
***
Ka mal Ab dul la nın ye ni nəşr 

olun muş “Dü ma ilə Coys ara-
sın da” ad lı ki ta bı nı oxu yan da 
məhz bü tün hə ya tı nı ədə biy-
ya ta həsr elə miş, Sö zün qəh ri ni 
çə kən, la yiq li qə ləm adam la rı nı 
gör mə yə və də yər lən dir mə yə 
can atan, ədə bi mə ka nı mə na sız 
id diala rın de yil, abır lı Sö zün, 
san bal lı əsər lə rin mə ka nı na çe-
vir mə yə ça lı şan qə ləm ada mı-
nın yan ğı sı nı ay dın hiss edir sən.

AMEA-nın vit se-pre zi den ti, 
aka de mik İsa Hə bib bəy li ki ta ba 
“Bir dün ya lıq ədə biy yat söh bə ti, 
ya xud es se lər dən iba rət ro man” 
ad lı ge niş ön söz ya zıb və çox 
haq lı ola raq ki ta bı “es se lər dən 
iba rət ro man” ad lan dı rıb. Şəx-
sən mən hə min “ro man”ın mət-
ni ni təş kil edən ay rı-ay rı es se lə-
ri müx tə lif vaxt lar da mət buat da 
oxu mu şam. Bu nun la be lə, ağ-
lı ma da gəl məz di ki, o par ça la-
rı bu qə dər us ta lıq la bir-bi ri nə 
“qay naq” et mək, bü tov və bö-
yük ca zi bə qüv və si nə ma lik 
olan mət nə çe vir mək, ilk ba-
xış da hiss olun ma yan, am ma 
elə bil sə nə al tın cı duy ğun la 
agah olan sü jet ət ra fın da bir-
ləş dir mək, elə es se lər dən 
də iba rət ön söz və son söz-
lə ta mam la maq müm kün 
olar mış. Am ma İla hi du-
yu mun mö cü zə si baş ve rib, 
hə qi qə tən, es se lər dən iba rət 
bü töv ro man ya ra nıb ki, bu-
nu da Ka mal Ab dul la nın növ-
bə ti uğu ru say maq olar.

Mə nə gö rə, ədə biy yat da es se, 
har da sa, mu si qi də ca zı xa tır la-
dır, bu janr da ya zı çı öz azad lı ğı-
nın zir və si nə ça tır, bəl kə də elə 
duy du ğu o azad lıq se vin cin dən 
ağ la gəl məz imp ro vi zə lər elə yir, 
möv zu kom po zi si ya sı nın, cid di 
sü jet xətt  i nin, ob raz bü töv lü yü-
nün … fi k ri ni çək mə dən yal nız 
öz ru hu nun dik tə elə dik lə ri nə 
qu laq asır. Vax ti lə Sa bir Rüs təm-
xan lı nın “Ömür ki ta bı”nı, son-
ra lar Afaq Mə su dun “Duy ğu lar 
im pe ri ya sı” nı mü ta liə elə yən də, 
nə ha yət, bir ne çə il əv vəl Ka mal 
Ab dul la nın “300 azər bay can lı” 
es se lər top lu su nu oxu yan da ey-
ni hiss lə ri ke çir miş dim. “Dü ma 
ilə Coys ara sın da” ki ta bı nı oxu-
yan da isə es sey lə bağ lı qə naətim 
da ha da möh kəm lən di.

Mə nə elə gə lir, Ka mal Ab dul-
la ki ta bın mət ni nə da xil olan ay-
rı-ay rı ess lə ri qə lə mə alan da nə 
vaxt sa o es se lə ri bir sü jet ər ta fın-
da bir ləş dir mək fi k rin də ol ma yıb, 

am ma hər növ bə ti es se ni ya zan 
vaxt şüural tın da giz lən miş İla hi 
kod hə min his sə lər ara sın da gö-
zə gö rün məz bağ lı lıq ya ra dıb…  

*** 
“Ni yə Dü ma ilə Coys ara sın-

da?” Yə qin ki, bu “es se lər dən 
iba rət ro man”la hə lə ta nış ol-
ma yan oxu cu nun ağ lı na gə lən 
ilk sual bu dur. Ka mal Ab dul la 
ədə biy ya tın “qə liz lik-asan lıq” 
qütb lə ri ni dün ya ədə biy ya tı nın 
bu iki si ma sı ilə müəy yən ləş di-
rir: asan, ma cə ra lar la do lu, hət-
ta “çi mər lik də be lə oxu-
maq müm kün 
olan” 

Alek sandr Dü ma-Ata ilə oxu-
cu dan son suz höv sə lə, sə bir və 
müəy yən ha zır lıq tə ləb edən 
Ceyms Coys ara sın da kı bu ədə bi 
mə kan, Ka mal Ab dul la nın tə bi-
rin cə de sək, “qa ra də lik”, bəl kə 
də, elə əsl ədə biy yat mə ka nı dır: 
“Bir tə rəf də Dü ma, o bi ri tə rəf-
də Coys. Ara da isə “qa ra də lik”.
Və bu qa ra də li yin için də say sız-
he sab sız mə nə vi sər vət nü mu-
nə lə ri… Ədə biy yat elə bu qa ra 
də lik də özü nə yer elə yib de yə-
sən, baş qa cür de yil… “Qa ra də-
liy”in içi nə düş dün sə, çıx maq 
ol mur. Və bu ədə biy yat Dü ma 
ilə Coys ara sın da uza nan, on la rı 
bir ləş di rən yo lun özü dür”.

Be lə cə, “es se-ro man”da Ka mal 
Ab dul la nın üz tut duq la rı bü tün 
qə ləm sa hib lə ri də - he sab elə yək 
ki, Fü zu li dən Qan Tu ra lı ya can – 

hə min “qa ra də-
liy”in, 

yə ni ge niş ədə bi mə ka nın için-
də dir lər, hə rə si nin də öz yo lu, öz 
dəs t-xətt  i, öz nə fə si və öz in to na-
si ya sı var. Üs tə lik, hə min ədə bi 
mə kan da tək cə şair lər, na sir lər, 
ədə biy yat şü nas lar, tən qid çi lər 
yox, həm də “li ter tur şi na” prob-
le mi var…

Aka de mik İ.Hə bib bəy li haq-
lı ola raq qeyd edir ki, “Ka mal 
Ab dul la nın “özü üçün icad et-
di yi” Dü ma ilə Coys ara sın da-
kı ədə biy yat yo lu nun müəy yən 
edil mə si, əs lin də müasir el mi və 
ədə bi fi  kir üçün son də rə cə ye ni 
və zə ru ri olan nə zə ri qə naət dir. 
Bö yük ədə biy ya ta tək cə bə ləd-
lik lə yox, ey ni za man da, sö zün 
ən yax şı və cid di mə na sın da da-
xi li tə lə bat dan gə lən id diaçı lar-
dan bi ri nə çev ril mə dən “Dü ma 
ilə Coys ara sın da”kı ədə biy yat 
yol çu lu ğun da özü nün mə su liy-
yət li cı ğı rı nı dü şü nüb-da şın maq 
müm kün ol maz dı…”

***
Bu “es se lər dən iba rət ro man”ı 

– “Dü ma ilə Coys ara sın da” ki-
ta bı nı çox ra hat lıq la “Um ber to 
Eko və Ka mal Ab dul la ara sın-
da” da ad lan dır maq olar dı. Ka-
mal Ab dul la nın bö yük ital yan 
ya zı çı sı, mər hum Um ber to Eko 
ilə bir ne çə il əv vəl evin də baş 
tu tan gö rüş lə ri nin və iki saat-
lıq ədə biy yat söh bət lə ri nin bü-
tün əsas mə qam la rı ki tab bo yu 

oxu cu nu iz lə yir. Müəl lif unu-
dul maz Um ber to Eko ilə 

gö rüş dən son ra bey nin də, 
ara la rın da baş ve rən söh-
bə tin bə zi mə qam la rı nın 
dü zə ni ni qu ran da, özü-
nün ifa də elə di yi ki mi, 
“çox sa də bir hə qi qə tin 
işı ğı gö zü nü qa maş-
dı rıb” və be lə cə, asan 
oxu nan Dü ma ilə çə tin 
oxu nan Coys ara sın-

da kı “qa ra də lik” 
ide ya sı na gə lib 

çı xıb. Ka-
m a l 
Ab dul-

la ya gö-
rə, “…

bu, iki si nin 
ara  s ın  da kı 

yol dur, ya 
boş luq dur, də-

lik dir, ya nə dir sə, 
ora dü şən ar tıq bu 
dün ya nın ada mı 
ol mur. O bi ri 
pa ra lel dün ya-
la rın da sa ki-
ni nə çev ri lir.
Bir aya ğı ilə 
bu dün ya-
nın tor pa-
ğın da, o 
bi ri aya ğı 
ilə di gər 
p a  r a  l e l 

dün ya lar da özü nə yer 
elə yir”. Həm də ədə-
biy ya ta yo lux dun-
sa, bu xəs tə lik dən 
sa ğal maq müm kün 
de yil. “Ya ro man və 
he ka yə, şeir və pyes 
mətn lə ri nin için də 
azıb qa la caq san, ya 
da Mətn haq qın da 
mətn yaz maq la məş-
ğul ola caq san”.

Ka mal Ab dul la or ta ya qoy du-
ğu ki ta bı nı da məhz “ədə biy yat 
xəs tə li yi”nin nə ti cə si sa yır və 
heç də səhv elə mir. Hə qi qə tən, 
möv cud ədə bi mə ka nın mən-
zə rə si ni ya rat maq, Söz sə nə ti 
ilə bağ lı dü şün cə lə ri ni qə lə mə 
al maq, ya ra nan ədə bi nü mu nə-
lə rə mü na si bət bil dir mək, “gör-
məz lik sind ro mu” ilə üz ləş miş 
qə ləm adam la rı nın (əsa sən də 
ca van la rın) haq qı nı mü da fi ə 
elə mək, ədə biy yat yo lu na, yə ni 
Dü ma ilə Coys ara sın da kı “qa-
ra də li yə” ye ni cə dü şən lə rə yol 
gös tər mək – bu qə dər iş lə rə vaxt 
və əsəb sər fi n dən çə kin mə mək 
məhz o “xəs tə li yə” yo lux maq 
əla mə ti dir.

Dü ma ilə Coys ara sın da kı 
ədə bi mə kan isə həd dən ar tıq 
ge niş və son suz dur. Ka mal Ab-
dul la ki ta bın da hə min mə ka na 
bi run (aş kar) və ən də run (giz-
lin) oyun la rı nı, “Son suz lü ğət”i 
(mət nin giz lən di yi ye ri), da rı-
xan adam la rı (Hü seyn Ca vid, 
Azad Mir zə can za də, Rüs təm 
Beh ru di), Don Ki xo tun ölü mü-
nü, al dan mış oxu cu nu, ya şan-
ma mış hə ya tın il ğı mı nı (mətn 
və “li te ra tur şi na”), in sa nın yol 
duy ğu su nu … sı ğış dır ma ğı ba-
ca rır. Onun fi k rin cə, “Müəl lif 
öz qəh rə ma nı na onun ya şa dı ğı 
yox, ya şa ya bi lə cə yi hə ya tın bir 
qı rı ğı nı, bə zən də bir kə si yi ni, ya 
da bü tö vü nü gös tə rir. Mü qa yi sə 
edi lən his sə lər, yə ni, ya şa nan 
hə yat la ya şa na bi lə cək hə yat 
ara sın da kı fərq mə nə vi ba xım-
dan o qə dər bö yük alı nır ki, bu-
ra da ye ri nə yet mə miş ar zu lar, 
ümid lər və puç ol muş xə yal lar 
xam tor paq lar ki mi şum la nır. 
Be lə lik lə, əsə rin öz-öz lü yün də, 
bə zən də əsas sü jet dən ara lı du-
ran məx su si ar xeolo ji də rin lik 
ya ra nır. Bu ra dan ka tar si sə də (!), 
ye ni dən in ti ba ha da (!), gü nah 
his si ni ya şa ma ğa da, əzab çək mə 
ça lar la rı nın ye ni təs vir lə ri nə də 
əv vəl cə dən ta nış ol ma yan, elə 
onun üçün də xü su si ma raq do-
ğu ran cı ğır lar, la ğım lar açı lır”.

*** 
Ka mal Ab dul la “Dü ma ilə 

Coys ara sın da” ya ran mış, ya-
ra nan və ya ra na caq bö yük ədə-
biy yat haq qın da dü şü nən də 
ya ra dı cı adam üçün va cib olan 
əsas bir prin si pi müəy yən ləş-
di rir: “...Əsər - qəh rə man la rı-
nın xə yal və ar zu la rı nın, hə ya ta 
ke çir mək is tə dik lə ri niy yət və 
dü şün cə lə ri nin, əs lin də ya şan-
ma mış hə ya tın il ğı mı dır... Ya-
şan ma mış, am ma ya şa ya bi lə-
cə yi hə ya tın il ğı mı onun üçün 
bir nə fəs lik dir”.

Fik ri miz cə, onun “Dü ma ilə 
Coys ara sın da” ad la nan “es se-
lər dən iba rət ro man”ının qa yə-
si də ədə biy ya tı mı zın dün ya ya 
açıl mış nə fəs lik lə rin dən bi ri dir. 
Ka mal Ab dul la bu mis si ya ya 
doğ ru “Yo lun əv və li və axı rı”, 
“Giz li “Də də Qor qud””, “Sir-
ri çin də das tan və ya xud Giz li 
“Də də Qor qud””, “Mif dən ya-
zı ya və ya xud Giz li “Də də Qor-
qud””, “300 azər bay can lı” ki-
tab la rı ilə yol ge də rək, Dü ma ilə 
Coys ara sın da kı hə qi qə tə gə lib 
çı xıb…
Nə ri man ƏB DÜL RƏH MAN LI

7N 35(94) 08.10.2016

*** am ma hər növ bə ti es se ni ya zan 

Ka mal Ab dul la nın dil çi lik lə bağ lı araş dır ma la rı, 
“Də də Qor qud” das tan la rı nın alt qat la rın da giz-
lən miş mət ləb lə ri üzə çı xar maq cəhd lə ri, poetik 
eks pe ri ment lə ri, rus ədə biy ya tı nın “gü müş döv-

rü”ndən tər cü mə lə ri, dra ma tur gi ya da or ta ya qoy du ğu 
bir-bi rin dən ma raq lı əsər lə ri, he ka yə və ro man la rı, nə ha-
yət, ədə bi-tən qi di mə qa lə lə ri və es se lə ri… ol ma dan son 
dövr ədə biy ya tı mı zın bü töv mən zə rə si ni tə səv vür elə mək 
müm kün de yil. Üs tə lik, o, son dövr də ədə bi hə ya tı mı zın 
can lan ma sı, xü su si lə ca van və gənc qə ləm sa hib lə ri nin 
fəal ədə bi pro ses də iş ti ra kı, on la rın əsər lə ri nin də yər-
lən di ril mə si yö nü mün də öl çü yə gəl məz iş lər gö rüb.
Ar tıq Ka mal Ab dul la nəs ri ədə biy ya tı mı zın hü dud la rın dan 
xey li kə na ra çı xıb, əsər lə ri dün ya xalq la rı nın on lar la di li nə 
çev ri lib, ki tab la rı 20-yə ya xın öl kə də nəşr olu nub. 
Əl bət tə ki, bü tün bun lar Azər bay can ədə biy ya tı na xid-
mət dir, ey ni za man da da ədə biy ya tı mı zın nü fuz dairə si-
nin ge niş lən mə si yö nü mün də atı lan təq di rə la yiq ad dım-
lar dır.
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biy ya ta yo lux dun-
sa, bu xəs tə lik dən 
sa ğal maq müm kün 
de yil. “Ya ro man və 
he ka yə, şeir və pyes 
mətn lə ri nin için də 
azıb qa la caq san, ya 
da Mətn haq qın da 
mətn yaz maq la məş-
ğul ola caq san”.

“Düma ilə Coys 
arasında”kı 

həqiqət


