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EKSPERT

Təranə Turan RƏHİMLİ

ƏDƏBİYYATIN 
ULDUZ YOLUNDA 
ADDIMLAYANLAR
(“Ulduz” jurnalının avqust 
sayı haqqında qeydlər)

“Ul duz ”a ek spert rə yi yaz ma ğa baş la yan-
da qey ri -ix ti ya ri 60-70-ci il lə rin ic mal mə qa lə 
ənə nə si ni xa tır la dım. Hə min onil lik lə rin tən qi di 
“A zər bay can”, “Ul duz”, “Li te ra tur nıy Azer bayd-
jan” ki mi nüfuz lu jur nal la rın il lik ədə bi tə sərr-
üfa tı nı ümu mi ləş di rən, də yər lən di rən ic mal 
mə qa lə lə rə xüsu si önəm ve rir di. Be lə mə qa lə lə-
rin üstünlüyü on da idi ki, konk ret ədə bi mət bu 
or qa nın da bütöv bir ilin bə dii na i liy yət lə ri əsa-
sın da ədə bi pro se sin mən zə rə si ni ay dın la dır dı. 
Bu pro se sin uğur lu tə rəf lə ri ilə ya na şı, nöqsan-
la rı nı, ça tış maz lıq la rı nı göstə rən tən qid çi tək cə 
ədə bi in ki şa fı yönlən di rən müla hi zə və fi kir lər lə 
çı xış et mək lə qal mır, ey ni za man da gə rək li tövsi-
yə lə ri ilə jur na lın işi nə də yar dım çı olur du. “Ul-
duz” bu yax şı ənə nə ni bir qə dər də irə li apa rıb, 
ek spert lə ri öncə dən tə yin et mək lə bu tən qi di 
ay lıq nəşr lər üçün mütə ma di bir sis te mə sa lıb. 
Və oxu cu nun çağ daş ədə bi pro se sin “Ul duz” da-
kı re al mən zə rə si nin el mi- nə zə ri, həm də bə dii 
dər ki üçün jur na lın hər bir sa yın da ek spert rə-
yi nin dərc edil mə si baş re dak tor Qu lu Ağ sə sin  
ye ni lik çi is la hat la rı nın önəm li tə rəf lə rin dən bi ri 
ki mi təq di rə la yiq dir.  

Hə yat Şə mi nin sə mi mi, əsa sən təq di re di ci, 
gənc ya zar la rı ruh lan dı ran müla hi zə lə rə köklə-
nən, bə zən də po e tik tək rar çı lı ğı eti raz la qar şı la-
yan ek spert rə yi ilə baş la yan “Ul duz ”un işı ğı oxu-
cu nu çağ daş ədə bi alə min də rin lik lə ri nə doğ ru 
çə kir. Ruz beh Məm mə din özüylə söhbət alə mi-

nə da xil olu ruq. Şe ir də mövzu ay rı seç ki li yi ni 
qə bul et mə yən, sev gi şe ir lə ri ni də “öz və tə ni” 
ki mi görən, hiss edən gənc qə ləm da şı mız şe i ri 
“şa i rin özünə tə səl li ver mə yi üçün ən yax şı va si-
tə” he sab edir. Bi la va si tə öz ya şan tı la rı nı po e tik 
düşüncə mər kə zi nə gə ti rən Ruz beh “ə gər o şe ir-
də az da ol sa öz hə ya tın dan qat qı yox dur sa, ora-
da süni lik ya ra na caq” de yir. Bu qə na ə ti ni bir qə-
dər də möhkəm lən dir mək üçün ya zır: “Tu taq ki, 
Bi rin ci Dünya müha ri bə si haq qın da ki tab lar dan 
mə lu mat lan mı şam, şe ir də isə onun haq qın da 
yaz sam, elə bi lə rəm, in san la ra ba xa- ba xa ya lan 
da nı şı ram”. Gənc şa i rin bu fik ri ni əs la bir mə na-
lı qar şı la maq ol mur. Düşünürsən ki, ədə biy ya tın 
zir və əsər lə ri ni ya ra dan lar tək cə özlə ri nin ya şa-
yıb müşa hi də et dik lə ri ni yaz say dı lar, ötən əs rlə- 
rin qa ran lıq sə hi fə lə ri ne cə ay dın la nar dı? Ta ri-
xə müra ci ət lə müa sir dövrün hə qi qət lə ri ni di lə 
gə ti rən lər, ya xud mil li kim li yin dünə ni ni ya da 
sal maq la bu günü ni zam la ma ğa yönə lən, sa bah-
la ra yol göstə rən əsər lər ol ma say dı, dünya ədə-
biy ya tı nın bugü nkü du ru mu ne cə olar dı? Ru si-
ya ar xiv lə rin dən ay lar la çıx ma yan Lev Tols toy 
“De kab rist lər” ro ma nı na baş la dı ğı hal da, ta ri xin 
təh ri kiy lə “Hərb və sülh”ü yaz ma say dı, Vik tor 
Hüqo “Pa ris Notr dam kil sə” sin də XV əs rin so-
nu – XVI əs rin əv vəl lə ri ki mi uzaq keç mi şə işıq 
tut ma say dı, Jan Gevr “Xa cə şah” ro ma nın da Şərq 
ta ri xi nin mühüm bir sə hi fə si ni, Qa car dövrünün 
hə qi qət lə ri ni göz önünə sər mə səy di, İsa Hüsey-
nov bütün dövrlər üçün tə zətər olan sə nət kar və 
za man prob le mi ni qoy du ğu “Məh şər ”i qə lə mə 
al ma say dı... bir sözlə, ta ri xi ro man, po e ma, dram 
və s. zir və si he sab olu nan, re a list, qo tik, ro man-
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tik, na tu ra list ədə bi janr la ra tə zə ruh ve rən, ne-
çə- ne çə köhnə mövzu lu, ye ni ruh lu əsər lər siz 
ədə biy ya tın ha zır kı mən zə rə si nə qə dər sönük 
olar dı. De mə li, bə dii əsə rin inan dı rı cı lı ğı sə nət ka 
rın bi la va si tə öz ya şan tı la rı nı yaz ma sın da yox, 
mən sub ol du ğu mil lə tin, və tə nin, ya şa dı ğı ölkə-
nin, bir qə dər də də ri nə get sək, bə şə riy yə tin ta-
le yi ni özününküləş dir mə sin də, uzaq əs rlə rin ya-
şan tı la rı nı öz hə qi qə ti ki mi görüb təq dim et mək 
mə ha rə tin də dir.  

Ruz beh Məm mə din Ce mal Süre ya, Or xan Və-
li po e tik ru hu na ya xın şe ir lə rin də isə dörd di var 
ara sın da iki nə fər lik sı xın tı mo ti vi qır mı zı xət lə 
ke çir. “Da rı xı ram ev də iki adam lıq”, “Sən ge də li 
da rıx ma lı hə yat dı”, “Gəl səs siz cə otu raq və da-
rı xaq qol- bo yun” ki mi mis ra lar da boy göstə rən, 
so nu görünmə yən bu sı xın tı onun Kaf ka va ri gi-
ley- güza rın da da, du a la ra inan maq cəh din də də, 
no yabr ax şa mı nın hüznlü duy ğu la rın da da aş kar 
se zi lir. “Qa dın – ki şi nin son sı ğı na caq ye ri di” de-
yən gənc şa i rin li rik “mən ”i dərd lə ri ni ovut maq, 
ya şa ya bil mə dik lə ri ni ya şa maq üçün bu “sı ğı na-
ca ğa” can atır. Bu şe ir lər də ha kim olan pes si miz-
mə rəğ mən, işı ğı heç azal ma yan, şe ir dən şe i rə 
qüvvət lə nən ümid də var. 

Ar zu Mu ra dın nəs rin də isə ilk diq qə ti çə-
kən he ka yə lə rin uğur lu ad se çi mi dir. “Şə kil də ki 
su al” he ka yə sin də qəl bi ya ra lı, se vən bir gən cin 
duy ğu la rı na həs sas müna si bət var. Bu duy ğu lar 
hə lə də bir su a lın ca va bı nı al maq üçün ölüm ya-
ta ğın da kı in sa nın kə sil mək də olan nə fə si nə ha-

kim olub ağ zın dan çı xa caq son eti ra fın izin də dir. 
Xə ya nə tin is ba tı olan bu “hə” ca va bın dan son ra 
da əs lin də se vi lə si bir tə rə fi ol ma yan in sa nın 
ca nı nı tap şır ma sı he ka yə qəh rə ma nın da acı bir 
tə əss üf do ğu rur: “Bit mə si ni is tə mə di yim bir he-
ka yə, nə ha yət, bit di”. Se vən gən cin son mək tu bu 
ki mi ya zıl mış “Şi mal, Cə nub, Şərq, Qərb və sən” 
he ka yə sin də isə tək tə rəf li, pla to nik sev gi eti ra-
fı ilə qar şı la şı rıq. Bu se vən gən cə görə, Şi mal da, 
Cə nub da, Şərq də, Qərb də, bütün yönlər, bütün 
yol lar yal nız sev di yi ada ma doğ ru is ti qa mət lə-
nib. Ar zu Mu ra dın he ka yə qəh rə ma nı nın sev gi-
sin də ki Füzu li sa ya ğı son suz tə mən na sız lıq da hi 
söz us ta dı nın məş hur bey ti ni xa tır la dır: “Ca nı 
kim ca na nı üçün sev sə, ca na nın se vər, Ca nı üçün 
kim ki ca na nın se vər, ca nın se vər”. 

“Ul duz ”un “Qı sa fi kir lər xə zi nə si”n də in gi-
lis fi lo sof- ya zı çı sı Ol dos Haks li, fran sız ya zı çı sı 
Jan Pol Sart r, ar gen ti na lı na sir, şa ir və pub li sist, 
La tın Ame ri ka sı nın şöhrət li im za sı Xor xe Lu-
is Bor xes, Ame ri ka ya zı çı sı, an tro po loq alim və 
et noq raf Kar los Kas ta ne da, yə hu di əsil li pol yak 
ya zı çı sı və jur na lis ti Qab ri el La ub fəl sə fə si nin 
mən ti qi oxu cu nu də rin düşüncə lə rə qərq edir. 
Qey ri -ix ti ya ri düşünürsən: Bu afo rizm lər hə min 
ya zı çı la rın dünya sı nın ən eti bar lı aça rı dır. “Mən 
müka fat dan ni yə im ti na et dim?” əsə ri ni oxu ma-
dan da Sart rın əv vəl Fəx ri Le gi on or de nin dən, 
son ra No bel müka fa tın dan im ti na et mə si nin sə-
bə bi ni an la maq olar. Çünki o, “Sa vaş da ölən bir 
tək uşaq qar şı sın da mə nim bütün ki tab la rı mın 

nə də yə ri var?” de yir. “Qı sa fi kir lər xə zi-
nə si” Haks li nin “Görmə in cə sə nə ti”n dən 
baş la yıb “Hey rə ta miz ye ni dünya” sı na-
dək hey rət lən di rən iti sa ti rik zə ka sı nın 
sir lə ri ni açır, in san yad da şı prob le mi nə 
ilk müra ci ət edən XX əsr ya zı çı sı, ab-
surd ro man dan el mi fan tas ti ka ya qə dər 
ya ra dı cı lı ğın da cəm ləş di rən Xor xe Lu is 
Bor xe sin özünə məx sus hə yat fəl sə fə si ni 
ta nı dır, Kar los Kas ta ne da nın ezo to rik- 
mis tik dünya sı nın yo lu nu göstə rir. 

“Şe ir vax tı”n da isə Emin Pi ri nin po e-
zi ya sı oxu cu nu fərq li bir alə mə çə kir: 

 
Heç gördünmü 
eş qə qalx mı şam de sin kim sə? 
Ha mı düşdü, 
düşdü. 
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Düşmək qalx maq dı 
ne cə ki, Yu si fi en dir di lər 
qalx ma sıy çun 
Al la hın eşq qu yu su na. 
 
Şe ir lə ri oxu duq ca əs ra rən giz po e tik li yin seh-

ri nə düşürsən. “A yaq lar get mək üçün yox, qa yıt-
maqç ündü...”, “Do daq la rın tə zə aç mış yaz çi çə yi, 
mən sə bal arı sı.. .”, “Dünya nın ən qu laq ba tı rı cı 
sə si dir sev di yin ada mın süku tu” ki mi mis ra lar 
düşüncə lə ri ar xa sın ca apa rır.  

Füzu li dən baş la yan sev gi li ni və tən ki mi 
görmək ənənəsi za man- za man po e zi ya mız da 
fərq li bi çim lər də yer alıb. Füzu li “E də məm tərk, 
Füzu li, sə ri- ku yin ya rın, Və tə nim dir, və tə nim dir, 
və tə nim dir, və tə nim” de yir sə, Emin Pi ri: 

 
Nə fər qi var Ba kı, 
ya da ki Ər də bil, 
in di si nəm bütöv Azər bay can dı, 
ra hat qoy ba şı nı Və tə ni nə.  
– de yir. 

Emin Pi ri nin şe ir lə ri məş hur bir sə nət kar qə-
na ə ti ni xa tır la dır: “Sözlə ri ələ yə töküb ələ yi rəm, 
han sı böyükdürsə, qa lıb şe ir olur”. Gənc şa i rin 
sə nə tə mə su liy yət li müna si bə ti hər bir şe i rin də 
ay dın hiss olu nur. Bu mə su liy yə tin Emin Pi ri po-
e zi ya sı nı uzaq la ra apa ra ca ğı şək siz dir. 

Sa mi rə Əş rə fin tərc ümə sin də “İ nanc ol ma-
sa, hə yat öz mə na sı nı iti rər. ..” sərl övhə li dünya ca 
ünlü re jis sor Lu ki no Vis kan ti ilə müsa hi bə, sə-
nə ti hə yat ama lı na çe vi rən lə rin psi xo lo gi ya sı na 
bə ləd lik üçün mükəm məl bir örnək dir. Jur na-
list Kos tan za Kons tan ti nin ital yan re jis so ru ilə 
söhbə tin də ən çox diq qə ti mi çə kən isə ya zı nın 
sə ti ral tı qa tın da kı “ger çək sə nət və sə nət kar qıs-
qanc lıq, pa xıl lıq his sin dən uzaq dır” te zi si ol du. 
Vis kon ti nin sə nət dost la rı nın is te da dı na eh ti ra-
mı, xüsu si lə də şöhrət li həm ka rı Fel li ni haq qın da 
ürək lə de di yi “Fel li ni ki ne ma toq ra fi ya nın nə hən-
gi di” fik ri Vis kon ti şəx siy yə ti ni nə zə rim də bir 
qə dər də böyütdü. “Baş qa la rı nın böyüklüyünü 
qə bul et mə dən da hi ol maq mümkün de yil” qə-
na ə ti ni özümçün bir da ha təs diq lə miş ol dum.  

“Debü t”də Ümid Ab ba sın şe ir lə ri ilə qar şı la-
şı rıq. İlk şe ir – “Ba rış, get” tək rar mo tiv lər lə, bən-
zər fi kir lər lə oxu cu nu yor sa da, son ra kı şe ir lə ri 
bu ov qa tı ara dan qal dı rır: 

O ki ya ğış ya ğan da tor paq qo xu su gə lir,  
Bax mən o qo xuy la da xoş bəxt olan ada mam. 
(“Ki tab oxu yan adam”) 
 
Bə zən sev gi si də kömək elə mir  
Ar zu su gözündə qa lan ada ma. 
(“Get”) 
 
Xa ra ba otaq da si qa ret iyi  
Tək sə nin qo xu nu öldürə bil mir. 
(“Mə lək dən üstün”) 
 
“Mən də li de yi ləm” de yən şa i ri  
“Də li” dam ğa sıy la sus du ra caq lar”.  
(“Daş”)  

 
Bu mis ra lar Ümid Ab ba sın li rik “mən ”i ni da-

ha dol ğun ifa də edir.  
“Ul duz ”un sə hi fə lə rin də əsər lə ri dərc olu-

nan gənc lə rin hər bi ri nin ya zı sın da “ay rı lıq” var. 
Za ma nın ov qa tı na uy ğun ola raq bir vaxt 90-cı la-
rın hər ya zı sın da bir “ta but” var dı, çağ daş gənc 
ədə bi nəs lin duy ğu la rı isə ay rı lı ğa köklə nib. Və 
bu yek rəng lik oxu cu nu da rıx dı rır. Nər giz Mə hər-
rəm za də nin “Duy ğu la rın üsya nı” mi ni atü ründə 
də ay rı lıq mo ti vi diq qə ti çə kir. Bu ra da kı ay rı lıq 
ni kah dan son ra adi lə şən sev gi nin məh vi ilə bağ-
lı dır. Bu it ki dən, övla dı nın ata sın dan ay rıl maq 
məc bu riy yə tin dən do ğan kə dər, sev gi peş man-
çı lı ğı əsər qəh rə ma nı nın bütün var lı ğı nı tit rə-
dir, onu “nə dən?” su a lı qar şı sın da qo yur. Gənc 
qa dı nın “Peş ma nam mı? Əl bət tə, yox!” ni da sı na 
rəğ mən, bu peş man lıq ya zı da aş kar görünür. Mi-
ni atü rü rus ca dan di li mi zə  Hic ran Hüsey no va çe-
vi rib.  

“Tən qid” rub ri ka sın da us tad tən qid çi Va qif 
Yu sif li nin “Şə hid li yin zir və si (A zər bay can ədəby-
ya tın da Nə si mi ob ra zı)” sərl övhə li mə qa lə si mil li 
bə dii fik ri miz də Nə si mi ob ra zı nın ək sin dən bəhs 
edir. Tən qid çi hə lə ötən əs rin 80-ci il lə rin də nəs-
rin kon sep tu al mə sə lə lə ri ni el mi təh lil mər kə-
zi nə gə tir miş, konf likt lər və xa rak ter lər prob le-
mi nə həsr et di yi fun da men tal təd qi qa tın da İsa 
Hüsey no vun “Məh şər” ro ma nı na, əsə rin kon-
sep si ya sı na həs sas müna si bət bil dir miş di. Ye ni 
araş dır ma sın da o, mövzu ya ədə biy ya tın bütün 
şa xə lə ri nin – nəsr, dra ma tur gi ya və po e zi ya nın 
na i liy yət lə ri əsa sın da nüfuz edir. Ədə biy yat da 



№09 (604) sentyabr 2019  7   ULDUZ6    ULDUZ

Nə si mi yə müna si bə tin ta ri xi köklə ri ni araş dı ran 
V.Yu sif li folk lor da və klas sik şe ir də şa i rin yal nız 
adı nın xa tır lan dı ğı nı, şe ir lə ri nə nə zi rə ya zıl dı ğı-
nı qeyd edir, Nə si mi mövzu su na müra ci ə tin onun 
600 il li yi ilə bağ lı ola raq XX əs rin 70-ci il lə rin-
dən baş lan dı ğı nı vur ğu la yır. Tən qid çi ya zıl dı ğı 
dövrün ədə bi mühi tin də böyük ək s-sə da do ğu-
ran “Məh şər” ro ma nı nın İsa Hüsey no vun ya zı çı 
şəx siy yə ti nin mühüm bir xa rakte ri ni aş ka ra çı-
xar dı ğı nı müşa hi də edir: “O, ta ri xə bə zi ro man çı-
la rın “sal na mə” prin si pi ilə ya naş ma mış dı, ta ri xi 
müa sir li yin gözü ilə oxu maq, iş lə mək prin si pi ni 
əsas götürmüşdü”. Nə si mi ni ate ist ki mi təq dim 
edən so vet dövrü ide o lo ji düşüncə sin dən do ğan 
““Məh şər” is lam əley hi nə ya zıl mış ro man dır” 
ədə bi qə na ə ti ni Va qif Yu sif li qə ti eti raz la qar şı-
l ayır. O, bə dii mət nin mən ti qin dən çı xış edə rək 
ro man da is lam əley hi nə heç nə ol ma dı ğı nı əsas-
lan dı rır. 

Bəx ti yar Va hab za də nin “Fər yad” mən zum 
dra mın da isə özü görünmə yən, am ma əsə rin ru-
hu na ho pan, fəl sə fi-p si xo lo ji ov qa tı nı, ide ya sı nı 
ifa də edən Nə si mi ob ra zı tən qid çi nin diq qə ti ni 
çə kir. Qa bi lin “Nə si mi” po e ma sı nı po e zi ya mız da 
şa i rə həsr olu nan ilk böyük po e ma ki mi yüksək 
də yər lən di rən Va qif Yu sif li Nə si mi ob ra zı nı “ən 
dol ğun şə kil də”, “li rik -e pik plan da” ya ra dan şa i ri 
təq dir edir, “Məh şər” lə ya na şı, bu əsə rin də ya zıl-
dı ğı dövrün ədə bi ha di sə si ol du ğu nu təs diq lə yir. 
Rə sul Rza nın “Son ge cə” po e ma sın da isə tən qid-
çi şa i rin edam qa ba ğı düşüncə lə ri nin əks olun-
du ğu nu göstə rir, bütövlükdə R.Rza nın Nə si mi 
ilə bağ lı ax ta rış la rı nı xə ləf lə rin sə ləf lə rə örnək 
müna si bə ti ki mi al qış la yır.  

Mə qa lə də Əli a ğa Kürçay lı nın “Nə si mi”, İsa İs-
ma yıl za də nin “Hey kəl Nə si mi nin mo no loq la rı”, 
Əli Kə ri min “Şə hid li yin zir və si” şe ir lə ri po e zi-
ya mız da Nə si mi yə müra ci ə tin ən par laq nümu-
nə lə ri ki mi də yər lən di ri lir. V.Yu sif li nin məhz 
Əli Kə ri min şe i ri nin adı nı mə qa lə sərl övhə si nə 
çı xar ma sı isə bu şe i ri Nə si mi haq qın da ya zı lan 
ən ka mil nümu nə he sab et mə si ilə bağ lı dır: “İ sa 
Hüsey no vun “Məh şər ”i nəsr də, Qa bi lin “Nə si mi”-
si po e zi ya da, Bəx ti yar Va hab za də nin “Fər yad ”ı 
dra ma tur gi ya da han sı uca lıq da da ya nır sa, Əli 
Kə ri min “Şə hid li yin zir və si” də şe ir də o uca lıq da 
yer tu tur”. “Şə hid li yin zir və si” mə qa lə si Nə si mi 
mövzu su nun ən ak tu al ol du ğu “Nə si mi ili” nin ən 

yax şı təd qi qat la rın dan bi ri ki mi də yər li dir.  
Də niz Pə na ho va nın “Övlad la rı nı bo ğub 

öldürən ana.. .” baş lıq lı ya zı sı  is pa ni ya lı re jis sor 
Ale xand ro Ame na ba rın 2001-ci il də çək di yi, sse-
na ri  müəl li fi və mu si qi bəs tə çi si ol du ğu “Baş qa-
la rı” fil mi haq qın da dır. Ya zı nın əv və lin də ki no 
tən qi di ma te ri a lı oxu ya ca ğı mı zı zənn et sək də, 
son ra bu qə na ət də yi şir. Ay dın olur ki, “Övlad la-
rı nı bo ğub öldürən ana..” yal nız fil min şər hin dən 
(?) (“na ğıl edil mə sin dən” də de mək olar) iba rət-
dir.  

Rus lan Dost Əli nin “Ha sar” he ka yə si mövzu-
su, bə dii ifa də özünə məx sus lu ğu, elə cə də dil sa-
də li yi ilə diq qə ti çə kir. Gənc na si rin he ka yə sin də 
əsər qəh rə ma nı el ağ saq qa lı, bir kən din ən sa yı-
lan ada mı olan Mə həm məd ki şi böyük el sev gi-
si ni və hörmə ti ni qəl bi nin uca lı ğı, hər kə sə ya-
nım cıl lı ğı ilə qa za nıb. Müəl lif qəh rə ma nı nın sa də 
bir iş çi, kas sir ol ma sı na rəğ mən, ha mı ya əl tut-
du ğu nu göstər mək lə san ki “Yax şı lıq et mək üçün 
heç də yüksək mən səb və və zi fə, böyük pul la rın 
sa hi bi ol maq va cib de yil” fik ri ni sə ti ral tı ola raq 
şüur la ra aşı la yır. Və fa tın dan son ra qəb ri be lə el 
tə rə fin dən əziz tu tul an kas sir Mə həm mə din oğ lu 
Qu lam isə ata sı nın tam ək si nə ola raq ata yur du-
nu tərk edib şə hə rə köçən dən son ra yal nız din-
cəl mə yə, “ye yib -iç mə yə gəl di yi” doğ ma kənd də 
ha mı ya yad dır. Qey ri -ix ti ya ri Tur ge ne vin “A ta lar 
və oğul lar ”ı nı xa tır la yı ram. Ədə biy yat da köklü 
mə sə lə lər dən olan “a ta lar və oğul lar ”a Rus lan 
Dost Əli nin müna si bə ti də ma raq lı dır. Bu ra da 
rəm zi mə na da şı yan “ha sar” Mə həm məd ki şi nin 
öz əl lə riy lə tik di yi həyət ha sa rı dır, la kin bu ha-
sar onu doğ ma el -o ba sı nı görmək dən, onun hər 
ha lın dan xə bər tut maq dan məh rum et mir. Onun 
ölümündən son ra isə “bu ha sa rın bo yu o qə dər 
uzan mış dı ki, aya ğı nın al tı na çəl lək də qoy san, o 
bi ri tə rə fi görmək mümkün de yil di”. Ata sı na heç 
ox şa ma yan bi vec oğul Qu la mın la qeyd li yi uc ba-
tın dan get dik cə sökülmək də olan ha sar güclü 
külək də yer lə bir olur. Am ma Qu la mın el -o bay la 
(hət ta qa pı bir qon şu su Cə lil lə) öz ara sın da çək-
di yi ha sar uçu lan ha sar dan da ha uca, da ha qa lın, 
da ha möhkəm di. 

Sim ran Qə di min “Ad sız adam” he ka yə sin də 
özünə qu laq yol da şı ax ta ran qo ca nın di lin dən 
söylə nən sərg üzəşt də müəl li fin hə yat fəl sə fə si 
ge niş yer tu tur. Ad sı zın hər bir xa rak ter xüsu-
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siy yə ti nə müəl li fin tövsi yə va ri fəl sə fi müda xi lə si 
var. Pu lun çox lu ğun dan ha rın la şan, hət ta adam 
öldürdüyü hal da müha ki mə dən ya yı na bi lən, vic-
dan əza bı be lə çək mə yən müstən tiq Ad sı zın hə-
yat qu yu su nun di bi nə düşdüyü vaxt lar da ma şın 
qə za sı nə ti cə sin də yad da şı nı itir mə si onu keç-
miş lə bağ lı əzab lı düşüncə lər dən azad edir. O, ye-
ni dən sa də və vic dan lı hə ya ta baş la sa da, müəl lif 
qəh rə ma nın iti ril miş il lə ri nə acı tə əss üfünü ifa-
də edir. “Pul üstündə qu ru lan müna si bət lər pul-
la bir yer də də yox ol ma ğa məh kum dur” ni da sı 
bütünlükdə he ka yənn ru hu na ha kim dir. 

“Tərc ümə sa a tı”n da Ca van şir Yu sif li nin in-
gi lis di lin dən tərc ümə et di yi mo dern Ka na da 
po e zi ya sı örnək lə ri yer alır. Ca van şir Yu sif li nin 
nəsr əsər lə ri best sel le rə çev ri lən ta nın mış ya zı çı 
Mar qa ret Ət vu dun ya ra dı cı lı ğı haq qın da bit kin 
tə əss ürat ya ra dan, “ə zab və iz ti rab dan yoğ rul-
muş” bu po e zi ya nın məz mu nu nu açan dol ğun 
ədə biy yatş ünas lıq qə na ət lə ri oxu cu nu bu şe ir lə-
rin po e tik mən ti qi ni an la ma ğa ha zır la yır. Şa i rin 
fərq li düşüncə tər zi ni, özünə məx sus po e tik fəl-
sə fə si ni əks et di rən, tə əcc üblən di rən, “saf qal-
maq” mövzu su na sa diq şe ir lə ri (“Yan mış ev də 
şə hər”, “Yu xu sözünə va ri a si ya lar”, “Sev gi sözünə 
va ri a si ya lar”, “Kə dər li uşaq”, “Poçt açıq ca la rı”, 
“Bu, mə nim şək lim di”) çağ daş Ka na da po e zi ya-
sı nın in ki şaf mən zə rə si haq qın da ay dın tə səvv ür 
ya ra dır. 

Na miq Ha cı hey dər li nin “Min il lə rin sir li adı” 
araş dır ma sın da İli su kən di nin dil özəl lik lə ri nə 
to xu nu lur, Ram Ra may şə la lə sin dən, 3 min il lik 
ta ri xi olan Ram Ra may hid ro ni mi nin sir lə rin dən 
bəhs olu nur. Şə la lə nin adın da kı Ram və Ra may 
sözlə ri nin eti mo lo gi ya sı nı aç ma ğa ça lı şan təd qi-
qat çı bu sözlər dən törə yən to po nim örnək lə ri nə 
diq qət ye ti rir. Sözlə rin iziy lə Ra ma na kən din dən 
baş la yıb, fars mən bə lə ri nə, qə dim sans krit epo-
su, hind mi fo lo gi ya sı, Mi sir mi fo lo gi ya sı na qə dər 
ge dib çı xır. Mə qa lə Azər bay can ta ri xi nin mi ni l-
lik lər də giz li qa lan sir lə ri ni aç ma ğa ma raq ya ra-
dır. 

Kə ma lə Abi ye va nın müha ri bə mövzu sun da 
“Ağ bay raq” he ka yə si in san gözünün hey rə ti ni 
öldürən müha ri bə səh nə lə rin dən tə fərr üat lı da-
nış mır. La kin he ka yə də müha ri bə dövrünün sti-
xi ya sı nı açan can lı lövhə lər bir- bi ri ni əvəz edir. 
Vu ru şan tə rəf lə rin mil li kim li yi açıq göstə ril mə-

sə də, he ka yə ni oxu duq da bu ra da kı əh va la tın 
Qa ra bağ müha ri bə si nə aid ol du ğu nu sövq-tə bii 
an la yır san. Ey ni za man da bə şə ri bir mövzu ya 
həsr olu nan he ka yə ni han sı mil lə tin nüma yən də-
si oxu sa, onu öz və tə ni nin müha ri bə ta le yi ki mi 
görə bi lər. He ka yə nin müa sir dünya ədə biy ya tı-
nı cid di bir prob lem ki mi düşündürən ide ya sı da 
dünya ədə biy ya tı nın müha ri bə mövzu lu əsər lə-
ri nin baş lı ca ide ya sı ilə səs lə şir: “U şaq lar ölmə-
sin!” Qar da şı nın ölümündən tə sir lə nən qız cı ğa-
zın “ağ bay raq” haq qın da eşit dik lə rin dən son ra 
vu ru şan tə rəf lə rin ara sın da “o tə rəf- bu tə rə fə 
ge dib” ağ bay raq yel lə mə si, hər iki tə rə fi çaş baş 
sal ma sı na rəğ mən, atə şi sus du ra bil mə si in sa nı 
də rin düşüncə lə rə qərq edir. Müha ri bə yə körpə 
bir uşa ğın eti ra zı, nif rə ti son də rə cə tə sir li bə dii 
de tal larla yad da qa lır. 

Mən sur Hə sən za də nin “Ömür yol da şı ma 
yaz dı ğım şe ir”, “Sev dim sə ni”, “Bu sev gi”, Ma raq-
lı ya lan”, “Ürə yi min sirr tə rə fin də” şe ir lə ri son-
suz sə mi miy yə ti, mis ra la rın axı cı lı ğı, tə bi i li yi və 
inan dı rı cı lı ğı ilə se çi lir. Şa i rin “Bütün xa nım la rın 
gözü anam dır, Bütün qa dın la rın gözə li sən sən! ”, 
“Mə nə elə gə lir ki, sə ni ta nı ma mış dan Öncə də 
sev dim sə ni”, “Qur ban olum Al la ha, sə ni sev di rib 
mə nə”, “Kim de yir qırx gündü ya la nın ömrü, İn-
di ki ya lan lar qır xa yaq lı dı”, “Şe ir lər ən gözəl fi kir 
tab lo su – Şe ir lər ən gözəl ya lan çı lar dı” ki mi məz-
mun lu mis ra la rı oxu cu nu bu po e zi ya nın ma hiy-
yə ti nə cəlb edir. 

Ay dın Ta ğı ye vin “Süd qar daş la rı, süd ba cı-
la rı” he ka yə sin də ata sız -a na sız qa lıb nə nə si nin 
hi ma yə sin də böyüyən uşa ğın ya şan tı la rı yer 
alır. Ya şa dı ğı kənd də çox lu süd qar daş la rı, süd 
ba cı la rı ol du ğu nu bi lən də ye tim li yi ni, tən ha lı ğı-
nı unu dan, hət ta uşaq ağ lıy la ana sı nın ölümünə 
ürə yin də  se vi nib “a nam ölmə səy di, heç bu qə-
dər qar da şım, ba cım da ol maz dı” de yə düşünən 
he ka yə qəh rə ma nı nın fə rə hi Mo pas sa nın “Si mo-
nun ata sı” no vel la sın da kı ba la ca Si mo nun tən-
ha lı ğı nı əvəz edən se vin ci xa tır la dır. Bu he ka yə 
ki mi “Günə şin oyan ma sı nı is tə mə yən uşaq. ..”, 
“Sər çə lər də dil bi lir” he ka yə lə ri də yığ cam lı ğı, 
la ko niz mi, az sözlə də rin bə dii mət ləb lə ri ifa də 
et mə si, ide ya ay dın lı ğı, ki çik jan rın im kan la rın-
dan mə ha rət lə is ti fa də edən ya zı çı us ta lı ğı ilə 
yad da qa lır.  
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“Şe ir vax tı”n da Qə di mə li Əh mə din “Yol lar 
mat qa lır ye nə pi ya da fi qur la rın qur ban lıq hə ya-
tı na”, “Külək də oya da bil mir ömürlük ya tan la rı”, 
“Vaxt sa in san hə ya tın da qu rul muş tu zaq ki mi.. .”, 
“Əl lər göydən üzüldükcə yor ğun düşür ayaq lar” 
ki mi mis ra la rı şe ir lə ri nin pes si miz mə köklə nən 
fa ta list dünyagö rüş ahən gi ni əks et di rir.  

“Tri bu na” rub ri ka sın da yer alan Sa bir Rüstə-
moğ lu nun “İ şıq sa çan duy ğu lar” mə qa lə si Da-
yan dur Sev gi nin po e zi ya sın dan bəhs edir. Şa i rin 
“İ kin ci ad dım” (A zər bay can Dövlət Nəş riy ya tı, 
Ba kı: 2018) ki ta bın da top la nan po e tik örnək lə rə 
həs sas təd qi qat çı müna si bə ti lə şərt lə nən mə qa-
lə də “A zər bay can bay ra ğı” ad lı ilk şe ir dən baş-
la yıb son sə hi fə lər də ve ri lən “Ruh la rın söhbə ti” 
es se si nə də k hər bir şe ir ədə bi- nə zə ri təh lil mər-
kə zin də dir. Bay raq, Al lah, tor paq, Və tən dər di, 
şə hid lik  mövzu la rın da şe ir lə rin hər bi rin də şa-
i rin için dən ke çən ağ rı nı görən, du yan S.Rüstə-
moğ lu bu ağ rı nın Qa ra bağ dər din dən yı xı lıb iki-
yə bölünən və tən dər di nə yüksə lən ça lar la rı nı 
müşa hi də edir. “Zəh ra”, “Həs rət” şe ir lə ri nin təh-
li li bu ba xım dan xüsu si ma raq do ğu rur. 

Əs mər Hə sə no va nın “Debü t”də ki şe ir lə ri 
zə rif bir qəl bin ya şan tı la rı nı əks et di rir. İlk şe i-
rin adı – “Göyər çin yu va sı” məz mu nu na uy ğun 
gəl mə sə də (mis ra la rın alt qa tın da be lə bu adı 
görmək ol mur), “İs lan ma sın de yə, çölə çıx ma-
yan, Düzür lə yən lə ri otaq la rı na”, “Yu xu əsir alıb 
yor ğun şə hə ri, Bur da ayaq üstə ya tır adam lar” 
mis ra la rı şe i rin po e tik ov qa tı nı ta mam la yır. 
Onun şe ir lə ri nin hə yat haq qın da bil mə dik lə ri-
nin xoş bəxt et di yi, “a ya ğı nın dəy mə di yi uzaq bir 
məm lə kət də” xoş bəxt ol ma ğa ümid edən li rik 
qəh rə ma nı pes si mizm dən uzaq ol ma sa da, gə lə-
cək lə bağ lı ümid lər dən də əl üzmür. 

İb ra him İb ra him li nin “Küçə lə rin ir re al lı ğı” 
bir pər də li, üç şə kil li pan to mim pye sin də an la-
şıl ma sı müşkül olan bir mücər rəd lik var. Mücər-
rəd lik, ob yek tiv mət ləb lə rə sub yek tiv ya naş ma 
pan to mim jan rı üçün bir qa nu na uy ğun luq ki-
mi görünsə də, bu mücər rəd li yin özündə də bir 
konk ret lik var. Pan to mim çi ak tyo run mi mi ka 
və jest lər lə, bə dən hə rə kət lə riy lə göstər di yi lal 
oyun iz lə yi ci ni düşüncə nin çox də rin  qat la rı na 
apa rıb onun mə nə vi dünya sın da bütün səs li ta-
ma şa lar dan da ha böyük ək s-sə da ya ra da bi lər. 
La kin İ.İb ra him li nin “i çi nə qa pa lı” B küçə si, bə-

zən “görünüşündə bir qay da sız lıq” olan, bə zən 
də “mövcud lu ğun da bir his siz li yin müəy yən li yi” 
müşa hi də edi lən A küçə si, “görünmə yən tə rə-
fi görünən tə rəf lə rin dən da ha çox olan” Bi rin ci 
küçə və s. iş ti rak çı la rı nın ak tyor oyu nun da tə-
zahü rünü göz önündə can lan dır maq çə tin dir.  

“Dər gi də ki tab” rub ri ka sın da yer alan Ulu cay 
Aki fin şe ir lə ri po e zi ya mı zın sa ba hı nın ümid ve ri-
ci ol du ğu nu, es ta fe tin la yiq li əl lə rə ötürüldüyünü 
göstə rir. “Quş lar du a la rı mı zı pı çıl da maqç ün uçar 
bu tor pa ğın sə ma la rın da”, “İ çi mi zə sə pil miş ümid 
to xum la rı dır ağac lar, bu lud- bu lud su da şı yar Al-
lah qəl bi mi zə” po e tik de yim lə ri tək rar çı lıq dan 
uzaq olub şa i rin özünə məx sus bə dii düşüncə 
tər zi ni sər gi lə yir. “Yur du mun in sa nı” şe i rin də ki 
tə bii bə dii ko lo rit elin zəh mə tiy lə ya şa yan sa də 
in sa na son suz sev gi nin ülviy yə ti ni qa bar dır sa, 
“Giz lən qaç” şe i rin də ki po e tik rəğ bət bir mə həl-
lə nin uşaq la rı nın mə sum dünya sı na ünvan la nır: 

 
Ucuz ətin şor ba sı ilə bay ram ke çi rən ai lə lər 
şükür et mə yi öyrət di uşaq la ra 
bi zim ba la ca mə həl lə nin  
ki çik ev lə rin də... 
 
ya xud: 
 
dost de dik lə ri miz də ən az ai lə miz qə dər  
biz dən di  
və biz  
giz lən qaç oy na yan da da 
dost la rı mı zın ta pa bi lə cə yi yer də giz lən dik. 
 
“İn san la rı din lər yox, dil lər ayı ran” dünya ya, 

ev lər, şə hər lər, ölkə lər ara sın da ha sar lar ucal-
dan, son ra da ha sar la rın, qa pı la rın ar xa sın da qa-
lan in sa na, “hə zin bir yaz ge cə sin də” xa ti rə lə rə, 
ba la ca şə hid Zəh ra nın ölümünə bi tib- tükən mə-
yən po e tik su al la rı var Ulu cay Aki fin. Bu po e tik 
su al la rın ca va bı isə onun bir qə dər kövrək və bir 
o qə dər də möhkəm, qə tiy yət li po e zi ya sın da dır.  

Av qust sa yı ilə ta nış lıq göstə rir ki, ədə biy-
ya tı mı zın uzun, uzaq “Ul duz” yo lun da ad dım la-
yan lar inam la yo la çı xıb, qar şı da isə is rar la irə-
li yə ça ğı ran, kəh kə şa nın göz qa maş dı ran pa rıl tı sı 
gözlə yir.  


