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Bedii yaradıcıhqda en yaşan xatt-xalq
yaradılıcılığına, folklora bağh xatdiT. XX.
yüzyilliyin 20 d illerden başlayaraq, edebiyyat siyasi meydanlara çekildikçe ne qeder öz
ideya , bedii-estetik çekisini, poetik maxsusluğunu itirmişse, xalq hayatını, maişetine,
'ma'nevi-exlaqi alemine üz tutduqca, öz
me'yarmı ve ruhunu o qadar saxlamaga çalışraışdır. Bu ma'nada bedii senetle elmi fikir
arasındaki elaqeler edebiyyatştlnas alimlerin
diqqet merkezinde olmuşdur.

Xalq yaradı alığına, folklora bağlılıq onun
elmi axtanşlannın esas iıtiqameti olub.
"Azerbaycan folkloru antologiyası" seriyasından buraxılan birinci dldin/M
Naxçıvan folklo
ru"/ neşr edilmesinde xüsisi xidmetleri var.
Xalq yaradıcılığı nüminelerinin xeyli hissesi
ni o toplamışdır. Antologiya 1994-cü ilde işıq
üzü görmüşdür. Buradaki nümuneİer janr ve
niövzu xüsusiyyetlerine, ideya prüısiplerine
göre Azeri tür kİerinin milli-me’nevi dünyası
nın özünemaxsus cehetlerini aks etdirir.

20-ci iller ictimai-siyaıi meydana yeni
hökm ve qaydalar getirdi. Bu hökmler edebiyyatın, bedii »enetin üzerinde de öz meyda
nım genişlendirdi, Bu dövrde yaradıalığa
başlayan şairler sözün poetikasına, lirizmine
yox, siyasi mövqeyine, ideyasma göre qiymetlendirilirdi.

Folklor milli-ma'nevi alemin ifadesi olmaqla, daimi, beşeri xetdir, Sovyet dövründe
milli edebiyyatlara, yazıçı ve şairlere qarşı
sert tezyiqler folklorun yayılmasında, tebli
ğinde de esas engelli çevrilmişdir. Diğer bir
terefden folklora üz tutmaq, ona söykenmek
hem de tezyiqlerden uzaqlaşmaq me'yarı
olub. Uzun illerin milli tezyiq ve mehrumiyyetlerinden folkloru, xalq yaradıalığı ruhunu
ön xatta çıxarmaqla uzaqlaşdırmaq olardı.
Bu manada M. Cafrov da şair O. Sanvelli yaradıolığımn folklorla, xalq yaradıalığı ruhu
ile bağlı xtisusiyyetlerini tedqiqat obyekti etmişdir. M.Caferovun O.Sanvelli yaradıalğuu
tedqiq etmesi tesadüfi deyildir. "Osman San
velli ve aşıq yaradıcılığı"/Bakı, 1981/ldtabı
araşdırmalarm uğurlu yekunu idi.

En yeni dövr Azârbaycan poeziyasının te
şekkülü ve inkişafı menzeresini gözlerimiz
önüne getirsek, xalq şairi Osman Sanvelli nin A§05-1990/ adım çekmemek olmaz, Os
man Sanvelli şaxsiyyetinin ve poeziyasuun
esas ideoloji ve bedii-estetik xetti-folklora
bağlı olub.Bu anlamda, Naxçıvan Dövlet Universite tinin profeasoru, uzun illerdir folklora
ait axtanşlan, aparan, bedii yaradıcılığın
folklorla alaqedar prinsiplerini tedqiq eden
Maharrem Caferovun da özünenuucsus xidmetıeri vardır.
Prof. Maharrem Caferov neçe illerdir
xalq Şairi Osman Sanvellinin yaradıalığı ile
bağlı tedqiqatlar apanr. Onun bu günlerde
Bakıda neşr edilen "Xalqla bağlı senetkar"
(Baku, 1996) kitabı da bu sahada aparılan se
riye tedqiqatlann numunesidir. Maharrem
Caferov 25 ile yaxındır ki, Naxçıvan Dövlet
Üniversitelinin edebiyyat bölümünde işleyir.
70-ci illerden matbuatda 50-den artıq elmi
meqalelen dere edilmiş, beş kitabı neşr olun
muştur. indi üniversitede Humaniter fakül
tenin dekanıdır.
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Muharrem Caferov öz araşdırmalannda
O.Sanvelli ve xalq yaradıalığı, folklor prob
lemlerine hansı bucaqlardan yanaşmışdır.
Osman Sanvelli, her şeyden evvel, 1920-d il
den başlayan en Yeni dövr Azerbaycan poeziyasının yaradıolanndan olub. Şairin uğurlan, ideya-estetik ve poetik axtanşlan, qayğı
ve narahatlıqlan sovyet cemiyyetinin talebleri, siyasi tezyiq ve qaliblerle sut bağlı olmuşdur. Tedqiqatda O. Sanvellinin folklorla, xalq
yaradıalığı ile alaqali ve seçimli mövqeyi bir
neçe istiqametden diqqat merkezine çekilmişdir; birincisi, folklorun O. Sanvelli yaradıcüı-,
ğında oynadığı rol, İkincisi, O. Sanvellinin
folklora Münüsibeti, üçüncüsü, folklora ve
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xalq yaradıalıgına dövrtln, ayn-ayn senetkarların folklora münasebetde tutduqlan
mövqe ve buna O. Sanvellinin münoaibsti.
Problemlerin hamisi öz mezmun ve ehata
dairesine göre maraqlı ve tutarlıdır . Bini,
nazari estetik tahlil prinsiplerinin tam
ma'nada dolgun ve ehatalı olmadığını nazarda saxlamaqla, araşdırmalann bedii-estatik
istiqametleri haqqmda fikir söylemek olar.
20*80-cu illerde-hele yaradıcılıgınm ilk
merhalesine qedam qoyduğu vaxt O. Sanvelli
kimi şairlerin yaradıc>lıq ruhunu mövcud si
yasi hökmlerin, kommunizt ideologiyasının
ritmi ttstttnde köklemek ta lebleri duyulurdu.
Tedqiqatçı diqqati buna yöneldir kİ, O. San
velli sonralar bu problemleri şerh ederken öz
elmi-İdeoloji mövqeyini de aks etdirmiş olur.
O. Sanvelli 20-30-cıı, 40-cı illerin edebi-Bİyasi
manzarası barede yazirdi: "Bu cür-tenqidcile*
rin/folklora. xalq yaradıalığma zidd möqede
dayananların* E,Bayanında az qalır İd, zen
gin folklorumuzun, ma'nalı nasıllarımızın,
dahiyane daatanlanmızm, ahengdar bayatı*
lanmızın, şirin qoşmalanmızm adım bele
çekmek olmasın". *
Tedqiqatçıya göre, bütün bunlar O. San
velli kimi şairler üçün keskin siyasi sedd idi.
O. Sanvelli öz şe'ıieri üe bu sedlerden geçme
ye çalışıb ve demek olar kİ, ona da nail olub.
Ve bütün bu doktrinalardan, hökmlerden
ucede durmaq öz şair ma'nini, yaradıcılıgında
xalq ruhunu saxlamaq büyük hüner taleb
edildi. Bu ma'nada Osman Sanvelli öz xalqiliyine, milliliyine sadiq qaldı. Şe'rde forma,
mazmun yenÜiyi, oryinallıq onun yaradıalıq
dünyasında xü«usi çizgilere çevrildi. Bütün
bu meselelere elmi münüsibet bildirmek, Os
man Sanvelli poeziyasımn, Osman Sanvelli
şaxsiyyetinin tamlığını göstermek üçün tedqiqatçı Meharrem Caferov meselelere elmi*
konseptul basımdan yanaşmaq prinsipini
qarşısım maqsad qoyrquşdur. Her şeyden ev*
vel, tadqiqatçı bu meseleye diqqat yetirir ki,
O. Sanvelli şair kimi xalqidir; xalq ruhuna,
p«ixologiyaaına beledlik ve yaxmlıq onun şair
ma'ninin, poeziyasımn bedii-poetik, ideya-estetik qayesine çevrilmişdir.
Başqa bir elmi istiqamet: M. Caferov, her
şeyden evvel, şair O.Sanvellinin poeziyamızda, edebi mübarize meydanında tutduğu
mövqeni diqqat merkezine çekir O. Sanvelli*
ye xalq edebiyvatınm keğiyinde duran sanat
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kar kimi yanaşır. Onun böyüklüyünü ve edebi-tarixi mövqeyini her bir zamanın ve mer
halenin tipolojİ seciyyesi, siyasi-ictimai talebleri ile bağlı kontekstden araşdınr görkemli
edeblyyatşünas alimlerin, şair ve folklor şünaslann O. Sanvelli haqqında dedikleri fikir
ve mülahizelere istinad edir..
O.
Sanvelli yaradıcılığmın esas qayesi re
alizme bağlıdır. Bu meseleye tedqiqatçı, şai
rin baxışlan, elmi mövqeyi daxilinden yana*
şaraq yazır: "Osman Aşıq Elesgerin, Aşıq
Şemşirin, Aşıq Hüseyn Cavamn yaradıcılığında tez*tez rast geidiylmiz içtimai matlab1ardan, hayati ideallanndan damşarken, ilk
növbede, Aşıq poeziyasmda realizm meselesi*
nin hallerine girişildi" /ah.29/, .Ümmumiyyetle, O. Sanvelli ve xalq yaradıcılığı mövzusuna tadqiqatçı öz müşahideleri, elmi qanaetlerinden yanaşmış ve bunun kontkret elmi seciyyelerini verebilmişdir.
Folklor ve yazılı edebiyyat probleminde
esas istiqametlerden biri-harhansı bir sanat*
kann xalq yaradıalığından benrelenmesi me
selesidir. Tedqiqatçı bu meseleye xüsusi qayğı ile yanaşmışdır. O.San vellinin te'sirlendeyi ve bütün yaradıalığı boyu üz tuttuğu sahaaşıq yaradıalığı, aşıq şe'ri olub. Azerbayca*
nuı Dede Qorqud, Qurbani, Aqıq Abbas Tufarqanlı, San Aşıqdan üzü beri bütün sanat*
karlan xalqın ruhunu, ma'nevi dünyasını
özünde yaşatmışdır. Tadqiqatçı haqh olaraq
yazır ki, "xalqilik ve vatanperverlik ruhunda*
olan müasir Azerbaycan poeziyasını, onun
nailiyyatlarini ve en yaxşı numunelerini das*
tanlardan, ve aşıq şe'rinden ayn tesevvür et
mek çetindir7sh.53/.Şe’rin sosial-ictimai qa*
yesi, forma-mazmun prinsipleri İle bağlı
uğurlar mehz bu söykkle alaqadardır. M.Caferov öz elmi mülahizerini bu istiqamet üze
rinde qurmaq, O.Sanvelli poeziyasımn bediipoetik gücüne diqqat yetirmek üçün aşıq
şe'rinde sanatkarlıg problemlerini ön xatta
, çıxarmışdır.
Prof. Muharrem Caferov folklorla bağlı
araşdırma ve tahlillerinde elmiliye esas diqqat yetirmiş» faktlara özünemaxsus maraq
dairesinden yanaşmışdır.
Belelikle, folklor, xalq yaradıalığı daimi
ve yaşan mövzu kimi, M.Caferovu uzun müd
det narahat etmiş ve bu narahatlıqlar kon*
tekstinde bir alim, folklorşünas kimi o öz sö
zünü demeye çalışmışdır.
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