanparvarlik ruhida
tarbiyalashga xizmat qiladi.
«Jaloliddin Manguberdi» dramasi badiiy jihatdan teran
asardir. Asar monolog va diologlari pishiq ishlangani, har bir qahramon xarakterining ham til boyligini, ham ruhiy dunyosidagi
o ’ziga xoslikni ifodalay oladigan yo’sinda ekani bilan ajralib turadi. Qahramonlar aro konfliktlarda sun’iylik yo’q, ular voqealarning tabiiy oqimi va xarakterlar kurashidagi maqsadning hayotiyligi va haqqoniyligidan kelib chiqadi. Bu asarga qadar dramaturgiyamizda «Abul Fayzxon» singari tragedeyalar mavjud edi.
Shunga qaramay, mazkur asar o’zining tug’ilishi va shakli jihati219
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dan Sofokl davridagi qadimgi Yunon mumtoz tragediyalaridagi
fazilatlarni o ’zida namoyon etuvchi dastlabki o ’zbek dramaturglaridan biridir, deyish mumkin. Birinchi pardadagi xor vazifasini ijro etuvchi umumiy yallalar sipohlar yallasi, soqchilar qo’shig’i,
sahnaga, shuningdek, alohida-alohida soqchi ovoz personajlarining olib kirilishi, ikkinchi pardagda jarchilar va masxarabozlardan foydalanish xalq orazini ifodalovyai personajga murojaat
etilishi va boshqalar shunday deyishga asos beradi. Qadimgi
mumtoz yunon tragediyalaridagi bu xususiyatlar, mohiyat e’tibori
bilan qaraganda o’zbek dramaturgiyasida ilk bor qo’llanishidir.
Bunday xususiyatlar dramaturgiyamiz jahon dramaturgiyasidagi rang-barang, murakkab shakl va tuzilishlarni o ’tgan asrning o ’rtalaridayoq o ’zlashtirish salohiyatiga ega bo’lgan san’atkorlarimiz bo’lganini ko’rsatadi.
Dramatik asarni she’riy shaklda yozish muallifdan katta
poetik mahoratni talab etadi. Maqsud Shayxzoda ning «Jaloliddin
Manguberdi» she’riy dramasi ana shunday katta poetik san’atkorlik bilan yozilgan asardir.

220

İki xalqın oğlu
M aqsud Şeyxzadə

Ibrohim HAQQUL
Gulnoz SATTOROVA

“BEQIYOS EDI U SHE’R LOCHINI...”
(M aqsud Shayxzoda ning 110 yilligiga)
G.Sattorova: Bu yil buyuk iste’dod sohibi, o ’zbek va Ozarbayjon xalqining sevimli farzandi Maqsud Shayxzoda tug’ilgan
kunga 110 yil to ’ladi. Bu sana o ’zbek adabiyoti va madaniyati
uchun katta ahamiyatga ega. Shu ma’noda Maqsud Shayxzoda
ning bosib o ’tgan umr yo’li, ilmiy va ijodiy faoliyati haqida biz
bilgan va bilmagan ma’lumotlar bor. Tengdosh va bizdan keyingi
avlodlar Shayxzoda ning murakkab hayoti, serqirra ijodi, ilmiy
faoliyati bilan juda yaxshi tanish deya olmaymiz. Shu ma’noda
suhbatimizni Shayxzoda shaxsiyati haqidagi fikrlaringiz bilan
boshlasak.
I.H aqqul: Mustaqil va butun shaxs ilmda ham, ijodda ham
bosh omil. Ulug’ nemis Shoiri Gyote “Yozuvchining adabiyotga
olib kiradigan yangiligi uning shaxsidir”, deydi. Men bu fikrni
ko’p eslayman. Va u yoki bu qalamkash ijodini baholash mezoni
deb ham bilaman. Shaxsiyat insonning axloqiy sifati, tafakkur iqtidori, ruhiy imtiyozi va irodiy kuch-quvvati. Muxtasar aytganda,
o ’ziga xos mohiyati.
O ’zining asl mohiyati va iste’dod imkoniyatlarini to ’g ’ri tushunib, chuqur his eta olgan shoir yo yozuvchi shamolga qarab
egilib-bukilib chopavermaganidek, kim, qayonga quvsa, o ’sha tomonga quyonday qochavermaydi. Demak, mohiyat - sobitlik,
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qat’iyat, ju r’at hamdir. Aytaylik, Olloh bulbulni boyqushga topshirib, qarg’ayu quzg’unlarga davradosh etganda, uning zotiy sifatlarini sinovdan o ’tkazib, ularga nechog’lik sodiq qola bilishiga
qarab, himmat va hikmatini undan darig’ tutmaydi. Yirik iste’dod
ham qayg’u va kadar, tuhmat va haqsizlik girdobiga tushganida
o ’zini yo’qotib, qandaydir murosa, chirkindan chirkin munofiqlik
yoki riyo yo’liga kirmaydi. Chunki u moddiy va jismoniy hukmronlikka bo’yin egishdan ko’ra “mag’lub”lik rohatini afzal k o ’radi. Donishmand shoir, benazir dramaturg, ulkan adabiyotshunos,
basirati ochiq faylasuf Maqsud Shayxzoda ana shunday siymolardandir.
Shayxzoda domla haqida o ’ylaganimda Abdulla Orifning
“Bahor” she’ridagi unga atalgan mana bu misralarni chetlab o ’tolmayman:
Beqiyos edi u she ’r lochini!
Xayoli bamisli Ko ’ragoniydek.
Gar tarix evrilsa shuhrat tojini
Unga kiygizardi sulton Ulug ’bek.
Balxdan horib qaytgan Alisher misol,
Endi to ’lg ’izgandi cho ’kkan davotin.
Ketdi p o k bir siymo, teran bir xayol,
Qoldirib dunyoda hech o ’chmas otin.
Shayxzoda, haqiqatda, she’r lochini - orzuyu amoli va taxayyuliga yarasha parvozi baland shoir edi. Uning tarixiy xotirasini bir ummonga mengzash mumkin. Tarix chini bilan ham bir
evrilsa, unga shon-shuhrat tojini Mirzo Ulug’bek kiygizishiga
kim ishonmaydi?! Uni “Balxdan horib qaytgan” Navoiyga qiyoslash juda o ’rinli...
Shayxzoda domlani men ko’rmaganman. Ammo u kishining ruhi va ko’ngli chinakam shayx, botini fayzi ilohiyga ochiq
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pir va murshidlarga xos kenglik, poklik, himmat, tantilik, eng muhimi, irfon va hikmatga to ’lib-toshgan deb o ’ylayman. Ijodkorning shaxsi avomnikidan farqlanmay qolgan, aynan shaxsiyatsizlik adabiyotning zavoliga aylangan bir sharoitda Maqsud Shayxzoda kabi tafakkur va mushohada peshvolarining shaxsiyat sir-asroridan voqiflik g ’ofillik va m anmanlikka qarshi bir tadbirdir.
G.S.: Maqsud Shayxzoda do’stlari, safdoshlari bo’lgan Ha
mid Olimjon, Oybek, G ’afur G ’ulom, Uyg’un, Komil YAshin,
Abdulla Qahhor ijodiga munosabati qanday b o ’lgan deb o ’ylaysiz? B a’zi manbalarda yozilishiga qaraganda shoir qamalgan paytida uning arofida bo’lganlar unga ham, turmush o ’rtog’i Sakinaxonimga ham yaxshi munosabatda bo’lmagan, deyiladi.
I.H .: Siz eslatayotgan o ’sha “ba’zi manbalar”ni men o’qimaganman va bilmayman. Demak, hakamlik nari tursin, bu
to ’g’rida aniq bir nima deyolmayman. Biroq tilga olganingiz ijodkorlarning na shaxsi, na ijodiga nisbatan Shayxzoda da zarra qadar
ham baxillik, qitmirlik yo hasad bo’lmagan. Bunga men ishonaman. K o’ngil pokligi, xolislik va tantilikda, menimcha, Shayxzoda
va Oybek “musobaqadosh” bo’lishgan. Yaxshilik, ezgulik, mehrmuhabbat, samimiyat va sadoqatning kuch-qudratiga Shayxzoda
chin dildan ishongan. Yomonlikka yomonlik, razillikka razillik,
maydalikka maydalik bilan javob qaytarish uning xayoliga ham
kelmagan. Uning botin olami kamdan-kam ijodkorlarga nasib
etadigan xosiyat, fazilat va shukuhi bilan nurlanib turgan.
G.S.: Shayxzoda haqida gapirganda u ko’z o ’ngimizda nafaqat Shoir, balki o ’zbek tilini, uning tarixini ham mukammal
egallagan, dunyoga haqiqat ko’zi bilan qaray oladigan faylasuf,
olim sifatida ham gavdalanadi. “Jaloliddin Manguberdi” dramasining yaratilishini o ’sha paytlarda Shayxzoda ning katta bir jasorati deb baholash mumkin. Chunki m o’g ’ullar istilosi davrida Movaraunnahrda ko’rsagan jasoratlari bilan tarixda qolgan Jaloliddin
haqida hech kim biror narsa yozmagandi. Maqsud Shayxzoda esa
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jasoratli qahramonning jasoratiga xos tarzda Jaloliddinni madh
etuvchi badiiy asar yaratdi. Yoki bo’lmasam ijodining eng yuksak
cho’qqisi deb hisoblaganimiz “Mirzo Ulug’bek” tragediyasining
yaratilishi Shayxzoda ning tarixshunos olim deyishimiz uchun
ham asos bo’la oladi. Navoiy haqidagi, mumtoz adabiyotimizga
doir tadqiqotlari esa undagi ilmga bo’lgan zo’r muhabbatni ko’rsatadi. Sizningcha, adabiyotda olim Shayxzoda ustunmi yoki
shoir Shayxzoda ?
I.H .: Shayxzoda ning buyuk salaflaridan biri, zavq va ilhom dahosi Muhammad Fuzuliy “Ilmsiz she’r asosi yo’q devordir, asosi yo’q devor esa bee’tibordir”, deydi. Ijodni ilmdan,
shoirlikni olimlikdan ajratib o ’rtani “devor” bilan ajratish yigirmanchi asrlda paydo bo’lgan bir noqislik va mahdudlikdir. O ’tmishda til, adabiyot, tarix musiqa, din, tasavvuf, falsafa singari
ilmlardan puxta xabardor bo’lmay badiiy ijod bilan shug’ullanish
uyat sanalgan. Bu haqiqatni chuqur bilgan va unga amal qilganlarning peshrovlaridan biri ustoz Shayxzoda dir. Shu bois ham
shoir Shayxzoda ni olim va muarrix Shayxzoda dan, alloma va
faylasuf Shayxzoda ni san’atkor Shayxzoda dan yiroqlashtirishga
aslo urinmaslik lozim. Qolaversa, shoirning she’rida she’rshunosligi, ilmida shoirligi aks etmasa, ma’naviy qiyofasidagi o ’ziga
xoslik to ’la to ’kis ochilmaydi. Bu o ’rinda e’tiborga olish kerak
bo’lgan bir jihatni ham qayd etib o ’tmoqchiman. O ’z davri va zamonasining farzandi sifatida safdoshlari qatori Shayxzoda ham
kommunistik partiya, dohiy Lenin, sho’ro davlati, inqilob, kom
munizm mavzularida ko’p va izchil qalam tebratgan. Uning olimligida sinfiylik va partiyaviylik manzarasi bo’rtib ko’rinmaydi.
G.S.: Ijodkor uchun uning qaerda, qanday sharoitda yashashi muhim deb o ’ylaysizmi? Agar Shayxzoda O ’zbekistonga kelmasdan o ’z ona yurtida ijod qilganda ham shu qadar shuhrat toparmidi?
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I.H .: Shayxzoda “S h e’rsiz qalblarga achinaman m en” deb
boshlanuvchi she’rida :
She ’rsiz ko ’chani tole qarg’agan,
Bu joyda sevginingm anzili bekik...
deydi. Ishonchim komilki, tole qarg’agan va sevgi-muhabbatdan
mosuvo ko’chada Shayxzoda yashamas, u istiqomat qilgan manzil, albatta, she’riyat, adabiyot xiyoboni o ’laroq e’tibor topardi. U
bir o ’rinda “Tole meni doim erkalamadi”, deya o ’ksib yana bunday deydi: “Sahrolarga duch keldimki, na irmoq, na ko ’l, surgunlargayuborildim na ufq va n a yo ’l... ” Kindik qoni tomgan ona diyorida ham, shoir balki shu kulfatdan qochib qutulolmasdi. Chunki beshafqat davr va qattol zamon hamma yurt, barcha o ’lkalarda
shaxsiyati kuchli, fikri erkin iste’dodlarga qarshi hujum boshlab
birlarini qatl qilgan bo’lsa, boshqa birlarini hibsxonalarga tiqqan
edi. Haq va Haqiqat ishqi buyuk muhofiz - har qanday ochiq va
qaltis vaziyatda ham iste’dodni qo’llab-quvvatlab zimmasidagi
vazifani bajarishagn imkon yaratadi. Shayxzoda da ham shunday
bo’lgan. Shuning uchun u Ozorbayjonda yashab ijod etganida
ham Husayn Jovid, Muhammad Hodi, Samad Vurg’un, Baxtiyor
Vahobzodalarga o ’xshab turkiy xalqlarning mashhur san’atkorlari
qatoridan munosib o ’rin egallardi.
G.S.: Shayxzoda arxivi bilan qiziqqanimda uning ilmiy ishlari orasida Alisher Navoiy ijodi bilan bog’liq bir qancha
ma’ruzalari, nomzodlik va doktolik ishlarining nomlari va rejalari
borligining guvohi bo’ldim. O ’zbek navoiyshunosligi, va umuman, mumtoz adabiyoti tadqiqiga Maqsud Shayxzoda ning qo’shgan hissasini qanday baholaysi?
I.H .: Qisqa qilib aytganda, juda zo’r deb baholayman va
adabiyotshunoslik, ayniqsa, navoiyshunoslikdagi mustasno bir
hodisa deb qarayman. Nega? Bilasizmi, soxta, yolg’on, siyosat225
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lashgan ilm-fan o ’z hiyla, yolg’on va aldamchiligining hamisha
qurboni bo’lgan. Tasavvufda shunday bir fikr bor: “Ilm ishqqa tayansa lohutiy, bo’lmasa tog’utiydir” . Bu nima degani? Ilm va
olimlik ishq bilan bog’lansagina, u xolis, toza, ilohiy xususiyat va
fazilatlarga ega bo’ladi, aks holda har qanday ilm g ’ayriinsoniy,
tuban va shaytoniy maqsadu iddaolarga xizmat etadi deganidir.
So’fi Olloyor bejiz “Ayo tolib, ko ’zing ibrat bilan och, muhabbatsiz kishidan qush bo ’lib qoch”, demagan. Ilmni kashf va irfondan
ajratib, olimni botiniy mushohadadan mahrum qilinishi yigirmanchi asrning en og’ir fojialaridan sanaladi. Hatto adabiyot va
san’atni o ’rganishda ruhoniyatsizlik, ma’naviy so’qirlikka parvo
qilinmasligining asosiy sababi ham ana shu. X o’sh natija nima
bo’ldi? Birinchidan, mumtoz adabiyotga munosabatdagi soxtakorlik ilmiy tadqiq va talqinlarni noto’g ’ri tomonlarga burib yubordi. Ikkinchidan, adabiyotshunoslik va adabiy tanqidni markscha-lenincha ta ’limot qoliplaridan chetlashmaslikka ko’niktirdi.
Buni anglagan, xususan, shoir, mutafakkir, mutasavvif Alisher
Navoiy she’riyatiga bag’ishlangan tadqiqotlarida siyosat va mafkuradan yaralgan “metodologiya”ga tobelikdan qochishga uringan navoiyshunoslardan biri ustod Maqsud Shayxzoda bo’lgan.
Uning biror bir ilmiy ishida dahriylik, manfaatparastlik, g ’ayriilmiy iddaolardan yuzaga kelgan intilish, Navoiy ta ’biri bilan aytganda, “ilmni vositai joh” etish mayli yo’q. Bu xolislik va samimiyatni o ’zimcha his qilib Shayxzoda domlaning Navoiy she’ri
yatiga doir tadqiqotlari, ayniqsa, buyuk Shoirning san’atkorligidan bahs yuritilgan maqolasini takror-takror o ’qib o ’rganganman.
Bu esa u kishiga nisbatan menda alohida ehtirom hissini uyg’otganki, 2016 yilda nashr etilgan “Navoiyga qaytish” kitobimning
uchinchi jildini ustod Shayxzlda xotirasiga bag’ishlaganman.
G.S.: Bugun o ’zbek adabiyotshunosligidagi Shayxzoda ijodi yuzasidan qilinayotgan tadqiqotlar haqida nima deya olasiz?
I.H .: O ’zbek adabiyotshunosligida Shayxzoda shunoslik
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degan bir tarmoq bor desam, xato bo’lmas. Yozuvchi, olim va ziyolilar orasida Shayxzoda shaxsiyatiga mehr va ehtirom baland.
Mustaqillikdan keyin Shayxzoda hayoti, she’riy va dramatik merosiga doir o ’nlab maqola, alohida kitoblar yaratildi. Akademik
N.Karimovning kitobi o ’quvchilarda katta qfiziqish uyg’otdi.
Ammo bu buyuk donishmand ijodkorning ilmiy-adabiy merosi va
shaxsiyatini chinakamiga kashf qlish, uning ijod tajribasini etarli
darajada o ’zlashtirishga kirishilganicha yo’q. O ’zbek adabiyotining ma’no va tasvir ko’lami hamda taraqqiyotini Shayxzoda
she’r va dramalarisiz tasavvur etib bo’lmaganidek, mumtoz va
muossir bir qancha shoirlar ijod namunalarining o ’rganilishini,
uning ilmiy, ilmiy-tanqidiy asarlardan ajratib bo’lmaydi. Xullas,
adabiyotimizning barhayot siymolari safida Maqsud Shayxzoda
mangulikka tomon odimlash va el-yurtga xizmat qilishdan aslo
to ’xtamaydi.
G.S.. To’g ’ri aytasiz, domla. Maqsud Shayxzoda bir she’rida “umrlar bo’ladiki, tirigida o ’likdir, umrlar bo’ladiki, mangulikka tirikdir”, deb yozgandi. U o ’zining shoh asarlari, go’zal she’riyati, tarjimalari, ilmiy asarlari bilan o ’z umrini mangulikka muhrlab ketdi.
17.10.2018
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Abdulla ULUG’OV
O ’zbekiston, Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o ’zbek tili
va adabiyoti universiteti dotsenti, filologiya fanlari nomzodi

NAVOIYSHUNOSLIGIMIZ ALLOMASI
YOXUD
SHAYXZODA-ADABIYOTSHUNOS
Maqsud Shayxzodaning adabiyotshunoslikka oid tadqiqotlari markazida Alisher Navoiy ijodi turadi. Albatta, barcha o ’zbek
shoir, adib, adabiyotshunoslari Alisher Navoiy hayoti va ijodiga
katta qiziqish, muhabbat bilan qaraydi. Oybekning ulug’ shoir ha
yoti va ijodiga bag’ishlangan qator maqolalar, “Navoiy” romani,
“Alisherning bolaligi” qissasini yaratgan b o ’lsa, G ’afur G ’ulom
ham Navoiy ijodi to ’g ’risida qator maqolalar yozib, uning “Farhod va Shirin” dostonining nasriy variantini tayyorlagan, “Xamsa” muallifiga bag’ishlab she’rlar bitgan. Ammo navoiyshunoslikda Maqsud Shayxzoda tadqiqotlari alohida o ’rin tutadi. N a
voiy to ’g ’risida so’z ketganda, albatta, “g ’azal mulkining sultoni”
ta’rifi qo’llanadi. Ulug’ mutafakkir ijodi mohiyatini mujassamlashtirgan ushbu quyma ta ’rif Maqsud Shayxzodaga tegiShli.
Maqsud Shayxzodaning 1966 yil 18 dekabrda “Sovet O ’zbekistoni” gazetasida e’lon qilingan maqolasi shunday nomlanadi. Zukkolik bilan topilgan ushbu sarlavha Navoiy ijodiga eng to ’g ’ri va
eng aniq baho sifatida barchaga g ’oyat maqbul bo’lganidan u N a
voiy ijodini ta ’riflashda eng ko’p qo’llanadigan iboraga aylangan.
Albatta, Alisher Navoiy ijodi to ’g ’risida juda ko’p tadqiqotlar yaratilgan. O ’zbek adabiyotida hech bir shoir, adibning hayoti
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va ijodi to ’g ’risida bunchalik ko’p maqola, kitob yozilmagan.
Maqsud Shayxzoda ulug’ shoir hayoti va ijodini birinchilardan
bo’lib atroflicha o ’rganiShga kiriShgan hamda bu ishni umrining
oxirigacha sadoqat bilan davom ettirgan. “G ’azal mulkining sultoni” iborasi Maqsud Shayxzodaning xayoliga to ’satdan kelib
qolmagan. U mumtoz adabiyotimizning ulug’ siymosiga samimiy
muhabbat, chinakam ehtiromdan tug’ilgan. “Genial shoir” risolasi
Navoiy ijodi to ’g ’risidagi dastlabki salmoqli tadqiqotlardan biri
sanaladi. 1941 yilda alohida kitob sifatida nashr etilgan bu kitobda Maqsud Shayxzoda Navoiyning siyosiy qarashlari, ijodidagi
insonparvarlik, ayollar obrazi, muhabbat muammosini atroflicha
tahlil qilib, ulug’ shoirning vatanparvarligi, ilm-fanni rivojlantirishga intilishi to ’g ’risida teran mulohaza bildirgan. Qizig’i shundaki, Maqsud Shayxzoda barcha maqolalari sarlavhasida, albatta,
Navoiy nomini keltirgan va umumiy, balandparvoz ta’rif-tavsiflardan qochib, mavzu qilib olingan muammoning mohiyatini
aniq, ravshan ochib bergan. Maqsud Shayxzoda Navoiy ijodini
juda chuqur idrok etgan va bu ulug’ so’z san’atkorining asarlari
ma’nolar xazinasi ekanini his qilib, hayratlangan va o ’zining hayratu ehtiromini boshqalarga ham yuqtirishga intilgan.
Maqsud Shayxzoda “Xazoyin ul maoniy” muallifi to ’g ’risi
dagi dastlabki maqolalardan birini “Klassik adabiyotimizning
ulug’ siymosi” deb nomlagan va unda “O ’sha zamonda ilm va
fanning yuksakliklarini egallagan dohiyona qalam egasi bo’lgan,
charchamas, mehnatchevar bo’lgan bu kishining yozib qoldirgan
asarlari jahon madaniyati xazinasida eng sharafli o’rinlardan biri
ni olishga sazovar bo’ldi. Navoiy asarlarining o ’zi yaxshigina bir
kutubxonani tashkil etadi.”1 deb ta ’kidlagan. Chunki u paytda kishilar Navoiyning hayoti va ijodi to ’g ’risida xuddi hozirgiday

1Шайхзода М. Асарлар. Олти томлик. Т.4.-Т.:Адабиёт ва санъат
нашриёти, 1992.-372 б.-5-бет.
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keng tasavvurga ega emas edi. Maqsud Shayxzodaning 1941 yilda bosilib chiqqan “Genial shoir” kitobi so’z boshisidagi “Keng
o ’quvchilar ommasi va birinchi navbatta, o ’quvchi va o ’qituvchi
yoshlarning talablarini qondirish va shu sohada yozilgan maxsus
adabiyotning kamligini qoplash maqsadida shu kitobchani tayyorlashga ju r’at qildim” degan izohi aynan shundan dalolat beradi.
“Genial shoir” kitobi navoiyshunoslikdagi dastlabki salmoqli tadqiqotlardan biri sanaladi. Mazkur tadqiqot Navoiy ijodining mazmun mohiyati, “Xamsa” asarining ahamiyati to ’g ’risida
aniq va teran tasavvur beradi. U Alisher Navoiy hayoti va ijodi
to ’g ’risidagi dastlabki tadqiqotlardan biri Olim Sharafiddinovning
“Alisher Navoiy” risolasidan farq qiladi. Undan ko’ra hajman katta “Genial Shoir”da Navoiyning ulug’ shoir va mutafakkir ekani
atroflicha ilmiy asoslab beriladi. Albata, unda sho’ro mafkurasiga
mos mulohazalar, keng o ’rin tutadi, Sho’ro siyosati dohiylarining
qarashlariga bot-bot murojaat qilinib, ulardan anchagina iqtiboslar
keltiriladi. Navoiyning diniy e’tiqodiga Sho’ro mafkurasi mezonlaridan kelib chiqib qaraladi.
“Genial shoir” kitobi nashr etilgunga qadar matbuotda
Maqsud Shayxzodaning Navoiy ijodiga bag’ishlangan bir qator
maqolalari e’lon qilingan. Ulardan ayrimlari Maqsud Shayxzoda
ning olti jildlik asarlar to ’plamining to ’rtinchi jildiga kiritilgan.
“Klassik adabiyotimizning ulug’ siymosi”, “Ilmu ma’rifatning
jo ’shqin kuychisi”, “Bobur va Navoiy”, “Navoiy ijodi folklor motivlari”, “Navoiyda adlu insof masalasi” deb nomlangan ushbu
maqolalarning har birida mavzuning yangi qirrasi ochilib, Navoiyning ijodi tuganmas xazina ekani ko’rsatiladi. Maqsud
Shayxzoda birinchilardan bo’lib, Navoiy ijodini XX asr hayoti bi
lan bog’lab, uning bugungi kundagi beqiyos ahamiyati to ’g ’risida
so’z yuritadi. Maqsud Shayxzoda belgilagan muammolar keyinchalik yirik ilmiy tadqiqotlarning mavzusiga aylanadi. Uning N a
voiy ijodi to ’g ’risidagi maqolalari avvalo eng muhim muammo230
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larga e’tibor qaratilgani bilan e’tiborni tortadi. Maqsud Shayxzoda ulug’ shoir ijodiing mazmun-mundarijasi mohiyatini belgilaydigan jihatlarni aniq topadi va shu asosda tarixiy davr fonida Navoiyning ulug’vor dahosini ko’rsatib, u mumtoz adabiyotimizning
ulug’ siymosi ekanligini asoslab beradi.
Maqsud Shayxzoda ulug’ shoirning g ’azal va ruboiylarida,
“Xamsa”sida, boshqa asarlarida inson hayotining turfa xil muammolari, uning qalbidagi go’zal his-tuyg’ular teran tasvirlanganini
chuqur his qilgan va shu boisdan Navoiy ijodini ixlos bilan o ’rganib, unga muhabbat qo’ygan. Shuning uchun “Xazoyin ul maoniy” muallifi ijodidagi turli muammolar talqinini tahlil qilishga
intilgan. Ammo u Navoiy ijodining asl mohiyatini bor holicha
ochishga erisholmagan. Chunki bunga sho’ro mafkurasi yo’l
qo’ymagan. Maqsud Shayxzoda navoiyshunoslikning tamal toshiga aylangan juda salmoqli ilmiy tadqiqotlar yaratgan b o ’lsa-da,
lekin uning aytishi zarur juda ko’p fikr-mulohazalari ko’nglida
qolib ketgan. Maqsud Shayxzoda Navoiy ijodining tasavvufiy
mohiyati, uning e’tiqodi to ’g ’risida o ’zi anglagan, his qilgan haqiqatlarni aytolmagan. Sho’ro mafkurasi hukmronligi davridabu
masalada boshqa navoiyshunoslarning ham dardi ichida qolgan.
Maqsud Shayxzoda “Ilmu ma’rifatning jo ’shqin kuychisi” maqolasida “Xamsa”ning birinchi dostoni bo’lgan “Hayrat ul abror”ning xotimasida shoir Husayn Boyqaroning o ’g ’li G ’arib Mirzoga murojaat qilib, olimlarni hurmat qiliSh kerakligini uqdirib
o ’tadi:
Biravki qilsa olimlarga ta ’zim,
Qilur go y’ oki payg ’ambarlarga ta ’zim.
Olimni payg’ambarga o ’xshatish Navoiy davrida katta jur ’at edi” deydi. (O’sha manba. 13-bet.) Vaholanki bunchalik
emas. Chunki ilohiy kitoblarda, payg’ambar hadislarida ham
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olimlar payg’ambarlarning izdoshi ekani, ilm bilan shug’ullanish
ibodatlarning eng afzali ekani ta ’kidlanadi. Lekin sho’ro mafkurasi bu haqiqat hammaga ma’lum bo’lishiga yo’l qo’ymas edi. Mustabid tuzum buyuk tarixiy shaxslarni dinni inkor etuvchi qilib
ko’rsatishni talab qilardi. Shuning uchun sho’ro davrida Navoiyning mutaassib, johil ruhoniylarni tanqid qilgan she’rlari mohiyatiga yuzaki qaralib, tadqiqotlarda ulardan ko’p iqtiboslar keltirilgan.
Mazkur maqolada muallif “Navoiy temuriylar qatoridan faqat Ulug’bekni maqtab, uning olimligini ta ’riflaydi” deyilgan.
(O ’sha manba. 18-bet.) Aslida esa unday emas. Alisher Navoiy
Amir Temurga ham, Husayn Bayqaroga ham yuksak hurmat-ehtirom bilan qaragan. Husayn Boyqaro bilan bolalikdan do’st bo’lgan va bu do’stlik bir umr davom etgan. “Xamsa” yozib tugatgach, unga taqdim etgan. Asarlarida ko’pgina temuriylarning no
mini keltirib, ularning fazilatu qusurlari to ’g ’risida mulohaza bildirgan. Sho’ro davrida barcha hukmdorlar, ayniqsa, temuriylarni
qoralash, ularni zolim, kaltabin, maishatparast, shuhratparast sifatida ko’rsatish avjiga chiqqan edi. Ulug’bekka esa boshqacha qa
ralib, uning mutaassib ruhoniylar qutqusi bilan o ’ldirilgani
ta’kidlanardi. Maqsud Shayxzodaning Alisher Navoiy ijodiga bag ’ishlangan tadqiqotlarida ham sho’ro mafkurasi talablari ta ’siri
yaqqol seziladi. Ammo u “Xamsa” muallifi ijodi mohiyatini
sho’ro mafkurasi imkon bergan darajada kishilarga etkazishga,
ulug’ shoirni xalqning qalbiga olib kirishga, unga nisbatan muhabbat hissini uyg’otishga intiladi. “Navoiy hayotni zo’r muhabbat bilan sevadi. Albatta:
Xush turur bog’i koinot guli,
Hammadan yaxshiroq, hayot guli.
deb yashamoqqa o ’lmas madhiyalar to ’qigan shoir so’fiylik tari232
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qatining shoiri emas edi” deydi. (O ’sha manba. 13-bet.) Atoqli
adabiyotshunos Ibrohim Haqqul ham: “Na tasavvuf nuqtai nazaridan, na ilm, saviya, madaniyat mezoniga k o ’ra Navoiyni “xos”lar
shoiri deyish haqiqatga muvofiq kelmaydi. Navoiy shohning ham,
gadoning ham, oshiqning ham, orifning ham - hamma-hammaning shoiri. Navoiy she’riyatidan kim nimani axtarsa, shuni topadi deydi. (Haqqul I. Taqdir va tafakkur: Esselar va adabiy-tanqidiy maqolalar. - T.: “Sharq”, 2007-336 b.-112-bet.) Ayonki,
Maqsud Shayxzodaning 1940 yilda ta ’kidlagan fikri bilan Ibro
him Haqqul mumtoz adabiyot, tasavvuf tarixini qaytadan o ’rganish kirishilgan paytda aytgan mulohaza mazmunan mushtarak.
Ular ulug’hoir ijodi mohiyatini ifodalaydi. Bunday uyg’unlik esa
Navoiy asarlarini ixlos bilan o ’rganishdan, mutafakkir ijodiga
samimiy mehrdan kelib chiqadi. Maqsud Shayxzoda: “Navoiy aql
va ilmning g ’alabasiga ishonadi va fan ham ma’rifatni qo’llaydi.
Arastuning (Aristotelning) falsafasidan xabardor bo’lgan Navoiy
ham unga o ’xshab inkor qilinishi mumkin bo’lmagan narsani
haqiqat deb biladi. Bu jihatdan u ratsionalistlarni eslatadi. Aql va
fikr kuchiga ishonch garchi Navoiyda idealistik bazada tursa ham
o ’rta asrlarning diniy xurofot hukm surib turgan bir davrda ulug’
taraqqiyparvar mohiyatga ega edi” deydi. Tasavvuf ta ’limoti
bevosita din bilan bog’liq bo’lgani uchun sho’ro davrida mumtoz
adabiyot namoyandalari ijodining ayni jihatidan ko’z yumib o ’tilgan. Vaholanki Navoiy singari sharq mutafakkirlari ijodini, ularning din, odob-axloq, inson hayoti mohiyati, borliq to ’g ’risidagi
qarashlarini tasavvufsiz tasavvur qilib bo’lmaydi. Musulmon
mamlakatlarida islomiyatning dastlabki davrlarida paydo bo’lgan
tasavvuf-so’fiylikning turli tariqatlari mumtoz adabiyotimiz namoyandalari dunyoqarash mohiyatini belgilaydi. Navoiy ham tasavvufning naqshbandiya tariqatiga e’tiqod qo’ygan. Juda ko’p
hukmdorlar, jumladan, temuriylar ham musulmon olamida keng
tarqalgan ushbu tariqatga kirib, tariqat peshvolariga murid tuti233
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nishgan. Zahiriddin Muhammad Bobur ham naqshbandiya shayxlariga yuksak ehtirom bilan qaragan. Tariqatning mashhur pirlaridan biri Xoja Ahror Valiyning “Volidiya” asarini she’riy usulda
o ’zbekchaga o ’girgan.
Maqsud Shayxzoda 1940 yil 26 dekabrda “Qizil O ’zbekiston” gazetasida e’lon qilingan “Bobur va Navoiy” maqolasida
birinchilardan bo’lib bu ikki siymo o ’rtasidagi munosabatlarga
e’tibor qaratgan. Sho’ro davrida temuriylar to ’g ’risida, ayniqsa,
shohlar, sultonlar to ’g ’risida ijobiy fikr bildirishning o ’zi katta jasorat edi. Maqsud Shayxzoda tarixiy dalillarni zukkolik bilan tahlil qilish orqali temuriy hukmdor Bobur va Navoiy uchrashmagan
bo’lsa-da, bir-biriga intilgani, afsuski, bunga tarixiy sharoit imkon
bermagani xalqimizning bu ikki ulug’ farzandi o ’rtasidagi munosabatlar g ’oyat g ’aroyib kechganini ko’rsatadi. Boburni biror
o ’rinda maqtamagani holda: ”Navoiyning bizning adabiyotimizga
qilgan hizmatini hech kim Boburcha hikmatli va chuqur baholagan emas... Bobur poeziyasida Navoiyning epik emas, lirik yo’lini davom ettirdi. Navoiyning olijanob idealarini, do’stlik, vatanparvarlik, erkin fikrlik, hayotchanlik va boshqalarni yangi va sodda lirikasi bilan davom ettirdi” deya uni ulug’ mutafakkir, benazir
so’z san’atkori sifatida ulug’laydi (Shayxzoda M. Asarlar. Olti
jildlik. 4-jild.-21-22-betlar.)
Maqsud Shayxzodaning hajman ixcham ushbu maqolalari
mulohazalarining mantiqiy teranligi, aniq detallarga asoslanishi,
xulosalarining salmoqliligi bilan diqqatni jalb etadi. Mazkur maqolalarda muammo qiyosiy tahlil asosida yoritiladi. Maqsud
Shayxzoda birinchilardan bo’lib Navoiy ijodini doim dolzarb, hamisha muhim muammolar nuqtai nazaridan o ’rganishni boshlab
bergani e’iborga olinsa, uning navoiyshunoslikka tamal toshi
qo’yganlardan biri sifatida bu sohaga naqadar salmoqli hissa
qo’shgani aniq ayon bo’ladi.
Maqsud Shayxzoda ulug’ shoirga muhabbati beqiyos bo’l234
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gani bois uning ijodiga omil bo’lgan asoslarni aniqlashga intilib,
adabiyotshunoslikda peshqadamlar qatorida Navoiy ijodidagi
folklor motivlarini o ’rganishni boshlab beradi. “Genial shoirimizning so’nmas ijodiyoti sharq adabiyotining yozuv manbalari bilan
birga xalq ijodining ham bitmas-tuganmas xazinalaridan ko’p
injular oldi. Asosan bu ikki baza Navoiy ijodining baland imorati
uchun mahkam poydevor rolini o ’ynadi.” deb ta ’kidlaydi hamda
buni aniq dalillar orqali ilmiy asoslaydi (O ’sha manba. 23-bet.).
Muallifning “Xamsa” dostonlari syujeti ildizlari to ’g ’risida aniq
manbalardan kelib chiqqan holda chuqur mantiqiy mulohaza
bildiradi. Maqsud Shayxzodaning “Navoiyda adlu insof masalasi”
maqolasida murakkab muammo xususida falsaiy mushohada
yuritiladi. Unda “Navoiy o ’z zamonasining kuchli falsafiy oqimi
bo’lgan tasavvuf (so’fizm) ta ’siridan xoli turmagan, bu oqim
uning ham ijodiga ta ’sir qilgan, biroq bu falsafiy oqimdan foydalanib, shoir ruhoniylarni, rasmiy islomni, rasmiy machitni qattiq tanqid etgan” deyilgan (O ’sha manba. 32-bet.). Aslida esa Navoiy “ruhoniylarni, rasmiy islomni, rasmiy machitni” emas, shaxsiy manfaati, maishati uchun dinni vosita qilib olgan riyokorlarni,
mutaassiblarni, islom dini mohiyatini buzuvchilarni qattiq tanqid
qiladi. Mazkur maqolada temuriy hukmdor Husayn Boyqaro
to ’g ’risida: “Samarqand, Buxoro, Farg’onadagi kichik davlatlarga
qaraganda Xuroson davlat ancha keng bo’lib, hozirgi Eronning
Sharqi-Shimoliy viloyatini, Afg’onistonning g ’arb tomonlarini,
hozirgi Turkmaniston respublikasining territoriyasini va Xorazmni o ’z ichiga olar edi. Xuroson davlatinig tepasida Navoiy zamonasida mashhur Husayn Boyqaro (Temurning evarasi) turar
edi. Bu kishi zo’r shoir va she’r do’sti edi” deyiladi (O ’sha man
ba. 37-bet.). Sho’ro davrida temuriy hukmdorlarni bunday ta ’riflashga yo’l qo’yilmasdi. Ammo Maqsud Shayxzoda zukkolik bi
lan asl haqiqatni aytishga erishadi. U Navoiyning ijtimoiy hayot
bog’liq dard-armonlari, orzu-umidlarini teran tushunadi, uning
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insonparvarlik, adolatparvarlik g ’oyalarini ma’lum qilishga intiladi va shu asosda Navoiy shoirgina emas, insonni ulug’lagan,
hayotni madh etgan, adolat, haqiqat barqaror b o ’lishini orzu
qilgan buyuk mutafakkir bo’lganni ta ’kidlaydi. Jumladan: ”O ’z
zamondoshlariga ta ’sir qilish, u davrdagi shohlarni, shahzodalarni
tashviqlab, adolatga, ma’rifatga da’vat qilish maqsadida Navoiy
bir qancha ijobiy shoh obrazlarini yaratgan. “Xamsa”dagi Sulton
Javna, Suhayl, Mehinbonu, Farhodning otasi, Farrux va boshqalar
shular jumlasidandir. Lekin Navoiyning programmaviy obrazi,
uning siyosiy ideallarini o ’zida gavdalantiruvchi siymo, hech
shubhasiz Iskandardir. Navoiy Iskandarni ijobiy shoh obrazi qilib
tasvirlash bilan o ’z zamondoshlariga o ’rnak qilib bermoqchi bo’lgan, u Iskandar obrazini o ’z davrining aktual masalalariga
bog’laydi” degan hamda dostonda Iskandar obrazi qanday gavdalantirilganini keng tahlil qilgan. Maqsud Shayxzoda Iskandar
siymosida ulug’ shoir o ’z orzusidagi komil inson obrazini yaratganini Maqsud Shayxzoda ta’kidlagan. Bu qarash keyinchalik
Najmiddin Komilov, Ibrohim Haqqulov, Sultonmurod Olimov
kabi adabiyotshunoslar tadqiqotlarida ham e’tirof etilib, batafsil
sharhlangan.
1941 yilda Navoiy tavalludining besh yuz yilligi munosabati bilan nashr etilgan “Genial shoir” kitobi navoiyshunoslikdagi
dastlabki yirik ilmiy tadqiqotlardan biri sanaladi. Juda ko’p kishilarning Navoiy ijodi to ’g ’risidagi tasavvuri shu kitob asosida
shakllangan. Atoqli adabiyotshunos Ozod Sharafiddinov Maqsud
Shayxzodaning adabiyotimiz fidoyisi sifatidagi ulkan xizmatlari
to ’g ’risida mulohaza yuritarkan: “Genial san’atkor” degan kitobini hijjalab o ’qib chiqqan edim. Kitob lotincha yozuvda chop
etilgan bo’lib, 40-yillarning boshlanishida Alisher Navoiy to ’g ’ri
sida mavjud bo’lgan to ’rtta tanqidiy asarning bittasi edi. Juda zo’r
zukkolik bilan yozilgan bu risola Alisher Navoiyga shu qadar shu
qadar zo’r muhabbat bilan sug’orilgan ediki, uni o ’qigan har qan236
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day odam Navoiy dahosini o ’z qalbi bilan his qilib, uning mo’’jizakor san’atiga umrbod ko’ngil qo’yib qolmasligi mumkin emas
edi” deydi (Sharafiddinov O. Ijodni anglash baxti.-T.:” Sharq”,
2004.-640 b.-339-340-bet.). Bu o ’rinda andak anglashish ro ’y
bergan. Maqsud Shayxzodaning mazkur kitobi O.Sharafiddinov
qayd etganidek “Genial san’atkor” emas, “Genial shoir” deb nomlangan. Ushbu tadqiqot shoirning olti jildlik asarlari to ’plamiga
ham shu nomda ko’rsatilgan. “Genial shoir”-monografiya. Unda
bir mavzu-Navoiy ijodining turli muammolari ilmiy asosda
atroflicha tahlil qilinadi. Mazkur monografiyada dastlab Navoiyning siyosiy qarashlari to ’g ’risida so’z yuritiladi. Chunki ijtimoiysiyosiy qarashlar hayotning deyarli barcha jihatlarini qamrab
oladi. Shuning uchun insonnig shaxs sifatida aniqlashda uning
ijtimoiy-siyosiy qarashlari asosiy omil qilib olinadi. Shoir, adiblar
ijodiga baho berishda ham shu tayanch mezondan kelib chiqiladi.
Maqsud Shayxzoda ulug’ shoirning siyosiy qarashlarini tahlil
qilish asosida uning asarlarida insonparvarlik g ’oyasi ulug’langani, Navoiy ayollarga g ’oyat hurmat-ehtirom bilan qaragani,
sharaflagani, muhabbat, ilm-ma’rifat, vatanparvarlik va xalqlar
do’stligini benihoya e’zozlaganini ko’rsatadi. Eng muhimi, N a
voiy ijodining umuminsoniy mohiyatini ochiSh va uning beqiyos
ahamiyatini ta ’kidlashda aniq va to ’g ’ri yo’ldan boradi. Buning
uchun avvalo Navoiy yashagan tarixiy davrga e’tibor qaratib,
uning qarama-qarshilik, ziddiyatlarga to ’laligi, murakkabligini
ta’kidlaydi. Chunki kishining dunyoqarashi u yashagan davr hayoti, mavjud ijtimoiy munosabatlar ta ’sirida shakllanadi. Navoiy
ijodida adolatli, ma’rifatli shoh obrazi muhim o ’rin tutadi. Maq
sud Shayxzoda bu shoir yashagan tarixiy davr bilan bog’liqligini
ochib beradi. “Navoiy o ’zining siyosiy idealini ikki yo’l: 1) salbiy
shoh obrazini tanqid etish; 2) ijobiy shoh obrazini tashviq etish
orqali ifodalaydi” deydi va dostonlaridagi shohlar obrazi xususida
so’z yuritadi (O ’sha manba. 50-bet.). Hamda “Navoiy kuchli va
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ma’rifatli monarxiyaning bo’lishiga tarafdor edi” deb ta ’kidlaydi.
Bir qarashda bu Navoiyning siyosiy qarashlaridagi cheklanganlik
bo’lib ko’rinadi. Chunki endilikda ijtimoiy-siyosiy tafakkur o’zgargan. Hozirgi davrda insoniyat demokratiyani yoqlab, unga intilib yashamoqda. Shunday bo’lsa-da, hozirgi axborot asri, yuksak
texnologiya, kompyuterlar zamonida ham ayrim mamlakatlarda
davlat tuzulishi monarxiyaga asoslanadi. Ammo ularda xalqning
turmush darajasi demokratiyaga asoslangan davlatlardagidan farq
qilmaydi, ayrim jihatlardan, hatto, afzal ham. Albatta, monarxiya
tartibi juda ko’p fojialar keltirib chiqarganini, u hozir ham qator
ziddiyatli muammolarga sabab bo’layotganini inkor etib bo’lmaydi. Ammo demokratiya ham barchaga farovon hayot baxsh etmayotgani, u ham o ’ziga xos ziddiyatlarga to ’laligi, adolatni barqaror qilishda insoniyat aql-tafakkuri erishgan bu tartib-tizim ham
ojizlik qilayotgani, manfaatparast kimsalar undan ham ustamonlik
bilan foydalanayotgani ochiq-oydin ayon bo’lib turibdi.
Maqsud Shayxzoda Alisher Navoiyning siyosiy qarashlari,
uning adolat, vatanparvarlik, xalqlar do’stligi to ’g ’risidagi o ’yfikrlari, orzu-armonlari to ’g ’risida mulohaza yuriganda ko’proq
“Xamsa”ga murojaat qiladi. Chunki undagi dostonlar markazida
shoirning ayni masalalarga munosabati turadi. Maqsud Shayxzo
da shoirning qarashlarini ma’lum qilish uchun dostonlar syujetining eng muhim jihatlariga e’tibor qaratadi. U shu tarzda o ’quvchilarni “Xamsa” bilan tanishtirib, ularda dostonlarga nisbatan
qiziqish hosil qiladi. Chunki dostonlarning g ’oyasi, mazmun-mohiyatini juda oddiy qilib tushuntiradi. Maqsud Shayxzodaning
tadqiqotlari navoiyshunoslikdagi eng ommabop sanaladi. Ulardagi fikr barchaga birdek tushunarli. “Genial shoir”, “Bobur va Navoiy”, “Navoiyda adlu insof masalasi”, “Ilmu ma’rifatning jo ’shqin kuychisi”, “Navoiy ijodida folklor motivlari” yoki “G ’azal
mulkining sultoni”ni mutaxassislar ham boshqa soha kishilari
ham maroqlanib o ’qiydi. Chunki ularda mulohazalar mantiqan
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bir-biriga bog’lanib, fikr salmog’i oshib, muammo mohiyatiga tobora chuqurroq kirib borilaveradi. Silliq, ravon jumlalardan ko’z
quvnab, dil yayraydi. Adabiyotshunoslikka doir ayrim tadqiqotlarni, ayniqsa, navoiyshunoslikka oid aksariyat maqolalarni anday-munday odam o ’qiyolmaydi. Ularni o ’qish, hatto, mutaxassislarga ham malol keladi. Chunki ayni maqolalarda oddiygina
fikrlar ham juda chalkash uslubda ifodalanadi. Uzundan-uzun
jumlalarda nima deyilganini aniq-tiniq bilib bo’lmaydi. Qatorlashib kelgan ilmiy terminlardan tarkib topgan jumlalar qayta-qayta
o ’qilganida ham ularning ma’nosi mavhumligicha qoladi. Navoiy
asarlariga qiziqish, ularni mutolaa qilishning sustligiga, ma’lum
darajada, navoiyshunoslikdagi shu tipdagi tadqiqotlar ham sabab
bo’lmoqda. Maqsud Shayxzodaning tadqiqotlarida fikr ravon, sil
liq uslubda aniq ifodalanadi. Ular avvalo ayni jihati bilan e’tibor
qaratilgan ob’ektga nisbatan kuchli qiziqish hosil qiladi. “Genial
shoir”, “G ’azal mulkining sultoni”da yorqin aks etgan bu xususiyat Maqsud Shayxzodaning ulug’ shoir ijodiga yuksak ehtiromidan paydo bo’lgani yaqqol bilinib turadi. U muhabbatini qozongan shoir asarlariga boshqalarning ham mehr bilan qarashini, Navoiyning ma’no gavharlariga to ’la ijod dunyosidan barchaning
bahramand bo’lishini istaydi. Shuning uchun Navoiy asarlari
mazmun-mohiyatini sodda va oddiy qilib tushuntirib, ulardagi
barcha zamonlarda hammani o ’ylantiradigan muammolarga e’ti
bor qaratadi. Jumladan: “Podshoh qanday bo’lishi kerak, degan
savolga Navoiy Iskandar obrazi bilan to ’la javob beradi. Siyosiy
rahbarlikning, harbiy va davlat iShlarining uslubi Iskandar obrazida mujassamlashgan. Albatta, bu obraz tarixda o ’tmish Iskandar
Rumiy (miloddan 4 asr ilgari)ning xuddi o ’z nusxasi edi. Bu tarixiy portret emas, balki tarixiy siymoning badiiy qaytadan ishlangan varianti, badiiy obrazidir... Navoiy Chingizxon kabi jahongirlarni emas, Iskandarni o ’z badiiy obrazi uchun proobraz qilib
olishi tasodifiy emas. Chunki o ’zining ilmi, sarkardalik qobiliyati,
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olijanobligi jihatidan Sharq bilan G ’arb madaniyatlarini bir-biriga
yaqinlashtirishi jihatidan Iskandarning muhim tarixiy rolini hech
kim inkor qilolmaydi” deydi (O ’sha manba. 51-52-betlar.). Maqsud Shayxzoda “Xamsa” muallifining siyosiy qarashlarini uning
gumanizmi-insonparvarligi bilan bog’laydi. Chunki kishining
dunyoqarashi asosida uning insonga munosabati turadi. Kishining
kimligi, uning dunyoqarashi, didi, saviyasi avvalo uning odamlarga qaydarajada g ’amxo’rlida bilinadi. Odamlarni yoqtirmaydiganlardan, u shohmi, gadomi, yaxshilik kutib bo’lmaydi. Chunki undaylar yuragi qora, kir, takabbur ekanligidan odamlarga bepisandlik bilan qaraydi. Maqsud Shayxzoda Navoiyning insonga muno
sabati, insonparvarligi uning qahramonlarida aks etishini ta ’kidlarkan: “Insonlik sharafi Navoiy nazarida hamma narsadan yuqori
turar edi. Hatto oshiq va yor kabi eng sevimli vujudlar ham odamlik prinsipiga bo’ysunishi kerak. Shirinning tildidan aytilgan:
M enga na yoru na oshiq havasdur,
Agar men odam o ’lsam, ushbu basdur
- bayti Navoiy uchun programmaviy ahamiyatga ega edi. Zotan,
Navoiyning o ’lmas qahramonlariga diqqat bilan qaralsa, bularda
oshiqlik holati odamgarchilik xislatini inkor qilmaydi. Navoiy insonni mavjudotning eng sharaflisi deb hisoblaydi. Chin insonni
etishtirish qanchalik qiyin ekanini ko’radi va shuncha mashaqqatlar bilan parvarish topgan bir kishini bir buyruq bilan so’yib tashlatgan hukmdorlarni katta jinoyatchi dub ayblaydi” deydi. (O ’sha
manba. 54-bet.) “Genial Shoir” muallifi Navoiyning siyosiy qa
rashlarini “Saddi Iskandariy” dostoni bosh qahramoni obrazi aso
sida talqin qilganidek, ulug’ mutafakkirning insonparvarligini
ko’rsatishda ham Iskandar obrazini asos qilib oladi. “Iskandar
dostonidagi voqealar orqali Navoiy o ’z zamonasining aktual problemalarini aks etiradi” deydi. Maqsud Shayxzoda Navoiy asar240
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lari g ’oyasini tahlil qilishda tarixiy manbalarga ham tayanadi. Bu
uning qarashlariga o ’ziga xos ilmiy salmoq bag’ishlash barobarida, ulug’ shoir asarlaridagi chuqur insonparvarlik g ’oyalarini teran aks ettiradi.
“Genial shoir” tadqiqotida mulohazalar mantiqiy izchil tarzda bir-biri bilan uzviy bog’lanib, Navoiy dahosining ulug’vorligini namoyon etadi. Jumladan, Navoiy asarlarida insonparvarlik
g ’oyalarining ulug’lanishi to ’g ’risidagi mulohazalar u yaratgan
ayollar obrazini tahlil qilish orqali davom ettiriladi. Chunki shaxsning, xususan, ijodkorning insonni ulug’lashi avvalo, uning ayollarga munosabatida yaqqol namoyon bo’ladi. Ayollarga munosabat har bir kishining ma’naviy-axloqiy qiyofasini emas, balki jamiyatning ham darajasini belgilab beradi. Shuning uchun Maqsud
Shayxzoda Navoiy ijodi to ’g ’risida so’z yuritayotib, uning asar
laridagi ayollar obraziga alohida e’tibor qaratadi. U “Navoiydagi
gumanizm abstarkt bir tushunchadan iborat emas edi” deb qayd
qilar ekan: “Alisher o ’z zamonasining sof-billur vijdoni edi. U
butun xalq, mamlakat to ’g ’risida qayg’urar va o ’zining shu qayg ’usini bevosita amaliy ishlardan boshqa lirik va epik obrazlarida
mislsiz samimiyat bilan ifodalar edi... Jamiyatning yarmini tashkil
qilgan qilgshan ayollar Navoiy ijodida juda katta o’rin tutadi” deb
ta’kidlaydi. (O ’sha manba. 58-bet.) Dastlab Navoiyning g ’azallariga e’tibor qaratib: “Alisher Navoiy o ’zining g ’azallariga go’zal
xotin obrazining so’nmas namunasini yaratgan. Bu g ’azallarda
yuksak hurmat poyasiga ko’tarilgan sevgili (yor obrazi) va
kamtarin oshiq (shoir obrazi) doimiy ravishda lirik asarlarning
kompozitsion birligini tashkil qiladigan ikkilikdir” deydi. Maqsud
Shayxzoda g ’azallarga xos xususiyatni shu tarzda aniq ifodalaydi.
Haqiqatan ham g ’azallarda oshiq va ma’shuq munosabatlari yoritiladi. Barcha shoirlar ma’shuqiga intilgan oshiqning iztirobli kechinmalarini ifodalaydi. Bu jihatdan Navoiy g ’azallari badiiyatning yuksak namunasi sanaladi. Ularda insonning murakkab his241
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siyotlari, ziddiyatli ichki kechinmalari turfa xil tashbehlar orqali
beqiyos mahorat bilan ifodalanadi. Navoiy g ’azallari boshqa
shoirlarning she’rlari bilan qiyoslansa, farq ayon k o ’rinadi. “Hazoyin ul maoniy”dagi g ’azallar qarshisida o ’zga shoirlarning
bitiklari ancha sodda, jo ’n ekanligi yaqqol bilinadi.
Maqsud Shayxzoda Navoiyning xotin-qizlarga yuksak extirom bilaen qaraganini uning dostonlari asosida ochib beradi.
“Xamsa”ning “Hayrat ul abror”dan tashqari qolgan to ’rtala dostonida xotin-qiz personajlar obrazi asosiy o ’rin tutishini, bu hatto,
dostonlarning nomlanishida xam sezilishini qayd qiladi.
“Genial shoir” muallifi dostonlardagi ayollar obrazining
ahamiyatini ana shu tarzda chuqur va asosli tahlil qilish asosida
o ’quvchilarni Navoiy dahosiga yaqinlashtirishiga intiladi. Maq
sud Shayxzodaning ulug’ shoir ijodi to ’g ’risidagi tadqiqotlarining
qadri va ahamiyati ham shunda.
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Abdurasul ESHONBOBOYEV

SHAYXZODA - NAVOİYSHUNOS
O ’tgan XX asr navoiyshunosligining rivojlanishi va taraqqiy topishida olim va shoir M.Shayxzodaning munosib o ’rni bor.
U butun umri davomida ulug’ shoir ijodi bilan muntazam hamda
samarali tarzda shug’ullandi. Shu o ’rinda, M.Shayxzodaning Navoiy ijodiga doir maqola, risolalarini to ’plam, zarur ilmiy izohlar
bilan nashrga tayyorlagan taniqli navoiyshunos N.Mallayev xizmatlarini alohida ta ’kidlamoq lozim. Biz tadqiqotchining bugungi
kunda o ’z ahamiyatini yo’qotmagan ayrim maqolalari yuzasidan
imkoniyat doirasida mulohaza yuritamiz hamda navoiyshunoslik
tarixida tutgan o ’rnini belgilashga urinamiz.
U dastlabki maqolalaridan boshlab buyuk mutafakkir ijodining tub mohiyatini nozik va to ’g ’ri ilg’agan. Masalan, shoir 1938
yili yozgan “Klassik adabiyotimizning ulug’ siymosi” nomli maqolasida Navoiyni adabiyotimiz, umuman, madaniyatimiz tarixida tutgan maqomini aniq ko’rsatadi: “Navoiy haqiqatan ham o ’zbek tilining va o ’zbek adabiyotining mustahkam poydevorini
qo’ygan, dohiy-adib xususiyatlarini o ’zida jamlab olgan bir siymo
edi. Fors-tojik adabiyotida bir guruh shoirlar bajarib ketgan vazifani tarix deyarli yakka Navoiy zimmasiga yukladi. U bu yukni
sharaf bilan ko’tarib, manzilgacha yetkazgan mutafakkir va titan
(pahlavon) edi ...”.
Maqolada M.Shayxzoda shoir ijodini o ’rganish borasida bir
qator e’tiborga molik mulohazalarni bayon eta turib ilk marotaba
“navoiyshunoslik” degan so’zni qo’llagan: “Navoiy ijodi shu qa
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dar keng va murakkabki, uni o ’rganish, yoritish, tahlil qilish k o ’p
kishilarning hamkorligini va birmuncha vaqtni talab qiladi. Shubhasiz, yaqin zamonda Navoiy to ’g ’risida berilajak bir muncha ilmiy tekshirish asarlari yangi bir ilmning - Navoiyshunoslikning
poydevorini qo’yajak” .
U “Genial shoir” nomli risolasida (1941) monumental
“Xamsa” dostonlari tahliliga diqqatni qaratib, har bir dostonning
tematikasi, mazmun-mundarijasi yuzasidan qator qiziqarli fikrlar
bildirgan. Xususan, “Farhod va Shirin” dostonida Mehinbonu tarafidan Farhod sharafiga uyushtirilgan ziyofatda qatnashgan, Shirinnning nadimalari bo’lmish o ’nta qiz ta’rifi to ’g ’risida to ’xtalib
har biri muayyan ilm va kasb egasi ekani haqida yozadi:
” Shunday qilib, Navoiy, o ’sha davr intelligensiyasi shug’ullanib turgan murakkab va jiddiy fikriy (intellektual) hunarlarga
xotin-qizlarning to ’la salohiyatli ekanliklarini shu epizodda ju r’at
bilan maydonga tashlaydi” . Darhaqiqat, Alisher Navoiy qizlar
ta’rifiga doir besh baytda har bir qizning ma’lum bir ilm va kasb
egasi ekanini aniq ko’rsatadi.
Shayxzoda Navoiy ijodi o ’sha davr madaniy hayotida muhim o ’rin egallagan tasavvuf ta ’siridan xoli emasligini to ’g ’ri
ko’rsatar ekan, ayni paytda, ushbu murakkab ta’limotga baho berganda uning turli xil tarmoqlararo farqlarni inobatga olish zarurligini ta’kidlaydi:
“O ’sha zamonda kuchli bir oqim bo’lgan tasavvuf (so’fizm)
Navoiyga o ’z ta’sirini o ’tkazmay qolmagan. So’fizm falsafiy-diniy bir oqim bo’lib, turli maktablarga, shohobchalarga ega edi....
Shuning uchun ham so’fizmning shakli bilan mundarijasi o ’rtasida va turli tarmoqlari o ’rtasidagi farqlarni ko’zda tutish kerak.
Navoiy na amaliy va na nazariy ma’nosida so’fiy bo’lgan emas.
Uning kurash va faoliyat bilan to ’lgan hayoti (bugungi kunda masalaning bu tomoniga negadir kam e’tibor berilmoqda - A.E.) tarkidunyo qilgan so’fiy zohidlarning turmushiga sira o ’xshamaydi.
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Uning asarlarida ko’rilgan so’fiyona unsurlar esa, Navoiy dunyoqarashida yetakchi mafkura emas edi” . Afsuski, keyingi yillarda
bitilgan ayrim tadqiqotlarda muammoning bu jihatiga yetarli darajada diqqat qaratilmayapti. Boz ustiga, arabiy-forsiy tilda yozilgan tasavvufiy manbalardagi ta ’limotning umumiy aqidalarini
mumtoz adabiyotimiz matnlariga o ’rinsiz tatbiq qilish odatiy holga aylandi. Biz o ’zbek mumtoz adabiyoti o ’rta asrlar adabiyotining tarkibiy qismi sifatida tasavvufning ta ’siridan butunlay xoli
emasligini tasdiqlaymiz. Biroq, o ’zbek adiblari fors adabiyoti vakillaridan farqli ravishda (biz bevosita tasavvufga aloqador shoirlarni nazarda tutamiz) tasavvufning nazariy masalalari ustida mushohada yuritishdan ko’ra, uning ahloqiy tomonlariga nisbatan
ko’proq e’tibor qaratganlar. Chunki har bir xalq badiiy olamini
(keng ma’noda) o ’z tafakkuri va taxayyuliga mos ravishda yaratadi hamda ayni xos jihatlari bilan o ’zgalarda qiziqish uyg’otadi.
Demak, ustoz Shayxzoda bildirgan mulohazalar ma’lum darajada
dolzarbligini saqlab qolgan.
Navoiyshunos shoir qahramonlarining faol shaxsiyatiga,
ularning turli xil to ’siqlarni yengib o ’tishiga diqqatni qaratib yozadi: “Navoiyning epik qahramonlarini so’fiyona muroqaba (pas
siv kuzatuvchanlik), tavakkalparastlik emas, o ’z baxtlari uchun
kurash xususiyatlari xarakterlaydi” . Eslatib o ’tamiz, bugungi kunda masalaning bu tomoniga diqqat qaratilmayapti, ustiga ustak
shoir ijodiy merosini, uning ilg’or ijtimoiy g ’oyalarini tahlil orqali
ko’rsatish oqsamoqda.
Albatta, M.Shayxzoda maqolalarining ayrim o ’rinlarda
davrning mafkuraviy bosimi sezilib turadi, ba’zan siyosiy “hayqiriqlar” ham yangraydi. Lekin biz olim ilmiy merosiga murojaat
qilganda (boshqa navoiyshunoslar merosiga ham) ratsional
mag’zni ajratib olishimiz shart va unga tayangan holda yanada ilgarilash mumkin. Mana shundagina har bir fan sohasida b o ’lganidek, navoiyshunoslikda ham ilmiy vorisiylik, barqarorlik ta ’min245
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lanadi va bu kelgusida yaratilajak tadqiqotlar uchun muhim garovdir.
Olim navoiyshunoslikda birinchilardan bo’lib shoir lirik
merosini keng ko’lam va miqyosda o ’rganishni boshlab bergan. U
1948 yili “G ’aroyib us-sig’ar” bo’yicha “Navoiyda lirik qahramon xarakteri va uning ochilish priyomlari” mavzuida nomzodlik
ishini himoya qilgan. M.Shayxzoda “Xazoyin ul-maoniy”dan
o ’rin olgan she’rlar yosh jihatdan shartli taqsimlanganligiga diqqatni qaratgan edi, keyinchalik navoiyshunos Hamid Sulaymonning maxsus tekshirishlari natijasida uning hajmi hamda davrlashtirish borasida aniqlikka erishildi. U shoir she’riyati xususida so’z
yuritganda har bir fikr, so’z, mulohazaga diqqat qaratib, uni zamonaviy adabiyotshunoslik nuqtai nazaridan aniq izohlaydi.
Masalan, “Mahbub ul-qulub”da Navoiyning she’riyat haqidagi mulohazalari yuzasidan shunday yozadi: “Adabiyotning xususiyati, mazmuni ham vazifasi haqida bag’oyat ma’nodor bir
ta’rif Navoiyning she’riyatga qarashini to ’g ’ridan-to’g ’ri va ochiqdan-ochiq ifodalaydi. Navoiy ta ’biricha shoirlarning ishi maoniy xazoinidan javohir termoq va el fayzi uchun nazm silkig’a
vazn bermoq” dir. Bu kichik bir ta’birdagi ensiklopedik chuqur
ta’rifga qaralsin:
1. Poeziyada ma’no va mazmun asosida (“maoniy xazoindan javohir termoq”);
2. Bu mazmun va ma’no ma’lum va muntazam bir qolipda
shakllanishi kerak (“Nazm silkiga vazn bermoq”);
3.
Poeziyadan maqsad xalqqa, elning foydasiga xizmat qilishdir (“el fayzi uchun”)” . K o’rinib turibdiki, shoir adabiyotning
ijtimoiy vazifasini jiddiy tushungan va butun ijodi davomida unga
amal qilgan.
M.Shayxzoda Alisher Navoiyning o ’z davri adabiy an’analariga tanqidiy munosabati xususida yozadi: “Buyuk Navoiy o ’z
davrida tor lirikaning imkoniyatlari cheklanganini sezgani uchun
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bu traditsion qafasni sindirmoqchi bo’lib, lirikaning tematik va
g ’oyaviy sarhadlarini kengaytirmoqchi bo’ldi” .
Darhaqiqat, Navoiy lirikaning tematikasini kengaytirdi,
uning mazmun-mundarijasini boyitdi hamda ayrim janrlarni adabiyotimizga olib kirdi. Keyinchalik shoir ijodini keng ko’lam va
miqyosda nazariy aspektda o ’rgangan navoiyshunos Yoqubjon
Ishoqov “Navoiy poetikasi” monografiyasida “Badoye’ ul-bidoya” debochasidagi Navoiyning devon tuzish an’anasiga va g ’azalning mavzular doirasiga nisbatan qarashlari yuzasidan yozadi:
“Navoiyning mazkur mulohazalari u lirik janrlarning mohiyati,
poetikasi borasidagi mavjud qoida va an’analardan qanoat hosil
qilmagani, shu sohada kanon darajasiga yetib qolgan traditsiyalarga nisbatan tanqidiy yondashganidan dalolat qiladi” . O ’rta asrlar
sharoitida me’yoriy poetika hukmronligi davrida an’anaga nisba
tan tanqidiy munosabat bu ulug’ shoirning adabiyotga nisbatan
(keng ma’noda) o ’ziga xos qarashlarining ifodasi edi. Demak,
M.Shayxzoda bildirgan mulohazalar ma’lum darajada o ’zining
dolzarbligini saqlab qolgan.
Navoiyshunos shoirning she’riyati haqida mulohaza yuritar
ekan g ’azallarining muhim belgisini ko’ra olgan: “Navoiy g ’azalining asosiy va birinchi xislati mantiqiy tarzda tuzilishi, bir momentning ikkinchi momentdan tug’ilib kelishidir. Bu juda muhim
bir xislatdir. Chunki ko’p g ’azalnavis shoirlarda she’r go’zal va
alohida baytlardan iborat bo’lib, mexanik ravishda tuzilgani
uchun undagi baytlar oldinma keyin qilib almashtirilsa, o ’qigan
kishi bu o ’zgarishning farqiga yetmasligi ham mumkin. Shu
ma’noda olganimizda bir qancha g ’azalnavislarning she’rlarida
syujet ko’rinmaydi” . Olim o ’z mulohazalarini konkret g ’azallar
tahlili orqali isbotlab ko’rsatadi.
Uning “Ustodning san’atxonasida” nomli turkum maqolalari Sharq poetikasining qonun-qoidalari xususida bo’lib, ularni bilish she’rni tushunish va tushuntirishda muhim omildir: “Masala247
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ning mag’zi shundaki, klassik shoirlarimiz, shular jumlasidan, ayniqsa Alisher Navoiy, o ’z poetik ijodini faqat ilhom va tuyg’u
omillariga rom qilmasdan, o ’z zamonasining adabiyot qoida va
nazariyalariga, “ilmi bade” usullariga rioya qilib yaratgan”.
Aynan shu sababli M.Shayxzoda “ilmlar uchligi”ni bilish
o ’tmish she’riyat muxlislari lirik asarga va umuman adabiyotga
baho berganda qaysi mezonlar asosida ish ko’rganlarini oydinlashtirib, mumtoz she’riyatga yondashuvning nazariy asosini belgilaydi, deb to ’g ’ri ta ’kidlaydi. Kezi kelganda shuni aytish lozimki, o ’sha davrda shoir lirikasi bo’yicha nashr etilgan ba’zi ishlarda
“ilmlar uchligi” ga nisbatan kamroq e’tibor berilgan. Olim poetik
tahlilga o ’tishdan oldin bu sohada yaratilgan ilmiy asarlar
obzorini beradi. Ular orasida Qays Roziyning “al-M o’jam” asari
haqida to ’xtalib, uning tanqidiy matnini tayyorlagan Eron olimi
Abdulvahob Qazviniyning quyidagi so’zlarini keltiradi: “Bu
kerakli kitob shuncha zo’r ahamiyat va qimmatga ega bo’lishiga
qaramasdan, muallif qo’lidan chiqqan chog’dan keyin deyarli
yetti yuz yil mobaynida olimlar va adiblar nazariga tushmagan va
hech bir kimsa u to ’g ’rida biron joyda bir og’iz so’z aytmagan” .
Shayxzoda Navoiyning “Mezon ul avzon”ni yozayotganida bu
sohaga tegishli kitoblar qatorida “ilm ustodi Shams Qays” deb
ko’rsatganini aytib yozadi:” Navoiy asarining ilmiy-tadqiqot
doirasidan chetda qolishi (albatta uzrli sabablar bilandir) O ’rta
Osiyo va Eron zaminida nash’u namo topgan buyuk olimning
ta’sir doirasini toraytiradi” .
Darhaqiqat, xorijlik tadqiqotchilarning Navoiy ilmiy asarlaridan bexabarligi bu boradigi tadqiqotlarning qiymatini ma’lum
darajada bo’lsa ham pasaytiradi hamda Sharq adabiyotining ayrim qirralari xususidagi tasavvurlarning ochilmay qolishiga sabab
bo’ladi. Chunki shoirning adabiyot, poetik san’atlar, u yoki bu
shoirning ijodiga oid fikr-mulohazalari o ’zbek adabiyoti doirasidan tashqariga chiqib, butun mintaqa madaniyatini qamrab oladi.
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Uning o ’zi “Muhokamatul-lug’atayn” asarida haqli ravishda
ta’kidlaganidek, davr shoirlari yozgan she’rlarini (forsiy yoki turkiy tilda bo’lishidan qat’i nazar) Navoiyning nazaridan o ’tkazish
maqsadida “bu faqir suhbatig’a yetkurubdurlar va bu zaif ollinda
o ’tkaribdurlar va hak (pardozlash ma’nosida) va isloh iltimosin
qilibdurlar” . Demak, buyuk shoir davr adabiy jarayonining
darg’asi sifatida ayrim asarlarga, u qaysi tilda bitilsada tahrir kiritgan va uning tanqidiy fikrlari shoirlar tomonidan inobatga olingan.
Xullas, o ’tgan XX asr navoiyshunosligining rivoji va taraqqiy topishida olim hamda shoir M.Shayxzodaning munosib o ’rni
bor. Olim ilmiy merosiga teran nazar tashlash, uni bugungi kun
nuqtai nazaridan ob’ektiv baholash kelgusida yaratilajak tadqiqotlar uchun mustahkam asosdir.
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adabiyoti Universiteti dotsenti

MAQSUD SHAYXZODA
NAVOİYSHUNOSOLİM
Maqsud Shayxzoda atoqli adabiyotshunos olim sifatida
ham ilmiy-adabiy jamoatchilik orasida katta shuhrat qozopgan. U
uzoq yillar davomida genial o ’zbek shoiri va mutaffakiri Alisher
Navoiy ijodini sevib o ’rganishi, qalb mehri bilan bitilgan maqola
va risolalarida bu buyuk dahoga bo’lgan yuksak hurmati va muhabbatini katta samimiyat, ilmiy teranlik bilan bayon qildi. Bu
asarlar Shayxzoda qoldirgan adabiy-tanqidiy merosning eng nodir, eng qimmatli qismini tashkil etadi.
U uzoq yillik izlanishlarning samarasi sifatida «Navoiyning
lirik qahramoni haqida» (nomzodlik dissertatsiyasi, 1948 yil),
«Navoiy lirikasining ba’zi bir poetik usullari haqida», «Ustodning
san’atxonasida» (Uchta maqola e’lon qilingan), «G’azal mulkining sultoni» kabi har tomonlama teran tadqiqotlarini e’lon qildi.
Shayxzoda Sharq poetikasi muammolarini tadqiq etib, ularni Navoiy lirikasida aks etish qonuniyatlarini yoritishga harakat
qiladi. U buning uchun Navoiygacha bo’lgan poetik an’analar ha
qida batafsil so’z yuritadi. Navoiyning bu an’analarni davom ettirish va rivojlantirishdagi xizmat hamda novatorligini adabiy este
tik ko’lamda tahlil qiladi. U ayni zamonda, mumtoz she’riyatimizdan, xususan Navoiy ijodidan qanday fazilatlarni qabul qilishi
lozimligi haqidagi qarashlarini ilgari suradi. Bu masalalarni yori250
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tishda u asosan:
a) Navoiyning lirik qahramoni;
b) Navoiyning estetik printsiplari;
c) Navoiyning badiiy san’atlari
kabi muammolarni diqqat markaziga qo’yadi. Shayxzoda Navoiy
g ’azallaridagi birinchi va eng yetakchi fazilat voqeabandlik deb
hisoblaydi. M a’lumki, ayrim mumtoz shoirlarning g ’azallari chiroyli baytlardan iborat bo’lib, ularda syujet belgilari ko’rinmaydi.
Ulardagi xohlagan baytning o ’rnini almashtirib o ’qilsa ham, tushirib qoldirsa ham g ’azalda hech narsa o ’zgarmaydi, chunki bu
baytlar mexanikravishda tuzilgan bo’lib, biri ikkinchisi bilan
mantiqan bog’lanmagan. Bu masalani tadqiq etar ekan, olim
g ’azalning, lirik she’rning o ’ziga xosligidan kelib chiqib ish tutadi
va syujetni ma’lum voqealar tizmasi emas, balki fikr va tuyg’ularning mantiqiy bog’lanishi va rivojlanib borishi tarzida keng
ma’noda talqin qiladi. «Bundoq she’rlarda, g ’azalda yagona bir
mavzu va obraz bo’lmay, mavzu jihatidan bir-biriga yaqin istioralar va tashbehlar yonma-yon tizilib, umu mak chiroyli va lekin
voqeaband bo’lmagan asar paydo bo’lib qoladi», — deb yozadi
Shayxzoda g ’azalga voqeabandlik, keng ma’noda syujet iplarini olib kirish Navoiyning g ’azalchilikdagi eng katta xizmati
edi. Shayxzoda bu tezisni juda ko’p g ’azallar orqali batafsil izohlab, shoirning ulug’ novatorligini yaqqol ko’rsatib beradi. Jumladan, u shoirning «Yordan ayru ko’ngul mulkidurur sultoni yo’q»
deb boshlanadigan g ’azalini atroflicha tahlil qilish asnosi-da Na
voiyning eng kichik lirik she’rlari ham mantiqiy iplar bilan o ’zaro
chambarchas bog’langanini ta ’kiddaydi. Shuning uchun ularning
o ’rnini almashtirib yoki tushirib qoldirsa, mazmunga katta putur
yetadi. Ana shulardan kelib chiqib, olim: «G’azalda ma’lum voqea (keng ma’noda) yarata bilish, baytlarni ma’nan, fikran va-suratan bog’lash, u yoki bu darajada Navoiy lirikasiga xos bo’lgan
birinchi badiiy usuldir», — deb xulosa chiqaradi.
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Olim Navoiy g ’azallaridagi ana shu bosh fazilat asosida:
tadrij, tanosib, tazod, parallelizm va boshqa juda ko’p badiiy usullar qo’llanganini tahlil qiladi. Bu qonuniyatlarni ochish jarayonida
u katta qomusiy bilim egasi, she’r tabiatini, mohiyatini nihoyatda
teran, nozik ilg’ay oluvchi va uni ham ilmiy, ham badiiy jihatdan
yuksak saviyada jonlantirib, beruvchi ehtirosli olim ekanini namoyish etadi. Masalan, u tanosib va tazod san’ati haqida gapirar
ekan, bu ikki san’at turmush va borliqning qonuniyatlariga asoslanganini aytib: «tanosib san’ati tabiatdagi hodi-salarning nafis
silsilasini, inson hayotining ohangdor kayfiyatlarini aks ettirgan
bo’lsa, tazod san’ati hayotiy dramalarning qovushmasligini, ijobiy va salbiy kuchlarning azaliy va abadiy xusumatini, o ’zgartirib
turgan dunyomizning ko’chkinchi va doimiy tendentsiyalarini, jamiyatdagi uzluksiz nizolarning aks-sadosini u yoki bu darajada
namoyish qildirishga majbur bo’lganidir», degan fikrni ilgari suradi. Xuddi mana shu xususiyati, ya’ni hayot rang-barangliklari
vaziddiyatlarining keng aks ettirishga imkoniyat berishi tufayli bu
ikki san’at Navoiy lirikasidagi asosiy priyomni tashkil etadi. Bu
fikrning isboti sifatida olim yuzlab misollar keltiradi va ularga
omuxta bo’lgan ijtimoiy ruh bilan badiiy vositalarni nozik tahdil
qilib Navoiy she’riyatidagi ichki go’zallik sirlarini namoyish eta
di. Shu bilan birga u mazkur san’atlar haqida faqat ularning belshlarini aytish bilan kifoyalanmasdan har tomonlama keng va atroflicha mulohaza yuritish zarurligini ta ’kidlaydi. Masalan, u tanosib
san’atining yorqin misoli sifatida:
Shah yonin farzin kabi kajlar maqom etmish ne tong,
Rostravlar arsadin gar tutsalar ruhdek qiroq, —
baytini keltiradi. Olim bu baytni shunchalik chuqur sharhlab beradiki, biz Navoiyning buyuk mahoratini, misralaridagi o ’tkir ijti
moiy salmoqni va nafis go’zallikni qayta kashf qilgandek bo’la252
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miz. Shayxzodadan keyin ham ilmda Navoiy asarlari tilini tadqiq
etuvchi bir talay ilmiy ishlar yuzaga keldi.
Ayniqsa, filologiya fanlari doktori, professor A.Rustamovning ilmiy asarlari, xususan, «Navoiyning badiiy mahorati» ham
da Yoqubjon Ishoqovning Navoiyning ilk devoniga bag’ishlangan
monografiyalari ajralib turadi. Shunga qaramay, bu borada amalga oshiriladigan vazifalar ko’p. Navoiyshunos olim sifatida
Shayxzodaning yuqoridagi mulohazalari katta amaliy qimmat
kasb etadi. Bu esa, o ’z navbatida, olimning Navoiy ijodi bo’yicha
olib borgan barcha tadqiqotlarining ahamiyatini yanada oshiradi.
Shayxzodaning Navoiy merosi, lirik mahorati, poetik san’atlari
haqida yaratgan mukammal ilmiy-tanqidiy tadqiqotlari katta ilmiy-ma’rifiy va estetik qimmatga ega. Hali ko’p avlodlar bu ehtirosli asarlarni o ’qib, olimning ajoyib darsxonasidan ta ’lim olishiga va ulug’ Navoiy asarlarining jozibasidan qayta-qayta bahramand bo’lishiga shubha yo’q.
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Homidjon HAMIDOV
filologiya fanlari doktori, professor

YOSHLARNING M A’NAVIY PESHVOSI
Zamonamiz allomalaridan biri zabardast shoir, dramaturg,
sohibkamol olim, mohir tarjimon Maqsud Shayxzoda qardosh
Ozarboyjondagi Ganja viloyatining Agdash shahrida ziyoli oilasida dunyoga kelgan. Yosh Maqsud dastlab shahardagi birinchi
bosqich maktabda Muxtor Afandizoda qo’lida o ’qiydi.O’ta ziyrak, barcha fanlardan faqat a’lo baholarga o ’qigan. M.Shayxzoda
1921yili Bokudagi dorulmualliminga jo ’natildi. 1925 yili bilim
yurtini imtiyozli tugatgan M.Shayxzoda Darbandga ishga yuborildi. 1927 yildan boshlab esa u D og’istonning B o’ynoq shahridagi
pedagogika bilim yurtida ishlay boshladi. Ayni paytda badiiy, ilmiy ijod bilan mashg’ul bo’ladi. Ilk she’rlari, maqolalarini vaqtli
matbuotda e’lon qila boshladi. M.Shayxzoda 1927 yilning iyuniyul o ’ylarida “sovetlarga qarshi aksilinqilobiy harakatlarga aloqadorlik”da ayblanib, sud hukmi bilan uch yilga Toshkentga surgun qilinadi. Natijada M.Shayxzodaning taqdiri, keyingi hayoti
jo ’shqin ijodiy faoliyat o ’zbek diyori bilan bog’lanadi. U shu zaminda zamonaning buyuk adibi, dramaturgi, san’atkori sifatida
voyaga yetdi, shakllandi, el nazariga tushdi.
Badiiy ijodga o ’tgan asrning 20-yillari boshlarida kirib kel
gan M.Shayxzoda umr bo’yi ko’plab she’rlar yozdi, “Sharq haqiqati” gazetasida ishladi; O ’zbekiston Fanlar akademiyasi Til va
adabiyot institutining aspiranturasida o ’qidi; ikkinchi jahon urushidan keyingi o ’zbek ziyolilari boshiga tushgan mudhish qa254
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tog’on voqeasi M.Shayxzodani ham chetlab o ’tmadi. Uzoq muddatli quvg’indan qaytgach M.Shayxzoda umrining oxirigacha
dastlab V.G.Belinskiy nomidagi Toshkent kechki pedagogika instituti, keyinchalik esa Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedago
gika institutlarida talabalarga “Adabiyot nazariyasi”, “O ’zbek
adabiyoti tarixi” fanalridan dars berdi, maxsus kurslar o ’qidi, Navoiy lirikasi bo’yicha jiddiy tadqiqot yoza boshladi. O ’zbek xalq
og’zaki ijodi bo’yicha kuzatishlar olib bordi. Institutning “Chashma” to ’garagini boshqardi. U shogirdlarini ma’naviy, moddiy jihatdan qo’llab-quvvatlab, hattoki tushlik olib berib yuradigan,
otaday mushfiq ustozi edi. Ushbu satrlar muallifi ham uning mehridan, muruvvati fayzidan bahramand bo’lgan. Ustozning Xayriddin Saloh, Yusuf Shomansur, Anvar Yusupov, To’lqin Rasulov,
Abdurayim Otametov, Tursunboy Y o’ldoshev singari yosh ijodkorlar asarlarini tahrir qilib, “Oq yo’l” yozib, matbuotda chop ettirganlarning, ilk kitoblariga so’z boshi ham yozganliklarining guvohi bo’lganman. Maqsud muallim o ’qish-o’qitish, ma’naviyma’rifiy hamda ilmiy tadqiqot ishlarni doimiy tarzda oliy dargohning pedagog xodimlarini tayyorlash bilan bog’lab olib borgan
rahnamo edi.
Maqsud Shayxzodaning ballada va dostonlari o ’zbek adabiyotidagi bu janrning shakl, mavzu, g ’oyaviy yo’nalish nuqtai nazaridan taraqqiyotida muhim o ’rin tutadi. “Ulug’bek” tragediyasi
o ’zbek dramaturgiyasiga shekspirona ruh olib kirgan bo’lsa, adabiyotshunos olim sifatida Navoiy lirikasi haqidagi tadqiqotlari navoiyshunoslikda yangi bir yo’nalishni boshlab berdi. Shuni alohida ta’kidlash lozimki, Maqsud Shayxzoda buyuk shoir va mutaffakirning g ’azalgo’ylik mahoratini , sehrini ilg’ash, izchil keng
qamrovli tarzda tahlil qilish jarayonida “Navoiy va xalq og’zaki
ijodi”, “Navoiy-adabiyotshunos”, “Navoiy va qadrdon xalqlar
adabiyoti” singari muammolarni qo’zg’agan edilar. Keyinchalik
ustozning sodiq shogirdlari Natan Mallaev “Navoiy va xalq
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og’zaki ijodi” nomli fundamental tadqiqotni yaratib, rahnamolari
ilgari surgan g ’oyani amalda ko’rsatishga muvofiq bo’lib, adabiyotda ana shu yo’nalish tadqiqotini an’anaga aylantirdi. Maqsud
Shayxzoda xozirgi ozbek adabiyotini mavzu doirasi, g ’oyaviy
yo’nalishi, janr tizimi, eng muhim badiiyati jihatidan yuksalishiga
ulkan hissa qo’shgan san’atkordir. Shayxzoda poeziyasi teran axloqiy, ma’rifiy, ijtimoiy-falsafiy fikrlarga, o ’ziga xos, tutilmagan
so’z va iboralarga boy bir she’riyatdir. U o ’zidan keyin o ’ttizga
yaqin she’riy to ’plamlar, “She’riyat mulkining sultoni” ilmiy risolasi singari boqiy asarlarni meros qoldirdi. Filologiya fanlari doktori Malik Murodov, pedagogika fanlari doktori Abdulla Boboxonovlarning ilmiy ijoddagi ilk rahnamolari alloma Maqsud
Shayxzoda bo’lgan.
Ustozning o ’zbek tarjima adabiyoti ravnaqidagi ulushi xam
katta. U Shota Rustavelining “Y o’lbars terisini yopingan paxlavon” dostonini, Shekspirning “Hamlet”, “Rameo va Julbetta”,
A.S.Pushkinning “Mis chavandoz”, “Motsart va Salberi”, M. Yu.
Lermontovning “Kavkaz asiri” asarlarini ayricha san’atkorlik bi
lan o ’zbek tiliga tarjima qilgan. Bundan tashqari Ezop, Esxil, Nizomiy, Fuzuliy, Bayron, Gyote, Mayakovskiy, Nozim Hikmatlarning ustoz tomonidan o ’girilgan ayrim sara asarlari o ’zbek xalqining ma’naviy mulkiga aylangan bo’lib, tarjimashunoslar tomoni
dan yuqori baxolangan. Maqsud Shayxzoda ijodi olimlarimizdan
N.Karimov, B.Nazarov, I.G’ofurov, Q.Yo’ldoshev, N.Rahimjonov, N.Mahmudov, O.Abdullaevlar tomonidan ancha izchil o ’rganilgan. Filologiya fanlari nomzodi Ortiqboy Abdullaev “Shayxzoda-Navoiyshunos” monografiyasini yoritgan bo’lsa, akademik
Naim Karimov “Shayxzoda” nomli ma’rifiy romon ham yaratgan.
Ushbu asarning tahlili alohida ilmiy tadqiqot mavzusi bo’la oladi.
“Mirzo Ulug’bek” tragediyasining yaratilishi va hozirgi
O ’zbekiston Milliy drama teatrida sahnalashtirilishi, - deb yozadi
N.Karimov respublikamizning madaniy hayotida ulkan voqea
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bo’ldi. Dramadaxalqimiz tarixining g ’oyatda muhim sahifalaridan
biri xaqqoniy va shekspirona mahorat bilan tasvirlangan. Bu asar
kino ijodkorlarining e’tiborini xam o ’ziga jalb etdi. Taniqli kinorejissyor Latif Fayziev Shayxzodaning mazkur asari asosida kinotsenariy yozishga urunib, u bilan hamkorlikda “Ulug’bek
yulduzi” film in i yaratdi va bu filьm jahon ekranlarini aylanib,
zo’r muvaffaqiyat qozondi. (N.Karimov. Poklik va ulug’lik
timsoli, “Zamon allomasi”, kitobida “Vektor press”, 2010. 17-b).
Ammo Shayxzoda she’riyatining poetik sir-sinoatlari, undagi novatorlik, adibning dramaturg sifatidagi o ’ziga xos san’atkorlik mahorati, Shayxzoda - dostonnavis, tarjimon, shoir ijodida
an’ana va o ’ziga xoslik singari mavzular hamon o ’zining sinchkov tadqiqotchilarini kutmoqda. Shayxzoda faoliyatida ustoz-shogird an’anasi, adibning axloqiy-ta’limiy qarashlari ham alohida
tadqiqot mavzusidir.
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Islomjon YOQUBOV
Alisher Navoiy nomidagi ToshDO ’TA Udotsenti, filologiya
fanlari doktori

NAY NAVOSIGA HAMOHANG OHANG
Maqsud M a’sumbek o ’g ’li - Shayxzoda (1908-1967) XX
asr o’zbek adabiyoti rivojida salmoqli o ’rin egallovchi yirik so’z
san’atkorlaridan biridir. U o ’zining jo ’shqin She’rlari, ballada va
dostonlari, shekspirona ruh bilan yo’g ’rilgan falsafiy umumlashmalarga boy dramalari, inja kuzatishlarga asoslangan ilmiy-tanqidiy asarlari, ehtirosli publitsistik maqolalari, yuksak did va bilimdonlik bilan amalga oshirilgan tarjimalari bilan zamonaviy o ’zbek
adabiyoti rivojiga munosib hissa qo’shgan. U 1928 yildan umrining oxirigacha Toshkentda yashab ijod etgan. G ’.G’ulom, Oybek, H.Olimjon, Mirtemir kabi Shoiru adiblarimiz bilan hamkor
va do’st tutingan edi.
Kuzatishlar shuni ko’rsatadiki, Shoir lirikasida bo’y ko’rsatgan xalqimizning tarixiy yo’liga nazar tashlash uslubi, vatan va
shaxs taqdiri, hayot va kurash, mardlik va qahramonlik motivlari,
yorqin romantika hamda mubolag’adorlik, ma’naviy yetuk inson
timsoli tadrijiy ravishda rivojlanib uning yirik asarlariga ko’chadi.
Bu esa Shayxzoda estetik printsiplari umrining oxirigacha muttasil hrakatda, balog’at sari intilishda bo’lganligini ko’rsatadi. Ana
shunday asarlardan biri 1944 yilda yozilib, 1945 yilda sahnalashtirilgan “JaloliddinM anguberdi” fojiasidir. o ’
“Jaloliddin M anguberdi” tragediyasining sahna variantini
tomosha qilgan akademik Shoir G ’afur G ’ulom quyidagilarni
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ta’kidlaydi: “Shoir Shayxzoda o ’z dramasida qahramonlik taronasini kuylaydi. Bu qahramonlikning jo n li ruhi Jaloliddin. U sahnada ilk ko ’rinishi va ilk so ’zlari bilan diqqatni bog ’laydi, yuraklarda mehr uchqunlarini chaqadi va bundan keying voqealar girdobida xorazm lik bu yigit o ’z siym osining ma ’naviy go ’zalligi bi
lan tomoshabinni sehrlaydi... Dramaturg tarixiy vasiqachilikka
emas, tarixiy jarayonning haqiqiy mazmunini, uning ichki ma ’nosini badiiy tajassumlashtirishga intilgan... O ’zining fikriy va badiiy to ’lqinligi, yu ksaklig jihatidan “Jaloliddin ” bizning dramaturgiyamizda yuqori poyani ish g ’ol etadi... K o p’ dan buyon uzun
umrli fik riy va badiiy salmoqdor sahna asarlarini orzu qilar edik.
“Jaloliddin” bu orzuim izgajavob berishga qodir”2.
Anglashiladiki, sahnada bosh rollarni ijro etgan Shukur
Burhonov, Olim X o’jaev, Sayfiqori Olimov, Amin Turdiev, Shohida M a’zumovalar fojianing yorqin romantik b o ’yoqdorligiga
xos jozibani saqlashga astoydil harakat qilishgan. Muhimi, ular
tomoshabin ko’z o ’ngida uzoq moziyni jonlantirisha olgan.
O ’z davrida “A rm ug’o n ” to ’plamida ayrim parchalarigina
bosilgan “Jaloliddin M anguberdi” tarixiy fojiasi adabiyotshunos
olim Muhsin Zokirovning fidoyiligi bilan o ’zbek tilida ilk bor
to ’la holda nashr qilindi3. Shu ma’noda Shayxzoda tavalludining
80 yilligi munosabati bilan chop etilgan “Dunyo boqiy” to ’plami
Shoir ijodi bilan yangi diydorlashuv bo’ldi. Biz ushbu maqolada
yozilganidan qariyib 44 yil o ’tgach chop etilgan “Jaloliddin M an
guberdi” tarixiy fojiasi xususidagi ayrim kuzatishlarimizni ifoda
etishga harakat qildik.
M a’lumki, xorazmshohlar davlati, idora usullari, u davrda
faoliyat yuritgan tarixiy siymolar taqdiri ijodkorlar, tarixnavislar,
2 G’afur G’ulom. “Jaloliddin” dramasi haqida. “Jahon adabiyoti”, 2003 yil,
may. B: 15-17.
3 Maqsud Shayxzoda. Dunyo boqiy. G’afur G’ulom nomidagi Adabiyot va
san’at nashriyoti. Toshkent., 1988. B: 297- 417.
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olimlarni doimo qiziqtirib kelgan. Bu haqidagi qimmatli ma’lumotlar Ibn al-Asir, Sharafiddin Ali Yazdiy, Mirxond, Ibn Sa’iy,
Yoqut al-Hamaviy, Shahobiddin Muhammad an-Nasaviy, Alouddin Atomalik Juvayniy, Juzjoniy, Rashididdin Fazlulloh, Mirzo
Ulug’bek, Mavlono Kamoliddin Isfahoniy, Z.M.Bunyatov,
V.V.Bartolьd, S.P.Tolstov, Ibrohim Kafes o ’g ’li, J.A.Boyl, Liddel
Xart, Rene Krausset, Desmond Martin, Raxula Maxapanditalarning asarlarida4 mavjud.
Mazkur tarixiy-falsafiy tragediyada Shayxzoda asosan,
muarrixlar Mirxondning “Ravzat us-Safo”, Shahobiddin Muham
mad an-Nasaviyning “Siyrat as-sulton Jaloliddin M ankburni”,
Alouddin Atomalik Juvayniyning “Tarixijahongushoy” asarlaridagi ma’lumotlarga tayanib ish ko’radi. Asarda pok vijdonli va
dono olim Nasaviy asar qahramonlaridan biri sifatida ishtirok
etib, qilich va qalam bilan dushmanga qarshi kurash yo’lida sha
hid bo’ladi. Natijada, tragediyaning ulug’vorlik qudrati yanada
oshadi. Tarixiy jarayonni, tarixiy shaxslar xarakterini tahlil etuvchi fojia kompozitsion tuzilishi jihatidan besh parda, sakkiz k o ’rinishdan iborat bo’lib, betakror dramatik to ’qinishlarga boydir.
Dramaturg voqealarni jonli va shiddatli ravishda inkishof etadi.
Bahodirlikni o ’tkir aql bilan bezagan, vaziyat talablarini tezda
anglab yetuvchi, samimiy va olijanob qalb egasi bo’lmish valiahd
Jaloliddin toju taxt huquqidan mahrum etilsa-da, elu yurtning taqdiri, istiqboli hamda erki yo’lida kurashga otlanadi. Nomus va
4 Qarang: Shaxab ad-din Muhammad an-Nasaviy. Siyrat as-sultan Djalal ad
din Mankburni. (Jizne opisanie sultana Djalal ad-din Mankburni). Izdanie
kriticheskogo teksta. Perevod s arabskogo, peredislovie, kommentarii i ukazateli Z.M.Bunyatova, Moskva: 1995; Buniyatov Z.M. Gosudarstvo Xorezmshaxov-Anushteginidov (1097-1231), Moskva: Nauka, 1986; (Bu asar
Ashraf Ahmedov va Mahkam Mahmudovlar tomonidan o’zbek tiliga o’girilib, 1998 yilda Toshkentda nashr etilgan. I.Yo.) Xorazmshoh Jaloliddin
Manguberdi. (davri, madaniy hayot, manbalar), Toshkent: Fan, 1999 va boshqalar.
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sharafni ardoqlagan, har biri alohida shakllangan xarakter darajasiga ko’tarilgan Temur Malik, Sultonbegim, Elbars pahlavon singari obrazlar yetakchi qahramonning yanada to ’laqonli, jonli va
ulug’vor qiyofada gavdalanishiga xizmt qiladi.
Sulton Muhammad Xorazmshohning Samarqanddagi muhtasham saroyida Sultonbegim va Amir Badriddinlarning nikoh
to ’yi. Kuy, qo’shiq avjida. Yallalar yangrab, raqqosalar xirom etishadi, madhiyalar jaranglaydi. Saltanat andishasi-da unutilgan.
Ammo baxt va sadoqat, ishq va muhabbatdan so’ylaguvchi ro
mantik xayollarni falokatdan darak beruvchi Chingizxon elchilari
buzadilar. Sevgidan sarmast Sultonbegim ko’nglidan ismsiz xavotirlar kezinadi. Chingizxon ning mamlakat tobe b o ’lib, unga boj
to ’lashi haqidagi farmonidan so’ng Dashti Qipchoq sahrosida
Jo’jixon bilan bo’lgan jang taassurotlarini eslab, Xorazmshoh qalbida ikkilanish sodir bo’ladi. Biroq u hamon bo’ysunmas va dadil
hukmdor sifatida elchilarni quvib soladi. Jaloliddin, Imom Shahobiddin kabi kishilar barcha lashkarni jam qilib dushmanga qaqshatqich zarba berishni taklif qilishsa, Amir Badriddin va ayrim
vazirlar har bir qal’a o ’zini himoya etishi lozim degan fikrini
ma’qullashadi. Azbaroyi lashkarning ozorlanmasligini tilagan,
o ’g ’li Jaloliddin tabiatida itoatsizlik va isyonkorlik tuygan shoh
“sarkash va gustoh o ’g ’i l ” o ’rniga “y o ’rgakdagi chaqaloq” (!)
O ’zloqshohni valiahdlikka tayinlaydi. Asarda Jaloliddin va otasi
o ’rtasidagi munosabatlardan jiddiy ziddiyat qidirishga intilish hollari ham kuzatiladi.
Masalani bir qadar oydinlashtirish maqsadida ayrim tarixiy
ma’lumotlarga ham murojaat qilishga to ’g ’ri keladi. Qutbiddin
Muhammad (Alouddavla Muhammad Xorazmshoh) 1200-1231
yillarda ya’ni mo’g ’ullar Xorazmni zabt qilgunicha hukmdorlik
qilgan.
Birinchidan, bu davrda Sultonning abbosiy xalifalar bilan
munosabatlari ancha keskinlashgan, shu bois din peshvolari bilan
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ham munosabatlari uncha yaxshi emas edi. Xorazmshoh saroyidagi ichki intrigalar tufayli Shayx Najmiddin Kubroning sevimli va
mahbub shogirdi Majduddin Bag’dodiy 1219 yilda qatl etilganligi
sababli mo’ysafid, donishmand mutasavvif Shayxning saroy
a’yonlari bilan aloqasi jiddiy yomonlashganligi voqeasini eslatishning o ’ziyoq fikrimizni muayyan darajada tasdiqlaydi.
Ikkinchidan, Sulton o ’z onasi Turkon Xotun irodasiga keskin qarshi chiqa olmagan. Saltanatda kenja o ’g ’il O ’zloqshohning
valiahdlikka tayinlanishi ham Turkon Xotun hohishiga ko’ra sodir
bo’lgan. Mamlakatda buyuk Xorazmshoh hukmidan ko’ra, onasining amri o ’ktamroq bo’lgan. Turkon Xotunning: “Butun dunyo
hukm dori” ( “Xudovandi Jahon”) laqabini olganligi, bergan farmonlari tug’rosida: “Dunyo va dinning himoyachisi u lug’ Tur
ko n ” ( “Ism at ut-dunyo va ad-din U lug’ turkon”), “Ikki dunyo
ayollarining m alikasi” va uning shiori: “Yolg’iz Ollohdan madad
s o ’raym an”( “I ’tasmatu Billohi vahda”) so’zlari qalam bilan chiroyli qilib yozib qo’yilganligi bu ayolning saltanatdagi mavqei va
tabiiy g ’ururidan dalolat beradi. Nazarimizda, Xorazmshoh vafoti
oldidan to ’ng’ich o ’g ’li Sulton Jaloliddinni valiahd etib tayinlashi
qaysidir ma’noda ham ota, ham hukmdor sifatida unga zarracha
adovati bo’lmaganligi, mavjud vaziyatda andak qiziqqon o ’g ’lini
ichki va tashqi nizolar oloviga tashlashni tilamaganligi, ayni paytda mamlakat istiqbolini Jaloliddin g ’ayrat va jasorati bilan bog ’liqlikda tasavvur qilganligini ko’rsatadi. Ehtimol, muammoning
ildizlari itoatkor farzand bo’lgan Sultonning ona istagiga zid bora
olmaganligi, real vaziyat oldida ilojsizligi, o ’g ’lini ayashi, qon
to ’kilishining oldini olishga, bilib-bilmay qilgan gunohlari uchun
tavba qilish maqsadida uzlatga chekinishni tilaganligiga borib taqalar. Afsuski, bu sub’ektiv bir versiya xolos.
Uchinchidan, bu oqila ayol - Turkon Xotunning mamlakat
uchun yaxshi va foydali ishlar ham qilganligini inkor etish mumkin emas. Ammo donishmand Hojib orqali Timuchin (Chingiz262
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xon) payg’omini olgan, uning quruq va’dalariga ishongan Turkon
Xotun: “Jaloliddin himoyasida qolgandan k o ’ra m o ’g ’ullarga
asir tushganyaxshiroqdir”, - deb biladi. Afsuski u sochgan nizo
va adovat urug’lari, ko’plab shahzoda va amirzodalarning o ’limiga, bad andishali umaroning ittifoq bo’lishdan bo’yin tovlashiga,
pirovardida saltanatning yemirilishiga olib keladi. Turkon Xotun
esa o ’z yanglish qarorining taxir ta ’mini ham tatib, xor-zorlikda
o ’lib ketadi. Binobarin, unga sadoqatli b o ’lgan turk (qipchoq)
qo’shini dushmanga jiddiy zarba berishiga ishonish qiyin edi.
T o ’rtinchidan, Bag’dod xalifalarini-da tan olmagan Xorazmshoh teran e’tiqod kishisi sifatida sodir b o ’layotgan voqealarni Ollohning irodasi va taqdirning hukmi deb qabul qilishi, taqdirbitikka qarshi isyon qilmasligi ham mumkin edi.
Demak, saltanatdagi ichki vaziyat larzaga kelib turgan, o ’ziga xos diarxiya - ikkihokimlik tuzumi yuzaga kelgan, xalifalikdangina emas, onasidan ham najot kutish mumkin b o ’lmagan bir
paytda Sultonning uch hokimiyatchilikka yo’l ochishi ya’ni dabdurustdan lashkarni Jaloliddin ilkiga topshirishi ham mumkin
emas edi. Anglashiladiki, uning Sharqdan kelayotgan ofatga
ochiqdan-ochiq qarshi chiqishga ikkilanishi muayyan ob’ektiv va
sub’ektiv asoslarga ham egadir. Masalan, Turkon Xotun tarafidan
tayinlangan ko’pgina amaldorlarning Jaloliddinni tan olmasligi
yoxud Xalifa Nosir Sulton Jaloliddinning ota-bobolaridan dilgir
bo’lganligini sabab qilib, umumiy dushmanga emas, aksincha
yordam berishi lozim bo’lgan vatanparvar jangchi birodari qo’shiniga qarshi qilich yalang’ochlashi Xorazmshoh tashvishli o ’ylarining ob’ektiv asoslari bo’lganligini tasdiqlaydi.
Taassufki, Maqsud Shayxzoda o ’z davrining farzandi sifatida Xorazmshoh haqidagi bor haqiqatni ochiq-oshkor ifodalashi
mumkin emas edi. Zotan “tojdor”ni “xalq om m asi” bilan bir qatorda haqqoniy tasvirlash imkondan xorij edi. Demoqchimizki,
sinfiylikning tor qoliplari dramaturg imkoniyatlarini cheklagan
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bosh omil vazifasini o ’tagan. Shunisi muhimki, dramaturg Xorazmshohni “fahm i k o ’r ”, “aljirab qolgan keksa chol”, “timsohdan qochgan laqqa baliq” sifatidagina emas, balki: “H ozir jangga kirm ak aqldan emas... M o ’g ’ul k o p’ , ozor tortadi lashkar”...
“Dunyodur foniy. Bu taqdiri ilohiy, amri rabboniy: O ’ttiz besh y il
saltanat b o ’ldi andisham, Fuqaroga g ’am xo’rlik shohona pesham... Sabr qilingxaloyiq, xudo sobirdur, Xaq taolo o ’zidir menga nusratkor! Bu xunrezlik, qonxo’rlik. Oqibat bekor!”, - kabi
mulohazakor nutqi, kajraftor falak hukmiga bosh eggan oddiy bir
mo’min sifatidagi e’tiqodiy qarashlari orqali ham g ’oyatda ehtiyotkorlik bilan teranroq ochishga urinadi.
Jaloliddin g ’animlari ustiga ajdarday tashlanishga shay. U
devdan-da, shaytondan-da, hatto Azroilu Yazdondan-da qo’rqmaydigan, el-yurt omonligi yo’lida koshonadan chodirni avzal bi
lib, nomus va or talashadigan yigit. Jaloliddin aslo taxtparast
emas. Ota irodasiga zid bormoq kufrligini bilgani holda, saltanat
ilinjida emas, balki yurt osmonini qora bulutlar qoplagani uchun
balodan qo’rqib o ’tirmoqni sha’niga noloyiq deb biladi. Bir paytlar Sirdaryoning so’lim sohillarida otini o ’tloqqa qo’yib yuborib,
keksa cho’pon Elbors pahlavonning nay navolariga quloq tutguvchi sohir qalb sohibi endilikda do’stlari bilan hamsaf bo’lib, yirtqichlarga qarshi ot suradi. U qilich o ’ynatguvchi botirga, yovga
qarshi ayovsiz kurashchiga aylanadi. tragediyada keltirilgan ushbu so’zlarni muayyan ma’noda hurriyat ishqida yonggan Jalolid
din harakatlarining amaliy dasturi sanash ham mumkin:
Birlashmasa bu ellar, beklar o ’lkalar,
Xorazmshoh taxtigapes mo ’g ’ul kelar...
Ulug ’ davlat tiz cho ’kmas, botir yolbormas,
Chinor sinar, egilmas, bedov ot hormas.
Chingizxon dan qo ’rqm oqlik- kurashsiz o ’lim...
Erlar o ’lar, qilmaydi Chingizga ta ’zim!
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Darhaqiqat, Raxula Maxapandita Jaloliddin Xorazmshoh
taxtga chiqqanida Xorazm imperiyasi allaqachon yakson qilingan
va uning qo’shini esa tarqalib ketganligini afsus bilan tilga oladi.
Mavlono Kamoliddin Isfahoniyning Sulton Jaloliddin madhida
aytgan qasidasida esa Jaloliddin: “Dunyo va din Jalo li”, “Islom
minbarini salib xurujidan asragan”, adolatli kurashda mudhish
ofatga qarshi tura olgan kuchli qalqon va islom o ’lkalari najotkori
sifatida ulug’lanadi.
Tragediyada cheksiz vatanparvar, millat va xalq ozodligi,
kelajagi uchun jon fido qilgan Temur Malik obrazi san’atkorona
tasvir etilgan. Dramaturg uning ruhiy tug’yonlarini tabiat tasviri
bilan uyg’un holda yoritadi. Tun-kunlar bir-birin quvlab, quyosh
necha bor tog’lar ortiga berkinib, oy yotog’iga bosh qo’yadi. Betinch baliqlar suvda mudrab, soylar cho’llarni allalaydi. Beg’am
go’daklar erkalanib uxlaydilar. Ammo sevimli X o’jand tutqunda
bo’lgan xavf-xatar chog’i Temur Malik uchun uyqu harom. O ’lim
sharpasi va alam qaddini bukolmagan ko’hna qal’a arosatda bo’lsa ham mag’rur. Sayhunning asov to ’lqinlari ildam oqadi, ummonga qo’shilmoq ilinjida shoshadi. Sarbozlar sardori Temur
Malik qalbida g ’alabaga nekbin ishonch jo ’shganligi bois, dushman o ’qlaridan yaralanganida ham barqaror qoyaday mustahkam
turib murdor g ’anim ko’ksini yaralaydi. Q o’shinga qutqu solmoqchi bo’lgan yurtfurushlarga omonlik bermaydi.
Ammo tabiatan soddadil bu pahlavon Badriddin hiylakorligini payqamay, raqib qo’liga asir tushadi. Shunda ham dushman
qo’shinining ulug’i bo’lishdan ko’ra, o’limni mardona qarshilashni ma’qul ko’rar ekan, mag’rur turib: “Yurtimga navkarlik
ulu g ’vorlikdir... Vatanga qulchilik - shohona m ansab”,- deydi.
Yagona farzandi asir bo’lsa ham, otalikning imdodi-la uni qutqarishdan ko’ra, vatanparvarlik sharafini a’lo sanaydi. Botir Temur
Malik zolim falakning kajraftorligidan faryodga kelgan qalbida
bemisl chidam va kuch topadi. Janglarda sheri g ’arron kabi
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bo’kirgan pahlavonning nuridiydasi azoblanayotgan ayni damda
ilojsizlikdan jigari qon bo’lishi barobarida: “Sherbachchaning
ham b o ’lur dili sher!”, - deya farzandi muboragiga dalda bera
olishi qonxo’r Chingizning yurtimiz va elimiz haqidagi tasavvurlarini chil-parchin qilib yuboradi. Motam vaziyatiga mos tarzda
taralgan og’ir kuy tomoshabin qalbini larzaga soladi. Sardor
bo’ladigan o ’g ’ilning jasur otasidan ibrat olib, mislsiz qiynoqlarga
mardona dosh berishi, ko’ziga mil tortilganida ham sukut saqlab
turishi tragediyaga mardonavor ruh bag’ishlaydi. Shayxzoda Te
mur Malik o ’g ’lining ko’r qilinishi fojiasidan avlodlar ko’zini
ochmoq maqsadini ko’zlaydi va bunga to ’la erishadi. Yurt erki
uchun jon fido etgan qahramonlar el dilida mangu barhayotdir degan fikrni asarning pafosi darajasiga ko’tara oladi.
Shayxzoda mazkur saltanatni ichdan kemirgan, darmonsizlantirib muqarrar falokat yoqasiga olib kelgan yashirin kuchlarni
sirtga bo’rttirib chiqarishga muvaffaq bo’ladi. Noahillik, manmanlik va xushomadgo’ylik avj olganini, nafs ilinjida evriluvchi
amaldorlarning hasadgo’yligiyu tor ko’ngulli beklarning fikr-o’ylarini xarakterlar mohiyatiga singdira oladi. Qodog’on no’yon
makriga uchgan sotqin tabib va uning nafs yetovidagi xoin o ’g ’li
- johil Yaroqbek obrazlari orqali xiyonat, pastkashlik, qonxo’rlik
illatlari qoralanadi. Amir Ag’roq va amir Muzaffar singari moldavlat ilinjidagi noahil lashkarboshilarning mahdud qarashlari,
o ’zaro ichki nizolari sababli Jaloliddin qo’shinining kuchsizlanishi, muqarrar zafarni yo’qqa chiqarganligi haqqoniy ifodasini topadi.
Tarixiy fojiada mahorat bilan tasvirlangan qahramonlardan
yana biri bu Jaloliddinning singlisi Sultonbegimdir. Umr yo’ldoshi Badriddin muhabbatining pokizaligiga gumon qilmasa-da, tushiga ilonlar kirishidan yuragida betinchlik uyg’ongan Sultonbegim yorining yo’llariga nigoron. Erini sevgan, og’asiga mehr bergan, vatanga ishqi zo’r Sultonbegimning xayollari: “Amudaryo
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suvidek qorishadi”. K o’nglidagi hislar: “bedanaday talashadi”.
Shu bois ham uning Samarqandni dushman ilkiga jangsiz topshirgan Badriddinga qarata: “Oh, eriyarasin silab b o g ’lagan, Baxtli
kelinlarga hasadqilam an”, - degan so’zlari “xijronzada” kuyovni xijolatda qoldiradi.
Sultonbegim diydor g ’animat bilib, og’asining panohi ostiga “urganchlik g ’arib q iz” bo’lib qaytganida, qalbida sog’inch
hislari toshgan oddiy inson. Labiga lab qo’ygan mal’un Chingizning qonli qo’lini yalashini bilganida, ya’ni yurtiga sarlashkar
bo’lish o ’rniga shohlik nomi ila mo’g ’ulga to ’ra bo’lishni afzal
bilgan Badriddin xoinligi fosh bo’lganida esa, u nomard yorga
bo’lgan muhabbati nafratga aylangan, alamzada va dilpora muslimadan, nokas erini dilidan o ’chirgan irodali ayolga aylanadi. Daryoyu dashtlardan yolg’iz ot surib kechganida yoxud jangovor
og’asiga hamdam bo’lib, qasos uchun savashga kirganida yovni
qochirgan botir er qiyofasida nomoyon bo’ladi. Sultonbegim
yog’iy libosidagi erini asir olib og’asining oyoqlari poyiga tashlaydi. Xor bo’lgan sevgisi, toptalgan ko’ngli uchungina emas,
beg’ayratlik va yurtfurushlik qilgani uchun ham Badriddindan
ayovsiz qasos oladi. Qaltis vaziyatda bu bahodir qiz hatto o ’z husnini fido etib, kokillaridan otlarga ayillar yasaydi. K o’rinadiki,
Shayxzoda jaholat va xoinlik beoqibat emasligi, jasoratning besarhadligi haqidagi ibratli fikrlarni asar kontseptsiyasiga singdiradi.
Tragediyaning to ’rtinchi pardasida Shayxzoda adolat, insof,
insoniylikdan yiroq bo’lgan bosqinchi Chingizxon obrazini tasvirlaydi. El fig’onidan huzur tuyadigan, qonxo’r Chingiz xunrezlikni
“sa n ’a t” deb biladi. “Itim ni alishmam yuz inson bilan”, - degan
aqidaga tayanuvchi bu hukmdor ishq-muhabbat kabi nozik
tuyg’ularni axmoqona so’z deb bilar ekan, ayol zotiga munosabat
deganda jismoniy intilishnigina e’tirof etadi. Shu bois ham Xorazmshohning asir tushgan haram ahliga xos ma’yusiyatni k o ’rib
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mag’rurona sevinadi. Uning dahshatli nigohi va bepisand nazaridan xotinlar bukilib, munkayib qoladilar.
Barmog’ining ishorasi-la tepasida yasovullar qamchisi shuvillab turganida to ’rasidan ayrilgan asiralar ezg’in kayfiyatda
mungli qo’shiq kuylashganida Chingiz ularning oh-zorlaridan bemisl lazzat tuyadi. Shayxzoda mahorati shundaki, u majusiylar
qamchisidan yelkasi yarador bo’lgan, bekaramlikda noiloj qolgan
bu ayollar ashulasi zohiridgi mungli ohanglar botiniga shabadaga
zorlanib o ’z holini bayon qildirish orqali qattol yovga bo’lgan
nafrat va ertadan umidvorlik tuyg’ularini singdira oladi. Hatto xorazmlik ayollarning raqslarida ham musibatu erkka tashnalik haraktlari qo’shilib ketganligi kuzatiladi. Shohning kenja xotini o ’z
kuyovi Badriddinga tortiq qilinar ekan, bevatan va belashkar bu
qulga qarata: “Belingda kamarsiz yurganing m a ’q u l!”,-deya xitob qiladi. Badriddinning taklifini shohning kenja xotini malikalik
sha’niga nisbatan uyat deb biladi. U nomus-sadoqatini asragan
holda o ’limga ham kiborlarcha tik boradi.
Chingizxon qiynalib azob chekayotgan odam bolasi ohunolalaridan nechog’lik mislsiz lazzat tuyishga chiranmasan, elning sobit irodasini buka olmaydi. Jumladan, u qo’l-oyog’i kishanlangan bo’lsa-da, hamon mag’rur Temur Malik jasoratiga tan
berar ekan, o ’z lashkari safıda shunday jangovor sardorlar yo’qligidan afsuslanadi. Jaloliddin na’rasi Chingizning tunu kun osoyishtaligini o ’g ’irlaydi. Bundan g ’azabnok bo’lgan, alamzada
hukmdor sahro arslonining nomini eshitishidanoq dahshatga tushadi. U shunday mard o ’g ’ilni raqibi Xorazmshohga ato etgan
falakdan-da ranjiydi. Hatto to ’rt o ’g ’li o ’rnida Jaloliddinday bitta
farzandi bo’lishini ham orzu etadi.
Ammo, Chingiz g ’animlari safiga nifoq solib, vazifasini
ado etgan xoin vatanfurushlardan voz kechguvchi ustomon bosqinchidir. Binobarin, Shayxzoda Chingizxon timsolini dushmanining ulug’vorligini e’tirof etgan, yovga bepisand qaramagan,
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maqtanchoq va xushomadgo’y no’yonlarini qattiq jazolagan, beayov sarkarda sifatida ham tasvirlaydi.
Maqsud Shayxzoda K o’hna Urganchda yetti iqlimdan kelgan turfa qiyofali tujjorlar, sayyohlar, karvonboshilarning bozor
ahli bilan ahil-inoqligi, rasta-rasta mollarga payvasta do’konu yemakxonalardan tortib, sozandayu go’yandalar, sarbozu masxarabozlargacha tasvirlash orqali shaharning gullab-yashnagan davrini
ifoda etadi. Kontrast usulidan barakali foydalangan dramaturg
asarning uchinchi pardasida tomoshabin ko’z o ’ngida yiqiq devorlar, cho’kik imoratlar, kesik daraxtlar, yondirilgan bog’lar va
tepaliklardan iborat xarob bir manzarani namoyon etadi. O ’zi
ayovsiz kaltaklanib, ko’z o ’ngida yaqinlari so’yilgan, bir qizi
xumga solib qaynatilib, ikkinchi qizi zo’rlangan, to ’ng’ich o ’g ’li
ot dumiga bog’lab halok etilgan, kenjasi tiriklayin ko’milgan, insofso’z qonxo’rlar tomonidan insonlik sha’ni toptalgani sabab intiqom o ’tida yongan devonasifat cholning ushbu g ’amgin ashulasi
esa falokat miqyoslarini yanada teranlashtiradi:
E l xarob, um id sarob, davlat turob, ko ’nglim kabob,
Xonumon, nomusu nom, imon bo ’libdur toru mor.
Kallalardan minorlar yasalib, suvlari qurigan, cho’llari kuygan, bog’lari vayron, mo’ysafidlari devona bo’lgan, boyqushlar
makoniga do’ngan Vatan xarobalari tomoshabin dil torlarini tirnaydi. Odamzod qonidan mastona ko’zlar, xiyonatu pastkashliklarni ko’rgan - o ’limlar shohidi “devona chol”ning fikri tiyrak.
Kimsasiz ko’nglida esa burgutlar sardoriga xanjar o ’qtalgan mal’unning dodini bergali otalik jasorati bisyor. Shayxzoda dushman
qilichidan, nomardlar xanjaridan omon qolgan Jaloliddin obrazini
chizishda xalq dostonlari qahramonlariga xos o ’tda kuymas, suvda cho’kmas romantik ulug’vorlik sifatlarini barakali qo’llaydi.
Shuning uchun ham: “M eni o ’ldirolmas qilich yo zahar, Suvlarga
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ch o ’kmayman, jardan yiqilm am ”, - deya xitob etguvchi sher
Jaloliddin na’rasi pok tuproqni toptagan majusiylar qalbiga vahmqo’rquv soladi.
Asarda Jaloliddin yaxshi o ’g ’il, mehribon aka, marhum safdoshlarini sog’ingan nozik tuyg’ular sohibi, noahillik qoshida o ’rtangan millat fidoyisi, lashkarni beomon jangga boshlagan yovqur
sardor, Ollohdangina madad kutgan e’tiqod sohibi kabi turli ra
kurslardan ochiladi. M o’g ’ullarga oqsoch bo’lishdan, baliqlarga
yem bo’lishni afzal bilgan - Vatanni qabr, daryoni tobut, ko’piklarni kafan qilgan mehribon va mushfiq onasidan, qadrdon yurtidan, sadoqatli lashkaridan judo bo’lgan lahzalarda ham kalxatlarga bas kelolmay o ’rtangan bu shunqorboz qasoskor lochin kabi
mardona qiyofada namoyon bo’ladi.
U saltanatni yagona musht kabi birlashtirmoq armoni bilan
yonib, kuch to ’plab qaytib kelmoq umidida quturgan daryoni pisand qilmay, o ’zga yurtlarni ixtiyor etadi. G ’urbatda ham saltanat
birligi, olamgirlik orzusi, Vatanga xizmat armoni bilan yashashni
niyat qilgan ulug’ yurt shaydosining: “Kim yurtdanyovni quvsa mendurman o ’shal!”, - degan so’zlarini keltirar ekan Shayxzoda
xalq dahosining mangu poydorligi, ERKIN VA OZOD KUN kelishi muqarrarligiga qat’iy ishonch bilan qarab: “U KUNGA SALOM!”, - deb yozadi.
Kezi kelganda ta ’kidlash lozimki, nay yoniga xanjar osgan
Elbors pahlavon, qaltis paytda sustkashlik qilishdan k o ’ra, elga
g ’amxo’r bo’lishni afzal sanagan tadbirkor va jasur Temur Malik
singari nomard va noinsof dushmanga qarshi chiqqan sor lochinlar obrazlari nay navolariga yo’g ’irib ochiladi.. Ularning tilagi
ona yurt tuprog’idan yovni haydab insof va diyonat, erk va adolatni barqaror etmoqlik edi. Shuning uchun ham aksar o ’rinlarda
nay navolari mardona ohanglarda taraladi. X o’jand ostonasida
janglar ketayotgan oydin tunda esa undan hijrondagi intizor lashkarning kayfiyatiga xos sog’inch taronalari oqadi. Aytish mum270
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kinki, nay navolari zamona azoblarini unuttiradi. U ba’zan vahima belgisini bildiruvchi bong tovushlariga, ayrim hollarda zafar
marshiga xos to ’lqinli va bardam ohanglarga almashinadi. Drama
oxirida esa olis-olislardan eshitilayotgan nay sadosi bilan
mo’g ’ullarning kuchayib borayotgan nidosi yonma-yon beriladi.
Umuman, qamish naydan taralayotgan kuylar tarixiy fojiada erkin xalq ko’ngil nidosi, Turonzamin poyonsiz kengliklari va
bashariyatning sadosi, sarkarda Jaloliddin o ’lmas nafasining ramzi darajasiga ko’tariladi.
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İsmoil MAMMADLİ
Filologiya fanlari doktori
Олмос УЛВИЙ
Filologiya fanlari doktori

GUL MAKONLAR KUYCHİSİ
Bundan qirq yil muqaddam XX asr o ’zbek adabiyotining
buyuk siymolaridan biri Maqsud Shayxzoda ning jabrdiyda yuragi urishdan to ’xtadi. O ’tgan davr mobaynida uning nafaqat boshqa tengdoshlari, balki izdoshlari, shogirdlari va muxlislarining
ham aksari hayotdan ko’z yumdi. Shu davrda tug’ilib, voyaga etgan avlodlar esa uning jo ’shqin so’zini eshitmay, nurli chehrasini
ko’rmay, tanti qalbining zarrin shu’lalaridan bahramand b o ’lmay
o ’smoqdalar. Binobarin, ularning Shayxzoda ni nafaqat buyuk
Shoir, balki buyuk inson sifatida ham idrok etishlari, uning porloq
iste’dodi oldida ta ’zim qilishlari qiyin. Shuning uchun ham bu
otashnafas Shoirning qanday noyob siymo b o ’lganligi to ’g ’risida
yozish biz, zamondoshlarning vazifamizdir.
Shayxzoda 1908 yil 25 oktyabrda Ozarbayjon Respublikasi
Ganja viloyatining Og’dosh shahrida shifokor M a’sumbek va Fotimaxonim oilasida dunyoga kelgan. M a’sumbek Shixliev Peterburg universitetining tibbiyot fakultetini tugatgan va O g’doshda
yangi usuldagi ilk maktabni tashkil etgan biri edi. Maqsud 1917
yilda ana shu 1-bosqich maktabda muallim Muxtor Afandizodaning qo’lida ta ’lim oldi. Ikkinchi sinfni faqat a’lo baholar bilan tugatgani sababli yuqori bosqich maktabning 2-sinfiga o ’tkazildi.
272

İki xalqın oğlu
M aqsud Şeyxzadə
Kezi kelganda aytish joizki, mazkur maktabda Maqsud bi
lan birga o ’qiganlardan Said Rustam taniqli kompozitor, xalq ar
tisti, Shohid xalq rassomi, Idris Aliev esa maorif xodimi b o ’lib
etishdi. Shayxzoda ning 70 yilligi munosabati bilan Ozarbayjonga
qilingan safar vaqtida Idris Aliev bolalik do’sti haqida so’zlab,
bunday degan edi: “Biz, Maqsud, Said va Shokir bir sinfda o ’qir
edik. Biz ta ’lim olgan bilim maskani Maqsudning otasi M a’sumbekning sa’y-harakati Bilan tashkil topgan O g’doshdagi yangi
usuldagi birinchi maktab edi. M a’sumbek maktab va o ’quvchilarning ahvolidan tez-tez xabar olib turar edi.
Maqsud yoshligida o ’zi ham tinchimas, bizga ham tinchlik
bermas edi. U ziyrak, sinchkov, shijoatli o ’g ’lon b o ’lib, bir ishni
boshladimi, albatta, uni oxiriga etkazmay qo’ymasdi...”
Maqsud shunday ziyrakligi va tirishqoqligi tufayli muallimlar e’tiborini qozonib, 1921 yilda bir guruh tengdoshlari bilan bir
ga Boku shahridagi dorilmualliminga o ’qishga yuborildi. 1925 yili mazkur bilim yurtini a’lo baholar bilan tugatgan Maqsud Ozarbayjon M aorif xalq komissarligining yo’llanmasi bilan Darband
shahriga yo’l oldi. U o ’sha paytda Dog’iston avtonom respublikasi hududida bo’lgan Darbanddagi 1-bosqich maktabda bir yil xizmat qilgach, Dog’iston Maorif xalq komissarligiga murojaat qilib,
B o’ynoq shahriga ishga ko’chirishlarini so’radi. Va 1927 yilning
iyun oyiga qadar B o’ynoqdagi pedagogika bilim yurtida jamiyatshunoslik fandan dars berdi.
Idris Alievning yuqorida keltirilgan so’zlaridan ma’lum
bo’lganidek, Maqsud Og’dosh singari kichik shaharlarda kam
dan-kam uchrovchi taraqqiyparvar kishilar oilasida tug’ilgan edi.
B o’lajak Shoirning shakllanishida otasi M a’sumbekning ishtiroki
nihoyatda katta bo’lgan; nafaqat otasi, balki onasi Fotimaxonim
ham og’doshlik ayollarning ijtimoiy faollashuviga ta ’sir ko’rsatgan kishilar edi. Mashhur ozar adibi va jamoat arbobi Mirza Ibrohimovning shahodat berishiga ko’ra, uning ota-onasi ziyrak,
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zehnli farzandlarining qobiliyatini o ’stirishga alohida e’tibor bergan, ularda ilm-fanga ixlos, go’zallikka nisbatan muhabbat tuyg ’usini uyg’otgan. Maqsud ular ta ’sirida xushyor, zukko, bilimdon, yangilikka talpinuvchi, jamiyatda ro ’y berayotgan voqea va
hodisalar mohiyatini tushunishga intiluvchi yigit bo’lib o ’sa boshlagan. Shunday zukko yigitning o ’sha paytda yoshlar o ’rtasida
tarqalgan va ular e’tiborini qozongan gazeta va jurnallarni
o ’qimasligi aql bovar qilmas hodisa edi.
Maqsud Bokuda tahsil ko’rgan yillarda ”Eni Kavkaz” jurnali yoshlar o ’rtasida, ayniqsa, mashhur edi. Istanbulda Mamed
Emin Rasulzoda tomonidan nashr qilingan va Bokuga yashirin
yo’llar bilan keltirilgan mazkur jurnalda bosilgan “Qizil imperia
lizm” maqolasi Maqsudning dunyoqarashiga ta ’sir etmay qolmadi. Mazkur maqolada 1917 yil oktyabrida tarix sahnasiga kelgan
sovet davlatining milliy respublikalarga va shu respublikalarning
tub aholisiga erkinlik bermagani, aksincha, milliy xalqlarning diniy va dunyoviy madaniyatini siquv ostida olgani aytilgan va
Ozarbayjon hayotidan bunday fikrlarni tasdiqlovchi k o ’plab misollar keltirilgan edi.
Maqsud Bokuda o ’qib yurgan kezlarida “Eni Kavkaz” jurnali bilangina emas, balki 1925 yili B o ’ynoq shahriga kelib,
“M aorif yo’li” jurnalini chop eta boshlagan Edhem Fayziy bilan
ham tanishgan. Uning Darbanddan B o’ynoqqa borib ishlashi ham
shu kimsa bilan bevosita bog’liq.
Edhem Fayziy Mustafo o ’g ’li asli qrimtatarlardan bo’lib,
1885 yoki 1886 yilda Ruminiyaning Selistra shahrida tug’ilgan.
1914 yilga qadar Turkiya, Bolgariya va Fransiyada yashab, pedagogika va iqtisod bo’yicha oliy ma’lumot olgan. 1914 yili turkrus urushi boshlanishi bilan ota yurtiga qaytib kelgan. Edhem
Fayziy 1918 yili Qrimda Milliy firqa partiyasiga a’zo b o ’lib,
ma’lum vaqt partiyaning “Millat” gazetasiga muharrirlik qilgan.
So’ngra “Eni dunyo” jurnali muharriri, ta ’lim va tarbiya texniku274
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mi muallimi, shuningdek, Qrim milliy banki komissiyasining
a’zosi sifatida faoliyat olib borgan. 1925 yili esa D og’istonga
ko’chib borib, B o’ynoqdagi pedagogika bilim yurtida ishlagan va
ayni paytda “Maorif yo’li” jurnalini nashr qilgan.
Maqsud B o’ynoqqa ko’chib borganidan keyin Edhem Fayziy bilan birga bir o ’quv yurtida ishlash bilan birga, “Eni dunyo”
jurnalida asosan tarjimon sifatida qatnashadi. Shu asnoda “erkin
dunyo”ni ko’rib, oq-qorani tanigan, bolsheviklarning Qrimda qil
gan jinoyatlariga guvoh bo’lgan Edhem Fayziyning ta’sir doirasiga kirib boradi.
Edhem Fayziy Milliy firqa partiyasi “Millat” gazetasining
muharriri, shuningdek, Fevral inqilobidan keyin Qrimda barpo qilingan muxtor hukumatga moddiy yordam k o ’rsatgan Milliy
bankning xodimi bo’lgani uchun GPUning uni nazorat ostiga olmasligi mahol edi.
1923 yili Musa Begiev “rus musulmonlari”ning rahbari si
fatida jahon musulmonlarining Kalkuttadagi kongressiga taklif
etilgan. U kongressda Qrim musulmonlarining vakili sifatida ham
qatnashish uchun qrimlik muftiy Ibrohim Tarpining roziligini olmoqchi bo’lgan. Edhem Fayziy shu jarayonda faol ishtirok etib,
muftiyning rozilik xatini Leningradga, Musa Begievga olib bor
gan. Shu voqeadan keyin GPU xodimlari nafaqat Edhem Fayziy,
balki u bilan muloqotda bo’lgan boshqa kishilarni ham ta ’qib osti
ga olishgan. Xullas, Maqsud Sheyxizodaning (atoqli o ’zbek Shoirinig ism-sharifi o ’sha vaqtda shunday bo’lgan) B o’ynoqqa
ko’chib kelib, Edhem Fayziy bilan birga ishlashi va u muharriri
bo’lgan jurnalda qatnashishi uning ham GPUning nazorat doirasiga tushishiga sabab bo’lgan.
GPU xodimlarining Edhem Fayziyga yaqin bo’lgan kishilardan, shu jumladan, Sheyxizodadan shubhalanishi asossiz emas
edi. Zero, Sheyxizoda, Tavfiq Jalol va Selim Fitrat o ’zaro muloqotlari paytida “ustoz”lari ta ’sirida bunday so’zlarni aytib yurish275
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gan: “Ozarbayjon hozir ruslarning mustamlakasi b o ’lib qoldi.
Sho’ro muxtor jumhuriyati qazib olinayotgan neftning 10 foiziga
ham ega bo’lolmaydi. Sho’ro hokimiyati Ozarbayjonning Turkiyadan o ’zi xohlagan adabiyotni sotib olishiga, dolzarb masalalar
bo’yicha matbuotda erkin chiqishimizga ruxsat bermaydi. Agar
Ozarbayjonda musovotchilar hokimiyati o ’rnatilganida biz ancha
ilgarilab ketgan bo’lardik. Biz o ’z ishimizni VLKSMga kirish
yo’li bilan olib bormoqchi bo’lgan edik, ammo bizni bu tashkilotdan millatchi deb haydab chiqarishdi. Mana, hozir VLKSM safıda
yodg’iz Sheyxizodaning o ’zigina bor...”
M a’lum bo’lishicha, Sheyxizoda 1927 yili Bokuga borib, u
erdan istanbulda nashr etilgan “Eni Kavkaz” jurnalini olib kelgan.
Ozarbayjonning mustamlakaga aylanib, D og’istonning esa ruslashib borayotganidan tashvishlanayotganini yashirmagan. Va nima
uchundir B o’ynoqdagi harbiy qismning son-salmog’i, ahvoli va
milliy tarkibi bilan qiziqqan, shuningdek, garnizondagi Qozon tatarlari bilan yaqinlashishga uringan. Garchand u o ’zining siyosiy
qarashlarini oshkor qilmagan bo’lsa-da, u bilan birga Darbanddan
B o’ynoqqa kelgan va bilim yurtida o ’qituvchilik qilgan Tavfiq Jalol D og’istonga mahalliy aholining ruslashib ketishiga yo’l qo’ymaslik uchun kelganlarini ochiqdan-ochiq aytgan.
Xullas, 1927 yil iyun-iyul oylarida Sheyxizoda aksilinqilobiy targ’ibot olib borishda ayblanib, Edhem Fayziy va Mamed
Fayziy bilan birga qamoqqa olinadi. Edhem Fayziy ta’sirida harakat qilgan Selim Fitrat va Tavfiq Jalol esa D og’iston hududidan
chiqib ketganlari uchun ular ishi alohida ajralib chiqadi. Maxachqal’ada bo’lib o ’tgan sud 1927 yil 6 dekabrda yuqorida nomlari
tilga olingan uch kishini OGPU ixtiyoridagi siyosiy qurilishga yuborish haqida hukm chiqaradi.
Sheyxizoda o ’ziga qo’yilgan aybni asoslovchi birorta dalil
bo’lmaganligi sababli ishni qayta ko’rishlarini talab qilib, tegishli
idoralarga arizalar yozadi. Shundan keyin OGPU kollegiyasi hu276
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zuridagi Maxsus kengash bo’ynoqlik muallimlar ishini qayta
ko’rib, E.Fayziyni konslagerda o ’tash sharti bilan 3 yillik qamoqqa, Sheyxizodani esa 3 yillik surgunga yuborish haqida hukm chiqaradi. Mazkur hukmga ko’ra, Sheyxizoda Moskva, Leningrad,
Tbilisi va Bokudan boshqa shaharlarda surgun muddatini o ’tashi
mumkin edi.
Sheyxizoda qamoqdan ozod bo’lgach, onasining maslahati
bilan (otasi o ’sha vaqtda Moskvada o ’qishda bo’lgan) surgungoh
sifatida Toshkentni tanlaydi va o ’zbek yurtiga kelib, otasining tanishlaridan biri Sobir Sharipovning Shahrisabz ko’chasidagi uyida yashay boshlaydi. U Toshkentda hayotining har tomonlama
yangi, bahor tarovatidek toza va beg’ubor davrini boshlashga ahd
etadi, ism-sharifiga jindek tahrir kiritib, Shayxzoda taxallusini qabul qiladi.
***
Shayxzoda ijodining boshlanishi Darband bilan bog’liq.
Uning bizgacha etib kelgan aksar she’rlari 1922 yilda yozilgan.
Ammo Shayxzoda ning o ’zi ijodining qachon boshlanganligi ha
qida so’zlab, bunday yozgan edi: “Men agar kitobxonlarimga hali
alifboni egallamasdan oldin she’r yaratganman, deb aytsam, ular
balki mening bu gapimni yo hazil, yoki kinoyaviy ma’noda bir
mubolag’adur, deb talqin qilishlari mumkin. Ammo bu chin gap.
Mening otam rahmatlik (o’z zamonasining ilg’or ziyolisi, doktor)
odatda bolalarga she’r o ’qib berar va keyin ayrim so’zlarni aytib
berib, shu so’zga mos qofiya topishni bizlardan talab qilar edi.
Qofiya ham vazn ohangiga qulog’im o ’rganib ketib, men besh yasharligimda 8-10 misradan iborat bir “masal” to ’qiganim esimda.
Albatta, muayyan fikr va syujetdan xoli bo ’lgan. bu “masal” bo’ri
bilan olmaxon haqida to ’qilgan edi. Har qalay, she’rga muhabbat
umrimning ilk yillaridan boshlab qonimga, qalbimga, fikrimga
singib ketganini ayta olaman” .
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Nomi yuqorida tilga olingan Idris Aliev (darvoqe, u o ’sha
maktabda muallim, keyinchalik esa direktor bo’lib ishlagan)
Shayxzoda ijodining boshlanishi haqida bunday ma’umotni bergan:
“Maqsud yoshligidan adabiyotga juda havasmand edi.
Esimda, maktabda o ’qib yurgan kezlarimizda u kichik bir pesa
yozdi. Men, Maqsud, Said, Shokir va bir necha o ’quvchilar ishtirokida “28 aprel inqilobi” degan shu “pesa”ni sahnaga qo’ydik.
Tomoshaga o ’quvchilargina emas, ko’pchilik ota-onalar ham
yig’ilib, bizni qizg’in olqishlaganlari hali-hali yodimda.
Maktabimizda bo’lgan bir tarixiy voqea hanuz ko’z o ’ngimda: 1920 yilning oxirlari bo’lsa kerak, shahrimizga Narimon Narimonov kelib qoldi. Xalqni maktabga to ’plab, kata yig’in o ’tkazdi.
Shunda Maqsud minbarga chiqib, she’r o ’qidi. Bag’oyat ta’sirlangan Narimon Narimonov Maqsudni bag’riga bosib, peshonasidan
o ’pdi, “Qizil askar qo’shig’i” degan o ’sha she’rni olib ketib, Boku
gazetasida chop ettirdi” .
Shayxzoda ning Narimon Narimonovni hayajonga solgan
“Qizil askar qo’shig’i” (1920) deb nomlangan ilk she’ri “Oy bilan
suhbat” she’ri bilan birga “Guliston” jurnalining 1978 yildagi
sonlaridan birida bosilgan. O ’n ikki yashar bolaning bu she’rini
o ’qir ekanmiz, unda ifodalangan fikrdan hozir ham hayratga tushamiz::
B iz jangovar askarmiz,
E l ishiga dastyormiz.
Xalq erkini saqlashga
Kecha-kunduz tayyormiz.
B iz jangovar askarmiz
Eng shiddatli jabhada.
M uhaqqaq g ’oliblarmiz
Metin, olov saflarda.
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Sevinchimiz - yurt ishqi,
Tayanchimiz - birdamlik.
Vatan burchi - oliy burch,
Bizga yotdir b eg ’amlik.
Ijodining dastlabki namunalarini 1922 yilda ozarbayjon tilida yozgan Shayxzoda 1928 yilda Toshkentga kelib, “Sharq haqiqqati” gazetasida ishlar ekan, o ’zbek tilini Oybek va G ’afur G ’ulom singari do’stlari ko’magida shiddat bilan o ’rganib, 1929 yilda
shu gazetada “Traktor” degan she’rini e’lon qildi. Bu, atoqli
Shoirning o ’zbek tilidagi birinchi she’ri edi. U shu vaqtdan boshlab umrining so’nggi nafasiga qadar o’zbek adabiyotining ravnaqi
yo’lida ter to ’kib, adabiyotimiz xazinasini o ’ziga xos shayxona
jo ’shqin she’r va dostonlar, drama va tarjimalar, publitsistik va
adabiy-tanqidiy maqolalar bilan boyitdi.
Ozarbayjondan surgun qilingan shoirning sho’rolar O ’zbekistonida emin-erkin yashashi mumkin emas edi. Shuning uchun
ham u sovet davlati rahbarlarini, partiyani olqishlovchi she’rlar
yozib, davrning o ’tkinchi masalalariga munosabat bildirishni
unutmadi. Shayxzoda, o ’zi e’tirof etganidek, she’riyatda zamonaviy voqelikni, dramaturgiyada esa tarixiy o ’tmishni tasvirlashga
va o ’zining, xalq va mamlakatning og’riqli masalalarini o ’tmishga bag’ishlangan asarlarida ifodalashga intildi. U yuqorida nomlari tilga olingan, shuningdek, Mirtemir, Abdulla Qahhor, Yashin
singari avloddoshlari bilan birga adabiyotimizni yangi taraqqiyot
bosqichiga olib chiqdi. “Bu avlodning a’zosi b o ’lgan men ham, deb yozgan edi shoir, - 25 ga yaqin she’riy to ’plamlar nashr ettirdim. O ’zbek tuprog’ini qaytadan ekkan ilk traktorlarning madhiyasidan boshlab fazo yo’llarini aylanuvchi oltin kemalardagi
sayyohlarni tarannum etishgacha barcha muhim hodisalar, xalqimizning mehnat qahramonligi, kurash va jang, ozodlik va do’stlik, baxt va alam, yurtning go’zal manzaralari va insonning
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ma’naviy jamoli mening qalamimga oshno va dilimga mazmun
bo’lib keldi”. Shayxzoda ning she’r va dostonlari shunday rangba-rang mavzularga bag’ishlanganligi bilangina emas, shuningdek, turli vazn va janrlarda yozilganligi bilan ham o ’zbek she’riyatini boyitganligi shubhasizdir.
Shoir“Toshkentnoma” lirik dostonida bunday yozgan edi:
Umrim bino bo ’ldi Ozarbayjonda,
Kechdi bolaligim u gul makonda.
Nizom iy vatani, Ganja o ’lkasi
O pkam ga to ’ldirdi she ’r havosin...
Lekin shoirlikning nozik tolei
Kuldi Sirdaryoning havzalarida.
O ’zbek quyoshining chin otaligi
A ks etdi mastoba kosalarida.
O ’zbek vodiysida otimni surdim,
A ziz yo ’ldoshlar-la o ’toldim, yurdim.
Yo ’q, men taqdirimdan emasman xafa,
Shoirlik unvoni baxtimdan tuhfa!..
Shu yil ikki xalqning ulug’ farzandi, gul makonlar kuychisi
shoir, dramaturg, tarjimon va olim Maqsud Shayxzoda tug’ilgan
kunga 115 yil to ’ladi. Biz, shoir ijodi muxlislari, bu muborak sanani - adabiyotimizning shonli bayrami sifatida munosib kutib
olishga harakat qilamiz.
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Mirzakalon ISMOILIY

UNUTILMAS DAMLAR
Studentlik davrimning ilk bahori Maqsud bilan hamhayotlinda o ’tgan. Biz u bilan 1928 yilkuzida Urta Osno universitetining Sharkfakultetida o ’kir edin. Subutoy Dolimov, Viktor Reshetov, Nodir Nazarov, Sherbek Aliyevlar kursdoshlarimiz edi.
Maqsud Shayxzoda u mahallar o ’zbek shevasini mukammal bilmasdi, talaffuzida ozarbayjon shevasi ozmi-ko’pmi sezilib turardi. Lekin so’zlaridagi akl-idron, nafosat bizim-xamma vakt xayron koldirar edi. Hademay u o ’zining chunur bilimi, o ’kishga jiddiy berilganligi bilan bizim o ’ziga rom kilib oldi. Qarang, biz bugungi darsni xazm kilishga ulgurmay, u ertangi kun darslari tashvishi bilan yashaydi:kitoblar karaydi, yozadi, ko’chiradi, suraydi,
ko’yingchi, bir laxza tinim bilmaydi.
U xayotningxarbirdakikasiga, umrkoshonasining oltin ishtideb karaydi. Bu ishtsiz noshona yo’k, uning nazarida. Shayxzodaning alati bir odati bor edi. Professorlar leksiyalarini tugatib savollar bormi-yo’iligini so’raganlarida, u daftar varaiga to ’diribyozilgan savolini keltirib berardi. Professor o ’kir,o’ylanar, iloji bo’lsa shu ondayok javob berar, bo’lmasa keyingi darsga koldirar edi.
Usha yillar kozok xalgining buyuk farzandlaridan biri - Muxtor
oa Avezov xam fakultetimizda aspirant edilar. U Shayxzodani
xuddi o ’z tengidek ko’rar, tez-tez yo’klab, xol-axvol so’rab turardi. Muxtor oaning Shashxzodaa bo’lan mexr-okibati, ixlosi xakida shu misol esimga tushadi.
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Bir maxal Maqsud betob bo’lib koldi. Men bundan xabordor edim. Muxtor oa Shayzodaning fakultetda ko’rinmay kolganidan xavotir bo’ptilar shekilli, mendan so’radilar...
- Bo’y-buyov, meni oborshi, ko’rib kaleynin, - dedilar.
Shayxzoda Muxtor oani ko’rib, xuddi dardiga dovo
topgandek, o ’rnidan turib ketdi. Ular o ’z tillariga fakat o ’zlari
tushunadigan ikki kushdek, rosa chuurlashdi. Gal, albatta, sanat,
adabiyot, ilm-fan ustida bordi.
Oradan uzok yillar o ’tdi. Bu mexnat va ijod to ’la yillar
Muxtor oani Sovet Sharkining ajoyib so’z zargariga aytlantirgan
bo’lsa, Maqsudimizining kator falsafiy, sheriy asarlar, dramalar,
tarjimalar, muallifiga, katta shoir, katta olimlik arshiga k o ’tarib,
ikkalasinixam ko’pga tanitdi. Muxtor oa xayotning so’nggi yillarida Olma-otada bo’lgan tarjimonlar anjumaniga bordim. Muxtor
oa meni ko’rib, darxol Shayxzodoni so’radilar. Salom aytib koborgan edi, aytdim. U juda xursand bo’ldi. Keyin “Abai” romaning eng yaxshi bosmasidan bittasiga: “Bovurim Maqsudka” deb
yezib berdi. Man bu kimmatbaxo omonatni, albatta, egasiga keltirib berdim.
Men bu ikki uluning, bir-biriga bo’lgan sadokati, mexriokibati, ustida ko’p o ’ylayman. Xar gal ulular bizga ko’rsatgan ibratdan xavaslanamai. Bulargi bir-biriga tortgan oxanraboni bolgim
keladi. Men buni o ’z xalkiga, Vataniga, bosh ko’shayotgan ishiga
sadokatida, pok vijdonligida, so’z bilan ishi birligida - xakikiy insonliklarida deb bilaman.Xa, Shayxzodamiz xuddi shunday odam
edi. Xuddi shuni guchun xam u xalki, zamoki kalbida xamma
vakt pok siymosi, toza vijdoni bilan yeruyuduzdek porpirab turadi.
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Muxsin ZOKIROV
Shoir ijodini o ’rganish komissiyasining kotibi

ARDOQLI XAZINA
Mana, o ’n bir yildirki ulug’ ustoz, ulkan so’z san’atkori, yetuk olim, mehribon murabbiy va g ’amxo’r muallim, ajoyib inson
Mavlono Shayxzodaning qutlug’ ijodxonasida u bilan fikran birgamiz. Har safar Mavlono tabarruk merosiniig yangi sahifasiga
qo’l urar ekanman, ustozning bir she’riy daftar muqaddimasida
«Agar shoir haqgo’y va qalbi pok bo’lsa, - demak u abadiy barhayot», - deya raqam qilingan hikmatli so’zi har vaqt tasavvurimda jonlanadi. Darhaqiqat, shoir merosini xazinaga taqqoslash
mumkin. Bu ardoqli xazinaning bizga ma’lum va hali nolma’lum
bo’lgan sahifasi bilan tanishar ekanmiz, yuqorida zikr etilgan hik
matli naqlning uning o ’z ijodiga ham to ’la-to’kis taalluqli ekaniga
qanoat hosil qilamiz. Negaki, g ’oyat sermazmun va sermahsul
umr ko’rgan shoirning ellik ming misradan ortiq ash’ori, 350 dan
ko’proq ilmiy-tanqidiy maqola, monografiya, publitsistikasi va ilmiy maqolalarini mutolaa qilinarkan, ularning har birida pokiza
qalb ilhomlari haqgo’y qalam bilan raqam qilinganligiga qanoat
hosil qilamiz. Bu qutlug’ adabiy merosning o ’ziga xos fazilati va
hamisha barhayotlik siri shundaki, uning she’riyat olami xam,
publitsistik va ilmiy asarlari xam chuqur gumanistik g ’oyalar, insonning olam aa koimot sirlarini, asriy xayotiy jumboqlarni yechishdagi intilish va orzu-armonlarbi, tilaklari bilan limmo-lim.
Darvoqe, Shayxzoda o ’zining so’nggi shyo’riy maj-muasi
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«Xiyobon»yaga yoza boshlagan, ammo niqoyasiga yetmay qolgan Muqaddimada, go’yo butun ijodiy umriga yakun yasagandek:
«Bukitob o ’zi bamisoli bir xiyobondirki, 6u - yo’l yurishlarning
fayzi, kezishlarning zavqi, kurash-larning mashaqqati, xijronlarning alami, visollar-ning quvonchi va izlanishlarning kechinmalariga guvoq bo’lgan daraxtlarning quchog’ida umr bo’yi uzayib
bormoqda!» - deb bitgan edi.
Haqiqatan qam Shayxzodaning ijodiy umr xiyoboni zamin
va zamon bilan qamqadam tarzda ulayib, ulg’ayib, g ’oyaviy-badiiy yuksaklikka ko’tarilib, chinakam shoirona kamolot, yorqin
xaqqoniylik kasb eta borganika ishonch xosil kilinadi. Aslini olganda, shoir o ’zining safdoshlari kabi 20 yillarning ilxombaxsh
romantik xavosiden baxramand bo’ldi. Zo-yillarning kizg’in kurash va kurilishlarida pishidi. 40-yillarning jang sinovlarida suyagi kotdi. 50-yillarning tinch ijodiy mexnat muxitida faollik kursatdi, 60-yillarning buyuk ilxombaxsh yumushlari xakida baralla
ovoz bilan kuyladi.Shayzoda ijodi jushkin, sartashvish davramizning badiyi solnamasini eslatadi. Uning sheriyatida uzbek dexkonning og’irini yengil kilgan ilk po’lat otdan boshlab, konnot
yo’llarini kezayetgam sayeralargacha o ’z poetik ifodasini topdi. U
Leninni, Lenin partiyasining uluvor ishlarini raxnomalik rolini va
tarixiy xizmatlarini tarannum etdi.
Maqsud Shayxzoda merosi o ’zbek sovet adabiyetining eng
yergin va o ’lmas saxifalari bo’lib, xamisha ishab koladi. Kuyida
shoir ijodxonasidan olingan sherlar birin’i marta matbuatda zlon
kilinmokda.
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SHAYX AMAKI
Maqsud Shayxzoda haqida o ’ylar ekanman, menga juda yaqin, ovozi yoqimli, bag’ri keng, mehribon, juda issiq chiroy, samimiy odam ko’z oldimda gavdalanadi.
Maqsud amakini men tug’ilganimdan oilamizning a’zosi,
otamning ukalaridek yaqin odam deb bilganman. Aytishlaricha,
tug’ilganimda dadam bilan Shayx amaki menga ism tanlab talashishgan. Radiy qo’yamiz yoki Shayx amaki Sakina qo’yamiz desalar (men ayamning qornilarida yig’lagan ekanman, buvim,
ayam aytib berishgan), dadam, onasining qornida yig’lagan qizning oti qanday qilib Sakina bo’lsin, deb kulishiptilar-da. So’ng
yana o ’ylab, qiz bolani Radio deb yuborishmasin, deyishibdi. Dadamlar Sakina degan ot, Shayx amakining rafiqalarining oti, lekin
o ’zbeklar xunukroq qilib talaffuz qilishadi, debdilar. So’ng mening ismimni tanlashishipti-yu, ayamlarga, tug’ruqxonaga birgalikda xat yozib kirgizishibdi. Shundan beri Shayx amaki meni
“sen mening qizim erursan” derdilar. Sakina xolam esa to o ’lganlaricha sen mening Sakinamsan, derdilar.
Shu-shu uyimizda qachon mehmon bo’lsa yoki tug’ilgan
kunlarimizda, yoki ayam totliroq ovqat qiladigan b o ’lsalar, Shayx
amaki, Sakina xolamni chaqirib kelishar, ayam, dadamlar bilan
uzoq qolib gapirishib o ’tirishardi. Agar yoz vaqtlari b o ’lsa yotib
qolishardi.
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Bularning hazil-mutoyibalari, tarix haqidagi suhbatlari hech
ado bo’lmasdi, hech bir-birlaridan zerikishmasdi.
Afsus, ming afsuski, ular hayotligida magnitofonlarga yozib
olish hozirgidek oson gap emas edi. Biz qanchadan-qancha suhbatlar, mushohadalar, ekspromt she’rlar, hazillarni eshitmay qolganmiz.
Ularning do’stligi haqida o ’ylasam, u do’stlikdan ham
kuchli, uni qondoshlik deyish kerak. Dadam biror kun badbinroq
xayollarga borsalar yoki yozuv-chizuvlar vajidan ba’zan siquvlar
bo’lganida, albatta, “Shayxga ayting, tezlikda uyga kelsin”, derdilar.
Shayx amaki tezlikda kelar, birgalikda ishxonada ikkalalari
uzoq gapirishib o ’tirishardi. Sakina xolam bilan ayam oshxonada
do’g ’ami, dolmami (ozarbayjoncha ovqatlar) pishirishardi. Ovqat
tayyor bo’lganda dadam ham, Shayx amaki ham kayfiyatlari
chog’ chiqishar, biz birgalikda ovqatlanardik. Men har doim
Shayx amaki va Sakina xolamning o ’rtalarida o ’tirardim-u, ular
men kattagina bo’lib qolganimga qaramay, “mening qo’limdan
ye, mening qo’limdan ye” deb, kichik bolaga ovqat yedirgandek,
erkalatib yedirishar edi.
Inson yoshligida bo’lib turgan voqealar butun umr shunday
davom qiladi, ota-ona, yor-birodar bir umr shunday turaveradi,
deb o ’ylar ekan. Afsus...
Shayxzoda ijodi G ’afur G ’ulom ijodi bilan oldinma-keyin
boshlandi. Shayxzodaning qator she’rlari mazmunan o ’z davriga
xizmat qildi. O ’quvchida eng ezgu niyatlar uyg’otgan bo’lib, G ’a
fur G ’ulom she’rlari bilan uyg’un edi. Chunki ular zamondosh
bo’lishlaridan tashqari, ko’p voqea-hodisalar shohidi, bir xil mushohada qilishgan edi. Shuning uchun ham ularning she’rlarida
baynalmilal ruhi ustun, xalqlar do’stligi baland pardada yangraydi.
Shayxzoda faqat G ’afur G ’ulom bilangina emas, Oybek
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domla, Sobir Abdulla, Sayfiy domla, Yunus aka, Yusufjon qiziq
va boshqa shoir, sozanda, bastakorlar bilan ham do’st edilar. Dadamlarning o ’rtoqlari Ahmadjon zargar, Mahmudjon aptekachi,
Mirza Abdulla akalar bilan ham bordi-keldilari bor edi.
Agar Shayx amaki kelsalar, Yunus aka albatta Ozarbayjon
baxshilaridan olib kelar edilar, ularning aytgan yurakni o ’rtaguvchi qo’shiqlari, musiqalari hali ham qulog’imda.
50-yillar Shayx amaki boshiga tushgan tuhmat haqida men,
albatta, o ’sha vaqtda hech narsa bilmas edim. Dadam bir kuni
uyimizning ikkinchi qavatidagi kichkina mehmonxonaga Poshabek (Shayx amakinikida ko’p bo’ladigan qadrdonlari) va Ozar
bayjon xonandasini olib keldilar (ularning dutorga o ’xshagan, lekin undan ancha katta, sopi kalta, qayrilgan cholg’u asbobi ham
bor edi). O ’sha dutorda xonanda kuylar chaldi, ma’yus qo’shiqlar
aytdi. Poshabek bilan esa suhbat qilib, shu kuni dadam yig’lagan
bo’lsalar kerak, ayamlarga “Maqsud Shayx” deb bir narsalar gapirardilar, ayam ham yig’ladilar, shu vaqtlarda Sakina xolam biznikida tez-tez kelar, Rosim, Olimalar (Sakina xolamning jiyanlari,
Shayx amakim o ’g ’il, qiz qilib olganlar o ’z familiyalarini berganlar) ham kelib turishardi. Ayam, dadam ularning ko’ngillariga
malham bo’lishardi. Bir kuni men dadamlarga ko’pgina qalam
olib kelib, “ochib bering” dedim, dadamdek qalamni chiroyli va
tez, mustahkam ochadigan odamni hali uchratgan emasman. D a
dam hamma qalamlarni uchladilar, so’ng qoralarini to ’plab, hammasini bir qilib aylana-aylana qilib, qog’ozga chizdilar, keyin
ko’zoynak, ko’z, burun, og’iz, iyak chizdilarda menga berdilar.
- Bu kim, - dedilar.
Men bo’lsam:
- Shayx amakim, - dedim.
Dadam ko’zoynaklarini olib, ko’zlarini ishqaladilar.
- Shu amakingni juda sog’indim, - dedilar.
Men:
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- Nega kelmayaptilar, borib kelaylik men ham sog’indim, dedim.
Dadam:
- Shirin qizim, sen uning ham qizisan-da, yaqinda o’zi keladi, - dedilar.
Men bu gapga e’tibor bermay, yugurib uchlangan qalamlarimni olib, rasm solishga chog’landim.
K o’p o ’tmay Shayx amaki keldilar, quchoqlashib ko’rishdik.
- Qayerda edingiz, nega ko’p vaqt biznikiga kelmadingiz, desam:
- Olmos (ozarbayjoncha cho’zib, chiroyli talaffuzda) qizim,
keyin, katta bo’lganingda bilib olasan, - dedilar.
Ayam Shayx amakim bilan juda yaqin singildek so’zlashar
edilar. Buning yana bir boisi, Shayx amaki tog’am Xayrullayev
bilan ko’p uchrashgan. Tog’amlar Q o’qonda, Samarqandda gazetada muharrir bo’lib ishlaganlarida do’stlashishgan. Shayx amaki
tog’amning uylarida ham aziz mehmon ekanlar. Jo’raxon tog’amga Pedinstitutda dars bergan ekanlar. Jo’raxon tog’amning juda
iste’dodli ekanlarini bizga ham aytar edilar. Shuning uchun b o ’lsa
kerak, Shayx amaki ayamga o ’z akalaridek mehribonchilik qilar
edilar.
Lekin qamoqdan qaytgach, Shayx amaki k o ’p kasallanardilar. Uylariga borganimda yo kasal, yoki endi tuzalgan b o ’lardilar.
“9 yanvar” ko’chasidagi uylariga dadamning xatlarini olib
borar, biror shirin ovqat olib yoki aytib yuborgan so’zlarini aytgani borsam, juda xursand bo’lib ketishardi. Sakina xola meni meh
mon qilib, uzoq olib o ’tirgilari kelardi. Mendan uy ichimizning
kattadan-kichigigacha so’rardilar. Men ham ularni zeriktirmay gapirib berardim.
Mening to ’yim vaqtida Shayx amaki kasal bo’lib, kelolmay
qolishdi. Mening boshimga tushgan falokatdan g ’oyat xafa bo’li288
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shipti. Dadamning dardlariga ko’p malham bo’ladigan gaplar gapirar, dalda berar ekanlar. Kasaldan tuzalib, Toshkentga qaytganimni eshitiboq biznikiga kelishdi, shunda chiroyli ziynat saqlaydigan quticha olib kelishdi. U o ’sha to ’yim uchun olingan. She’r
bitilgan quticha haligacha menda Shayx amakidan va Sakina xolamdan xotira bo’lib saqlanib kelmoqda.
Ikkala o ’g ’lim tug’ilganda ham biznikiga kelib tabriklashgan, nevaralik bo’ldik, chiroying farzandlaringga ko’chipti, deb
quvonishgan edi.
1966 yili dadam vafot qilganlarida Shayx amaki hech chiday olmadilar, axir Shayx amaki 21 yoshlaridan boshlab dadam
bilan do’st, aka-uka bo’lishgan-da. Sakina xolamni Bokudan birinchi bor biznikiga kelin qilib olib kelgan ekanlar.
Bunday do’stni yo’qotish juda og’ir musibat, shuning uchun
Shayx amakining oxirgi yozgan she’rlari dadam vafotlarining 100
yilligiga bag’ishlangan edi.
Bu do’stni yo’qotish musibati u kishini qo’ymadi, ko’p o ’tmay Shayx amakidan ham ajrab qoldik.
Yillar o ’tdi. Sakina xola bilan aloqamiz hech uzilmadi. Ular
keldilar, biz bordik. Sakina xola ham og’ir kasalga chalinib, ko’p
kasalxonalarda yotadigan bo’lib qoldilar. K o’pincha uylariga borsam, Shayx amaki haqida gapirib, u kishining gunohsiz, odamlarning yolg’on tuhmati bois qamoqda sog’liqlarini y o ’qotganlarini
aytib yig’lardilar. Bir kuni, bu 82-yillar edi, meni telefonda chaqirdilar, bordim. Kasal ekanlar, menga rasmlarini olib k o ’rsatdilar, qo’lyozmalar ichidan “Jaloliddin” pesasi Shayx amaki o ’lgan
kezlari yo’qolganini aytdilar. Shu kuni menga Shayx amakining
qamalganlaridagi ko’pgina hujjatlarni va u kishining ustidan qoralab gapirgan odamlarning ro’yxatini ham ko’rsatdilar. Men shularni ko’chirib olay desam:
- Qo’y, qizim, sen bu ishga aralashma, bir kuni kim ekani
baribir ma’lum bo’ladi. Bu hujjat, protokollar tom-tom, arxivda
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saqlanadi. Bir kun keladiki, Shayxning tezroq o ’limiga sabab
bo’lganlar o ’z jazosini tortadi. Lekin afsus, men buni ko’rolmayman. Men endi uzoq yashay olmayman, kunim bitganga o ’xshaydi, - dedilar.
O ’zbek xalqi Shayxzoda ijodini avaylab saqlaydi. Uning
yozgan asarlari hali ham hozirjavobligini yo’qotgan emas.
Men Shayx amakimni, Sakina xolamlarni tirik ekanman,
hech qachon unutmayman.
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POETIK KO’PRIK
Maqsud Shayxzoda adabiyot siyosatga xizmatkor bo’lib,
mafkuraning yugurdagiga aylangan sovet davrida yashab ijod etgan bo’lsada, katta iqtidori va butun shaxsiyati bois o ’ziga xos badiiy qiyofasini saqlab qola bilgan adibdir. K o’pchilik iste’dod
egalari singari badiiy ijodning bir necha tarmog’ini egallagan M.
Shayxzoda dramaturg, olim, pedagog sifatida serqirra faoliyat
ko’rsatdi, ammo u birinchi navbatda, shoir edi. Uning she’riyati
falsafiy umumlashmalar, original tashbihlar, jonli obrazlar, kutilmagan metaforalarga boyligi bilan ajralib turadi. Aksar she’rlarda
shoirning faylasufona nuqtai nazari, hayotiy hodisalarni bir-biriga
solishtirish natijasida yangi va kutilmagan chuqur xulosalarga kelabilish mahorati ko’zga tashlanadi. Ijodining ilk bosqichlarida
shoir yozadi: “Beshikda tebranib yotgan o ’g ’lonim, B ir kuni dunyoni tebratar, balkim...”
Shayxzoda umrining mazmuni haqida juda ko’p o ’ylaydigan, hayotining har bir kuniga jiddiy ma’no yuklashga intilgan va
bunga ko’p jihatdan erishgan ijodkor edi. U hayotni sevadi. Lekin
bu sevgi shoir uchun kun kechirishdan iborat maishiy-fiziologik
tushunchagina bo’lib qolmay, avvalo, ijtimoiy-axloqiy mas’uliyat
edi. Shayxzoda ning: “M en yasham oq istayman Uch raqamli bir
sonda ”, “Yashamoq kerak, birodar, yasham oq!” kabi satrlari chin
ko’ngildan chiqqani uchun ham dillarni yorishtirib, tafakkurni
o ’stiradi. “ Umrlar b o ’ladiki, Tirigida o ’likdir, O ’lim larbo’ladiki,
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o ’lgan odam tirikdir”. Hikmat darajasidagi bu misralar mag’zining to ’qligi bilan ham, badiiylibosning injaligi bilan ham she’rxon yodida bir umrga qoladi.
Maqsud Shayxzoda she’riyatga ko’ngil ermagi, ehtirosli
qalb tovlanishlarining namoyon bo’lishi tarzidagina qaramaydi. U
poeziyani o ’ta zarur ijtimoiy yumush deb biladi. Shu bois shoirni
davrining vijdoni hisoblaydi.
Hamma uxlar, fa q a t u bedor,
Ehtirosdan lovullar bag’ri.
H ozir uning vujudi — dunyo,
Qalbi bo ’lsa, hissiyot bahri.
Yoniq nigoh, so ’lg ’in yuz bilan
Qarshilarkan quyoshni mamnun,
Kurashadi bitta so ’z bilan
Qofiyalay olmay bag ’ri xun.
Shunday... o ’zin -o ’zi kemirib,
Qisqartirib aziz umrini,
Goh shodlik, goh g ’amga berilib,
Ado etar vijdon amrini!
Shayxzoda ningshe’rlarida fikr ko’pincha tuyg’udan bosimlik qiladi. Uning aksar she’rlarini oson o ’qib, tez yodlab olish
mumkin emas. O ’qirman bu bitiklarni muayyan mantiqiy zo’riqishsiz, engil qabul qilolmaydi. Shoirning bitganlarishe’rxonni
o ’ylashga, asardagi badiiyat olamiga kirishga majbur qiladi.
Uning “Yillarning salomin yillarga eltib” she’ridagi falsafiy fikrlar ko’lamining anglab etilishi o ’quvchi uchun oson kechmaydi.
Chunki katta hayotiy tajribaga ega ulkan faylasufning she’rda aks
etgan salmoqli va vazmin o ’ylari g ’oyat o’ziga xos hamda badiiy
ohor bilan berilganidanshe’rxon ham muallifga fikrdosh bo’lib, li
rik qahramon bilan qo’shilishib o ’y surayotganini bilmay qoladi.
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Vaqtning tinim bilmayo’tib turishi tabiiy holat. Unga hech
qanday kuch monelik qilolmaydi, to ’xtatolmaydi. Lekin vaqt qanday o ’tadi? U butun jamiyat miqyosida qanday seziladi-yu alohida inson hayotida qanday iz qoldiradi? She’rning lirik qahramonini shular bezovta qiladi...
She’ridagi “Kunduzlar tunlarning sochin taramay, O p’ olmas tonglarningpushtirang labin” qabilidagi juda go’zal obrazli
topilma o ’quvchilarda fikr uyg’otibgina qolmay, unda yoqimli
hissiyotlar silsilasini ham hosil qilib, she’rxonni ruhiy muvozanatdan chiqaradi, loqaydlikdan qutqaradi. Zero, bu xildagi badiiy
kashfiyotga beparvo qolish mumkin emas. She’rxon o ’yga toladi:
Shoir nima demoqchi ekan? Vaqt oqimining qat’iyligini, tabiatdagi zamoniy o ’rin almashishlar muntazamligini ta’kidlovchi, ayni
vaqtda, inson umrining ham o ’tkinchi, ham umrzoq hodisa ekanligi haqida fikr uyg’otadigan bu satrlarda oddiygina haqiqat juda
chiroyli badiiy libosga o ’rab berilgan: kunduz tunni kuzatmay turib, tongning jamoliga musharraf bo’la olmaydi. Y a’ni kunduzga
etishmoq ezgu maqsadga, yorug’likka erishmoq uchun tunni kuzatib qo’yishday uzoq va qiyin yo’lni bosib o ’tish lozimligi tuyuladi.
Shoirning tasvirlash mahorati uning she’rlaridagi: “Havoni
qaychilab qanoti bilan X o ’rozlar qichqirdi daraxt shoxidd” singari juda hayotiy va esda qoladigan obrazlar tasvirida yaqqol k o ’zga
tashlanadi. She’rdagi “ Uymalangan qator tashbihlar Karvon erur
sarbon istaydi. Shitirlagan bargdan to ’kilgan qofyalar meni qistaydi” singari satrlar orqali shoir o ’zining kayfiyat uyg’otish, munosabat hosil qilish borasidagi san’atini namoyish etadi. Bu kabi
tasvirlarda ijodkor shaxsning ruhiy muvozanatdan chiqib, ilhomiy
holatga kirishi juda ishonarli va ichkin ko’rsatilgan. Shoir muayyan sezim, holat, vaziyat haqida xabar beribgina qo’ya qolmaydi,
balki tasvir ob’ektini She’rxon ko’z o’ngida namoyon etadi.
Shoirning mahorat tig’i shu qadar charxlanganki, ba’zan butun
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boshli she’r davomida fikru tuyg’ular muvofiqligi bilan birga tovushlar mutanosibligi, ohang uyg’unligini ham ta ’minlashga erishadi:
Kechalardan ko ’chaga,
Ko ’chalardan kechaga ko ’chilar.
M ay o ’rniga dudoqdan,
Bo ’sa degan buloqdan ichilar.
Bu satrlarda ilhomning sel kabi bostirib kelgan stixiyasi bi
lan birgalikda Maqsud Shayxzoda ning she’riy mahorati ham yaqqol namoyon bo’lgan. Bu satrlardagi nafaqat har bir so’z, balki
qo’shimcha ham o ’ziga xos muhim poetik vazifa bajaradi. Chunonchi, bir-biriga intiq bo’lgan va visolga to ’xtovsiz intilgan
oshiq-ma’shuq “kechalar”ni iztirob bilan o ’tkazadilar va shunday
“kechalar”ning birida “ko’cha”da ko’rishadilar. Kechasi ko’rishgan oshiq-ma’shuqlar tentiraydigan ko’chalar esa juda ko’p. Shu
bois keyingi qatorda u “ko’chalar”ga aylandi. Lekin ishqqa oshno
qalb yana “kecha”ni kutadi. Axir xalq dostonlarida ham bekorga:
“Oshiqning fahm idir qorong’i kecha”’, - deyilmagan. Buning ustiga, ishqqa giriftor yuraklar kuyib ketganidan chanqashi aniq.
Oshiq-ma’shuqlarning chanqovbosti manbasi esa suv emas, balki
“dudoq”dagi “bo’sa degan buloq”dir. Shayxzoda ning shu kabi
She’rlari kishini adoqsiz fikriy-emotsional assotsiatsiyaga undaydi.
Hayotga faylasufona qaraydigan, undan salmoqli ma’no
chiqarishga mohir Maqsud Shayxzoda bitgan to ’rtliklar ham diqqatga sazovor. Shoirning axloqiy-didaktik yo’nalishdagi to ’rtliklari chiroyli poetik shaklga egadir. Shoirning “G ’animat sanalur
har lahza, har payt” misrasi bilan boshlanadigan to ’rtligi vaqtning
qadriga etish, umrni mazmunli o ’tkazish haqida. Shoir fikrini juda
chiroyli she’riy libosga sola bilgan: “G ’animat sanalur har lahza,
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har payt, Aytganingni qilgin, qilgusingni ayt". Ikkigina satr ichiga
mumtozlarga xos muxtasarlik bilan juda chuqur va purma’no hikmat joylangan. So’z bilan amalning bir kelmasligi umrni elga sovurish bilan baravar. Shu bois chin odam aytganini qilishga va qila oladigan gapni aytishga erishishi kerak. Zero, umr g ’animat,
hayot omonat. O ’quvchi to ’rtlik misralari bag’ridagi mantiq sehridan, so’zlarning badiiy latofatidan ta ’sirlanadi. Shoirshe’rxonning
tuyg’ulariga daxl qilishga erishadi. Uning asar g ’oyalarinigina
bilib, estetik ta ’sirdan quruq qolaverishiga yo’l qo’ymaydi.
Maqsud Shayxzoda ning xalq orasida juda mashhur b o ’lib
ketgan “D o ’stlar, yaxshilarni avaylab saqlang/” to ’rtligida har
qanday odamga tirikligida yaxshilik qilish, yordam qo’lini
cho’zish kerakligi tasvirlanadi. Bu fikr, shunchaki, yalng’och
tarzda aytilganda, oddiy nasihatdan farq qilmagan b o ’lardi va tabiiyki, o ’quvchilarni o ’ziga rom etolmasdi. Shayxzoda mazkur
to ’rtlikning ham mantiq, ham shakl jihatini mukammal ishlashga
erishgan. She’rning ikkinchi misrasi shunday: “Salom ” degan
so ’zning salm og’in oqlang/” Shoir bu o ’rinda faqat tanishlar orasidagi so’rashishnigina ko’zda tutmaydi. U “Salom” degan so’zning arab tilidagi asl ma’nosi - tinchlikka ham ishora qilmoqda.
“O ’lganda yuz soat y ig ’lab turgandan, Tirik ekanida bir soat
y o ’qlang". Yaxshilarni avaylaylik, ularning tinchligini, osoyishtaligini ta ’minlaylik, tirigida azoblar o ’pqoniga tashlab qo’yib, o ’lgandan so’ng uning yaxshiligini aytib, kunlab yig’lagandan ko’ra,
ko’mak berish mumkin bo’lganda uni qadrlab, umrini bir soatga
bo’lsa ham uzaytiraylik. Shoir to ’rtgina misraga joylagan ulkan
ma’no - shu. Asosiy gap to ’rtlikning badiiy jozibasi va ifoda
tarzida. She’riyat shunchaki to ’g ’ri gapni aytgani uchun emas,
balki ifoda yo’sinining boshqacha bo’lgani bilan qadrlidir.
Maqsud Shayxzoda qalamiga mansub ko’pgina doston va
balladalar orasida o ’zbek she’riyatidagi to ’qqizta vazndan foydalanib bitilgan o ’n sakkiz bobdan iborat “Toshkentnoma” asari alo295
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hida ajralib turadi. Dostonni voqeanoma emas, balki k o ’ngil izhori deyish mumkin. Unda yaxlit bir syujet chizig’i, qahramonlarning taqdirini bir nuqtaga tutashtirib turuvchi voqealar tizimi
yo’q. Negaki, doston biror voqea atrofiga emas, balki shoirning
tuyg’ulari ustiga qurilgan. Uning asosiy qahramoni shoirning o ’zi.
Chunki asli ozarbayjon farzandi bo’lib, O ’zbekistonda ulg’aygan,
odam va ijodkor sifatida Toshkentda shakllangan shoir o ’zbek
xalqiga, O ’zbekiston tuprog’iga bo’lgan mehrini “Toshkentnoma”da o ’tli bir samimiyat bilan tarannum etadi. Garchi dostonning anchagina o ’rnida o ’sha davr mafkurasining talabiga muvofiq shohi so’zanaga solingan chipta yamoq kabi ko’zga tashlanib turadigan gaplar uchrab tursada, asarda samimiy tasvirlar, hikmatga evrilgan ifodalar, shiorga aylanib ketgan tashbihlar bir talay. “Toshkentnoma”dagi: “Shaharlar boqiydir, umr o ’tkinchi,
D aryolar sobitdir, suvlar k o ’chkinchi”, “D eydilar: Toshkentda
suv ichgan chumchuq Qaytib kelar ekan M akkatullodan”, “H ayot
- buloq, tinchlik - unga ko ’z” singari badiiy topilmalar fikrimizga
dalildir.
“Toshkentnoma”da shoir o ’zbek milliy ruhiyatining bilimdoni, xalq tarixining zukko tadqiqodchisi tarzida namoyon bo’ladi. Dostonda shoir bejizga o ’zbek she’riyatining to ’qqiz vaznidan
foydalangan emas. Asarda aks ettirilgan har bir davr, har bir ijtimoiy hodisa o ’zigagina maxsus bo’lgan va mohiyatini maksimal
darajada ocha oladigan poetik vaznga solingan. Asar mazmuni
bilangina emas, balki ohangi bilan ham o ’quvchini rom etadiki,
bu shoirning badiiy tasvir imkoniyatlari nechog’lik kengligidan
dalolat beradi.
Ikkinchi jahon urushining ayni qizg’in pallasi bo’lmish
1944 yilda yaratilgan “Jaloliddin Manguberdi” tragediyasi turkiy
xalqlar hayotining eng fojiali davrini badiiy aks ettirgan barkamol
asardir. O ’z davrining mafkuraviy siquvlaridan cho’chimagan
adib asarga mo’g ’ullarga qarshi kurash etakchisi Jaloliddin Xo296

İki xalqın oğlu
M aqsud Şeyxzadə
razmshohni qahramon qilib oladi. Asarda tarixiy haqiqatga ehtiyotkorlik bilan yondashilgan. Ayni vaqtda, tarixiy shaxslarning
tabiatini namoyon etishda Elbors bahodir, tabib, yasovul singari
to ’qima obrazlardan ham ustalik bilan foydalanilgan. Dramaturg
sotsrealizm talablariga ko’r-ko’rona bo’ysunuvchi ko’pgina ijodkorlardan farq qilaroq, tasvirga olingan tarixiy hodisalarga faqat
sinfiy ko’zqarash bilan yondashmaydi.
Asardagi Jaloliddin, Sultonbegim, Temur Malik, uning
o ’g ’li Donishmand, Badriddin timsollari badiiy etukligi bilan ajralib turadi. Ularning har biri o ’z tabiatidan kelib chiqqan holda harakat qiladi. Fojianavis qahramonlarning tabiatiga, sajiyasiga tazyiq o ’tkazmaydi. Ularni zo’rlab o ’z yo’lidan yuritmaydi. Ayni
vaqtda, ularning har bir xatti-harakati, har bir so’zi mantiqan asoslangan bo’lishiga erishadi. Shunisi muhimki, fojia qahramonlari
ozodlik g ’oyasiga hayotini tikkan, shundan boshqa hech narsani
o ’ylamaydigan, o ’z hayotini taftish etmaydigan, ikkilanmaydigan
mutaassib kurashchilar emas, ko’pchilik singari tirik odamlar qi
lib tasvirlangan. Ularning ham joni og’riydi, azoblar, noqulayliklardan toliqishadi. Muallif qahramonlarning qo’liga qilich tutqazgan, o ’zidan bir necha barobar qudratli yovga qarshi chiqishga
undagan kuch ulardagi iymonning butunligi ekanini juda ishonarli
tasvirlay olgan.
Maqsud Shayxzoda ning “Mirzo Ulug’bek” fojiasida
“shohlikni ma’rifatga dastyor qilgan” sulton Mirzo U lug’bek hayotining eng fojiaviy bo’lagi tasvirga olinadi. Muallif sulton
Ulug’bek boshidan kechirgan voqealarni bayon etishga, ularning
tarixdagi salmog’ini ko’rsatishga emas, balki qahramonlarning ruhiy holati hayotiy vaziyatga muvofiq tarzda tasvirlanishiga ahamiyat beradi. Shuning uchun ham fojiani o ’qigan kitobxon o ’zi
singari odamlar bilan tillashganday bo’ladi. Ularning holatini, iztirobu quvonchlarini tuyadi va tushunadi.
Dramaturgning mahorati shundaki, voqelikni tasvirlashda
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mafkuraviy tazyiqlar tufayli hayot haqiqatiga qarshi borgan o ’rinlarda ham badiiy mantiq qudratiga suyanib, o ’zining yondashuv
tarziga o ’qirmanni ishontiradi. Bu holni muhtasib Sayid Obid, qozi Miskin, Xoja Ahror timsollari talqinida sezish mumkin. Eng
muhimi, muallif badiiy obrazni o ’z g ’oyalarining ifodachisigina
deb bilmaydi. Tasvirning barcha bosqichlarida personajlarning
ham o ’z hayoti, fe’li-xo’yi borligini aniq hisobga oladi. Va hamisha qahramonlarini tabiatlariga mos keladigan faoliyat yoki faoliyatsizlik bilan ta ’minlaydi. Shu bois o ’quvchi Shayxzoda talqinidagi tragik qahramonlarga befarq qololmaydi.
Asarda Mirzo Ulug’bek obrazi ulkan bir insoniy mehr bilan
ishlangan. Fojiada sulton Mirzo Ulug’bekning har bir xatti-harakati, so’zlagan so’zi, o ’ylagan o ’ylari ham ichdan his qilingan,
yurakdan kechirilgan holda qalamga olinganki, bu sifat asarning
umrzoqligini ta ’minlagan. Ulug’bek — shohligidan tashqari,
og’ir-vazmin faylasuf, mashhur astronom olim. Ayni vaqtda, u
o ’ziga xos tuyg’ular egasi ham. Shu bois unga ikkilanish, shubha
begona emas. Ulug’bek ertangi kuni qanday bo’lishi haqida xavotirli o ’yga tolar ekan: “Dunyo, bevafosan, bilaman seni, ammo
senga yom on farzand emas edim-ku! ” - deya anduh chekadi. U
olchoq va uyatsiz dushmani Sayid Obidni o ’ldirtirmaydi, uni
o ’ldirmaslik bilan qiynagisi keladi. Feruza haqidagi jirkanch
bo’htonga ishonmaydi, ammo bir erkak sifatida tuhmatning
o ’zidanoq yuragi qattiq jarohatlanadi.
“Mirzo Ulug’bek” fojiasi yirik va qabariq xarakterlarga
boyligi, qahramonlarning yuksak ma’naviy tushunchalar miqyosida fikrlashlari, barcha o ’rinlarda xarakterlar o ’rtasidagi to ’qnashuvlar shiddati ta ’minlanligi bilan diqqatga sazovordir. Unda
hikmatga aylanib ketgan qanotli iboralar shunchalik ko’pki, tragediya to ’lig’icha hikmatlar to ’plamiga o ’xshaydi. Ulug’bek tilidan
aytilgan: “H ali ro ’zi mahshargacha bashar avlodi Kuzatar ham,
tuzatar ham olam kitobin”, “Sirdaryoning suvlarini sizning J o j’i298
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xon qalpog’ida olib kelgan emas-ku, a xir!”, “Chunki ayol o ’qilishi qiyin bir kitob”, “Bilm ak - butun koinotga sirdosh bo ’lmoqlik ", “S o ’qir baxtdan k o ’rarko’zlik baxtsizlik afzaF, “Irodaning
farzandi - um id” singari hikmatlar qahramonning tabiatiga hos
qirralarni ochishdan tashqari, o ’quvchini ma’rifiy jihatdan boyitadi ham.
Filologiya fanlari nomzodi, dotsent Maqsud Shayxzoda
o ’zining o ’nlab ilmiy risolalarida Navoiyning badiiy dahosini tadqiq etish, mutafakkir asarlarining estetik jozibasini nazariy tomondan asoslab berish borasida jiddiy ishlar qilgan ulkan olimdir.
Shuningdek, M.Shayxzoda ning mumtoz va zamonaviy o ’zbek
adabiyotining turli muammolarini tadqiq etishga qaratilgan uch
yuzga yaqin ilmiy asarlari ham milliy adabiyotshunoslik taraqqiyotiga qo’shilgan o ’ziga xos hissadir. Baland shaxsiyat va serqirra
iste’dod egasi Maqsud Shayxzoda yaratgan asarlar u hayot kechirgan fojialarga to ’la dolg’ali davrning nafasi va ruhini uzoq urpoqlar yashaydigan davrlarga eltuvchi poetik ko’prik bo’ladi.
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Ramz BOBOJON
SSSR D avlat mukofoti laureati

DO’STLIK VA QARDOSHLIK KUYCHISI
Umrlar bo ’ladiki,
Tnrigida o ’likdir.
O ’lim lar bo ’ladiki,
O ’lgan odam tirikdir.
Hayot yo’li, shubhasiz, kiyin va murakkab, ijod yo’li esa
undan ham... ba’zan yo’l azobidan ham yo’l uzra ko’ndalang
tushgan yo’lovchiga o ’z yo’lini davom ettirish uchun imkon bermaydigan soy yoki daryoning ikki sohilini tutash-tirish nihoyatda
mashadhatli va mushkul!.. Binobarin, ko’prik qurish savob ish
bo’l.ganligi bejiz emas. Qadim zamonlardan beri kimki, ana shu
savob ishga bel bog’lagan bo’lsa, el o ’rtasida obro’ topgan, nomi
tillardan tillarga o ’tib, doston bo’lgan. Buyuk Kolumb Yevropadan Amerikaga ko’prik solganligini va bu ko’prik okeanlar osha
o ’tganligini bilamiz. Bobir va undan keyinroq ajoyib sayyoh N i
kitin Hind sari ko’prik solganlarini va bu ko’priklar o ’tib bo’lmasdek tuyulgan tog’lar va sahrolar osha o ’tganligini bilamiz. Biz
Chkalovning ulug’vor, akllarni lol qoldirgan asriy muzliklar osha
o ’tgan afsonaviy havo ko’prigidan xabardor odamlarmiz. Va biz
insoniyatning taraqqiyot tarixini bir-bir varaklab bunday ko’prik
soluvchilar ko’p bo’lganligini va ularning tabarruk nomlari bugun
ham barhayot ekanligini bilamiz. Lekin, biz sohillardan sohillarga, qit’alardan kit’alargagina emas, kalblardan-kalblarga ham
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ko’prik solib, insoniyatning ruhiy va madaniy, ma’naviyintilishlarini mushtarak bir izga solgan ulug’ insonlarning - so’z ustalarining, san’atkorlarning, shoirlarning nomlarini har doim ezgulik
timsoli yanglig’ xotirlab yuramiz. Nizomiy, Fuzuliy kalomi Hazor
to ’lkinlari osha, turkman cho’llari va sahrolari osha o ’zbek eliga
kanday parvozetganligini, o ’zbeking qalbini qanday zabt kilkanligini yaxshi bilamiz. Bu ajoyb kulrik shunchalar mustakam va olijanob zaminga kurilgan ekanki, u asrlar bo ’yi nuramay minnatdor
nasllarga xizmat qilib kelmokda. Oktyabrning sharofati bilan bu
ko’prik do’stlik ko’prigiga aylandi va u o ’zbek xalqi bilan ozarbayjon xalqlari o ’rtasidagi yangi sotsialistik asosdagi juda keng,
juda sertarmok va juda samarali madaniy, maishiy, iqtisodiy aloqalarning mustahkamlanishiga xizmat kiladigan b o ’ldi. Shunday
chuqur ijtimoiy munosabatlarning mahsuli va samarasi o ’laroq
adabiyotlarimiz va xalqlarimiz o ’rtasida yana bir ko’prik paydo
bo’ldi. Bu ko’prikni xassos shoir va zukko olim, dramaturg, publitsist va muallim Maqsud Shayxzoda ham tikladi.
U 1908 yilda Ozarbayjonning Og’dosh qishlog’ida qishloq
vrachi oilasida tug’ildi. Maqsud o ’rta ma’lumot olgach, qishloq
maktabida muallimlik qila boshladi. Bilimga tashnalik bu zehni
o ’tkir yigitni Boku oliy pedagogika institutiga olib keldi. O ’sha
yillardayoh Maqsud Shayxzoda jahon klassik adabiyotini, tarix,
san’at va falsafani teran va atroflicha o ’rganishga kirishdi. Ayni
vaktda u sharq tillaridan bir qanchasini o ’rgana boshladi. Uning
shoirlik talanti o ’sha yillarda namoyon bo’ldi va keyinchalik voyaga yetdi.
Inqilob xalklarning ongi va qalbiga yangicha bir shuur va
yangicha bir tuyg’u bag’ishladi. Bu do’stlik shuuri, qardoshlik
tuyg’usi edi. Shu tuyg’u madaniyatlarimizning behad boyishiga
xigzmat qila boshladi. Yangicha qarashlar tarix sahnasiga yangicha vazifali odamlarni olib chiqdi. Ular yangicha tipdagi shaklan
milliy, mazmunan sotsialistik madaniyatni yaratishga asos sola
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boshladilar. Hamza Hakimzoda Niyoziy, Sadriddin Ayniy, Abulqosim Lohutiy, Lidiya Sayfullina, Muxtor Avezov, Sergey Boro
din singari xalqlarning adabiyotlari o ’rtasida do’stlik ko’prigi solgan yiryak adiblar maydonga chiqdilar. Bular yangi sotsialistik
hayot zaminida, shu hayotning tabiatiga ko’ra tug’ilgan tom
ma’nodgi yangi hodisa edi. Bu hodisani sovet voqeligi yaratdi.
Maqsud Shayxzodaning hayoti, faoliyati, serqirra ijodiyoti ham
shunday voqelikning mevasidir. Uning mazmundor she’riyati
do’stlik to ’lqinlari uzra yaraldi va kamol topdi.
Umrim bino bo ’ldi
Ozarbayjonda,
Kechdi bolaligim ul
gul makonda.
Nizom iy vatani
Sanja o ’lkasi,
Upkamga to ’ldirdi
she ’r havosin.
Kur nahrin muloyim,
tinch muzikasi
Ko ’nglimda u yg ’otdi
kuylash havasin.

Lekin shoirlikning
nozik toleyn
Kuldi Sirdaryoning
havzalarida.
O ’zbek kuyoshining
chin otalngi
A ks etdi mastoba
kosalarida.
H azrat Navoiyning
o p’ ib qo ’lini
O ’zbek vodiysida
otimni surdim...

Ana shunday deb, guvohlik beradi Maqsud Shayxzoda.
Uning ushbu olijanob so’zlarini o ’zimizga yetakchi qilib olib,
shoirning murakkab va serqirra ijodiyoti ichiga, uning mohiyatiga
kirib borish mumkin. Ozarbayjon bo’lajak shoir qalbini she’r havosi bilan to ’ldirdi, unda kuylashga buyuk bir havas pando bo’ldi.
O ’zbekiston bu havaslarga real bir tus berdi. Uzbek diyori Mahsud Shayxzoda yuragiga so’nmas bir ilhom bo’lib kirdi. Va u shu
xalqning farzandiga, shu xalqning ma’ruf ijodkoriga, sotsialistik
madaniy jabhalarining faol qo’ruvchilaridan biriga aylandi. Maq302
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sud Shayxzodaning shoir, san’atkor sifatida shakllanib voyaga yetishida o ’ttizinchi yillarning boshlarida O ’zbekistonda mavjud
qaynoq va g ’oyatda jo ’shqin adabiy muhit juda muhim rol o ’ynadi. Shayxzoda O ’zbekistonga kelib o ’zi kabi jushkin, kuchli, olijanob ishtiyokli yoshlarga duch keldi. U afur ulom Xamid Olimjon, Oybek, Komil Yashin, Uyg’un Mirtemir, Zulfiya singari jarangdor ovoz bilan kuylay boshlagan o ’zbek yosh yozuvchilarining safiga munosib vakil bo’lib qo’shildi.
Mashhur sovet psixologi L.S.Vigotgskiyning «San’at psixologiyasi» deb atalgan kitobida bunday so’zlarni o ’qiymiz: «San’at
bizning ijtimoiy holatimiz. Ichki kechinmalarimiz sotsial hissiyotining ta ’sirida qaytadan shakllanadi». Biz haqiqatan ham, sotsial
hayotniig qudratli to ’lqinlari o ’zbek yosh shoirlarining qarashlari
va kechinmalariga qanchalar zo’r ta’sir o ’tkazganligini va ularning navqiron talantlari shu ijtimoii to ’lqinlar ta ’sirida shakllanganligi, yo’nalish olganligini ko’ramiz. Uttizinchi yillarda M aq
sud Shayxzodaning «Un she’r»,«Undoshlarim», «Uchinchi kitob», «Jumhuriyat», «Yaigi devon» singari she’riy kitoblari bosilib chiqdi. Shayxzoda bu kitoblarini professional bir shoir sifatida
emas, o ’zi aytgandek sotsializm qurilishining oddiy bir askari
bo’lib yozdi. Askar esa doimo safarbarlik holatida turadi. Biz barcha talantli o ’zbek shoirlari qatorida Maqsud Shayxzoda ham o ’t
tizinchi yillarda va undan keyin ham har qachon safarbar holatda
turib ijod qilganligini bilamiz va bu holat kommunistik g ’oyalar
va ideallarga sadoqat hamda baland maqomdagi e’tiqoddan tug’ilganligini yaxshi idrok etamiz.
O ’sha qizg’in davrlarda Oktyabr dunyoga keltirgan yangi
kishining ichki dunyosini ochish, shu yangi kishini harakatga solgan hayotiy haqiqatlarni ifodalash, uning obrazini haqqoniy yoritish va shu yangi kishilarning ishi va qiyofasiga xos real, aniq,
shoirona, parvozi yuksak, romantik so’zlar, ifodalar topish lozim
edi. Bu asl ma’noda yangi san’at, yangicha vazifali, yangicha
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yo’nalishdagi san’at bo’lishi kerak edi. Biz o ’zbek sovet adabiyotining navqiron namoyandalari tomonidan qo’yilgan mustahkam
poydevorga qarab turib, sotsialistik nemis poeziyasining atoqli arbobi Iogannes Bexerning yangi san’at yangi odamning tug’ilishidan boshlanadi degan so’zlari bejiz aytilmag’anligini anglaymiz.
Shayxzoda O ’zbekistonda har qadamda shunday yangi
odamlar tug’ilayotganligini ko’radi, ularni harakatga, yaratishta
undagan tarixiy kuchlarning mohiyatini teran fikr etadi. U shu
yangi kishilarning ishlaridan ilhomlanadi va o ’zining hali uncha
qovushmagan, lekin juda sog’lom va tetik she’rlarida ularning obrazlarini, ichki kechinmalarini yorita boshlaydi.
Maqsud Shayxzoda lirika va uning partiyaviyligi haqida, siyosiy kundalik hayot qat’iy suratda yozishni da’vat qilayotgan
mavzularning ko’lam va ifodasi haqida ko’p o’ylaydi. Uning ijodiy izlanishlari she’rning partiyaviy va publitsistik ehtirosini kunning dolzarb g ’oyalaridan olishga qaratiladi.
Shayxzoda she’riyatning ijtimoiy mohiyatini, odamlarga
ko’rsatadigan ta ’sir kuchini juda yaxshi anglaydi va qalam tebratganda shundan kelib chiqadi. Shayxzoda she’rda yangi dunyo qurayotgan kommunistik jamiyatning talablarini ifodalashga, she’r
ning zimmasiga kunlarning kechiktirib bo’lmas vazifalarini yuklashga, uning iqtidorini davr manfaatlarini ado etishga qaratishga
bor kuchi bilan intiladi. Zotan, uning she’ri xuddi Vladimir Mayakovskiy, Demyan Bedniy, Nozim Hikmat, Yegishe Charens, G ’afur G ’ulom she’rlariga xos bo’lgan yuksak agitatsion ruh kasb eta
boradi. Satrlar bolg’a kuchiga ega bo’ladi. Ritmlarda hayqiriq sadolari eshitiladi. Lekin vaqt o ’tgan sari, shoir kamolat pog’onalariga ko’tarilgan sari va, ayniqsa, Ulug’ Vatan urushi yillariga ke
lib Shayxzodaning she’ri mavzu doiralarini kengaytira boshlaydi.
Uning she’ri agitatsion jo ’shqinligini yo’qotmagan holda ma’rifatli she’rga aylanadi. U kuchli oforistik bo’yoqlar kasb etadi.
Shayxzodaning bu yillarda yaratilgan «Berlinda sud b o ’lg’usi»,
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«Kurash nechun?», «Yo’q, men o ’lgan emasman», «Kapitan
Gastelo», «Yetti yuz o ’ttiz kun» shakllanib, xalq o ’rtasida keng
tanila boshlaganligini ko’rsatdi.
Shu davrdan e’tiboran, Shayxzoda ijodida Vatanga va vatandoshlarga bo’lgan otashin muhabbat insoniyatga bo’lgan muhabbatning zuhuroti kabi talqin etiladi. Shayxzoda ijodida umuminsoniy ohanglar kuchayadi. Bu ohanglarning kuchayishi umuman uniig asrimizning ilg’or kishisi bo’lgan kommunistga xos qarashlaridan kelib chiqadi. Chinakam kommunistik ilg’or insoniyatni bir butun oila deb biladi, shu oilada u mustahkam tinchlik,
farovonlik, ertangi kunlarga eminlik bo’lishini istaydi, shu oilada
u kommunistik ideallarning to abal barqaror bo’lishidan manfaatdor. Mana shularning barobarida uning xayol va kechinmalarida
shodlik va surur hukm suradi. Bu shodlik va surur hayajonli
mavjlar hosil qiladi. Shayxzoda she’rlarida dunyoning eng harakatchan, eng mirishkor odami bo’lg’an kommunist mana shunday
qiyofada, mana shunday ichki boylikda ko’zga tashlanadi. Shayx
zoda mana shunday kommunistlar safida o ’zini juda baxtli deb his
qiladi va kommunizmga borayoggan karvonning bosh kemasida
turib ijod qilayotganidan xursand bo’ladi.
Shu uchun Eng birinchi
javobgarlik sezaman.
H ar bir ishim ko ’mak
bo ’lmog ’i lozim Xalqimga, elimga, yurtdoshlarimga...
Bu so’zlar - publitsist shoirning yurak so’zlari. Ular do’stlik va qardoshlikni g ’olibona qadam tashlab borayotgan kommu
nizm asri yaratgan bebaho kuch deb bilgan internatsionalist bir
ijodkorning qalbidan otilib chiqqanligi rost! Shayxzoda she’ri, na305
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zarimda, qardoshlik nahrining alvon bayroq ko’targan va kelajak
tomon shitob bilan borayotgan kemasiga o ’xshaydi. Bu alvon
bayroq mustahkam, savlatli kema juda uzoqlardan ko’rinib turadi
va ko’rinarkan, doimo romantik hashamdor jozibasi bilan nigohlarimizni o ’ziga tortadi. Shayxzoda sovet zamonasining harakatdagi shoiri sifatida ro’y berayotgan voqealarga mas’uliyatni chuqur tushunadi. Uning boy ijodini satrma-satr ko’zdan kechirib
chiqadigan bo’lsak, unda shu javobgarlik tuyg’usi hokim va rahbar tuyg’uga aylanganligiga ishonch hosil qilamiz:
Javobgarmiz budunyoga, insonnyatga,
Javobgarmiz biz bu kunga, ertangi kunga.
Zamonamizning ulkan shoiri Pablo Neruda aytga-nidek
«kommunist deganimiz - o ’zining butun she’riyati va butun hayoti bilan insoniyatning va insoniylikning bebaho xazinalarini asramoq va tasdiqlamoq deganimiz bo’ladi». Shayxzodaning ajoyib
ijodi mana shu ajoyib so’zlarni tasdiqlab turadi. Shu tariqa Shayx
zodaning she’ri bugungi kunning yirik ijtimoiy vazifalariga, kelajakning katta manfaatlariga hamohang jaranglaydi, ularga xuddi
sodiq bir o ’g ’londek safbasta xizmat qiladi. Shunisi ham borki,
Shayxzoda ulug’ maqsad yo’lida insonga duch keladigan qiyinchiliklardan ko’z yummaydi, ularni xaspo’shlamaydi, balki ularga
yorqin ko’z bilan qaraydi va ularni - mushkul muammolarni
ilg’or ma’rifat, tinimsiz qat’iy kurash va ongli ijodiy mehnat bilan
yengishga, hal qilishga da’vat etadi. Bu uning she’rini ayniqsa
oldtmishinchi yillar ichida juda yuqori saviyag’a, yuksak badiiy
pog’onalarga ko’targan falsafiy teranlikda, ma’rifiyserqirralikda,
realistik hayotchanlikda ayon ko’rinada.
Birovning baxtidan quvonmoq, sevinchi toshmoq uchun kishi o ’zi ruhan va ma’nan benihoya badavlat va barkamol b o ’lmog’i lozim. Agar bu ajoyib so’zlarni shoir shaxsiga nisbatan ay306
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tadigan bo’lsak, u Maqsud Shayxzoda tabiatini va fe’lini juda nafis bir jihatdan ochib bergan bo’lardi. Uning «Tovushlar» deb
atalgan keng manzarali va ma’nodor bir she’ridan kichik parcha
e’tnboringizga havola:
Umidvorman, umidvorman, muqarrar:
H ech qayerda, hech qachon
Yaxshi inson o ’Imaydi,
Unutilmaydi...
Roziman butunkurramiz uchun
B ir karra men tortsam
Barcha dardlarni
Yashamoq kerak,kurashmoq uchun!
Kurashmoq kerak buyuk g ’oyaga
Erishmoq uchun...
Geyne aytgan ekan, agar yer kurrasi darz ketsa, bu darz
shoirning yuragidan o ’tadi deb. Bu dunyoning dardi-shoirning
dardi bo’ladi deganidir. Shayxzoda esa dunyoning barcha dardlarini bir karra o ’zi chekib, buning evaziga insoniyatga faqat baxt,
quvonch, tinchlik, qardoshlik qoldirnshni istaydi. Lekin u, buning
uchun kurashmoq kerakligini yaxshi biladi va uning she’riyati kurash ohanglari bilan to ’ladi. U baxt va quvonchni kuylagan
chog’da ham, tarixning o ’chmas sahifalariga murojaat etib zulmat
bilan nur o ’rtasidagi omonsiz olishuvlarni aks ettirganda ham, bu
yuk Lenin g ’oyalarining yashovchanligi va hayotbaxshligini zavq
va hayajon bilan madh qilganda ham, chaqaloqning ilk tovushidan tortib shamollarning na’ralarigacha she’r ohangiga olib kirganda ham. Vatanning obod manzaralaridan cheksiz sevinib, xorijda hamon kapital zulmi ostida ezilgan mehnatkashlarga qizg’in
birodarlik salo.mlarini yo’llaganida ham uning misralari yaxshilik
uchun kurash histuyg’ulari bilan sug’orilgan bo’ladi! Shoir o ’z
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she’rlari, dramalari, dostonlari, publitsistik va ilmiy asarlari bilan
doimo, har dam, har qadamda uyg’oq dunyoni tinglashga da’vat
etadi.
Shayxzodaning zehni, idroki, dilbar qalbining zarblarini
o ’zida to ’liq aks ettirgan olijanob asarlari bizni e’tiqodga, mehru
muhabbatga, yaxshilikdan quvona bilishga, yaxshilik uchun kurashga o’rgatadi. Biz ajoyib inson, shoir, alloma xotirasini eslab,
e’zozlab, unga yana bnr karra chin yurakdan ta’zim qilamiz.
- Shayxzoda tirik! - deymiz!
Uning otashin, barhayot misralari uzoq-uzoqlardan aks-sado berib, hamohang yangraydi:
Io ’q, men o ’lgan emasman,
lo ’q, men o ’lgan emasman!
Yashil bargman, qishlardan muzlab so’lgan emasman!
Balkim tanim o ’lgandir, so’ngan emasovoznm, Shunqormanki, to ’xtamas bir boshlagan parvozim.
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Sanobar TO’LAGANOVA

MAQSUD SHAYXZODA
ULUG’ ADABIY SHAXSIYAT
Har qanday milliy badiiy tafakkur umuminsoniy badiiy ijod
kengliklarida yashaydi, uning havosidan nafas oladi. Binobarin,
bashariyatga daxldor yuksak ma’naviy merosni qadrlash bilan bir
vaqtda o ’rnak ola bilgan xalqning o ’zi ham bashariyat ma’naviyatining bir bo’lagiga aylana boradi.
Ulug’ ozar farzandi, o ’zbek xalqining buyuk shoirlaridan
Maqsud Shayxzoda o ’zining ilmiy va badiiy ijodi bilan o ’zidan
yirik adabiy meros qoldirgan ijodkordir. Uning xalq k o ’nglidan
chuqur joy olgan o ’lmas qo’yma satrlari, dostonlari o ’zbek adabiyotining noyob durdonalaridan biriga aylangan. O ’zbekning o ’zinikiga aylangan shoir, millat badiiy-estetik tafakkurida o ’z o ’rniga ega. Maqsud Shayxzoda deganda dastlab, jo ’shqin, samimiy
xislatlari yuzida ifodasini topgan dilkash inson gavdalanadi.
To’g ’ri, biz shoirni jisman ko’rmagan bo’lsak-da, uning yozganlari shunday hisni paydo qilish qudratiga ega. Shoir yaratgan
xalqqa ruh va kuch bag’shlovchi Mirzo Ulug’bek yoxud Jaloliddin Manguberdi kabi millatning o ’lmas qahramonlari siymosida
ulug’ shoir shaxsiyatidagi sifatiy belgalar jamlangan b o ’lsa ne
ajab. Badiiy matnida yozuvchi shaxsiyatning izlarini k o ’rish
mushkul ish emas. Har bir badiiy asarda ham ijodkor “men” ining
parchalari yashirgan bo’lib, o ’sha davrning kayfiyati, ijodkorning
inson sifatidagi kechinmalari singdirilgan b o ’ladi. Shu bois ustoz
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Shayxzodaning “men”iga bir qadar yaqinlik, uning siyratiga chuqurroq razm solish umidida mulohazaga chog’landik.
Adabiyotshunoslikda ijodkor uchun shaxsiyat masalasi hal
qiluvchi ahamiyat kasb etgan estetik kategoriyadir. Ijodkor falsafiy, tarixiy, psixologiya, adabiyotshunoslik fanlari kesimida o ’rganiladigan tushuncha sanaladi. Ijodkor yashagan davr, ijtimoiysiyosiy vaziyat, adabiy muhit, oila va shaxsiy munosabatlar turli
ko’rinishlarda badiiy asarda zuhurlanishi tabiiy holdir. Maqsud
Shayxzoda juda qaltis lahzalarni boshdan kechirgan va qiyinchiliklarga to ’la hayot tarzini yashab ijod etgan shoirdir. Ammo turmushning og’ir sinovlaridan o ’z “men”iga sodiq qola bildi. Ab
dulla Qodiriy shaxsga ta ’rif berar ekan “O ’z shaxsiyati butun
bo’lmag’on, boshqaga yeng bo’la olmaydir” deydi. Haqiqatdan
shaxsi butun bo’lmagan ijodkorning mukaammal badiiy asar yaratishi amri maholdir. Shaxsiyati butun odamgina so’zga xiyonat
qilmaydi, so’zni sotmasligi ayon haqiqatdir. X o’sh, ulug’ shoir
Shayxzoda bunga qanday erishdi? Shoir asarlaridagi ma’rifat va
millat ma’naviyati, ozodlik va erkinlik kabi insoniy qadriyatlarni
qayerdan oldi, qanday ifoda qildi va qay yo’sunda ko’rsatdi degan
so’rovlar bizni uning tarjimai holi tomon yuzlantirdi. Sababi har
qanday fenomenal hodisa o ’z o ’zidan yuz bermaydi, balki millatning, avlodning, jamyatning bir bo’lagi sifatida bo’y ko’rsatadi.
Ijodkor tarjimai holini uning o ’zi yaratgan asarlari bilan uzviy bog’lab o ’rganish adabiyotshunoslikda masalaning biz shu
kungacha e’tibor qilmagan jihatlarini anglashimizda muhim vosita vazifasini bajaradi. Biografik metod asoschisi Sent-Byov: “Har
qanday badiiy asar bu so’zlayotgan shaxsdir, shaxs yoki insonni
asaridan ayro tushunmaslik kerak”, deb aytganidek ijodkor hayoti
va ichki dunyosidagi iztirob va kechinmalar uning har bir asarida
iz qoldirishi aniq. Aslida, badiiy asar bu ijodkor tafakkuri nusxasining ko’chirmasidir. Ijodkor ham tirik jon, biologik, sotsiologik
mavjudot. Ruhshunoslarning ta ’kidlashlaricha, bola asosiy so’z
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zahirasini besh yoshgacha to ’plab, qolgan umri davomida esa shu
xazinani hayotda qo’llab, izlanganlar esa boyitib boradi. “Yoshligingda olganing toshga yozganing”, - deb bejizga aytishmaydi.
Shunday ekan, bola tarbiyasida asosiy o ’choq: oila va uni o ’rab
turgan muhit hisoblanadi. Buyuk rus shoiri Pushkinning enagasi,
Oybekning bobosi, H.Olimjon, Ch.Aytmatovlarning buvilari
bo’lajak ijodkorlar iste’dodining uyg’onishi, ma’naviy “zahira”
yig’ishi, dunyoqarashi shakllanishi hamda ularning aniq maqsad
sari yo’nalishlarida, kamarbasta bo’lishgan. Shayxzoda o’sgan va
ulg’aygan oila unga kamolat maktabi o ’rnida xizmat qilganligi
shubhasizdir.
Har bir avlod, oila, shajaradan ulkan va buyuk zotlar yetishib chiqib, ular o ’z qavmi orasidan tanlangan iste’dodning shakllanishda unga quvvat berib turuvchi quvvat manbai vazifasini bajaradi. Bu shunday ulkan va ulug’vor tarixiy voqelikki, uni birdan
anglash ancha mushkul ish. K o’z ilg’amas ushbu voqelik buyuk
vaqt izmida asta-sekinlik bilan yuz berib, bunday hayotiy va
tabiiy jonli jarayonning o ’zimiz sezmagan, bilmagan holda jonli
guvohi bo’laveramiz. Ular xalqning ulkan ruhidan ruhlangan, kuchidan kuchlangan, falsafasidan faylasuf bo’lgan zotlardir.
Bunday zotlar hayotda bobo-buvilarimiz, ota-onalarimiz,
amma-xolamiz, yana kimdirimiz shaklida namoyon b o ’ladi. Ular
asosiy maqsad sari yo’naltiruvchi kuch sanalib, boladagi nasliy,
atoiy qobiliyatni oroyishlab, Yaratgandan in’om etilgan iste’dodga o ’ndirgi - “tomizg’i solish” kabi ulkan yumushni o ’z yelkasiga
oladi. O ’ndirgi - millat tili, dini, tarixi, falsafasi, m if afsonasi demakdir.
Oiladagi yoshi ulug’ nuroniylarimiz, ota va onalar farzandiga millat tarixiy tafakkurini, m if va afsonalarini, xalqning betimsol falsafasini bola qalbiga maxsus raqam orqali joylaydi. Bu
shifrlar bola ongida millatning mangu DNKsi vazifasini bajaradi.
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Ulug’lardan biri “inson tafakkuri “qora quti” vazifasini” bajaradi
deganda juda haq, edi.
Maqsud Shayxzoda hayotini o ’rganishda uning o ’zi tomonidan tartibga keltirilgan tarjimai hol va atrofdagi tanish bilishlarining xotiralarini kuzatdik. Birinchidan, shoir yashagan va ijod
etgan davrni e’tibordan qochirmaslikni ta ’kidlab o ’tish joiz. Ikkinchidan, akademik N.Karimovning qayd etishicha shoir o ’z tar
jimai holidagi hayotiy faktlarini turlicha talqin qilgan. Uchinchidan, sho’rolar davrida yashagan shoir o ’z biografiyasini davr talabiga moslagan bo’lishi aniq va ishonarli hol. To’rtinchidan bu yillar g ’oyabozlik va mafkura hukmron palla hisoblanib, adabiyot
sa’nat o’z maqomidan ajralib, faqatgina mafkuraning dastyori
bo’lib xizmat qilgan. Shu bois ham shoir biografiyasidagi ayrim
faktlardan ko’z yumib o ’tgan bo’lishi mumkin. Muhimi bu davrda haqiqatni aytishdan ko’ra aytmaslik zaruratga aylangan edi.
Shuning uchun shoir siyratini o ’zining yozganlari orasidan
qidirish, uni ruhan his qilish, anglash adabiyotshunoslik oldidagi
vazifalardan biri ekanligini unutmaslik lozim.
Shoirning otasi M a’sumbek zamonasining ma’rifatli insonlaridan biri bo’lib, asli kasbi tabib bo’lishiga qaramay, Og’dosh
shahrida yangi usuldagi maktabni tashkil qilgan ziyolilardan biri
bo’lgan. M a’sumbek Peterburg universitetining tibbiyot fakultetini tugatgan. Onasi Fotimaxonim ham Tiflisdagi xotin-qizlar gimnaziyasini tugatib, zamonasining ilm-fan asoslarini egallagan savodli ayol bo’lgan. Ularning besh farzandi bo’lib Maqsudbek
kuchli xotira va shijoatliligi bilan boshqalardan ajralib turgan.
Manbalarda shoirning enagasi Saboxonim haqida ba’zi bir ma’lumotlar ham borki, bu ham o ’z navbatida shoirning dunyoni anglashida qo’l kelgan bo’lishi ehtimoldan xoli emas.
U jadid ma’rifatparvarlari tomonidan ochilgan “rushdiya”,
“usuli savtiya” va “dorul urfon” maktablaridagi
ta’lim sistemasi asosida ustozi Muxtor Afandizoda qo’li ostida
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o ’qiydi. Shoir o ’qigan boshlang’ich maktabda din ilmlaridan tortib, “husni ahloq” kabi darslar o ’tilgan. Demak shoirdagi ma’rifat
nuri ota-onasi bilan bog’liq bo’lib, ular xalqqa xizmat ko’rsatishi
bilan o ’g ’liga namuna bo’lishgan. Millat va ma’rifat dardi shoirga
ota-onasidan meros bo’lib o ’tgan, munosib farzand ulardan ulgu
olgan. Ammo murakkab tarixiy jarayon va soxta haqiqatlar davrida yashab ijod etgan shoirga mana shu adolatparvarlik ruhi unga
ko’p tashvish keltirgan. Uning halolligi, millatparvarligi, fikrda
sobitligi hukmron dorilar manfaatiga to ’g ’ri kelmay, shoirning
yo’llari kesiladi, tuhmat toshlari otiladi. Sho’rolar davrida shunday vaziyat yuzaga keldiki, odamlar bir-birini sotish evaziga o ’z
hayotini saqlab qolishga harakat qilardi.
Bu davrda o ’zbekning ziyolilari og’ir sinovlarni boshdan
kechirdi. 30 yillar o ’zbek ijodkori og’ir sinov davri bo’ldi. Shaxs
tushunchasi zavol topdi, poymol etildi. Shaxs imkoniyatlari qo’ldan ketdi. Hamma bir xil o ’ylashi, bir xil fikrlashi, bir xil yozishi
shart qilib qo’yildi. Milliy g ’urur qadrsizlandi. Adabiyot asl
ma’nosida shaxsdan ayrildi. Dastlab millat gullari bo’lmish ziyo
lilari ommaviy ravishda qatag’on ya’ni reperissiyani, keyinchalik
esa shaxsga sig’inish yillarida ikkinchi marta qirg’inga uchradi.
Millat fojiasini anglab yetgan fikrli ijodkorlar birin ketin izsiz
yo’qotildi, safdan o ’chirildi.
Shayxzodani taqdir mana shu ikki hodisa orqali chig’iriqdan o ’tkazdi. Davr taqozosi tufayli ijodkorlar imon va vijdon qarshisida yuzma yuz kelishadi. Ammo tahlikali qaltis lahzalarda yashab ijod etgan shoir haqiqiy ziyoli sifatida o ’z “men”ini omon
saqlab qoliga erishadi.
Manbalardan ma’lum bo’lishiga ko’ra ko’pchilik ziyolilarimizga omonat imoni pand beradi. Ammo Shayxzoda bunday tahlikalardan imoniga sodiq holda o ’tadi. Shayxzoda bilan bir davrda
o ’tirgan nobakor shaxslar shoirga malomat qilib, o ’zlarini asrash
maqsadida unga, ishonchga xiyonat qiladi. Ammo shoir ularga
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ta’na qilmay, bag’rikenglik qiladi. Shoirning “Y o’q men o ’lgan
emasman” she’ri yozuvchi hayotining muhim konsepsiyasini
ko’rsatuvchi manba bo’lib xizmat qiladi.
Yo ’q, men o ’lgan emasman!
Yo ’q men o ’lgan emasman!
Umrim buyukpiyola, hali to ’lgan emasman,
M en yashayman bolamda, ekib qo ’y gan dalamda,
Dami sinmas qilichda, o ’chi o ’chmas qalamda.
She’rda shoirning umidi “sinmas qilich” va “o ’chmas qa
la m d a singdirilgan. Haqiqatdan ham shoir bashorat qilgandek,
uning qalamini hech kim o ’chirmaydi, balki bashariyat hofizasida
yog’du sochib, millat badiiy tafakkurida yorqin iz qoldirgan. Ab
dulla Qodiriy bilan bog’liq so’roq savollarga Shayxzoda domla
qo’rquvni ortga surib, halollik va xolislik bilan guvohlik beradi.
K o’pchilik Qodiriyning nomini aytishga qo’rqib turganda u vijdoniga qarshi bormay, rost gapirib, yozuvchining xotirasiga hurmat
bildiradi.
Qodiriy hayoti bilan bog’liq manbalarda Shayxzoda hovlida
bir nechat odam bilan gaplashib turgan paytda kimdir unga “nega
bular bilan so’zlashayapsiz, ular sizga tuhmat qilgan odamlarku?” deydi. Shunda Shayxzoda o ’ylanib turib befarq holda “
qo’yavering, bular ojiz odamlar” deydi. Bu katta shaxsiyatning raqibiga bergan bahosi.
Bu ham Shayxzoda shaxsiyatidagi muhim sifatlardan biri
ekanligini ko’rsatuvchi fakt hisoblanadi. Bir vaqtlar Toshkentga
surgun qilingan shoir O ’zbekistonni vatan deb bildi. Qirg’in yillarida ham yurtga qaytishni, xatardan qochishni o ’ziga ep ko’rmadi.
O ’zbekning o ’ziniki bo’lib qolgan shoirni xalq alqadi, e’zozladi,
hurmatini joyiga qo’ydi. Y a’nikim, elni siylagan, yerda qolmaydi.

314

İki xalqın oğlu
M aqsud Şeyxzadə

Tozagul MATYOQUBOVA
filologiya fanlari nomzodi Alisher Navoiy nomidagi
ToshDO ’TAU dotsenti
OBRAZLI IFODA VA RUHIY
KECHINMA UYG’UNLIGI
M a’lumki, she’riyat voqelikka nisbatan ehtirosli munosabatni ifodalashi, his-tuyg’u va kechinmalarni ta ’sirchan aks ettirishi
bilan so’z san’atining boshqa turlaridan ajralib turadi. Undagi har
bir obraz, detal va tasviriy vositalar ruhiy kechinmalarni aks ettirishga yordam beradi. “H ar bir yangi she ’r - yangi bir hodisa.
Demak, uning o ’z tabiati, o ’z kechinmasi, o ’z obrazlar jilvasi
mavjud. Shunday ekan, umuman she ’riyatning barcha sehrli, nozik qirralarini to ’la qamrab olish mumkin emas" . Har bir she’rning o ’z tabiati, obrazlar olami, kechinmasi b o ’lsada, badiiyatning
shunday umumiy qonuniyatlari ham borki, ular she’riy asar haqida universal tasavvur hosil qilishga yordam beradi.
Adabiyot tarixida ko’plab yetuk ijodkorlar ruhiy kechinma
va tuyg’uni ta ’sirchan yoritishda so’z san’ati va u bilan bog’liq
bo’lgan tushunchalardan badiiy obraz sifatida foydalanganini
ko’rish mumkin. She’r, qalam, qalamdon, siyoh, siyohdon, qog ’oz, davot va boshqa obrazlar turli-tuman badiiy maqsadlarda
keng qo’llanilgan. Jumladan, g ’azal mulkining sultoni Alisher
Navoiy ilohiy ishq o ’tini raqam aylar ekan: «S o ’zdin kuyar qa
lam, qurur qora, erir davot», deb yozadi. Shoir «qalam», «siyoh»,1

1 Sarimsoqov B. lirikada badiiy tafsil // O’zbek tili va adabiyoti, 1992, №5-6,
10- b.
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«davot» tushunchalari yordamida g ’oyat mubolag’ali tasvir yaratishga erishadi, ma’naviy-ruhiy kechinmani bor emotsional qudrati bilan tasvirlaydi. O ’z iqtidori, badiiy qobiliyati, ijodiy merosining ko’lami, milliy adabiyot va madaniyat oldidagi xizmatlari jihatidan Alisher Navoiydan keyingi yuksak o ’rinda turishi e’tirof
etilgan1 Muhammad Rizo Ogahiy «qalam», «qalamdon», «juzvdon», «qog’oz», «davot» singari obrazlarga faol murojaat etadi.
Ogahiyning «Qalamga xitob», «She ’riy madhal» singari g ’azal va
masnaviylarida o ’shanday baytlarni kuzatish mumkin. Ularda Oyning alohida iltifot ko’rsatib, shoirga davotu qog’oz tutishi, Atorudning qalamini yo’nishni odat qilishini istab qolgan xayolotning
yuksak ufqlariga ko’tarilgan onlarini uchratish mumkin: “ Yonimda Atoruding hamisha, Qilsin qalamim yo ’norni pesha”, - deya
falakka murojaat qiladi Ogahiy.
Shota Rustaveli esa o ’zining «Dostonlarda bilinadi shoirlarning a’losi», - degan e’tiqodida sobit turib yaratgan «Y o’lbars terisini yopingan pahlavon» asarida go’zal Tamarani ta ’riflar ekan:
“Aqiq ko’zning qo’llaridan siyoh ichdi qalamim, Nishtar kabi
yuraklarni tilsin kuyim-alamimV”1 - degan misralarni bitadi.
K o’rinadiki, turli davr va sharoitda yashab ijod etgan shoirlarning
asarlarida badiiy ijod va u bilan bog’liq tushunchalar ruhiy kechinmalarni tasvirlashda, xayol va tafakkur ufqining bepoyonligini aks ettirishda mahorat bilan istifoda qilingan.
Mumtoz adabiyot an’analarini ijodiy davom ettirgan Maqsud Shayxzoda she’riyatida ham bunday obrazlarni k o ’plab uchratish mumkin.
Maqsud Shayxzoda she’riyatida ham siyohdon shoirning
yaqin sirdoshi va hamrohi sifatida inkishof qilinadi. Shoir siyoh-12
1Karimov G’., Dolimov S. Muhammad Rizo Ogahiy (So’zboshi) Ogahiy.
Asarlar. 6 jildlik. 1-jild. - Toshkent: Adabiyot va san’at, 1971, 5 b.
2 Shota Rustaveli. Yo’lbars terisini yopingan pahlavon. Toshkent: «Fan»,
1959, 8 b.
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donga alohida she’r bag’ishlab, unga bo’lgan cheksiz ehtiromini
mahorat bilan tasvirlaydi. Uning «Siyohdonim» she’ri shunday
boshlanadi:
Qora ko ’z oshnam, eski sirdonim,
Hamisha mo ’ralab boqasan menga.
Birga ko p ishladik, ey siyohdonim,
Uxlamay-uxlamay o ’xshabsan tunga1.
Shoir lirik qahramoni siyohdon bilan k o ’p yillardan beri yaqin. Uning uzoq vaqtlardan buyon birga ishlab kelayotgan “qora
k o ’z oshna”si “m o ’ralab boqadi”, uyqusizlikdan iztirob chekadi.
Illo, siyohdon - “eski sirdon» ham. Bu sir yaqin hamdamgagina
ochiladigan siyohning imkoniyatlari, idishning quduqqa mengzalishidan tashqari, uning Shayxzoda bilan ko’pgina tunlarni bedor
o ’tkazganligi bilan ham bog’liq. K o’rinadiki, siyohdonga yaqin
sirdosh sifatida alohida ehtirom bilan munosabatda bo’lishda
Shayxzoda hamda G ’afur G ’ulom tuyg’u-kechinmalarida talay
mushtaraklik va o ’ziga xosliklar kuzatiladi.
Shayxzoda nazdida baytlardagi har bir harf va nuqta siyoh
don mehnati, peshona teridan tomgan qatradir. «Sen bilan o ’rtada
bor xotiralar» satri lirik «men»ga siyohdonning qanchalik e’zozli
ekanligini ko’rsatadi.
Shu uzoq yillarda qora chashmangdan
Oqqan siyohlarni o ’lchasak agar,
Qo ’llasam klassik mubolag ’a mann,
D er edim: “Teng kelar Qora dengizga ”.

1 Shayxzoda M. Asarlar. 6 tomlik. -T.: 1. She’rlar. -T.: Badiiy adabiyot, 1969.
15- bet.
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Shoirning mahorati shundaki, yillar davomida sarflangan siyohni o ’lchamoq uchun mumtoz adabiyotga xos mubolag’ali tasvir usuliga murojaat qilib, uzoq yillar davomida sarf qilingan siyoh miqdorini Qora dengiz suvlariga mengzaydi. Bunda sarf qi
lingan siyohda shoirning butun biografiyasi, sog’inch-armonlari,
orzu-intilishlarini ham ko’rish mumkin bo’ladi. Shu ma’noda
Shayxzoda qalamidan to ’kilgan har bir qatra siyohda qalbining
sadolari, yurak tug’yonlari mujassam ekanligi his etiladi.
Siyohdon bilan bog’liq ravishda shoir ijod jarayoniga o ’ta
mas’uliyat hamda talabchanlik bilan yondashish lozimliga haqidagi fikr-mulohazalarini ilgari suradi. «Siyohdon zaminga bizmiz
javobgar, Yo ’qsa ikkimizga haqli gap tegar» kabi o’rinlarda shoir
o ’zining ijodkor sifatidagi burchi va mas’uliyatini bir lahzaga
bo’lsada unutmasdan ijod qilganligi oydinlashadi. Zero, Shayx
zoda ijodiy merosining mangulikka daxldorligi aynan ana shu
mas’uliyatni anglab qalam tebratishi bilan bog’liqdir.
Siyohdon obrazi G ’.G’ulom she’riyatida ham uchraydi. Yozuvchi Said Ahmad «Billur siyohdon» nomli xotiralarida G ’afur
G ’ulom siyohdonni naqadar e’zozlagani, yangi siyohdon sovg’a
qilgan ukrainalik shoirga alohida ehtirom ko’rsatgani haqida to ’lqinlanib yozadi.1 Hatto, Oybekni ham o ’ziga maftun etgan G ’afur
G ’ulom siyohdoni she’rlarida ham ta ’riflangandir. Ehtimol, bu
aynan o ’sha sovg’a qilingan siyohdon emasdir. Balki u shoirning
bir umrlik hamrohi, beg’ubor fikr-tuyg’ulari ifodasining yaqin
yordamchisi, o ’z vujudidagi siyohni qatra-qatra sarf etib, ijodiga
ko’makdosh bo’lgan do’sti ma’nolarida tushunilmog’i kerakdir.
Shoir «Siyohdon» she’rida yozadi: “Siyohdon, azizim, qora ko ’zligim, Qora tunlar aro yorigan ko ’zg u ”2. «Azizim»,«qora ko ’zligim» deya e’zozlanayotgan siyohdon shoir armonlarining ushali1 Said Ahmad. Billur siyohdon. “Jahon adabiyoti” jurnali. 2003. № 5, 25- b.
2 G’.G’ulom. Mukammal asarlar to’plami. 12 jildlik. J.2. - T.: Fan, 1984. B.132
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shi sababchilaridan biri bo’lib, ijod mahsullarida uning ham munosib hissasi bor. Olamga dong taratgan shoir dilidagi armonlari
ushalganda, siyohdonini unutmaydi. Fikrlaridagi tiniqlikni ifoda
etishda munosib hissa qo’shganligi bois shoir siyohu siyohdonga
omonlik tilaydi. Bu shunchaki siyohdon yoki oddiygina bir siyoh
emas. Shoirning ardog’ida: «Qalbimda qaynagan qip-qizil qonim »,- deya mubolag’ali tarzda sifatlanayotgan «siyoh» lug’aviy
ma’nosidagi «qora»lik sifatini yo’qotadi. U endi she’r bitish
uchun yoxud maktub yozishga mo’ljallangan shunchaki rangli suyuqlik emas, aksincha, shoir dilining izhori, ko’ngil talpinishlarining ramzidir. Bunda siyoh shoir dilining pokizaligi, sofligi, ko’ksidagi shiddatning qaynoqligi, tomirlaridagi qonning jo ’shqinligidan rang olgan holatda tasavvur etiladi. Binobarin, uning suyuqligi ham mantiqan tushunarli bo’ladi. Shoir yozadi:
Ulug ’ja n g kunlarin yozar chog ’ida
M ardlarning qonidek daftarga tomding.
La ’nati m a l’unlar nomin yozganda «Men qora emasman!» dedingu tonding.
Ezgulikni ulug’lab, razolatni tanqid qilgan shoirning bu
she’rida ham aksar bitiklariga xos siyosiy-mafkuraviy o ’tkirlik,
ritmdagi mardonalik, poetik nutq ohangidagi dadillik, hayot hodisalarini keng ko’lamda qamray bilish, ijtimoiy muammolarga keskin qutbiy munosabat bildirish, estetik idealiga qattiq ishonch kabi jihatlar o ’z ifodasini topgan. Insoniyatning fashizmga qarshi
kurashini «ulug’jang» deb ta’riflayotgan shoir qabariq obrazlar
bilan she’riy nutqni boyitadi. Shu orqali tasvir ob’ektiga b o ’lgan
munosabatini ifoda etgan G ’afur G ’ulom daftar sahifalariga tomayotgan har qatra siyohni mardlarning qoniga mengzaydi.
Agar shoirning hayotiy hodisa mazmuniga real voqelikdan
kelib chiqib urg’u berayotgani nazarda tutilsa, G ’afur G ’ulomning
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ikkinchi jahon urushi maydonlarida jon olib, jon berayotgan
o ’g ’lonlarga astoydil hamdardligi-yu, « la ’nati m a l’unlar»ga ulkan nafrati singdiriganligi oydinlashadi. Shoirning qalbidagi qipqizil qaynoq qon bilan «siyoh»ning aynanlashtirilgani nazarda tutilsa, siyohning yomonlar - qoralar nomini yozishdan bosh tortib:
«Men qora emasman», - deyishga to ’la haqi borligi anglashiladi.
G ’afur G ’ulom har bir misra shebrni yurak qoni bilan yozishini, ya’ni o ’zining «qalam», «qog’oz», «siyoh»ga mas’uliyat bi
lan yondashishi zarurligidan so’zlaydi. Demak, u ifoda go’zalligi,
fikr samimiyati, tuyg’ular haroratining kuchi, badiiy asar yashovchanligining talabi - shoirona qalbdan, dil tubidan oziqlanishida
deb bilgan. O ’zi ham she’riy matn jozibasiga alohida e’tibor bilan
qaragan.
U iyhom san’ati vositasida o ’z davridagi ijtimoiy adolatsizlikka, subutsizlikka ishora qiladi. «Oqni qora qilmoq»ning ikkin
chi ma’nosini anglash orqali nafaqat shoir yashagan davr nohaqliklari, balki hamisha ham o ’z tilaganicha ijod qila olmagan,
bo’g ’iq muhitda ma’naviy-ruhiy iztirob chekkan shoirning qalb
olami, dunyoqarashini ham tasavvur etish imkoni tug’iladi. Bunda
G ’afur G ’ulom shoirlik a’moli va e’tiqodga sadoqat haqida kuyinib so’zlagan, dil daftari sahifalarini ochgandir.
G ’afur G ’ulomning “Yangi ishq” she’rida “S h e ’r” va
“Shoir” tushunchalari poetik kashfiyot darajasiga ko’tariladi.
Mazkur poetik obrazlar vositasida shoir she’rdagi har bir hijo
shoirning yurak qoni bilan yaratilishi, tashbeh, qofiyalar she’rning
muhim unsuri ekanligini badiiy jilolantiradi. She’rning o ’ziga xos
tomoni shundaki, shoir unda o ’z ko’z qorachig’i, o ’tli yoshligi
butun mazmuni bilan she’riga ko’chishini istaydi. K o’z qorachig’iga jo bo’lgan so’nmas muhabbat jilvasi poetik misralarga
ko’chishi, har bir she’r dard bilan, sevgi bilan yozilishini istaydi.
Bu jihatdan ushbu misralar alohida e’tiborga molikdir:
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B a ’zan etak tutqizmas - she ’r sevimli yor...
Hunarimga bo ’laman shunda ko ’ngilsiz.
Arazlashib qolaman, biroq bu qiliq Oshiqning istig ’nosi kabi mantiqsiz1.
Biz mazkur satrlarda tuyg’u-kechinmalar o ’zining yuksak
cho’qqisiga ko’tarilganini ko’ramiz. Zotan, unda lirik qahramon
oshiq, she’r esa ma’shuqa sifatida tasvir etilib, bu she’rni go’yo
jonli bir inson singari gavdalantirishga yordam beradi. U oniy lahzalarda she’r bilan arazlashib, o ’z hunariga ko’ngilsiz bo’lib qoladi. Biroq bu - vaqtinchalik holat. Shu bois ham holatlar tezda almashinib, bir zumda o ’z qilig’i o ’ziga ham erish tuyula boshlaydi.
Chunki xuddi oshiq-ma’shuqlar bir-birining ko’ngil mulkiga yo’l
topishgani singari, shoir va she’r o ’rtasida ham yechimsiz ziddiyat bo’lishi mumkin emas.
Anglashiladiki, she’r va shoir obrazlari g ’oyatda shaxsiy
xususiyatga ega bo’lmish ijod jarayoni, ilhom onlari bilan bog’liq
tuyg’u-kechinmalarni nafis poetik aks ettirish imkonini bergan.
Ayni paytda G ’.G’ulom ijodiy labaratoriyasining ich-ichiga kirib
nazar tashlash, harakatdagi ijodiy lahzalarni kuzatishga yo’l ochgan.
Taniqli o ’zbek shoiri Usmon Nosirning “Yana sh e ’rim ga”
She’rida shunga o ’xshash ifodalar kuzatiladi: “Butun umrim sening bo y’ ningda, Saharda qon tupursam, mayli, M en - M ajnunman, sh e ’rim, sen - L ayli!”2 Ushbu she’rda shoir - Majnunya’nioshiq, she’r - Layliya’ni ma’shuqa sifatida ta’riflanadi. Bun
da Layli va Majnun sevgisi Güney Azərbaycan ishoraqil ishorqali
shoir badiiy ijodning ilohiylik kadaxldorligi gaur g ’uberadi. She’r
1 G’.G’ulom. Mukammal asarlar to’plami. 12 jildlik. J.l. - T.: Fan, 1984. B.133
2 Usmon Nosir. Tanlangan asarlar. Ikki tomlik. -T.: Adabiyot va san’at, 1969.
1- t, 169- b.
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gabo’l gancheksiz mehr-muhabbatini, samimiyatini talmeh san’ati
vositasi data’sirchani foda etadi.
G ’afur G ’ulomning yuqoridagi she’rida Usmon Nosir lirik
qahramoni tuyg’ulari bilan muayyan mushtarakliklar mavjud.
Avvalo, harikkala shoir she’r va shoirni oshiq-ma’shuqlik tarzida
idrok etishorqali she’rga munosabatini ifodalayolgan. Oshiqma’shuqlikni ifodalashdae saha shoiro’z yo’lidan borgan, o ’ziga
xosiqtidore gasiekanliginin amoyoneta olgan. Usmon Nosir butun
umrini shu yo’lda fido qilishga tayyor. G ’afur G ’ulom lirik qeyriadi hadisələr ramon isa she’rni jonli bir in sonsingari harakatda
gavdalantiradi.
U ba’zi da she’r bilan arazlashib qoladi va bunday paytlarda
o ’z hunariga ko’ngilsiz bo’lib qoladi. Biroq bu vaqtinchalik holat.
Keyingi satrda esa bu qilig’i shoirning o ’ziga ham erish tuyuladi.
Chunki oshiq ma’shuqlar bir-biri bilan, albatta, til topishib ketadi.
Maqsud Shayxzodaning «Shoir» she’rida shoir poetik obrazi ijod va ilhom onlari bilan bog’liq tarzda yaratiladi. Sokin
kech shoir uchun o ’z-o’zi bilan sirlashadigan ilhom va ijod oni.
Kechalari yolg’iz kezadigan lirik qahramon shalolaning sirli-sehr
li sharqiroq ovoziga maftun bo’ladi, tevarak-atrofdagi go’zallik
uni o ’ziga chorlaydi. She’rdagi tabiiylik va sevgi tasvirlari bevosita ana shu tuyg’ular mevasidir. Lirik “m en” yangi she’r yaralishini “sevgilar bog’idan gul uzish” deb biladi. Chunki shoir - yaratuvchi va bunyodkor kuch, sokin tun manzaralarini daftariga
naqshlaydigan kashfiyotchi. Ne-ne muhabbatu hijron, sevgiyu sadoqat izhorlariga guvoh suvlarga termulib, oshiqlar dardi, dil izhorlari, muhabbat va ehtiros lahzalarini ruhan kechinadi. Natijada,
dilga mehmon bo’lgan rangin tuyg’ular she’r bo’lib tilga ko’chadi. Endi bu shunchaki satrlar emas, balki olam go’zalligi, asrlar
nidosi, jilg’alarning shildirashi, shamollarning sarrin sadolari, sevishganlarning dil izhorlariga payvasta oshiq shoirning qaynoq
dardlari, dillarni dillarga bog’lovchi qo’shiq bo’lib jaranglaydi.
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Shu bois Shayxzoda “D o ’stlarga hikmatdan guldasta tut”moq
baxtiga noil bo’lganligidan mamnuniyat tuyadi:
Sen goho kechalar yolg ’iz kezasan,
Shalola bo ’y ida sirlar sezasan,
Sevgilar bog’idan gullar uzasan.
...Kechayozganingni, ey q izg ’in oshiq,
Ertasi el aytar bamisli qo ’shiq1.
Shayxzodaning “S h e ’rchin g o ’zallik singlisi ekan... ” she’ri
mantiqiy jihatdan yuqoridagi fikrlarning davomidek taassurot
qoldiradi. Bunda shoir badiiy so’zning qudratini chuqur anglagan
holda she’rning inson ma’naviy olamiga ta ’sirini yuksak sanaydi.
She’riyatga oshno bo’lmagan qalblar tonglardan bebahra kunga,
yulduzlar charaqlamaydigan oqshomga, qushlar sayrog’idan
mahrum bahorga o ’xshatiladi. O ’ziga xos poetik jilolantirilgan
she’rning ruhida nafis tuyg’ularni tuymaydigan inson zotiga nisbat achinish hissi yetakchilik qiladi. “S h e’rsiz k o ’chani tole
qarg’agan, Bu joyda sevgining manzili bekik... ” singari misralar
da ezgu insoniy sifatlarga ega nozik sezimlar sohibi olqishlanadi.
Aytish mumkinki, chinakam go’zallik odam bolasining botinidan
izlanishi jihatidan Shayxzoda lirik qahramoni G ’.G’ulomning
“G o ’zallik nim ada?” She’ridagi mehnat kishisidan ancha ilgarilab ketadi:
Bechora odamlar, bilmaski ular,
She ’r chin go ’zallik singlisi ekan.
H ar kimki u bilan sevishsa agar,
H usniga chiroylar qo ’shilar aynan.

1 Shayxzoda. Boqiy dunyo. She’rlar. Dostonlar. Drama. -T.: Adabiyot va
san’at, 1988. 81- бет.
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K o’rinadiki, G ’afur G ’ulom va Shayxzoda ijodidagi o ’zaro
yaqinlik va badiiy-estetik qarashlaridagi individuallikni ijod onlari, ishq va oshiqlik kechinmalarining nafosat zavqini tuymoq bi
lan bog’lab talqin etilishi jarayonida ham kuzatish mumkin. G ’a
fur G ’ulom she’r va shoir, ijod va ilhom bilan bog’liq qarashlarini
oshiq-ma’shuqaning arazi, istig’nosi tarzida obrazli holda aks ettirgan, go’zallikni mehnat bilan bog’lab ijod mashaqqati va
mas’uliyatini anglagan. Shayxzoda bu holatni botiniy kechinmalarga diqqat qaratish, tabiat va inson munosabatlari mushtarakligi,
qalbida bir dunyo ilhom mujassam lirik qahramon dardlarining
kitobxon tuyg’u-kechinmalariga hamohangligi, nozik kechinmalar sir-sinoati, sezimlar rang-barangligi bilan bog’lab ifodalaydi.
So’zning manguligi, haqiqiy ijod namunalari boqiyligi, adabiyotning inson ma’naviyatini yuksaltirishdagi o ’rniga urg’u beradi,
she’rdagi go’zallik tuyg’ulari insonlar qalbiga ko’chishini istaydi.
Demak, har ikkala ijodkor she’riyatidagi o ’zaro uyg’unlik va o ’ziga xoslik ular dunyoqarashi, uslubiga xos yetakchi xususiyatlar,
poetik mahorat masalalari bilan chambarchas bog’liqdir.
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Hulkar OLIMJONOVA
Filologiya fanlari nomzadi, dotsent

FIKR TORLARI
She’riyat, dramaturgiya, fan - inson tafakkurining bu uch
qirrasi Shayxzoda ijodida birlikda namoyon b o ’ladi. Shoirning
poetik asarlarini o ’qir ekanmiz, ularning muallifi olim ekanligiga
ishonamiz. Dunyoni ko’ra bilishda, idrok etishda, tarix sahifalarini jonlantirishda bu ayniqsa ko’zga tashlanadi. O ’zbek poeziyasining falsafiy chuqurligini, fikriy teranligini biz Shayxzoda ijodisiz
tasavvur etolmaymiz.
Shayxzoda dramaturgiyasining yetakchi xususiyati - tarixga murojaat, tarixni yoritish edi, buni biz uning poeziyasida ham
ko’rishimiz mumkin. Tarixga qiziqish ilk she’rlaridan tortib
so’nggi poemalariga, siyosiy lirikasiga ham xosdir. Shoir o ’tmish
bilan zamonasini taqqoslab, yangi zamonni madh etadi, o ’z muhabbatini, g ’ururini ifodalaydi.
Bu prinsip ayniqsa shoirning “Toshkentnoma” poemasida
yaqqol ko’zga tashlanadi.
H ar kim o ’z shahrida qo ’y gan esdalik,
Yo daraxt, yo farzand, ko p’ rik, yo misra.
Yo qo ’shiq, yo dori, maktab, soqchilik,
Xulosa: dunyoda bironyaxshilik...
Toshkent va toshkentliklar haqida doston yozib, Shayxzoda
ham o ’zbek xalqi xotirasida yaxshi esdalik qoldirib ketdi. Doston
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18 bobdan iborat. Shoirning boshqa dostonlarida b o ’lgani kabi bu
dostonda ham yagona voqea tasviri yo’q. Har bir bobda tasvirlangan ayrim epizodlar bir-biriga salmoqli bir g ’oya orqali mantiqan
bog’lanadi. Bu holni biz Mirtemirning “Surat” poemasida, V.Mayakovskiy, A.Tvardovskiy, N.Gribachyovning ba’zi dostonlarida
ham uchratamiz. Shayxzoda ayrim epizodlarni, lavhalarni biror
muhim fikr yoki lirik qahramon obrazi orqali birlashtiradi.
“Toshkentnoma” - lirik-falsafiy poema. Uning qahramoni
Toshkent, toshkentliklar va shoirdir.
Dostonning har bobi Toshkent tarixining ayrim sahifasini
jonlantiradi. Toshkentning “ming yillar qa’riga cho’mgan qissasin”, xalqning huquqsizligini, elning zahmatlarini “toshlar aytardi,
kirsaydi tilga!”
Lekin ming yillar davomida qullik kishanlari ostida yashagan bo’lsa ham ajoyib madaniyat yarata oldi, milliy g ’ururini,
qadr-qimmatini saqlab qoldi.
Toshkentlikning isyonkor ruhi
O ’n oltinchi yilda balqidi,
Yerga tushdi erkning urug’i,
Urug ’ ekkan bog ’bon xalq edi.
Shoir dostonida O ’zbekistonning Rossiyaga qo’shilishi,
uning ahamiyatini jonli lavhalarda tasvirlaydi, rus va o ’zbek mehnatkashlarining inqilobdan ilgari ekspluatatorlarga qarshi kurashini, barcha g ’alabalarimizga zamin bo’lgan xalqlar do’stligini shoirona ifodalaydi.
Lekin san’atkor ko’hna tarixga murojaat qilar ekan, buni faqat tarix uchun qilmaydi. Bugungi saodatli kunlarni tarix bilan solishtirib, sotsialistik Toshkentning qiyofasini, qo’lga kiritilgan
g ’alabalarning buyukligini yana bir bor ta’kidlaydi.
Poemada shoir Toshkentning bugungi jamolini realistik lav326

İki xalqın oğlu
M aqsud Şeyxzadə
halarda tasvirlaydi. Toshkent ko’chalari, xiyobonlari, maydonlari,
teatrlari, bu ko’cha va maydonlardan o ’tib ketayotgan toshkentliklar ko’z o ’ngimizda gavdalanadi.
Shoir Toshkent biografiyasini hikoya qilar ekan, o ’zini
toshkentlik ekanidan behad quvonadi, do’stlari, tanishlari haqida
g ’urur va zavq-shavq bilan gapiradi.
Poema chuqur falsafiy umumlashmalarga juda boy. Ayniqsa, uning so’nggi bobidagi shoirning Vatanga bag’ishlangan yurak so’zlari o ’quvchini g ’oyat hayajonlantiradi va poemaning asosiy pafosini tashkil etadi:
“V atanningm a’nosi u lug’vor, ulkan.
Ha, Vatan so ’zining chegi bepoyon.
B uyerda tu g ’ilgan, yashagan, o ’lgan,
Yaratgan, ishlagan, kurashgan inson.
Vatan mehri bilan o ’z qadrin bilgan.
Vatansiz kimsalar darvesh deyilgan.
Yuraklar-yulduzlar, Vatan-koinot,
B ir tilak, bir g ’oya, bir tan koinot,
Vatan KamchatkadanBotumigacha,
Barnaul gugurtin bir uchqunidan
Elektrostansiya atomigacha... ”
Mavzuni ifodalash uchun Shayxzoda orginal obrazlar, rangbarang ohanglar, qofiyalar topadi.Ayniqsa, mazmun taqozosi bi
lan vaznlarning o ’zgarishi jozibalidir. Shaharning ko’hna tarixini
hikoya qilish uchun salobatli bir vazn qo’llansa, bahor faslini, xiyobonlarni, o ’ychan oqshomlarni tasvirlash uchun o ’ynoqi, yengil
vazndan foydalanadi shoir, buni doston oxirida quyidagi misralar
da ta ’kidlab o ’tadi:
M en o ’zbek she ’rining to ’qqiz vaznida
Sening dostoningni ohangga soldim.
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Qissaga keskinlik bermoq jazm ida
Baxshi bisotidan o ’Ichovlar oldim.
Shayxzodaning “Toshkentnoma” dostoni urushdan so’nggi
yillarda o ’zbek poeziyasida yaratilgan dostonlar orasida o ’quvchilar tomonidan zo’r qiziqish va xayrixohlik bilan kutib olingan
dostonlardan biridir.
Inson, she ’r va shoir: Har bir san’atkor ijod etar ekan, o ’z
asarlarini xalqiga tuhfa qilar ekan, ularni kitobxonga manzur
bo’lishini, unga zavq berib yangi tuyg’ular bag’ishlashini, shoira
Zulfiya aytganidek, tashna labga - she’riyatga tashna qalbga bir
hovuch suvcha bahra berishini istaydi. Maqsud Shayxzodaga ham
bunday tashvishlar, niyatlar begona emas. Shoir doim asarining
taqdiri haqida o ’ylaydi, she’r yozar ekan, o ’z she’ri bilan kitobxonda xayrixohona bir tabassum uyg’otishni niyat qiladi.
“Shoir birinchi galda o ’z vatanining grajdani, xalqning xizmatkori, partiyaning dastyoridir. Inson ruhini tarbiyalash, odamda
yaxshilik unsurlarini ko’paytirish, xalqda go’zallik va nafosat tuyg ’usini yanada baland darajaga ko’tarish, kommunizm kishisini
tayyorlash sovet san’atining muqaddas vazifasidir” . Sovet adabiyoti va san’atining vazifasi g ’oyat sharaflidir. San’at asarlaridan,
“hayot muallimlaridan” kishilar yashashni, kurashni, g ’alaba qilishni o ’rganadilar, san’at - ularning qalbiga, diliga kuch va madad beruvchi buloqdir. Shuning uchun ham Shayxzoda she’rdan,
go’zallikdan bexabar kishilarga achinadi.
She ’rsiz qalblarga achinaman men,
Ularda na tonglar kunduzni boshlar,
N a oqshom yulduzlar ufqin ochar keng,
N a bahor chog’ida sayraydi qushlar.
Qo ’shiqsiz uylarga kulgiyoqm aydi...
(She ’r, chin go ’zallik singlisi ekan!..)
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Inson, she’r va shoir masalasiga Shayxzoda takror-takror
murojaat qiladi. Shoir o ’z umr yo’lini bir xiyobon deb tasavvur
etib, “daraxtlarning soni qadar misralar” tizadi (“Xiyobon”),
she’rning shoir qalbida tug’ilishi haqida, unga ilhom bergan narsalar haqida hikoya qiladi (“Misraning tug’ilishi”).
Uymalangan qator tashbihlar
Karvondir, sarbon istaydi,
Shitirlagan bargdan to ’kilgan
Q ofyalar meni qistaydi...
Fikr kiyar xayol libosin
O ’xshar suratxonaga miya,
Ruhim ko ’char she ’ristonga,
Sho ’x qanotli, uchar qofiya.
Vatan berar shoirga ishqni,
Sho ’x qofiya unga bahona...
Bu she’riy parchada shoir qalbidagi she’r kurtaklarining
yaproq yozishi, bu kurtakka iliq shabboda kabi tegib, ochilishga
majbur qilgan ilhom haqida gap boradi.
Shayxzodaning she’riyat haqidagi asarlari orasida shoirlarga, o ’zbek adabiyotining namoyandalariga bag’ishlangan she’rlar
alohida o ’rin tutadi.Alisher Navoiy, Muqimiy, Hamza, Hamid
Olimjon, G ’afur G ’ulom xotirasiga bag’ishlangan she’rlarda ham
muallifning estetik qarashlari, she’rga munosabati ifodalanadi.
Shayxzoda uchun bu shoirlarning ijodini, inson qadrini baholashda eng oliy o ’lchov - xalqqa, kelajakka, kommunizmga xizmat
qilishdir. Shuning uchun ham bir she’rida o ’zbek sovet poeziyasining asoschisi Hamza obrazini yaratar ekan, “istiqbol bog’lariga
qalam-la irmoqlar qazigan” shoirni madh etadi.
Desalarki, nechun yashar she ’riyat?
Qaysi qudrat g ’azallarga hayotbaxsh?
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Derman: insof, insoniylik, hurriyat
Kitob ichra agar bo ’lsa munaqqash U qo ’shiqda nasllarning mehri bor,
U qo ’shiqda o ’lm aslikning muhri bor!
( “Shoir va y illa r”)
Shayxzoda badiiy tarjima uchun do’stlari, ustozlari bisotidan durdonalar olar ekan, unga ozarbayjon shoiri Sulaymon Rustamning “She’r nima?” degan asari xuddi o ’zining fikrlarini,
Shayxzoda qalbidagi so’zlarni ifodalaganday tuyuladi.
She ’r nima? - deb so ’radi mendan o g ’aynim kecha.
Dedim: - Do ’stim, azizim, tingla, aytay qisqacha.
She ’r - biz qurayotgan hayotning ohangidir,
Bizning ona-tuproqning o ’chmaydigan rangidir.
Uning bashar-la tengqur qadim tarixi bordir,
She ’r ko ’ngillardagi eng shirin orzulardir.
She ’r, ya ’ni kurashning, yuksalishning o ’zidir.
She ’r so f yuraklarning qulog ’i va ko ’zidir.
Shayxzoda ijodiga xos zamonaviylik xususiyatining shakllanishida davrimizning buyuk shoiri V.V.Mayakovskiy ta ’siri katta bo’ldi. Mayakovskiyni tanish, undan o ’rganish 30-yillarda
boshlandi va shu yillarda Mayakovskiydan o ’rganmagan, uning
poeziyasining barakali ta ’sirini sezmagan bironta ham o ’zbek
shoiri qolmadi.
Sotsializm tantanasini, yaratuvchi mehnatning qudratini, vatanimizning ulug’vor zafarlarini kuylash uchun Mayakovskiy so
vet poeziyasini yangi shakl, yangi she’riy uslublar bilan boyitdi.
O ’zbek shoirlari dastlab Mayakovskiy novatorligini faqat zinapoya shaklida yozilgan she’rlar deb tushunib, unga taqlidan yuzlab
she’rlar yozishdi. Keyinchalik buyuk proletar shoirining poeziya
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sirlarini chuqurroq o ’rganish natijasida voqelikni Mayakovskiycha idrok etib, voqealar, hayot ichiga chuqurroq kirib borib, she’r
tuzilishida ham mazmunning talabidan kelib chiqib, yaxshi asar
lar yaratishdi.
Shayxzodaning “Haykal oldida”, “Vatan”, “Qorovul” kabi
she’rlari shular jumlasidandir.
Erkin she’rga moyillik Shayxzoda ijodida keyingi yillarda
kuchayadi. Shoir fikricha, erkin vaznda falsafiy, hayajonli, pole
mik tarzdagi she’rlar yaxshi chiqadi. Shoirning “Yillar va yo’llar”
to ’plamiga kirgan she’rlar bunga yaxshi misol b o ’la oladi.
Saylov y a ’ni: el bag’ridan qaynab chiqqan
Chin ovoz...
Bu ovozda asl m a ’no:
- Sovetlar davri dilnavoz!
Bu ovoz:
Kommunaning bayrog ’ini yoqlamoq,
Buyuk Lenin vasiyatin
Ko ’z nuridek saqlamoq,
Elga vafo demakdir,
D ilga vafo demakdir.
Shoir zamon voqealariga sezgirlik bilan quloq soladi, kun
da’vatiga, kun talabiga tez javob beradi. Shayxzoda fikricha, bu
hozirjavoblik aktual masalalarga qiziqish xislatlari matbuot bilan
o ’sgan shoirlarga xosdir.“Men o ’zimni ba’zan gazetachi shoir deb
ataganman, deb hikoya qilar edi muallif. - Bu degan yuzaki yozish emas, zamon talabiga tez javob bera olishdan kelib chiqadi.
Qalbda tayyor narsa, qalbga yaqin narsa juda tez yoziladi.
Gazetachilik traditsiyasi tez yozishga o ’rgatgan”. Shayxzodaning
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qalbi - sovet kishilarining hayoti berayotgan ilhomga to ’la. Shoir
kitobxon qalbini shu bugun hayajonga solayotgan hayotiy voqealarni, masalalarni yaxshi anglashga, ularni yana ham chuqurroq idrok etishga ko’maklashishga shoshilar edi.
Shayxzoda poeziyasnning yetakchi xususiyatlari - zamonaviylik, teran falsafiylik, chuqur obrazlilik yillar o ’tishi bilan yana
da tobora rivojlana borib, kamolotga erishdi.
Shu bilan birga shoirning ijodiy evolyutsiyasi poeziyasining
janr jihatidan boyiganida ham yaqqol ko’rinadi. Lirik va publitsistik she’rlar bilan ijodini boshlagan shoir 30-yillarda qator dostonlar yaratdi: (“O ’rtoq”, “Meros”, “Chiroq”, “Leninnoma”, “Oqsoqol”). Ulug’ Vatan urushi yillarida “Kapitan Gastello”, “Qondoshlik” kabi balladalari shoir ijodini janr jihatdan rang-barangligiga yana hissa bo’lib qo’shildi. O ’zbek klassik adabiyotiga shoir
ning hurmati g ’oyat zo’r va bu sohadagi bilimi chuqur edi. Klas
sik adabiyotimizda juda keng tarqalgan ruboiy janrini o ’zbek so
vet adabiyotiga Shayxzoda olib kirdi, desak yanglishmaymiz.
Muallifning mazmunga, ma’noga to ’la hikmatli ruboiylari o ’quvchiga ham zavq, ham ruhiy oziq bag’ishlaydigan kuchga ega.
Shayxzodaning V.I.Lenin haqidagi ruboiylari, bahor va May,
kommunizm haqidagi ruboiylari kitobxonga manzur b o ’lib, shoir
shuhratiga shuhrat qo’shdi. Shoir lirik poeziyaning eng siqiq, eng
ixcham shakli bo’lgan ruboiyda katta haqiqatni, muhim fikrni
yorqin, quyma obrazlarda ifoda etishga erishadi.
D o ’stlar, yaxshilarni avaylab saqlang!
Salom degan so ’zning salm og’in oqlang!
O ’lganga yuz soat y ig ’lab turgandan
Uni tirigida bir soat yoqlang!
M.Shayxzoda faqat faylasuf shoir, atoqli dramaturg, o ’tkir
olimgina emas, ajoyib tarjimon-shoir sifatida ham mashhurdir.
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San’atkor tarjima uchun jahon adabiyotining nodir asarlarini tanladi va ularni mohirona tarjima qilib sevimli xalqiga taqdim etdi.
Shoir va dramaturg Shayxzoda tarjimasida biz jahon klassikasining noyob asarlarini o ’qiymiz, turli mamlakat shoirlarining lirik
she’rlaridan zavq olamiz.
Badiiy tarjima ishi - ijodning juda murakkab, lekin sharafli
bir sohasidir. Klassik asarning tarjimasi tarjimon shoirdan ko’p
mehnat va bilim talab etadi. Axir tarjimon o ’zga bir shoirning butun o ’ziga xosligini saqlab qolib, o ’z tilida unga yangi hayot
bag’ishlashi kerak, uning butun go’zalligini, nafosatini, teran fikrlarini tarjimada saqlab qolishi kerak. Shayxzoda tarjimasidagi
asarlar kitobxonga beradigan zavq o ’sha asarlarning originali beradigan zavqdan kam emas.
O ’zbek kitobxonlari Shayxzoda tarjimasida V.V.Mayakovskiy va Samad Vurg’un, Ilya Chavchavadze va Avetik Isaakyan,
Adam Mitskevich va Maxtumquli asarlarini o ’qishga muyassar
bo’ldilar. M. Shayxzoda zo’r mahorat bilan V.Shekspir dramalarini, A.S.Pushkinning “Mis chavandoz” poemasini va lirik she’rlarini, Sh.Rustaveli, Taras Shevchenko asarlarini tarjima qilib, o ’z
bek madaniyatini boyitishga katta hissa qo’shdi.
1961-yilda Shayxzoda kitobxonga yangi she’rlar to ’plamini
hadya etdi. “Yillar va yo’llar” deb atalgan bu kitobchada yillarning fikrlari, o ’ylari. tashvish va zafarlari, quvonchlari, yo’llarning fayzi, safardoshlar madhi mujassamlangan. She’rlarda shoir
o ’zining sevimli mavzulariga sodiq bo’lib, davrimizning bosh
masalasi - “kommunizm qurmoqlik masalasi”ni yoritadi, V.I.Lenin sha’niga yangi qo’shiqlar to ’qiydi, do’stlikni tarannum etadi,
kommunizm manzillariga yaqinlashtirayotgan sovet kishilarining
mehnatini, g ’alabalarini olqishlaydi, o ’zini esa kommunizm sari
yo’l olgan xalqning kuychisi deb biladi.
Kechadan bugun yaqin, bugundan erta yaqin,
M ehnatdoshlar ustida balqiydi quyosh yorqin.
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Koshki edi qo ’shig ’im bir piyola suv bo ’lsa,
C hanqog’ini bosgani y o ’lovchiga tutilsa!
Shunday qo ’shiq sanalgay safarning qatnovchisi,
Shunda shoir bo ’lolgay go ’zallik yo ’llovchisi!
M.Shayxzoda to ’plamga kirgan o ’nlab she’rlarida kommu
nizm qurish masalasining turli qirralarini badiiy yoritib, xalqning
mehnati, partiya rahbarligi, xalqlar do’stligi haqida kuylaydi.
Shoir “Terimchi qiz Jumagul”, “Bu mehnat bayrami, paxta bayrami”, “Paxtakor va shoir” kabi she’rlarida sovet kishilari xarakteridagi mehnatsevarlik, fidokorlik, sabot va sadoqat, go’zallikka
chanqoqlik, kelajakka ishonch kabi xususiyatlarni chuqur ochishga intiladi. Shayxzoda o’z vatandoshlari haqida hikoya qilar ekan,
taqdirini xalq taqdiri bilan bog’laydi, xalqning orzu-umidlari ha
qida hayajon va samimiylik bilan gapiradi, o ’zini xalqning ajralmas bir qismi ekanligini sezish unga behad quvonch baxsh etadi.
Ha, bu haqiqatan ham oltinga berguvsiz katta baxt edi.
Shoir nima haqida yozmasin - sovet kosmik kemasining
fazoga uchishi yoki to ’rt sovet o ’g ’lonining tabiat kuchlarini yengishi haqidami, shonli Samarqand yoxud ko’hna Xorazm xususidami - doim uning misralariga, qalb so’zlariga farzandlik muhabbati va insoniy g ’urur harorat bag’ishlab turadi.Ming afsuski,
shoirning serhikmat, serjilo, otashin va chuqur lirizm bilan
sug’orilgan “Xiyobon” nomli she’rlar to ’plami o ’quvchining
qo’liga muallifning vafotidan so’ng kelib tegdi.
“Bu kitob o ’zi bamisli xiyobondirki, bu yo’l yurishlarning
fayzi, kezishlarning zavqi, kurashlarning mashaqqati, hijronlarning alami va visollarning quvonchiga guvoh bo’lgan daraxtlarning quchog’ida umr bo’ylab uzayib bormoqda”, - kitobning so’z
boshisida Shayxzoda she’rlarining mavzuini, unga ilhom bergan
manbalarni minnatdorchilik bilan shunday zikr etadi.
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Umrim yo ’li bir xiyobon deb o y’ ladim,
Shu tufayli bog ’u-chaman kuyin kuyladim.
Shaharlarim ko ’chalarin tinmayin kezdim,
Daraxtlarning soni qadar misralar tizdim.
Darhaqiqat, bu xiyobondan o ’tar ekansiz, har qadamda
shoirning chuqur o ’ylariga, uning qalbini titratib, unga ilhom bergan voqealarga, quvonchlarga oshna bo’lasiz, ezgu orzulariga
hamdard bo’lasiz.
Bu to ’plamga kirgan she’rlarni Maqsud Shayxzoda tartiblab,
bir necha boblarga bo’ladi. “Har kommunist - oftobning xodimi”,
“She’riyat diyorin shoirlarimiz”, “Ellar va dillar” - bu mavzular
uning ongli hayotining yo’ldoshlari bo’lib kelgan muqaddas
g’oyalar, ideallar, boshqa so’z bilan aytganda, shoir qalamini
tebratib kelgan qudratli qo’shiqdir. Shoir mana shu yo’llardan, shu
muqaddas diyordan, aziz ellar va dillardan, shodliklardan iborat
sotsialistik hayotni kuyladi, shunga butun hayotini bag’ishladi.
She ’riyat diyorin shoirlarimiz,
H ar uy, har ko ’ngilga baytlar bo ’lsin yor!
Elga dastyor bo ’lsa she ’rlarim iz Demak-ki, umrimiz o ’tmabdi bekor!
Sahna tili bilan... M. Shayxzodaning sevimli va hayajonga
solgan mavzui - tarix, ayniqsa Sharq xalqlarining tarixi. O ’zbek
xalqini nihoyatda sevar, uning tarixini, madaniy o ’tmishini, shuhratini jahonga yoygan mutafakkirlarini yaxshi bilar edi san’atkor.
O ’tmishni bilmagan, u bilan faxrlanmagan odam bugunning qadrini bilmaydi deb takrorlardi M.Shayxzoda. Xalq hayotining o ’zi
kurash va ziddiyatlarga to ’liq, zamonasining eng ilg’or kishilarining hayoti esa fojiadan iborat bo’lgan. Dramaturg uzoq tarixni,
zamonni, davrni aks ettirishni o ’ylayotganda bu holatni faqat dramadagina muvafaqqiyatli ifodalash mumkinligini biladi.Drama
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go’yo o ’tmish hayotni ifodalash uchun yaratilgan janr deb qaraydi
shoir.
M.Shayxzoda o’zining birinchi dramasini 1923-yilda yozadi. “28-aprel inqilobi” deb nomlangan bu drama Oqtosh qishlog’ida havaskor artistlar tomonidan sahnalashtirilgan. 15 yashar o ’spirinni davrning shavqi, zavqi, yosh Sovet davlatining birinchi
muvafaqqiyatlari, xalqlar taqdirida boshlangan yangi hayot o ’ziga
jalb etadi, uni ilhomlantiradi. Lekin ana shu hayotning o ’zi ham
kurash va ziddiyatlarga to ’la edi. Shayxzodaning drama asarlariga
qarashi va keyingi munosabatlarining kurtaklari o ’sha vaqtda
uning yuragida uyg’ona boshlagan bo’lsa ajab emas. Ijodiga hamisha talabchan va qattiqqo’l M.Shayxzoda bu asarni o ’z to ’plamlariga, majmualariga kiritmadi, balki ma’lum yuzakilik, shaklning soddaligi, mazmunning to ’la ochilmaganligi xosdir unga.
Lekin qimmatli tomoni shundaki, yosh shoir davrning katta, muhim mavzuini aks ettirish uchun drama singari katta janr lozimligini o ’sha vaqtdayoq anglagan edi. Bu hol ijodga b o ’lgan jiddiy
munosabatdan, fikrning kengligidan va muhofaza boyligidan dalolat beradi. Katta adabiy janrlarga intilish, muhim voqealarni yirik formalarda ifoda etishga intilish shoirning o ’smir davridan
boshlanganligi faktdir.
San’atkorning ikkinchi dramasi 1944-yilda maydonga keldi. Lekin ilk dramadan keyingi 20 yil ichida Shayxzoda dramadan
uzoq bo’ldimi, u faqat she’r bilan yashadimi? Aslo, drama yozish
haqidagi o ’ylar uni hech qachon tark etgani yo’q. U dramaturgiyaning shoh asarlari bilan yashadi, dramaturgiya san’ati sirlarini
o ’rgandi.G’arbiy Yevropa va rus klassiklarini o ’qiydi, so’ng tarjimada o ’z qalamini qayraydi. Jahon adabiyotining nodir asarlari
bo’lgan V.Shekspir asarlarining tarjimasi Shayxzodaning san’ati,
ijodxonasinigina emas, balki shuningdek butun o ’zbek adabiyotini ham boyitdi. Bu yillar Shayxzoda uchun o ’rganish va ijod yillari bo’ldi. Poeziyada bu yillarda juda ko’p ajoyib she’rlar.
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dostonlar yaratgan, davrning har bir muhim voqeasiga yangroq
she’r bilan javob bergan shoir o ’zi uchun, shu bilan birga o ’z xalqi uchun drama sirlarini ochdi. V.Shekspir asarlari bilan tanishish
Shayxzoda ijodiga samarali ta ’sir ko’rsatdi, uning san’atini, mahoratini boyitdi, yangi-yangi dramatik asarlar yaratilishiga zamin
tayyorladi.
Ulug’ Vatan urushi yillarida o ’z she’riyati, qalami bilan
g ’alaba ishiga xizmat qilgan shoir dramaturgiyada ham yangi asar
yaratadi. 1944 yilda yozilib, shu yili Hamza nomidagi O ’zbek
davlat akademik drama teatrida sahnalashtirilgan “Jaloliddin” dramasi bir qarashda davr, kun mavzuidan uzoqday tuyuladi. Bu dramasida ham Shayxzoda o ’zining ijodiy prinsipiga - “dramada
ham tarixchiman...” shioriga sodiq qoladi.Lekin urush yillari yozuvchilarimiz tarixiy temaga murojaat qilar ekan, bu ham davr
talabi edi. Oybek “Mahmud Torobiy” dramasini, Hamid Olimjon
“Muqanna” tarixiy dramasini yaratib, o ’zbek xalqining o ’tmishda
ham bosqinchilarga qarshi qahramonona kurash olib borganini
ko’rsatdilar. Yozuvchilarimiz ajdodlarimiz, ota-bobolarimizning
ozodlik uchun kurashi, xalqning o ’tmishdagi qahramonona an’analari haqida hikoya qilish orqali sovet xalqiga, jangchilarga nemis-fashist bosqinchilariga qarshi kurashda madad berdilar.
Shayxzoda “Jaloliddin” dramasida XIII asrda keng xalq ommasining mo’g ’ul istilochilariga qarshi kurashini tasvirlaydi, bu kurashga rahbarlik qilgan so’nggi xorazmshoh Jaloliddin Manguberdi va xalq sarkardasi Temur Malik obrazlarini yaratadi. Dramaturg o ’z asarida o ’tmishdagi xalq qahramonliklarini jonlantirish
orqali O ’rta Osiyo xalqlarining erksevar qalbini, Vatanga bostirib
kelgan bosqinchilarga nisbatan cheksiz g ’azabini ifodalashga muvaffaq bo’lgan.
Dolzarb kunlar talabi bilan yaratilgan drama o ’z xalqiga
xizmat qildi. Binobarin, ijodkorning niyati ham shu edi.
Ayrim kamchiliklardan holi bo’lmagan bu drama ham yan337
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gi, zo’r sinov arafasidagi bir bosqich, kuch sinash edi.
Bu sinovga tayyorgarlik yillarida Shayxzoda dramaturgiya
sirlari olamiga yana chuqurroq kirib boradi, Shekspirning “Ham
let”, “Romeo va Juletta” asarlarini tarjima qilib, o ’zbek teatriga
taqdim etadi, qanchadan-qancha tomoshabinlarni bu asarlar bilan
tanishtirib, ularga yangi olam, yangi dunyoni ochib beradi.
Shayxzoda o ’zbek sovet dramaturgiyasiga o ’zining ajoyib
tarixiy dramasi - “Mirzo Ulug’bek” asari bilan katta hissa qo’shdi. O ’zbek teatri sahnalaridan mustahkam o ’rin egallagan, kino
asari sifatida boshqa qardosh xalqlar tahsiniga sazovor b o ’lgan bu
asar ham muallifning sevgan temasida - Sharq tarixi temasida yozilgan. Lekin tarixni yoritishda yozuvchini oliy maqsadlar, katta
fikrlar ruhlantiradi. Yozuvchi va badiiy asar o ’tmishni shu kun bi
lan bog’lovchi bir omildir. Tarixga yondoshish yozuvchining
dunyoqarashi bilan belgilanadi. Marksizm-leninizm g ’oyalari bi
lan qurollangan, sotsialistik realizm metodiga asoslangan, o ’z
maqsadini xalq maqsadi bilan bog’lagan yozuvchining munosabati - lenincha munosabatdir. Ajdodlarimiz tomonidan yaratilgan
madaniy merosimizni chuqur o’rganish, insonga va taraqqiyotga
xizmat qilishi mumkin bo’lgan ilg’or, o ’lmas g ’oyalarni bizning
kunimizga yaqinlashtirish, ular bilan zamonamizning kishilarini
tanishtirishdek ezgu niyat bu asarning yaratilishiga olib keldi.
Dramaturg bilan qilgan suhbatlarimizning birida u shunday hikoya qilgan edi: “Biz tarixni tarix uchun emas, balki zamonamiz
uchun o ’rganamiz. O ’tmishda yuz bergan voqealardan xulosa chiqarish, ijtimoiy taraqqiyot qonunlarini o ’rganish, adolat va adolatsizlik, yaxshilik va yomonlik o ’rtasidagi kurashni ochib berish
bizning vazifamizdir. Shu vajdan ham o ’tmishda yashagan va
ma’lum darajada davrining ziddiyatlarini o ’zida aks ettirgan mo
numental insonlar, ulkan xarakterlar hamda dahshatli fojialar hamisha meni qiziqtirib kelgan” .
Mirzo Ulug’bek obrazini yaratish niyati Shayxzodada 1956338
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yilda paydo bo’ladi. Ulug’bek hayotini, uning davrini sinchiklab
o ’rganish boshlanadi.Tarixiy manbalarda birmuncha to ’la aks ettirilgan bu davrni badiiy asarda haqqoniy tasvirlash san’atkor oldiga muhim vazifalarni qo’yadi. Zamon va davr ruhini aniq bera bilish, tarixiy shaxslar hayotini butun o ’ziga xosligi bilan haqqoniy
ko’rsatish katta ijodiy mehnatni talab etar edi.
M.Shayxzoda Ulug’bek davrini o ’rganishda Ulug’bekning
zamondoshlari bo’lmish tarixchilar Mirxond va Abdurazzoq Samarqandiyning asarlaridan, yirik sharqshunos olimlar Ye.E.Bertels, V.V.Bartoldlarning tadqiqotlaridan va boshqa manbalardan
foydalanadi, ulardan tarixiy faktlar oladi. Lekin yozuvchi tarixni
san’at asarida gavdalantirishi kerak edi.Bunda M.Shayxzodaning
talanti, dunyoni bilish kuchi, tajribasi, qalami qo’l keladi. Tarixiy
manbalarni o ’rganish davrida yozuvchi o ’zida yo’l-yo’lakay tug ’ilgan fikrlarni qayd etib boradi. Mana bir misol:
“Pyesada ko’p yillardan beri zindonda yotgan sarbador obrazi. G o’yo Amir Temur sarbadorlarning boshqa rahbarlarini qatl
ettirganu, ammo bittasini esa (ma’lum mulohaza bilan, bu mulohazani o ’ylamoq zarur: masalan, ibrat olish uchun, yoki tarix yozdirish uchun, yoxud tavba qildirish maqsadida) umrbod zindonga
tashlaydi.
U K o’ksaroyda mahbus. Hatto Ulug’bek ham buni bilmaydi. Faqat keksa zindonbon bundan xabardor. Amir Temur vasiyat
qilganki, avlodlarimdan hech kim bu kishidan xabardor bo’lmasin, toki achinib bo’shatib qo’ymasin. Temur bu kishiga ayniqsa
darg’azab bo’lishining sababini o ’ylash kerak. Balki Temurni
yoshlikda yarador qilgan. Ulug’bekka tasodifan bir xotin yoki
biror tarixchi buni aytishi mumkin.Ulug’bek u bilan zindonda
suhbat qiladi (Ammo Ulug’bek uni bo’shatadimi, yo’qmi - buni
o ’ylash kerak)”.
Dramaturg daftaridagi bu yozuvdan k o ’rinadiki, yozuvchi
har bir detalni tarixiy haqiqatga mos kelishi haqida, syujet rivoji
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haqida juda ko’p o ’ylaydi. Shu mulohazalar rivoji natijasida asar
syujeti oydinlashib boradi, juda ko’p variantlardan asar g ’oyasini
yaxshiroq ochishga ko’proq xizmat qila oladiganini tanlab oladi.
Bu yozuvlarda san’atkorning fikr, tafakkur ufqi kengligini kuzatamiz. Nihoyat 1959-yilda asar tugallanadi va Hamza nomidagi
O ’zbek Davlat Akademik drama teatrida sahnalashtiriladi, tomoshabinlarning hurmati va olqishiga sazovor bo’ladi.
Biz yuqorida aytib o ’tganimizdek, Shayxzodani tarix, tarixiy shaxslar, ularning dramatizmga boy hayoti qiziqtiradi. Lekin
yana bir narsa dramaturgning tarixiy temaga qiziqishini oshiradi.
Zamon ruhi, zamon talabi doimo unga ilhom beradi. Xalqimizning kosmosni zabt etishdagi birinchi g ’alabalari, “kemalarda sayyohlarning uchishi” - hammasi uzoq o ’tmish ajdodlarimizning tabiat sirlarini o ’rganishdagi dastlabki orzulari hozirda hikoya qilishni talab etardi, buni shoir o ’zining vazifasi deb biladi.
Ulug’bek katta olim edi. U uzoq yillar davomida yulduzlarni o ’rgandi, ularning sirini ochdi, jadvallar tuzdi, astronomiya fanining
rivojiga katta hissa qo’shdi. Bizning davrimizga kelib Ulug’bek
orzulari ushaldi.
Shayxzoda o ’z dramasida Ulug’bek hayotining so’nggi yillarini tasvirlaydi. Ulug’bek zamondoshlari, tarixiy shaxslarni
ko’rsatish bilan birga bir qator to ’qima obrazlarni kiritib, tarixiy
haqiqatni to ’laroq ochishga muvaffaq bo’ladi. Ulug’bek hayoti
ning fojiasi - davr fojiasidir, davlat, tuzum fojiasidir. Dramada
Ulug’bek siymosida shoh va olim birlashadi, lekin adolatsizlik
hukmron tuzumda bu mumkin emas edi, bu uni fojiaga olib keladi.
Asar konfliktini Ulug’bek boshchiligidagi ilg’or kuchlar bi
lan X o’ja Ahror rahbarligidagi reaksion kuchlar o ’rtasidagi kurash tashkil etadi. Shayxzoda Ulug’bekni turli kuchlar bilan to ’qnashtirib, obrazning har taraflama ochilishiga harakat qiladi.
Ulug’bek va Abdullatif, Ulug’bek va Said Obid, Ulug’bek va Piri
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Zindoniy orasidagi to ’qnashuvlar Ulug’bekni davlat arbobi sifatida ko’rsatsa, Feruza va Gavharshodbegimlar bilan to ’qnashuvlar
uning insoniy qirralarini tasvirlashga yordam beradi.
Ulug’bek obrazini Shayxzoda zo’r mahorat va katta muhabbat bilan yaratadi. Uni olim sifatida tasvirlovchi sahnalar juda
yorqin. Mana, Ulug’bek yulduzlarni kuzatib, ular haqida hikoya
qilmoqda... Butun jahonda uning ishlariga, bilimiga, aqlining o ’tkirligiga tahsinlar o ’qilmoqda - turli mamlakatlar vakillari
Ulug’bek dargohida buni bayon etadilar...
Lekin Ulug’bek o ’z davrining, o ’z sinfining farzandi edi.
Olim shaxsidagi adolat, bilim, gumanizm feodal xarakteridagi
xislatlar - taxt tarafdori, xalq ommasining ahvolini to ’la tushuna
olmaslik va unga hamdardlik ko’rsatmaslik bilan birgalikda tasvirlanadi.
Shoh va olim bu jamiyatda - bir-birini inkor etishi Ulug’bekning Piri Zindoniy bilan to ’qnashuvida ayniqsa yaqqol ko’rinadi. Amir Temur tomonidan zindonga tashlangan sarbadorlarning rahbari ellik yildan buyon mahbuslikda saqlanadi, shunga
qaramay, u o ’z fikrlaridan, g ’oyalaridan, e’tiqodidan voz kechmaydi. Mirzo Ulug’bek olim va inson sifatida Piri Zindoniy falsafasini to ’g ’ri tushunadi, uni hatto zindondan bo’shatishi mumkin.
Lekin sarbadorlar - taxt dushmanlari, Ulug’bek esa - taxt egasi.
Vaqt o ’tadi. Saroydagi kurashlar natijasida Ulug’bek taxtdan tushadi va oxirgi hukmi bilan Piri Zindoniyni bo’shatadi. Endi
Ulug’bek sulton emas, sarbador ham unga dushman emas.
Ulug’bekning do’sti, tarixchi Abdurazzoq Samarqandiy sarbadorlarni ta ’riflab shunday deydi:
O ’y lashimcha, sarbadorlar chin inson bo ’lgan,
H aq yo ’lida, xalq yo ’lida bosh qo ’y gan ular,
Halol, rostgo ’y fuqarolar ekan hammasi.
Ulug ’bek bu gaplarni ma ’qullaydi:
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Bu gaplar rost... ammo taxtga dushman bo ’Iganlar.
Shu tufayli bandda ko ’rib uni, tanishib Avaxtada qolsin, dedi sulton U lug’bek.
H ozir esa, men qutulib taxt havasidan
U odamga ozodlikni qaytib beraman.
Shohlar zulmin toki olim qilolgay bekor...
Ulug’bekning bu so’zlarida davr ziddiyati o ’zining yorqin
ifodasini topgan.
Shayxzoda asar qahramonlarini katta muhabbat bilan yaratadi. Ulug’bek, Feruza, bobo Kayfiy, Piri Zindoniy, shuningdek
salbiy obrazlar ham - hammasi yorqin va unutilmas, o ’quvchi va
tomoshabin qalbida chuqur iz qoldiradi.
Shayxzodaning bu dramasi xalqimizning sevimli sahna
asarlaridan biriga aylanishining sababi faqatgina oliy mavzu,
ulkan xarakterlarni yoritib berganida emas. Shayxzoda dramaturgiyasining shoh asariga aylangan bu asar o ’zining go’zalligi,
obrazliligi, falsafiy chuqurligi, dramatizmi bilan kishini maftun
etadi. Agar biz Shayxzodaning ilk dramatik asrlari haqida gapirganimizda mahoratning yetishmasligi, fikrning yuzakiligi, sahna
sirini bilmasligini qayd etgan bo’lsak, bu asar juda katta ijodiy
yutuq, ijodiy o ’sishdan dalolat beradi.
Rus va Yevropa dramaturglaridan tolmay o ’rgangani, ularning asarlarini tarjima qilgani, ayniqsa, so’z ustida qunt bilan ishlagani bu asarda yaqqol sezilib turadi.
Drama oq she’r bilan yozilgan. Bu haqda muallif shunday
hikoya qiladi: “Oq she’r drama uchun juda qulaydir. Qofiyali
she’r artistning imkoniyatlarini cheklab qo’yadi, oq she’r harakatda, intonatsiyada ko’proq imkoniyatlarga ega. Dramada so’z - bu
harakat, so’z harakatga teng, qog’ozga tushirishdan avval uni
ko’rish kerak. Chunki dramaturgning har bir ortiqcha so’zi teatrdan chiqib ketgan tomoshabindir” . Shayxzoda dramatik asarlari ustida ishlar ekan, hamma vaqt tomoshabin haqida o ’ylaydi.
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Yuqorida aytilganidek, Shayxzoda olingan mavzularning
o ’zi dramatik mavzular bo’lgani uchun drama yozadi. Lekin shu
bilan birga, drama - xalqqa yaqin san’at; xalq bilan bevosita
bog’langan, tarbiya ishida juda katta qurol bo’ladigan san’atdir.
V.I.Lenin kino san’ati haqida gapirib, uning xalqqa yaqinligini
alohida ta ’kidlagan edi. Bu fikr dramatik san’atga ham to ’la taalluqlidir. Sahna tili bilan, sahna vositasi bilan, muhim g ’oyalarini,
ijtimoiy ahamiyat kasb etuvchi fikrlarni keng ommaga yetkazish
mumkin, xalqni ma’lum maqsadlar, g ’oyalar ruhida tarbiyalash
mumkin. Asarda o ’z aksini topgan g ’oyalar va voqealar tomoshabin yuragiga hayajon solishga, unda muhabbat va nafrat tuyg’ularini uyg’otishga qodir bo’ladi.
So’nggi yillarda Maqsud Shayxzoda Abu Rayhon Biruniy
haqidagi dramatik asar ustida ishlamoqda edi. “Ming yillikning
boshida turib, uzoq kelgusi asrlarni shunqor qarashi-la tomosha
qilayotgan, insoniyatni birgalikda, do’stlikda, ahillikda ko’rishni
orzu qilgan, ilm va idrokni jaholat va xusumat ustidan g ’alabasini
o ’z zamonasida bashorat etgan qudratli xorazmlik vatandoshim
menga tinchlik bermay, o ’z ovozini zamonamizga yetkazishni
o ’ngimda ham, tushimda ham mendan talab qilib turmoqda” deb hikoya qiladi adib
Biruniy zamoni, hayotini o ’rganishni tugatgan edi, nima yozish kerakligini bilar edi san’atkor. Asar, asosan yozib b o ’lingan,
lekin obrazlarni kamolga yetkazish, tiliga sayqal berish ishi tugallanishi kerak edi. Asarni bir ko’zdan kechirib, teatrga, tomoshabinga, o ’quvchiga taqdim etish arafasida san’atkorning qalami
qo’lidan tushdi... Asar yozilgan deb hisoblash mumkin, balki sahnaga ham qo’yilar, yana o ’quvchi, tomoshabin avtor bilan uchrashib, asar bergan shodlikni his qilar, asar o ’z hayotini o ’quvchining dilida davom etdirar.
Badiiy asar hayoti - yozuvchining hayotidir. Haqiqiy san’at
asari hech qachon o ’lmaganidek, uning ijodkori ham o ’lmasdir.
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LIRIK SHE’RIYATDA
OHANG VA RITM MUTANOSIBLIGI

Har bir san’atkor ijod sahnasiga o ’ziga xos sozi va ovozi bi
lan kirib keladi. Bu ta’rif va talab musiqa san’ati bilan shug’ullanuvchi toifagagina xos emas, balki so’z san’ati hisoblangan adabiyot ahli uchun ham g ’oyat muhimdir. Har qanday ijodkor o ’z
sozi va ovoziga ega bo’lishi shart. Ijodkor sozi va ovozining o ’zi
ga xosligi, hamohangligi, ritm bilan ohangning mutanosibligi
ijodkor manguligini ta ’minlovchi muhim omil sanaladi. XX asr
o ’zbek adabiyotida ana shunday mangulikka daxldor soz va ovoz
egasi bo’lgan san’atkorlardan biri Maqsud Shayxzoda edi. Bu alloma shoir ijodining o ’ziga xosligi haqida fikr yuritganda xoh
nazm, xoh drama, xoh ilmiy maqola bo ’lsin, yuksak patetik
ohang, yuqori jo ’shqinlik, pafos, umidbaxsh ko’tarinkilik, ozarboyjoncha talaffuz bilan qorishib ketgan hayqiriq ovoz asarlarining qon-qoniga singib ketganligini ta ’kidlash o ’rinlidir.1
Maqsud Shayxzoda ijodiga xos bu fazilat ko’plab adabiyotshunoslar tomonidan ham alohida qayd etilgan. Jumladan, Ozod
Sharafiddinov shoir she’rlarini “j o ’shqin poeziya” deb atagan
1Гарант: Патетика - кутаринки рух,, завк;-шавк;. “Русча-узбекча луғат”. 5 томлик,
4-т. Т., “Фан”, 1954. 29-б. Пафос - хдс, завк;, эхтирос. Кутаринки рух,, жушхинлик. “Узбек тилининг изохди луғати”. 5 томлик, 3-том. Т., “УзМЭ” Давлат
илмий нашриёти, 2007. 240-б.
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bo’lsa, Ibrohim G ’afurov uning ijodida “yoniq ehtiros, j o ’shqin
kayfiyat” ustunligini ta ’kidlaydi. Adabiyotshunos Naim Karimovning fikriga ko’ra bu shoir “shayxona j o ’shqin satrlar yaratgan
d o ’stlik va xushbaxtlikning otashin kuychisi” edi.1 K o’ramizki,
olimlarning har biri shoir ijodiga xos jo ’shqinliksifatiga alohida
urg’u berganlar. Darhaqiqat, Shayxzodaning ilk ijodi namunalaridan boshlab, so’nggi nafasigacha yozilgan har bir she’r, har
bir so’z go’yo hayotidan o ’ta baxtiyor, turmushidan ko’ngli to ’q,
barcha niyatlariga etgan insonning yurak zarblarini ifodalagandek
taassurot qoldiradi.
Vaholanki, bunday ko’tarinki ruh, yuksak patetik ohang
shoirning shaxsiy hayotida ro’y bergan og’ir ko’rguliklarga, xo’rlik va kamsitishlarga, erki va huquqini cheklashlarga nisbatan butunlay zid hodisadir. Maqsud Shayxzoda hayoti bilan tanishgan
o ’quvchi endigina 20 yoshga kirgan yosh muallimning arzimagan
ayb bilan hibsga olinib, sud hukmiga ko’ra tug’ilgan yurti Ozarboyjondan surgun qilinganligini, garchi ikkinchi ona yurti O ’zbekiston unga bag’rini keng ochib, samimiy kutib olgan b o ’lsa-da,
uy-joy, oziq-ovqat etishmasligi, ijtimoiy-iqtisodiy tanqisliklar tufayli bir necha yil qiyinchilikda hayot kechirganligini bilib oladi.
Shunga qaramay, yosh Maqsud muallim Sho’ro hukumatining o ’z
fuqarolarini aybsiz aybdor qilishdek qabih siyosatiga qarshi o ’zining haqligini, undan shubhalanishi asossiz ekanligini amalda isbotlashga kirishdi.
Tushkunlikka berilish, ikkilanish Maqsud Shayxzoda tabiatiga mutlaqo yot edi. U tabiatan ham, ijodkor sifatida ham tushkunlikka qarshi isyon, tazyiqqa qarshi erk, mensimaslikka qarshi
g ’urur tuyg’ularini o ’zida shakllantira olgan inson va ijodkor edi.
She’rlarida ham shu fazilatlarni ko’proq kuyladi. U o ’zbek adabiyotiga o ’ziga xos gulduragan ovoz va yangroq soz olib kirdi.
1 O.Şarafıddinov. Бігіпді mycjiza. Т., F.Fulom nomidaqi .ASN, 1979. İ.Fafurov.
YrtoK şoir. Toşkent: 1977. N.Karimov. Maqsud Şayxzoda. Macrifıy-bioqrafık
roman. Toşkent: ŞarK;, 2010.
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Shoir bu bilan go’yo o ’sha davr siyosatiga o ’zini yangi davr kishisi ekanligini, hukumat undan bekorga shubhalanayotganini
ko’rsatib qo’ymoqchidek qasdma-qasdiga xayqirib ijod qildi. Shu
boisdan shoir ijodida tushkunlik kayfiyati mutlaqo uchramaydi.
Vaholanki, umrining oxirigacha ham uning har bir qadami, har
bitta so’zi nazorat ostida edi. U raqiblariga qarshi o’zining adabiy
yo’lini “M en dunyoda b o ’lmadim ishq shoiri, Birida “yashaya sh a ”, birida “g o ’zal pari ”, Ikki daftar yozaturgan shoir-poir
emasman, She ’rda ko ’z bo ’y ovchilik o ’chirilsin dillardan” (1, 33)
degan prinsip asosida belgilab oldi va umrining oxirigacha bu
yo’ldan chekinmadi.
Qisqa fursatda G ’afur G ’ulom, Oybek, H.Olimjon, Mirtemir singari do’st-birodarlarining qo’llab-quvvatlashi bilan u o ’zbek adabiyotining otashnafas shoiriga aylandi. O ’zbek tilini o ’z
ona tilidek shu qadar tez va puxta o ’rganib oldiki, hatto ayrim xorijiy, ruscha so’zlarga ham o ’zbek so’zlaridan munosib qofiya to
pa oldi. Masalan, rus adibi Lev Tolstoyga bag’ishlangan she’rida
“Haqiqat ismli qizni izlab darbadar kezgan Tolstoy” so’ziga o ’z
bek tilidan “ulus to ’y” iborasini qofiya qiladi.1 Yoki Livan mamlakatining poytaxti Lubnonga “non, inon, inson, omon” (1, 503)
kabi o ’zbek so’zlarini qofiyadosh tarzida qo’llaydiki, bu ham
shoirning 30-yillardayoq o ’zbek she’riyatini yangilash ishiga
qo’shgan muhim hissasi hisoblanadi.
Maqsud Shayxzoda ijodini ohang va ritm mutanosibligi
jihatidan quyidagi uch bosqichga bo’lib o ’rganish foydalidir:
1. XX asarning 30-40-yillari;
2. Ikkinchi jahon urushi va urushdan keyingi dastlabki
yillar;
3. XX asrning 60-yillari.
Bu bosqichlarning har biri shoir ijodi mohiyatini chuqurroq
ochishga yordam beradi. Agar dastlabki bosqichda ona yurtidan
1 Максуд Шайхзода. Асарлар. 6 томлик. 1-том. Т., 1969.340-6. (бундан кейинги
мисоллар ^ам шу манбадан олинди ва жилди билан сахдфаси кавс ичида
курсатилди).
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badarg’a qilingan shoir kayfiyatida o ’zini oqlash, yangi hukumatga fidoyilik, uning aravasiga chiqib, qo’shig’ini aytish zarurligini
anglash istagi (bunda zamonasozlik va madhiya ohangi ustuvor)
ustun bo’lsa, ikkinchi bosqichda adolatsiz urushga qarshi chin dildan qarshilik tuyg’usi kuchli. Keyingi yillarda esa shoirning har
bir so’z va iboraga o ’ylab, ehtiyotkorlik bilan yondashish seziladi.
Shunga ko’ra she’r ritmi ham biroz bosiqlik kasb etadi. E ’tibor
berilsa, Shayxzodaning 30-yillarda yaratilgan she’rlarida Mayakovskiy, Bedniy singari zamonasoz shoirlar ta ’siri yaqqol sezila
di: ularga o ’xshab xayqirdi, ular singari satrlarni zinapoyalarga
bo’lib berdi. Chin ma’noda “ishq shoiri” emas, zamon shoiri b o ’ldi. Ikkinchi jahon urushi yillarida yaratilgan asarlarini bu mezon
bilan o ’lchash adolatsizdek tuyiladi. Negaki, grajdanin sifatida
har bir inson o ’z yurtini, tug’ilgan tuprog’ini dushmandan asrashga mas’uldir. Shayxzoda esa oddiy odam emas, ongli vatanparvar
shoir edi. Shuning uchun u o ’zining bor qahru g ’azabini nemisfashistlariga qarshi qaratdi. Endi bu she’rlarning mazmuniga
qarab ritmi ham o ’zgardi. Y a’ni shunchaki ehtiros emas, o ’ziga
qat’iy ishongan xalq vakilining bosiq, shu bilan birga kuchli g ’azab, ishonch tuyg’usi bilan yo’g ’rilgan ovoz egallaydi.
Urush va urushdan keyingi yillarda ham Shayxzoda eminerkin hayot kechira olmadi. Tarixiy mavzuda yozgan “Jaloliddin
Manguberdi” dramasi tufayli yana boshida qora bulutlar quyuqlashdi. 1952 yilda qamoqqa olinib, 25 yillik muddatga Sibirga
surgun qilindi. Yaxshiki, jamiyat hayotida yuz bergan o ’zgarishlar tufayli qisqa muddatda qaytib keldi. U o ’zining bu qismatiga
kimlar aybli ekanligini bilardi. Ularga qarshi kurashishi, fosh etishi mumkin edi. Ammo “Shayxzoda k o ’nglidan nafrat degan
narsani butkul quvib chiqarishga muvaffaq bo ’lgan nodir odamlardan biri edi.” U yana avvalgidek yangi ohang, ko’tarinki kay-1

1 О.Шарафиддинов. Адабиётимиз фидойиси. “УзАС”, 9.05.2003.
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fiyat, yangi poetik obrazlar yaratish bilan o ’zbek she’riyatining
parvozini ta ’minlashga o ’z hissasini qo’shishda davom etdi. 60
yillardan boshlab, Maqsud Shayxzoda tom ma’noda ijodning insonni, ezgulikni yuksak pafosda kuylashdan iborat eng yuqori
cho’qqisiga ko’tarildi. Shoir she’rlari inson taqdiri haqida qayg ’urishdan tug’ilgan. “Odamning, olamning husnin olqishlay,
Ularga sevgimning vaznin bag’ishlay” (2, 232) degan qutlug’ istagi sozining avj pardasini egalladi.
Maqsud Shayxzoda ilk she’rlaridan birida “Oylar, yillar,
asrlar o ’tar, H ech so ’nm as sh e’rim ning o ’lm as ilhom i” (1, 49)
deb yozgan edi. Bu qutlug’ niyati to ’la amalga oshdi, o ’zbek xalqi
o ’z shoirining ijodini qadrlab kelmoqda. Biz otashnafas shoirimizga baland ovoz bilan Vatanni sevishga, qadrlashga o ’rgatgani
uchun o ’zining quyidagi misralari orqali minnatdorlik bildirishga
burchlimiz: “Sozingda so ’zlatib sen shoh pardani, K uylading
V atanni!” (1, 515).
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Yusuf SHOMANSUROV
filologiya fanlari kandidati

MAYAKOVSKIY SHOGIRDI

Dazrimiznnng buyuk shoiri
Vladimir M ayakovskiy shunday
haykirgan edi:

...partiyagny she ’rlarim ning butunyuz tomini
Bolshevistikpartbiletdek dast ko ’tararman.
Ulu shoirning adabiyot oldiga, poeziya oldiga bunday ulkan
vazifalar qo’yib ijod qilishi, ayniqsa shoirlarning ilxomiga ilhom
qushishi, zamonaviy va ulmas asarlar yaratishga undashi tabiyi
edi. K o’p millatli sovet poeziyasiga Mayakovskyning ta’siri to ’risida mashhur sovet shoiri, Lenin mukofoti laureati Eduardas Mejelaytis shunday degan edi: «Uylaymanki, k o ’p millatli sovet
shoirlarn oilasida. Mayakovskiyning revolyutsion pafos bilan sug ’orilgan jangovar ijodidan bahramand bo’lmagan, uning kudratli
tasiridan sal bo’lsa-da chetda qolgan birorta ham shoir topilmaydi». Shubhasnz. o ’zbek shoirlari ham Mayakovskny dahosidan
ko’p narsa o ’rgandilar. Bu to ’g ’rida bnr qancha ilmny ishlar, monografik asarlar yozildi.
Bir vahtlar «bizning istikbol ham o ’gisin!» deb xitob kilgan
Maqsud Shayxzoda uz sarfdoshlarining fikrini yakkol ifodalagan
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edi. Hakikatdan ham, suronli davr talablariga fakat aktual mavzuni ko’tarib chiqish bilangina javob berib bo ’lmasdi. Xuddi shu ulu
davr g ’alabalarining o ’ziday o ’lmas asarlar yozib qoldirish, kelajak avlodlar bilan yuzma-yuz gaplashish, - mana shular sovet yozuvchisining estetik ideali, hayoti va ijodining ma’nosi edi.
Maqsud Shayxzoda 1926 yilda Bokuda Vladimir Mayakovskiyning ijodny kechasida ustozning ovozini eshitgan, she’rlaridan bevosita ta ’sirlangan edi.
Mayakovskiyga munosib shogird bo’lish oson emas edi.
Eng aktual mavzularga qo’l urish va uni zinapoya tarzida yozib
chikishning o ’zi yetmasdi. Zamon pafssnni badiiy ifodalay olgan
novator shoirlargina bu sohada muvaffakiyat kozondilar. Mayakovskiyga ixlosmand bo’lish bilan birga, unga shogird tushadigan
shoirning zuvalasida, tabiatida Mayakovskiyga xos xislatlari jumladan, mardonalik, tantilik hozirjavoblik xislatlari b o ’lishi shart
edi.
Shayxzoda ergashuvchilikdan original, novator shoir b o ’lib
yetishishgacha og’ir va mashaqqatli, ayni vaxtda sharafli io’lni
bosib utdi. Shoirgnnamas, adabiyotshunos olim sifatida ham olib
borgan tadqikotlari uni tobora Mayakovskiy dargohiga yakinlashtirdi. Shayxzoda, ustozning fadat poetik asarlarinimas, balki
she’riyat to ’grisida aytgan fikr va mulohazalarini xam chuqur o ’rgandi.
Shayxzoda ancha qnyinchiliklar bilan Mayakovskny maktabiga kirib keldi. G ’.G’o ’lomnnng «Turksib yo’llarida» (1930),
«Yalovbardorlikka» (1931), H.Olimjonning «Ulka safarbar»
(1930), «Baxtlar vodiysi» (1932), «Kadr» (1931) singari har jihatdan puxta, ohangi va mazmuni, mahorati jihatidan Mayakovskiy
ruhiga yakin she’rlari yaratilganda, hali Shayxzoda poeziyasida
badiiy kuvvat, she’riy mahorat yetishmasdi. To’g ’ri, uning Leninga bag’ishlangan, chegarachilar hayotidan olingan, paxtakorlar
shujoatini kuylashga qaratilgan she’rlari aktual mavzularda yozil350
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ganligi, zamonning muhim masalalarini ko ’tarib chikkanligi jihatidan diqqatga sazovor edi.
Bu urush zng so ’iggi va
kat ’iy harabdir,
Kayishi yelkam da kyzil
beshotar...
Yuramanmehiatning
zarbasi kabi,
Kerilgan ko ’kragim,
ko ’zlarim harbiy.
Oyogim ostida kurralar yotar.
B ir ikki!!
B ir ikki!!
Asrlar asratgan zafar bizniki!
(«Aviaximchi», 1932 y ).
Mashhur «Internatsional» ning bir satrini («Bu urush eng
so’nggi va kat’yi harbdir») tarjima dilib o ’z she’riga singdirib yuborishning o ’ziyok shoirning mahoratini namoyish kiladi. So’ngra, she’rdagi «Kerilgan ko’kragim, ko’zlarim harbiy» degan iboraga dikkat kilsak, shoirning davr ruhini nihoyatda ixcham va lunda ifoda etganini ko’ramiz.
«Ko’zlarim xarbiy» iborasi Mayakovskiy ishlatadigan, kutilmagan, novatorona iboralarga yakin tushishini hamhisobga olsak, «oyog’im ostida kurralar yotar» satrining ham Mayakovskiychasida dangal va dadil yozilganiga e’tibor kilsak, Shayxzoda
she’riyatining zuvalasitishik ekaniga yana bir bor qanoat hosil qylamiz. Shoirda qandaydir ichki harorat borligini, Mayakovskiy
she’rlariga hamohang bo’lishga nntilayotgan bir tug’yon borliginn ko’ramiz. Ammo, bunday yaxshi, mag’izli satrlar ba’zan zaif
misralar soyasida ko’milib qolib ketar edi.
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Shayxzoda qanday qilib Mayakovskiyning yetuk shogirdi
darajasiga ko’tarildi?
Bunga shoir tinimsiz izlanish, mardonavor ijodiy kurash natijasida erishdi. Bu ishda hal qiluvchi omillardan biri shubhasiz
Shayxzodaning olimligi, adabiyotshunosligi b o ’ldi.
Izlanuvchan shoir Shayxzoda adabiyotshunoslik qalamini
qo’lga olar ekan, o ’z sher’iyati uchun boshqa ijodkorlarning aslahaxonalaridan kerakli qurollar topib, ularni o ’z uslubiga va o ’z
idealiga moslashtirib iste’mol eta boshladi. Natijada, yillar o ’tgan
sari, ijodiy kamolotga erishdi, o ’zbek sovet poeziyasida huddi
G ’.G’ulom va H. Olimjonlarday katta, novator shoir b o ’lib tanildi. Buning isboti uning eng yaxshi asarlaridir.
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SHUKRULLO
Xalq shoiri

IBRAT
Maqsud Shayxzoda adabiyotimizga juda katta va o ’lmas
hissa qo’shgan adib. Shayx aka o ’zining’ o ’lmas «Mirza
Ulug’bek» fojiaviy dramasi bilan o ’zbek san’atining obro’sini butun Ittifoqqa ko’tardi. «Toshkentnoma» dostoni va uning she’rlari
esa o’zbek xalqining sevimli asarlari bo’lib kolgan.
Shayxzoda ijodining yuzira xosligi, fikrlardagi teranlik, falsafiylik va hayotiyligi, kundalik voqealardan kutilmagan xulosalar chiqarishdagi tezkorligi haqida fikr yuritadigan bo’lsak, ikki
og’iz so’z bilan hammasini mukammal ifoda qilish qiyin.Bugun
uning tug’ilgan kuni. Hurmatli ustozim, ulkan adib Maqsud
Shayxzoda hayot bo’lsa bu yil yetmish yoshga to ’lardi. Men unga
yaqin odam bo’lganim uchun uning tug’ilgan kunida u haqdagi
ayrim xotiralarim va do’stlari o ’rtasida kechgan suhbatlardan bir
qismini aytib berishni lozim topdim.Olijanob inson, ulkan ijodkor
Maqsud Shayxzodaning ijodi yoki o ’zi haqidagi ayrim xotira va
taassurotlaringizni aytib bersangiz, deb kimdir mendan so’ragidek
bo’lsa, o ’ylab-netib o ’tirmasdan, o ’sha zahotiyoq hammaga
mashhur va tildan - tilga ko’chib yurgan:
Do ’stlar, yaxshilarni
avaylab saqlang!
«Salom» degan so ’zning salmog ’in oqlang!
353

Anadan olmasının 110 illiyi münasibətilə
məruzələr, məqalələr və fotolar toplusu
O ’Iganda yuz soat yig ’lab
turgandan —
Uni tirigida bir soat
yoqlang!
degan uning to ’rt yo’l she’rini o ’qib, Maqsud Shayx-zoda mana
shu, uning butun ijodi ham mana shu she’rda aytilgan mazmunga
asoslangan deb javob berardim. Shayxzodaning bir inson sifatidagi shaxsini ham, uning yaratgan asarlarini ham mana shu to ’rt
yo’l she’rda aytilgai g ’oyasiz tasavvur qilib bo’lmaydi. Agarda
yuqoridagi she’rni Shayxzoda yaratgan bir kuy deydigan b o ’lsak,
uning butun ijodi mana shu kuy, shu ohangga asoslangan. D o’stga sodiqlik, insonni hamisha izzat-hurmat qilish, uni o ’lganida
emas, tirik vaqtida qadru qiymatini qilish uning asarlarining asosiy yo’nalishi bo’lib qolmay, Shayx akaning o ’zi ham butun hayoti bo’yi mana shunga amal qilgan odam edi. Agarda Shayxzoda
ijodi yoki uning qiyofasini yana ham qisqaroq qilib aytish kerak
bo’lsa, ikki og’iz so’z bilan Maqsud Shayxzoda bu - donolik,
mehribonlik, tabassum, - deb baralla aytardim.
Shayx aka kim bilan suhbatlashmasin, qaysi gurungda bo’lmasin, nazarimda, nozu ne’matlarga to ’la bog’larda charaqlab turgan oftobdek ruhingga oziq, tabiatingga bir ravshanlik bag’ishlardi, Shayx aka haqidagi aytilgan bu gaplar faqat mening shaxsiy
fikrim emas! Shayx akanint eng yakin do’sti G ’afur G ’ulomning
u haqda aytgan bir gapi hali - hali esimdan chiqmaydi. Bir og’iz
so’z bilan Shayxzodaning kimligini mukammal ochib bergan edi.
Bir yili Uzbekiston yozuvchilarining katta zalida xamma yozuvchilarining ishtirokida «ichak uzildi kechasi» o ’tkazildi. Eshik oldi, devorlarga «Qovog’i solig’ odamlar kechaga kiritilmaydi» deb
katta harflar bilan e’lonlar yozyb qo’yilgan. Bu kechada ishtirok
etuvchi har bir yozuvchi bir she’rmi, xotirami, albatta bir kulgili
gap aytishi shart edi. Men Shayx akaning she’riga o ’xshatma qilib
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yozilgan hazilimni Shayx aka bo’lib o ’qib berishni o ’yladim. Lekiya o ’qib berishdan oldin kechaga raislik qiluvchi G ’afur akaga
Shayx aka ranjimasmikan deb maslahat soldim. G ’afUr G ’ulom
birdan menga tikildi-da:
- Shayx xafagarchilikdan bir kun emas, ming yil keyin tug ’ilgan. Hali ham shuni bilmaysanmi? Bema- lol o ’qiyber, xursand bo’ladi, - dedi.
O ’sha kecha men minbarga ko’tarilib, Shayx akaning qiyofasiga kirib, ovozimni ham unikiga o ’xshatib, har bir so’zga
Shayxona urg’u berib «Osmonboz» degan quyidagi hazil she’rni
o ’qib berdim:
Samolarning zabarjat
Qubbalarin mahv etmish Bizning aziz va laziz
Gagarindek osmonboz.
Parvozlarga bonsdir
Tinchlik, shodlik,
qah-qaha!
Buyruq bo ’lsa, quyoshga
Uchamiz deb labbay, ha!
Kerak shunday bo ’lmog ’i,
Bu-so ’zlarning qaymog ’i!
Biz deymizki takrorlabBotir o ’g ’longa salom!
Faqatgina o ’g ’lonmas,
Urtoq osmonga salom...
She’rni «Uzlaridan so’rasak» deb tamom qildim. Kecha tugashn bnlan Shayx akaning yoniga bordim. Ranjimagan ekan, tabassum bilan odati bo’yicha «O’zlaridan so’rasak» deb hazillashib qo’ydi.
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Shanx aka «O’zlaridan so’rasak» degan iborani aytishni
yaxshi ko’rardi. O ’zicha yangi iboralar topishga usta edi. Bir kuni
- nega shunday deysiz, deb so’rasam - kishilar bir-birlari bilan
hol-ahvol so’rashganda uzundan-uzoq bola-chaqa, qozon-tovoq,
sihat-salomatlik, mol-jon... hammasini birma- bir aytadi, men
ularni takrorlamaslik uchun qisqa qilib «o’zlaridan so’rasak» deyman, shoshib turgan paytda juda qo’l keladi, - deb kulib javob
bergan edi.Aziz ustozim Shayx akani tanibmanki, birovni ranjitib,
qattiq-qochirim gapirib, diliga ozor berganini bilmayman. Albatta, bundan nopoklik va yomonliklar oldida qul qovushtirib, takdirga tan bergan degan xulosa chikmaydi.
Turi u xammaga bir xilda mexribon, tub ma’nosi bilan beozar dam edi. Lekin u beozor bo’lgani bilan hayoti o’zidek beozor.
silliqqina bo’lgan emas. Mashaqqatlarga duch kelgan paytlarida
ham hayot yoki insonlarga nafrat bilan emas, xatoliklarga achinish, odamlarga mehribonlik va yaxshilik hislari bilan qaragan.
Mayda-chuyda ginalardan ko’ra ijod qilib halqqa hizmat qilishni
yuksakroq bilgan. Lekin shu bilan birga boshqa hamkasblarining
yaxshi asarlar yaratishiga ko’maklashgan, o ’z fikrlarini aytgan. U
kimningdir ijodi yoki shaxsiy nuqsoni haqida gapirar ekan, albatta
o ’ziga xos yo’llar topib gapirar edi.
U juda katta psixolog edi. Odamlarning ruhiyati va saviyasini darhol ilg’ab olardi. Ha, u yuksak madaniyatli va bilimdon
odam edi.
Qaysi bir yili ham gazetada she’rim bosildi. Orada bir necha kun o ’tib, Shayx akann uchratib qoldim. Ichim qurishib, fikri
ni bilgim keldi. Shayx aka birdaniga yaxshi, yomon demasdan
ko’z oy-nagini qo’liga olib artdi. Birozdan keyin: «Bizni ham bir
oycha oldin o ’rtacha- roq she’rimiz bosilgan edi, ko’zingiz tushganmidi?» deb so’rab koldi javobimni kultmasdannoye — o ’rtacharoq she’rning. Puli ham o ’rtacharoq bo’ladi, bir ziyofat qilay,
o ’sha yerda gaplashamiz», deb meni boshllab ketdi.
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Domla Shayxzodaning’ urta deb aytg’an she’rini o ’qigan
edim. Domla aytganidek o ’rtacha emas, yaxshi she’r edi. Bu meni
ranjitmaslik uchun aytilgan gap edi, xolos. Shayx aka birovning’
nuqsonlarini gapyrganda o ’zini hech vaqt bilrmdon qilib ko’rsatishga intilmasdi. Sendagi nuqsonni aytib ranjitmaslik uchun yonidan pul sarf qilib ko’nglingni ovlashdan, uzini nuqsonli qilib
ko’rsa-tishdan ham toymas edi. Bu bir-ikki odamning emas, ko’pchilikning fikridir.Adabiyotimizning sevimln otaxoni Maqsud
Shayxzoda mana shunday yuksak aql va katta qalb egasi edi.
Bag’zan asarimizni chikarishga shoshilamiz, koni men bilan yuring.
U o ’zining mehrnbonlig’i, donoligi, chuqur falsafiy asarlari
bilan qalbimizga shunchalik singganki, faqato’z zamondoshlariga
emas, kelajak avlodlarga ham o ’zi yaratgan «Mirzo Ulug’bek»dek ibrat bo’lib yashaydi.
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Shukur BURXONOV
SSSR xalq artisti

ALLOMA

Gar tarix evrilsa,
shuhrat tojini Unga kiygizardi
M irzo Ulug’bek
Abdulla Oripov Maqsud Shayxzoda haqida ana shunday
deb yoyegonida temoman xaqli edi. Chindan xam Shayx aka adabiyot olamida «shuxrat toji»ni kiysa kiygudek buyuk alloma edi.
Men Shayx akaning she’riyati, olimligi, pedagogik faoliyati
xakida gapirib o ’tirmayman. U kishining dramaturg sifatida buyukligi meni hamisha xayratga solib keladi. «Jaloliddin Manguberdi»va «Mirzo Ulug’bek» asarlarini saxnata qo’yishimiz jarayonida u bilan juda ko’p muloqatda bo’lganmiz. U kishi qar bir
personaj taqdiri va talqini, o ’zini tutishidan tortib, gapirish mansralarigacha jiddiy e’tibor berardilar. Misoli rejissyordek yondashardi. Asar saxna yuzini ko’rmaguncha teatrdan, san’atkorlar
orasidan ketmasdi. Hatto qaysi obrazni qaysi aktyor ijro eta olishini qam adashmay aytib 6yerardilar. Ha, Shayx aka saxna san’atining xam o ’tkir bilimdoni edi.
Men uning «Jeloliddin Manguberdij va «Mirzo Ulug’beij
dramalaridagi bot rollarni ijro etganimdan, 6u rollar talqinini
Shayx akaga manzur qila olganimdan bir umr xursandman. Birgi358
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na men emao, teatrimizdagi xammz san’atkorlar Shayx aka bilan
muloqatda bo’lganidan, u kishining o ’gitlaridan bahra olganidan
shod.
Shayx aka oz drama yozdi, pekin soz yozdi. Eng muqimi,
xalqimiz madaniyati tarixining nurli saqifalarini tiklash ja kelajak
avlodlarga yetkazishdek g ’oyat ibratli ishni bajarib ketdilar.
Shayxzoda dramaturgiyasi dramaturglargagina emas, rejissyorlar va aktyorlar uchun xam maqorat maktabi b o ’lib qolaveradi.
Tengi yo’q saxiy inson, 6yemisl ijodkor, ulkan olim - bir
so’z bilan aytganda zabardast alloma Maqsud Shayxzoda tavalludining 70 yillik kunida uning nomini qurmat bilan yodga olamiz
qamda yorqin xotirasiga minnatdsrchilik tuygulari bilan ta ’zim qilamiz.
SHOIRGA BAG’I ShLAB
Alisher Navoiy nomli respublina nutubxojasida tajikli o ’zbek shoiri, dramaturg, tarjimon, adabiyotshunos M.Shayxzoda tug ’ilgan kuniing 70 yilligiga bagishlangan vistavka ochildi. Vistavkada shoirxayotijing turli yillarida yezilgai asarlar va ulardan
eng dastlabkisi 1928 yilda iashr etilgai «Unta she’r» to ’plami
ko’yilgan.
Vistavkada o ’zbek yozuvchisi M.Shayxzodaning ilmiy
asarlari, uning mamlakatimiz va chet el xalklari tillarida iashr etilgan asarlari namoyish qilingan.
(UzTAG)
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MAQSUD SHAYXZODA
Sovet adabiyotimiz ogir judolikka uchradi. Atoqli shoir,
dramaturg, publitsist, olim, Uzbekiston SSR-da xizmat ko’rsatgan
san’at arbobi Maqsud M a’sum o ’g ’li Shayxzoda bevakt vafot ed
di.
Maqsud Shayxzoda ulman va katta sermazmun ijodiy yo’lni
bosib o ’tdi. U 1908 yilda Ozarbayjonning Ogdash kishlog’ida
kishlok vrachi oilasida tug’ildi. Maqsud Shayxzoda o ’rta ma’lumot olgach, qishlok maktabida o ’kituvchilik kila boshladi. Bilimga bo’lgan tashnalik sinchkov yigitni Boku Oliy Pedagogika institutiga olib keldi. Usha yillardayok jahon klassik adabiyotini, tarix
san’at va filosofiyani chuqur va har tomonlama o ’rgana boshladi.
Shu bilan bir vaktda u bir necha shark tillarini o ’rgandi. Xuddi
shu vaqtda uning poetik iste’dodi namoyon bo’ldi.
Maqsud Shayxzodaning hayoti va ijodi Uzbekiston bilan
chambarchas bog’likdir. Maqsud Shayxzoda 1928 yilda Toshkentga keladi, bu yerda maktab va texnikumlarda adabiyotdaki
dars beradi, respublika gazeta va jurnallari redaksiyalarida ishlaydi, samarali ilmiy tadkikot ishlarini olib boradi. U umrining oxirigacha Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika institutining dotsenti edi.
Maqsud Shayxzadaning 40 yillik ijodiy yo’li o ’zbek sovet
adabiyoti tarixida yorkin sahifalardan biri b o ’lib koldi. Uning
«Un she’r», «Uchinchi kitob», «Respublika», «Yangi kitob»
she’rlar to ’plamlarini o ’kuvchilar kizg’in kutib oldilar. Maqsud
Shayxzodaning jo ’shsin shoetik so’zi ayniksa Ulug’ Vatan urushi
yillarida baralla yantradi. Uning «Kapitan Gastello» balladasi
hammaga ma’lumdir. Urushdan so’nggi yillarda Maqsud Shayxzodayaing «Kalb so’zlaydi», «Assalom», «Davr taronalari» kabi
360

İki xalqın oğlu
M aqsud Şeyxzadə
yangi she’riy to ’plamlari nashr etildi. Maqsud Shayxzodaning
poetik talanti yildan-yilga kamol topdi. «Mening sozim», «Chorak asr dyovoni», «Tanlangan asarlar» to ’plamlari, ayniksa
«Toshkentnoma» pozmasi bunga dalil bo’la oladi.
Maqsud Shayxzodaning eng yaxshi asarlari rus tiliga, boshka SSSR xalklari tillariga, shuningdek ba’zi chet tillarga tarjima
dilingan.
Uning ijodi keng kirrali edi. U bizga «Mirzo Ulug’bek» kabi ajoyib poetik drama koldirdi. Bu asar hozir ham respublika
teatrlarida muvaffakiyat bilan ko’rsatilmodda. Ana shu asar asosida yaratilgan «Ulug’bek yulduzi» kinofilmi hozirgi zamon kino
san’atinyng eng yaxshi asarlari datoridan joy oldi.
Uzbek kitobxonlarini jahon, rus klassik va sovet adabiyeti
asarlari bilan tanishtirishda ham Maqsud Shayxzodaning xizmatlari bekiyosdir. U A.Pushkin, M.Lermontov, V.Mayakovskiy,
V.Shekspir, Gyote, A. Mitskevich, T.G.Shevchenko, N.Tixonov,
Nozim Hikmat, I.Chavchavadze, S.Vurg’un, Mahtumkuli va
boshqa shoirlarning bir kator asarlarini o ’zbek tiliga tarjima qildi.
Maqsud Shayxzoda hakikiy internatsional sovet yozuvchisi
edi.
Sharq klassik adabiyotini puxta bilgan Maqsud Shayxzoda
Alisher Navoiy ijodining ko’zga ko’ringan tadkikotchilaridan biri
edi. So’ngti yillarda u ulug’ o ’zbek shoirining badiiy mahorati hakida monografik tadkikotlar ustida ish olib bordi. Uning yuzlab ilmiy makolalari hozirgi zamon adabiyotiyaing eng aktual problemalariga va klassik adabiyotiga bag’ishlangan edi.
Partiya va hukumat kommunist yozuvchi Maqsud Shayxzodaning ijodiy xizmatlariga yuksaj baho berdi. U «Hurmat belgisi»
ordeni, medallar va Uzbekiston SSR Oliy Sovetining Faxriy yorliklari bilan mukofotlangan. Taniqli sovet yozuvchisi va olim
Maqsud Shayxzodaning xotirasi qalbimizda abadiy saqlanadi.
Sh.R.Rashidov, Ye.S.Nasriddinova, R.Q.Qurbonov, V.G.Lo
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monosov. I.G.Anisimkin, N.G.Lyashchenio, N.M.Matchonov,
M.M.Musoxonov, R.N.Nishonov, M.A.Abdurazzoqov, S.RRasulov. M.T.Tursunov, A.S.Abdalin, R.H.Abdullayeva, Sh.Sh.Abdullayev, S.O.Azimov, Oyabek, J.Oimirzayev, V.A.Arxangelsniy,
H.A.Asomov, R.A.Ahmedov, M.Ashrafii. R.N.Bobojon, S.P.Bo
rodin, Sh.Burxonov, G.A.Gabriyelyans. H.U.G’ulomov, A.H.Jabborov, Z.I.Yesenboyev, M.O. Zoidov, V.I.Zohidov, S.Q.Ziyodullayev, Zulfiya, S.Eshonturayeva, T.I.Qoriniyozov, M.Q.Qormev,
A.P.Qayumov, L.P. Qayumov, O.Xujayev A.Q.Qahhor, V.AQostirya, I.V.Marsinyuq. M.Z.Mirzaahmedov, Mirmuhsin, I.M.Muminov, A.Muxtor, H.Nazir, G ’.Najimov, Sh.Niyozov, Yu.Rajabiy. Z.R.Rahim-Boboyeva, I.A.Rahimov, O.S.Sodiqov, P.I.Sadimenqo. T.A.Sarimsoqov, R.S.Saxiboyev, G.Sevuns, K.M. Simo
nov, I.O.Sultonov, U.Tansiqboyev, A.A.Udalov, Uig’un, L.A Faiziyev, R.Faiziy, A.R.Xujayev, E.T.Shaixov, M.M.Sheverdin.
S.Shermuhamedov, Q.Yo.Yermatov, K.N.Yashin.

MAQSUD SHAYXZODANI DAFN KILISHNI
t a s h k İ l İ t İ s h k o m I s s Iy a s I d a n
Maqsud Shayzodoning jasadi solingan tobut Alisher
Navony nomidagi Uzbek Davlat Katta akademik opera va balet
teatri kuyladi.
Marxum bilan vidolashin 20 fevral soat 13-dan 16 gacha
davom etadi.
Maqsud Shayxzodoning jasadi sovet 17-da Chiatoy
kabristonida dafn etiladi.
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UZBEKİSTON KOMPARTİYASİ MARKAZİY
KOMİTETİ, UZBEKİSTON SSR OLİY SOVETİ
PREZİDİUMİ VA RESPUBLİKA MİNİSTRLAR
SOVETİDAN
Uzbekiston Kompartiyasi Markaziy Komiteti, Uzbekiston
SSR Oliy Soveti Prezidiumi va Respublika Ministrlar Soveti chuqur qayg’u bilan ma’lum qiladilarki, atoqli shoir, dramaturg, publitsist va olim, Uzbekiston SSR-da xizmat ko’rsatgan san’at arbobi Maqsud Shayxzoda shu yil 19 fevralda uzoq davom etgan og’ir
kasallikdan so’ng vafot etdi.

UZBEKİSTON KOMPARTİYASİ MARKAZİY KOMİTETİ
UZBEKİSTON SSR OLİY SOVETİ PREZİDİUMİ
UZBEKİSTON SSR MİNİSTRLAR SOVETİ
UZBEKİSTON KOMPARTİYASİ
MARKAZİY KOMİTETİ VA UZBEKİSTON SSR
MİNİSTRLAR SOVETİDAN
Uzbekiston Kompartiyasi Markaziy Komiteti va Uzbekiston SSR Ministrlar Soveti Maqsud Shayxzodani dafn qilishi
uchun quyidagi sostavda hukumat komissiyasini tuzdilar: R.N.Nishonov, (rais), S.O.Azimov, S.Sh.Shermuhamedov, Z.R.Rahimboboyeva, P.I.Sadimenko, K.N.Yashin, A.A.Udalov, V.Y.Zohidov.
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Академ ик Аббас ЗАМАНОВ
Азербайджан
П ОЭТ, ДРАМ АТУРГ, П ЕДАГОГ
К 70-летию со дня рож дения
Максуда Ш ейхзаде
Максуд Шейхзаде, чье 70-летие мы сегодня отмечаем,
был многогранно одаренным человеком - поэтом, драма
тургом, литературоведом, переводчиком, педагогом.
Мне довелось познакомиться с ним осенью 1961 года в
Азербайджане, С тех пор началась тёплая, сердечная дружба,
которая требовала все новых встреч, происходивших в Мо
скве, Ташкенте, в Баку, а перерывы между ними заполнялись
оживленной перепиской. Вплоть до его последнего дня, по
следнего письма...
За годы дружбы с Максудом Шейхзаде я узнал о нём
немало интересного. Но после его кончины он раскрылся пе
редо мной ещё ярче, удивляя и восхищая масштабом своих
интересов, размахом мысли, человеческими качествами. Де
ло в том, что я был одним из инициаторов издания в Азер
байджане двухтомника сочинений Шейхзаде, и с большим
усердием работал над его трудами, рукописями, узнавая но
вые стороны характера, творчества друга. Максуд Шейхзаде
- сын Азербайджана. Родился он в Агдаше, здесь учился,
стал писать первые стихи. В поэме «Эпопея о Ташкенте» он
ярко и образно рассказывает о Родине, природе своего края,
побудившей его к творчеству:
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В Азербайджане я на свет родился,
В краю, который цвёл и колосился.
И сызмала отчизна Гянджеви
Поэзией живет в моей крови.
Куру я слушал, тихим счастьем полный,
И стих мне нашептали эти волны.
Уже в первых литературных опытах, в стихах, написан
ных позднее, в годы учёбы в Баку, определился круг тем. По
эт пытливо всматривается в окружающую действительность,
сердцем воспринимает грандиозные преобразования в рес
публике, восхищается человеком-творцом, созидателем но
вой жизни. В одном из ранних его стихотворений «Песня
красноармейца», напечатанном 1921 году в газете «Комму
нист», передан этот дух созидания, неукротимая воля героя,
стремление к преобразованию старого Востока.
А рядом со стихотворениями такого характера у Шейхзаде немало образцов лирики, на которых заметно влияние
азербайджанского фольклора, глубоко проникшего в кровь
поэта с самого детства. Это влияние особенно чувствуется в
своеобразной притче «Народное сказание о Наримане» (оно
напечатано в журнале «Просвещение и культура» в 1927 го
ду, когда Шейхзаде после завершения учёбы в Бакинском
педагогическом техникуме учительствовал в Дагестане). М о
лодой автор нашёл доступную , близкую для широких чита
тельских масс форму рассказа о большой политической, об
щественной работе Наримана Нариманова, представив его в
виде легендарного героя - борца за народное счастье. Произ
ведение это имело большой успех.
1928 году судьба забросила Максуда Шейхзаде в Узбе
кистан. Как он сам говорил в своих произведениях, братская
республика обняла его, как родного сына, любовно воспита
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ла, вырастила. В «Эпопее о Ташкенте» Шейхзаде есть про
никновенные строки признательности поэта своей второй
родине.
Мил и дорог мне звон сырдарьинской струи,
Дорога и мила мне земля Навои.
Стал родным для меня и язык его звучный,
М ой Пегас и узбекская ширь неразлучны.
Караваны поэзии, встретив на ней,
Я и сам, как поэт, становился сильней,
Возмужал я, судьбой не обижен нимало,
Ибо здесь вдохновенье мое расцветало.
Необычайно способный к языкам, он за короткий срок в
совершенстве овладел узбекским, и вскоре стал преподавать
на этом языке в школе. В Узбекистане Максуд Шейхзаде
учился дальше, защитил диссертацию, работал в Государст
венном педагогическом институте имени Низами преподава
телем, доцентом, профессором. Он был учителем нескольких
поколений учителей. И сейчас едва ли сыщется хоть один
район в республике, где бы ни трудились воспитанники
Шейхзаде.
Параллельно с преподаванием «домла» (мастер, учи
тель), «эке» (старший брат), как почтительно называли наше
го земляка в Узбекистане, вёл активную литературную дея
тельность. И как прежде, в его стихотворениях и поэмах
вставал образ обновлённой октябрьским вихрем многонацио
нальной Страны Советов, которая сильна нерушимой друж
бой народов. Самые разные стороны жизни находили отра
жение в его творчестве. С гордостью говорит он о своей при
надлежности к Коммунистической партии, в рядах которой
замечательные сыны разных народов планеты («Партбилет»).
Высокой гражданственностью проникнуты стихотворения
Шейхзаде «В Ленинской библиотеке», «Сердце поэта слуша
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ет мир», «Государство - это мы», «Октябрь продолжается»,
«Слово о коммунисте» и многие другие.
Максуд Шейхзаде хорошо знал и любил историю. Не
редко его «проникновения» вглубь веков давали свои резуль
таты: он писал драматические произведения, трагедии в сти
хах - «Мирза Улугбек», «Джалаладдин Мангуберди», кото
рые вошли в золотой фонд советской драматургии. Шейхзаде
широко известен как критик, литературовед. Многие его
труды, а особенно исследования поэзии классика узбекской
литературы Навои, представляют значительную ценность (из
шести томов собрания сочинений Шейхзаде один посвящён
анализу поэзии Навои). К этим работам критика обращаются
учёные разных стран, занимающиеся исследованием творче
ства Навои, литературы Востока.
Плодотворной была работа Шейхзаде в области пере
вода, он познакомил узбекских читателей с творениями
Шекспира, Гёте, Пушкина, Лермонтова, Шевченко, Мицке
вича, Чавчавадзе, Маяковского. В его переводах представля
ли перед читателями Узбекистана и многие произведения
азербайджанской литературы, в частности, стихотворения
Самеда Вургуна, Расула Рза.
За сорокалетие плодотворной литературной деятель
ности в Узбекистане Максуд Шейхзаде оставил очень ёмкое
наследие. При жизни было издано более двадцати его книг. В
ряду основоположников узбекской советской литературы он
пользовался огромным уважением, непререкаемым автори
тетом. Широко образованный, талантливый литератор обла
дал замечательными человеческими качествами, которые
привлекали к нему учеников, товарищей по перу.
Я берегу его письма, блещущие остроумием, ориги
нальностью суждений и оценок, дышащие теплотой и добро
желательностью. Среди них и то, последнее, где он писал из
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больницы: «Приезжай хоть на один день...». Я понял всю
боль, заключенную в коротких строках письма, н незамедли
тельно отправился в Ташкент. Три дня я находился у постели
друга, которому было очень плохо. А чуть становилось лег
че, он с воодушевлением говорил со мной, вспоминал о днях
своей юности, учёбе в Бакинском техникуме, о своих азер
байджанских коллегах. Врезались в память его слова: «При
знаться, тоска по родной земле меня никогда не оставляла.
Но Узбекистан так много сделал для меня ... Мне выпала
честь быть сыном двух народов».
На похороны Максуда Шейхзаде я опоздал не по своей
вине. Но спустя некоторое время, взяв с собой цветы и ме
шочек с землей, на которой родился поэт, вылетел в Таш
кент. И когда меня привёз на кладбище учёный и драматург
Иззет Султанов, я увидел у могилы огромное множество лю
дей, среди которых были писатели Камиль Яшен, Аскад
Мухтар, Шохраб, молодёжь, студенты, ученики и преподава
тели той школы, которая носит имя поэта.
Мне посчастливилось также участвовать в научной сес
сии в Ташкенте, посвящённой жизни к творческому насле
дию Максуда Шейхзаде, а спустя некоторое время - в торже
ствах по случаю 60-летия со дня его рождения. И я не мог не
испытывать чувства гордости за своего земляка и друга,
пользовавшегося всеобщей любовью.
Да, Максуд Шейхзаде, действительно, был сыном двух
народов. Он являлся как бы олицетворением животворной
дружбы братских народов.
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Академик Наим КАРИМОВ
Узбекистан

ПОЭТ, РОЖДЕННЫЙ БЛИЗ ГЯНДЖИ И
ВЛЮБЛЁННЫЙ В ТАШКЕНТ
В феврале 1967 года, не достигнув шестидесятилетнего
возраста, в Ташкенте ушёл из жизни выдающийся поэт и
мыслитель Максуд Шейхзаде. Но нам, знавшим его, кажется,
что его звезда, так же, как и звезда Улугбека, которого он
увековечил в своей бессмертной трагедии, никогда не погас
нет.
Судьбе было угодно, чтобы рождённый 100 лет тому
назад в азербайджанском городке Агдаш Максуд, старший
сын Магсумбека и Фатимы ханум, передовых людей своего
времени, большую часть своей жизни провёл на узбекской
земле и стал классиком узбекской литературы. Его первым,
ещё ученическим стихотворениям, прочитанным на школь
ном вечере в Агдаше рукоплескал сам Нариман Нариманов.
А его «Народное предание о Наримане», опубликованное в
журнале «Маариф ва маданийат» ещё в 1928 г. в трудах азер
байджанских фольклористов упоминалось как произведение
народного творчества. Если бы не буйнакский период его
жизни, когда он со своими друзьями был обвинён в излиш
нем проявлении патриотических чувств и выслан в Ташкент,
его слава поэта затмила бы многих светил азербайджанской
литературы минувшего столетия.
Шейхзаде и Ташкент ... Шейхзаде и Узбекистан ... Эти
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понятия, так же неразделимы, как Гете и Веймар, Пушкин и
Петербург, Самед Вургун и Баку. Шейхзаде с первых дней
своего пребывания в Ташкенте был окружён тогда ещё моло
дыми узбекскими поэтами Айбеком и Г афуром Г улямом. Это
они помогли ему овладеть языком Навои и Бабура, и уже в
1929 году Шейхзаде опубликовал своё первое стихотворение
на узбекском языке.
Он умел писать лирические газели и политические сти
хи, мастерским пользовался словом. Но его «я», его поэтиче
ский голос его творческая манера всегда были узнаваемы и
дороги читателю, как и его приятная на слух азербайджан
ская речь.
Он был Поэтом. Поэзия для него была формой сущест
вования. Поэзия была частью его жизни. Даже его застоль
ные речи звучали как стихи, из которых струился не только
фонтан его чувств, но и зарифмованные слова. Он писал лег
ко, порой экспромтом. Писал к праздникам и будням. Но пи
сал так, что написанные им стихи всегда были настоящим
праздником для поклонников его лиры.
Когда на небосклоне узбекской поэзии зажглась звезда
Шейхзаде, там уже творили такие разные и талантливые по
эты, как Айбек, Гафер Гулям, Хамид Алимджан, Миртемир,
Усман Насыр, пришедшие на смену репрессированным в го
ды сталинского режима корифеям. Сохранить свой неповто
римый голос и стать недостающим инструментом этого ор
кестра - дело непростое. И Шейхзаде, внося свой чарующий
голос в оркестр узбекской поэзии, не только обогатил её зву
чание, но и расширил её художественные горизонты. В его
поэзии нашла своё отражение целая эпоха, в которой он жил
и которая не всегда была благосклонна к нему. Несмотря на
это, он принимал эту суровую действительность и воспел её,
как прекрасную легенду:
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Я возводил и дням бы монументы:
Действительность - соперница легенды,
Действительность - вот негасимый свет,
И равной ей и не было, и нет.
Все песни, что столетиям открыты,
Всех эпопей литые пирамиды Лишь памятники родине моей:
Истоки вдохновенья только в ней.
Шейхзаде был сыном двух народов - узбекского и
азербайджанского, которые были источниками его вдох
новения. Ученики, часто навещавшие его, хорошо помнят,
что Сакина ханум, его супруга всегда держала в доме рахатлукум и другие восточные сладости. Шейхзаде был большим
охотником этого лакомства. Но когда Шейхзаде заболел, Сакина ханум, чтоб сберечь здоровье своего мужа, вынуждена
была изъять рахат-лукум из его меню.
Часть жизни Шейхзаде пришлась на время кровавых
сталинских репрессий. Он был обвинён в создании пьесы о
Джалалетдине, в течение многих лет героически сражавшем
ся с войсками Чингисхана, в возвеличивании Востока, как
одной из колыбели мировой цивилизации, в изучении узбек
ского народного эпоса. Если бы не смерть Сталина, он, осу
ждённый на 25 лет тюремного срока, вряд ли смог бы вер
нуться к своей семье, к своему творчеству, к своей Родине из
Иркутского лагеря.
Бог был милостив по отношению к Шейхзаде, дав ему
возможность ещё неполных тринадцать лет трудиться на
благо узбекской науки, литературы и искусства.
Именно в эти годы Шейхзаде создал свои главные тво
рения - трагедия «Мирзо Улугбек» и сценарий фильма
«Звезда Улугбека». А его третья по счёту пьеса «Абу Райхон
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Беруни», над которой он работал на протяжении многих лет,
бесследно исчезла в лечебнице в тот момент, когда перестало
стучать сердце выдающегося поэта.
Почти всю жизнь Шейхзаде проработал в Ташкентском
педагогическом институте имени Низами в должности до
цента и заведующего кафедрой узбекской литературы. До
сих пор в городах и сёлах Узбекистана можно встретить его
бывших учеников, хранящих память об устаде, который дал
им не только знания, но и делился с ними всем тем, что у не
го было.
Совмещая педагогическую деятельность с научным
трудом учёного и литературного критика, Шейхзаде внёс не
оценимый вклад в изучение узбекской классической и со
временной литературы, особенно творчества Навои, в пропа
ганду и перевод лучших произведений классиков мировой, в
частности, азербайджанской литературы. Им переведены
произведения Низами, Руставели, Джами, Шекспира, Пуш
кина, Лермонтова, Некрасова, Махтумкули, Ахундова, Чавчавадзе, Лахути, Хикмета, Вургуна, Расула Рза, Османа Сарывелли и многих других поэтов и писателей. Он дружил со
многими известными деятелями культуры, среди которых
особое место занимали азербайджанские поэты и писатели Сулейман Рустам, Мамед Рагим, Мирза Ибрагимов, Расул
Рза, Наби Хазри ... Кстати, последний из этого небольшого
списка людей, чьи дружеские чувства согревали сердце
Шейхзаде, обязан ему своим псевдонимом. Сейчас мало кто
знает, что первые его произведения были опубликованы под
не совсем поэтической фамилией Бабаев. А слово Хазри,
обозначающее принадлежность поэта к земле, которую омы
вают воды Каспия, имеет ещё и другой оттенок: оно вызыва
ет ассоциацию с именем легендарной личности Востока Хизра.
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Талант Шейхзаде был многогранен. Он был поэтом,
склонным к эпическому отражению действительности. А это
требует от поэта глубокого проникновения в жизненные
процессы, философского осмысления бытия. В этом заклю
чается отличительная черта его поэзии и всего его творчест
ва. В лучших своих произведениях он предстаёт как поэтфилософ своего сложного и противоречивого времени. В
этом смысле образ Мирзо Улугбека, великого учёногоастронома и правителя из одноименной трагедии, обезглав
ленного по приказу собственного сына, является выразите
лем его жизненных позиций, его эстетическим кредо и кри
ком его души. В образе Улугбека Шейхзаде отобразил не
только черты и характер великой исторической личности, но
и воплотил трагическую судьбу предыдущего, да и своего
поколения, уничтоженного и растоптанного сталинизма. В
своём произведении устами Улугбека он призывает своих
современников брать пример со звёзд, которые всегда нахо
дятся на высоте. Его произведения насыщенны такими афо
ризмами, как, например, «Зрячая беда порою лучше, чем
слепое счастье», отражающими волшебный свет мудрости,
присущей ему поэту-философу.
Современная тематика главенствовала в поэзии Шейх
заде, а в драматургии он так же, как и его учитель Гусейн
Джавид, любил обращаться к истории, к легендарным исто
рическим личностям. В то время, когда он писал трагедию
«Джалалетдин Мангуберди», а это были военные годы, ото
бражение исторических личностей прошлого не одобрялось
властью. И когда он воссоздал образ Улугбека, Амир Темур
и Темуриды, сыгравшие выдающуюся роль в исторической
судьбе узбекского народа, всё ещё находились в опале. Но
Шейхзаде знал, что наступит такой день, когда каждый на
род будет гордиться своей славной историей и личностями,
которые делали эту историю.
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Человек, кем бы он ни был рождён - поэтом или вра
чом, должен нести в себе те нравственные ценности, которые
выработаны предыдущими поколениями людей. В этом
смысле Шейхзаде был достойным сыном Востока. Его ду
шевной щедрости, верности друзьям и читателям, его внут
ренней культуре, его любви к родной земле можно только
позавидовать. Даже по отношению к тем, кто предал его ко
гда-то, он не питал чувства ненависти и обиды. Он был все
прощающим. И таким он предстаёт в своих бесчисленных
произведениях поэзии, прозы, драматургии и публицистики.
Шейхзаде никогда не забывал свои корни, свою исто
рическую Родину, волшебную музыку азербайджанского
языка. Мне не раз приходилось быть свидетелем того, когда
он разыскивал близкого ему человека, азербайджанского му
зыканта, играющего на уде, чтобы услышать родную музыку,
чтобы ритмы своей души настроить по чарующим звукам
азербайджанских мугамов. А в последние дни своей жизни
он признавался, что ему хочется услышать и почувствовать
успокоительное дуновение сур Корана.
После возвращения из сибирских лагерей Шейхзаде
написал «Поэму о Ташкенте», наполненную любовью к го
роду, где прошла почти вся его жизнь. Каждая улица, каждое
дерево и каждый дом Ташкента, не говоря о его жителях, бы
ли дороги сердцу поэта, который любил по утрам бродить по
знакомым и дорогим для него местам. Поэма, посвящённая
солнечному городу мира, свидетелю его поэтических взлётов
и счастливых дней, стала одной из вершин узбекской поэзии.
Заканчивая эту поэму, он не смог не вспомнить родную
Куру, Гянджу, близ которой он родился, и, естественно, ве
ликого Низами. Обращаясь к Ташкенту, Шейхзаде писал:
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В стране Низами я с младенческих лет
Куры неумолчным напевам внимал.
Но хоть близ Гянджи я родился на свет,
Тебя не напрасно родной я назвал.
В долине зелёной у волн Сырдарьи
Я вырос поэтом - по воле судьбы,
И грели мне сердце улыбки твои,
Лучом отражаясь в касе маставы.
Не только Ташкент, но и весь Узбекистан, весь узбек
ский народ, влюблённый в высокую поэзию Шейхзаде, нико
гда не забудет Поэта, столько сделавшего для них.
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Академ ик Н атан М АЛЛАЕВ

С Ы Н ДВУХ НАРОДОВ
Имя талантливого советского поэта и драматурга, учё
ного и наставника, публициста и переводчика Максуда
Шейхзаде широко известно в нашей стране. Его знают, лю
бят и ценят миллионы советских читателей. Но особенно он
популярен в Узбекистане и Азербайджане. И это не случай
но. Ибо Шейхзаде в многовековой истории дружбы узбек
ского и азербайджанского народов, в истории культурной
взаимосвязи этих народов - новое, весьма уникальное и
своеобразное явление. Он - сын двух народов...
Шейхзаде - азербайджанец. Родился в Агдаше в 1908
году, где печататься начал ещё в школьные годы. Его первое
профессиональное стихотворение - «Песня красноармейца»
было опубликовано в 1921 году на страницах азербайджан
ской газеты «Коммунист». Затем вышла поэма «Народный
сказ о Наримане».
В 1928 году Шейхзаде переезжает в Ташкент. Впос
ледствии этот город становится его второй родиной, где он
прошёл большую школу жизни, исканий, творчества. В «По
эме о Ташкенте» он говорил:
В стране Низами я младенческих лет
Куры неумолчным напевам внимал.
Но хоть близ Гянджи я родился на свет,
Тебя не напрасно родным я назвал.
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В долине зелёной у волн Сырдарьи
Я вырос поэтом - по воле судьбы...
Пегас мой примчался в просторы твои.
И стал мне наставником твой Навои,
Путём каравана поэзии я
Прошёл издали, направляясь к тебе...
Поэзия, говор живых родников!
Слыхал поговорку я у стариков:
«Ту землю, где вешний росток прорастёт,
Своею родною землей он зовет».
Как к песне извечной, к тебе я приник,
Ташкент мой, стихов моих чистый родник.
И стала родною, моею навек
Земля, где родились Гафур и Айбек.
(Перевод В.Державина).
В Узбекистане началась многогранная творческая дея
тельность Шейхзаде. Первое стихотворение его на узбекском
языке «Трактор» было напечатано в газете «Правда Восто
ка». Сорок лет Максуд Шейхзаде как поэт, журналист, педа
гог, критик, учёный и переводчик трудился в Узбекистане и
стал одним из ведущих мастеров художественного слова, за
няв достойное, высокое место в узбекской литературе наряду
с Айбеком, Г афуром Г улямом, Яшеном, Хамидом Алимджаном и другими выдающимися литераторами.
Максуд Шейхзаде вошёл в поэзию как оригинальный
своеобразный поэт. Оригинальны его поэтический голос, ху
дожественное мышление, логика и поэтический стиль. Его
первый сборник - «Десять стихотворений» был издан в 1933
г. Последний (после его смерти) - «Зелёный проспект» - в
1967 году. Его сборники неоднократно издавались и на дру
гих языках. Выпущены двухтомники на русском и азербай
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джанском языках, ряд стихотворений Шейхзаде переведён на
языки народов мира.
Шейхзаде - истинно народный поэт. Современность и
своевременность - главные черты его поэзии. Он глубоко
чувствовал и всесторонне представлял себе поэзию жизни, её
ритмику, правильно ориентировался, роднился с народом,
посвящал всего себя, свой ум, дарование служению ему.
Лирический герой Шейхзаде воплощает в себе богатый
духовный мир, присущий советским людям. Он - гражданин,
мыслитель, наставник, человек с большим, кристально чис
тым сердцем.
В суровые годы Великой Отечественной войны муже
ственно звучал поэтический голос Максуда Шейхзаде. Его
боевые патриотические стихотворения и публицистика, пре
одолевая тысячи километров, дошли до наших воинов, вдох
новляли их на борьбу во имя защиты великой родины Сове
тов, родины социализма. Он был одним из организаторов и
авторов стихотворных и прозаических писем узбекского на
рода к воинам. Оратор-трибун, он выступал со страстными
боевыми речами на предприятиях, на нолях колхозов и сов
хозов, в учебных заведениях. Стихотворения и баллады поэта
- патриота «За что мы боремся», «Капитан Гастелло»,
«Солнце идёт с Востока», «Наша Москва», «Нет, я не умер»,
«Мухаммад - артиллерист», «Зебохон - дочь солнца» и дру
гие вошли в золотой фонд советской военной поэзии.
Новое развитие получило многогранное творчество
Максуда Шейхзаде в послевоенный период. Поэт полностью
посвятил свой талант, дарование делу строительства комму
низма в нашей стране, защите мира во всем мире. Шейхзаде
- поэт-коммунист, пламенный певец идей ленинизма. Он автор талантливых стихотворений узбекской Ленинианы.
Шейхзаде создал большое художественное полотно 379
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историческую трагедию «Мирзо Улугбек». Она прочно во
шла в репертуар узбекского, русского и украинского театров.
Готовят её к постановке и в Азербайджане. Получила путёв
ку на общесоюзный экран и на экран зарубежных стран кар
тина «Звезды Улугбека» по сценарию Максуда Шейхзаде.
«Мирзо Улугбек» и «Звёзды Улугбека» - значительное явле
ние советской драматургии, театра и киноискусства.
Максуд Шейхзаде - певец дружбы народов. Он мас
терски перевёл на узбекский язык произведения Пушкина и
Лермонтова, Шевченко и Мицкевича, Шекспира и Байрона.
Руставели и Гете, Назыма Хикмета и Самеда Вургуна, Мая
ковского и Суркова.
Шейхзаде оставил богатое творческое наследие.
Высоким помыслом своим бессмертен человек,
И тот, кто подвиг совершил, тот не умрет вовек...
Я слышал, что родимый край мне памятник воздвиг.
Нет, я не умер! Нет, я жив! Бессмертья я достиг!
Да, Максуд Шейхзаде жив в своей поэзии, в памяти на
рода.
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СУДЬБА И ТВОРЧЕСТВО МАКСУДА ШЕИХЗАДЕ
В СВЕТЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ СВЯЗЕЙ
Светлый сын Азербайджанского народа Максуд Шейхзаде - великий ученый, философ, знаменитый поэт, литера
туровед, драматург, профессиональный переводчик, знаме
нитый педагог, языковед, критик. Узбекский народ, узбек
ская земля любила его как своего сына и подняла его на вер
шины вечности.
Максуд Шейхзаде родом из селения Салахлы Казах
ского района, с родины Самеда Вургуна. Родился поэт в
Агдашском районе. Его отец Масим Шихиев (Шейхзаде)
окончил в Тбилиси медицинскую школу и приехал работать
в Агдаш. Его мама Фатима ханум окончила женскую гим
назию. В семье родились и выросли пятеро детей. Родив
шийся 7 ноября 1908 года Максуд был первенцем в семье. Он
получил первое образование в Агдаше, школе «Рюшдийе»,
открытой знаменитым педагогом Мухтаром Эфенди. После
этого он окончил Бакинскую семинарию (1920-1925 гг.). В
этой семинарии преподавали такие знаменитые писатели и
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педагоги, как Абдулла Шаиг, Гусейн Джавид, Джаббар
Эфендизаде, Медина ханум Гиясбейли, Джамо бек Джабраилбейли. После окончания семинарии он в течении двух лет
(1925-1927 гг.) учительствовал в Дагестане, а в 1928 году, ко
гда в молодом педагоге начали проявляться национально
патриотические мысли, он был выслан в Узбекистан, в Таш
кент. Но в его душе всегда была тоска по Родине.
Влюбленый в поэзию, свои первые стихи он читал на
школьных мероприятиях. Когда Максуду было 13 лет, его
стихотворение впервые публикуется в газете «Коммунист».
В Бакинской семинарии он учился вместе с такими сверстни
ками, как Мехди Гусейн, Сабит Рахман, Микаил Мушвиг,
Мамедгусейн Тахмасиб, Саид Рустамов, что безусловно, не
могло не сказаться на его творчестве. Начальный период его
поэтического творчества - большая часть произведений на
азербайджанском языке собраны в рукописи «Тетради Шейхзаде».
В Узбекистане Максуд Шейхзаде начинает творить в
новой для него атмосфере. Через год написанное им на уз
бекском языке стихотверение печатается в прессе. Пламен
ный сын азербайджанского народа трудится, завоевывает
любовь и находит свое место рядом с такими мастерами, как
Г афур Г улам, Айбек, Абдулла Г аххар, Г ейрат, Осман Насир,
Миртемир, К.Яшен.
Посвятивший всю свою жизнь поэзии и науке, М.Шейхзаде с 1938 года до последних дней преподавал историю уз
бекской литературы в Ташкентском педагогическом инсти
туте имени Низами. Он был деканом факультета и заведую
щим кафедрой узбекской литературы.
Выдающийся узбекский литературовед и писатель Озод
Шарафиддинов написал в годы независимости свои литера
турные заметки и научные высказывания. Эти статьи, опуб
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ликованные в 2004 году, были собраны в 600-страничную
книгу «Ижоднианглашбахти». По 90-100 страниц посвящены
Абдулгамиду Чолпану, Абдуррауфу Фитрату, джадидской
литературе 20-30-х годов. На имена этих писателей, репрес
сированных в 1956 году, до 1991 года было наложено табу.
В этой книге автор уделяет должное внимание и Максуду
Шейхзаде. В книге рассказывается о творческом пути вы
дающихся литературоведов, мысли которых шли вразрез с
советской идеологией. Чолпан, Фитрат, Абдулла Г адири удо
стоены высшей премии Узбекистана - Государственной пре
мии имени Навои.
Статья Озода Шарафиддинова «Самоотверженный
представитель нашей литературы» (2003), посвященная Мак
суду Шейхзаде, начинается с грустных, берущих за душу,
нот: «Среднего роста, крепкого телосложения, с вьющимися
волосами и поэтической внешностью, с вплетающимся в уз
бекский язык сладкий азербайджанский говор Максуда
Шейхзаде я впервые увидел в аудитории Ташкентского педа
гогического института имени Низами. Его лекции, состав
ленные очень доступным языком на основе научных изыска
ний, уже давно вышли за пределы института и распро
странились по всему Узбекистану.
Даже среди студентов ходили интересные предания, ос
нованные на его докладах. Своими лекциями, которые он до
последнего дня своей жизни читал с удивительным вдохно
вением и любовью, он распространил славу об институте по
всюду. Максуд Шейхзаде был поэтом и драматургом, лите
ратуроведом и переводчиком, историком и философом, ора
тором и педагогом. Максуд Шейхзаде, как я уже отметил,
был знатоком, «отцом всех этих ремесел» - эти слова при
надлежат О.Шарафиддинову.
Прослеживая юные годы М.Шейхзаде, ощущаешь не383

Anadan olmasının 110 illiyi münasibətilə
məruzələr, məqalələr və fotolar toplusu
виданную активность. Конечно же, это был бьющий внутри и
стремящий наружу родник поэзии. Но чтобы вступить в этот
новый мир, он вынужден был искать свои пути самовы
ражения. Как отмечал сам Максуд Шейхзаде, посвятивший
творчеству более 40 лет своей жизни, ему пришлось отдать
предпочтение переводческой деятельности.
Переведя классиков мировой литературы на узбекский
язык, он занял как переводчик особое место в истории узбек
ской литературы. Достаточно бросить взгляд на список пере
веденных им произведений, чтобы убедиться в том, что он
стоит на самой высокой ступени в мире узбекской литерату
ры. Помимо этого, образцы современной азербайджанской и
мировой литературы были доведены до узбекских читателей
именно в его переводах.
Если мы посмотрим на этот список с другой точки зре
ния, то увидим, что М.Шейхзаде был глубоко знаком с жем
чужинами поэзии народов мира. И именно это придавало си
лы бурлящему в его душе естественному и самобытному
роднику поэзии.
Стихи М.Шейхзаде созданы на чувствах любви, челове
ческих взаимоотношений, дружеских связей, нравоучениях,
высоких чувствах и божественных откровениях. В каждой
строке ощущается биение полного тревог и ожиданий серд
ца. Они точно теплом заполняют душу человека, превра
щаясь в ней в божественный свет. «Провода, ласточки и де
вушки», «Весенний дождь», «Фиалка», «Первая любовь»,
«Испытание», «Беда», «Реплика» - все это песни о любви.
Исследователи подтверждают истину о том, что любой
творческий человек, делая первую пробу пера, опирается на
фольклор, черпая из источников устного народного твор
чества слова, образы, мысли. Этот фактор актуален и для то
го, кто создает произведение на родном языке, и для того, кто
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творит на других языках. Открывая новую страницу творче
ской жизни, М.Шейхзаде обратился к узбекскому фольклору,
что принесло ему успех. В первые годы своей жизни в Узбе
кистане он пишет очень много исследований и статей об уз
бекском устном народном творчестве .«С одной стороны, как
ученый-фольклорист он исследует такие эпосы, как «Алпамыш», «Гариб и Шахсенем», «Ширин-Шекер», пишет цен
ные статьи о творчестве Фазиля Йолдашоглу, пропа
гандировавшего устное народное творчество, с другой сторо
ны, создавая свои произведения, использует элементы фольк
лора, что ясно прослеживается на всех этапах его творчест
ва.
«Мелодия солидарности» («Песня о солидарности»),
«Узбек чуркмен - два сына-близнеца одной матери», «Беседа
с луной», «Баллада о семерке» - в этих и других его сти
хотворениях нетрудно уловить фольклорные мотивы. Созда
ние в одном из них с помощью художественных средств но
вого поэтического образа цифры «7», известной в древней
тюркской мифологии как священной, плод врожденного та
ланта поэта. Если мы назовем это стихотворение, от начала
до конца пронизанное легендами и мифами разных народов,
кладезем афоризмов и мудрых изречений, то не ошибемся.
Тесная связь с фольклором отчетливо прослеживается и в его
пьесах.
В его лирической поэме «Дашкенднаме» можно встре
тить сколько угодно строк, связанных с народными сказа
ниями, поговорками, изречениями. Поистине близость поэ
зии М.Шейхзаде к сердцу народа исходит от его привя
занности к фольклору. Точнее, одним из факторов успеха его
творчества является то, что он питал свои стихи жемчу
жинами, исходящими из души народной. Он был любимым
народом поэтом. С большим мастерством писал как лири
385

Anadan olmasının 110 illiyi münasibətilə
məruzələr, məqalələr və fotolar toplusu
ческие газели, так и политические стихи. Максуд Шейхзаде с
юных лет - в 30-х годах был уже известен как критик, уче
ный, публицист и педагог.
Исследуя классическую и советскую узбекскую, а также
азербайджанскую, русскую и лучшие образцы мировой лите
ратуры, он анализировал их в научном контексте и с помо
щью критических и публицистических статей выражал свои
мысли и отношения к ним. Касаясь философских аспектов
мировой поэзии, он довольно глубоко и интересно их ком
ментировал. В творческом сборнике М.Шейхзаде имеются
более 200 научных статей из этого цикла. Они охватывают
творчество всех известных нам классиков мировой литера
туры, видных основоположников поэзии XX века, молодых
авторов. Эта последовательность подтверждает, что каждое
мгновение своей жизни он жил литературой и ни на секунду
не оставался в стороне от процессов, происходящих в науч
но-литературной сфере Узбекистана, с которым связал свою
жизнь. Созданные им с чувством любви к Родине поэмы не
только по содержанию, но и по смыслу, по духу своему - не
забываемые произведения. В творчестве М.Шейхзаде воен
ного периода таких произведений много. Героизм, пси
хологический оптимизм составляли основную идею его по
эзии.
В поэме «Дашкенднаме», написанной в 1957 году, он
изложил в стихах связанную с Ташкентом свою 30-летнюю
жизнь, свою любовь, свои тревоги. В изданной спустя год
437 страничной книге «Чярякясрдивани» («25 илиндивани»)
также высвечиваются лучшие образцы его лирического
творчества. Первый перевод этого произведения на азербай
джанский язык принадлежит перу народного поэта Наримана
Гасанзаде. Но исследователь литературного наследия Мак
суда Шейхзаде народный поэт Халил Рза вновь представил
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это произведение в истории литературы Азербайджана в сво
ем переводе. Если появление на свет, начальное образова
ние, пятилетнее обучение в семинарии, первые шаги в поэти
ческом мире Максуда Шейхзаде и связаны с Азербайджаном,
он с той же любовью был привязан и к узбекской жизни поэтическому миру, науке, истории.
Хотя понятие азербайджано-узбекский и состоит из
разных слов, на деле они воспринимаются, как один дух,
один корень. Это - тюркская кровь, это - тюркский дух, это тюркский корень. Множество его произведений, с большой
любовью переведенных на азербайджанский язык нашими
поэтами, стали объектами исследований.
Монография незабвенного Халила Рзы «Творчество
Максуда Шейхзаде», написанная пламенной душой, несом
ненно, важнейшая страница отечественного литературо
ведения. Он перевел на родной язык самые ценные образцы
творческого наследия видного литератора. Узбекские литера
туроведы неоднократно исследовали и продолжают иссле
довать богатое творческое наследие М.Шейхзаде.
Узбекский ученый-литературовед Ибрагим Гафуров
отмечал, что с того самого дня как он полюбил литературу,
он влюбился в творчество Максуда Шейхзаде. Это отно
шение впоследствии обернулось книгой ученого «Товарищ
поэт». Затем эта любовь нашла свое отражение в посвя
щенной творчеству поэта теме кандидатской диссертации,
где И.Г афуров пишет: «Я могу еще многое рассказать о нем.
Анализировать и изучать поэта в одной маленькой книге,
кандидатской диссертации, недостаточно. Потому что он один из прочных столпов узбекской классической литера
туры. М.Шейхзаде не только в своих стихах, поэмах, пьесах
и статьях, но и всем своим творчеством смело говорил от
имени двух народов».
Он изучил и исследовал классическую узбекскую лите
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ратуру, усовершенствовал теорию узбекского литературо
ведения, обогатил ее своими научными изысканиями. Мак
суд Шейхзаде был одним из первых исследователей наследия
родоначальника джагатайской классической литературы На
вои. Навоиведы считают Максуда Шейхзаде своим учи
телем. Его научные труды отличались глубоким анализом и
своей значимостью. Одна из книг шеститомника М.Шейхзаде «Избранные произведения» была посвящена Навои.
О драматическом творчестве М.Шейхзаде хотелось бы
поговорить отдельно. Такие его пьесы, как «Джалаладдин
Мангуберди» и «Мирза Улугбек» были созданы на основе
важных общественных событий и высокой поэзии содержа
тельных людских характеров. По мнению исследователей,
стихотворные исторические трагедии «Джалаладдин Мангуберди» и «Мирза Улугбек» заложили прекрасную основу уз
бекской драматургии.
В целом драматургическое творчество М.Шейхзаде по
стоянно привлекало внимание как узбекских литературове
дов, так и азербайджанских литературных критиков. Об этом
написано множество статей, научных отзывов, исследований.
И бесспорно, в этом ряду на первом месте стоит исследова
ние Халила Рзы, который посвятил творчеству М.Шейхзаде
монографии «Максуд Шейхзаде» и «Художественные осо
бенности творчества Максуда Шейхзаде», а также десятки
научных и публицистических статей.
Как отмечают узбекские исследователи, пьеса «Джала
ладдин Мангуберди» была написана по заданию партии. Ав
тору тогда было 36 лет. Премьера этого произведения, соз
данного за короткий срок, прошла на очень высоком уровне
и вызвала большой резонанс. Тема героизма в годы войны, а
также сцены, основанные на героических событиях, превра
тились тогда в главную тему литературы. Пьеса «Джалалад388
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дин Мангуберди» была написана и поставлена на сцене с
этой точки зрения. Но это произведение, возвеличив автора,
открыло черную страницу в его судьбе, вызвав гнев сталин
ского режима. Агенты НКВД и подлые люди с фамилиями на
«ян», можно сказать, продали Сталину мастера пера, челове
ка, посвятившего свою жизнь науке, видного деятеля куль
туры.
Они смогли убедить вождя в том, будто под отрица
тельным персонажем пьесы грузином по национальности,
подразумевались сам Сталин и народ, которому он принад
лежал. Именно по этому обвинению Максуд Шейхзаде полу
чил 25 лет лагерей и был отправлен в Сибирь, в город Ир
кутск.
Но даже несмотря на эту ссылку, проживший короткую
сценическую жизнь «Джалаладдин Мангуберди» был у всех
на устах. Написанное простым плавным поэтическим язы
ком, пронизанное от начала до конца духом героической
любви ,произведение оставило след в душе каждого, кто
смотрел этот спектакль. Многие даже знали эту пьесу наи
зусть. Как у нас, к примеру, знают «Вагифа».
Сталин умер. Как сказывается в сказках, через некото
рое время открылись двери всех тюрем и лагерей, в том чис
ле и сибирских. Шейхзаде вернулся на свою вторую родину,
в Узбекистан, к своей семье, которая жила в Ташкенте. Как
отмечает профессор Наим Керимов, Аллах подарил ему еще
несколько лет жизни. Он отсидел всего лишь треть срока,
вернулся живой домой и еще 13 лет беззаветно служил, даря
бесценные плоды своего творчества узбекской литературе,
науке, культуре.
Прежде всего, он завершил начатую еще в 1944 году не
законченную из-за ареста и ссылки историческую трагедию
«Мирза Улугбек».На основе этого произведения он написал
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сценарий «Звезда Улугбека»,по которой был снят фильм. А
вот пьеса «Абу Рейхан Бируни», над которым он работал го
дами, бесследно исчезла. Это по счету была его третья пьеса.
Из Сибири он вернулся с заметно пошатнувшимся здоровь
ем. Находясь на лечении в больнице, и несмотря на это,
Шейхзаде работает над этим произведением, стремясь за
вершить его. Но смерть помешала ему поставить последнюю
точку. Сердце поэта внезапно остановилось. И здесь же, в
больнице, бесследно исчезла его неоконченная драма. Это
была очередная черная страница в его жизни.
«Джалаладдин Мангуберди» трагедия в 5 сценах и 8
картинах. События в этом произведении происходят в первой
половине XIII века в Туркестане. Джалаладдин Мангуберди
был исторической личностью. Сын Хорезм шаха, он пред
ставлен в пьесе как неординарный человек, защищающий
интересы родины и своего народа, патриот и герой, самоот
верженный, дальновидный, умный, мудрый человек, забот
ливый и благородный друг.
На протяжении всего действия он поднимается с каж
дым шагом на новую вершину, идеализируется, становится
достоянием истории, как образ могущественного тюрка.
Видный азербайджанский литератор, народный писатель
Мирза Ибрагимов в статье под названием «Мудрость слова»
всесторонне проанализировал драматургическую деятель
ность Шейхзаде. «В первой драме великого мастера слова
«патриотизм» и «гуманизм» нашли высокое художественное
выражение. Пьеса «Джалаледдин Мангуберди» (1944) была
написана именно в этом духе».
Представляя Максуда Шейхзаде как драматурга, хочу
особое внимание уделить его трагедии «Мирза Улугбек». Он
работал над этим произведением 19 лет (1940-1959). Пода
ренный узбекским народом мировой науке Улугбек был при
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знанным астрономом своего времени. Внук известного за
воевателя, властелина Амира Теймура, он в XV веке создал
самую большую обсерваторию в мире.
Мирза Улугбек - историческая личность, олицетворяв
шая единство мудрости и героизма, нестираемый из памяти
народной человек, гигант. Для того, чтобы создать подобный
образ, воздвигнуть ему в мире поэзии памятник из стихот
ворных строк, необходима сила дара мастера слова. Произ
ведение это было написано в жанре трагедии и завоевало ог
ромный успех.
Сам жанр был продиктован жизнью героя .Трагедия
вскоре была поставлена на сцене Ташкентского государ
ственного драматического театра и была принята зрителями
с большой любовью. Согласно комментарию профессора
Панаха Халилова, в этой народной драме, являющейся сказа
нием о героизме, «есть дух, присущий «Вагифу».
Для сравнения достаточно одного-двух примеров. Аре
стованный Вагиф с сыном Алибеем попадает в руки Гаджара, Встреча Вагифа с Г аджаром. Мучимый жаждой крови
завоеватель. Поэт-гуманист, воспевающий женскую красоту,
умный и предусмотрительный визирь и, наконец, ставший
свидетелем гибели своего невинного сына отец!»
Монологи Чингисхана с Теймур Меликом и Гаджара с
Вагифом напоминают одну и ту же сцену. Исследователь
творчества Максуда Шейхзаде Халил Рза Улутюрк, придя к
тому же мнению, отмечал: «Сходство между этими двумя
стихотворными пьесами так велико и столько в них общего,
что уместно было бы напомнить некоторые из них! Единство
поэтического духа. Написание каждого из этих двух произ
ведений в стихах и прежде всего сходным стихотворным
силлабическим размером. Как Вагиф олицетворяет собой со
бирательный образ всех поэтов Азербайджана, так и Джала391
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ладдин является собирательным образом всех узбекских ге
роев. Или как Гаджар представляет всех захватчиков, так и
Чингисхан является собирательным образом завоевателей».
Нужно сказать, что это произведение Шейхзаде стало
вечным памятником Улугбеку, достойным его жизни.
Нельзя обойти молчанием еще одну сторону деятельно
сти Максуда Шейхзаде. И она заключается в том, что он все
гда в своих статьях и исследованиях уделял особое внимание
влиянию азербайджанского литературоведения на узбекскую
научно- литературную среду, проявляя интерес к пропаганде
его успехов в Узбекистане.
К примеру, привлекает внимание выдвижение на пер
вый план в исследованиях творчества таких классиков джи
гатайской литературы, как Лютфи, Бабур, Мяшраб, Агахи,
терминологии, свойственной классической восточной поэ
зии, предпочтение в анализе поэтических особенностей газе
лей средствам художественного изображения средневекового
восточного литературоведения, влияние Максуда Шейхзаде
на своих последователей и влияние на самого Максуда
Шейхзаде видного азербайджанского литературоведа и тео
ретика профессора Мир Джалала Пашаева. Так, впервые вни
мание на важность анализа существующих принципов и пра
вил поэтической науки обратил Мир Джалал Пашаев в своей
знаменитой монографии «О творчестве Физули».
Максуд Шейхзаде же в своих исследовательских стать
ях о Навои, в том числе «В творческой лаборатории мас
тера», «Хозяин прекрасного владения» приводит цитаты и
выдержки из произведений Мир Джалал Пашаева, предста
вив этот новый научно практический метод подхода внима
нию узбекских литературоведов. Позднее в Узбекистане ин
терес к поэтическим искусствам резко возрос.
Даже в отличие от Азербайджана здесь были переве
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дены на узбекский язык первые фарсоязычные источники
средних веков. Но если даже они были изданы в Ташкенте,
добившиеся серьезных успехов в этой сфере узбекские лите
ратуроведы и навоиведы (А.Хаитматов, А.Гайюмов, У.Исхагов, Б.Рахманов, А.Абдулгафуров, С.Ганиева обогатились
за счет «Физулинского искусства» Мир Джалала Пашаева.
Остававшиеся до сих пор вне поля зрения исследовате
лей эти и им подобные факты дают возможность сформи
ровать новые литературные отношения между нашими наро
дами. Эти факты в то же время определяют место Мир Джалал Пашаева в процветании и развитии азербайджано
узбекских литературных связей XX века. Став благодаря
своему многогранному творчеству величественным мостом
литературно-культурных, исторически значимых отношений,
Максуд Шейхзаде оценивается как символ единства, братст
ва и дружбы тюркского мира.
Пройдет время, но свет его многозначительного мира
будет блуждать по тюркскому млечному пути до тех пор, по
ка не буден найдено одно единое знамя тюркского мира. А
это означает вечность.
17 ноября 2008.
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Рустам К Е Н ГЕ РЛ И Н С К И Й
Внук, востоковед

М О И ВО СП О М И Н А Н И Я О Н А Ш ЕМ ДЕДЕ
В начале 70-х гг. ХХ в. после окончания школы, я при
ехал в Ташкент поступать в Транспортный институт на
строительный факультет.
Жил я у своего дяди и 2-3 раза в неделю приходил к
своей нэнэ Сакине ханум, чтобы помочь ей по хозяйству.
Иногда оставался у нее ночевать.
Сакина ханум жила в 4-х комнатной квартире, одна из
комнат которой была раньше кабинетом деда. И эта комната
всегда была закрыта на ключ. Нэнэ объясняла это тем, что
хотела сохранить атмосферу того времени, когда наш дед,
Максуд Шейхзаде был жив и работал здесь.
К концу учебного года я полностью разочаровался в
выбранной специальности и решил поступать в Ташкентский
Государственный университет. Свое решение я держал в
полном секрете до самого поступления.
Успешного сдав вступительные экзамены, я был зачис
лен на арабское отделение восточного факультета. В середи
не сентября нам выдали студенческие билеты и я, показав его
Сакине ханум, раскрыл ей всю правду. Она долго держала
мой студенческий билет в руках и молчала. Я спросил, неу
жели ей не понравится мой выбор. Сакина ханум встала, вы
шла в другую комнату и вернулась с ключом в руках. От
крыв дверь кабинета, она пригласила меня, сказав: "Теперь
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ты будешь заниматься здесь, в кабинете". Только потом я по
нял - она в душе надеялась, что когда-нибудь я смогу разоб
рать записи и заметки на арабском языке, которых у нашего
дедушки было очень много.
Впервые переступив порог кабинета, я замер от нахлы
нувших на меня чувств. Первое-это изумление. Книги, книги
и книги! Они были повсюду! В многочисленных книжных
шкафах, на полках, на письменном столе и стульях, книги
лежали на креслах и на журнальном столике.
А еще бесчисленное множество рукописей в папках,
словари толковые и иностранные. Причем, книги на многих
иностранных языках, ведь Максуд Шейхзаде знал 8 языков!
Второе; восторг! Ведь я был первым человеком, кому
Сакина ханум после ухода из жизни деда позволила войти в
кабинет. Гордость, что я прикасаюсь к чему-то возвышен
ному и гениальному.
Трепет...я боялся даже прикоснуться к вещам, служивщим нашему деду. И еще одно чувство, которое не проходи
ло у меня многие годы - это чувство обиды и несправедливо
сти. Почему судьба отвела деду так мало времени? Максуд
Шейхзаде так много сделал для узбекского народа, народа,
которого любил и всегда называл Узбекистан своей второй
родиной. А свою родину Азербайджан всегда любил и нико
гда не забывал.
***
Самым ярким воспоминанием моего детства связана с
моим дедушкой Максудом Шейхзаде. Осенью 1964 года они
с нашей бабушкой Сакиной ханум приехали из Ташкента в
Баку. В один из дней Г ага, как мы все его называли, пригла
сил меня погулять с ним в парке им. Дзержинского (как он
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тогда назывался), рядом с которым мы жили. Мы пошли че
рез двор. А надо отметить, что жили мы в образцовом желез
нодорожном дворе. Везде стояли скамейки, беседки, была
детская игровая площадка и даже свой летний кинотеатр.
Идем мы с дедом, беседуем, проходим мимо “красного
уголка”, где собирались пенсионеры нашего двора и играли в
нарды, домино, шахматы и шашки. Сами понимаете, шум
доносился не слабый. Гага спросил меня, что это за «собра
ние».
Надо отметить, что до того дня я никогда не видел деда,
общающегося с незнакомыми людьми. А в этот раз он решил
зайти в «красный уголок» и посмотреть.
Как только мы вошли, все вокруг затихли и посмотрели
на нас. Г ага представился и сказал, что тоже хотел бы поиг
рать в нарды. Ему сразу уступили место и началась игра. Я
даже не представлял, что мой дед такой азартный игрок! Он
достал папиросы “Казбек”, которые постоянно курил и пред
ложил собравшимся. Пачка опустела мгновенно. Г ага позвал
меня и шепнул на ухо, чтобы я сбегал домой и принес еще 4
пачки. (Для тех, кто не знает в советское время выпускались
два варианта пачек “Казбек” - глухая коробка и более доро
гой вид - раскрывающаяся коробка, с 25 папиросами). Дед
курил, кстати, не затягиваясь, второй вариант.
Когда, минут через 10, я вернулся с папиросами, у меня
было такое ощущение, что дед всю жизнь прожил в этом
дворе и хорошо знает людей, которые сидят рядом с ним. То
гда, будучи ребенком, я еще не понимал, что мой дедушка
обладал уникальным характером. Его теплота и открытая ду
ша сразу притягивали к нему людей. И долго еще после их
отъезда в Ташкент, соседи спрашивали меня, когда в сле
дующий раз Максуд приедет в Баку.

396

İki xalqın oğlu
M aqsud Şeyxzadə

K İTA B IN İÇ İN D Ə K İLƏ R

A zərbaycan dilində
İsa Həbibbəyli. İki xalqın görkəmli sənətkarı........................................3
Almaz Ülvi. Maqsud Şeyxzadə şəxsiyyəti Azərbaycan-özbək
ədəbiyyatları arasında mənəvi körpüdür............................................7
Yaşar Qasımbəyli. Maqsud Şeyxzadə və Azərbaycan poeziyası.......21
Akif Azalp. Naim Kərimovun “Maqsud Şeyxzadə” romanında
baş qəhrəman obrazı..........................................................................32
Akademik Teymur Bünyadov. Sayrışan ulduzlar.................................38
AMEA-nın müxbir üzvü Kamran Əliyev. Maqsud Şeyxzadə və
romantik bədii düşüncə..................................................................... 55
Babahan Muhammed Şerif. Maksut Şeyhzade - şair, dramaturg
ve araştırmaçı.....................................................................................63
Xəlil Rza Ulutürk. Gözün aydın, Şeyxzadə!........................................ 71
Xəlil Rza Ulutürk. “Azərbaycan dəftəri” ..............................................73
Xəlil Rza Ulutürk. Sənət və istedadın qələbəsi.................................... 82
Eldar İskəndərzadə. İki xalqın oğlu.......................................................98
Əlizadə Əsgərli. Xəlil Rza Ulutürk və özbək poeziyası....................103
Əzizağa Ələkbərov. Azərbaycan-Özbəkistan ədəbi-mədəni
əlaqələrinin inkişafında Maqsud Şeyxzadənin ro lu ...................... 119
İsmayıl Umudlu. “Şeirin dövlət quşu qondu başıma...”....................138
Nailə Ramazanova. Ədəbiyyat memarı Maqsud Şeyxzadə............... 146
Sənubər Mustafayeva. İki xalqın bir övladı........................................154
Sima Alıhüseynova (İsmayılova). Qiymətli tədqiqat......................... 157
Zöhrə Əliyeva. Maqsud Şeyxzadə haqqında bir məqalənin
tarixçəsinə dair..................................................................................160
Almaz İsrafilova. Maqsud Şeyxzadə haqqında təəssüratlarım.........164
Gülşən Kəngərlinskaya. Nənəli-babalı gü n lərim .............................166
397

Anadan olmasının 110 illiyi münasibətilə
məruzələr, məqalələr və fotolar toplusu
Özbek tilida
Maksud Shayxzoda. O’zim xakimda ikki og’iz so’z ......................... 172
Maksud Shayxzoda. Mushoxadalar..................................................... 174
Shoir haqida............................................................................................175
Akademik Naim Karimov. Poklik va ulug’lik tim soli....................... 178
Akademik Naim Karimov. M.Shayxzodaning “Jaloliddin
Manguberdi” tragediyasi to’g’risida....................................................191
Akademik Naim Karimov. Shayxzoda va jahon adabiyoti............... 196
Akademik Baxtiyar Nazarov. Maqsud Shayxzoda............................ 206
İbrohim Haqqul. Gulnoz Sattorova. “Beqiyos edi u She’r
lochini...” ................................................................................................221
Abdulla Ulug’ov. Navoiyshunosligimiz allomasi yoxud
Shayxzoda -adabiyotshunos................................................................228
Abdurasul Eshonboboyev. Shayxzoda - navoiyshunos.................... 243
Gulbahor Aşurova. Maqsud Shayxzoda
navoiyshunosolim................................................................................. 250
Homidjon Hamidov. Yoshlarning ma’naviy peshvosi.......................254
Islomjon Yoqubov. Nay navosiga hamohang ohang.........................258
İsmoil Mammadli. Олмос Ульвий. Gul makonlar
kuychisi.................................................................................................. 272
Mirzakalon İsmoiliy. Unutulmas dam lar............................................281
Muxsin Zokirov. Ardakli xazina......................................................... 283
Olmos Ahmedova (Qafur Qulam qızı). Шайх А м аки......................285
Qozoqboy Y o’ldosh. Poetik ko’prik................................................... 291
Ramz Bobojon. Dustlik va karedoşlik kuychisi.................................300
Sanobar To’laganova. Maqsud Shayxzoda ulug’ adabiy
shaxsiyat................................................................................................. 309
Tozagul Matyoqubova. Obrazli ifoda va ruhiy kechinma
uyg’unligi...............................................................................................313
Hulkar Olimjonova. Fikr toplari.......................................................... 325
Yo’ldoshxo’ja Solijonov. Lirik she’riyatda ohang va ritm
mutanosibligi......................................................................................... 341
Yusuf Shomansurov. Mayakovskiy shoqirdi..................................... 349
Shukrullo. İbrat......................................................................................353
398

İki xalqın oğlu
M aqsud Şeyxzadə
Shukur Burxonov. A llom a................................................................... 358
Shoirqa bağ’ışlab (UzTAQ).................................................................359
Maqsud Shayxzoda............................................................................... 360
Maqsud Shayxzodaning dafn kilishni tashkilitish komissiyasidan. Uzbekiston kompartiyasi Markaziy Komiteti, Uz
bekistan SSR Oliy Soveti Prezidiumi va Respublika Ministrlar Sovetidan Uzbekiston Kompartiyasi Markaziy Ko
miteti Uzbekiston SSR Oliy Soveti Prezidiumi Uzbekiston
SSR Ministrlar Soveti Uzbekiston Kompartiyasi Markaziy
Komiteti va Uzbekiston SSR Ministrlar Sovetidan..............................362

На русском языке
Аббас Заманов. Поэт, драматург, педагог...................................... 365
Наим Каримов. Поэт, рождённый близ Гянджи и
влюблённый в Ташкент..................................................................... 370
Натан Маллаев. Сын двух народов................................................. 377
Алмаз Ульви (Биннатова)................................................................... 381
Рустам Кенгерлинский. Мои воспоминания о нашем
деде.........................................................................................................394

399

İk i xalqın oğlu
Maqsud Şeyxzadə
Anadan olmasının 110 illiyi münasibətilə
məruzələr, məqalələr və fotolar

Toplayıb nəşrə hazırlayan və elmi redaktor:
Almaz ÜLVİ (Binnətova)
Nəşriyyat redaktoru və buraxılışına məsul:
Gülşən Kərgərlinskaya
Kompüter yığımı: Rəhilə Kazımova
Səbinə Məmmədova
Kompüter dizaynı: Elmar Məhərrəmov

"Elm və təhsil" nəşriyyati . direktor professor Nadir Məmmədli
Yığılmağa verilmişdir: - 5 iyun 2019
Çapa imzalanmışdır: - 15 oktyabr 2019
Formatı: 60/84 - 1/J6. Həcmi: 29 ç.v. Tirajı: 500
________ Qarnitur «Times New Roman»________
Kitab «Nurlan» nəşriyyat-poliqrafiya müəssisəsində
hazır diapozitivlərdən çap edilmişdir.
Tel. 497-16-32; 050-311-41-89
Ünvan: Bakı, İçərişəhər, 3-cü Maqomayev küç., 8/4

Maqsud Şeyxzadənin valideyinləri
Məsim bəy və Fatma xanım

Maqsud Şeyxzadə və anası Fatma xanım. Bakı şəhəri, 1927-ci il

Maqsud Şeyxzadə. Gənclik illəri

Maqsud Şeyxzadə. 1927-ci il

Maqsud Şeyxzadə tələbə yoldaşları ilə

Maqsud Şeyxzadə tələbə yoldaşı ilə

Maqsud Şeyxzadə həmkarları ilə

Maqsud Şeyxzadə. 1934-cü il. Yaradıcılığının çağlayan dövrü

Maqsud Şeyxzadə həyat yoldaşı Səkinə xanım və onun
valideynləri Məşədi Xəlil bəy və Xanımbacı xanım

Maqsud Şeyxzadə ordu sıralarında

Maqsud Şeyxzadə, həyat yoldaşı Səkinə xanım və onun bacılan
Tacıxanım, Xavər xanım və Xavər xanımın yoldaşı Ağakərim

Stalin repressiyası elm və mədəniyyət xadimlərini də haqladı
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Maqsud Şeyxzadə, həyat yoldaşı Səkinə xanım və övladları
Kamilə xanım, Alimə xanım və Rasim bəy.1946-cı il

Maqsud Şeyxzadə. 1948-ci il

Maqsud Şeyxzadə.
1950-ci il

Maqsud Şeyxzadə.
Ziyalıların I qurultayında çıxış

Maqsud Şeyxzadə.
1950-ci il

Maqsud Şeyxzadə.
1954-cü il

Maqsud Şeyxzadə həyat yoldaşı
Səkinə xanım ilə

Maqsud Şeyxzadə və qızı
Alimə. 1946-cı il

Maqsud Şeyxzadə (soldan), Azərbaycan xalq şairi Səməd Vur
ğun, Qazax ədəbiyyatının klassiki Sabit Mukanov, Həmid Araslı, tacik ədəbiyyatının banisi Sədrəddin Ayni

Maqsud Şeyxzadə, anası Fatimə xanım, qızlan Kamilə və Alimə

Maqsud Şeyxzadə kolxozçular arasında

Maqsud Şeyxzadə həmkarları ilə

Maqsud Şeyxzadə və Özbəkistan SSR xalq şairi Qafur Qulam

Maqsud Şeyxzadə Daşkənddə həmkarları ilə birlikdə

Maqsud Şeyxzadə özbək şair və yazıçılan ilə

Maqsud Şeyxzadə xəstəxanada. 1957-ci il

Maqsud Şeyxzadə onu xəstəxanada ziyarət edən dostu ilə.
1957-ci il

Maqsud Şeyxzadə
evindəki kabinetində

Maqsud Şeyxzadə istirahət
vaxtı mütaliə edir

Maqsud Şeyxzadə, həyat yoldaşı
Səkinə xanım və bacısı Səidə xanım

Maqsud Şeyxzadə mübahisə
məqamında

Maqsud Şeyxzadə və həyat yoldaşı Səkinə xanım

Maqsud Şeyxzadənin evində ailəsi və qohumları ilə Novruz bay
ramını qeyd edir. Solda - Səkinə xanımın bacısı Tacıxanım və
nəvəsi Rüstəm, sağda - həyat yoldaşı Səkinə xanım. 1959-cu il

Maqsud Şeyxzadə və Özbəkistan SSR xalq şairi Mirtemir

Maqsud Şeyxzadə, həyat yoldaşı Səkinə xanım
və Özbəkistanın xalq şairi Zülfiyyə

Maqsud Şeyxzadə, həyat yoldaşı Səkinə xanım
və qızı Alimə. 1961-ci il

Maqsud Şeyxzadə, həyat yoldaşı Səkinə xanım, Səkinə xanımın
bacısı Tacıxanım, oğlu Rasim, gəlini Tsilya, qızı Alimə və
nəvələri Eldar və Elşən (solda). Daşkənd şəhəri, 1961-ci il

Maqsud Şeyxzadə yaradıcılığı da istirahət sayırdı

Maqsud Şeyxzadə, oğlu Rasim və qızı Alimə. 1961-ci il

Maqsud Şeyxzadə yeni əsər üzərində işləyir

Maqsud Şeyxzadə yenicə çapdan çıxmış əsərini vərəqləyir

Maqsud Şeyxzadə, nəvəsi Gülşən, qohumu Hidayət müəllim,
Maqsud Şeyxzadənin həyat yoldaşı Səkinə xanım, Səkinə
xanımın bacısı Tacıxanım və xalası qızı Tacıbəyim xanım

Maqsud Şeyxzadə. Daşkənd

Maqsud Şeyxzadə, Səkinə
xanım, Tacıxanım və nəvəsi
Gülşən. 1962-ci il

Maqsud Şeyxzadə

Maqsud Şeyxzadə qızı Alimə ilə

Maqsud Şeyxzadə yaradıcılığını bağda da davam etdirir

Maqsud Şeyxzadə özbək həmkarı ilə

Maqsud Şeyxzadə həmkarları ilə

Maqsud Şeyxzadə, həyat yoldaşı Səkinə xanım, Özbəkistanın
xalq şairləri ilə Hindistanda səfərdə

Maqsud Şeyxzadə, həyat yoldaşı Səkinə xanım Özbəkistanın
xalq şairləri ilə Hindistanda səfərdə

Maqsud Şeyxzadə, sağda xalq artisti Lütfəli Abdullayev, solda
qohumu Rəhman, oturanlar: solda Almaz İsrafilova, Səkinə
xanım, qızı Alimə xanım, nəvələri - Gülşən, Elşən və Nərgiz.
Astara şəhəri, 1964-cü il.

Maqsud Şeyxzadə, Səkinə xanım, Alimə xanım, xalq artisti
Lütfəli Abdullayev və qohumlar. Astara şəhəri, 1964-cü il

Maqsud Şeyxzadə həmkarları ilə

Maqsud Şeyxzadə həmkarları ilə

Maqsud Şeyxzadə evdəki kabinetində

Maqsud Şeyxzadə Moskva yaxınlığında istirahət edərkən

Maqsud Şeyxzadə

Maqsud Şeyxzadə, həyat yoldaşı Səkinə xanım və Səkinə
xanımın bacısı Tacıxanım

Maqsud Şeyxzadə ,həyat yold-aşı
Səkinə xanım və bacısı Səidə
xanım

Maqsud Şeyxzadə nəvəsi
Nərgizlə. 1964-cü il

Maqsud Şeyxzadə bağda mütaliə edərkən

Maqsud Şeyxzadə və Özbəkistanın xalq şairi Aybək

Maqsud Şeyxzadə bacısı Səidə xanım ilə Şuşada, 1964-cü il

“Literatumaya qazeta”nın redaksiyasında Maqsud Şeyxzadənin
Faiq Məmmədovla görüşü. Moskva, 1966-cı il

Maqsud Şeyxzadə “Şərq ulduzu” jurnalının əməkdaşları ilə görüşdə

УКАЗ
Президента Республики Узбекистан
О награждении посмертна Максуда Шайхзаде
орденом «Буюк хизматлари учуй».

В память нашего соотечественника, который своим
несравненным талантом н бессмертным творческим наследием внес
огромный вклад в развитие узбекской национальной культуры,
посвятивший всю свою жизнь расцвету страны и нации, подъему
духовности народа, учитывая незабываемые его заслуги перед
Родиной, наградить посмертно орденом “Буюк хизматлари учуй”;

Максуда Шайхіаде -

заслуженного деятеля искусств

Президент
Республики Узбекистан
И.КАРИМОВ
гор. Ташкент, 22 августа 2001 года

Orden “Böyük xidmətləri üçün” Maqsud Şeyxzadə ölümündən
sonra Özbəkistan Prezidenti İslam Karimov tərəfindən
mükafatiandmldı.2001-çi il.Daşkənd ş.

Maqsud Şeyxzadənin 1954-1967-ci illərdə yaşadığı bina

Maqsud Şeyxzadənin yaşadığı binanın
divarına vurulmuş xatirə lövhəsi
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Maqsud Şeyxzadənin özbək dilində çap olunmuş 6 cildlik
seçilmiş əsərləri və digər nəşrləri
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НАИМ КАРИМОВ
ШОИРЛИК УНВОНИ БАХТИМДАН ТУХ.ФА.
Хуршид Даврон. Шайхзода хотирасига
www.kh-davron.uz
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Maqsud Şeyxzadənin 60 illik yubileyinin dəvətnaməsi

Mnqsud SlıayxzodiL
Іімрмлт ін јо л д а ш ____________________________________________
Азәрбајчан Јазычылар Иттифагы вә Республика Мздәннјјәт Назирлнји Снзи көркәмли өзбәк јазычысы, алимн, педагогу вз ичтиман хадими

МӘГСУД ШЕЈХЗАДӘНИН
анадан олмасынын 70 нллијина һәср еднлмиш әлабк-бадни кечәја дэ'вэт
едир.
Әдәби-бәдии кеча бу ил декабр ајынын 8-дэ а мил и сааг 19-да
A. M, Шэрифіадэ адьжа Актјор свиндо (Xaramı күчәси 10) олачагдыр.
Јубнлеј Коічнтаск

Maqsud Şeyxzadənin əsərləri üzrə çəkilmiş illüstrasiya

Maqsud Şeyxzadənin əsərləri üzrə çəkilmiş illüstrasiya

ЛИРИК ШЕЪРИЯТДА О^АНГ
ВА РИТМ МУТАНОСИБЛИГИ
о т л и т р ю м бекара шубцалаиМтг»».и» еуфсэтиб ејимоечидо» исдме-исдига
ижмрие кжод « та и Шу боисам шоир
кжсаиа* Туимумпи» койфмхти ыутлехо ре
рэѵаиаи Вахолеи»*. умрите** охирисеча
х м у«ео* u p бир садани дебиттасузи
KU0P4T остид» Me У ра.абпарига u p
ши уэмтетмс адабей йурием ‘ Меи думвда
булнадим ииж оюири. Бирида Уну.-мли
бирида 'гуэал пари". Ипи дафтар Озатур
гаи шоир-лоир эмасмм. Шеъраа <уэ буре-.или» утирилсѵи диллардаи- (1.33) дегаи
примат асосида бегампаб опди аа умриина омригача бу йудаан чепеш ми
Кио» Фурсагда Гафур Гуном. О*бе». Камид Опимжои. Ммргомир смотри
дуст-биродарпарииик ауллабмуматлаши
билаи у узбек адабМ тм м отаим ф зс
изэисмга айламди. Узбе* телими уз ома тмлиде» шу ш а р тез еа пугга ургамгб стам
іи . итто зарин хормяжй. русча сузларга
им узбе» сузларидаи мумосмб оофма топа
слои Масалам, рус алиби Лее Толстойга
бегиш лмаи шеърцда *Ка«ч»т исмли « о
ни излэб дарбадар теизм Толстой’ сузига
узбе» тилидаи ‘улус туй' ибораомм юфия
«глади Б«м Ливам мамласатиним пойтахти
Лубиоига 'мои. ином, тесом, омой* (1.503)
хабм узбе» гузлариим «тфиялош
^ЛЛааиізн бухЭМШОИрНИтГІЛ "
to, узбек ш е ц и я тт,
• rt« N

и мудем

Максуд Шямххюа кжодими одеиг м
ритм мутаносибпиги дхдетидам куймдагу
ys босде^а булиб Јргаииш фойдалцдир
1 XX асриммг ЭО-40-йилпари.
2 Икглчи ходом ypyuw м урушдам
дейхвих дастабде йкллар.
4 XX аермимг 60-ймллари
Бу босдечлармииг дер бири шоир ижодм
мохиятини чухуррск Очишга Сазам бора
ди Агар дастпабде босхзмда ома юртдан бадарга делимгам шоир дейфмягида
уэм>*« одеаш яиги кукумятга фидоймлик.
умимг аравасига чмо«б. кушигими айтиш
дерурпигини анташ истагм (бунда эамоиасоілик аа мадхия охамгм устувор) уступ
булса. иядиичи босдечаа адолатсиз урушга дерши чин дилдам дершилик туйтуси
«учли Квйимги йиглада эса шоириимг
дер бк> суэ м иборага умлаб. «тийткоргат билаи Ридашиши соэилади. Шуи
га кура шѳър ритми дем бироз бооцпих
десб атади Эѵтибор берилеа, Шайхздаиинг ЭО-йилларда яратилгам шеърларида
Маякоесаий. Бвдний сингари эамомасоэ
шоирлар таъсири ядеол свзилади уларга
ужшаб хайдерди. улар сингари ^дгппаоми

тулрооми душмаидан асрадо масѵулдир Шайхэодл х а оддий осам эмас онгли
мтампараар шоир зди Шуиимг учум у уэиник бор дехру гадебини иемис-фашистларига дерши дератди Энди бу шеърпариимг
машунига дераб ритмм хам уэгаоди Яъми
шумчаде хтирос эмас. уэита дегѵий ишоигам хдпк ваделимиит босих шу билам бирса
купли гаэаб. ишоич гуйгусм билам йутрилгам ом» эделламди
Уруш аа урушдан хайинги Дилларда
деы Шайххэда эмим-эрпм де*т денира олмади Тарихий мааэуда Сэган *Жалолиддим Мамгуб«ми* драмасм туфайли яма
бошмда кора бупутлар кукжлаи«и IftS2
йилда демодеа олимиб. 25 йиллик муддатга Сибмрга сургум делинди Яхшики. яамият хайтида ко бергам уэгаришлар туфайли
десде муддатда дейтиб келди У уэиминг
бу «жматига химлар айбли эдемлигими
биларои Уларга дерши курашиши. фош
этиши мушим эди Ammo ‘Шайрода кумглидам иафрат десан марсами буткул ^виб
чидеришга муваффак булгаи нодир сдам
лардаи бири эди* У яма аавалгиде* ямси
оденг^хутэрмнкн кайфият. янки поэтик обѵэбек шеърнят»

іф

рилди Шоир шеърпари иисои такдирига
дейгурищдам тугмлгам Одамии^ оламмимг хусмии олкишпай. Уларга сввлшмм^
ааэмин балчдпай* {2232) датам кутлуг ис
гаги соэимимг аа* пардасини эталлади
Максуд Шайрода ил* шеърларидан
бирида ‘Ойпар. ймллар. асрлар утар. \ач
сунмас шеъримникс улмас илхоми* (1.49)
Двб багам эди. Бу хутлут мияти тупа амалга
Ощди. узбек халде уэ июиримимг ижадими
дедрлаб келмодеа Биэ отаішафас шоиримкэга баланд своз билам Ватамни севиида.
дедрлао/а ургатгами учуй уэимин- куймдаги
мисралари ордели мимматдорпик билдирміга бу^гмммз -Созиигда суэлатиб сам
шохпароани. Куйладииг ВатаммиГ (1.515)
Йулдошхужа СОЛИЖОНОВ.
филология фанлари доктори.
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Maqsud Şeyxzadənin dərs dediyi Nizami adına Pedaqoji
İnstitut. Daşkənd şəhəri
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Maqsud Şeyxzadənin qızı Alimə xanım (soldan), bacısı Səidə
xanım, nəvəsi Nərgiz, nəticəsi Nərmin və nəvəsi Gülşən.
Bakı. 2008-ci il
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Maqsud Şeyxzadənin anadan olmasının 80 illiyi münasibəti ilə
Daşkənddə keçirilmiş tədbirdən görüntü

Əlişir Nəvai adına Ədəbiyyat muzeyində
Maqsud Şeyxzadəyə həsr olunmuş zal. Daşkənd şəhəri

Daşkənd şəhəri. Əlişir Nəvai adına Ədəbiyyat muzeyi.
Maqsud Şeyxzadənin şəxsi əşyaları

Daşkənd şəhəri. Çığatay qəbiristanlığı.
Maqsud Şeyxzadənin məzarı

Maqsud Şeyxzadənin 110 illiyində (19 fevral 2018) xatirəsinin
yad edilməsi. Daşkənd şəhəri

Daşkənddə Maqsud Şeyxzadənin adına olan küçədən görüntülər

Daşkənddə Maqsud Şeyxzadənin anadan olmasının 105 illiyi
münasibəti ilə tədbir keçirilmişdir
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MAQSUD
ŞEYXZADƏ
“ Özbək dramaturqiyasının banisi,
Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatının
görkəmli nümayəndəsi” adlı

BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANS
Bakı şəhəri.
Beynəlxalq
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Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu

MAQSUD ŞEYXZADƏ
A Z Ə R B A Y C A N V Ə Ö Z B Ə K X A L Q L A R IN IN
G Ö R K Ə M Lİ O Ğ LU

Beynəlxalq elmi konfrans
Bakı-2018

PROQRAM
Giriş sözü:
1. M a qsud Şeyxzadə - iki x alqın görkəm li oğlu

İsa Həbibbəyli AMEA-nın vitse-prezidenti, Nizami Gəncəvi
adına Ədəbiyyat İnstitutunun direktoru, akademik

Sizi
Azərbaycan M illi Elmlər Akademiyası
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu
və Özbəkistan Respublikasının Azərbaycandakı səfirliyi ilə
birlikdə Azərbaycan torpağının böyük oğlu,
özbək ədəbiyyatının, elminin görkəmli nümayəndəsi
Maqsud Şeyxzadənin anadan olmasının
110 illiyi münasibətilə təşkil etdikləri
M AQ SU D ŞEYXZAD Ə A Z Ə R B A Y C A N V Ə Ö Z B Ə K X A L Q L A R IN IN
G Ö R K Ə M Lİ O Ğ LU

mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransa dəvət edirik.
Konfrans 14 noyabr 2018-ci il saat 16.00-da
Akademiya şəhərciyi, Əsas bina, IV mərtəbə,
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun
Elektron zalında keçiriləcəkdir.

Ünvan: AZ 1143, Bakı, H. Cavid prospekti 115,
Akademiya şəhərciyi, Əsas korpus, IV mərtəbə.

2. C ə n ab Şerzod Fa yziye v - Ö zbəkistan R espublikasının
Azərbaycandakı fö vq əla d ə və səlahiyyətli səfiri

Məruzələr:
3 . M aqsud Şeyxzadə - ta leyi və yaradıcılığı ə dəbi əlaqələr m üstəvisində
A lm az Ü lv i - N izam i G əncəvi adına Ə dəbiyyat İnstitutunun
"A zərbaycan-Türkm ənistan-Ö zbəkistan ə dəbi əlaqələr ” şöbəsinin
müdiri, filo lo g iy a elm ləri doktoru (Azərbaycan)
4. M aqsud Şeyxzadə və A zərbaycan ədəbiyyatı
A k a d e m ik N airn K ə rim o v - Ö zbəkistan E lm lər A kadem iyası
5. M aqsud Şeyxzadə və S əm əd Vurğun (Özbəkistan)
Y aşar Q asım bə y li - N izam i G əncəvi adına Ə dəbiyyat İnstitutunun
“A zərbaycan-Türkm ənistan-Ö zbəkistan ədəbi əlaqələr" şöbəsinin
baş elm i işçisi, filo lo g iy a elm ləri doktoru (Azərbaycan)
6. M a qsud Şeyxzadə y aradıcılığının özünəm əxsus xüsusiyyətləri:
ənənə və bədiilik
Bo k ijo n T u xliy e v Ə l iş ir N əvai adına D aşkənd D övlət Ö zbək dili
və Ə dəbiyyatı U niversitetinin professoru, filologiy a elm ləri doktoru
(Özbəkistan)
1. M a q su d Şeyxzadə ədəbiyyatşünas, nəvaişünas alim
G ü lb a h o r A şu ro va - Ə lişir N əvai adına D aşkənd D övlət Ö zbək dili
və Ə dəbiyyatı U niversitetinin dosenti, filo lo g iy a üzrə fə lsə fə doktoru
(Özbəkistan)
8. M a qsud Şeyxzadə həyatının Ö zbəkistan və A zərbaycan səhifələri
G ü lşə n K ə n g ə rlin sk ay a - Abbasqulu A ğa B akıxanov adına
Tarix İnstitutunun e lm i işçisi (Azərbaycan)

Çıxışlar:

Təşkilat komitəsi

Iso H a b ib b a y li
Akademik
Nizomiy nomidagi adabiyat i
direktori

Azərbaycan MEA Nizami Gəncəvi adma Ədəbiyyat
İnstitutunun direktoru, akademik, filologiya üzrə elmlər
doktoru, professor İsa Həbibbəyli

Daşkənd şəhərində Maqsud Şeyxzadənin anadan olmasının 110
illiyinə həsr olunmuş konfransda akademik Naim Kərimovun
çıxışı. Noyabr 2018-ci il
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Maqsud Şeyxzadənin 110 illiyinə həsr olunmuş elmi konfrans
Solda nəvəsi Gülşən Kəngərlinskaya, sağda prof. Almaz Ülvi

Maqsud Şeyxzadənin 110 illiyinə həsr olunmuş elmi konfrans.
AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu. Maqsud Şeyxzadənin
nəvələri Gülşən, Rövşən və Nərgiz. Bakı şəhəri, 2018-ci il

MAQSUD
ŞEYXZADƏ
'O z b ə k dramaturgiyasının
A z e rb a y c a n mühacirət ədəbiyyatının
gö rkəm li nümayəndəsi" adlı

Bakı şəhən

Beynəlxalq

Mətbuat Mərkəzi
20 DEKABR

Maqsud Şeyxzadənin 110 illiyinə həsr olunmuş elmi konfrans.
Gülşən Kəngərlinskaya, “Şərq qəzeti”nin baş red. A kif Aşırlı

Maqsud Şeyxzadənin anadan olmasının 110 illiyi münasibətilə
“Kaspi” mətbuat mərkəzi filologiya elmləri doktoru Sona
Vəliyevanın rəhbərliyi ilə elmi konfrans keçirmişdir

кентеотметили110-летиеосновоположникаузбекскойдраматурги
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Daşkənddə Maqsud Şeyxzadənin anadan olmasmm 110 illiyi
münasibəti ilə tədbir keçirilmişdir

Maqsud Şeyxzadənin anadan olmasının 110 illiyi münasibətilə
“Kaspi” mətbuat mərkəzində keçirilən konfrans iştirakçıların
dan professor Almaz Ülvi və özbəkistanlı Babaxan Şarif
В Ташкенте отметили 110-летие основоположника узбекской драматургии азербаиджанц...

110-ЛЕТИЕ МАКСУДА ШЕИХЗАДЕ
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Konfrans iştirakçıları

Maqsud Şeyxzadənin 110 illiyinə həsr olunmuş filmdən kadr

Maqsud Şeyxzadənin oğlu Rasim, gəlini Tsiliya, nəvəsi Gülşən,
nəticəsi İranə və həyat yoldaşı Əli, nəticəsi Ağakərim. ABŞ,
2016-cı il

Maqsud Şeyxzadənin oğlu Rasim, arxada nəvələri Məsud və
Gülşən, gəlini Tsiliya və ailə dostu Nadya. ABŞ, 2009-cu il

Maqsud Şeyxzadənin nəvələri: Rüstəm, Rövşən, Elşən, Nərgiz
və Gülşən. Bakı şəhəri, 2014-cü il

Maqsud Şeyxzadənin nəvələri Eldar, Gülşən, Eldarın qızı İranə,
həyat yoldaşı İrina və Gülşən xanımın oğlu Ağa Kərim. ABŞ,
Kaliforniya ştatı. 2016-cı il

Maqsud Şeyxzadənin oğlu Rasim, nəvəsi Gülşən və nəticəsi
Ağakərim. ABŞ, 2016-cı il

