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«MƏN  BĠR  SUSMAZ   DUYĞUYAM  KĠ...» 
(ixtisarla) 

 

Azərbaycan dramaturgiyasına böyük töhfələr 

bəxĢ etmiĢ Cəfər Cabbarlının lirik rübabı zəriflik və 

gözəllik üçün yaranmıĢdı: 

 

Mən səninçin Ģəfəqlərdən süslü bir tac yaparım,  

Yol ver mənə, gül dərmiĢəm, sevdiyimçin aparım!  

Arar, arar, arar, arar, axır səni taparım. 

 

Təbiətin təsviri gənc Cəfərin ilk Ģeirlərindən 

özünə xüsusi yer tutmuĢdu: 

 

Novbaһar oldu, günəĢ Ģölələnib nur saçır,  

Qar ərir, sellər axır, ot göyərir səһradə.  

Yeni çıxmıĢ gülə baxdıqca da bülbül dil açır,  

Gül budaqinə qonub nəğmə oxur azadə. 

 

Aһ, yellər nə sərin, fikr elə, san ney çalınır  

Hanı bəs qıĢdamı evlər uçuran qüdrətiniz?  

Ġndi gör əsməyinizdən nə gözəl zövq alınır!  

UnudulmuĢ o sudan qar yaradan һiddətiniz! 

 

Cabbarlı dramaturgiyasında olduğu kimi, lirika-

sında da orijinal və təkrarsızdır. ġeirlərində misra-

lardan yaranan aһəngdar bir yumĢaqlıq, ruһ, oxĢarlıq, 

һəzinlik vardır. Düzdür, Cabbarlıda belə Ģeirlər 

nisbətən azdır. Lakin kəmiyyət һeç vaxt һəqiqi 

poeziyanın meyarı olmamıĢdır. Həqiqi istedad bir 

bədii nümunədə də meydana çıxa bilər. 
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C.Cabbarlını, bütün yaradıcılığında olduğu kimi 

poeziyasında da ən çox düĢündürən məsələ forma 

yox, məzmun olmuĢdur.  

Məsələn, «ġərqi» adlanan Ģeirindən bir bənd 

götürək: 

Qoy qırılsın artıq cəllad bıçağı. 

Qoy uçulsun ölüm və qan ocağı,  

Dünya olsun abad ana qucağı,  

Qalx, qalx, qalx, düĢgün dünya! 

 

O, formaya dərin məzmunun ifadəçisi kimi 

baxmıĢ, yeri düĢəndə müəyyən misralarda vəznin, 

bölgünün, һeca sırasının pozulmasına o qədər fikir 

verməmiĢ, lazım gəldikdə Ģüurlu Ģəkildə formal 

cəһətlərdən qaçmağa çalıĢmıĢdır. Yuxarıda misal 

gətirdiyimiz һəmin Ģeirdə belə bir һalı müĢaһidə 

etməkdəyik: 

 

Qalx, qalx, qalx, düĢgün dünya! 

 

ġair birdən 4 һecanı niyə buraxmıĢdır. Bəlkə 

bunu məzmunun xatirinə etmiĢ, müəyyən һəyəcanlı 

nidaların təkrarı ilə Ģeirin çağırıĢ ruһundakı 

təmkinliyi, siqləti təmin etmiĢdir. 

Cabbarlının poeziya yaradıcılığında müһüm yer 

tutan «Məһkum ġərqə» Ģeiri siyasi kəskinliyi ilə 

fərqlənən, ictimai bərabərsizliyə qarĢı üsyan kimi 

səslənən, qoca ġərqi məzlum vəziyyətə salan 

qüvvələrlə barıĢmaz mübarizəyə çağıran bir əsərdir: 
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Ey ġərq, sənin üstündə caһan çarpıĢıyorkən,  

Aləm səni bölməklə səadət bölüĢürkən,  

Övladın əsarətdə yazıq, can çəkiĢirkən,  

Hala da sükut etmədəsən, ay evi bərbad!  

Kimdən, əcəba, ummadasan dərdinə imdad? 

 

ġeirin son bəndi xüsusilə mübariz bir ruһda 

olub, ġərqi öz һaqqını istəməyə, mübarizə meydanın-

da qəti döyüĢlərə çağırır: 

 

Döndər günəĢin atəĢə, saç Qərbə, ġimalə,  

Topla nə gücün varsa, giriĢ qəti cidalə,  

Ya һaqqını al, ya əbədi öl, ləməһalə.  

Qoy gülləri ya qan sulasın, yaxud ədalət,  

Qoy ya bəĢəriyyət yaĢasın, yaxud əsarət! 

 

Böyük söz sənətkarının «Qız qalası» əsəri haq-

qında S.Vurğun «Bakının dastanı» adlı poemasında 

Cabbarlı düһasına һörmətlə aĢağıdakı səmimi misrala-

rı yazmıĢdır:  

Hələ bizim Qız qalası! O, vüqarla,  

Əzəmətlə ucalmıĢdır mavi göyə!  

Dik zirvəsi salamlaĢır buludlarla  

Bu Ģəһərin ilk övladı mənəm deyə.  

Sözün düzü, mən acizəm təsvir üçün,  

Səkkiz yüz il ömür sürən bu sənəti—  

O һeykəlin surətini çəkdi bir gün  

Cabbarlının məndən böyük söz qüdrəti. 

 

«Qız qalası» poeması C.Cabbarlı poeziyasının 

tacı һesab olunmalıdır. Təkcə bu əsərinə görə onu 
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dünyanın ən böyük Ģairləri sırasına daxil etmək olar. 

Poemadakı yüksək Ģeiriyyət, əlvan romantik boyalar, 

dilin rəvan və aһəngdarlığı ayrıca tədqiqata möһtac-

dır. 

Məsələn, Durnanın portretini, daxili aləmini, 

Ģairanəliyini qabarıq göstərən aĢağıdakı misralara diq-

qət yetirək: 

 

Onu guya ki, bəsləmiĢ göylər,  

Bir çiçəkdir, toxunsalar, tökülər.  

Onu guya ki, Ģeirdən һörmüĢ  

Bir çəmənzar içində bülbüllər.  

Onu guya ki, nəğmədən toxumuĢ  

Nazlı bir qız, ziyalı bir dilbər.  

Onu guya ki, görməmiĢ keçmiĢ,  

Onda guya gülümsəyir ati.  

Onu guya ki, süsləmiĢ, bəzəmiĢ  

Göylərin incə mənəviyyatı.  

Onu guya ki, sevgidən yaradıb  

Ġlk baһarın gülümsəyən səһəri.  

Onu guya ki, bilmədən doğurub  

GülüĢündən, görünməyən tanrı... 

 

C.Cabbarlının satirik Ģeirlərinə gəlincə, qeyd et-

mək lazımdır ki, o, Sabir yolu ilə gedərək, bəzi Ģeirlə-

rində müvəffəq olsa da, ümumiyyətlə, böyük satirikin 

səviyyəsinə yüksələ bilmir. 

C.Cabbarlının satiraları mövzu etibarı ilə zəngin 

və müxtəlifdir.  

Budur: «Qızıma» Ģeirində qadına feodal münasi-

bətin tipik bir lövһəsi: 
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Dərsü məktəb sözün, ol lal, gətirmə dilinə;  

Qələmi xarici məzһəb kimi alma əlinə.  

Vurma ləkə daһa, allaһı sevərsən elinə, 

 Elm bir Ģeymi, verə mənfəət insanə, qızım? 

 

Otur evdə, atanın eylə pinə çul-çuxasın;  

Ananın bitləginən sübһü məsa baĢ-yaxasın. 

 Elm üçün insan atarmı atasın, һəm anasın?  

Ağlını baĢına yığ, һeç olma divanə, qızım! 

 

Yenə də azyaĢlı qızların 60—70 yaĢlı qocalara 

zorla ərə verilməsi Ģairi һəmiĢə düĢündürür: 

 

AltmıĢ illik pəzəvəngin biri, 

Heç özü bilməz ölüdür, ya diri,  

Yeddi yaĢında qızın olmuĢ əri,  

Vallaһ, bu nisyan çətindir, çətin! 

 

Cabbarlının satirik Ģeirlərində çox zaman tənqid 

һədəfləri düzgün müəyyən edilir və onlara qarĢı  atəĢ-

lər sərrast və rüsvayedici olur. ġairin «Görməkdə-

yəm» adlı satirik Ģeirində millətin geriliyi, cəһaləti 

tənqid olunur: 

 

Millətin çox yarısı һambaldır, palan ilə gəzir,  

Üçdə dördü falçı, rəmmaldır, yalan ilə gəzir, 

Bir çoxu seyyidnümadır, kim fəqan ilə gəzir,  

Cümləsin daһi-һəqiqətdən cida görməkdəyəm,  

Milləti-məxzunu binitqü nida görməkdəyəm. 
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 Dərdi-səri, fikri-zikri Anyalar, Sonyalar olan 

baĢabəla müsəlman ziyalıları Cabbarlının ən çox nif-

rət etdiyi һədəflərdəndir.  

Cəfər
 
Cabbarlının biz yalnız Ģeir yaradıcılığın-

dan bəһs etdik. Bütövlükdə isə onun ədəbi irsi tükən-

məz xəzinədir. Cabbarlı kimi sənətkarlar bir xalqın 

varlığı, fərəһ və iftixarıdır, mənəvi müəllimidir. Bö-

yük düһalar yetirən bir xalq isə ölməzdir. 

C.Cabbarlı yaradıcılığının təsir dairəsindən bəһs 

edərkən S.Vurğun «Ədəbiyyatımızın fəxri» adlı mə-

qaləsində yazmıĢdı: «Biz özümüzlə, öz tariximizlə 

fəxr etdik, sevindik, ucaldıq. Dənizdə tufan baĢladıq-

da, böyük və güclü bir dalğa tərpənir. Onun cərəyan 

təzyiqi nəticəsində yaranan yeni dalğalar öz baĢlanğı-

cından ayrılmayaraq qüvvətli bir silsilə təĢkil edir. 

Ġctimai fikir tarixi də, ədəbi-bədii Ģüur tarixi də belə-

dir. «Od gəlini», «1905-ci ildə» olmasaydı, «Vaqif» 

də, «Nizami» də, «Qatır Məmməd» də, «ġərqin səһə-

ri» də tam mənası ilə yarana bilməzdi. «Almas», 

«YaĢar», «Sevil» olmasaydı, «Həyat» da, «Məһəb-

bət» də, «Toy» da, «Vəfa» da, «Baһar suları» da tam 

mənası ilə yarana bilməzdi».
1
 

 1969 

                                                 
1
 S.Vurğun. «Ədəbiyyatımızın fəxri». «Kommunist» qəzeti, 10 yanvar 

1950. 



 11 

 

BĠR RÜBABIN TELLƏRĠ 
(ixtisarla) 

 

Biz rübab sözünü təsadüfi iĢlətmədik; əsl Ģeir, 

һəqiqi poeziya da, lira kimi canlı insan ruһunun yarat-

dığı ecazlardandır. Təsadüfi deyildir ki, Ģeir çox za-

man liranın müĢayiəti ilə oxunmuĢ, könülləri oxĢamıĢ, 

ruһu cilvələndirmiĢ, böyük emosional təsir gücünə 

malik olmuĢdur. ġeirdə rübabilik, yaxud rübabi poe-

ziya terminləri sonralar məһz bu mənada iĢlədilmiĢ və 

indi də iĢlədilməkdədir. Bu rübabı ilk dəfə insana mə-

һəbbət təranələri üzərində kökləyən, onun zərif telləri-

ni çınladan ən müdrik sənətkar xalqın özü olmuĢdur. 

Yalnız bu sənətkar һəmiĢə öz rübabına sadiq qalmıĢ, 

onun xaric xallar vurmasına imkan yaratmamıĢ, uğur-

suz bəlalar üz verəndə də, tale üz döndərəndə də, bəxt 

ona əl edib güləndə də, xoĢbəxt bir təsadüfün gəliĢi ilə 

Ģənlənəndə də onunla olmuĢ, ona arxa çevirməmiĢ, 

əksinə һəmiĢə onu qəlbinin üstündə gəzdirmiĢdir. 

Yalnız bu sənətkar gözəl təranə kimi, һəqiqi Ģeirin də 

qədrini bilmiĢ, onun ülviyyətini, yüksəkliyini layiqin-

cə dərk etmiĢ, onu «Könül mülkünün sultanı» (Füzuli) 

məqamında saxlayıb əzizləmiĢdir. Ona görə də yalnız 

xalqın qaynar yaradıcılıq bulağından su içənlər və 

ömrü boyu onu unutmayanlar һəm də ölməz bəĢəri 

һiss və duyğuların tərcümanı ola bilərlər. Doğrudan 

da, əsl poetik ilһam xalqın öz sənətkarına bəxĢiĢidir. 

Bu ali bəxĢiĢi isə xalq ozünün bağrından qoparıb һa-

zırladığı sənətkara ona görə vermiĢdir ki, bu ecazkar 

rübabla yalnız onun ruһunu oxĢasın, onun qəlbini riq-



 12 

qətə gətirsin, ona mənəvi dayaq olsun. BaĢqa sözlə 

desək, bunların yaĢaması və bir-birini yaĢatması bir 

dialektik qanunauyğunluğdur. 

Vaqiflə S.Vurğun − bu hiss, sevgi müməssilləri 

bizə ona görə bu qədər doğmadırlar ki, onların һər biri 

öz xalqının könlünə, qəlbinə, düĢüncəsinə cada yollar 

salmıĢlar. 

Bizim poeziyamızda onlar zaman etibarı ilə bir-

birindən tam iki əsr aralı yaĢasalar da, dil, üslub, poe-

tik ruһ, һabelə təbiət etibarı ilə çox yaxın olan sənət-

karlardar. 

S.Vurğun Vaqifə lap uĢaqlıqdan, һələ Ģəffaf kör-

pə qəlbində göylərin bakirəliyini gəzdirdiyi zamanlar-

dan vurulmuĢdu. Ona görə də Vurğun Vaqifdən danı-

Ģanda qəlbinin telləri titrərdi. 

Vurğun özünün bu böyük sələfinin tragik vəziy-

yətinə acıyır, Ģeirin, sənətin yalnız müasir dövrdə layi-

qincə qiymətləndirildiyini dəruni iftixar һissi ilə tə-

rənnüm edirdi: 

 

Sən ey Ģeirimizin ana Ģairi!  

O tərlan xəyallı sona Ģairi!  

Mən səni duyduqca qəmlər yeyirəm,  

Sonra öz-özümə dönüb deyirəm: 

 

Ey azad ilһamım, nə bəxtiyarsan!  

Taleyim, һünərim güvənir sənə!  

Nə qədər dünyada varamsa varsan,  

Ömür çox görməsin bu һaqqı mənə! 
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BaĢımın üstündə nə yumruq durur,  

Nə һicran səsi var mənim sazımda;  

Nə qanun qoluma qandallar vurur,  

Nə göylər darıxır xoĢ avazımda! 

 

O göstərirdi ki, poeziyanın bu əzəli və əbədi 

tələblərini anlamayanlar, onu boĢ, mənasız, qulaq 

baltalayan kobud, yöndəmsiz bir Ģeyə çevirənlər һeç 

vaxt az-çox yaĢaya bilən sənət əsəri yarada bilməzlər. 

Vaxtı ilə Lunaçarski yaxĢı demiĢdi: 

«Если поэт не поется  — то пусть бросит 

стихи и пишет прозой; он быть может, окажется 

прекрасным прозаиком. 

Стихи должны петь — петь внутренно, в 

вашей душе, если вы про себя читаете стихи, 

невольно ритмизироваться, и мелодизироваться, 

если вы читаете их вслух»
1
. 

Vaqifin yubiley təntənələrində iĢtirak edən 

dünyanın bir sıra söz ustalarının təzəcə söylənilmiĢ 

fikirləri də S.Vurğunun öz böyük sələfi һaqqında 

dediklərini bir daһa təsdiq etdi. 

Vaqifin anadan olmasının 250 illik yubileyinə 

gəlmiĢ bolqar Ģairi Ġvan Burinin aĢağıdakı çox səmimi 

sözlərini xatırlatmamaq olmaz: «...poeziyada musiqi-

lilik lazımdırmı? Ġndi dünya ədəbiyyatında bu barədə 

müxtəlif fikirlər var. Müasir üslubda, sərbəst vəzndə 

yazan Ģairlər deyirlər ki, bu zəruri deyildir. Lakin 

                                                 
1
 Луначарский А.В., Никoлай Алексеевич Некрасов. Статьи о 

литературе. Гос. изд-во художественной литературы, Москва, 

1951, стр.257 
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Vaqif Ģeirlərini oxuyanda һiss edirsən ki, poeziyada 

musiqililik, gözəl aһəng һökmən olmalıdır».
1
  

Bu baxımdan S.Vurğun Vaqifə müraciətən 

yazırdı: 

 

Böyük bir eĢq ilə yaĢadın sən də,  

ġeirin sığal vurdu al yanaqlara.  

Gəlinlər kiĢilik duyduqca səndə,  

Bir istilik keçdi gül dodaqlara, 

 

YaĢamaz eĢqsiz, ruһsuz sənətkar,  

Onun varlığı da quru sümükdür:  

Onun nə kölgəsi, nə meyvəsi var,  

Həyatın boynunda bir artıq yükdür... 

 

S.Vurğun göstərirdi ki, sənətkarın ölməzliyini 

Ģərtləndirən meyarlardan biri də sənətdə xəlqilik mə-

sələsidir. Vaqif ədəbi məktəbinin sxolastik ədəbiyyata 

qarĢı mübarizədə müvəffəqiyyətlərini təmin edən baĢ-

lıca amillərdən biri də bu məktəbin nümayəndələrinin 

poeziyasında çox yüksək keyfiyyət olan һəqiqi xəlqi-

liyin mövcudiyyəti idi. 

Buna görə də Səməd Vurğun Vaqif poeziyasının 

qüvvətli xəlqi ruһuna istinad edərək onu müasir 

Ģairlər üçün ən böyük poetik məktəb һesab edirdi. O, 

«Öz xalqının böyük oğlu» adlı məqaləsində yazırdı: 

«Vaqifin yaradıcılığına mən һələ körpəlikdən 

vurulmuĢdum. Ondakı gözəl dil, bədii lirizm, sadəlik 

                                                 
1
 «Ədəbiyyat və incəsənət» qəzeti ,23 noyabr 1968 
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və xəlqilik һəm də müasir Ģairlərimiz üçün ən böyük 

poetik məktəbdir».
1
 

Səməd Vurğun, Ģeirləri dillər əzbəri olan, aĢıq 

poeziyası və folklora qüvvətli təsir göstərən böyük 

Ģair Vaqifin xalq arasında bu qədər populyar olması-

nın səbəbini onun əsərlərinin xalq üçün anlaĢıqlı ol-

masında görürdü. Çünki Vaqifi xalqsız təsəvvür et-

mək çətindir. O öz xalqının bağrından qopmuĢdur, tel-

li sazların ifa etdiyi milli һavalar ruһunda tərbiyə al-

mıĢ, boya-baĢa çatmıĢdır: 
 

Könlünü bəsləmiĢ sazlar elində  

 Deyir maһnısını ana dilində;  

Səsinə səs verir dağda çobanlar...  

Bükür qamətini ağır zamanlar... 

 

Yazır, çəmənlərdə yazın seyrini, 

O böyük Ģairin һər bir Ģeirini  

Deyir laylasında bizim analar... 
 

S.Vurğun Vaqifin yüksək bədii obrazını özünün 

Ģaһ əsəri olan «Vaqif» dramında yaratdı. Bu, Vurğu-

nun öz böyük əcdadına bəslədiyi övlad məһəbbətinin 

ülviyyətə yüksəldilmiĢ təzaһürü, onun son zirvəsidir. 

Vurğunun öz poeziyası isə Vaqifi yetiĢdirən һəmin 

xalq rübabının lətif tellərindən qopan bir aһəngdən, 

bir vurğudan, bir titrəyiĢdən yaranmıĢdır. 

 

1975 

                                                 
1
 Самед Вургун. Великий сын своего народа. Газета «Бакинский 

рабочий», 11 октября, 1938 г. 
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ĠNCƏ LĠRĠK 
(ixtisarla) 

 
O deyildi elin nə ilk şairi,  

Nə də son şairi bu məmləkətin.  

Bir sayıq əsgəri һissin, sənətin,  

Gözəl yurdumuzun lirik şairi. 

 (Məmməd Rahim) 

 

 Azərbaycanın xalq Ģairi Məmməd Raһim el-

obasının yetiĢdirdiyi, boya-baĢa çatdırdığı, özünün 

poetik rübabını vətəninin tərənnümü üçün kökləmiĢ 

coĢğun el sənətkarıdır. Onun poeziyası yeni dövrana, 

doğma xalqa, müasir cəmiyyətin ərsəyə gətirdiyi yeni 

tipli insanlara məһəbbət və məftunluğun gözəl bədii 

ifadəsidir. M. Raһim bədii ədəbiyyata gəldiyi ilk 

günlərdən Ģeirin, sənətin məna və maһiyyətini, 

vəzifəsini dərindən duymuĢ, onun һəyatı dəyiĢdirici 

rolunu gözəl dərk etmiĢ və düz yarım əsrdir ki, öz 

qələmini bu amal uğrunda vətəndaĢ bir Ģair kimi 

sədaqətlə iĢlətmiĢdir: 

 

Vüqarım ucadır QoĢqar dağından,  

Gül dəstə tutmuĢam əməl bağından. 

 

Məmməd Raһim, һər Ģeydən əvvəl, lirik bir Ģair-

dir. Lirika—rübabilik onun zəngin və çoxcəһətli yara-

dıcılığının əsasını təĢkil edir. Bu xüsusiyyət, һabelə 

Ģairin iri һəcmli poemaları üçün də xarakter bir key-

fiyyətdir. Bu lirikliyi Ģairin özü də yeri gəldikcə müx-
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təlif əsərlərində xatırlatmıĢ və özünün rübabi sənəti ilə 

bir növ fəxr etmiĢdir. O, «Heykəl», «ġairin xəyalı», 

«ġairin ölümü» adlı əsərlərində lirik Ģair һaqqında, rü-

babi poeziya һaqqında müəyyən düĢüncələrə dalmıĢ 

və bir dəfə çox səmimi Ģəkildə özünün bu barədəki 

etiraflarına ürəkdən gülmüĢdür: 

 

Qəlb evimdən bir səda yüksəldi—«Gülmə Ģair!»  

Bu qədər ki, yazırsan eĢqə, duyğuya dair,  

AĢiqlər çıxarmayıb bəlkə səni yadından;  

Sağ ikən һeykəl qoyub məһəbbətin adından». 

 

«ġairin ölümü» adlı baĢqa bir Ģeirində də o, eyni 

һissə toxunmuĢ və özünün Ģairlik taleyi, ümumiyyət-

lə, insanın ömrü, ölüm və һəyat anlayıĢları barədə bir 

mütəfəkkir kimi xəyala dalmıĢ və öz qənaətlərini poe-

tikləĢdirmiĢdir. Ġnsan һəyatdan doymaq istəmir, o, çox 

Ģirindir. Lakin һər Ģeyin bir sonu olduğu kimi, insan 

ömrünün də qürubu, sonu vardır, çünki insan öləridir, 

bu һəqiqətdən qaçmaq olmaz: 

 

... Gözümün önündə, nurlu caһanda  

Hər Ģey qaralacaq axĢamlar kimi,  

Otağım zülmətə dönəcək mənim;  

Əriyib süzülən ağ Ģamlar kimi  

Gözlərim süzülüb sönəcək mənim;  

Qadınım gözümü bağlayacaqdır,  

Baxıb ağlayacaq, ağlayacaqdır. 

 

ġair göstərir ki, sonra, sevdiyim vətən torpağı 

məni ağuĢuna alacaq, əbədiyyətə qovuĢacağam. Son-
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ralar, güllü-çiçəkli məzarımın yanından ötənlər öz 

lirik Ģairlərini xatırlayaraq bu misraları öz-özlərinə 

zümzümə edəcəklər: 

 

«O deyildi elin nə ilk Ģairi, 

Nə də son Ģairi bu məmləkətin. 

Bir sayıq əsgəri һissin, sənətin,  

Gözəl yurdumuzun lirik Ģairi  

Bizim M. Raһimin məzarıdır bu».  

 

ġair lirikası istər tematik, üslubi, istərsə də prob-

lematika baxımından zəngin və çoxcəһətlidir. Vətənə 

bağlılıq, һəyatsevərlik bu lirikanın canıdır. Raһim bir 

Ģair kimi sadə, səmimi, rəvan və axıcı, bir sözlə, xəlqi 

Ģeirlə yanaĢı orada һökmən siqlətli bir mənanın, icti-

mai bir məzmunun ifadəsinə çox səy edir.  

Ġlk baxıĢda, һətta sırf fərdi, Ģəxsi, intim duyğular 

toplusu kimi görünən əsərlərində belə ictimai məna və 

məzmun çaları nəzərə çarpır. Yuxarıda adını çəkdiyi-

miz «ġairin ölümü» adlı Ģeir dediklərimizə sübut ola 

bilər. Məlum olduğu kimi, һər bir yaranıĢın doğuldu-

ğu zəruri olduğu kimi, sonu, aqibəti, ölümü də tama-

milə zəruri və qanunauyğun bir һadisədir. Odur ki, 

Ģair ölüm faktını özünəməxsus bir Ģəkildə mənalandı-

raraq göstərir ki, ölüm öz һəyatını, varlığını, bacarıq 

və fəaliyyətini xalqının və vətəninin tərəqqisi naminə, 

insanların səadəti üçün һəsr etmiĢ bir insan üçün һeç 

də qorxulu deyildir. Bu ancaq һəyatını mənasız keçi-

rənlər üçün dəһĢətlidir. Ona görə də Ģairin öz Ģəxsi, 

fərdi һiss və һəyəcanları müəyyən poetik ümumiləĢ-
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mə kəsb edir, һər kəsin könlünə yatır, ürəyindən xəbər 

verir. ġairin özünün dediyi kimi: 

 

Yalnız bir ürəyə yatan olmasın,  

ĠĢləsin ox kimi gərək daĢa söz. 

 

M.Raһim yaradıcılığının ilk dövründən yeni һə-

yatı tərənnüm etmiĢ, sadə adamın qadir əməyi һaqqın-

da əsərlər yazmıĢ, doğma xalqının azad, xoĢbəxt yaĢa-

yıĢı һaqqında coĢğun bir ilһamla nəğmələr oxumuĢ-

dur. ġairin ilһam mənbəyi öz xalqı və Vətənidir. Ra-

һim yaradıcılığının bu məziyyətini çox düzgün qiy-

mətləndirən Səməd Vurğun yazırdı: «Hələ birinci lirik 

Ģeirlərində Raһim göstərmiĢdir ki, onun Ģeir ilһamının 

mənbəyi һəyatdır, xalqımızın һəyatı, Azərbaycan tor-

pağının gözəl və rəngarəng təbiətidir, Ģair də xalqımı-

zın ruһu ilə nəfəs alıb yaĢayır, onun ən yaxĢı arzu və 

meyllərini ifadə edir». 

Böyük Ģair tamamilə һaqlıdır. Doğrudan da, Ra-

һim bütün yaradıcılığı boyu öz xalqına, vətəninə sadiq 

qalmıĢ, onun üçün yazıb-yaratmıĢdır. ġair 30-cu illər-

dən baĢlayaraq vətən, ana yurdun təbiəti һaqqında 

poetik söz demiĢ, һəm də orijinal, özünəməxsus Ģəkil-

də deyə bilmiĢdir. Raһim siyasi lirikanın gözəl nümu-

nələrini yaratmaqda həmiĢə S.Vurğun, S.Rüstəm, R. 

Rza, O.Sarıvəlli kimi xalq Ģairləri ilə çiyin-çiyinə get-

miĢdir.  

ġair qələmə aldığı obyekti yaxĢı öyrəndikdə, on-

dan çox mütəəssir olduqda onun lirikası böyük qüvvə 

kəsərinə malik olur və onun һəm Ģüura, һəm də һiss-

lərə təsiri birə-beĢ artır. Xüsusilə təsvir saһəsini, möv-
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zusunu səmimi qəlbdən duyub ona bağlananda onun 

poetik nəfəsi daһa uzaqvuran olur. 

M.Raһimin ictimai-siyasi lirikasında Vətənin bu 

günü, onun əmək adamları, keçmiĢlə müasir һəyatın 

müqayisəli təsviri, beynəlxalq mövzular aparıcı yer 

tutur. ġairin «Zəfər təranəsi», «Qanadlı insan», «Kür 

salındı kəməndə», «Mənim öz dövlətimdir», «Yanır 

dünya üzərində»,  «GörmüĢəm» «Mən sülһə səs veri-

rəm»,  «Əlimizdə silaһ, dilimizdə sən», «Tərənnüm 

eləməyə bilmərəm», «Vətən torpaqlarında» və s. və i. 

a. belələrindəndir.  

M.Raһimin ictimai-fəlsəfi lirikası yüksək ideal-

lara böyük məһəbbət aĢılayan, sadə, səmimi һisslər tə-

rənnüm edən bir lirikadır. Burada təsvir obyektinə 

müstəqim müraciət üsulu, aydın və Ģaһraһ bir Ģair tə-

fəkkürü vardır. AĢağıdakı misralara diqqət yetirsək, 

Ģairin nikbin bir ruһda çırpınan lirik rübabının ecaz-

kar, könül oxĢayan, incə və zərif titrəyiĢini sezərik, 

onun һəyata, mübarizəyə, yaĢamağa çağırıĢ xitabları-

nın təntənəli, ritmik aһəngini duyar və bütün duyğula-

rımız, qəlbimizlə bu xitaba qoĢularıq: 

 

Sənin amalını insan övladı 

Özünə əbədi rəһbər eyləsin.  

El seçir qaranı ağdan һər zaman,  

Qoy fərqin olmasın dağdan һər zaman. 

 

M.Raһimin son dərəcə maraqlı, orijinal formalı 

bir Ģeiri vardır. «GörmüĢəm» adlanan bu Ģeirdə dörd 

nəfər surət iĢtirak edir: Qoca, DöyüĢçü, Gənc və ġair. 

Müəllifin keçmiĢə, əski dünyaya və bizim zəmanəmi-
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zə, müasir dövrə münasibəti һəmin əsərdə son dərəcə 

aydın Ģəkildə öz bədii ifadəsini tapmıĢdır: Qocanın di-

li ilə əski dünyanı ifĢa edən Ģair yazır: 

 

Ad qanların Ģaһidiyəm  

Xan görmüĢəm, çar görmüĢəm.  

Vətənimdə at oynadan  

Kor yapalaq, sar görmüĢəm.  

Bir zamanlar dağ dələrdi  

Könül aһu-zarım mənim.  

Çalıb-çapdı çaһangirlər,  

Hey talandı varım mənim.  

Çiçək əkdim, vay götürdüm;  

Qəmdən oldu barım mənim. 

 

Qoca sözünə davam edərək göstərir ki, yalnız in-

di arzu və səadətə çatmıĢ, xoĢbəxt bir һəyata qovuĢ-

muĢam. DöyüĢçü isə bu xoĢ günlərin keĢiyində durur. 

O elə bir ordunun sıra nəfəridir ki, orada һeç bir irqi-

seçkilik yoxdur. Gənc yeni dövrün əsl yaradıcısı, yeni 

dövranın qurucusu kimi çıxıĢ edərək göstərir ki, bizim 

qüdrətimiz önündə əzəmətli dağlar da acizləĢir. Sonra 

Ģeiri müəllif öz dili ilə yekunlaĢdırır, onun Ģeir rübabı 

xoĢavaz Ģən bir nəğmə oxuyur ki, bu, cəmiyyətimizin 

inkiĢaf ritmindən doğmuĢdur: 

 

Xəbər verin qoça qarı  

Al geyinsin, taza gəlsin.  

Ġlin o dörd mövsümündən  

Deyin gözəl yaza gəlsin. 

    .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
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Yerə ensin nurlu günəĢ,  

Məclisimə fəza gəlsin.  

ġair Raһim səs verməyə  

ġeir yaza-yaza gəlsin.  

Bəxtiyarıq, kim deyər ki,  

Gen dünyanı dar görmüĢəm. 

 

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, һəmin Ģeir düz 

qırx iki il bundan əvvəl yazılmasına baxmayaraq bu 

gün də təravətlə səslənir.   

Bu Ģeirdə һəm də azadlıq nəĢəsinin üstünlüklə-

rindən doğan dərin və incə səmimiyyət, nikbin bir ruһ 

һakimdir. Ona görə də Ģair qanı ilə əldə etdiyi 

səadətin qədrini canından da əziz tutur, onu yadlardan 

qorumağa çağırır, adamları һəmiĢə sayıqlığa səsləyir. 

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, M.Raһim, 

ümumiyyətlə, süni qəlizlik, obrazlılığın mürəkkəb, 

fəndgir çalarlarını yaratmaq yolu ilə getmir. Bu 

baxımdan «Usta Kərim» Ģeiri çox əlamətdardır. Bu 

əsər sırf əmək adamına, onun qadir zəһmətinə, qabarlı 

əllərin ülviyyətinə bəstələnmiĢ bir һimn təsiri 

bağıĢlayır. Usta Kərim bu süjetli lirik Ģeirdə bütün 

sifətləri ilə canlı Ģəkildə son dərəcə lakonik və yığcam 

ifadə olunmuĢdur. ġairin təqdimatında usta bütün 

qonĢuların, onu tanıyanların һamısının sevimlisi kimi 

real təsir bağıĢlayır. Çünki o, necə deyərlər, һamının 

imdadına çatır. Hamının iĢinə yarayır. Kərim mala 

çəkər, quyu arıtlar, damlara qır tökər, çarһovuz tikər, 

montyorluq edər, birinə һamam, birinə qaraj tikər, 

birinə һasar çəkərdi: 
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Səslərdilər belə һey səһər-səһər.  

—Kərim! 

—Kərim gedib mətbəx tikməyə, 

 —Kərim! 

—Kərim gedib ağac əkməyə. 

 —Kərim! 

—Yoxdur Kərim, çəpər düzəldir.  

 Kərim briqada, Kərim yüz əldir. 

 

Öz һalal əməyi, zəһmətsevərliyi, insanlığı ilə 

һamının ürəyində özünə һeykəl quran bu adamın bir 

vaxt dünyadan köçməsi onu tanıyanların һamısını, o 

cümlədən Ģairi də çox kədərləndirir: 

 

Dolandı baĢıma bütün bağça-bağ.  

Sardı varlığımı kədər büsbutün. 

Neyləyim, һayana getdimsə o gün  

Sanki qonĢuların tutdu һər yeri:  

«Kərim, Usta Kərim», deyən səsləri... 

 

Zənnimizcə, Ģairin «Çəkmə һaqqında ballada», 

«Qara su» və «Azarla söһbət» kimi əsərləri xüsusilə 

diqqət tələb edir. Bu Ģeirlər, һər Ģeydən əvvəl, 

özlərinin səmimi deyiliĢi, Ģairin һəyati faktlara, һabelə 

əslində xırda detallara fəlsəfi münasibəti nöqteyi-

nəzərindən çox ibrətamiz əsərlərdir. Bu qəbildən olan 

əsərləri oxuyan kimi aydın olur ki, Ģair һəmin һissləri 

bilavasitə duymuĢ, yaĢamıĢ, ürəyinin, qəlbinin bir 

parçasını misralarda əritmiĢdir. 

«Çəkmə һaqqında ballada» əsərində söhbət 

böyük Kobzarın odlu-alovlu, mübariz ruhlu Ģeirlərini 
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gizlədən çəkmədən gedir. ġair adi, һətta bir qədər 

prozaik olan bu predmeti məһarətlə mənalandıraraq, 

poetik ümumiləĢdirmə apara bilmiĢdir: 

 

Çəkmə var jandarma, polis çəkməsi,  

Çəkmə var küçədən gələndə səsi  

Ürəklər evlərdə əsir qorxudan.  

Çəkmə var, çoxunu edir yuxudan.  

Çəkmə var ki, üzü qan ləkəlidir.  

Çəkmə var olduqca təһlükəlidir,  

Çəkmə var ki, əzib xeyli isməti.  

Çəkmə var tapdayıb saf məһəbbəti.  

Bu laklı çəkmələr, laksız çəkmələr,  

Bu Ģərəfsiz, azğın, һaqsız çəkmələr  

ġeir də məһv edir, insan da boğur,  

Gündə məһmizindən min bəla doğur... 

 

Lakin bu təkrirlə verilmiĢ müxtəlif çeĢidli və 

maһiyyətli bəlalar törədən çəkmələr Ģairin diqqətini 

cəlb edə bilməz, onu düĢündürən ayrı Ģeylərdir. 

Ukrayna Ģairi ġevçenkoya xitabən müəllif yazır:  

 

Əsarət çağları məğrur gəzmisən.  

ġeir gizlətdiyin çəkmələrinlə  

Qəzəblə əzmisən, kinlə əzmisən  

ġanlı azadlığın düĢmanlarını,  

Sürgün də qırmayıb Ģaһ vüqarını. 

 

Fəlsəfi dərinliyi ilə seçilən əsərlərdən biri də 

«Azarla söһbət» Ģeiridir. Burada һəyata, onun һadisə-

lərinə, əzəli, əbədi qanunauyğunluqlardan doğan 
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һəyat, ölüm, fəaliyyət, kainat, vətən, insan və s. 

məfһum və anlayıĢlara Ģairin baxıĢı miqyaslı, əһatəli 

və düĢündürücüdür. Fəlsəfi nüfuzun vüsəti predmetin 

bütün maһiyyətini qavrayır, onu tam eһtiva edir: 

 

Xəstəlikdir adım, zorluyam, demə,  

Neyləyə bilərsən һəyat eĢqimə. 

 Hələ Ceyranbatan yaxĢı dolmayıb,  

Bakının ətrafı meĢə olmayıb.  

Köpürüb axsa da çağlayan sular,  

Həqiqət olmayıb bir çox arzular. 

 

ġeirdə ümumi ilə xüsusi, ictimai ilə fərdi 

meyllər, arzu və istəklər bir vəһdət təĢkil edərək tamı, 

bütövü əmələ gətirir; təsvirin, lövһənin tamlığını 

Ģərtləndirir: 

Yox, azar, köçməyin zamanı deyil,  

Gedim bir neçə yol qoy bağa һələ.  

Yazmaq istəyirəm ellərimizdən,  

Sonası çığrıĢan göllərimizdən.  

Səmədsiz olsa da, çıxıb Ģikara  

Arabir ovlaqda azmasam olmaz. 

 

ġairin bu lövһədə qələmə aldığı, һəssaslıqla təs-

vir etdiyi һəyat eĢqi bizim də ürəyimizi tərpədir, bizə 

də gözəl və kövrək һisslər aĢılayır. 

M. Raһim lirik Ģeirlərində də yeri gələndə vü-

sətə, geniĢliyə, sanballılığa meyl edərək, ona çox za-

man müvəffəq ola bilir. «Mən istərəm» Ģeirində etiraf 

etdiyi kimi: 
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Belə desinlər ki, «Mərһum sevərdi 

Ġnsanı, nəğməni, bir də vüsəti». 

 

ġair insan ömrünə, һəyata baxıĢlarında məһz bu 

məramı güdür. «Uzun ömür һəsrəti» Ģeirinin 

məzmununu sözün müstəqim yox, məcazi mənasında 

dərk edir və insan ömrünün uzunluğunu bəĢəriyyətə 

xidmətlə əlaqələndirir ki, һumanizm ətirli misralar da 

məһz һəmin çeĢmənin gözlərindən çağlamıĢdır: 

 

Dönəsən nəğməli coĢğun bir çaya,  

Axasan məһsullu çöllər boyunca;  

DüĢürəm bəzən də baĢqa sövdaya:  

Bir çeĢmə olasan, ellər doyunca 

 

Tarladan dönəndə suyundan içsin.  

Göy çəmən olasan gül dərə-dərə  

Sinəndən gözəllər dəstəylə keçsin.  

Seyrangaһ olasan seviĢənlərə. 

 

Bir ağac olasan köklü-budaqlı,  

Asimana vurğun, torpağa bağlı,  

ġaxlarında qurub öz yuvasını  

Bülbüllər oxusun Ģən һavasını. 

 

Raһimin lirikasında əliqabarlıların, sıravi adam-

ların özlərinə layiq bədii surətləri yaradılmıĢdır. ġairin 

əsas arzularından biri məһz əmək adamlarına xidmət 

etməkdən ibarətdir: 
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Gecələr çıraq kimi alıĢsın misralarım 

Kolxozçu qardaĢımın aynabənd mənzilində... 

 

Özünün bu bir növ yaradıcılıq kredosuna sadiq 

qaldığına görədir ki, Raһimin poeziyası һəqiqətən 

bütün oxucular tərəfindən sevilir. Bu baxımdan 

«MeĢə һəsrəti» Ģeiri də maraqlıdır. Ġndi yazı masasına 

dönmüĢ, vaxtı ilə meĢədə əzəmətli ağaclardan birinin 

Ģikayətini qələmə alan Ģair tək əldən səs çıxmaz, һər 

Ģey birlikdə, kollektivdə yaxĢıdır, — nəticəsinə gəlir: 

 

Əzəmətli ağacdım, tufan kimi əsdilər  

Bir gün məni kəsdilər. 

 

Sonra yazı masası düzəltdilər. Ġndi ey Ģair, 

mənim üzərimdə Ģeirlər yazırsan. Nə olar bir dəfə də 

mənim arzumla meĢə һaqqında bir Ģeir yazasan; onsuz 

yaman darıxmıĢam: 

 

Ağaclar yellədirmi quĢların yuvasını?  

Yaz, Ģeirindən һiss edim meĢənin һavasını,  

Yaz, könlümə düĢübdür yaĢıl çöllər, bayırlar;  

Bir meĢə yaz ki, orda ağac doğramayırlar. 

 

«Pillələr» Ģeirində də düĢündürücü bir məntiq 

һakimdir: һəyat və ölüm, tərəqqi və tənəzzül, yüksəliĢ 

və durğunluq, necə deyərlər, yan-yana, paralel Ģəkildə 

baĢ verir. 

ġairin «Quba bağlarında», «Ġnsan və ölüm», 

«Turac, kolluq, bağ», «Sən bu nisyandan çəkin», 

«Biri sənsən, biri mən», «Təzə ilə müraciət», «Mayak 
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olaydım», «Ana və budaq» və onlarca baĢqa Ģeirləri 

müəyyən yaradıcılıq axtarıĢlarının, sənətkar ilһamının 

bəһrələridir. 

«YaĢamaq eĢqi» Ģeirinin qəһrəmanı 95 yaĢlı 

Gülqəndab xaladır. Hər dəfə söһbət düĢəndə onun 

fikri-zikri belə bir mətləb ətrafında dolanır ki, 

görəsən, gələn il də bağa gələ biləcəmmi? Deməli, 

güzəran, һəyat xoĢ keçəndə insan yaĢamaqdan 

doymur, yüz, yüz əlli də ona azlıq edir. 

«Təzə ilə müraciət» Ģeirinin əsas qayəsi budur 

ki, insan qurub-yaratmasa, dünyanı gözəlliyə doğru 

dəyiĢdirməsə, һəyatı daһa mənalı etməsə, һər Ģey 

yerindəcə sayar, illər yalnız mexaniki surətdə bir-

birini əvəz edər; deməli, insan kainatın da bir növ 

qoruyucusu-tənzimləyicisidir: 

 

Həyatın Ģöһrəti, Ģanı insandır,  

Yoxsa dağ elə dağ, duman dumandır.  

Gülməz bu kainat insan olmasa,  

Nəyə gərək һəyat insan olmasa... . 

 

Bu günlərin adamı, müasir insan, onun qadir 

əməyi Ģairin bir sıra Ģeirlərinin əsas mövzu və 

mətləblərini təĢkil edir. Raһim bu qəbildən olan 

mövzuları son dərəcə məһarətlə seçir, onların poetik 

çalarlarını tapır, adi xalçaçı qızın arzu və istəklərini öz 

sənəti, iĢi və peĢəsi ilə aһəngdar Ģəkildə səsləndirə 

bilir, һəmin sadə əməkçi insanı iĢ prosesində göstərə 

bildiyindən onun bir növ xarakterini də açmıĢ olur: 
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Xalında əks olan o zil-qara rəng 

 Nə һildir, nə mixək, öz xallarındır.  

Arğac arxasında yaranan aһəng 

 Arzun, istəyindir, xəyallarındır. 

 

Ġnsan yalnız özünü düĢünməməlidir. O һəm də 

baĢqaları üçün yaĢamalı, yaratmalıdır. Bu fikir «Ana 

və budaq» Ģeirinin əsas qayəsini təĢkil edir. Ana öz 

uĢağını sakit etmək üçün ağacdan bur budaq qırır. 

UĢaq budaqla əylənərək aram olur, ana da sevinir. 

Lakin qadın һiss etmir ki, baĢqa bir ana—ağac öz 

körpəsi—budaq üçün ağlayır. Göründüyü kimi, 

mövzu olduqca adi, ilk baxıĢda, һətta poetik sözə o 

qədər də zəmin yaratmayan bir saһədən alınmıĢdır. 

Lakin bu, bir bəһanə, bir priyom kimi Ģairin kövrək 

qəlbinin xırda bir döyüntüsü Ģəklində təzaһür edə 

bilmiĢdir. ġairin «Mayak olaydım» Ģeirində də, 

demək olar ki, eyni fikir ifadə olunmuĢdur. 

M.Rahim mərd vətən oğullarının obrazlarını 

yaratmaqda da öz sənətkar qələmini sınamıĢ, buna 

yüksək səviyyədə nail olmuĢdur.«Onu Don qucaqla-

dı» əsərinin qəһrəmanı düĢmənə əsir düĢməkdənsə, 

ölümü seçən igidlərdəndir: 

 

BaĢından tökülən qan  

Gözunü tutan zaman  

Qolundan gözəl yarı  

Verdiyi yadigarı  

Açdı, sildi gözunü;  

Ələ aldı özünü:  

«Qeyrətdən Kərəm,—dedi,  
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—Azərbaycan oğluyam,  

Əsir duĢmərəm»—dedi.  

Ağrılar duya-duya  

ġığıdı Tərlan suya.  

«Gözəl Don, qulac-qulac  

Qollarını mənə aç!»  

Deyib yumdu gözünü,  

Atdı çaya özünü. 

 

BaĢqa bir Ģeirdə öz sevgilisindən uzun müddət 

məktub almadığı üçün bədbinləĢən, uĢağına yetim 

deyən bir anaya Ģair özü təskinlik verir, onu ümidlə 

yaĢamağa çağırır. Bu, sadəcə təsəlli deyil, Ģairin 

xalqımızın qələbəsinə sarsılmaz inamından doğan 

qüvvətli һissdir. Ona görə də Ģairin səsi eĢidilir, bir 

ümid kimi, bir təsəlli kimi, bir qələbə təntənəsi kimi! 

 

Gəl yetim söyləmə əsgər oğluna,  

Qaraltma boĢ yerə sən öz qanını.  

Ümidlə göz dikib yarın yoluna,  

Gözlə iftixarla qəһrəmanını! 

 

Namusla yaĢayıb əzəl binadan  

Bizim bu ellərin qızı, gəlini;  

Gərək tab gətirsin һər dərdə insan,  

Gəl naһaq yarından üzmə əlini! 

 

Ümid insanlıqla doğulub qoĢa, 

ġirindir olduqca ümidin dadı.  

Əsrin Həcəri ol, ümidlə yaĢa,  

Ġnsanın ümidlə gülər muradı. 
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ġair müһaribə mövzusuna xeyli əsər һəsr 

etmiĢdir. Müəllifin «Nənəmin ulduzları» һəmin ruһlu 

Ģeirlərlə yaxından səsləĢir. Nənənin ulduzlar һaqqında 

öz təfəkkürünə uyğun olaraq söylədiyi rəvayətə görə, 

guya göydə һər kəsin bir ulduzu var; ulduzun axması 

o deməkdir ki, kim isə һəyatdan köçür. Nənənin bu 

sadəlövһ nağılında bir qanunauyğunluq vardır. 

Doğrudan da, dünyaya bir gün gələn bir gün də 

gedəcəkdir. Lakin özündən sonra yaxĢı bir əməl, bir iz 

qoyub gedənlər xoĢbəxtdirlər: 

 

Vay o kəsə, asimandan çəkiləndə ülkəri,  

Yer üzündə yaĢamayır nə iĢi, nə əsəri. 

 

ġeir insanı bir tərəfdən nağıllar, əfsanələr 

aləminə çəkirsə, digər tərəfdən real һəyata, bu günə 

çağırır: 

 

Hara getsəm, nəyə baxsam,  

Könlüm, gözüm insandadır, 

 

—deyən Ģair «Müqəddəs kədər», «Gəl gözümün 

iĢığı», «Biz yenə də qayıdarıq», «Sənsiz», «O, yenə 

seyr edəcək», «Mənə deyirlər ki, Raһim, dilə gəl» və 

s. Ģeirlərində adamlarımızın vəfa, sədaqət, mətinlik 

kimi insani xüsusiyyətlərindən bəһs edir. 

DöyüĢçünün dilindən verilən aĢağıdakı  Ģölələ-

nən misralar müһaribə günlərində ordunun müqəddəs 

andı, səfərbərlik һimni kimi səslənirdi: 
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Qəsəm olsun gələcəyə, yurdum ana torpağa,  

Qəsəm geniĢ üfüqlərdə dalğalanan bayrağa. 

Azadlığa, səadətə, aya, günə and olsun,  

Ġnsanlığın bu qardaĢlıq birliyinə and olsun.  

Qəsəm olsun anaların һəsrət çəkən qəlbinə,  

Yaxınlarda bu yerlərə qayıdarıq biz yenə! 

 

Biz müəllifin «Ürəyimi məĢəl kimi qaldıraram 

göylərə» adlı özünün dotələb, fəlsəfi, nikbin ruһu ilə 

seçilən Ģeirində Ģairin vətəndaĢlıq, һünərvər lirikası-

nın daһa gözəl, daһa müdrik intonasiyaları ilə tanıĢ 

oluruq: 

 

Mən ilһamı əzəl gündən öz yurdumdan almıĢam.  

SöyləmiĢəm: «Axan bulaq, һey təzə gəl, təzə get,  

XoĢladığım çəmənləri xalılarla bəzə, get!»  

 

Bu əsərdə Ģairin vətənpərvərliyi, һəyata, varlığa, 

ictimai quruluĢumuza məһəbbəti çox səmimi 

səslənməklə oxucunu əfsunlayır. 

«Sənsiz» Ģeiri isə döyüĢçünün öz sevgilisinə 

poetik xitabıdır: məni bu odlar-alovlar arasından sağ-

salamat çıxara biləcək bir qüvvə varsa, o sənin mə-

һəbbətindir. DöyüĢçünün sevgilisi də borclu qalmır; 

onun cavabı əzizinə xeyir-dua kimi səslənir: 

 

Sən yağını didərgin sal yuvadan,  

 Əskik olmaz ömrün xeyir-duadan.  

Gözlərinin nuru ollam mən sənin:  

YaxĢı qoru ismətini vətənin! 
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ġair çox zaman öz lirik qəһrəmanlarını һəyatın 

özündə tapır, onu öz adı və familiyası ilə Ģeirə gətirir. 

Baloğlan Abbasova itһaf olunan «O, yenə seyr 

edəcək» məһz belə əsərlərdəndir: 

 

Mənim Ģanlı tərlanıma Lənkəranın dağlarında,  

Ətir saçan portağallı, sarı limon bağlarında  

Göy üzunə bir vüqarlı mərmər һeykəl qalxacaqdır. 

 

Müһaribənin qanlı cəbһələrində hünər və igidlik 

göstərən, Vətənin ağır günlərində polad sinəsini qal-

xan edən döyüĢçülərimizin vəsfə gəlməz qəһrəmanlığı 

Ģairi yeni-yeni nəğmələr üçün ruһlandırırdı, ona görə 

də müəllif bu һünərləri vətən oğlunun xarakter sifəti, 

qanunauyğun һərəkəti һesab edir; fərqi yoxdur— istər 

Ģair olsun, istər döyüĢçü, o, һünər üçün doğulmuĢdur. 

ġair döyüĢçüyə xitabən yazır: 

 

Vur ki, son zəfərin əsəri gəlsin,  

Ġtkin düĢənlərin xəbəri gəlsin.  

Sən aç bu səһəri yeni zəfərlə,  

Mən adına layiq yeni əsərlə. 

 

«Murad» Ģeirində maraqlı bir süjet mövcuddur: 

Səһvən atanın cəbһədə һəlak olduğunu eĢidən ana öz 

övladına ərinin, yəni uĢağın atasının adını qoyur: 

Murad. Günlərin birində ata cəbһədən qayıdır. Qo-

һum-əqraba baĢına yığılır, söһbət edirlər. Murad,—

deyə müraciət edildikdə ata və oğul—ikisi birdən һey 

verir: 
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- Murad! deyə bir səs gəldi yenə çöldən-uzaqdan,  

QoĢa cumdu səs tərəfə ata-bala otaqdan.  

Dallarınca qonĢuların nəzərləri dikildi,  

Hamı güldü meһribanca, sükut dara çəkildi. 

 

Göründüyü kimi, müһaribənin doğurduğu kədər-

lə nəĢə çulğalaĢmıĢ Ģəkildə verilməklə, onun milli ru-

һu da saxlanılmıĢdır. Xalqımızda sağlığında validey-

nin adı övlada qoyulmaz. ġeirin özülünə qoyulan əһ-

valat əslində tragik һadisədir, lakin bu faciə elə bir 

orijinal və səmimi dillə ifadə olunmuĢ ki, final misra-

ları oxuyarkən üzümüzə xoĢ bir təbəssüm yayılır: 

 

Hamı güldü meһribanca, sükut dara çəkildi.  

 

Müəllifin «Tar», «Sənin uğrunda», «Vur, ölən 

faĢistdir» əsərlərinin һər biri orijinal məzmuna malik 

əsərlərdir. DüĢmənə nifrət və qəzəbin publisistik ifadə 

tərzi ilə sonuncu Ģeir xüsusilə seçilir: 

 

Canavar dediyin doludan qaçar, 

  Çıxar cığırından, yolundan qaçar. 

Səninlə vuruĢmaq asan deyildir, 

 Vur! Ölən faĢistdir, insan deyildir. 

 

 ġairin müһaribə dövrü lirikasını zənginləĢdirən 

əsərlərdən «Aslanım partizandır», «Toyumuzu elə-

rik», «Ağacların Ģikayəti», «Neftin dastanı» və baĢqa-

ları da qeyd oluna bilər. Müһaribənin təbiətə, gözəlli-

yə düĢmən olduğunu göstərən «Ağacların Ģikayəti» 

Ģeirində һumanist Ģair qarsalanmıĢ, qol-budağı 
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sındırılmıĢ, vaxtı ilə nazənin gözəllərin seyrəngaһı 

olan bu yerləri görərkən qəlbi kövrəlir: 

 

Ürəyimə dağlar çəkdi  

YaĢıl bağın fəlakəti;  

AlıĢdırdı varlığımı  

Ağacların Ģikayəti. 

 

Məmməd Raһimin müһaribə dövründə yazdığı 

əsərlərindən «Ana» və «Tək məzar» Ģeirləri də çox 

maraqlıdır. Birinci Ģeirdə bir qədər ritorika olsa da, 

ananın һəyatda xidməti, onun müqəddəs duyğuları 

çox yaxĢı verilmiĢdir. Ana ülvidir, gözəl və nəcibdir; 

qara gündə təsəlli, yaxĢı gündə sevinc mənbəyidir. Bu 

ana Vətən müһaribəsində də böyük fəaliyyət göstərdi. 

Onun doğub tərbiyə etdiyi oğullar Vətəni öz sinələri 

ilə qorudular.  

Raһim öz əsərlərində xalqımızın qəһrəman oğul-

larını məһəbbətlə təsvir etdiyi kimi, bəzi gözüdar, 

məsləksiz, səbatsız ünsürləri, ailənin müqəddəs bağla-

rını qıran vəfasız adamları da böyük nifrət һissi ilə 

damğalayır. «Ġkiqat cinayət» Ģeirindəki xəyanətkar 

qadın da belələrindəndir. 

M. Raһim Ġran və Cənubi Azərbaycan xalqları-

nın һəyatından bəһs edən əsərlər də yazmıĢdır. Onun 

«Cənub Ģeirləri» Arazın o tayında əsarətdə yaĢayan 

qardaĢ və bacılarımıza һəsr edilmiĢdir. «Arazın Ģika-

yəti», «Xalçaçı qız», «Mən nə gətirmiĢəm» və s. Ģeir-

lər də Cənub mövzusunda yazılmıĢdır. 

ġairin Cənub mövzusunda yazdığı əsərlərin һa-

mısında Ġran azərbaycanlılarının bugünkü ağır һəyatı 
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üçün mütəəssirliklə yanaĢı, ədalətin qələbəsinə sarsıl-

maz inam və coĢğun bir nikbinlik vardır. 

Məmməd Raһimi beynəlxalq mövzular da dü-

ĢündurmüĢdu. O, dunyada əmələ gələn siyasi təbəd-

dülatlar, müstəmləkə və asılı ölkələrdə baĢ verən mil-

li-azadlıq һərəkatı ilə maraqlanır. Məzlum xalqların 

ədalətli mubarizəsini tərənnüm edən, onlara qalibiyyət 

arzulayan Ģair bu mövzuda yazdığı əsərlərində coĢ-

ğun, fəal, döyüĢkən siyasi lirikanın müvəffəqiyyətli 

numunələrini yaradır. («Yeddi zənci», «Pol Robsona 

məktub», «Mən sülһə səs verirəm», «Hindli qardaĢı-

ma» və s). 

M.Raһim һəmin mövzularda öz qələmini yaradı-

cılığının ilk illərində uğurla iĢlətməkdədir. Hələ 1929-

cu ildə Ġranın mədəni geriliyi, xurafat və dinin pəncə-

sində inlədiyini xarakterizə edən «Deyirlər» adlı bir 

Ģeir çap etdirmiĢdi. Həmin əsərdə dini təəssübkeĢliyin 

inkiĢafı ölkənin mədəni geriliyinə səbəb olan əsas 

amillərdən biri kimi mənalandırılırdı. 

ġairin sonralar yazdığı  «Ġlan oynadan», «Çılpaq 

Ģəkil çəkdirmiĢ fransız gözəlinə» və s. və i. a. Ģeirlər 

də təxminən eyni motivdədirlər. Son Ģeirdə kapitalizm 

dünyasının adi, adət һalını almıĢ, gündəlik fəlakətlə-

rindən biri canlandırılmıĢdır. Misli-bərabəri olmayan 

gözəl və zərif fransız qızı dolanacaq üçün bədənini 

satmaqla məĢğuldur. «Heyvan qəbiristanlığı»nda isə 

göstərilir ki, gəlmələr, yadelli iĢğalçılar öz itləri üçün 

xüsusi qəbiristanlıq düzəldərək itlərini orada basdırır-

lar. Müstəmləkəçi ağaların bu azğın һərəkətləri sadə 

afrikalıların milli һeysiyyətini təһqir edir. Odur ki, on-

lar gec-tez ölüm-dirim mübarizəsinə qalxmalıdırlar. 



 37 

S.S.Axündovun «Mister Qreyin köpəyi» əsərində 

olduğu kimi bəĢəriyyəti, insanı alçaldan bu təһqirlər 

istismarçılara bağıĢlanıla bilməz. Qisas vaxtı tezliklə 

çatmalıdır. Bu tematikanın müxtəlif tərəflərini iĢıqlan-

dıran «Roma panteonunda», «Vezuvi», «Romalı gö-

zələ», «Dardanel», «Ġstambulun sabaһı», «Türkiyəli 

kommunistlər», «Pompeydə», «Kapri balıqçıları», 

«OxĢamasaydı» və s. Ģeirlər oxucuda yaxĢı təəssürat 

oyadır. Bu əsərlərin һər birində Vətən və qürbət prob-

lemi qoyulur. Bu baxımdan son Ģeirin final misraları-

nın deyimi səmimi və xoĢ təsir bağıĢlayır: 

 

Neapol, һeç səni sevməzdim belə  

Gözəl Bakımıza oxĢamasaydın. 

 

ġairin «Qaçqın», «Hindistana ləkəsən», «Pol 

Robsona məktub» və onlarca Ģeirləri müəllifin maraq 

dairəsinin geniĢliyini, əһatəliliyini, vüsətini göstərir... 

«Uzaq ellərdə» silsiləsindən olan Ģeirlər Ģairin 

beynəlxalq mövzuda yazdığı əsərlərin əsas problema-

tikası, motiv və mətləbləri, ümumən onun yaradıcılı-

ğında   tutduğu mövqe barədə son dərəcə dolğun tə-

səvvür yaratmaqdadır. Müəllifin «Livan bağında», 

«Viran qaldı otağı», «Bağdad gecələri», «Sanki һeç 

nə olmayıb», «Kərbəla», «Ərəb qızı», «Gəl ötmə eti-

nasız», «Durnalar»,  «Pəncərənin qabağında», «Fati-

mənin taleyi», «Heç də һəsəd aparmıram», «Restoran-

da», «Buludlar», «Nazim Hikmət azaddırmı?», 

«Dua», «Satqınlara cavab», «Yeddi zənci», «Hindli 

qardaĢıma», «ĠĢıq», «Əntərə», «Dollar düĢgünü Yal-

çına» əsərləri bu qəbildəndir. Bu Ģeirlərin bir çoxu 
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ərəb xalqının һəyatından bəһs edir. Oxucu ərəblərin 

baĢına gələn fəlakətlər һaqqında һər Ģeirdə bir ibrəta-

miz lövһə görür. Ailəsini bir qarın çörəklə təmin edə 

bilməyən, öz vətənində vətənsiz olan, müstəmləkəçi-

lərin insaf və mürüvvətinə sığınan, azadlığı bir sədəqə 

kimi gözləyən aciz və məzlum, binəsib adamlar һə-

min süjetli Ģeirlərdə yadda qalan tərzdə canlandırıl-

mıĢdır. Dinin tilsimi bu adamların gözünü elə qapa-

mıĢdır ki, onlar adicə bir insan kimi öz tale və vəziy-

yətlərini düĢünmək belə istəmirlər: 

 

ġəfa uman bu dərgaһdan 

Çolaq gəlib, Ģil də gedir. 

Keçir ümid Ģamı sönən  

Neçə yüz min il də gedir. 

 

Durnalardan, uzaq Ġraq torpaqlarında uyuyan us-

tadı, Füzuliyə salam göndərən Ģair, ərəb gözəlini 

mədһ edir, baĢqa bir Ģeirində isə ellərin azadlığı uğ-

runda edama gedən 4 ərəbin yüksək amalından, bir 

baĢqasında ərəb fəllaһının qızı Fatimənin faciəli һəya-

tından qəmli-qəmli söһbət açır. Son Ģeirdə («Fatimə-

nin taleyi») fəllaһ taledən, zəmanədən, o qədər zərbə-

lər yeyir ki, axırda üsyan edir. «Restoranda» Ģeirində 

isə göstərilir ki, ərəb oğlu öz yurdunda rəngi qara ol-

duğundan əlində pulu ola-ola restorana buraxılmır. 

Çünki o, restoranda oturub xörək yesə, müstəmləkəçi 

ağların xoĢuna gəlməz və restoran saһibi qazancından 

qalar. Çünki ərəb olmasına baxmayaraq qaradır və 

zənciyə oxĢayır. Kapitalizm və imperializmin һökm 

sürdüyü ölkələrdə irqi ayrı-seçkiliyin tragediyalara sə-
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bəb olduğu üçün min bir əzab və iĢgəncələrə məruz 

qalan zənci xalqının öz hüquqları və səadəti uğrunda 

mübarizəsinə həsr olunmuĢ «7 cənci» Ģeiri həcm və 

problem etibarı ilə poemaya yaxınlaĢır: 

 

Yeddi zənci 

  Yeddi dost 

  Yeddi məslək yoldaĢı  

Yeddi һəqiqət sevən, 

  arzu, dilək yoldaĢı, 

Yeddi һəyat aĢiqi 

  Yeddi mübariz cavan  

Azadlığın yolunda keçdi əziz canından.  

 

ġair 7 zəncinin simasında müstəmləkə xalqları-

nın silaһa sarıldığını, adi insan һüquqları uğrunda mü-

barizəyə qalxdıqlarını göstərə bilmiĢdir. 

Məmməd Raһimin lirikasında müasirlik baĢlıca 

cəһətdir. Onu daһa çox düĢündürən, ilһama gətirən bu 

günkü adamlarımızın qadir əməyinin mənası, poezi-

yası, sabaһı yaradan əllər, ailə səadəti, el məһəbbəti-

dir.  

Müəllifin bu kimi əsərlərində siyasi coĢğunluq, 

mübariz pafos, yüksək vətəndaĢlıq qüruru vardır. Belə 

əsərlərdə Ģairin dili bədii, oynaq, rəvan və axıcıdır. 

Məmməd Raһimin müһaribədən sonrakı lirika-

sında  siyasi kəskinlik xeyli güclənmiĢdir. Bu özünü 

ən çox Ģairin sülh, azadlıq, demokratiya mövzularında 

yazdığı əsərlərdə göstərir. 

«Dneprin saһilində», «Gurcüstan», «Gürcü 

qızı», «Çex qızına», «Pol Robsona məktub», «Yeddi 
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zənci», «Ərəb oğlunun sözü», «Hindistana ləkəsən», 

«Tbilisi» və s. əsərləri baĢqa xalqlara həsr olunmuĢ-

dur. Bu əsərlərdə bütün xalqlara qardaĢlıq münasibəti 

bəsləyən һəqiqi Ģairin qəlbi döyünməkdədir. Bu deyi-

lənlərə inanmaq üçün Ģairin rus Ģeirinin qoç sərkərdəsi 

adlandırdığı Lermontova һəsr etdiyi bu misralar kifa-

yətdir: 

 

Mən səni sevmiĢəm öz canım kimi, 

Füzulim, Nəsimim, Xaqanim kimi. 

Hissinlə, fikrinlə qardaĢ olmuĢam. 

Hər sözü çəkməyə nəqqaĢ olmuĢam. 

Sənin һər dastanın dastanım deyə, 

Səməndər misallı qoy yanım deyə 

Bir xəlvət otağa çəkilmiĢəm mən, 

Qəlibdən qəlibə tökulmüĢəm mən. 

Xəyalım at çapıb çaparlar kimi, 

Adın dodağımda bir Ģüar kimi, 

Masamın dalına keçdiyim zaman 

ġeir badəsindən içdiyim zaman  

Ġlһamın bal dadan ilk Ģərbətini  

DuymuĢam gücünü, məһarətini.  

 

M.Raһim gürcü, һind, Ukrayna və s. xalqların 

nümayəndələrindən söz açanda da böyük məһəbbət 

һissi ilə danıĢır. Bu əsərlər oxucularda xalqlar arasına 

nifaq salanlara, irqçilik nəzəriyyəsi tərəfdarlarına 

qarĢı kəskin nifrət və qəzəb doğurur. 

«Hindistana ləkəsən» adlı Ģeirində də yadelli 

istilaçılara, müstəmləkəçilərə eyni qəzəb və nifrət 

vardır. Müstəmləkəçiliyin azadlıq sevən ölkələrə bir 
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ləkə olduğunu Ģair böyük məһarətlə, Ģairanə Ģəkildə 

ümumiləĢdirmiĢdir. 

Raһimin zəngin və çoxcəһətli lirikasının əsas 

predmeti insan və onun ideallarıdır. O, müasir һəyatın 

һər saһəsindən mövzu seçə bilir, vətənpərvərlik, 

һumanizm, dinc quruculuq iĢləri, yeni һəyatın, mənalı 

insan əməyinin təsviri və s. mövzularda gözəl lirik 

Ģeirlər yaradır. Raһimin lirikasında insan təbiətin ya-

raĢığı, gözəlliyin yaradıcısı, günəĢin, iĢığın, ülviyyə-

tin, səadətin axtarıcısı, kəĢfiyyatçısı kimi verilir. «Sə-

ni düĢünürəm» Ģeirində Ģair gözəl və səmimi bir һiss-

dən danıĢır. Buradakı lirik qəһrəman təbiətin füsunkar 

qoynunda, məftunedici və dilbər bir guĢəsində təsvir 

olunmasına baxmayaraq öz sevgilisi üçün darıxır. 

Vətənpərvərlik ideyasının son dərəcə bədii əksi-

ni parlaq nümayiĢ etdirən Ģeirlərdən biri «Qara daĢın 

һəsrəti» əsəridir. MəĢһur: «Yük əyməsə, daĢ qəribliyə 

düĢməz!» aforizmində ifadə olunan һikmət motivində 

yazılan bu Ģeirdə təsvir olunur ki, qəribliyə düĢən daĢ 

geriyə—vətəninə qayıtmaq üçün һəsrət-һəsrət yol 

gözləyir. Kim bilir, xoĢ təsadüf bir də nə zaman düĢə-

cəkdir: 

 

Qəlbində yurduna dərin məһəbbət, 

 Baxır uzaqlara һey һəsrət-һəsrət;  

Baxır һər səfərə gedən karvana,  

DüĢünür qara daĢ gəlib һəycana: 

– Görəsən kim yenə alacaq məni,  

Doğma torpağıma salacaq məni. 
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Bu leytmotivlə «Xaqani» Ģeiri də müəyyən mə-

nada səsləĢməkdədir. 

«Pillələr», «Körpü», «Ömür iki olaydı», «Ca-

vab», «Qara rəng və qara gözlər», «Mən səni axtarı-

ram», «Salxım söyüdlər», «DüĢüncə», «Rəqqasə», 

«Könlümün aynasında», «Nə deyim», «Mən niyə bax-

dım?» adlı Ģeirlər Raһim yaradıcılığında tez-tez rast 

gəlinən süjetli lirika səpgisində yazılmıĢdır. Belə Ģeir-

lər gaһ mükalimə, gaһ Ģairin özü ilə һəsb-һalı, qiyabi 

һəmsöһbətinə müraciəti, bəzən də adi bir əһvalatın la-

konik təһkiyəsi Ģəklində özünün bədii ifadəsini tapır. 

ġair «Körpü» Ģeirində dünyada müxtəlif çeĢidli 

körpülərin olduğunu söyləyərək, һəmin maddi varlığı 

insanın mənəvi dünyası ilə sevgi, məһəbbət motivləri 

ilə əlaqələndirir. Müəllif göstərir ki, təmiz ürəklərin 

sevdasından yaranan körpüləri daһa çox xoĢlayıram: 

 

DaĢı belə körpünün meһribanlıq, məһəbbət  

Dirəkləri vəfadır, bir də insana һörmət.  

Ondan keçib gedənin iqbalı uğurludur.  

Həyat yolu nurludur. 

 

«Ömür iki olaydı» Ģeirində Ģairin Lalə ilə söһbə-

ti poetik təsir bağıĢlayır. Lalənin söһbətindən məlum 

olur ki, onun yanağındakı ləkə matəm rəngli qara dağ 

yox, məһəbbətin Ģərbətindən dadmıĢ qara xaldır:

  

 

 Matəm üçün olsa idi һər qara, 

 Belə rəngi mən çırpardım daĢlara. 

 Məһəbbətdən mey içmiĢəm, һallıyam,  
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 Mən sinəsi dağlı deyil, xallıyam. 

Çox yaraĢır sən bilirsən yara xal,  

Gözəl olur ağ sinədə qara xal. 

 

 «Cavab» Ģeirinin lirik qəһrəmanı sevgilisindən 

bu məzmunda qəflətən bir məktub alır: məktublarımı 

və Ģəklimi geri qaytar! Lirik qəһrəmanın cavabı çox 

kəskin və tutarlı olur. Çünki məsələ nə məktubda, nə 

də Ģəkildədir. Onları qaytarmaq bəlkə də mümkündür. 

Lakin inamın, ilqarın, təmiz sevginin, vərdiĢin, 

məһrəmliyin qaytarılması son dərəcə çətindir: 

 

Təbəssümlər, baxıĢlar, meһriban uzun gecə,  

Saһil gəzintiləri, payız fəsli gəlincə  

Bağda keçirdiyimiz saatları neyləyim?  

Gözəl günlərimizlə necə rəftar eyləyim? 

 

Son dərəcə səmimi, ürəyə yatımlı, sadə və xəlqi 

Ģeirlərdən biri də «Qara rəng və qara gözlər» Ģeiridir. 

Məlum olduğu kimi, qara rəng el arasında һəmiĢə 

matəm rəngi kimi əsrlərdən bəri qəbul olunmuĢ, һətta 

bədbəxtliyin, fəlakətin simvoluna çevrilmiĢdir. Lakin 

rənglərə münasibətin özu də һəmiĢə nisbi xarakter 

daĢıyır. Belə ki, bir baĢqası üçün qara rəng ən mənalı 

rəng, һəyat, xoĢbəxtlik rəmzi ola bilər. Bu əsərdə 

verilən lirik qəһrəman da sevgilisinin gözəlliyini qara 

rənglə bağladığından dünyada һəmin rəng onun üçün 

daһa əziz və mənalıdır: 
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Lakin dünən keçəndə önümdən narın-narın,  

Aһ nə gözəl göründü Ģəvə kimi saçların!  

Qapqara gözlərində nə qədər də һəyat var!  

Sönükdür qabağında ən iĢıqlı ulduzlar.  

Ġndi mənə xoĢ gəlir qara, zil qara yalnız.  

Ġndi mənim önümdən keçib gedəndə, ay qız.  

BaxıĢında eləyib təsadüf gündüzlərə,  

Canım qurban deyirəm, o zil-qara gözlərə. 

 

Müəllif «Etiraf» Ģeirini çox maraqlı bir kompo-

zisiya üzərində qurmuĢdur. ġeirin əsas məzmunu 3 

müqayisə nəticəsində ortaya çıxır. Aralıq dənizi dün-

yanın ən gözəl dənizlərindən biridir. ġairin nəzərində 

isə o, tamamilə baĢqa bir məna kəsb edir: 

Aralıq dənizi, necə gözəlsən. Mislin-bərabərin 

tapılmazdı Xəzər olmasaydı. Beyrut, necə gözəlsən. 

Bakım olmasaydı, tayın, bənzərin tapılmazdı. 

Ərəb qızı, sən gözəlsən. Mən könlümü sənə 

verərdim, Bakıda sevimli ömür yoldaĢım olmasaydı. 

ġairin lirik qəһrəmanı dünyanın һansı guĢəsində, 

təbiətin gözəlliklərlə əһatə olunmuĢ һər һansı buca-

ğında olursa-olsun, öz əһdində, öz ilqarında vəfalı və 

sədaqətlidir. «Mən səni axtarıram» əsərində gözəl tə-

biət lövһəsi verilmiĢ, çiçəklik və çəmənliyin bir par-

çası insana ruһ verən bir Ģəfa qaynağı kimi təsvir 

olunmuĢdur. Lakin bunların һamısı ona yalnız sevgili-

sini xatırladır: 

 

Salxım söyüd yellənir, keflidir ağacların.  

DüĢür yenə yadıma Ģəvə kimi saçların.  

Sən ki, ağ yasəməndən daһa təravətlisən. 
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Lalələr döĢlər boyu sanki al piyalədir,  

Sən onlardan alovlu, odlu, һərarətlisən,  

Ürəyimin baĢında məһəbbətin lalədir. 

 Niyə gəzim baһarı, sən mənim baһarımsan. 

 

ġair lirik Ģeirlərinin çoxusunda konkret varlıq-

dan, predmetdən yazaraq, onları poetikləĢdirir. Həmin 

adi əĢyalar insanın һiss və duyğularının tərcümanı ki-

mi təqdim edilir. «Salxım söyüdlər» bu baxımdan ol-

duqca xarakterikdir. Salxım söyüdlər öz kölgələrində 

adamlara yer verirlər, sevgililərin bir-birinə könül aç-

ması üçün təbii pərdə, örtük rolunu oynayırlar. Lakin 

vaxt olur ki, onlar da insan kimi gaһ kədərlənir, qəm-

lənir, gaһ da sevinir, fərəһlənir, Ģadlanırlar. Bütün bu 

dəyiĢmələr isə yenə də insanla əlaqədar olaraq baĢ verir. 

Söyüdlər nə zaman qəmlənirlər? 

 

Küsənlər kölgənizdən  

Gözləri yaĢlı gedir. 

Qırıb əһdi, peymanı  

Qəlbi təlaĢlı gedir.  

Onda qəmgin sallanır  

Salxım budaqlarınız;  

Susur, nəğmə etməyir 

YaĢıl dodaqlarınız. 
 

Söyüdlər o zaman Ģadlanırlar ki: 
 

Nə zaman ki, qol-qola 

Sevgililər Ģad gəlir,  

Hicranın möһnətindən,  
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Qəmindən azad gəlir, 

Sevgisindən söz açır  

Sədaqətli yar yara,  

Siz xəbər verirsiniz  

Bu eĢqdən sulara... 

 

ġairin aĢiqanə-lirik Ģeirləri bunlarla qurtarmır. 

Onun sevgi-məһəbbət motivlərini müxtəlif tərəflərdən 

iĢıqlandıran onlarca lirik Ģərqi, maһnı, qoĢmaları 

vardır. M.Raһimin lirik Ģeir saһəsində belə müvəffəq 

olması faktının özü onu göstərir ki, Ģair özünün 

rübabına, ruһuna doğma olan hissləri tərənnümə daһa 

çox meyl edir, necə deyərlər, o, ilһamını zorlayıb, Ģeir 

pərisini һürkütmür. 

 

Yazım qüdrətini ana yurdumun,  

Dərin xəyallara dalım, deyirəm.  

QaraqaĢ, qaragöz Ģux gözəllərin  

Camalından ilһam alım deyirəm. 

 

ġairin təkcə qoĢmalarının və maһnı mətnlərinin 

bəzilərini sadalasaq belə, onun һəmin saһədə nə qədər 

məһsuldar iĢlədiyinin Ģaһidi olarıq. Demək olar ki, 

Ģairin məһəbbətsiz bir günü belə olmamıĢ, bütün yara-

dıcılığı boyu bu mövzunu bir an belə unutmamıĢdır. 

Həmin qoĢmalardan bəzilərini qeyd edək: «Bizim yer-

də bir qaydadır əzəldən...», «Nəsən», «Məni», «Yalan 

һa deyil», «Olmasa», «Sənə», «Ay qız», «Füzuli», 

«Olsun», «Həsrətindəyəm», «Nübar», «Dağlar». 

«Aparır», «Ġlisu», «Gördüm», «Olacaq», «QəĢəmin 

arzuları», «Gəlsin», «SarıbaĢ qızı», «A zalım!», 
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«Sənin», «Dönür», «Səni», «Dedim-dedi», «Yana-

ğından», «Mənimdir», «Yurdumun» və s. və i. a. Bu 

qoĢmaların һamısında Ģairin lirik, oynaq ifadələri, 

gözəl, һumanist qəlbi səslənməkdədir: 

 

Ceyransız Muğanın gözləri dolar,  

Ətrini saçmamıĢ çiçəklər solar. 

 Öldursə, Raһimə ağır dərd olar  

Ovçunun vurduğu yara ceyranı.  

 

Raһimə görə sevginin öz lisanı var, məһəbbət 

Ģeiri yazmaq istəyən Ģair bu dili bilməlidir. O, «Sevgi 

nədir?» Ģeirində yazır: 

 

BaxmamıĢdan görürsən,  

DanıĢırsan dinmədən.  

Bir təbəssüm, bir gülüĢ  

Min bir һekayət deyir.  

Məlul-məlul bir duruĢ  

Giley, Ģikayət deyir. 

 

ġair istəyir ki, һəqiqi sevgiyə sığal vermək, 

məһz bu cəһətinə görə onu sevirəm demək olmaz:—

Könül sevən göyçəkdir. Eyni adlı Ģeirdə oxuyuruq: 

 

Nəyə gərəkdir axı uydurma oxĢatmalar.  

Demirəm günəĢimsən, ulduzumsan, ayımsan,  

Sən ki, mənim sadəcə öz qarabuğdayımsan. 

 

Sevdiyim qız demirəm,  

Gözəlliyində təkdir,  
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Ellər yaxĢı deyib ki:  

Könül sevən göyçəkdir. 

 

Bunlar klassik rübailərdə olduğu kimi fikrin son 

dərəcə konkret, sərrast ifadəsinə xidmət edirlər. 

Bunlarda istərsə məһəbbət, sevgi və fərdi duyğular, 

istərsə də fəlsəfi, ictimai motivlər öz bədii əksini çox 

yığcam, lakonik bir Ģəkildə tapa bilir. Müasir poe-

ziyamızda M. Raһimin rübailəri xüsusilə fərqlənirlər. 

 

Baһar Ģən yurdumun torpağındadır,  

YaĢıllıq ağacın yarpağındadır,  

Al rəngi lalədə niyə axtarım?  

O mənim yarımın yanağındadır. 

 

AĢıq əl çəkərmi təbiətindən?  

Təmiz muradından, saf niyyətindən? 

Mənə bir ömür də versələr, yenə  

Yazaram insanın məһəbbətindən. 

Bu dünya iĢində az xam olmadı,  

Bəzən uĢaq kimi aram olmadı; 

Çoxları mey içdi meyxanələrdə,  

Kefləndi, amma ki, Xəyyam olmadı. 

 

Onu da demək yerinə düĢər ki, Rahimin ümu-

miyyətlə poetik dilində olduğu kimi, məһəbbətdən 

bəһs edən Ģeirlərinin dilində də ecazkar bir sadəlik 

mövcuddur. Bunların bəziləri folklor  ədəbiyyatındakı 

büllur xalq Ģeir dilini xatırladır: 
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Nə olar ki, yer uzündə  

Fitnə-fel, riya olmasın.  

QaĢda, gözdə, kirpiklərdə,  

Dodaqda boya olmasın. 

 

Yaxud: 

 

Gaһ da söyləyirəm ceyranlar içən,  

Güllü bağçaların içindən keçən  

Sərin çeĢmə kimi parıldasaydım. 

 

Ya ellər yaylağa varıb köçəndə,  

Dönüb gül aĢiqi ötən bir quĢa  

Yolların üstündə qonaydım daĢa. 

 

Öz lirik Ģeirləri ilə poeziyamızda orijinal bir yer 

tutan Raһim Ģairi bülbülə bənzədir: һər ikisini gözəl-

lik aĢiqi, incə һisslər nəğməkarı adlandırır. Onun 

«Bülbül və Ģair» əsərində oxuyuruq: 

 

Ədəblə söylədim: «A sarı bülbül,  

Nəğməsi könlumün dildarı bülbül!  

Sən oxu bağçada xoĢ avaz ilə,  

Mən ötüm dünyada söz və saz ilə,  

Sən oxu sevginin rəvayətindən,  

Mən yazım insanın səadətindən». 

 

Məmməd Raһim satirik, yumoristik Ģeirlər də 

yazmıĢdır. Bunların içərisində forma etibarı ilə təmsi-

lə oxĢayan nümunələrə də rast gəlirik («Maral və qur-
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bağa», «Molla və tərəkəmə», «Tülkü», «EĢĢəklərin 

səyi», «Qarının ərə getməsi» və s). 

ġairin satirik Ģeirlərində tənbəllik, cəһalət, lov-

ğalıq, tüfeylilik, əliəyrilik, əməyə xor baxmaq, paxıl-

lıq, baĢqasının һesabına yaĢamaq, öz yerini bilməmək, 

simasızlıq və s. və i. a. cəһətlər əsas tənqid һədəfi ki-

mi götürülür. Bu һədəfləri bir Ģeirində Ģairin özü yaxĢı 

müəyyən etmiĢdir:  

 

ġeirimin süngüsü sancılacaqdır  

Hiyləyə, fitnəyə, riyakarlığa. 

 

Bu ruһda olan əsərlərə misal olaraq aĢağıdakıları 

göstərə bilərik: «YaxĢıdır yaddaĢımız», «Ġt və yaltaq 

һaqqında», «Diridir, təzə deyil», «Yol tapmaz 

ürəklərə», «Bu da bir һəqiqətdir», «Qatar söһbəti», 

«Saxtakar Səfər», «Novator eĢĢək», «Uzunqulaq» və 

s. Bu Ģeirlərin һər birində Ģair müĢaһidə etdiyi müəy-

yən nöqsan və qüsurları qələmə alır, onlara gülür və 

güldürür. Bunların bəziləri beynəlxalq mövzuda yazıl-

mıĢdır: «EĢĢəklərin səyi», «Qarının ərə getməsi». Ġn-

gilis nağılının motivləri əsasında yazılan birinci Ģeirdə 

kütbeyin bir kral təsvir olunur. Səһər ova çıxmazdan 

qabaq kral öz vəzirindən һavanın necə olacağını 

soruĢarkən vəzir yaxĢı olacağını söyləyir. Lakin yolda 

bir nəfər eĢĢəkli kəndlidən һavanı soruĢduqda bunun 

əksini söyləyir. Kral dərһal qəzəblənir və vəzirliyə 

kəndlini təyin edir. Sonralar kral kəndlidən һavanı 

necə bildiyini öyrənəndə məlum olur ki, o bunu 

eĢĢəyin qulağını Ģəkləməsindən bilibmiĢ. Bunu eĢidən 
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kral kəndlini vəzirlikdən çıxararaq eĢĢəyi onun yerinə 

təyin edir. ġair bu kiçik Ģeiri belə yekunlaĢdırır: 

 

Deyirlər o zamandan düĢüb yurdun daĢına,  

EĢĢəklər çalıĢırlar keçməyə iĢ baĢına. 

 

Ġkinci Ģeirdə göstərilir ki, bir vaxt Münxen 

qəzetlərinin birində 70 yaĢlı dövlətli, varlı-karlı dul 

bir qadının ərə getməsinə dair bir elan dərc olunur. 

Dərһal iĢsizlər ordusu bir-birinə dəyir, һər kəs özünü 

o kaftara bəyəndirməyə çalıĢır. Qarı eynəyi 

arxasından ona evlənmək istəyənləri təkəbbürlə 

süzərək һərəsində bir nöqsan tapır. Nəһayət, bir nəfər 

bəzzazı seçir. O belə һesab etmiĢdi ki, qarı tez ölər və 

mal-dövləti ona qalar. Lakin qarı ölmür ki, ölmür, o, 

qayıĢ kimi möһkəmdir. Vaxt gəlir ki, bəzzazın özü 

bütün arzuları gözündə yavaĢ-yavaĢ bu dünyanı tərk 

etməli olur. «Yol tapmaz ürəklərə» Ģeirində xalqdan, 

doğma torpaqdan, onun mənəviyyatından aralı düĢən 

və beləliklə də ölümə məһkum olan bir modernist 

sənətkarın faciəli aqibəti göstərilmiĢdir. Kəskin satirik 

ruһu ilə seçilən Ģeirlərdən biri də «Ġt və yaltaq» 

adlanır. ġairin nəzərində iyrəncliyin ən qorxuncu 

yaltaqlıqdır. Ġt öz vəfası ilə min yaltaq adamdan 

yaxĢıdır. 

Sədaqətli itləri yaltağa oxĢatmayın.  

Yaltaq xeyri ucundan asanca atar səni.  

Lazım olsa yəqin bil, əlli yol satar səni. 

  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

.  .  .  .     Fitnəli, riyalıdır yaltağın sifətləri,  

Yox, elə yaltaqlara oxĢatmayın itləri... 
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«Sən maraldan və mən maraldan nə istəyir?» 

məsəli üzərində qurulan «Maral və qurbağa», Ģeiri öz 

yerini bilməyənlərin əleyһinə yazılmıĢdır. Qurbağanın 

sözlərindən daһa çox yaralanan maral deyir: 

 

Ovçunun gülləsindən söylədi—ölmədim mən,  

Sən ki, maral deyirsən özünə, ay qurbağa.  

Bu dərd yəqin öldürər, sərər məni torpağa... 

 

Göründüyü kimi, rübabi Ģairin diqqətindən fəna-

lıqlar, nöqsanlar, ədalətsizliklər də yayınmır. Onun 

bəzi Ģeirlərində sənətlə, ilһam pərisi ilə alver edən, is-

tedadsız «sənətkarlar» nifrət һədəfinə çevrilirlər. ġeir-

lərinin birində bunlar barədə yazır: 

 

ġeiriyyət Koroğlusu mənəm deyə, vaxt olur,  

Cırtdanlar yəһərləyib axsaq yabı minərlər. 

 

Əfsus, baһar fəslində bülbüllərlə yanaĢı  

YaĢıl ağaclar üstdə qarğalar da dinərlər. 

 

YaxĢı poemalar müəllifi olan Raһim lirik- epik 

poemalar daһa çox yazır. Onun bu əsərlərində һadisə-

lər və insanlar oxucuya dərin ümumiləĢdirici müһaki-

mələrlə deyil, daһa artıq lirik һiss və һəyəcanlar vasi-

təsilə təqdim olunur. 

ġairin ilk poemalarından «DöyüĢ günləri» 

(1932) fəһlə һərəkatına һəsr olunmuĢsa, «Araz qıra-

ğında» (1933) əsəri kənd yoxsullarının һakimiyyəti 

əlindən alınmıĢ, lakin onu yenidən geri qaytarmaq id-

diasına düĢən qolçomaqlara qarĢı apardığı mübarizə-
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dən bəһs edir. Bu poemalarda cərəyan edən һadisələ-

rin məkanı müxtəlif olduğu kimi, zamanı da müxtəlif-

dir. Birincidə 1906-cı il һadisələri, ikincidə isə Azər-

baycanda sinfi mübarizə öz bədii əksini tapmıĢdır. 

Məmməd Raһim ilk əsərlərindən «Qırx qız», 

«Arzu qız», «Qaçaq Nəbi», «ġairin xəyalı» xalq yara-

dıcılığı motivlərindən istifadə yolu ilə yaradılmıĢdır. 

Bu əsərlərin һamısını birləĢdirən əsas xətt azadlıq 

idealının tərənnümüdür. Bunlarda təsvir olunan qəһrə-

manların һamısı zülmə, köləliyə nifrət edir, azadlığa, 

sərbəstliyə doğru can atırlar.  

«ġairin xəyalı» əsərində һətta ümumdünya azad-

lıq ideyasından danıĢılır. Qırx qız və Arzu qızın arzu-

ları geniĢ ictimai məna daĢımasa da, onların etirazı 

qüvvətli üsyan səviyyəsinə qalxmasa da, һər һalda, 

azadlığa doğru can atmaq, çırpınmaq, ona yetmək ki-

mi xoĢ niyyətdən doğmuĢdur. Lakin Raһimin bu poe-

malarında bədii sənətkarlıq, ictimai-siyasi dərinlik, 

realizm, surətlərin mükəmməlliyi istənilən səviyyədə 

deyildir. 

ġairin  «Leninqrad göylərində» poeması 40-cı il-

lər poeziyamızın nailiyyətlərindəndir. 

Xalq qəһrəmanlığının yüksək bədii tərənnümü, 

emosional Ģeir dili, yığcamlıq, ali məqsəd uğrunda Ģə-

rəfli һəyatını əsirgəməyən yeni insan surəti—«Lenin-

qrad göylərində» poemasının müvəffəqiyyətini təmin 

edən məziyyətlərdir. 

Poemanın əsas qəһrəmanı Huseynbaladır. M.Ra-

һimi ilһama gətirən, onu belə bir mövzunu qələmə al-

mağa sövq edən Hüseynbalanın Leninqrad göylərində 

göstərdiyi böyük rəĢadətdir. Təsadüfi deyil ki, əsərin 
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ilk variantında poemanın adı «Hüseynbala» idi. Lakin 

poemadakı һadisələr təkcə Hüseynbalanın təsviri ilə 

məһdudlaĢmır. ġair Böyük Vətən muһaribəsi cəbһələ-

rindən birini—Leninqrad uğrunda gedən ölüm-dirim 

mübarizəsini qələmə almıĢdır. Bu müһaribədə müx-

təlif millətlərin döyuĢçülərindən ibarət olan müsəlləһ 

ordu ilə yanaĢı, bütün xalq, bütün Leninqrad vuru-

Ģur.Bu xalqı nə aclıq, nə soyuq, nə duĢmən mərmilə-

ri—һeç nə sarsıda bilmir. Ona görə də «Leninqrad 

göylərində» poeması bir qəһrəman һaqqında nəğmə-

likdən çıxaraq yenilməz, mübariz adamlar haqqında 

döyuĢkən, təntənəli elegiyaya çevrilir. ġair: 

 

QoĢa ulduzumuzdur Aleksey, Hüseyn,— 

 

deyərkən iki xalqın ağır tarixi günlərdə qanla yoğru-

lan dostluğunu nəzərdə tutur. DüĢmən üzərindəki qə-

ləbələrimizin rəһni də, Hüseynbala kimi igid oğulları-

nı Vətən göylərinin ənginliklərində bir qartal kimi 

süzdürən polad qanadlar da xalqımızın möһkəm dost-

luğudur. 

Məmməd Raһim öz qəһrəmanını sevə-sevə tə-

rənnüm edir, onun çətin, inkiĢaf yolunu müvəffəqiy-

yətli cizgilər vasitəsi ilə canlandıra bilir. O, Huseyn-

balanı yalnız müһaribə göylərində deyil, dostları ara-

sında, һərbi təlimdə, istiraһətdə, Leninqrad Ģəһərinin 

yenilməz əһalisi ilə yaxın təmasda da təsvir edir. Hü-

seynbala Leninqradı dolaĢarkən bir-birindən daһa ib-

rətli müxtəlif һadisələrlə, möһkəm iradəli adamlarla 

qarĢılaĢır. Ona belə gəlir ki, bu qəһrəman Ģəһərin daĢı 

da, torpağı da ayağa qalxmıĢdır. 
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Əsərin ən təsirli yerlərindən biri Hüseynbalanın 

ölümcül yaralandığını təsvir edən misralardır. Burada 

Ģairlə oxucu, demək olar ki, eyni һəyəcan keçirir. Hər 

ikisi qəһrəmanın fəlakətinə ürəkdən mütəəssir olur. 

ġairin bu yanıqlı misraları bizim ürəyimizdəndir: 

 

Ağlama, ağlama, Ģeirim ağlama, 

BaĢını uca tut, qara bağlama! 

Vətənə çatmasın aһın, amandır... 

 

Xüsusilə, sonuncu misrada nə qədər güclü 

emosiya vardır! Qoy Azərbaycan torpağı, odlar diyarı, 

ağsaçlı ata-ana, bacı-qardaĢ, dost-aĢna, qaragözlü qız 

Hüseynbalanın qara xəbərini tez eĢitməsin, onların 

ümidi qırılmasın, gözləri yollardan çəkilməsin... 

Hüseynbalanın ölümü öz silaһ yoldaĢlarını da 

sarsıdır. Aleksey, Varya və baĢqaları düĢməndən öz 

dostlarının initiqamını almaq üçün səssiz and içirlər. 

«Leninqrad göylərində» poemasının müəllifi һə-

qiqi sənət yolu ilə gedərək, yığcam, təsirli, tərbiyəvi 

məzmunlu bir əsər yaratmıĢdır. Poemanın proloqun-

dan: 

 

Yarat, sən köçəndə ellər söyləsin:  

Dünyadan nə gözəl bir insan gedir,— 

 

misraları təkcə Ģairin özünə deyil, qəһrəmana da, 

oxucuya da aid edilə bilər. 

Bu poemanın lakonizmindən danıĢarkən vida 

səһnəsini mütləq xatırlatmaq lazımdır. Cəmi on altı 

misradan ibarət olan həmin parçanı nəzərdən keçirək: 
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Hicranın əlindən didərgin ana: 

«Yamandır ayrılıq»,—riqqətlə dedi.  

QardaĢ: «Əmr eləsə Vətən mən sabaһ  

Gələrəm dalınca»,—qüdrətlə dedi.  

Ata: «Qurbanlığın bağda saxlanar,  

Sən gələn günədək»,—Ģəfqətlə dedi. 

Qaragöz, qarasaç bir qız da asta:  

«Yolunu gözlərəm»,—һəsrətlə dedi.  

Lakin öz sözünü polad qanadlar 

GeniĢ asimanda cürətlə dedi.  

Onun arxasınca Ģair də baxdı,  

Vüqarla, izzətlə, һörmətlə dedi: — 

Qalın buludları yar ĢimĢək kimi,  

Parla ümid kimi, gələcək kimi;  

Yayılsın ellərə Ģərəfin, Ģanın,  

Ucalt Ģöһrətini Azərbaycanın! 

 

Bu parçada artıq, lüzumsuz bir Ģey, yerinə düĢ-

məyən bir misra, söz, ifadə tapmaq mümkün deyil. Bu 

konkret bədii lövһədə Ģair bir neçə surət rəsm edə bil-

miĢdir. Biz bunların һeç birinin adını, ünvanını, yaĢı-

nı, məĢğuliyyətini bilməsək də, һər birini görür, du-

yur, һiss edirik. Burada qəһrəman, onun ata-anası, 

sevgilisi, qardaĢı və nəһayət, Ģairin özü iĢitrak edir. 

M.Raһim «riqqət», «qüdrət», «şəfqət», «həsrət», 

«hörmət» ifadələrini yerli-yerində iĢlətməklə canlı bir 

təəssürat yaradır. Burada «riqqət» ifadəsi öz oğlunu 

uzaq və qorxunc bir səfərə yola salan ananın əһvali-

ruһiyyəsi üçün nə dərəcədə təbii və münasibdirsə, 

«həsrət» sözü də һicran yoluna yenicə qədəm qoyan 

məsum bir qız üçün o qədər müvafiqdir. 
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ġairin bu poemadakı qəһrəmanlarından bəziləri-

ni biz «AbĢeron torpağında» da görürük. Müəllif bu 

yeni əsərinin mövzusunu tamamilə baĢqa bir saһədən, 

dinc quruculuq dövründən almıĢdır. ġair burada Ka-

mal, Nəzakət, Aleksey, Zəfər və s. kimi surətlər yarat-

mıĢdır. Lakin təəssüf ki, Ģairin һəm bu, һəm də bir qə-

dər sonralar qələmə aldığı «Xəzər sularında» adlı 

əsərlərinin һər ikisində «Leninqrad göylərində» oxu-

duğumuz coĢğun və təsirli misraları çox az görürük. 

Ətə-qana dolmamıĢ surətlər, təbii inkiĢafda verilmə-

miĢ һadisələr, bədii ifadə zəifliyi bu əsərlərin əsas 

nöqsanlarıdır. 

Məmməd Raһimin «Natəvan», «Sarı aĢıq» adlı 

poemaları isə tarixi mövzulara һəsr olunmuĢdur.  

ġairin «Xaqani» adlı tarixi pyesi, uĢaqlar üçün 

yazılmıĢ bir neçə poema və Ģeirləri də vardır. 

1977-ci ildə xalq Ģairimizin anadan olmasının 

yetmiĢ illiyi, ölkəmizdə layiqincə qeyd olunmuĢdur. 

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, xalq Ģairi Raһimin 

yaradıcılığı һaqqında sanballı, ciddi tədqiqat əsərləri-

nin olmaması yalnız təəssüf doğurur. Çünki Azərbay-

can poeziyasının qocaman qvardiyasına mənsub olan 

belə bir Ģairin yaradıcılığının elmi tədqiqi һəm də 

ümumiyyətlə ədəbiyyatımız üçün vacibdir. 

 

1978 
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MƏNALAR, EMOSĠYALAR ALƏMĠ 

(ixtisarla) 

 

Ədəbi kamilliyin əsas Ģərtlərindən biri də bədii 

əsərlərdə məna və emosiyanın vəһdəti məsələsidir. 

Ruһu və duĢuncəni oynadan һəqiqi poetik misralar 

yalnız bu iki cəһətin qırılmaz sintezi, bir-birilə möһ-

kəm vəһdəti nəticəsində yarana bilər. Sənətkar oxucu-

ların һəm zeһninə, һəm də duyğularına eyni dərəcə tə-

sir etmək istəyirsə, sənətin һəmiĢə vacib və müasir 

səslənən bu ümdə tələbinə ayrıca diqqət yetirməli, 

özünün bütün poetik imkanlarına bu səviyyədən 

yanaĢmalıdır. Bu gün yubileyini təntənə ilə qeyd etdi-

yimiz unudulmaz Ģairimiz M.MuĢfiqin Ģölə saçan 

misraları, parlaq beytləri məһz bu ülfətin vəһdətindən 

yaranmıĢdır. ġairin özu yaxĢı demiĢdir: 

 

Dərinlik çox gözəldir, sadə olursa,  

Nə çıxar o Ģeirdən baĢımı yorsa.  

Mənalı səslərinlə, Ģeirim, incələĢ,  

bir kaman kimi! 

 

Ona görə də orijinal üslublu, müasir və aktual 

mətləblərin maһir tərənnümçüsü olan MüĢfiqin Ģeirə 

gəliĢi o zamankı ədəbi ictimaiyyətimiz tərəfindən һa-

disə kimi qarĢılanmıĢdı. 

Azərbaycan poeziyasının coĢğun inkiĢaf etdiyi 

һəmin 20-ci illərdə Ģeirimizin poetik kəһkəĢanında 

birdən-birə nurlu, ziyalı, cazibədar bir ulduz parlama-
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ğa baĢladı. Bu, qüvvətli fitri istedada, çağlar poetik tə-

bə, һəm ötkəm, çılğın, һəm də kövrək, romantik bir 

təbiətə, kəskin və müstəsna һafizəyə malik olan se-

vimli Ģairimiz Mikayıl MüĢfiq idi. 

Son dərəcə һəssas, qaynar temperamentli bir 

Ģəxs olan MüĢfiq, deyilənə görə, ġərq poeziyasının 

klassiklərini əzbərdən bilirmiĢ. 

Xalq Ģairi R.Rza bu gözəl Ģairə һəsr etdiyi «Qı-

zıl gül olmayaydı...» adlı poemasında onun xarakteri 

һaqqında çox səmimi misralar yazmıĢdır: 

 

O һamıdan sadəydi,  

Hamıdan açıq ürək.  

UĢaq kimi inanan  

yetim kimi kövrək.  

Dilindəydi çox zaman  

acığı, qəzəbi. 

 

Gaһ görürdün,  

kəskin, odlu sözüylə  

rəqibini dağladı.  

Gaһ görürdun,  

bircə sözdən  

qısılıb bir bucağa,  

Xısın-xısın ağladı. 

 

ġairin MüĢfiqə isnad etdiyi bu xüsusiyyətlər 

təsadüfi deyil; ay yarımlıq səbilik vaxtından anasını 

itirən gələcək Ģairin körpə qəlbində təbii bir nisgil, in-

tizar, ağrı və küskünlük var idi. Odur ki, sonralar 

onun lirikasında һərdən bir rastlaĢdığımız kədər və 
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nisgil notları məһz buradan irəli gəlir: «Ana dedim, 

ürəyimə yanar odlar saçıldı». Lakin bütün bunlar bə-

Ģəri, insani kədər idi, һamının qəlbinə yaxın, doğma 

bir duyğu idi: 

 

Mən gəncəm, bilirəm, istiqbalım var, 

Hələ bədr olmamıĢ bir һilalım var.  

Yelkənim açılır, qara yel, əsmə!  

Mənim bu dəryada bir sandalım var. 

 

Bütün varlığı, qəlbi və ilhamı ilə ölkənin gələcə-

yinə bir övlad kimi meһri-ülfət bəsləyən MüĢfiq özü-

nün qısa ömürlü yaradıcılığında һəmiĢə ideala sadiq 

qalmıĢ və һəyatın irəli sürdüyü problemlər һaqqında 

«bir Ģair ürəyinin» sözünü deməyə çalıĢmıĢdır. MüĢ-

fiq uĢaqlığında keçmiĢ һəyatın kölgəli cəһətlərini, 

ağır, məĢəqqətli anlarını daһa yaxından һiss etdiyi 

üçün onun əsərlərində yeniliklə köһnəlik bədii təzad-

lar Ģəklində alınır, yaĢanır və özünəməxsus bir üslub-

da əks etdirilir. Onun yaradıcılığında köһnə, əski һə-

yati münasibətlər tənqid, inkar və təkzib olunursa, ye-

ni, gözəl, iĢıqlı və firavan һəyat, xalqın əzmkarlığı da-

һa güclü, daһa əzəmətli tərzdə vəsf və tərənnüm olu-

nur: 

 

Gəl, ey sevimli yaz—dəli gəncliyim,  

GünəĢin eĢqilə çağlasın sular!  

Çin çinar baĢında yayla, ey günəĢ! 

Dinləsin sazını tarlada ruzgar! 
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MüĢfiq çox tez anladı ki, bu günün lirikası idrak, 

ağıl, düĢüncə cəһətindən, һəyata, varlığa, fəal müda-

xilə, fəlsəfi münasibət baxımından ardıcıl, sistemli Ģə-

kildə dərinləĢməli, zənginləĢməlidir. 

 

Bu vəfasız ömür, bu çoĢğun dərə  

Gərək boĢ-boĢuna axıb keçməsin!  

Bu gözəl caһanı sanıb pəncərə,  

Hər gələn sadəcə baxıb keçməsin! 

 

Bunun üçün isə xalqın һəyatı ilə qaynayıb-qarıĢ-

maq lazımdır. Dövrün ruһunu, nəbzini bir təbib kimi 

tutmağı bacarmaq lazımdır; bunun üçün müasirlik 

duyğusu, һökumətimizin yeritdiyi müdrik siyasətin 

məna və əһəmiyyətini yaxĢı dərk etmək və bütün bun-

ları poetik sözün imkanları vasitəsilə xalqa çatdırmaq 

gərəkdir; Ģeiri, sənəti bu istiqamətdə, bu yönümdə in-

kiĢaf etdirmək zəruridir. Bunun üçün sənətkar nəһa-

yət, özü özünü dərk edib öyrənməlidir: 

 

Mən də mənliyimi qandım dərindən. 

 

M.MüĢfiqin poetik manifesti məĢһur «Əbədiy-

yət nəğməsi» adlı Ģeirində verilmiĢdir. Həmin əsərə 

diqqətlə nəzər yetirsək, aydın Ģəkildə görmək olar ki, 

Ģair sənətin, poeziyanın, demək olar ki, bütün kompo-

nentlərini, istər məzmun-ideya, istərsə də forma və es-

tetik çalarlarını dəqiq ifadə etmiĢ, bir sıra vacib prob-

lemlər ortaya atmıĢdır: 
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Gecəm belə keçdi, səһərim gəlsin!  

Dadıma sanballı sözlərim gəlsin!  

BaĢlasın iĢinə zavod, fabrika;  

Pambıq tarlasından xəbərim gəlsin!  

ġəһəri görməyə kəndim tələsib,  

Kəndə qovuĢmağa Ģəһərim gəlsin! 

Çulğasın aləmi һərəkət, əmək,  

Bunları yazmağa һünərim gəlsin!  

YarıĢ meydanıdır bu dünya, tez ol!  

QarĢıma qələmim, dəftərim gəlsin! 

 

MüĢfiqin sənətə baxıĢında һəyat və xalqla əlaqə  

məsələsi xüsusi yer tutur: 

 

Həyatla olsaydı dərin rabitən,  

Ruһun qaralmazdı gecələr kimi;  

Solmazdın sularda yaĢayan, bitən  

Bir öksüz baxıĢlı neylufər kimi. 

 

Ona görə də Ģair özünü məzlumlar sinfinin yetir-

məsi adlandırır: 

 

Mən əzilən bir sinifin һayqıran,  

Haqq bağıran sədasından yarandım.  

Ölümlərin pəncəsində һıçqıran.  

Məzlumların nəvasından yarandım. 

ġair göstərir ki, sənətkarın köksü xalqın istək və 

arzularının aĢiyanı olmalıdır. O öz sinəsində xalqa sa-

diq bir ürək gəzdirməli, xalqın sözü-söһbəti, mənəviy-

yatı һəmiĢə bu sinədə döyünməlidir: 
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Taxtadan yox, bu ötən sazcığı mən  

YapmıĢam, dinlə, çəlik köksümdən.  

Ürəyimdən һörərək tellərini,  

Bəzəyib süsləmiĢəm һər yerini. 

 

Yayı lakin bu sazın qəbrə qədər  

Tutacaq köksümün üstündə qərar. 

 

MüĢfiq һər Ģeydən əvvəl lirik Ģair idi. Lirika, rü-

babilik, poetik misraların xoĢ, zərif, melodik axarı, 

һisslərin, duyğuların səmimi və aydın, Ģaһraһ, rəvan 

və aһəngdar çağlayıĢı onun Ģeirlərinin əsas xarakter 

xüsusiyyətləridir. Bu lirika, eyni zamanda məzmunca, 

üslubca, deyiliĢ tərzinə görə əlvan və rəngarəngdir. 

Onun lirikasında dovtələb, yüksək pafoslu, patetik ni-

dalarla yanaĢı, һəm də bir һəzinliyə, yumĢaqlığa, xə-

fifliyə, sevdalı bir qəlbin poetik eһtizaslarına təsadüf 

etmək olur: 

 

Yenə o bağ olaydı, səni tez-tez görəydim. 

   qələmə söz verəydim.  

Hər gün bir yeni nəğmə, һər gün bir yeni 

   ilһam...  

   yazaydım səһər-axĢam.  

Arzuya bax, sevgilim, tellərindən incəmi?  

  söylə, ürəyincəmi? 

 

ġeirin orijinal forması, sözlərin məһarətli düzü-

mü, zəriflik, lətiflik yaradan səs təkrarları, bədii sual-

lar Ģairin qələmi altında tamamilə yeni, təkrarolunmaz 

bir musiqinin leytmotivi kimi səslənir: 
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Tellərindən incəmi?  

Söylə, ürəyincəmi? 

 

Lakin forma, ifadə gözəlliyinə nə qədər artıq 

diqqət yetirsə də, Ģairin sərf intim lirikasında belə, 

məzmun, mündəricə һəmiĢə qüvvətli və dolğundur. 

Əslində һəzin musiqi alətindən, zərif ecazkar səslər 

ifadə edən tardan söһbət gedəndə belə, görkəmli Ģairi-

miz ona böyük məna verə bilir, ictimai siqlətli məz-

munun daһa poetik ifadəsinə nail olmağı bacarır: 

 

Oxu, tar, oxu, tar!.. 

Səsindən ən lətif Ģeirlər dinləyim. 

Oxu, tar, bir qədər... 

Nəğməni su kimi alıĢan ruһuma çiləyim. 

Oxu, tar, 

Səni kim unudar? 

Ey geniĢ kütlənin acısı, Ģərbəti— 

Alovlu sənəti! 

 

Otuzuncu illər Ģeirimizin poetik zirvələrindən 

biri olan məĢһur «Tar» Ģeirindən gətirdiyimiz bu mis-

ralarda һələlik tarın zərif nəğmələr oxuduğundan söһ-

bət gedirsə, tədricən misradan-misraya, bənddən-bən-

də keçidlər sıralandıqca tamamilə ictimai-siyasi pa-

foslu, dolğun mündəricəli bir һimnlə qarĢılaĢan kimi 

oluruq: 

Sən bu gün silaһsan əlimdə,  

Səni mən һansı bir һədəfə  

Ġstəsəm, çevirə bilərəm.  

Qəlblərdə güclənən keçmiĢi  



 65 

bir yeni nəğmənin əlilə  

devirə bilərəm!  

Oxu, tar. 

 

MüĢfiq lirikasının һəm ictimai-siyasi, һəm də in-

tim-məһəbbət məzmununu çox sərrast ifadə edən 

«Yenə o bağ olaydı» və «Tar» kimi Ģeirlərinin timsa-

lında biz Ģairin ümumən rübabi poeziyası һaqqında 

dolğun təsəvvür əldə etmiĢ oluruq. Buraya müəllifin 

müxtəlif illərdə, müxtəlif mövzularda yazdığı onlarca 

baĢqa Ģeirlərini də əlavə etsək, mənzərə tamamilə ay-

dın olardı. Belə ki, Ģairin «Möbədlər çəkərkən», 

«Əbədiyyət nəğməsi», «Mingəçevir һəsrəti», «Duyğu 

yarpaqları», «Bəyaz çöllər», «Küləklər», «Teleqraf 

telləri», «ġeirim», «Vapor və fırtına», «YarıĢ» və s. 

kimi onlarca dolğun məzmunlu Ģeirlərindən doğan 

baĢlıca motiv mübarizədir. 

Xalqımızın əmək cəbһələrində göstərdiyi qəһrə-

manlıqdan ruһlanan Ģairin bu tipli Ģeirlərində böyük 

bir optimizm, qələbəmizə, gələcəyimizə qüvvətli bir 

inam səslənməkdədir. 

MüĢfiqin lirikasında məһəbbət mövzusunda ya-

zılmıĢ Ģeirlərin һamısı üçün yenə də ümumi bir ruһ, 

ümumi bir məzmun səciyyəvidir ki, bu da һissin tə-

biiliyi və onun ifadəsindəki sənətkar səmimiyyətindən 

ibarətdir. ġairin «Sənin gülüĢlərin», «Həyat sevgisi», 

«Yalnız ağac», «Qurban olduğum», «Bir günəĢ, bir 

baxıĢ», «Ulduzlar», «Sənin gözlərin», «Ürək», «ġirin 

qız», «Maral» və bir çox baĢqa Ģeirləri məһəbbət liri-

kasının gözəl poetik nümunələri һesab oluna bilərlər. 
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Ümumiyyətlə, MüĢfiqin lirikasının ümdə keyfiy-

yəti səmimilik, coĢğunluq, zəriflik və incəlikdir. Onun 

əsas etibarı ilə nikbin maһiyyət daĢıyan lirikasında ya-

Ģamaq, yaratmaq arzusu çox güclü olmuĢdur. AĢağı-

dakı: 

 

Dövranla əl-ələ vermək yaxĢıdır, 

Hər bağdan bir çiçək dərmək yaxĢıdır,— 

 

misraları bu fikrin təsdiqi sayıla bilər. Mikayıl 

MüĢfiq һəm də gözəl poemalar müəllifidir. Lirik Ģeir-

lərində olduğu kimi Ģairin poemalarında da rübabilik, 

zərif һiss və һəyəcanlar, parlaq ricətlər çoxdur. MüĢfi-

qin poemaları, əsas etibarı ilə lirik, epik-lirik və qis-

mən də epik əsərlərdir. 

Lirik poemalarında, əsasən, qəһrəman Ģairin 

özüdür. Lakin baĢqa qəһrəmanın һiss və һəyəcanları-

nın təsviri də yenə Ģairin öz arzu və istəkləri ilə, duy-

ğuları ilə, necə deyərlər, üst-üstə düĢür, vəһdət təĢkil 

edir. 

Epik-lirik poemalarında bəzən müəyyən süjet 

xətti olsa da, Ģairin fəal müdaxilələri, һadisələri, xa-

rakterləri müntəzəm müĢayiəti onlarda lirik-һissi mo-

mentləri qüvvətləndirir. Ġstər lirik, istərsə də epik-lirik 

poemalarının əsas mövzusu müasirlik, qəһrəmanları 

isə müasir adamlardır, bu günün insanlarıdır, çoxu isə 

gənclərdir. ġairin epik poemaları («Sındırılan saz», 

«Çoban») keçmiĢ һəyatımızın təsvirinə һəsr olunsa 

da, müəllif onları bu günün aktual problemləri ilə ya-

xından səsləndirə bilir. 
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M.MüĢfiq poema yaradıcılığında da o zamankı 

Ģairlər arasında fəxri yerlərdən birini tuturdu. Belə ki, 

Ģair cəmi beĢ il ərzində (1933—1937) bir neçə poema 

yazmıĢ və çox keçmədən oxucular onu һəm də gözəl 

poemalar ustası kimi sevməyə baĢlamıĢlar. Onun «Əf-

Ģan», «Buruqlar arasında», «Çoban», «Mənim dos-

tum», «ġölə», «Dezertir», «ġair və vətəndaĢ», «Qa-

ya», «Azadlıq dastanı», «Səһər», «Sındırılan saz», 

«Dağlar faciəsi», «ġən teyflər» və «Yeddi aĢıq» əsər-

ləri ədəbiyyatımızın poema xəzinəsini zənginləĢdir-

miĢ və tədqiqatçılar üçün zəngin material vermiĢdir. 

«ƏfĢan» poemasında ƏfĢanın taleyi, һəyat yolu bizi 

maraqlandırdığı kimi, keçmiĢi, köһnəliyi təmsil edən 

xarakterin son dərəcə təbii və inandırıcı təsviri də bizi 

bir o qədər cəlb edir. Bu baxımdan ƏfĢanın əmisi Xa-

sayın düĢüncələri Ģair tərəfindən düzgün verilmiĢdir. 

Var-dövləti, ixtiyarı əlindən gedən Xasay S.Vurğunun 

Gəray bəy surəti kimi «ax, keçən günlər»  deyə һa-

ray qoparır: 

 

Hanı keçən günlər, һanı o günlər?  

Ġgid nərələri, güllə səsləri?  

Qonaqlar, çadırlar, sazlar, düyünlər  

Əcəba bir daһa dönməzmi geri!  

Hanı o günlər ki, Xasay, belində  

Bir zağlı onaçılan tapança vardı?!  

Uzaqdan, yaxından səsin gələndə  

Analar qorxudan uĢaq salardı?! 

 

Eyni һissin tərənnümünü məĢһur «Səһər» poe-

masında də görmək olar. Səһər təyyarəçidir. O, Ģairin 
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arzusu, idealı, sevə-sevə tərənnüm etdiyi bir qəһrə-

mandır. Poemada Ģairlə Səһər sanki bir rübabın qoĢa 

simləridir. Səһərin qələbə və yüksəliĢi Ģairi də fərəһ-

ləndirir, ona qol-qanad verir, xəyalını pərvazlandırır 

və beləliklə də təsvirə lirik-romantik bir vüsət gətirir: 

 

Uç mənim, uç, mənim uçağan bacım! 

Yetər süründüyün, meһriban bacım! 

Düzlərdə ceyran ol, sularda yelkən 

Göylərdə tərlana acıq verərkən, 

Ġstədiyin qədər һavalan, bacım! 

Açıqdır arzuna asiman, bacım!  

Çıxmasın əlindən tutduğun sükan... 

 

Müəllif digər poemalarında da bir çox yadda qa-

lan real insan surətləri yaratmıĢdır. Bunlardan ġölə və 

Ənvər («ġölə»), DəmirdaĢ və Mərcan («Çoban»), Du-

man, Sərin və Molla Nəcəf («Sındırılan saz») və baĢ-

qaları xüsusilə qeyd oluna bilərlər. 

Mikayıl MüĢfiqin ədəbiyyata gəliĢi kimi gediĢi 

də özünü güclü Ģəkildə һiss etdirdi; Ģairin özü demiĢ: 

 

O ki, söz atından tərpəndi, düĢdu,  

Sanki Ģeirimizin bir bəndi duĢdu. 

 

Lakin xalqımızın sevimlisi olan bu orijinal Ģairin 

Ģeirimizin üfüqlərində tez görünüb, tez də sönməsinə 

baxmayaraq, onun poeziyası һəmiĢə yaĢar qalacaq, 

adı, sözü-söһbəti isə һəmiĢə Ģeirlə, gözəlliklə, ülvilik-

lə, ucalıqla, aliliklə qoĢa çəkiləcəkdir. 

1978  
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AÇILMAMIġ QÖNÇƏLƏR 
(ixtisarla) 

 

(Böyük Vətən müһaribəsində şəһid olan şairlər) 

 Kim bilir, bəlkə qanlı-qadalı illərin qara külək-

ləri əsməsəydi, qardaĢlar, əməl, əqidə və silaһ  dostla-

rı, Azərbaycan dağlarından sular içmiĢ, onun çörəyi 

ilə pərvəriĢ tapmıĢ, öz könül rübabını odlar diyarına 

sonsuz məһəbbət pərdələri üzərində kökləmiĢ bu iste-

dadlar nələr yaratmazdı?! Lakin zamanın һökmü onla-

rı һəm də bir silaһ və mübarizə qəһrəmanına, Vətən 

uğrunda Ģəһidlik etalonuna, fədakarlıq rəmzinə çevir-

di. Ġndi tarixi qələbəmizin bütöv bir qərinəsini bayram 

etdiyimiz günlərdə onları xatırlamamaq, yad etməmək 

olarmı? Bu qələm və silaһ qardaĢları—Abdulla Faruq, 

Məhərrəm Əlizadə, Sergey Ġvanov və Hüseyn Natiq. 

Vətənin bir parçasına çevrilmiĢ, abidələĢmiĢ, tarixləĢ-

miĢ bu yazıçılar öz qısa ömürləri müqabilində söz sə-

nəti cəbһəsində də bir iz buraxmıĢlar. 

Onlardan biri gözəl müəllim, istedadlı nasir Mə-

һərrəm Əlizadədir. 1934-cü ildən bədii yaradıcılığa 

baĢlayan bu yazıçı olduqca duzlu, mənalı, sadə və ay-

dın bir dilə malik һekayələr müəllifi kimi tanınır. 

Onun ilk qələm təcrübələri göstərirdi ki, o zamankı 

bədii nəsrimizə son dərəcə parlaq istedada malik bir 

nasir gəlməkdədir. Bu qənaəti ədibin 1936-cı ildə çap-

dan buraxılan «Dostlar» adlı һekayələr kitabı daһa ay-

dın Ģəkildə təsdiq etdi. Bu kitabda toplanan «Yadında-

mı?», «Dostlar», «Qız Musa», «Südabənin son məktu-

bu» və s. һekayələr özlərinin orijinal və dolğun məz-
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munu, müasir ideyası, maraqlı, cazibədar bədii forma-

sı etibarı ilə ədəbi ictimaiyyətin diqqətini cəlb etmiĢ-

di. 

Yazıçının əsərlərində müasir ailə-məiĢət, maarif, 

təlim-tərbiyə, yeni һəyat uğrunda mübarizə, dostluq 

kimi aktual problemlər qaldırılır və o dövrün bədii-es-

tetik fikri səviyyəsindən һəll olunurdu. Onların çoxu 

bizim zəmanəmiz üçün də tipik və səciyyəvi səslən-

məklə öz bədii təravətlərini indi də itirməmiĢlər. Bu 

baxımdan «Dostlar» və «Südabənin son məktubu» һe-

kayələri xüsusilə qeyd oluna bilərlər. 

Onlardan birincisində «subaylıq sultanlıqdır» ki-

mi mənasız fəlsəfə quraĢdıraraq avara və tüfeyli һəyat 

keçirən Nadiri ədib mənfi surət səviyyəsinə qaldırır, 

ona qarĢı nifrət һissi oyada bilir. Yazıçı Nadirin sima-

sında xüsusilə əməyə, zəһmətə, һalal, təmiz dolanaca-

ğa xor baxan adamların ağır, faciəli һəyat və güzəra-

nını tənqid edirsə, ġaһini ideal kimi verir. Yeni һəya-

tın yaradıcısı olmaq etibarı ilə onun nümunəvi davra-

nıĢı, zəһmətə, mənalı əməyə, ailə müqəddəsliyinə 

inam və münasibəti baĢqalarına bir örnək kimi təqdim 

edilmiĢdir. Etiraf etmək lazımdır ki, bu һekayənin 

bilavasitə təsiri altında sonralar baĢqa yazıçılarımızın 

da bir neçə һekayəsi meydana çıxmıĢdır. 

Ədibin ziyalı һəyatından bəһs edən «Südabənin 

son məktubu» əsərində müəllim—tələbə münasibətlə-

ri müəyyən tənqidi, ifĢaçı aspektdə alınaraq bədii Ģə-

kildə məһarətlə əks etdirilmiĢdir. Oxucu Südabənin 

taleyinə acıyır və onu müəllimlik kimi təmiz, ülvi bir 

adın müqəddəsliyindən sui-istifadə edərək aldadan, 

cəmiyyətin qədrini bilməyən, təsadüfi olaraq vaxtı ilə 



 71 

tədris ocaqlarına soxulan natəmiz, dələduz və fırıldaq-

çılara qarĢı bir ikraһ һissi duyur. Ədibin «Yadında-

mı?» һekayəsində isə qoca buruq ustasının xatirə və 

təəssüratlarının maraqlı təһkiyəsi vasitəsilə həyatın 

qara, tünd mənzərələri ilə yanaĢı, firavan, azad günləri 

ilə tanıĢ oluruq. Bu müqayisəli təsvir һekayədə usta-

nın buruqla söһbətinin iki əsas məqamı üzərində quru-

laraq son dərəcə maraqlı bir Ģəkildə— Ģairanə bir dil 

ilə öz bədii ifadəsini tapmıĢdır: «O zaman mən qolla-

rımı uzaqlara doğru açıb, dumanlı üfüqlərdə bir təsəlli 

arardım. Ruzigarlara, aya, ulduzlara, gecə quĢlarına, 

səssiz-səssiz axan sağır sulara səndən Ģikayət edər-

dim, deyərdim ki: 

 

«Dust—bipərva, fələk birəһm, dövran bisükun... 

Dərd çox, һəmdərd yox, düĢmən qəvi, tale zəbun» 

 

Müasir dövrün al günəĢinin zərrin Ģəfəqlərinin 

doğduğu, keçmiĢ ağalar-qullar dünyasından birdəfəlik 

intiqam alındığı һekayənin mənalı finalında lakonik 

bir Ģəkildə ümumiləĢdirilir: 

 

«...Qalx, ey lənətlə damğalanmıĢ  

Ac və çılpaq məzlum dünya». 

 

Bu səslər bütün Azərbaycanı titrətdi. Mili, Mu-

ğanı qüvvətə gətirdi. Bu səs ölüm yuxusuna dalanları 

ayıltdı. Bu səs bizə qurtuluĢ, bu səs bizə һəyat verdi.

 Ədibin «Qonaq» adlanan ikinci һekayələr kita-

bı Böyük Vətən müһaribəsinin birinci ilində çapdan 

çıxmıĢdır. Bu zaman yazıçı odlu-alovlu cəbһələrdə 
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faĢistlərə qarĢı vuruĢurdu. Həmin kitabda yazıçının 

müxtəlif mövzularda qələmə alınmıĢ «Əsir», «Kədər 

və sevinc», «Mərəkə», «Bacıqızının konspektləri», 

«Qonaq», «Kömək», «Ata və oğul», «Rəna» adlı sək-

kiz һekayəsi toplanmıĢdır. «Bacıqızının konspektləri» 

һekayəsi təһsil, tərbiyə, ixtisasseçmə kimi vacib bir 

məsələyə һəsr olunmuĢdur. Burada ali təһsilə qeyri-

ciddi münasibət, savadsızlıq, zəһmətə qatlaĢmamaq, 

mədəni-mənəvi gerilik tənqid atəĢinə tutulmuĢdur. 

Orta məktəbi bitirməkdə olan Zivərdən dayısı soru-

Ģanda ki, һansı ixtisas üzrə təһsil almaq istərdin, o 

fikirləĢmədən belə cavab verir: «Ədəbiyyat pis deyil, 

elə məktəbdə də ədəbiyyatı baĢqa predmetlərdən 

yaxĢı oxuyurdum, һəmiĢə əla alırdım. Ancaq indi 

görürəm ki, yoldaĢlrımın çoxu tibb institutuna gedir. 

Mən də elə istəyirəm ki... Təmiz iĢdir də, baĢağrısı 

yoxdur». 

Yazıçı cəmiyyətimizin gələcəyi olan Zivər kimi 

gənclərin elmə, təһsilə belə qeyri-ciddi, laqeyd müna-

sibətini əsl faciə kimi mənalandırır. 

Doğrudan da, Zivər dayısının köməyi ilə tibb 

institutuna girir. Lakin һər semestr «Dayı can, ölmü-

Ģəm, məni yerdən götür»,—deyərək bütün vaxtını yal-

nız konspekt köçürməyə sərf edir və bir dəfə də kitab 

oxumur. Atasının sözləri bu baxımdan çox maraqlıdır: 

«— Bu qız bilmirəm mirzə olacaq, yoxsa һəkim?». 

Zivər konspekt və tapĢırıq vasitəsilə ali məktəbi 

bitirib, һəkimlik diplomu alır. Lakin nə olsun? O, in-

sanları necə müalicə edəcəkdir? Əsas məsələ də bu-

dur.  
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M.Əlizadənin «Qonaq», «Kömək», «Ata və 

oğul» kimi һekayələri özlərinin ictimai-siyasi məz-

munları, ədibin fakt və һadisələrə tendensiyalı müna-

sibəti ilə fərqlənməkdədir. Onun «Qonaq» һekayəsin-

də Məmmədsəlim Muradov kimi raykom katibi vəzi-

fəsinə qədər yüksələ bilmiĢ  bir Ģəxs çox tutarlı Ģəkil-

də, һəqiqi bədii əsərə xas bir tərzdə ifĢa edilir. Çox 

cazibədar bir kompozisiya vasitəsilə əks etdirilən һa-

disə və xarakterlər bizi düĢündürür, əsəri diqqətlə 

oxumağa vadar edir. 

Hekayədə əsas təһkiyə Məmmədsəlimin düĢün-

cələri və yazıçının öz bədii müdaxilələri vasitəsilə da-

vam və inkiĢaf etdirilir. Biz bu təһkiyə nəticəsində 

Sona, Kamil, Məmmədsəlim, Qəһrəman, ġəһla, Kə-

rəm kiĢi və baĢqaları ilə tanıĢ ola bilirik. ġübһəsiz, 

ədibin əsas tənqid һədəfi Məmmədsəlim Muradovdur. 

Hekayədə o, mənfi surət kimi öz əməlləri, һərəkətləri 

ilə axıra qədər ifĢa olunur və qaçmaq istərkən yaxala-

nır. Əsas ideya bundan ibarətdir ki, Muradov kimilər 

bizim cəmiyyətimizin inkiĢafını əsas yoldan sapdıra 

bilməzlər. Əksinə onların özləri ölümə məһkumdur-

lar. Kamilin bu sözləri tamamilə doğrudur: «Bizim öl-

kədə һər ev, һər ailə, һər gənc, һər qoca, һər uĢaq belə 

bir gözətçidir». Onları aldatmaq olmaz. 

Ədibin «Kömək» һekayəsində qəhrəmanın uĢaq-

lıq illərindən təsirli, yadda qalan bir epizod təsvir 

olunmuĢdur: Ev kirayəsini verə bilməyən yoxsul tatar 

qızı AyiĢənin güzəranı balaca Volodyanı çox mütəəs-

sir edir. O, һəmin axĢam nə çörək yeyə bilir, nə də ya-

ta bilir. Nəһayət, anasından pul alaraq, onların ev 
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kirayəsini verir, AyiĢə və onun xəstə qızını dəһĢətli 

surətdə bayıra atılmaqdan xilas edir: 

«Birdən AyiĢə qapının döyüldüyünü eĢidib sək-

səndi. O kiridi. Əminə donuq bir vəziyyət aldı. AyiĢə 

qapıya yaxınlaĢdı. O, qapını açmağa tərəddüd edirdi. 

Qorxurdu ki, Vera Pavlovna, Qriqori Antonov yenə 

evə soxulub onları bayıra atsınlar. Lakin qapını döyən 

Volodya idi». Yazıçının «Ata və oğul» һekayəsində 

maarifçi ziyalılardan olan Mirzə Camal öz xalqının 

geriliyini yalnız savadsızlıqda görür və «Qüssə» adlı 

bir əsər də yazır. Lakin onun oğlu Fərman Moskva 

universitetində oxuyarkən Stepanovla tanıĢ olduqdan 

sonra qəti surətdə inanır ki, qurtuluĢ yalnız gənclərlə 

birgə mübarizədədir, bütün millətlərin qardaĢlığını, 

birliyini, sarsılmaz dostluğunu, bir sözlə, bütün istis-

mar dünyasına qarĢı zəhmətkeĢlərin  monolit ittifaqını  

yaratmaqdadır. 

Ġnsanlara sinfi mənsubiyyətinə görə qiymət qo-

yan, yoxsulu adam һesab etməyən bəy-xan quruluĢu-

na qarĢı dərin nifrət bəsləyən Fərman bir neçə һadisə-

ni xüsusilə yadından çıxara bilmir. Bunlardan biri 

pristavın sərxoĢ һalda yoxsul Ġman kiĢinin üç yaĢlı 

uĢağını güllə ilə vurmasıdır. 

Faciə baĢ verən zaman Fərmanın eĢitdiyi sözlər 

bunlardır: 

«—UĢaqdır, böyuk deyil. Bir də nə biləsiniz axı, 

eybi yoxdur, nə biləsiniz axı...». 

Bütün bu dəһĢətləri, ədalətsizlikləri öz gözləri 

ilə görmüĢ Fərman tərəddüd etmədən mübarizə yolu-

nu tutur. 
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Ata ilə oğulun söһbəti bu cəһətdən çox maraqlı-

dır. QurtuluĢu yalnız maariflənməkdə görən, yeniləĢ-

mə və təbəddülat üçün qan tökülməsini istəməyən 

Mirzə Camal Fərmanın bu sözlərinin mənası üzərində 

çox düĢünməli olur:  

«—Salavatla donuz darıdan çıxmaz». 

Beləliklə, onların yolu qəti və müəyyən surətdə 

bir-birindən ayrılır. Lakin Fərmanın möһkəm, səbatlı 

bir gənc olduğuna inanan Mirzə Camal ölüm ayağında 

onu təqdir edir: 

«—Mən sənin öz һəqiqətin yolunda möһkəmli-

yindən çox Ģadam». 

Ata—oğul, valideyn və övlad borcu kimi məsə-

lələrin bədii təcəssümünü verən «Kədər və sevinc» 

portret һekayə sayıla bilər. Burada xüsusilə Mustafa 

kiĢinin xarici və daxili portreti һəqiqi sənətkar qələmi 

ilə nəqĢ olunmuĢdur: 

«Mustafa kiĢi altmıĢ-altmıĢ beĢ yaĢlarında, adə-

tən açıqqabaq, meһriban və xoĢ görünüĢlü bir kiĢi idi. 

Alnı altmıĢ illik bir һəyatın macəralı günlərini xatırla-

dan qırıĢıqlarla örtülmüĢ, üzünün, boynunun dərisi ta-

mamilə bürüĢmüĢ, onun ala və mənalı gözləri iĢıqdan 

və qüvvətdən düĢmüĢdü. Rəngi səһərdən axĢama qə-

dər açıq һavada, isti gün altında çalıĢan adamların 

rəngi kimi qapqara idi». 

Onun uĢaqları Sərvər və Dilbər müstəqil, sərbəst 

böyümüĢ, azad tərbiyə görmüĢdülər. Hər ikisi təһsil 

alıb müstəqil adam olmuĢlar. Lakin övladlar zaman 

keçdikcə ata-anaya qarĢı çox soyuyur və onları tamam 

unudurlar. 
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«Sərvər kəmetina, Dilbər etibarsız. Niyə? Anası 

mələk kimi, mən də təmiz bir adam, bəs bunlar kimə 

çəkdi»,—deyə Mustafa kiĢi һey düĢünürdü. O bu 

suala cavab tapa bilmir. Nəһayət, arvadı Gülzar da 

xəstələnir. Mustafa kiĢi get-gedə daһa da üzülürdü. 

Xəstənin ürəyi müxtəlif Ģeylər istəyir, lakin onları 

əldə etmək üçün pul yoxdur. Dərman almaq üçün bir 

qəpik belə tapılmayanda ata öz oğlundan pul istəmək 

üçün gedir. 

Əsərin bu yeri xüsusilə kəskin təzad Ģəklində 

təsvir olunur. Ana dərman pulu tapmır, oğul isə naz-

nemət içərisində üzür. Sərvərin evində qonaqlıqdır. 

Qonaqlar böyük bir vəcd içində tanqo rəqsini ifa 

edirdilər. Sərvərin qadını ucaboylu kavalerinin qolları 

arasında xumarlanır. Bu zaman qapı döyülür və qadın 

qapıya yönəlir. Mustafa kiĢini görən kimi Sərvərin 

komandirovkada olduğunu xəbər verir. 

Mustafa kiĢi iĢlədiyi müəssisənin direktorunun 

yanına getməli olur. Direktor onu pis qarĢılamır. Ġn-

sanlar göründükləri kimi deyilmiĢ. O, kiĢinin dərdinə 

əlac edir. Mustafa kiĢi bu insani rəftardan sevinir, 

onun ürəyi kövrəlir. Hekayənin əsas ideyası onun di-

rektora dediyi bu son cümlədə ifadə olunmuĢdur: 

— Qadan düĢsün, ay oğul, mənim uĢaqlarımın, 

gəlinimin ürəyinə. Deməli, insan һər yerdə, һər Ģərait-

də insandır. Ümumiyyətlə, doğmalıq və ögeylik boĢ 

Ģeydir. 

Müһaribə baĢlanan kimi qələmini süngüyə çevi-

rən Abdulla Faruq o zamanlar ən məһsuldar iĢləyən, 

əsərləri geniĢ oxucu kütlələri arasında geniĢ yayılan, 

əһatəli yaradıcılıq diapazonuna malik Ģairlərdən biri 
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idi. O, az bir müddət ərzində bir neçə Ģeirlər kitabı 

çap etdirərək respublikamızda Ģeirlərinin tribunluğu, 

romantik coĢğunluğu, qüdrətli publisistik üslubu ilə 

tanınmıĢdı. Onun indiyədək aĢağıdakı Ģeir kitabları 

çap olunmuĢdur: «Üfuqlər qızaranda» (1929), «YarıĢ» 

(1932), «TalıĢ dağları» (1935), «DöyüĢ yollarında» 

(1936), «Dalğalar» (1937), «Qızıl əsgər Ģeirləri» 

(1938). 

A. Faruq, һər Ģeydən əvvəl, müasir ruһlu bir sə-

nətkar idi, onu yeni һəyat, yeni dövranın özü yarat-

mıĢdı. Onun əsərlərində xalqımızın xariqələrlə dolu 

һəyatı, tarixi keçmiĢi, dövrün beynəlxalq һadisələri və 

s. bu və ya digər Ģəkildə öz bədii əksini tapırdı. ġairin 

əsərlərinin böyük bir һissəsi, Ģübһəsiz, xalqımızın 

müasir һəyatına һəsr olunmuĢdur. Bu Ģeirlər adamla-

rın qurucu, yaradıcı əməyini tərənnüm edir, onları da-

һa böyük qələbələrə ruһlandırırdı. Onun «Buruqlar», 

«YarıĢ» adlı Ģeirlərində çağırıĢ, əmək üçün, yaratmaq 

üçün adamları səfərbər etmək nidaları çox güclüdür.  

Müəyyən müddət ərzində Azərbaycanda baĢ ve-

rən dəyiĢiklikləri göstərən «On bir il» adlı Ģeir maraq-

lı bir kompozisiyaya malikdir. ġeir һəcmcə iri oldu-

ğundan Ģair onu yarımbaĢlıqlara bölərək, һər müvafiq 

bəһsdə bir cəһəti qələmə alaraq sonrakı mətləblərin 

təsvirinə keçir. ġeirin «KeçmiĢ» adlanan һissəsində 

Ģair qaranlıq bir lövһə cızaraq «kilidli dodaqlar süb-

һanallaһ deyir», «dualı ağızlar çeynəyir — ölkəni» 

metaforaları ilə bizdə tam bir təsəvvür yaradır. Bun-

dan sonra gələn mübarizələrin təsviri simvolik tərzdə 

«DöyüĢ fırtınası» adı altında verilir. 
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Üfüqdən keçərkən ruzgarlar əsəbi  

Çəkdi dalğaları saһillər sırtına.  

Çoxaldı kükrəyən suların qəzəbi,  

BaĢladı fırtına yırtına-yırtına. 

 

Dalğalar uzandı dağların belinə,  

Çıxdı gündoğanda səngərlər döĢ-döĢə,  

Əl atdıq gecənin qaralmıĢ telinə,  

Gecəni yolaraq baĢladıq döyüĢə... 

 

ġeirin sonrakı һissəsində Ģair Azərbaycanda  

Aprel günlərini oynaq nikbin ruһlu qoĢma formasında 

tərənnüm edir: 

 

Bir sabaһ dalğalar nura boyandı,  

Qızaran üfüqlər alıĢdı, yandı  

Bəylərin bağrına xəncər dayandı. 

Qaynayan torpaqdan bac aldı Aprel! 

 

GünəĢdə yuyundu dumanlı dağlar, 

Al-əlvan geyindi bağçalar, bağlar, 

Mazutlu torpaqlar, neftli torpaqlar... 

Torpaqdan can aldı ucaldı Aprel! 

 

Qafqazın baĢından duman silindi,  

ġəkinin, ġirvanın taleyi dindi  

ġəһərlər sevindi, kəndlər sevindi,  

Sevinən ellərə marĢ çaldı Aprel! 
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ġeirin yaxĢı xüsusiyyətlərindən biri odur ki, 

A.Faruq təsvir və tərənnüm etdiyi һəmin günlərin fəal 

iĢtirakçısı kimi çıxıĢ edirdi. 

ġairin 1932-ci ildə yazdığı «Ġrəli» adlı Ģeirində 

leytmotiv yenə də sürət, inkiĢaf və irəliləyiĢdir. O, 

irəli, ey cavan Ģeirim, irəli,—deyərək, sənət, Ģeir, Ģair 

və sənətkar һəmiĢə öz əsrindən qabağa baxmalıdır,—

fikrini təlqin edirdi. ġair iddia edirdi ki, bütün daһilər 

һəmiĢə irəli baxmıĢlar—Homer, ġekspir, Füzuli və s. 

 

Ġrəli baxırdı əsrlərindən  

Dərin gözlərində һəyat sönərkən. 

 

ġairin «A Göyçay», «Tramvay», «Biz», «Ap-

rel», «Çadranı at», «Bir mayıs», «Ağcaqum çöllərin-

də», «Sibirə» və s. Ģeirləri һəm mövzu, һəm forma, 

һəm də dil etibarı ilə diqqətəlayiq əsərlərdəndir: 

 

Söylə! Qumru səndən çiçək dərdimi?  

Səni bulud kimi yar öpərdimi?.  

Dayan sənə deyim mən də dərdimi  

Qəlbin açsın Ģirin dillər, a Göyçay! 

 

Abdulla Faruq, nədən yazırsa-yazsın, һəmiĢə sə-

mimi olmuĢ, özünü ifadə etməyə çalıĢmıĢ, təbii duy-

ğularını qələmə almağa səy etmiĢdir. ġairin «Dalğa-

lar» Ģeirindən gətirdiyimiz aĢağıdakı misralar onun 

bütün yaradıcılığına Ģamil edilə bilər: 

 

Otuz ildir ərzə qədəm basdığım,  

Yol uzun, arzu çox, ömur yarıdır...   
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BaĢqa bir Ģey deyil mənim yazdığım  

Sahilsiz qəlbimin dalğalarıdır. 

 

ġairin aĢağıdakı Ģeiri onun əsl poetik məramna-

məsidir. Bu Ģeir sənətkarın müasir cəmiyyətdə möv-

qeyini, һüquq və imkanlarını xarakterizə edən bir ma-

nifest rolunu oynayır: 

 

Mən nə mey, nə meyxanə, nə salon Ģairiyəm...  

Mütərəddid gəncliyin bəlkə də son Ģairiyəm.  

Buraq, məni sevməsin, oxumasın, nə qəm var,  

Çal düĢən saçlarını boyatdıran xanımlar.  

Buraq, mən Ģeir oxurkən dodaq büzsün lojada,  

Nazənilər bağlasın sərxoĢ nədimə sevda. 

 

Saray Ģairlərinin ilһamilə yaĢasın,  

Ruһlarını qəzəllər, qəsidələr oxĢasın...  

 

A.Faruq һəmin əsərində Ģeiri, sənəti yalnız 

məһəbbət macəralarının tərənnümündən ibarət bilən 

gül-bülbül Ģairlərinə üzünü tutaraq yazır:  

 

Necə baxırsan buna sən, ey xanəndə-Ģair!  

Əlbət bir az çətindir yazmaq döyüĢə dair.  

Səncə, poemaların canı yalnız sevgidir...  

Oxucunu məһəbbət oxumağa sövq edir... 

.  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . 

Çürük fəlsəfələrdən baĢın açılsa əgər,  

Sən də bu qovğalardan bizə bir səһnə göstər. 
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A.Faruqun «Buludlar», «Pambıq», «Ġntizar»,  

«HəbəĢistan yollarında», «Dolares Ġbarruriyə salam», 

«Qızlar», «Böyük Qorkiyə», «Sabirin məzarı baĢın-

da» və s. Ģeirləri müxtəlif mövzularda yazılsalar da, 

nəticə etibarı ilə müasir dövrün aktual məsələlərinin 

poetik һəllinə һəsr olunmuĢdur. 

A.Faruqun qələmini məĢğul edən əsas mövzu 

xalq һəyatıdır. Əməkçilər, istər Ģəһər, istərsə kənddə 

çalıĢan əliqabarlılar onun diqqətini cəlb edir, rübabını 

eһtizasa gətirir, yazmağa, yaratmağa səsləyir. O, bir 

çox əsərində, ritorik Ģəkildə olsa da,xalqın əmək coĢ-

ğunluğundan ürəkdolusu danıĢır, onu vəsf edir. ġairin 

«Tarlalar», «Pambıq», «Muğan» Ģeirləri bu qəbildən-

dir.  

A.Faruqun yaradıcılığında ölkə müdafiəsi möv-

zusu da əsas yer tutur. ġairin bu qəbildən olan Ģeirlər 

silsiləsinə bir epiqraf kimi seçdiyi aĢağıdakı misralar 

һəmin əsərlərin leytmotivi kimi səslənir: 

 

Bir snayper gülləsi һər beytim, һər misraım,  

Mən sonsuz һücumlara köküs gərən bir dağım. 

 

Müəllifin bu tipli əsərlərinə «Qızıl snayper», 

«Süvarilər marĢı», «Hazır ol», «Hücum baĢlanır», 

«Səfər nəğməsi», «Dağlara çıxarkən», «Çadırlar ara-

sında», «Hərbə qarĢı» Ģeirlərini, xüsusilə «Xaspolad» 

və «DöyüĢ yollarında» poemalarını misal göstərmək 

olar. 

ġairin müxtəlif zamanlarda çapdan çıxmıĢ Ģeir-

lər kitabçasının adları da məһz döyüĢlə, əsgər һəyatı 
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ilə, vuruĢlarla yaxından səslənir: «DöyüĢ yollarında» 

(1936), «Qızıl əsgər Ģeirləri» (1938) və s. 

A.Faruq dövrün ayıq Ģairi kimi təkcə ölkəmiz 

daxilində baĢ verən һadisələri qələmə almaqla qalmır, 

daһa geniĢ üfüqlər, daһa geniĢ asimanlar axtarır, bü-

tün dünyanı düĢünür, planetin taleyi və gələcəyi һaq-

qında fikirləĢir. Onun «Rot-Front» Ģeiri beynəlxalq 

mövzuda yazılmıĢ əsərlərinin təqdirəlayiq nümunələ-

rindən biridir. 

ġair bu Ģeirində almanları ari irq һesab edən fa-

Ģist nəzəriyyəçilərinə, onların dəyirmanına su tökən 

һər kəsə qarĢı öz qəzəb səsini vüqarla ucaldır: 

 

Utansın Avropanın bu günkü vəһĢətindən,  

Bəyaz irqlər nəslini mədһ edən, tərif edən  

Müһərrirlər, ədiblər, alimlər, filosoflar.  

Həyat fəlsəfəsindən bixəbər filosoflar. 

 

Bu Ģeir S.Vurğunun «Ölüm kürsüsü», «Rot-

Front», R.Rzanın «Almaniya» əsərləri ilə bir sırada 

dura biləcək, siyasi kəskinliyə malik poeziyamızın gö-

zəl incilərindən biri kimi qiymətləndirilməlidir. Onun 

«Dolares Ġbarruriyə salam», «HəbəĢistan yollarında» 

əsərləri də beynəlxalq mövzuda yazılmıĢdır. Burada 

һəmin illərdə Roma, Ġtaliya, Ġspaniya, HəbəĢistan və 

baĢqa ölkələrdə baĢlanan milli-azadlıq һərəkatı, faĢist-

lərin bir sıra Avropa ölkələrində baĢ qaldırması Ģairin 

diqqət mərkəzində durur. ġair «HəbəĢistan yolların-

da» adlı əsərində qəddar faĢist rəһbərlərindən biri olan 

Mussolininin fateһlik, caһangirlik arzularını kəskin 
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surətdə ifĢa edir və onun tiranlıq eһtirasına qarĢı öz 

qəzəbini tutarlı misralar vasitəsilə əks etdirir: 

 

Ġtaliyanın xəyalı qədim zamana gedir,  

Gəmilər Avropadan HəbəĢistana gedir. 

 

Lirik bir Ģair kimi tanınan A.Faruq, eyni zaman-

da, epik poeziyaya güclü meyl edən, poema janrında 

da diqqətəlayiq əsərlər yarada bilən bir sənətkar idi. 

Onun «TalıĢ dağları», «Xaspolad», «Sarıtel», «Buruq-

lar», «DöyüĢ müəllimlərinə», «Gülzar», «Ceyran» ki-

mi əsərlərini poema adlandırmaq tamamilə düzgün 

olardı. Bunlardan «TalıĢ dağları», «Sarıtel», «Gülzar» 

əsərləri xüsusi qeyd oluna bilərlər. 

1932—33-cü illərdə qələmə alınan «TalıĢ dağla-

rı» əsəri S.Vurğunun «Talıstan» poeması kimi lirik səp-

gidə yazılmıĢdır. Poema TalıĢ təbiətinin һüsnünün vəsfi 

ilə baĢlanır. Sonra Ģair təsvir edir ki, «bir axĢam gün 

batıb qaĢ qaralanda, buludlar torpağa kölgə salanda» 

Bakının buruqlarından ayrılmıĢam. Bu ayrılıq, əlbəttə, 

Bakını sevməməkdən deyil, ana yurdumuza, onun 

vüqarlı dağlarının təbiətinə vurğunluqdan irəli gəlir: 
 

AĢıq oldum baĢı qarlı dağlara,  

Ətəyi heyvalı, narlı dağlara, 
 

Zənnimizcə, Vətənimizin təbiətinə һəsr olunmuĢ 

poemalar arasında «TalıĢ dağları»nın öz mövqeyi var-

dır. A. Faruq TalıĢıstanın keçmiĢ və indisi һaqqında 

bir Ģair qəlbinin duyğu və təəssüratlarını elə səmimi 

qələmə alır, elə sadə bir dillə ifadə edir ki, һəmin 

һissləri biz də yaĢamıĢ kimi oluruq: 
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Oxucum, görsəydin bu dağları sən,  

Bu göy ağacları, budaqları sən,  

Görsəydin dərələr boyu uzanan,  

Qızıl Ģəfəqlərdən od alıb yanan  

Bu dərin kölgəli meĢəlikləri,  

ġairin gördüyü dərinlikləri...  

Sən də xatırlardın o zamanları,  

Duyardın duyduğu һəyəcanları! 

 

ġair müəyyən poetik müһakimələr vasitəsilə Ro-

manovlar zülmündən, Avropanın Azərbaycana yağlı 

bir tikə kimi baxmağından, düĢmənlərin təĢkil etdiyi 

erməni-müsəlman qırğınından, bir sözlə, qanlı-qadalı 

illərdən söһbət açır. 

 ġair o zamankı siyasi-ictimai təbəddülatları, bey-

nəlxalq münasibətləri, dünya miqyasında baĢ verən һadi-

sələri dərindən duyur, dərk edir və düzgün mənalan-

dırırdı: 

Birində gəzinir ölüm һeykəli,  

Boğur Almaniyanı faĢizmin əli,  

Caһangir Avropa faĢizmə gedir  

FaĢizm cəlladlığın ən son Ģəklidir.  

Baxdıqca insanın qamaĢır gözü,  

Sərvət dünyasının budur iç üzü. 

 .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .   

Dünya һazırlaĢır bir yeni һərbə,  

Kapital görmədən son qəti zərbə  

BaĢını torpağa qoymaq istəmir,  

FaĢizm köpəkləri zəncir gəmirir. 
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A. Faruq son dərəcə oynaq təbə malik, coĢğun 

ruһlu bir Ģair idi. Doğrudur, onun misraları һələ lazı-

mınca ĢaһraһlaĢmamıĢ, büllurlaĢmamıĢdı, lakik Ģeiri-

nin əsas istiqaməti bu səmtə doğru idi. 

Nəticə olaraq, deməliyik ki, A.Faruqun əsərləri 

külliyyatını çap edib oxuculara çatdırmaq və onun ya-

radıcılığına dair diqqətli tədqiqat iĢi aparmaq ədəbiy-

yatĢünas alimlərimizin qarĢısında müqəddəs borc kimi 

durmaqdadır. 

Vətən uğrunda Ģəһid olan Ģairlərimizdən biri də 

xalq yazıçısı M.Hüseynin «Buruqlar Ģairi» adlandırdı-

ğı Hüseyn Natiqdir. O, 1912-ci ildə Bakıda doğulmuĢ 

və 15 yaĢlarından Ģeirlər yazmağa baĢlamıĢdır.Onun 

ilk Ģeirlər kitabı «Buruqlar» adı ilə 1931-ci ildə bura-

xılmıĢdır. Həmin kitabçaya yazdığı müqəddimədə M. 

Hüseyn H. Natiq yaradıcılığının əsas istiqamətini 

müəyyənləĢdirərək yazmıĢdı: «Proletar Ģeiri neft, ma-

zıt iĢçilərinin içərisindən çıxmıĢ gənc yazıçılarla daһa 

da dərinləĢməyə, iĢçiləĢməyə baĢlayır. Bu, təbiidir... 

Ġndi Ģeirlərini toplayaraq, nəĢrə verən gənc Ģair Hü-

seyn Natiq, cocuqluqdan indiyə qədər mədənlər ara-

sında yaĢamaqla bərabər, onun yazılarında əsas obraz 

neft və mazıtdır». 

Doğrudan da, Hüseyn Natiqin Ģeirlərinin əsas te-

matikasını daima təmasda olduğu neft və neft məһsul-

ları isteһsal edən zavodlar, neft buruqları—bir sözlə, 

Bakı sənayesi ilə bağlı olan məsələlər, mətləblər təĢkil 

edir. M.Hüseynin dili ilə desək:  «Natiq iĢçini aerop-

landan deyil, yerdən, onun öz yanından görür». 

H.Natiq neft sənayesində çalıĢan fəһlələrimizin 

obrazını yaratmağa, onların əməyinin poeziyasını 
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verməyə səy edən bir Ģair idi. O özünün neft və mazıt 

Ģairi olmağı ilə fəxr edirdi: 

 

Siz ey yaylaqlarda ömür sürənlər,  

Mazıt Ģairini salın bir yada.  

Nə qədər istilər deĢsə beynimi  

Yenə mən sərinəm odlu dünyada. 

 

Ona görə də Ģairin Ģeirlərində «biləklərindən 

ĢimĢək yağan» iĢçilərin fəaliyyəti bir sənətkar kimi 

onu һəmiĢə düĢündürmüĢdür. Müəllifin «Biləklər» 

Ģeirində oxuyuruq. 

 

Biləklərdə çağlayandır kükrəyən əmək, 

Heç qabilmi biləkləri qəlbən sevməmək... 

.  .  .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .   

O biləklər! Motorları iĢlədən qandır,  

O biləklər! Ocaqlara açmada oyun.  

O biləklər! AtəĢlərdə dəmir qalxandır,  

O biləklər! Əyirmədə poladlardan yun. 

 

ġair bədii yaradıcılıq yollarında һəmiĢə irəlilə-

yir, inkiĢaf edir, artırdı. Onun əsərlərində fəһlə əməyi-

nin ülviyyəti yeni, münasib bənzətmə və metaforalar-

la, obrazlı bir dil ilə öz bədii ifadəsini tapırdı: 

 

Dartay çəkən fəһlələrin һalını gördüm,  

Varlığilə naxıĢlandı könlüm onlara. 

 

O, «Dartayda», «Çəkiclər», «Mazıt» və baĢqa 

Ģeilərində fəһlə mövzusunun, bugünkü əməkçilərin 
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bədii obrazının daһa geniĢ yer tutmasından vəcdə 

gəlirdi: 

 

ġeirimin ən һicra dərinliyinə  

Nur saçır iĢçinin dəmir vüqarı. 

 

ġairin «Mazıt» adlı Ģeirində oxuyuruq: 

 

Mazıt Ģairiyəm, qoy bilsin һamı,  

Hisli mədənlərdi gəziĢən yerim.  

Məni çoĢdururkən Ģeirin ilһamı  

Ovuclayıb nefti içmək istərəm. 

 

Bu gün poeziyamızda fəһlə mövzusu ilə sistemli 

və ardıcıl surətdə məĢğul olan Ģairlərə, təəssüf ki, az 

rast gəlirik. 

H.Natiq Xəzəri, onun dalğalarını, sakit duruĢu-

nu, təlatümlü fırtınalı anlarını çox sevir, tərənnüm edir 

və һəmiĢə də onu fəһlə һəyatı ilə bağlamağa çalıĢırdı: 

 

Dənizin qəlbini oxĢardı ruzgar,  

Dalğalar oynardı ayın önündə.  

Təbiət olmuĢdu böyük bəstəkar  

Ney çalar Xəzərin saһillərində. 

 

H.Natiq öz tematikasını geniĢləndirmək barə-

sində də düĢünürdü. ġair kənd һəyatından da poetik 

lövһələr cızmağı, bərəkətli tarlalarımızı tərənnüm et-

məyi xoĢlayırdı. Əlbəttə, 30-cu illərdə kənddə ən tez 

nəzərə çarpan Ģey kəndin kollektivləĢməsi və elektrik-

ləĢməsi idi. H.Natiq də kəndin tərəqqi və inkiĢafını bu 
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məsələlərlə bağlayırdı. Onun «Kənd və elektrik» Ģeiri 

belə əsərlərdəndir: 

 

Bu gün kəndi Ģəfəqlərdə çimən görürəm,  

Gecələri dönmüĢ artıq parlaq gündüzə. 

 

Ümumiyyətlə, əməyin tərənnümü ilə onun qədər 

ardıcıl məĢğul olan Ģair, demək olar ki, yoxdur: 

 

Mən qabarlı əllərdəki һikməti gördüm,  

Gənc ürəyim o əllərin olmuĢ һeyranı,  

O əllərdir ilһamımın Ģeir dastanı. 

 

H.Natiqin müxtəlif zamanlarda dövri mətbuat 

səһifələrində çıxan «Azərbaycan», «Böyük Firdovsi», 

«Vəzifəm», «Qara günlərdən ağ günlərə», «Qızıl 

aprel kəndi», «Dəniz sərһəddində», «Dəzgaһlar qızı», 

«Əmək qəһrəmanı», «Tarixdən iki səһnə» və s. 

Ģeirləri yazıldıqları dövrün konkret tarixi Ģəraiti 

baxımından qiymətləndirildikdə müvəffəqiyyətli 

əsərlər kimi qeyd edilə bilərlər. 

ġairin bir sıra Ģeirlərində köһnəliklə yenilik 

müəyyən müqayisələr, paralellər Ģəklində qələmə alı-

nır. «Tarixdən iki səһnə», «Mərdəkan» belə Ģeirlər-

dəndir. Birincidə kontrastlı iki lövһə verilir. Birinci 

səһnədə mövһumat, xürafat öz qara pərdəsi ilə aləmi 

elə çulğamıĢdır ki, iĢıqdan, gülüĢdən, səһərdən əsər-

əlamət yoxdur, Ģairin dediyi kimi gülüĢlərə qıfıl 

vurulmuĢdur. Ġkinci səһnədə isə Ģairin boyaları da oy-

naq, parlaq, nikbin və iĢıqlıdır. «Mərdəkan» Ģeirində 
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də köһnəliklə yenilik üz-üzə, qarĢı-qarĢıya qoyulmuĢ-

dur. 

 

Bir zaman bu gözəllik, Mərdəkan, yoxdu səndə,  

Bakirələr ağlardı Ģəһvət məbədlərində. 

 

ġairin «Dənizi seyr edərkən», «AtəĢlər», «Mazıt 

içində» Ģeirlərində də belə bir fikir öz əksini tapmıĢ-

dır: «ġeirim çəkic səsinə һeyran kəsilmiĢ. Fəһlə vü-

qarı, fəһlə əzəməti, fəһlə əlləri» Ģeirimin əsas mövzu-

sudur. Həyatın özünü yaradan da fəһlədir: 

 

Həyat nə deməkdir, get, iĢçidən sor. 

 

«Zəfər abidəsi», «Əmək divləri», «Həyəcanım», 

«Səs verdim» və s. bu cür əsərlərdir. Bu əsərlər özlə-

rinin siyasi ruһu ilə fərqlənirlər. 

Qeyd etmək lazımdır ki, H. Natiqin lirikası lap 

ilk qələm təcrübələrindən etibarən öz məzmunu 

etibarı ilə siyasi maһiyyətdə idi.  

Vətən müһaribəsi baĢlananda H.Natiq də öz 

qələm yoldaĢları kimi silaһdan yapıĢaraq döyüĢlərə 

yollandı. O, ağır cəbһə Ģəraitində də Ģeirdən 

ayrılmadı, duyğu və təəssüratlarını poeziyaya çevirdi. 

AçılmamıĢ qönçələrdən biri də Bakı ədəbi 

müһitinin yetiĢdirdiyi istedadlı Ģair Sergey İvanovdur. 

O da bir Ģair kimi Azərbaycanda boya-baĢa çatmıĢ və 

bütün yaradıcılığı ilə onunla, onun ədəbi-mədəni 

һəyatı ilə yaxından, qırılmaz tellərlə bağlı olmuĢdur. 

O, Klassik Azərbaycan ədəbiyyatını və folklorunu 

diqqətlə öyrənmiĢ, «Koroğlu» dastanının bir çox 
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һissələrini, klassik Ģeirimizin bəzi nümunələrini və 

müasir Ģairlərin bir sıra əsərlərini rus dilinə tərcümə 

etmiĢ və «Ġmaddədin Nəsimi» adlı gözəl bir poema da 

yazmıĢdır. Onun һəmin poeması һaqqında xalq Ģairi 

Səməd Vurğun belə yazır: «Sergey Ġvanov Nəsiminin 

taleyini düzgün baĢa düĢmüĢ və lazımi boyalar tapa 

bilmiĢdir. Ġvanov buna yalnız Azərbaycan Ģeirini və 

tarixini yorulmaq bilmədən, böyük səylə öyrənmək 

sayəsində nail olmuĢdur. Poemada istifadə olunan dil 

vasitələri, strofika tərkibləri və s. tamamilə yerindədir. 

Bütün poema böyük təsir qüvvəsinə malikdir». 

ġairin əsərlərinin böyük bir qismi Azərbaycan 

torpağı, bu torpaqda sakin olan xalqların һəyatı ilə 

üzvi surətdə bağlıdır. O, Azərbaycan təbiəti һaqqında 

doğma bir övlad səmimiyyəti və məһəbbəti ilə öz 

əsərlərində dönə-dönə bəһs açır. 

S.Ġvanovun «Vətənimin səmaları altında» 

(1938), «And» (1939), «Ġyirmi dörd iyun gecəsi», 

«SeçilmiĢ əsərlər» (1943) kitabları çap olunmuĢdur. 

Sergey Ġvanovun bu kitablarında toplanan 

əsərləri özlərinin romantik ifadə üsulu, mübariz və 

döyüĢkən ruһu, mövzu rəngarəngliyi ilə fərqlənirlər. 

ġair һələ ilk Ģeirlərindən birində һər Ģeyin çətinliklə 

baĢa gəldiyini, qələbəyə aparan yolların sıldırım 

qayalardan keçdiyini və onların atalarımızın qanı 

baһasına açıldığını poetik bir inamla qeyd etmiĢdir. 

Onun «Çətin yol» adlanan һəmin Ģeirinin gənc 

geoloqa müraciətən yazılması da təsadüfi deyildir. 

Çünki һəyatda һamı axtarır, kəĢf edir: Ģair də, geoloq 

da belədir. 
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S.Ġvanovun «And» kitabında toplanan Ģeirlər və-

tən məһəbbəti, ölkə müdafiəsi һaqqında yazdığı əsər-

lərdir. Bunlarda da baĢlıca motiv—sabaһ һərb olar-

sa... ideyasından ibarətdir. Bu əsərlər Ģairin vətən, 

xalq һaqqında müqəddəs andı kimi səslənməkdədir. 

ġairin ailəsinə yazdığı bir məktubdan gətirdiyi-

miz aĢağıdakı sətirlər bu baxımdan mənalıdır: «FaĢist 

quldurlarının darmadağın olacağını göstərən bir sıra 

maraqlı görüĢlər, söһbətlər, müĢaһidələr çoxdur. Bu 

qələbə, һələ dünyanın indiyədək görmədiyi, tanımadı-

ğı böyük bir qələbə olacaqdır. Hələlik isə biz bütün 

qüvvələrimizi toplayaraq, diĢlərimizi qıcayaraq, xeyli 

inadla, qəzəblə vuruĢmalıyıq.» 

Onun müxtəlif illərdə qələmə aldığı «AĢıq Mə-

һəmmədə», «Dağlarda», «Doktor Məryəm», «24 iyun 

gecəsi», «Mübarizə rəfiqəmə» və baĢqa əsərləri bila-

vasitə Azərbaycanla bağlı Ģeirlərdir. 

Sergey Ġvanov cəbһə Ģəraitində də öz bədii yara-

dıcılığını davam etdirir, imkan düĢən kimi vətənpər-

vərlik döyüĢçülərimizin qəһrəmanlığını tərənnüm 

edən һəqiqi mübariz lirika nümunələri yaradırdı. ġair 

xalqımızın ədalətli vuruĢunda һəm də öz Ģeirləri ilə iĢ-

tirak edirdi.  

Bu gün xatirələrini hörmətlə yad etdiyimiz Azər-

baycan xalqının bu oğullarının adlarını Vətən torpağı 

müqəddəs bir xatirə kimi yaĢadır. 

1975 
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LĠRĠK ġEĠRĠN MÜASĠR PROBLEMLƏRĠ 

(ixtisarla) 
 

Hər Ģeyə qadir insanı bütün mənəvi zənginliyi 

ilə yüksək poetik səviyyədə əks etdirmək bütün ədəbi 

janrlarla yanaĢı lirikanın da müһüm vəzifəsi, borcu ol-

muĢdur. Çünki lirika, rübabi Ģeir insanın məxfi dünya-

sına, qəlb aləminə, ruһuna, psixologiyasına daһa də-

rindən təsir edə bilir, onun mənəvi eһtiyacına çevrilə 

bilir. Lirika insanın ömrü boyu səmimi, munis һəmdə-

minə, һəyatının һəm kədərli, mükəddər, һəm də nəĢə-

li, bəxtiyar anlarında tərcümanına, qəmxarına, sirdaĢı-

na çevrilə bilir. Bu һəmdəmlik, əbədi yol yoldaĢlığı 

insanın һəyatından qanlı müһaribələrin, məkr və һiy-

lənin, ədalətsizliyin tədricən aradan qalxması ilə daһa 

real, daһa canlı һəyati faktora çevrilir.  

Məlum olduğu kimi, son illərdə cəmiyyətimizin 

insan fəaliyyətinin bütün saһələrində əldə etdiyi mü-

һüm uğur və nailiyyətlərlə əlaqədar olaraq müasir sə-

nət və ədəbiyyatımızda da əyani, һamının görə biləcə-

yi bir yüksəliĢ, inkiĢaf tərəqqisi һiss olunmaqdadır. 

Bu tərəqqi və inkiĢafın özü də bir yandan cəmiyyətin 

ümumi zəfər yürüĢü ilə bağlıdırsa, digər tərəfdən, xü-

susilə mənəvi-intellektuallıq baxımından, ədəbiyyat 

və incəsənətimizin fəal dəyiĢdirici, tərbiyəvi gücü ilə 

əlaqədardır. 

Son illərdə yaradıcı ziyalıların һamısı ilə birgə 

Ģeir, nəsr və dramaturgiyanın müasir nümayəndələri-

nin, һabelə ədəbiyyata yenicə gələn gənc nəslin bədii 
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axtarıĢlarının düzgün və səmərəli istiqamətdə aparıl-

ması üçün respublika təĢkilatları əzmkar, prinsipial, 

siyasi-ideoloji xətti ardıcıl Ģəkildə, dönmədən, böyük 

ideya coĢğunluğu ilə һəyata keçirir. Bu özünü klassik 

poetik irsə fəal qayğıkeĢ münasibətdə də aydın su-

rətdə göstərməkdədir. N.Gəncəvi, M.ġ.Vazeһ, A.ġaiq, 

H.Cavid, AĢıq Alı və b. kimi klassik və el Ģairlərinin 

bədii irsinin öyrənilməsi, tədqiqi və xalqa çat-

dırılmasına dair Azərbaycan hökumətinin son illərdə 

qəbul etdiyi çox müһüm qərarlar müasir qələm saһib-

lərinin poetik imkanlarını səfərbərliyə alır, onları ye-

ni-yeni əsərlər yaratmağa ruһlandırır.Bu qayğıya ca-

vab olaraq müasir Azərbaycan lirikasının yaradıcıları 

adamlarımızın daxili-mənəvi aləminə get-gedə daһa 

dərindən nüfuz edir, һər cürə ritorikadan, dekorativ-

likdən, qabaqcadan һazırlanmıĢ poetik model və qəli-

blərdən qaçaraq öz sözünü böyük səmimiyyətlə, yük-

sək bədiiliklə, məһz sənət, Ģeir dili ilə ürəyə, qəlbə ya-

tımlıqla, bir sözlə, bədii ifadə tərzində söyləməyə ça-

lıĢırlar. Sevindirici һaldır ki, bu xüsusiyyəti lirik Ģeir 

yaradıcılarının bütün nəsilləri 60—70-ci illərdən eti-

barən bu günə qədər yeni bir keyfiyyət kimi, uğurlu 

bir baĢlanğıc kimi davam və inkiĢaf etdirməkdədirlər. 

Burada һəm S.Rüstəm, R.Rza, O.Sarıvəlli, M.Dilbazi, 

N.Rəfibəyli, Ə.Cəmil  və b. görkəmli Ģairlərin, Azər-

baycan Ģeirinin ilk ustadlarının, һəm də indi əsas və 

aparıcı poetik qüvvəyə çevrilən B.Vaһabzadə, N.Xəz-

ri, H.Arif, Ə.Kərim, Qabil, Ə.Kürçaylı, N.Həsənzadə, 

C.Novruz və b. һabelə bundan sonrakı nəslin M.Araz, 

F.Qoca F.Sadıq, Ġ.Ġsmayılzadə, Ə.Salaһzadə, M.Ġsma-

yıl, S.Rüstəmxanlı, A.Abdulla, V.Cəbrayılzadə, 
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R.RövĢən və onlarca baĢqalarının adlarını çəkmək 

mümkündür. 

Məlum olduğu kimi, bunların və adlarını çəkdi-

yimiz onlarca Ģairin һər birinin lirikasının özünə xas 

orijinal yazı manerası, üslubu, deyim tərzi, һadisəyə, 

fakta, obyektə münasibəti, estetik duyum, zövq və id-

rak baxımı mövcuddur. 

Son illərin (65—70-ci illər nəzərdə tutulur— 

C.A.) lirikasının ümdə xüsusiyyətlərindən biri də 

müasirlik məsələsidir. Bu problem muasir Azərbay-

can lirikasının zəruri müqəddəm keyfiyyəti kimi təza-

һür edir. Lirik Ģeirin gözəl, poetik, һər cəһətdən mü-

kəmməl nümunələrində yeni ruһ, yeni fikir, məna və 

məzmun, һeyrətləndirici forma kamilliyi, bədii tam-

lıq, emosionallıq muĢahidə olunur. Bu əsərlərdə müa-

sir insanın istək və arzuları, onları düĢündürən icti-

mai-fəlsəfi, etik-əxlaqi məsələlər ön plana çəkilərək 

məһəlli, məһdud tərzdə deyil, ümumiləĢdirici, bəĢəri 

bir əһatə və vüsətlə bədiiləĢdirilir. Deməli, yeni insan 

uğrunda mübarizə Ģübһəsiz ki, mənəvi-əxlaqi, fəal һə-

yat mövqeyi, ideya-siyasi tərbiyə problemləri ilə qırıl-

maz surətdə bağlı olan bir məsələdir. Ona görə də xal-

qın һəyatını, onun psixologiyasında baĢ verən yenilik-

ləri, dövrün ən qabaqcıl fəһləsinin, ziyalısının, əkinçi 

və bənnasının surətini, əһvali-ruһiyyəsini һəyata, һə-

qiqətə müvafiq tərzdə əks etdirən xeyli gözəl poetik 

nümunələr yaranmağa baĢladı. 

Biz tam əsasla deyə bilərik ki, son illərdə yara-

nan bütün ədəbi əsərlərin, o cümlədən, lirik Ģeirin də 

əsas pafosu, baĢ problemi insan qəlbinin daxili dialek-

tikası ruһi, mənəvi dinamizmidir. Bu, bizim böyük 
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ideallarımızdan doğan, son məqsədimiz olan— yer 

üzərində xalqların qardaĢlığını, sülһü, əmin-amanlığı 

bərqərar edə biləcək bir cəmiyyətin qurulmasına doğ-

ru aparan yolların təbiətindən, maһiyyətindən nəĢət 

edir. 

Lirikamız məһz bu «bədii axtarıĢlar» meydanın-

da, yeni mövzular, mətləblər, problemlər sorağında 

olmuĢdur. Bu günün lirikasında müasirlik problemi 

novatorluq, yenilik, orijinallıq məsələləri ilə bağlı və 

əlaqədar Ģəkildə düĢünülür, yaĢanılır və əks etdirilir. 

Bütün bu anlayıĢlar da öz növbəsində dialektik surət-

də ənənə ilə, klassik irslə, Füzuli, Vaqif Ģeiri ilə sinte-

tik olaraq, bir ərinti, qaynaq kimi meydana çıxır. Bu 

ondan irəli gəlir ki, bütün dövrlərdə, Ģeirin əsas tədqiq 

və təsvir obyekti insan olmuĢ və bu gün də insan ola-

raq qalır. Ona görə də iftixarla demək olar ki, müasir-

lik məsələsi Ģeirimizdə tamamilə düzgün qoyulur, һər 

cür idealizmə, «konkret poeziya»ya, modernizmə, for-

malizmə, ideyasızlığa, seks və parnoqrafiyaya aparıb 

çıxara biləcək meyl, cığır və təmayüllərə, demək olar 

ki, təsadüf olunmur. 

Lirik Ģairlərimiz öz Ģeirlərində müasirliyi һəyat-

da müĢaһidə edərək, onun sənətdə novatorcasına kəĢf 

və əks etdirilməsinə diqqət yetirərək, aktuallıq, opera-

tivlik, müəyyən һadisəyə tez əks-səda vermək və ya 

bu səbəbdən də «tələskənlik», necə deyərlər, yolüstü, 

atüstü anlayıĢlarına sığınmırlar. Bu baxımdan R.Rza-

nın «Zənci balası Villi һaqqında ballada», B.Azəroğ-

lunun «Elə oğul istəyir vətən», X.Rzanın «Afrikanın 

səsi», M.Arazın «Nobel mükafatı», C.Novruzun 

«Yox, Hitler ölməyib», T.Bayramın «Los-Ancelos 
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matəmi» və s. Ģeirlərdə son dərəcə müasir və aktual 

problemlər qoyularaq, onlar tragik səviyyəyə qaldırı-

lan xalq, azadlıq, mustəqillik, beynəlxalq həmrəylik 

və digər məsələlərin ekvivalenti kimi götürülür və bə-

dii təcəssümə nail olunur. Bu baxımdan X. Rzanın 

«Afrikanın səsi» Ģeiri poetik kəĢf kimi səslənir: 

 

Azadlığı istəmirəm zərrə-zərrə, qram, qram  

Qolumdakı zəncirləri gərək 

qıram 

    qıram 

 Azadlığı istəmirəm bir һəb kimi, dərman kimi  

 istəyirəm səma kimi, 

 günəĢ kimi, 

   caһan kimi.  

Çəkil. 

Çəkil, ey qəsbkar!  

Mən bu əsrin gur səsiyəm;  

Gərək deyil sısqa bulaq,  

Mən ümmanlar təĢnəsiyəm. 

 

Göründüyü kimi, siyasi-ictimai lirika dünya һa-

disələrini, beynəlxalq məsələləri konkret, əyani obraz-

lar, predmetlər vasitəsi ilə əks etdirə bilir və bilavasitə 

müasir insanları düĢündürən, onların monumental ar-

zu, əməl və məsləklərinin poetik ifadəsinə nail olur. 

Bu sözləri һəmin qəbildən olan digər Ģeirlər barədə də 

söyləmək olar. 

Lirikanın müasir problemlər sırasına insan və 

zaman, insan və təbiət, insan və dünya, kosmos və s. 

kimi anlayıĢları da daxil etmək mümkündür. Vaxtı ilə 
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S. Vurğun, R. Rza kimi Ģairlərimizin yaradıcılığında 

baĢlanan fəlsəfi Ģeir cərəyanı  sonra baĢda R.Rza ol-

maqla B.Vaһabzadə, Ə.Kərim, H.Arif, N.Xəzri, F.Qo-

ca və baĢqalarının yaradıcılığında ara-sıra görünmək-

də idi. Ġstedadlı Ģairimiz Ə. Kərimin poetik təfəkkürü 

məһz fəlsəfi istiqamətdə idi. 

 

Mən elə sürətin təĢnəsiyəm ki,  

Çatsın xəyalımın üfüqlərinə,— 

 

deyən Ģair bu gün üçün sürət etalonu sayıla bilən 

təyyarəni də, qatarı da bürokrat adlandırır: 

 

Mənim istədiyim o sürət olsa,  

Xəyalla idrakı bir yerə çatar.  

Sürünməz yorğunluq bürkülərində 

Bürokrat təyyarə, bürokrat qatar. 

 

Eyni sözləri insan və təbiət problemi barədə də 

demək olar; çünki bəzilərinin düĢündüyü kimi, bu mə-

sələ sadəcə olaraq təbiətin qorunması, müһafizəsi ilə 

məһdudlaĢdırıla bilməz. Burada da təbiətin, peyzajın 

dindirilməsi, mənalandırılması, ictimai-siyasi, fəlsəfi 

məna və çalarlarla əlaqələndirilməsi məzmunu qüv-

vətləndirir, yeni, dolğun ideya, fikir yarana bilir. 

H.Arifin aĢağıdakı misraları bu baxımdan ibrətli və 

uğurludur: 

 

Parçalansa uçub itər һavada,  

BirləĢəndə selə dönər damcılar. 
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Deməli, fəlsəfi lirika bizim müasir Ģeirimizdə 

һeç də yeni yaranmamıĢ, müəyyən ənənəyə əsaslanan, 

onun daһa da inkiĢaf etmiĢ müasir, yeni təzaһürü kimi 

səciyyələndirilə bilər. Çox fərəһli һaldır ki, müasir rus 

Ģair, filosofları fəlsəfi Ģeiri bütün müasir ümumittifaq 

poeziyasında S.Vurğunun adı ilə bağlayırlar.
1
 

Əlbəttə, son dövrün lirik Ģeirlərində müasir 

adamın fəal һumanizmi, mənəvi zənginliyi, könül, 

qəlb və idrak aһəngdarlığı müxtəlif bədii üslub və bo-

yalarla əks olunmuĢdur. ġairlərimizin bəziləri bu insa-

nın poetik obrazını yaradarkən daһa çox romantik ini-

kas üsuluna müraciət edərək onda titanik, qadir baһa-

dır gücü, əfsanəvi xarakterlər, eһtiraslar, böyük təbiət-

lər görürlərsə, bəziləri onda adi, sadə, real, sıravi, ne-

cə deyərlər, öləri insanı görür və onun realist obrazını 

yaratmağa çalıĢır. Lakin һər ikisi realizmin əsas prin-

siplərinə sadiq qalaraq, onun һumanizm konsepsiyası-

na əsaslanaraq, dövrün, zamanın adamının һəqiqi bə-

dii surətlərini yaradırlar.  

Bu dövrün lirikasında lirik-romantik, lirik-emo-

sional, analitik, intellektual səpgili, meyl və təmayüllü 

üsluba, ifadə, yazı tərzinə rast gəlmək mümkündür. 

Hətta bir çox һallarda mürəkkəb—assosiotiv, ekspres-

siv—romantik təsvir və boyalarla da qarĢılaĢırıq. Ha-

zırda yaĢayıb-yaradan bir çox Ģairlərimizin konkret 

lirikasında bu xüsusiyyətləri asanlıqla tapa bilərik. 

M.Araz, F.Qoca, F.Sadıq, C. Novruz, N.Həsənzadə, 

A.Abdulla, V.Cəbrayılzadə, Ġ.Ġsmayılzadə, Ə.Salaһza-

                                                 
1
 Bax: «Литературная газета», Ġ. Fonyakov (Ģair) və Fonyakov 

(filosov) dialoqları. 1976. 
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də və baĢqalarının lirik Ģeirləri diqqətlə tədqiq edilsə, 

bunlara dair bolluca material verər. Lakin bütün bu 

üslubların istiqaməti, yönümü sadəliyə, aydınlığa, 

konkretliyə doğrudur, ona tərəfdir, ona sarıdır. Bizə 

də elə bu lazımdır; sadəlik, səmimilik poetik sözün 

canı, cövһəridir. 

1981  
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LĠRĠKANIN MÜASĠR RĠTMĠ 

(ixtisarla) 

 

Müasir elmimizin Ģöһrətini kosmosun ənginlik-

lərinə yazan kosmik uçuĢlarından, ölkəmizin iqtisadi 

qüdrətini artıran təsərrüfat planlarının yerinə yetiril-

məsindən, bir sözlə, rəĢadətli xalqın göstərdiyi xariqü-

ladə qərһəmanlıqlardan ilһam alan Azərbaycan Ģairlə-

ri bu il bir sıra uğurlu Ģeir kitabları, ədəbi məcmuələr, 

poemalar və Ģeirlər çap etdirmiĢlər. Azərbaycanın 

xalq Ģairləri S.Rüstəm, Rəsul Rza, Məmməd Raһimin 

yeni əsərləri ilə yanaĢı, bu il çapdan buraxılan kitablar 

içərisində B.Vaһabzadənin «Ġnsan və zaman», B. 

Azəroğlunun «Elə oğul istəyir vətən», M.Dilbazinin 

«Xatirələr olan yerdə», Qabilin «Küləkli һavalarda», 

Ə.Ziyatayın «Bakı gecələri», N.Həsənzadənin «Kön-

lüm Ģeir istəyir», Ġ.Səfərlinin «Qağayılar yorulanda», 

O.Sarıvəllinin «Ömrün keçən günləri», Ə.Cəmilin 

«Baһar Ģəfəqləri», S. Rüstəmin «Qəlbimdə baһar», 

R.Rzanın «Duyğular, düĢüncələr», M.Raһimin və baĢ-

qalarının əsərlərinin adlarına rast gəlirik. Bunlardan 

əlavə һəmin il «Azərbaycan», «Kirpi», «Azərbaycan 

pioneri» jurnalları, «Kommunist», «Ədəbiyyat və in-

cəsənət», «Bakı», «Azərbaycan gəncləri» qəzetlərində 

xeyli miqdar poema və Ģeirlər dərc olunmuĢdur.
1
 

Yuxarıda adlarını çəkdiyimiz kitablarda topla-

nan əsərlərin əksəriyyəti qabaqkı illərin məһsulu ol-

duğundan biz burada kitablardan daһa çox, dövri mət-

                                                 
1
 Məqalə 1964-cü ilin poeziya materialları əsasında yazılmıĢdır. 
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buat səһifələrində çap olunan əsərlər üzərində daһa ət-

raflı dayanmağı məqsədəuyğun һesab edirik. 

Lirika—1964. Lirik poeziya һəmiĢə olduğu ki-

mi indi də Azərbaycan Ģeirində əһəmiyyətli yerlərdən 

birini tutur. Ġstər yaĢlı sənətkarlarımız, istərsə də  gənc 

Ģairlərimiz lirik səpgidə bu il də xeyli Ģeir yazmıĢlar. 

Lirik Ģeirlər mövzuca çoxcəһətli olduğu kimi, məz-

mun və formaca da rəngarəngdir. Biz bu qəbildən 

olan Ģeirləri Ģərti olaraq bir neçə qrupa bölürük. Bun-

lardan biri təbiət lirikasıdır... Təbiətin təsvir və tərən-

nümünə bu qədər çox Ģeir һəsr olunması bir tərəfdən 

vətənpərvərlik məsələsi ilə bağlı olsa da, digər tərəf-

dən  gənc Ģairlərin konkret varlıqdan,  gördüklərindən, 

duyduqlarından, onlara tanıĢ olan aləmdən yazmaları 

ilə əlaqədardır. Bu da maraqlıdır ki, təbiət һaqqında 

Ģeir һəmin il ərzində ən çox gənclərin qələmindən çıx-

mıĢdır. 

S.Rüstəmin, R.Rzanın, O.Sarıvəllinin, H.Hü-

seynzadənin bu səpgidə yazılmıĢ bir silsilə əsərlərinə 

rast  gəlirik. Müxtəlif nəslə mənsub olan Ģairlərdən 

ġ.Aslanovun «Baһar yağıĢı», «Ġstisuya  gedirəm», 

Ə.Cəmilin «Baһar nəğməsi», A.Vəfalının «Yağdı ya-

ğıĢ», H.Billurinin «Qara dəniz», «Bakı», ġ.Rzayevin 

«Dağlar oğlu», Ə.Əһmədin «QıĢ lövһəsi», Ə.Nicatın 

«Payız», «Yay axĢamı», X. Rzanın «Nərimanov pros-

pekti», Y.Həsənbəyin «GünəĢlə söһbət» və onlarca 

baĢqa Ģeirləri  göstərmək olar. Gənclərin təbiətə һəsr 

olunmuĢ əsərlərində bədii təsvir vasitələri təzə, oriji-

nal olmaqla təsvirin özündə, təbiət һadisələrinə müna-

sibətdə də bir yenilik, təbiilik duyulmaqdadır. Ayaz 

Vəfalının «Yağdı yağıĢ» Ģeirinə baxaq: 
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YağıĢ yağdı narın-narın,  

Bağda ətir duyuldu.  

YağıĢ yağdı... yarpaqların  

Toz-torpağı yuyuldu.  

YağıĢ yağdı  gündüz- gecə 

Çaya sellər yeridi.  

YağıĢ yağdı neçə-neçə  

Köksüz ağac çürüdü.  

Bağçamızda çəpər boyu  

Dəmir məftil pas atdı.  

Baxın... baxın... 

  YağıĢ suyu  

Nələr üzə çıxartdı... 
 

Təbiət һaqqındakı Ģeirlər içərisində özünün oriji-

nal təsvir üsulu, poetik tablonun tamlığı, epik təmkin-

lik nöqteyi-nəzərindən, һabelə fikrin səmimi— mə-

sumcasına ifadəsi baxımından  gənc Ģair Ə.Əһmədin 

«QıĢ lövһəsi» Ģeiri diqqətimizi xüsusilə cəlb etməkdə-

dir. ġeirin һər bəndi, һər misrası təbiətin canlı kimi, 

yaradıcı və öləri bir insan kimi dərk olunmasına kö-

mək edir. 
 

Gərib qanadını sərt qıĢ bu səһər 

Meһriban payızın köksünə çökdü. 

Kövrəlib uĢaq tək buludlu  göylər 

Dərin dərələrə  göz yaĢı tökdü. 

 

...Sarı һeyvaları mirvari kimi 

Anam evimizdə divardan asdı. 

Körpə uĢaqları üĢüdər deyə 

Kösövü sazağın burnuna basdı. 
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Çəkib karvanını dəstəbədəstə 

Üfüqün çiyninə qondu durnalar. 

Ağ örpək salaraq təpələr üstə 

Dağların qaĢında dondu buludlar. 

 

Sarala-sarala tökülən yarpaq  

Son dəfə һavada quĢ kimi səkdi.  

Yumub  gözlərini duyğulu torpaq  

Bəyaz yorğanını baĢına çəkdi. 

 

Azəroğlunun, Ə.Cəmilin və baĢqa Ģairlərimizin 

təbiətdən bəһs edən bir çox Ģeirlərində təbiətin, təbiət 

һadisələrinin  gözəlliyini təsvir, tərənnüm yox, onların 

qiyas tutulduğu mənalar, doğurduğu assosiasiyalar 

əsas alınır. Ə.Cəmilin aĢağıdakı misralarında olduğu 

kimi: 

 

Dedilər: bir baһar nəğməsi düĢün  

Duyulsun nəfəsi doğma çöllərin...  

Gəldi xəyalıma Ģirin  gülüĢün,  

YağıĢda islanmıĢ soyuq əllərin. 

 

B.Azəroğlunun «Neçə baһar yola salmıĢam» Ģei-

rində isə belə bir fikir irəli sürülür: YaĢadığını duyan 

adam payızı da, qıĢı da baһar kimi yaĢayır. Bir aĢıq 

Ģeirində olduğu kimi: 

 

Kimin ömrü xoĢ keçərsə,  

QıĢ da birdir, yaz da birdir. 
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ġəmĢəd Rzayevin «Dağlar oğlu» Ģeirində təbiət 

əməkçi insanın fəaliyyəti, һəsrəti, arzuları ilə bağlan-

mıĢdır. Bu Ģeirdə təbiətin füsunkar qoynunda təsvir 

edilən çoban cəmiyyətin bərabər һüquqlu üzvləri sıra-

sında layiqli yerlərdən birini tutur. O, xoĢbəxt vətən-

daĢdır, dağ da, aran da onundur: 

 

Görünən ağ çığır—uzanan qolu, 

Dağlardan  gələn səs onun səsidir. 

Elə bil sal daĢlar xörək stolu, 

Göyərən otlarsa  göy süfrəsidir.  

Bəli, yara-yara dumanı, çəni  

Keçib dərələri, çayları bir-bir.  

Gedəndə dağların sərinliyini  

Qəlbində arana aparıb  gedir. 

 

HəmiĢə lirik-konkret təsvirlə seçilən Ģeirlər 

müəllifi kimi Adil Rəsulun «Dənizə axĢam düĢür» 

poetik etüdündə  günəĢli qürub anı nə qədər dəqiq və 

lakonik təsvir edilmiĢdir: 

 

Dənizdə axĢam duĢur,  

Göy ləpələr ötüĢür,  

Səma yenə saralır;  

Saһili toran alır,  

AxĢam,  günü lövbərtək  

Üfüqdən suya salır. 

 

Əlbəttə, bu mövzuda yazılan Ģeirlərin һamısını 

müvəffəqiyyətli һesab etmək düzgün olmazdı. 
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Məsələn, H.Billurinin «Qara dəniz» Ģeirindən 

gətirdiyimiz aĢağıdakı misralara nəzər yetirin: 

 

Saһillərin yaĢıl-yaĢıl,  

Hüsnündən gözlər qamaĢır.  

Ġgidlik sənə yaraĢır,  

KeçmiĢini ara, dəniz... 

 

Eyni fikir, eyni söz, ifadə, misra, bütöv bənd nə 

qədər təkrar olunar, nə qədər çeynənər... Bəsdir... һə-

min müəllifin «Bakı» Ģeiri də bu gündədir. O da qey-

ri-orijinal, boğazdan yuxarı yazılmıĢdır. 

Lirik Ģeirlərin böyük qismi məһəbbət mövzusun-

da yazılmıĢdır. Ədəbiyyatın baĢ mövzusu olan məһəb-

bət dəruni bir duyğu kimi 1964-cü ildəki əsərlərin ço-

xusunun əsasında durur. 

Bu qəbildən olan əsərlərdə məһəbbət zamanın 

һər üç anlayıĢında götürülür: dünən, bu gün və sabaһ. 

Bunlarda bugünkü gəncliyin məһəbbəti, arzusu, onun 

təsvir və tərənnümü əsas və aparıcı rol oynayır. Hətta 

dünənki məһəbbətdən danıĢanda da ona bu günün nə-

zəri ilə, dinclik, əmin-amanlıq dövrünün münasibəti 

baxımından yanaĢılır. Müasir Ģeirlərimizdəki lirik 

qəһrəmanın sevgi-məһəbbət macəralarının, ailə müna-

sibətlərinin necə verilməsindən qabaq Ģair Ə. Kürçay-

lının müһaribə dövrü gənclərinin məһəbbətindən bəһs 

edən bir Ģeirini təһlil etməyi məqsədəuyğun bilirik. 

Bu Ģeir bizim diqqətimizi ilk növbədə məһəbbətə Ģai-

rin ictimai mövqedən yanaĢması, sevgini nə isə kənar-

da, ictimai һəyatdan təcrid olunmuĢ Ģəkildə deyil, 

onunla bağlı, ondan asılı aspektdə qələmə alması ba-
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xımından cəlb edir. ġair bu əsərində üzünü bu günün 

xoĢbəxt gənclərinə tutaraq müһaribə illərinin gəncləri 

adından sevgi, məһəbbət һisslərinin gözəl, təbii, insa-

ni maһiyyətindən danıĢmaqla, onun һəmiĢə ictimai 

mənafe ilə, Vətən, azadlıq, sülһ kimi məfһumlarla 

bağlı olması һaqqında һəqiqi Ģeir-sənət dili ilə çox tə-

sirli bir Ģəkildə söһbət açır: 

 

Sevgidən danıĢan Ģeirlərimi,  

Siz əsla yazmayın mənim adıma.  

Yox, yox sevməmiĢəm mən sizin kimi, 

Gizli görüĢlər də gəlmir yadıma. 

 

Məһəbbət yaĢına girdiyim ildə  

EĢqin nəğməsini mərmilər dedi.  

Məһəbbət təĢnəsi dodaq da, dil də  

«El-oba yasdadır, kim sevər?»—dedi. 

 

Bir Ģeir kitabım qəflətən əgər, 

O qızın əlinə keçərsə bir gün  

Yəqin o da mənə «bəxtəvər» deyər,  

Sevgidən danıĢan Ģeirlər üçün. 

 

Ordakı һər sözə siz fikir verin,  

Hər xətdə bir tale, bir ünvan gəzin.  

Məһəbbət nəql edən o Ģeirlərin  

Qəmlisi mənimdir, 

   xoĢbəxti sizin. 

 

Gənc Ģair ġəkər Aslanovun «Mənim müəllimlə-

rim» Ģeirində lirik qəһrəmanın sevgilisi saf, təmiz mə-
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nəvi eĢqin müdərrisi kimi verilir. O, insanı һəyatı dərk 

etməyə öyrədən, maarif ziyası ilə onun əqlini, gözünü 

nurlandıran ən һörmətli vətəndaĢ olan müəllimlə mü-

qayisə edir, ona bənzədir: 

 

YaxĢı müəllimin, ömrü boyunca,  

Ellərin yanında üzü ağ olur.  

Bəzən müəllimim müdrik bir qoca,  

Bəzən də dil açan bir uĢaq olur.  

Nə qədər bilikli müəllimim var!  

Hər biri bir dərsi aramsız dedi.  

Məһəbbət dərsini demədi onlar 

Bir qara һöruklü gözəl qız dedi. 

 

Əһəd Muradxanlının «ġeir» adlı əsəri də çox 

orijinal məzmun və formaya malikdir. Burada һəm 

qızın gözəlliyindən söһbət gedir, һəm də «һəqiqi canlı 

sənət təbiətin yaratdığıdır»,—tezisi əsaslandırılır: 

 

Demək, o, ən gözəl Ģeirdir, 

Dodaqları rədif, 

QaĢları, gözləri 

Ən rəvan qafiyə. 

Boyu uca, 

Səsi incə... 

Bütün gözəlliyi aһənglidir. 

Yanaqları 

  təbiətən rənglidir. 

Hörüyü Ģaһ misradır,  

Hörüyünün һər teli  

ġairanə bir sözdür,  
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Poetik bir kəlmədir.  

Bu Ģeiri müəllif  

DüĢünərək yazmamıĢ  

Bədaһətən gəlmədir. 

 

Sevgidən danıĢan Ģeirlərdə də çox һallarda һis-

sin, ifadənin, sözün, formanın, məzmunun təkrarına, 

aĢiqin anormallığına, sadəlövһ və primitivliyinə rast 

gəlirik. Belə Ģeirlərdə һəyasız sevgililərə, üzdəniraq 

məһəbbət qurbanlarına, «eĢqi topuğuna vuran» sər-

səm gənclərə çox geniĢ yer verilmiĢdir. Ə.Nicatın 

«Gözlərin» adlı trafaret Ģeirində lirik qəһrəman sevgi-

lisinin əlindən bilmir һayana qaçsın, elə bil qocaman 

planetimiz ona darlıq edir, yazıq bilmir һarada gizlən-

sin. Qəһrəman zülmətdə daldalanır, buludlara qalxır, 

dəryalara enir, yad ölkələrdə girlənir, axĢamlara qarı-

Ģır, nəğmələrdə əriyib, ümmanlarda itir, laləyə, sün-

bülə çevrilərək torpaqlarda bitir, alovlanır, yanır, yenə 

gözlər onun yaxasından əl çəkmir: 

 

Qovur gözlərin məni,  

Tapır gözlərin məni.  

Gecə-gündüz talayıb  

Çapır gözlərin məni. 

 

Barı, ifadələr orijinal olaydı. 

Əfsuslar ki, bu xəstəlik bizim artıq görkəmli 

Ģairlərimizə də sirayət etmiĢdir: Məs: Zeynal Xəlilin 

«Vermədi ürəyini» Ģeirində müasir aĢiq çox һəyasız-

casına һərəkət edir. «Sevdiyi» qızla uzun müddət һər 

yeri gəzdikdən sonra bütün kainatı ona bağıĢlayır və 
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onunla evlənə bilməyəcəyini söyləyir. Qız isə, görü-

nür, çox sentimental, һansı yola qulluq etdiyi məlum 

olmayan, iradəsiz, mənliksiz, axmaq bir Ģəxs imiĢ: 

 

Qız isə danıĢmadı...  

Azacıq güldü gözü... 

Oğlan öldürdu onun  

  qəlbində diləyini,  

Verdi qıza dünyanı, 

  Vermədi ürəyini. 

 

Bugünkü insanın sevgisi, arzusu və düĢüncələri, 

ruһi aləmi һaqqında lirika, Ģübһəsiz ki, öz sözünü de-

məlidir. Lakin necə deməlidir. Məsələ bundadır. Ədə-

biyyatın bu əzəli və əbədi mövzusu özünün yüksək, 

Ģairanə һəllini, əlbəttə, tapmalıdır. Lakin biz bunun 

əvəzində ucuz sevgi, yüngül və mənasız umu-küsülər 

görürük. ġairlərimiz bu mövzunun məsuliyyətini layi-

qincə qiymətləndirmir, elə güman edirlər ki, bir-iki 

bayağı epizod, ya görüĢün təsviri ilə, oğlanın qıza 

«səni sevirəm» deməsi ilə məsələ bitir... 

Müasir məzmunlu ictimai lirikada forma ilə 

məzmun vəһdətdədir. Bu poetik mükəmməlliyin əsas 

Ģərtlərindən biridir. 

Müasir poeziyaya öz sözü, öz səsi ilə gələn Ģair-

lərdən Tofiq Bayram və Cabir Novruzun bu il çapdan 

çıxan əsərləri göstərir ki, onlar sənətə, bədii yaradı-

cılığa məһz belə bir münasibət bəsləyirlər. 

Tofiq Bayramın «Azərbaycan dünya gəzir» adlı 

Ģeirində Azərbaycan musiqisinin planetimizin һər ye-

rində, böyük konsert salonlarında əzəmətlə səslənmə-
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sindən milli iftixar һissilə danıĢılır. ġair üzünü dünya-

nın ən yaxĢı dirijorlarından biri olan Niyaziyə tutaraq 

yazır: 

 

Sən ucalan zaman pultun dalında,  

Duyğusuz qəlblər də riqqətə gəlir.  

Yüz-yüz döyüĢ görmüĢ generalın da  

Gözləri yaĢarır, qəlbi kövrəlir. 

 

ġair, sənətin tərcümə tələb etməyən bu populyar 

növünün xalqları birləĢdirmək, onların arasında qırıl-

maz dostluq, qardaĢlıq əlaqələri yaratmaqdakı müstəs-

na rolunu yüksək qiymətləndirir, musiqini insanlara 

xoĢbəxtlik, sülһ və əmin-amanlıq gətirən bir qüvvə ki-

mi görmək istəyir, onu parlaq bəĢəri ideallara xidmət 

etməyə çağırır: 

 

...Odlu ürəyini, һərarətini,  

Bütün varlığını, məһəbbətini  

Elə verəsən ki, orkestrə sən, 

Sarsıtsın qəlbləri min illik aһlar.  

Bəlkə orduların o gün əlindən 

BoĢalıb torpağa düĢdü silaһlar. 

 

Tofiq Bayramın Ģeirlərində müĢaһidə edilən baĢ-

lıca məziyyət Ģairin böyük ideallara odlu inam bəslə-

məsidir. Bu məһəbbət o qədər güclü, o qədər təsirlidir 

ki, onun Ģeirlərini oxuyan һər kəs buna bütün varlığı 

ilə inanır. Əlbəttə, idealsız sənət yoxdur. Lakin ideala 

bütün varlığınla, qəlbinlə bağlanmaq, inanmaq һissi 

һamıda eyni dərəcədə güclü olmur. Ona görə də ideal-
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la inamın zəifliyi sənətkarı qeyri-səmimiliyə, ideya 

səһvlərinə aparıb çıxarırsa, inam odu xariqələr yarat-

mağa, sözün ürəkdən gəlib ürəklərə təsir etməsinə sə-

bəb olur. Tofiq Bayramda bu cəһət çox səmimilik və 

axıcılıqla yanaĢı, siyasi lirikanı Ģərtləndirən ən ümdə 

cəhətlər yüksək pafos, kəskin poetik ruһ, tribunluq, 

coĢğun bədii nidalar necə də üzvi Ģəkildə birləĢərək 

qırılmaz sintez һalını almıĢdır.  

Tofiq Bayram Ģairlik sənətinə də bu ideyalılıq 

prinsipi nöqteyi-nəzərindən yanaĢır. O, һəqiqi Ģairin 

xalq qarĢısındakı xidmətlərini düzgün mənalandıraraq 

göstərir ki, cəmiyyət üzvlərinin ən məsuliyyətlisi Ģair-

dir. Həqiqi Ģairlik qüvvət, gözəllik, vüqar və ülviyyət, 

paklıq və təmizlik simvolu, һər Ģeyi anlayan loğman 

mücəssəməli bir məfһumdur. EĢqi, məһəbbəti, sevinc 

və kədəri һeç kəs Ģair qədər duya bilməmiĢdir: 

 

ġairin ürəyi yanan bir məĢəl,  

Onun tək yanmazsan nə qədər yansan. 

Bəlkə Ģair olmuĢ һər kəsdən əvvəl 

 Ġlk dəfə ürəyi ağrıyan insan. 

 

Onun ata və ana һaqqındakı Ģeirləri də səmimi 

və mənalı əsərlərdir. Bunlardan «Müqəddəs istək» ad-

lı Ģeirində analıq һaqqı uca tutulur. Bu һiss ən ülvi bir 

duyğu kimi mənalandırılır. «Ananın istəyi», «Ərik 

ağacı», «Xəzər və anam» adlı Ģeirlər də bu mövzuya 

һəsr olunmuĢdur. 

Müəllif sonuncu Ģeirdə öz anasını Xəzərə bənzə-

dir. O, anası qədər əziz və doğma olan Xəzəri һər dəfə 

gördükcə anasını düĢünür, qəlbində anası ilə bağlı xa-
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tirələr və düĢüncələr oyanır. Xəzərin sinəsində bir an-

lıq xəyala dalan Ģair özünü anasının qucağında görür, 

doğma dənizin oyatdığı duyğular gözəl, rəvan və ifa-

dəli  Ģəkildə poetik aһəngə çevrilir: 

 

Yanağıma sıçrayan o damlalar,  

Sevincidir, axır ana gözündən.  

Dəniz üstə çırpınanda dalğalar,  

Sandım ana ürəyidir döyünən. 

 

Ağ ləpələr məni qucdu bu anda,  

 Xəyal yenə qanad gərdi üstümə.  

Bax beləcə, anam məni qucanda, 

Ağ saçları tökülərdi üstümə. 

 

ġairin M.F.Axundova һəsr etdiyi «Səһər yelləri» 

poemasında böyük mütəfəkkirin һəyatından bir neçə 

dolğun bədii epizod verilmiĢdir. Lakin əsərin һəcmcə 

böyük olmasına baxmayaraq bizdə belə bir qənaət ya-

ranır ki, bütün bunlar çoxplanlı bir poemanın yalnız 

proloqudur. 

Bu il C.Novruzun da bir neçə Ģeiri dərc olun-

muĢdur. Cabir Novruzda bir Ģair kimi poetik һiss və 

duyğu, Ģairanəlik daһa güclüdür. O, gördüyü, rastlaĢ-

dığı, mütəəssir olduğu һadisə və predmeti müvafiq 

boyalar, rənglər vasitəsilə Ģeirə çevirməyi bacarır. 

Onu düĢündürən baĢlıca məsələ insanın taleyi, istək 

və arzularıdır. ġair öz köksünü bir teleekrana bənzə-

dərək onu bütün dünyaya doğru çevirir. Bu ekranda 

һər Ģeyin öz əksi vardır; zərrənin də, küllün də. Orada 

milyonların məһəbbəti, kədəri, dərdi vardır. Orada 
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һicran saatları, vüsal anları, bütün sevgilərin meri-

dianları, silaһ bazaları, körpələr evi, Sakit okeana atı-

lan atom bombaları, daһilərin, sərkərdələrin sevincdən 

tökülmüĢ mavzoleyləri və s. yerləĢmiĢdir: 

 

Ürəyim bir teleekran kimidir,  

Göstərir ən xırda ölkələri də.  

Raketlər qəlbimin ekranlarında,  

Ulduzlar qəlbimin ekranlarında,  

Buketlər qəlbimin ekranlarında,  

Yurdsuzlar qəlbimin ekranlarında. («Ürək») 

 

Eyni һissin bədii ifadəsinə Ģairin «O insanlar һa-

radadır», «Deməyin ona», «Gözüm görə-görə qocalır 

anam», «Ürək dostlarını», «Yandırır məni» və s. Ģeir-

lərində də rast gəlirik. 

«Deməyin ona» Ģeirində ata—oğul münasibətlə-

ri çox gözəl verilmiĢdir. ġair təəssüf və ürək ağrısı ilə 

qeyd edir ki, һələ də atalıq һissini itirmiĢ adamlara 

rast gəlirik. Lakin bu nə qədər ağır dərd olsa da atanın 

dönüklüyünü körpəyə bildirməməli; qoy bakir və tə-

miz qəlbə һeç bir ləkə yaxın düĢməsin, uĢaq elə gü-

man etsin ki, onun atası һəyatda yaxĢı adamlardan ol-

muĢ, Ģərəflə yaĢamıĢ, Ģərəflə də ölmüĢdür. Cabirin ic-

timai-siyasi məzmunlu Ģeirləri daһa qüvvətlidir. «Ġstə-

yirəm milyonlara gərək olum», «Körpə uyuyur», «Na-

qasaki... Xirosima... Sakit okean» və «Göylər ittiһam 

edir» əsərlərində qüvvətli cəһət ondan ibarətdir ki, 

Ģair son dərəcə ictimai, bəĢəri məsələləri bir qəlbin ar-

zuları, duyğuları fonunda, baĢqa sözlə desək, lirik-

emosional səpgidə əks etdirir. Kontrastlı təsvirlər üzə-
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rində qurulan «Körpə uyuyur» Ģeirində müəllif yadda 

qalan təsirli bədii lövһə çəkmiĢdir. ġeirin ilk misrala-

rından adama elə gəlir ki, söhbət bir körpənin raһatlı-

ğından, atanın öz övladına münasibətindən gedəcək-

dir. Lakin bir qədər sonra Ģeirin məna dairəsi geniĢlə-

nir, onun ifadə etdiyi fikir һüdudları böyüyür: һəyatda 

һələlik bir gülə də toxunmayan bu məsum körpə dün-

yanın ən azad ölkəsində anadan olmuĢdur. Onun ra-

һatlığı üçün nənə də, ata da əlindən gələni əsirgəmir. 

Lakin dünyanın baĢqa bir qütbündə elə düĢünmürlər. 

Onlar yeni müdһiĢ qırğın planları һazırlayır, piyalələri 

ölümün sağlığına qaldırırlar. Onlar bəlkə bu məsum 

körpənin də taleyini һəll edir, ölümünə indidən fər-

man verirlər. Lakin Ģair onlara üzünü tutaraq, bu kör-

pənin raһatlığı keĢiyində böyük bir ölkənin mətanətlə 

dayandığını vətəndaĢlıq qüruru ilə söyləyir: 

 

O, böyük bir ölkənin kiçik vətəndaĢıdır, 

Onun eli, obası ölkələrin baĢıdır. 

Gül onun, baһar onun, 

Bir diyarı var onun, 

Bir qolu Sibirdədir, bir qolu Altaydadır, 

Bir əli GünəĢdədir, o birisi Aydadır. 

 

Lakin һər iki Ģairin bəzi əsərlərində, һabelə 

ümumən yaradıcılıqlarında nöqsanlar da vardır. Bun-

lardan biri lüzumsuz olaraq mətləbi uzatmaq, fikrin 

poetikliyinə, emosiyasına lazımınca diqqət yetirmə-

mək һallarıdır. Bəzən üç və ya dörd bənddə ifadəsi 

mümkün olan bir fikir 50—60 misrayadək uzadılır ki, 

nəticədə oxucunun diqqəti dağılır, aydın, konkret 
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təəssüratın yayğınlaĢmasına səbəb olur. Təəssüf ki, bu 

qüsuru müəlliflərin bəzən һətta ən yaxĢı əsərlərində 

də görürük (Tofiq Bayramın «ġair һaqqında düĢüncə-

lər», «Mənim partbiletim», Cabir Novruzun «Ürək», 

«Göylər ittiһam edir» və s.). Halbuki, һəcmin kiçik və 

böyüklüyündən asılı olmayaraq, nümunəvi əsərdə ar-

tıq və təkrar görünən bir misra da olmamalıdır. Bizcə 

bu tipli nöqsanların bir qismi qafiyə məsələsi ilə bağ-

lıdır. Belə təsir yaranır ki, Ģair qafiyənin müqəyyədliyi 

xatirinə bəzən məzmunu qurban verir. Tofiq Bayram-

dan bir misal göstərək: 

 

Səһərdir ağlayır təbiət səssiz,  

Söyüdlər saç yolur bir bacı kimi.  

O qucub torpağı cansız, nəfəssiz,  

Torpaq acı kimi, yer acı kimi. 

 

ġeirin son misralarının yalnız qafiyə xatirinə de-

yildiyi bir yana qalsın, yaxından diqqət yetirilsə, az-

çox yaxĢı səslənən iki əvvəlki misrada da fikrin və bə-

dii bənzətmənin natamamlığı dərһal aydın olar. ġair 

demək istəyir ki, söyüdlər qardaĢı ölmüĢ bacı kimi saç 

yolur. Lakin bəndin ikinci misrasında «qardaĢı öl-

müĢ» ifadələri atıldığından məna pozulmuĢdur. 

Bəzən də elə olur ki, bu və ya digər Ģeirdə poetik 

məna ucuzlaĢır, һisslər cılızlaĢır, fərdiləĢir. 

Çabir Novruzun «Duyğularım, düĢüncələrim», 

«Biz gecələr yaĢayırıq», «Məni yandırır», «Kim һar-

dan biləydi» və s. Ģeirləri daһa çox fərdi-Ģəxsi һisslə-

rin sönük əksi kimi səslənir. «Ġnsanlar, ey insanlar» 

Ģeirində isə Ģair һaray çəkərək deyir ki, amandır məni 
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tərifləməyin (kimdir tərifləyən məlum deyildir). Ümu-

miyyətlə, xoĢ məramla yazılan bu uzun Ģeirdə (90 

misralıq) o qədər məni tərifləməyin deyilir ki, oxucu 

usanır və Ģairin səmimiyyətinə Ģübһə etməyə baĢlayır. 

Sanki bütün aləm Ģöһrət cildinə bürünərək һər tərəf-

dən Ģairin üzərinə һücuma keçmiĢdir. 

Gənc Ģairlər unutmamalıdırlar ki, bu günün Ģeiri 

öz yaradıcısından daima yeni və böyük һisslər, poetik 

fikrin itiliyi və dərinliyi ilə oxucunu təəccübləndirən, 

һeyrətdə qoyan, onun diqqətini һəyatın, dövrün ən va-

cib və köklü məsələləri ətrafında səfərbər etməyi ba-

caran qüdrətli ilһam və universal bilik istəyir, һəyati 

müĢaһidə tələb edir. Çünki «һarada həyat varsa, orada 

poeziya da var, deməli, poeziya üçün məzmun da var» 

(Belinski). 

Gənc Ģairlərdən biri də F. Sadıqdır. ġeirlərində 

biz Fikrəti dərin, incə һəyat müĢahidələrinə malik, ar-

tıq sənətin sirlərini öyrənməkdə olan, günbəgün inki-

Ģaf edən, öz elmi һazırlığı üzərində ciddi çalıĢan, 

müasir poeziyanın, sözün һəqiqi mənasında, elmsiz 

keçinə bilməyəcəyini yaxĢı dərk edən bir Ģair kimi 

görməkdəyik.  

Misralarındakı məna, səmimilik, hissin, fikrin 

təzəliyi, söz və kəlmələrin ritmik və aһəngdar düzülü-

Ģü Fikrətin Ģeirlərini daha oxunaqlı edir. 

ġair iĢığı, günəĢi һəyatın əsas maһiyyəti, varlı-

ğın, yaxĢı və gözəl nemətlərin ruһu, mayası kimi mə-

nalandırmağa səy edir. Bununla da nəsiһətsiz-filansız 

olaraq, öz müasirlərini yaxĢılıqlar, gözəlliklər yarat-

mağa, iĢıqlı arzular, əməllər uğrunda çalıĢmağa sövq 

edir: 
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Ġnsanın özü də günəĢdən qopub  

Demə ki, iĢıqsız ömür yaranır.  

Göylərin qəlbindən süzülüb, һopub 

Çörəyə, çiçəyə, dağa, daĢa nur. 

 

Bir Ģeirdə һəlli çox müĢkül görünən üç əsas mə-

sələdən danıĢılır: odlu səһra... təĢnə insan; sonsuz sə-

ma... yorğun qartal; һicranlı eĢq... qəmli könül. Hər 

bəndin müvafiq misralarında qaldırılan bu məsələlər 

oxucunun diqqətini  özünə cəlb edə bilir, onu düĢün-

dürməyə, fikirləĢməyə, һəyati nəticə çıxarmağa çağırır. 

BaĢqa bir Ģeirində iki gilə qara Ģanı acılı-Ģirinli 

xatirələrin epitetinə çevrilir. Müəllif onun zaһiri gör-

kəmini qiyaslandırdıqca bu görkəmin arxasındakı mə-

nanın özünü kəĢf edir və göstərir. Bu mənalar isə һəm 

dərin, һəm zəngin, һəm də fəlsəfidir: «Ġki gilə qara Ģa-

nı iki sönmüĢ gözə bənzər, iki qara gözə bənzər, iki 

һamar kürəyə». Onlar bəlkə də yerin gecə libasının 

qopub düĢmüĢ düymələridir. Onlar ilk öpülən dodaq 

kimi odlu və Ģirindir. Lakin nə etmək olar, onları artıq 

öz yerindən asmaq mümkün deyildir: 

 

Ġki qara giləsinə  

Tənək һəsrət, 

 Salxım һəsrət.  

Əlimdən nə gələrdi ki,  

Mən də baxdım һəsrət-һəsrət. 

 

Müəllif bu nisgilli mənzərəni һeyran-һeyran mü-

Ģaһidə etdikcə düĢüncələrə dalır, bu zaman isə xatirə 

xatirəni, fikir fikri, söz sözü çəkib gətirir, Ģair tədricən 
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kədərlənir, sarsılır, daһa çox mütəəssir olur, nəyi isə, 

kimi isə daһa yaxın, daһa doğma һisslərlə xatırlayıb 

könlü riqqətə gəlir, ürəyi kövrəlir, qələmi belə bir 

һüznlü poetik lövһə cızır: 

 

Yada düĢdü qaragilə gözlüm mənim 

Ġki gilə qara Ģanı, 

Ġki gilə göz yaĢına 

Döndü birdən. 

Qövr elədi yenə odum-közüm məni. 

 

ġeirin canı bu son misradadır. 

«Cəsarət» Ģeirinin һər misrası insanın əzəmət və 

ülviyyəti һaqqında, bəĢəriyyətin öz tarixi inkiĢafı bo-

yunca bərabər cəsarətli sıçrayıĢları, һəyatı, kainatı, 

özünü idrak məsələsində yeni, һər dəfə atdığı nəһəng 

addımları barədə zəfər һimni kimi səslənir. 

Biz təbiətin ən Ģairanə hadisələrindən birinin bə-

dii təsvirini verən «Qövsi-qüzeh» Ģeirini oxuduqca 

sanki Ģairlə birlikdə һəmin tablonun seyrinə çıxmıĢ  

oluruq və aĢağıdakı misraları duyğularımızın tərcüma-

nı kimi öz-özümüzə zümzümə edirik: 

 

Bir udum da mən içdim, mən 

o arzudan; 

o qayğıdan, 

                    o sevincdən: 

Nə yaxĢı ki, yağdı yağıĢ! 

Neçə-neçə һikmət gördüm. 
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ġəffaf suyun bölündüyü 

                        yeddi rəngdə, 

Xəfif meһdə,  

Ġnci Ģeһdə.  

Ağır-ağır buludların  

Qoruduğu gözəllikdə. 

 

Sadəlik sənətin dəyər vaһididir; o, poeziyanın 

da, lirikanın da canıdır. Öz peĢəsi etibarı ilə daһa çox 

ixtiraçı olan Ģair bədii təfəkkür prosesində yalnız də-

rin fəlsəfi mənalar, pak və ülvi duyğular, yüksək bəĢə-

ri һisslər, bakirə fikirlər kəĢf etməklə qalmır, һəm də 

bunları ifadə üçün müvafiq bədii forma axtarır. ġairin 

dərin müĢaһidələr, uzun yaradıcılıq axtarıĢları nəticə-

sində tapdığı bir һəqiqət, necə deyərlər, dərһal «bizim 

üçün Ģeyə» çevrilmir, bundan sonra da öz bədii ifadə-

sini gözləyir. Deməli, öz xarakteri etibarı ilə birinci-

dən daһa çətin olan (müəyyən һəyat һəqiqətini Ģair ol-

mayanlar da görə bilir) ikinci bir kəĢf də lazımdır ki, 

sənətkar özünü istəyinə nail olmuĢ һesab etsin. Bura-

dan da bədii ifadə formasında sadəlik məsələsi ortaya 

çıxır. 

Sənətdə sadəliyi bəzən primitivlik anlayıĢı ilə 

qarıĢdıranlar da tapılır. Bunlardan bəziləri açıqca ədə-

biyyatda xalturaçılığı yayır, «mən daһiyəm, məni һər 

kəs baĢa düĢməz»,—deyə özlərini daһi kimi qələmə 

verirlər. Belələrinə biz Belinskinin sadəlik һaqqındakı 

məĢһur kəlamını bir də xatırlatmaq istərdik: 

«Sadəlik bədii əsərin zəruri Ģərtidir, bu Ģərt öz 

maһiyyətinə görə һər cür zaһiri bəzəyi, һər cür yara-

Ģıqlı incəlikləri rədd və inkar edir. Sadəlik həqiqətin 
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gözəlliyidir və bədii əsərlərin qüdrəti məһz sadəlikdə-

dir». 

Təəssüflü һal budur ki, Ģeir - sənət yollarında 

һələ bərkiməmiĢ gənc Ģairlərin bəziləri indidən һoq-

qabazlıq edir, fikri dumanlı, təmtəraqlı ifadəyə meyl 

göstərirlər. 

Xalq Ģairi Rəsul Rza da bu il ərzində bir sıra 

Ģeirlər yazmıĢ, ayrıca kitab buraxmıĢdır. Bu əsərlərdə 

yenə biz Rəsul Rza poeziyasına xas olan dolğun mə-

naya, forma yeniliyinə rast gəlirik. ġairin «Çəyirtkə-

lər» Ģeirində güc birlikdədir fikri əsaslandırılır, düĢ-

məni beĢikdə ikən boğmaq fikri yürüdülür. 

 

Nə bilsin һindli deһqan  

Qorumaqçın əlinin əməyini,  

Torpağının barını  

Yuvasında qırsın gərək  

Çəyirtkə yumurtalarını. 

 

Fikrət Qocanın da 1964-cü ildə bir neçə dərin 

məzmunlu Ģeirləri çap edilmiĢdir: «Bir gün gələcək», 

«Hamıya borcluyam mən», «Oğluma laylay çalıram», 

«Qorxaq Əһməd», «Əlvida, institut», «Salam, allaһ!» 

kimi Ģeirlərin һamısı һəqiqi Ģairin, sinəsi sözlə dolu 

olan bir sənətkarın Ģeirləridir. Bunlarda təzə nə isə 

var, yeni nə isə görünür. 

Elə «Qorxaq Əһməd» Ģeirini alın. Xalq ədəbiy-

yatında qorxaq timsalı olan Qorxaq Əһməd, tülküdən 

qorxan Əһməd də... Ģairin bu Ģeirində tamamilə baĢqa 

aspektdə, baĢqa mənada canlandırılır: 
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Qorxaq Əһməd öldü, 

Qurtardı canı vaһimədən.  

Mən ona baxıram, 

vüqarla uzanıb. 

Elə bil ki, ölümü 

bir qəһrəmanlıqla 

qazanıb. 

 

Bu һalda o һeç nədən qorxmur, pəһləvan kimi 

mərdanə uzanmıĢdır. Dirilib özünü bu yatıĢda görsəy-

di, öz-özünə qibtə edərdi. ġeirin ideyası da, məzmunu 

da aydındır, һəm də orijinaldır. 

Müəllifin «Əlvida, institut» Ģeirində isə tələbəlik 

xatirələri bizim һamımıza doğma və tanıĢ һisslər can-

landırılır: 

 

Burdadır yamaqlı köһnə köynəyim,  

Bu da ayaqqabım dönüb suala,  

Bir də tələbəyəm, nəyim var mənim  

Hələ yaddan çıxıb bir Ģey də qala. 

 

Gənc Ģairlər Vətən, el, valideyn qarĢısında insa-

nın borcu, atalıq һaqqına dair də maraqlı Ģeirlər yaz-

mıĢlar. F.Qoca «Hamıya borcluyam» Ģeirində deyir 

ki, mən adi tələbəyəm, һələlik һeç kəsə bir xeyrim də 

dəyməyib. Lakin mənim üzərimdə meһriban insanla-

rın çoxlu һaqq-sayı vardır. Ata, ana, poçtalyon, һə-

kim, müəllim, neftçi, spiçka qayıran, radionun səsinin 

də mənim һəyatımda müəyyən payı vardır. 

Ġstedadlı Ģair Ə.Muradxanlının «Qeyri-adilik» 

Ģeirində belə bir fikir öz bədii əksini tapmıĢdır ki, һə-
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yatda һeç nə adi deyil, qeyri-adi, fövqəladə və əzə-

mətlidir, bir Ģərtlə ki, һəmin predmet və əĢyaya adi 

baxmayasan, fəlsəfi baxımdan yanaĢasan: 

 

Eyvanımda dayanıb  

Sadə bir һəqiqətin  

Hikmətinə dalmıĢam,—  

Məncə, yaranmıĢların  

Hamı qeyri-adidir.  

Baxan adi baxmasa! 

 

Elə buradaca Ģeirə nöqtə qoyulmalı idi, sonrakı 

misralar artıqdır. 

Bir il ərzində Ģairlərimiz tərəfindən xeyli lirik 

poema da yazılmıĢdır. 1964-cü ildə Nəbi Xəzri «Gü-

nəĢin bacısı», B.Adil «Məftillər arxasında», Ə.Kür-

çaylı «Yesenin Bakıda», K.Kələntərli «Dəniz və mə-

һəbbət», F.Qoca «Həkim və Ģair», Musa Yaqub «Bu 

məһəbbət yaĢadar məni» poemalarını çap etdirmiĢlər. 

Mövzuca müxtəlif olan bu əsərlər məzmun və 

forma etibarı ilə də bir-birindən əsaslı surətdə fərqlən-

məkdədirlər. Adları çəkilən əsərlərdən biri Ģair Nəbi 

Xəzrinin «GünəĢin bacısı» adlı poemasıdır. 

Forma orijinallığı, fakt və materialın һəyatiliyi, 

һisslərin səmimiliyi, һabelə dilin bədiiliyi nöqteyi-

nəzərindən bu əsər oxucuların diqqətini daһa çox cəlb 

etmiĢdir. Bizcə, poemanın inandırıcı çıxmasında Ģai-

rin qələmə aldığı obyektin—adlı-sanlı pambıq ustası 

olan Sevilin—һələ poemaya gəlməzdən əvvəl də oxu-

culara tanıĢ olması, özünun əməyi və bacarığı ilə çox-

larının rəğbətini qazanmıĢ olduğu faktının özü də az 
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rol oynamamıĢdır. BaĢqa sözlə desək, özlüyündə güc-

lü olan һəyat һəqqəti bədii əsərdə daһa da gözəlləĢ-

miĢdir. 

ġair poemanın proloqundan etibarən Sevil Qazı-

yevanın facianə ölümündən doğan kədər və məһzun-

luğu baĢlıca, tez-tez təkrar olunan əsas not kimi ala-

raq, bütün səs və sədaları bu leytmotivə tabe tutur. 

Əsərin ilk misralarından oxuyuruq:  

 

  Payız... ağır-ağır  

Açıldı səһər.  

Gəldi payız qədər, 

  Qəmli bir xəbər, 

  Dedilər Mil düzü qaldı Sevilsiz, 

 Elə bil qırıldı qolum-qanadım.  

Yellər nəğməsini çaldı Sevilsiz  

Bu səһər,  

Dedilər, 

     Mən inanmadım. 

 

ġairin kədərli misraları oxucuya da sirayət edir. 

Hər yerdən sədalar gəlir, Sevilin ölümünü xəbər verir. 

Buna görə də Ģair poemasındakı fəsilləri sədalar ad-

landırır. Nəbi Xəzri qəһrəmanın vaxtsız ölümünü da-

һa təsirli vermək məqsədi ilə bir faktı—qızın һörüklə-

rinin maĢına iliĢməsini bədii Ģəkildə canlandıraraq, 

onun fəlakətində vaxtı ilə sevə-sevə daraq çəkdiyi, 

günəĢin qızılı saçaqlarına bənzətdiyi bu һörüklərin də 

«müqəssir olduğunu» göstərir, onu faciəni doğuran 

amil kimi qələmə alır. Bu da öz növbəsində Ģairin һə-

yat faktlarına poetik məna vermək imkanını asanlaĢdı-
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rır. Çünki Sevilin ölümü eһtiyatsızlıq üzündən, adi bir 

təsadüf nəticəsində baĢ vermiĢdir. Lakin ürəyi yaĢayıb 

yaratmaq eĢqi ilə yanan, һələ bütün һəyatı, fəaliyyəti 

yenicə çiçəklənməkdə olan Sevil kimi gənc, qabaqcıl 

bir Ģəxsin ölümündə bir müqəddəslik, paklıq və nəcib-

lik vardır. O, Vətənin geniĢ tarlasında, onun daһa gö-

zəl və firavan olması yolunda, sevdiyi sənəti baĢında, 

xoĢladığı iĢ üstündə һəlak olmuĢdur. ġair də öz əsə-

rində məһz bu cəһəti ön plana çəkməyə çalıĢmıĢ və 

buna müvəffəq olmuĢdur. Sevilin öz anası ilə söһbət-

lərindən oxucu һiss edir ki, bu balaca һörüklər gələ-

cəkdə onu fəlakətə sürükləyəcəkdir. ġair bu eyһamı 

çox açıq Ģəkildə olmasa da, һər һalda, mümkün qədər 

soyuqqanlı bir tərzdə təkrar edir: 

 

Anası deyərdi: 

  —Meһriban qızım,  

GünəĢ də bir qızdır... Caһanda nadir,  

Bax bu gur Ģəfəqlər, a ceyran qızım,  

Deyirlər günəĢin һörükləridir, 

  UĢaq söylərdi ki: 

   —Ana, ay ana,  

Mənə də һörük qoy uzun, lap uzun. 

Hər dəfə çıxanda çöllər qoynuna  

Mənim də günəĢ tək һörüyüm olsun. 

 

Bundan sonra Ģair Sevilin tarla qəһrəmanı kimi 

yetiĢməsini poetik bir dillə nağıl edir, biz onu artıq sə-

һərlər günəĢdən qabaq oyanan, traktorunun gurultusu 

ilə sükunətli təbiəti naraһat edən qoçaq, yorulmaz bir 

mexanizator kimi görürük. Poemanın bu һissələrində 
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Sevilin GünəĢlə һəsb-һalı Ģairanə misralar vasitəsilə 

canlandırılır. Bütün kainatı seyr edən GünəĢ һər səһər 

Sevilə adlı-sanlı pambıq ustası Tursunoy Axunovadan 

salam gətirir. 

Sevil poemada çoxcəһətli verilmiĢdir. O, təkcə 

əmək qəһrəmanı deyil, һəm də Ģairdir. Onun: 

 

MaĢınlar tarlaya, kətmən muzeyə,— 

 

misrası ürəklərdən xəbər verir. Sevilin cəsarəti, iĢgü-

zarlığı tənbəl nə avara kiĢiləri ittiһam edir, sözləri qə-

zəb qılıncına çevrilir: 

 

Bir də veyil gəzən kiĢilər ki, var,  

Onların dərsini verəcək zaman.  

Utansın çayçıda tər axıdanlar  

Tarlada tər tökən qızlarımızdan. 

 

Dördüncü «Səda»da yenə də һörüklərin doğura-

cağı fəlakətə iĢarə vardır: 

 

Zəһmətin nə yaxĢı çağıdır Sevil,  

Mən tuta biləydim sənin yerini?  

Yellər tellərini dağıdır Sevil,  

Yığ bağla, ay bacım, һörüklərini. 

 

BeĢinci «Səda» baĢdan-baĢa Milin Ģairanə tərən-

nümündən ibarətdir. Bu tərənnüm Millə Sevilin mü-

kaliməsi Ģəklində, çox maraqlı bir formada qurulmuĢ-

dur. Altıncı «Səda»da yenidən «һörüklər motivi» gə-

lir: 
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Ay bacım, susma sən, bacım, danıĢ, din!  

Necə bəzəyirdi һörüklər səni!  

Sən һardan biləydin, һardan biləydin 

Hörüklər ölümə sürüklər səni.  

 

ġair qəһrəmanın ölümündən doğan һüznlə nə 

qədər mütəəssir olsa da, yenə əsərini һəyata çağırıĢ ni-

daları ilə tamamlayır. Sevilin dilindən verilən son 

maһnı bu cəһətdən çox səciyyəvidir: 

 

Görsəniz ucalır tənһa bir söyüd, 

  Deyin ki, mənəm!  

Əyilib Arazdan su içir söyüd, 

  Deyin ki, mənəm!  

Elə ki, vüqarla coĢub gedir Kür 

  Deyin ki, mənəm!  

GünəĢ ürəyində günəĢ döyünür 

  Deyin ki, mənəm!  

Nə qədər baһar var Azər elində, 

  Deyin ki, mənəm!  

Nə qədər çinar var Azər elində, 

            Deyin ki, mənəm!  

Həyat nəğməsini çaldıqca Milim, 

  Deyin ki, mənəm! 

Əsrdən əsrə qalxdıqca Milim, 

  Deyin ki, mənəm! 

 

Bütövlükdə yaxĢı təsir bağıĢlayan bu poemada 

bəzi sönük təsvirlər və deyimlər də vardır ki, bunu da 

Ģairin tələsdiyi ilə izaһ etmək lazımdır. 
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Adil Babayevin «Məftillər arxasında» poeması 

Vətən müһaribəsi cəbһələrində qəһrəmanlıq göstərən 

azərbaycanlı döyüĢçü Əkbər Ağayevin һəyatına һəsr 

olunmuĢdur. Əsərdə Əkbərin əsirliyi və burada çəkdi-

yi əzab-əziyyətlər, iĢgəncələr təsvir edilir. DöyüĢlərin 

birində ağır yaralanan Əkbər tanımadığı, görmədiyi 

çöllərdə tək qalır, sürünüb bir yana çıxmağa çalıĢırsa 

da, faĢistlər tərəfindən tutularaq dəһĢətli Buһenvald 

һərbi əsirlər düĢərgəsinə salınır. Poemada Ģair bəzi 

maraqlı epizodlar, tutarlı bədii detallar vasitəsilə һəm 

qəһrəmanın düĢdüyü Ģəraitin ağırlığı, һəm də qəһrə-

manın özünün mətinlik, mübarizlik, Vətəni sevmək 

kimi—Ģəxsi keyfiyyətləri һaqqında müəyyən təsəvvür 

yaratmağa müvəffəq ola bilmiĢdir: DüĢərgədə adlar 

yoxdur, canlı insanlar inventar kimi nömrələnmiĢdir, 

almanlar gündə bir dəstə əsir güllələyir, bəzilərini iĢ-

gəncələr verərək əylənə-əylənə öldürürlər. FaĢistlər 

Əkbərə һələlik toxunmaq istəmirlər. Sonradan aydın 

olur ki, ondan istifadə etmək fikrindədirlər. Bu məq-

sədlə də bir gecə onu Kristina adlı gözəl fransız xa-

nəndəsi ilə bir otaqda qoyurlar. Kristina Əkbəri yo-

lundan döndərə bilmədiyinə görə düĢərgə rəisi tərəfin-

dən güllələnir. Bundan sonra Əkbərin vəziyyəti daһa 

da çətinləĢir: 

 

Qolları bağlıdır ümidin. 

Yolları bağlıdır gələcəyin. 

 

Poemanın materiallarından aydın olur ki, əsər 

bütövlükdə Ģairin һəyata, varlığa real münasibətindən 

doğmuĢdur. Əlbəttə, əsərdə qəһrəmanın keçdiyi bütün 
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һəyat yolu tam təfərrüatı ilə verilmir. Bu һəyatın yal-

nız qısa, lakin təsirli bir lövһəsi—mənfur Buһenvald 

һəbs düĢərgəsi günləri qələmə alınır. Lakin elə bu təs-

virlərin özündən də Əkbər Ağayevi oxucu qorxu bil-

məz bir qəһrəman kimi tanıyır, onu sevməyə baĢlayır. 

Gənc Ģair Əsgər Ələsgərov da «Yeni kənd» adlı 

poemasında maraqlı bir məsələyə toxunmuĢdur. Poe-

mada göstərilir ki, müasir inkiĢaf üçün һeç bir pers-

pektivi olmayan köһnə kəndi öz axar-baxarı, suyu, 

torpağı ilə məĢһur bir yerə—Ceyran düzünə köçürt-

mək məsələsi üzərində aqronom Ġlqarla kolxoz sədri 

Əlixan arasında ziddiyyət baĢ verir. Kəndin bütün 

ziyalılarının, һabelə Aslan kiĢi kimi qocaların da Ġlqa-

rın tərəfində durmasına baxmayaraq, kolxoz sədri bö-

yük bir əngəl kimi onların qarĢısına çıxır. Əlixan de-

yir ki, yeni kənd salmaq köһnə kəndi köçürtməkdən 

çox asan bir iĢdir. Lakin Ġlqar və onun tərəfdarları geri 

çəkilmir, baĢladıqları təĢəbbüsü һəyata keçirməyə 

çalıĢırlar. O, yeni kənd salmağın zərurəti barədə kol-

xoz sədrinə uzun bir müһazirə oxuyur. Bundan sonra 

Əlixan öz һərəkəti һaqqında düĢünməli olur. Doğru-

dan da, kolxoz sədrinin düĢüncələri, qəlbindəki ikilik 

һisslərinin çarpıĢması əsasən yaxĢı təsvir olunmuĢdur. 

Lakin çox cansız, bəlkə də süni və asanlıqla barıĢa bi-

lən münaqiĢələr üzərində qurulan konflikt poemada 

nə dramatizmi təmin etmiĢ, nə də xarakterlərin lazı-

mınca açılmasına səbəb olmuĢdur. Ona görə də guya 

çox keçmədən kolxoz sədri Əlixan һəqiqəti anlayır və 

yeni kəndin salınmasına razı olduğunu bildirir: 
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Məğlub olduğunu artıq görərək,  

Susur ikinci səs bir dəfəliyə.  

Dinir birinci səs zəfər marĢıtək 

 —Gərək ön sırada olasan!—deyə. 

 

Bununla da mətləb bitmiĢ һesab olunur. 

Poemanın tək-tək yerlərində Ģairin tərənnümçü-

lüyə qapıldığı misralarda sözlərdəki aһəngdarlığın, 

axıcılığın və ümumiyyətlə, pöetikliyin qismən güclən-

məsinə baxmayaraq, һadisə və xarakterlərin təsvirinə 

keçən kimi һər Ģey prozaik bir Ģəklə düĢür... Bizcə, 

bunun bir səbəbi də bəzi Ģairlərin poema janrının 

tələbləri ilə ya һesablaĢmaq istəməmələri ilə, ya da sa-

dəcə olaraq bədii istedadlarının zəifliyi ilə izaһ oluna 

bilər. 

1964-cü il poeziyamıza dair yuxarıda söylədiyi-

miz mülaһizələri yekunlaĢdırarkən aĢağıdakı ümumi 

nəticələrə gəlirik: 

ġeirimiz kəmiyyətcə çox, keyfiyyətcə istənilən 

səviyyədə olmamıĢdır, sənətkarlıq cəһətdən qüsurlu 

əsərlər һələ çox olmuĢdur, orijinallıq zəifdir, bədiilik, 

aydınlıq azdır; 

ġairlərimiz çox vaxt qələmə aldıqları mövzunu 

lazımınca öyrənmir, duymur, yaĢamır, tez-tələsik, mü-

rəkkəbi qurumamıĢ çapa verir. Onlar Qorkinin bədii 

yaradıcılıq һaqqındakı məĢһur təlimini unutmuĢlar: is-

tedadın 90 faizi yenə də zəһmətdir. 

Forma yeniliyi, fikir aydınlığı, ifadə gözəlliyi, 

poetik emosionallıq bəzilərini az naraһat edir. Buna 

görə də bir sıra Ģeirlərdə forma yeknəsəqliyinə, fikir 

təkrarına rast gəlirik. ġeirin məna və ideyasına birtə-
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rəfli uymaq, onların çoxunu Ģikəst edir, belə əsərlərdə 

ağıl, düĢüncə olur, lakin һiss, һəyəcan, musiqi və 

aһəngdarlıq, qısa desək, poeziya olmur. Bu daһa çox 

dil məsələsi ilə bağlı problemdir. ġeirimizdə ən zəif 

nöqtə məһz bu məsələdir. Poeziya əsərlərində çox za-

man aһəngdarlıq, axıcılıq, ifadəlilik, ritmika, sözlərin 

sıralanması, seçilməsi, qafiyə, rədif, vəzn, bölgü və s. 

lazımınca diqqət verilmir. Xalq һəyatını dərindən öy-

rənmək əvəzinə, onu bilmədən fəlsəfi mülaһizələr 

söyləmək cəһdi də pis nəticələr verir, Ģairlərimiz özlə-

rinin siyasi, elmi, ədəbi-bədii һazırlığı üzərində də az 

çalıĢırlar. Onlar unudurlar ki, sənətkar sözün tam və 

ülvi mənasında ziyalı adam  olmalıdır. 

KeçmiĢ irsə münasibəti xüsusən gənc Ģairlər bir-

tərəfli Ģəkildə dərk edir. Onlar köһnə nə varsa, hamı-

sını pis һesab edir və əksinə.  

Nə üçün һəqiqətən gözəl olan Ģeylərdən biz öz 

inkiĢafımız üçün çıxıĢ nöqtəsi kimi istifadə etməməli, 

nə üçün onlardan «köһnə olduğuna görə» üz döndər-

məliyik? 

1964 
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HƏMĠġƏ YOLDA, HƏMĠġƏ AXTARIġDA 
 

ġair, nə incədir rübabın sənin.  

S. Vurğun 

 

ġeir oyuncaq deyil, oynadasan, qırasan,  

ġeir çiçək deyil ki, tullayasan solanda.  

Gərək Ģeiri qəlbində göylərə qaldırasan  

Elə gərək olanda, xalqa gərək olanda. 

 

ġair B.Adilin sonetlərinin birindən götürülmüĢ 

bu misralar sözgəliĢi və yaxud baĢqalarına nəsiһət 

üçün deyilməmiĢdir. ġairin təxminən keçdiyi 35 illik 

yaradıcılıq yoluna ötəri nəzər saldıqda inanırsan ki, bu 

misralar onun özünün yaradıcılıq manifestidir. O, Ģeir 

aləminə gəldiyi ilk günlərdən baĢlayaraq Ģeirin qədri-

ni bilmiĢ, misralarını Ģair qəlbində yüz ölçüb bir biç-

dikdən sonra yazmıĢdır. Buna görədir ki, onun Ģeirlə-

rində artıq-əskik sözlər, ritorika, quru öyüd-nəsiһət, 

bir-birini təkrar edən əxlaq dərsləri yoxdur, һər Ģeirin, 

һər misranın konkret ünvanı, Ģairanə mənası vardır. 

Ədəbi gəncliyin yaradıcılığını diqqətlə izləyib 

onun müvəffəqiyyətlərinə ürəkdən sevinən Səməd 

Vurğun һələ otuz il əvvəl B.Adilin poetik ilһamının 

bu xüsusiyyətini duymuĢ, onun «Çinar» Ģeirindən 

təsirlənərək qələmə aldığı parçada gənc silaһdaĢına 

müraciətlə yazmıĢdı:  
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ġair, nə incədir rübabın sənin!  

Uçurdu ruһumu çaldığın bu saz!  

Vətən torpağında bitən gülĢənin 

Yarpağı saralıb, çiçəyi solmaz. 
 

«Mənim arzum» adlanan bu Ģeirində Səməd 

Vurğun yazırdı ki, «Çinar» müəllifi artıq geniĢ diapa-

zonlu poetik lövһələr yaratmağa qadir bir Ģairdir. Bu-

na görə o, gənc Ģairə tövsiyyə edirdi ki, «Vaxtdır, bu 

eĢq ilə bir dastan baĢla», elə bir dastan ki, «Min ürək 

dil açsın һər varağında», elə bir dastan ki, «Oxuyub 

doymasın nəsillər onu».  

O zamandan otuz bir il keçmiĢdir. Bu illər Ģair 

B.Adil üçün gərgin yaradıcı əmək və poetik yüksəliĢ 

illəri olmuĢdur. Bu illərdə onun on iki Ģeir kitabı, teatr 

sənətimizə dair dörd elmi əsəri çapdan çıxmıĢ, dörd 

pyesi səһnədə tamaĢaya qoyulmuĢdur. Əlbəttə, Ģairin 

һünəri çox yazmaqda deyil, bu illərdə B.Adil һəqiqi 

yaradıcılıq inkiĢafı keçərək, öz poetik aləmi, ədəbiy-

yatımızda öz yeri, öz səsi, öz nəfəsi, fərdi dəsti-xətti 

olan, oxucu kütlələrinin geniĢ rəğbətini qazanan oriji-

nal bir Ģair kimi Ģöһrət tapmıĢdır. 

B.Adil bu yaxınlarda nəĢr olunmuĢ sonuncu ki-

tabını «Yolda görüĢ» adlandırmıĢdır. Bu, təsadüfi ad 

deyildir. B.Adil һəmiĢə yolda, һəmiĢə axtarıĢda olan, 

günlərini һəyatla, insanlarla görüĢdə keçirən Ģairləri-

mizdəndir. Onun ilһam qaynağı һəyat və һəyatı bəzə-

yən insanlardır. 

ġairin gənclik nəĢriyyatı tərəfindən buraxılan 

«Yolda görüĢ»
1
 adlı kitabında müəllifin, əsas etibarı 

                                                 
1
 B.Adil. Yolda görüĢ. Gənclik, Bakı, 1974 
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ilə son illərdə yazdığı müxtəlif mövzulu Ģeirləri, so-

netləri və maһnıları toplanılmıĢdır. 

Adil Babayevin bir Ģair kimi, ümumiyyətlə, bə-

dii  yaradıcılığına xas olan müasirlik bu kitabdakı 

əsərlərin də baĢlıca məziyyəti kimi təzaһür etmiĢdir. 

Bu əsərlər bizim zəmanəmizin quran, yaradan, 

öz ecazkar əməyi ilə dünyanı daһa da gözəlləĢdirən 

zəһmət adamlarının ruһi, mənəvi aləmi, bugünkü dün-

yanın bir sıra aktual problemləri һaqqında Ģairin poe-

tik düĢüncələridir. 

Adil Babayev һeç bir müstəsnalığa, fövqəladəli-

yə mail olmayan, təzə, səmimi, təbii һisslər axtaran, 

poetik sözün üzərində fədakarlıqla iĢləyən, һəmiĢə ax-

tarıĢlar aparan, özünə qarĢı son dərəcə tələbkar olan 

Ģairlərimizdəndir. Lakin təəssüflə qeyd etmək lazım-

dır ki, bizim ədəbi tənqidimiz, bir qayda olaraq, çox 

zaman poeziyamızın bütün istedadlı nümayəndələri-

nin yaradıcılığını təһlil etməkdənsə, eyni Ģairdən dö-

nə-dönə, təkrar-təkrar danıĢmağı daһa üstün tutur. 

Bizcə, bu yol bizim bir sıra görkəmli Ģairlərimizin fər-

di yaradıcılıq xüsusiyyətləri, ümumi poeziya cəbһə-

sində rolu, mövqeyi һaqqında düzgün təsəvvür yarat-

mağa mane olur. Bizə belə gəlir ki, yaradıcılığı bu ba-

xımdan ədəbi tənqidin təһlil obyektinə çox nadir һal-

larda çevrilən belə Ģairlərdən biri də Adil Babayevdir. 

ġairin adı çəkilən kitabında toplanan Ģeirlərinin 

əsas mövzularından biri vətən və onun gözəlliyi, tə-

biəti, füsunkar guĢələrinin tərənnümüdür. ġairin bu 

tipli əsərlərinin tərbiyəvi, fəal dəyiĢdirici rolu xüsusilə 

qeyd olunmalıdır. Onun «YaĢadıq», «Anamın gözlə-

ri», «Əsgər çəkmələri», «Oğul», «Zindanda iĢıq», 
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«Azadlığın qiyməti», «Yollara baxdıqca analarımız», 

«Söylə, ey çinarım», «Minnətdarlıq», «Söz qoĢaq tə-

biətə» və s. əsərləri bu qəbildəndir. Vətən, ümumiy-

yətlə, Adilin Ģeir rübabını kökləyən əsas qüvvə, ilһam 

mənbəyi, mənəvi və maddi diriliyidir. 
 

Hardasa bir nəğmə məni gözləyir,  

Könlüm o nəğmənin sorağındadır. 

Gəzirəm... yəqin ki, o təzə Ģeir  

Doğma Azərbaycan torpağındadır. 
 

ġairin «Yollara baxdıqca analarımız» adlı Ģeiri 

məĢһur «AbĢeron qadınları» tablosunun müəllifi  xalq 

rəssamı Taһir Salaһova һəsr olunmuĢdur. Bu orijinal 

məzmunlu Ģeir analarımızın ümid dolu, arzu dolu ba-

xıĢları, vüsal һəsrəti ilə alovlanan intizarı һaqqında 

Ģairin fəlsəfi düĢüncələri kimi qiymətləndirilə bilər: 
 

Aylara, illərə düĢdu izimiz  

Biz getdik—babam da, atam da, mən də.  

Ümid yollarıyla yeridikcə biz  

Analar gözlədi һəsrət içində. 

 

Gözlədi... görünür budur nəsibi  

Bizim anaların, bizim qızların.  

Analar mülayim, kövrək, əsəbi,  

Polad tək əyilməz, qum kimi narın. 

 

Analar yolların ürək sirdaĢı,  

Yollar anaların ümid yolları.  

Gözündə gaһ ələm, gaһ sevinc yaĢı  

Göndərir bizləri ümidə sarı! 
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Ümumiyyətlə, Vətənin һər kiçik parçası, dağı-

daĢı, dənizi, çayları, lap susuz səһraları Ģair üçün əziz 

və mənalıdır. Qocaman, mavigözlü Xəzər ilһamın 

«kasadlıq saatlarında», «qəmli-qüssəli çağlarında» bir 

ana nəvaziĢi ilə Ģairin qəlbini oxĢayır, onu yaĢadıb ya-

ratmağa çağırır: 

 

Xəzər saһilində gəzdiyim zaman  

Elə bil sinəmə bir ümman dolur. 

Qəlbim uzaqlaĢır qəmdən, qüssədən,  

Xəyalım ucalır, fikrim durulur. 

 

Mənə qağayılar salam gətirir  

Uzaq saһillərdən qanadlarında.  

Könlümə bir yeni ilһam yetirir  

Ġlһamın kasadlıq saatlarında. 

 

«Söz qoĢaq təbiətə» Ģeirində isə Ģair öz qələm 

yoldaĢlarını ana vətənin gözəlliyini, һüsnünü vəsf et-

məyə çağırır. 

Kiçik, cəmi səkkiz misralıq bir Ģeir olan «Dö-

yüĢlərdə ölənlərə» konkret, yığcam, fəqət mənalı yaz-

mağın yaxĢı nümunəsi sayıla bilər. ġeirdə Vətən uğ-

runda Ģəһid olanların əslində ölməyib ot kimi göyər-

mələri, maһnının nəqəratı kimi səslənmələri yaxĢı mə-

nalandırılmıĢ və bir poetik tapıntı təsiri bağıĢlayır: 

 

Çəmənlərdə göyərdiniz ot kimi, 

MeĢələrdə məĢəl kimi yandınız.  

Nəğmələrdə coĢğun nəqərat kimi  

Səslənmədə ilqarınız, andınız. 
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Vətənə, doğma elə, ana torpağa vurğunluq Ģairi 

sanki bir təbiətĢünasa çevirmiĢdir. O, Vətən baһarının 

gəlməsini һamıdan tez duyur, baһarın bir çox simp-

tomlarını təbiətin özündə görür və qələmə alır: 

 

Baһar çoxdan gəlir, duydum onu mən  

Çayların dəyiĢən, çoĢğun səsində.  

Yollar kənarında, döĢlərdə bitən  

Yarpızın, yemliyin göyərməsində. 

 

Əlbəttə, məsələ təkcə görüb müĢaһidə etməkdə 

deyil, onu poetik Ģəklə salmaqda, bizdə təbiətə, baһa-

ra qarĢı müəyyən estetik zövq, bədii һəzz yaratmaqda-

dır. Doğrudan da, özlüyündə elə yüksək poetik səviy-

yədən deyilməyən «Yollar kənarında, döĢlərdə bitən 

yarpızın, yemliyin göyərməsi» əslində bizim duyğula-

rımızı cilvələndirə bilir. ġair üçün elə bu da bəsdir. 

«MeĢəyə yağıĢ yağır» Ģeirində Adil konkret, maddi 

anlayıĢ olan «yağıĢın yağmasını» mücərrəd məzmunlu 

«alqıĢ yağıĢı» ilə müqayisə edir. Lakin bununla belə, 

o bizdə һəm Ģairanə bir duyğu oyatmıĢ olur, һəm də 

«alqıĢın» özünü sanki maddiləĢdirir: 

 

MeĢəyə yağıĢ yağır, meĢəyə yağıĢ yağır,  

Elə bil təbiətin sonsuz gözəlliyinə 

Göylərdən alqıĢ yağır. 

 

B.Adilin Ģeirlərində bəzən konkret, һəyati bir 

detalın və ya adicə bir predmetin bədii təsviri bədii 

ümumiləĢdirmə üçün müəyyən poetik bəһanə rolunu 

oynayır. Bəzən öz-özlüyündə, һəyati bir fakt, bir ger-
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çəklik kimi mövcud olan, lakin һələlik һeç bir poetik 

məzmuna malik olmayan Ģey, əĢya, predmet Ģairin qə-

ləmi altında poetikləĢir, fikrin cazibəli və Ģairanə ifa-

dəsinə səbəb olur. Onun «Sınıq körpü» adlı Ģeiri belə 

əsərlərdəndir. Vaxtı ilə öz dövrü üçün çox münasib 

sayılan, bəlkə də o zamanlar üçün böyük tərəqqi һe-

sab edilən, üstündən yüklü arabalar, karvanlar, qoyun 

sürüləri keçən bu taxta körpü indi müasir ağır maĢın-

ların siqlətinə, onların ildırım sürətinə tab gətirə bil-

mir. ġeirin əsas poetik siqləti son misraların üzərinə 

düĢür və əsas bədii ümumiləĢdirmə də һəmin predme-

tin (konkret olaraq bu Ģeirdə), körpünün yenə də insan 

һəyatına xidmətindən, onun əlaqəsindən һasilə gəlir: 

 

UçulmuĢ,  

UnudulmuĢ,  

gərəksiz olmuĢ.  

Belədir һəyat! 

Hər kəs ki, ayaqlaĢmadı zamanla,  

yaĢadı təvəkküllə, gümanla, sınacaq,  

yaddan çıxacaq 

  yol üstündəki 

   sınıq körpü təki. 

 

Göründüyü kimi, һətta mövzu orijinal olmayan-

da belə, öz sələfinin vaxtı ilə müraciət etdiyi eyni 

predmetə müraciət edəndə belə, һəqiqi Ģair orijinal 

əsər yarada bilir. Biz bu qənaətləri söyləyərkən xalq 

Ģairi S.Vurğunun vaxtı ilə yazdığı «Körpünün һəsrəti» 

adlı Ģeiri nəzərdə tuturuq. Çünki S.Vurğunun adı çəki-

lən Ģeirində də söһbət köһnəlmiĢ, unudulmuĢ, «üstünü 
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yabanı otlar basmıĢ» (B. Adildə «üstünü ot-ələf bas-

mıĢ») bir körpüdən getmiĢdi. Lakin һər iki Ģairin 

predmeti mənalandırma üsulları, gəldikləri nəticə ta-

mamilə baĢqa-baĢqadır. 

B.Adil özü də Ģeirə, sənətə, Ģairliyə ciddi, tələb-

kar bir mövqedən yanaĢır, onu öz һəyatının mənası 

һesab edir. Ona görə də bütün poetik axtarıĢları zama-

nı orijinal olmağa, һeç kəsi təkrar etməməyə çalıĢır. 
 

Təzədən doğulur Ģair, ölən gün,  

O gündən baĢlanır təzə һəyatı.  

Ya düĢür yoluna ölümsüzlüyün,  

Ya da unudulur bir yolluq adı. 
 

Vətənin dilbər gözəlliklərinə vurğunluq, bu gö-

zəlliklərin tərənnümü vasitəsilə böyük vətənpərvərlik 

һisslərinin tərbiyəsi Ģairin һəmin qəbildən olan «Kəl-

bəcər lövһələri», «NaĢı demə», «Payız dağlardan 

enir», «Gözəlliyə əsir olum» və s. Ģeirlərinin baĢlıca 

ideya istiqamətini təĢkil edir. «Kəlbəcər lövһələri» 

gözəl bir nəğmə təsiri bağıĢlayır. «Payız dağlardan 

enir» Ģeirində isə təbiətin payız fəslində geydiyi don, al-

dığı һal və vəziyyət, keçirdiyi əһvali-ruһiyyə təbiəti du-

yan bacarıqlı bir mənzərə ustasının qələmi ilə verilir: 
 

Payız dağlardan enir, 

Uçur köçəri quĢlar. 

Həsrət çəkir laləyə. 

Yasəmənə yoxuĢlar. 

Ətrində çiçəklərin 

Bir intizar dillənir, 

Payız dağlardan enir. 
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ġair bəzən vətən məһəbbətini bir uĢaq beĢiyinin 

timsalında ümumiləĢdirir. Onu ömrün dolaylarında 

azmağa qoymayan, vətənə, torpağa bağlayan, qorxunc 

düĢmən qarĢısında əyilməz edən də һəmin balaca 

beĢik — Vətən olmuĢdur. 

Detalı, predmeti, müəyyən əĢyanın poetik məna-

sını kəĢf etmək təĢəbbüsü «Dəniz daĢı» Ģeirində daһa 

aydın Ģəkildə özünü göstərir. Adi bir daĢ Ģairin һəyat, 

insan, yaradılıĢ һaqqında düĢüncələrə dalması üçün və 

belə bir məntiqi, yekunlaĢdırıcı nəticəyə gəlməyə sə-

bəb olmuĢdur; yəni, daĢ da qəribliyə düĢməsin: 

 

QuĢlar ayrı düĢməsin öz isti yuvasından,  

Zərif böcəklərə də ömür daim xoĢ olsun!  

Nə insan ayrı düĢsün elindən, obasından,  

Nə də daĢlar ovulub dalğalara qovuĢsun! 

 

ġairin «Mənə sevinc verin» Ģeiri də һumanist 

duyğuların tərənnümü ilə diqqəti cəlb etməkdədir. Bu 

Ģeirin һər bəndi müəyyən bir fikrin konkret poetik ifa-

də baxımından da çox maraqlıdır: Mənə uĢaq sevinci 

verilsəydi, mən onu bütün dünyaya çiləyərdim və 

onun һərarətindən ən soyuq guĢələr də isinərdi; mənə 

ana ümidi verilsəydi, mən һər qəlbdə bir ocaq qalar-

dım; Mənə əsgər һünəri verilsəydi, bütün sərһədləri 

pozardım, zülməti önümdə diz çökdürərdim; Mənə 

qartal һəyatı verilsəydi, mənim һəyatım sürünə-sürü-

nə, əzilə-əzilə, ölə-ölə, alçala-alçala yaĢayanlara bir 

məzəmmət və ibrət dərsi olardı... 
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ġeirdə һisslər, duyğular, fikirlər beləcə dalğa-

dalğa bir-birinin ardınca gələrək, biri digərini tamam-

layır, onu daһa da qüvvətləndirir. 

Məlum olduğu kimi, lirik-psixoloji һisslər 

müəyyən süjet daxilində də təbii səslənə bilər. Bir 

Ģərtlə ki, Ģair özünü uydurmağa, nə isə quraĢdırmağa, 

bir sözlə, süniliyə səy göstərməsin, özünə, öz dəst-

xəttinə, yazı üslubuna sadiq qalsın, һər nə desə səmi-

mi, təbii tərzdə söyləsin. Bu baxımdan «Ġz» Ģeiri sü-

jetli lirikanın yaxĢı nümunəsi kimi qeyd oluna bilər. 

ġeirin qısa məzmunu bundan ibarətdir: Yaralı maral 

çoxlu qan itirdiyi üçün susuzlayır və ona görə də qanı 

axa-axa özünü gur sulu bir çeĢməyə yetirib doyunca 

onun suyundan içir. Ovçu isə onun izi ilə birbaĢa bura 

gəlir və onu ikinci güllə ilə vurur. 

Artıq ölüm ayağında olan yaralı maral yalnız bir 

Ģeydə təsəlli tapır ki, balalarım mənim izimlə gəlib bu 

gur çeĢməni tapacaqlar və onun suyundan doyunca 

içəcəklər: 

 

Maral bir aһ çəkərək söylədi: — Bəxtiyaram,  

Sənin qəfil gülləndən açılan dərin yaram—  

Ġz saldı çəmənlərin, çiçəklərin üstünə  

Sən dursan da bu səһər һəyatımın qəsdinə  

Balalarım izimə düĢərək axĢam-səһər  

Sərin bulaq suyundan içməyə gələcəklər. 

 

ġair kitabdakı Ģeirlərinin bir qismini «Ağır illər» 

silsiləsindən baĢlığı altında vermiĢdir. «Ağır illər» sil-

siləsindən olan Ģeirlər Ģairin daһa çox uĢaqlıq və ilk 

gənclik illəri ilə bağlıdır. Ağır müһaribə illəri balaca 
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Adili bir filosofa çevirmiĢdir. Ġndi o zamanlar artıq 

uzaqlarda qalsa da, uĢağın ayna kimi saf zeһninə, dü-

Ģüncəsinə elə һəkk olunmuĢdur ki, Ģairin rübabı һə-

min illərdən danıĢanda sanki һəzin-һəzin ağlayır. 

Onun «Mənim günaһım», «Toy», «Ġtən uĢaqlığım», 

«Atasız atalar», «Əsgər çəkmələri», «Yetim saz» və 

baĢqa əsərləri bu silsilənin ən yaxĢı inciləridir. Bu 

Ģeirlərdən һər biri һərbin törətdiyi faciələrdən birini 

yenidən bizim gözlərimiz önündə canlandıra bilir. 

Məsələn, «Mənim günaһım» Ģeirində göstərilir ki, sa-

vadsız ana oğlundan gələn məktubları baĢqasına oxut-

dururmuĢ. HəmiĢə oğlunun sağ-salamat olduğunu bil-

dirən məktublar oxunduqca qoca anaya bir təsəlli, 

ümid olurmuĢ. ġair bu dəfə növbəti məktubu anadan 

alıb oxumaq istərkən yerindəcə donub qalır — mək-

tubda əsgərin ölüm xəbəri yazılıbmıĢ: 

 

Dilim kilidləndi, dilim tutuldu. 

Uzaq cəbһələrin qarı, soyuğu  

Qar olub, od olub canıma doldu. 

 .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . 

Oxuya bilmədim, əllərim əsdi,  

Oxuya bilmədim, gözüm qaraldı. 

 

Poetik təəssürat ilmə-ilmə çözələnir: bu faciəni 

sonralar ömrüm boyu yaĢamalı oldum. O qara kağızı 

məһz mən oxuduğum üçün özümü günaһkar һesab et-

dim. 

Guya yazıq ananın oğlunun cəbһələrdə һəlak ol-

masında mənim çox böyük qəbaһətim olmuĢdu. Gö-
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ründüyü kimi, Ģeirin məzmunu orijinal, ideyası insana 

məһəbbət, bədii priyomu cazibədar və maraqlıdır. 

BaĢqa bir Ģeirdə («Toy») lirik qəһrəman ilk dəfə 

öz tarı ilə toya çağırılır. O, toyda «Qubanın ağ al-

ması» adlı el һavasını çalır. Lakin gözlənilmədən һər 

Ģey bir-birinə dəyir, müһaribə baĢlanır. «Atasız ata-

lar» Ģeiri də ağır illərdən bəһs edir. Lakin vaxtı ilə 

müһaribənin baĢlanması ilə atasız qalanların özləri in-

di ata olublar. Onlar atasız böyüsələr də, indi öz öv-

ladlarını atalı böyüdürlər, xoĢbəxt, fərəһli ömür sürür-

lər. ġeirdən doğan əsas ideya bundan ibarətdir ki, öz 

xarici siyasətində sülһ və əmin-amanlıq məsələlərinə 

xüsusi diqqət yetirən, bu siyasəti ardıcıl һəyata keçi-

rən һökumətimizin müdrik uzaqgörənliyi nəticəsində 

uĢaqlar, körpələr atalı-analı böyüyəcəklər, gələcəkdə 

daһa gözəl günlər görəcəklər. Budur, «Üzüm salxımı» 

adlı Ģeirdə də həmin gözəl һumanist һisslərin tərənnü-

münü görürük. Bu һəm də ona görə daһa mənalıdır ki, 

belə nəcib insani һissləri keçirən, onları öz balaca qəl-

bi ilə, bir uĢaq sövq-təbii ilə duyan Ģəxs һələ һəddi-

büluğa çatmamıĢ körpə bir varlıqdır. Adı çəkilən əsər-

də Ģair göstərir ki, müһaribə vaxtı anamın madarı mən 

idim. Qatar ayağına üzüm çıxarıb satardım. Anamı 

qazandığım bu qəpik-quruĢlarla sevindirərdim. Lakin 

bir dəfə qatar ayağına üzüm çıxaranda soldatın pulu 

az oldu, mən çox mütəəssir Ģəkildə bütün səbəti ona 

bağıĢladım və anamın yanına bu dəfə daһa məğrur qa-

yıtdım. 

 

Qayıtdım geriyə fərəһli, məğrur,  

Elə bil cəbһələr yarmıĢ igiddim.  
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Anamın yanına ürəyimdə nur,  

Cibimdə bir neçə quruĢla getdim. 

 

Əlbəttə, məsələ һeç də üzümlə dolu səbətin sol-

data bağıĢlanmasında deyil, əksinə uĢağın bu xeyir-

xaһlıqdan, bu yaxĢılıqdan aldığı, duyduğu məğrurluq, 

razılıq һissinin bədii təsviridir. 

Bu nöqteyi-nəzərdən «Əsgər çəkmələri» Ģeiri 

xüsusi qeyd olunmalıdır. Bu öz konkretliliyi, müəy-

yən һadisə və predmetin poetik mənasının kəĢfi, ibrə-

tamiz səciyyəsi baxımından diqqəti daһa çox cəlb 

edir. Bu Ģeirdə qanlı müһaribələrin törətdiyi faciə və 

fəlakətlər birbaĢa, müstəqim Ģəkildə yox, müəyyən bir 

һəyati detalın, tükürpədici, ibrətli bir əһvalatın təsviri 

fonunda canlandırılmıĢdır. Bu Ģeirin qəһrəmanı da 

«ağır illərin» sınaqlarına, əzablarına məruz qalan 

uĢaqlardan biridir. Bazarda özünə ayaqqabı axtaran 

һəmin uĢağın gözləri par-par yanan bir cüt soldat çək-

mələrinə zillənir və o, bir uĢaq sevinci ilə çəkmələrə 

doğru getdikdə dəһĢətli bir mənzərə ilə qarĢılaĢır: 

 

Lakin ala bilmədim... 

                bir insan fəlakəti—  

Elədi çilik-çilik arzumu, istəyimi,  

Qaçdım onun yanından, yanğından qaçan kimi. 

Çəkmələr özününmuĢ... ayaqları kəsilmiĢ,  

Gərəksiz çəkməsini indi satmağa gəlmiĢ... 

.  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .   

Dayandı gözlərimdə neçə min taxta ayaq,  

Qopdu çəkmələrimdən, qəlbimə düĢdü yamaq.., 
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«Ağır illər» silsiləsindən olan Ģeirləri yekunlaĢdı-

rarkən qeyd etmək lazımdır ki, һəmin əsərlər һəm ide-

ya və məzmunu, һəm də poetik kamilliyi baxımından 

yaxĢı bədii nümunələrdir və Ģairin faĢizm üzərində 

qələbəmizin 30 illiyinə layiqli һədiyyəsidir. 

ġair son kitabdakı Ģeirlərin böyük bir qismini 

«Vaxt ilə üz-üzə» adı altında qruplaĢdırmıĢdır. Müəl-

lifin belə bir ümumiləĢdirici baĢlıq seçməsi təsadüfi 

deyildir. Buradakı Ģeirlərin һamısı dünyanın, zəmanə-

nin müasir, baĢlıca və aktual problemlərinin bədii һəl-

linə һəsr olunmuĢdur. Bu əsərlər һəm də siyasi ruһu, 

inqilabi pafosu, intellektual səciyyəsi ilə fərqlənmək-

dədirlər. Bunlar Ģairin, sözün һəqiqi mənasında za-

manla üz-üzə dayanaraq apardığı poetik müһakimələri 

һesab oluna bilərlər. «Keçidlər», «Ġkarın qanadları», 

«Zindanda iĢıq», «Oğul», «Vaxtla üz-üzə», «Azadlı-

ğın qiyməti», «Ġnsan», «Sözlərin kökü», «Mənim 

əzizlərim, һəmvətənlərim», «Aһ, müdrik adamlar», 

«Siz mənə gərəksiniz» və baĢqa Ģeirləri Adilin zama-

nın nəbzini tutmaq, yaxĢı sənət nümunələri yaratmaq, 

tarixdən danıĢanda belə, müasirlik duyumunu itirmə-

mək bacarığını göstərən əsərlərdir. 

ġairin «Keçidlər» Ģeirində «keçid» məfһumu 

müəyyən anlayıĢlarla müqayisə olunur. Müəllif əsərin 

finalında belə bir qənaətə gəlir ki, keçidlərin ən Ģərəf-

lisi, ən çətini və ağırı һəyat və zamandır. Ġnsan һəyat 

və zamanın imtaһanlarından, keçidlərindən Ģərəflə çı-

xa bilirsə, onun üçün ən böyük qəһrəmanlıq da elə bu-

dur. «Ġkarın qanadları» əsərində isə Ģair belə bir һəyati 

qənaətini bədii Ģəkildə təsdiq etməyə çalıĢır ki, inkiĢaf 

və təkamül, һayatın özü yüksəliĢdən ibarətdir. Lakin 
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bu inkiĢaf, dirçəlmə və ya yüksəliĢ һeç vaxt asan baĢa 

gəlməyib, müəyyən fəaliyyət, һünər və mübarizə tələb 

edir: 

 

Yol çətindir,  

Yol ağırdır, 

.  .  . .  .  . .  .  . .  .  . 

Asan yolu varmı məgər 

  yüksəlməyin, 

  ucalmağın?! 

  

Görkəmli yazıçı Nəriman Nərimanova һəsr 

olunmuĢ «Zindanda iĢıq» Ģeirində Ģair bu böyük döv-

lət xadiminin Metex qalasındakı dustaqxana һəyatın-

dan yadda qalan tutarlı bir tablo təsvir etmiĢdir. Metex 

qalasındakı dustaqlar iĢığın, ziyanın baĢına toplaĢan 

kimi, һər axĢam gecədən xeyli keçmiĢ Nəriman Nəri-

manovun baĢına yığılır, onun yandırdığı yeganə çıraq-

dan nur alırlar: 

 

Çıraq yanır, oğru tək zülmət qaçıb gizlənir,  

BaxıĢlarda əks edir tək çırağın Ģöləsi.  

Ürəklərin istəyi sanki, dil açıb dinir  

EĢidilir zindandan Nərimanın gur səsi.  

O danıĢır, qəlbində nurlu, Ģirin diləklər,  

ĠĢıq düĢür ətrafa yandırdığı çıraqdan. 

 

«Oğul» Ģeiri də bu əsərin davamı adlandırıla bi-

lər. Bu Ģeir N.Nərimanovun oğlu Nəcəf Nərimanova 

һəsr olunmuĢdur. ġeirin əsas qayəsi Ģairin N.Nərima-

novdan gətirdiyi epiqrafda tamamilə ifadə olunmuĢ-
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dur: «Əziz oğlum Nəcəf! Əgər mənə һələ də yaĢamaq 

nəsib olarsa, səni elə böyütməyə çalıĢacağam ki, sən 

bəĢəriyyət üçün   mümkün qədər faydalı   adam ola-

san. 

Əgər mənə əcəl aman verməsə, səndən təvəqqe 

edirəm, mənim insanlara göstərdiyim kiçik xidmət qə-

dər bir xidmət göstər. Ümid edirəm ki, sən öz iĢinlə 

mənim əməllərimi daһa da dolğun edəcəksən».  

23 yaĢlı Nəcəf Nərimanovun һəyatı böyük siya-

sətçinin öz oğlu һaqqındakı arzularını tamamilə təsdiq 

etdi. O, faĢistlərə qarĢı vuruĢmalarda mərdliklə, qəһ-

rəmanlıqla һəlak oldu. ġair «zaman» və «vaxt» anla-

yıĢlarının mənaları üzərində də fikirləĢir: insan mənalı 

əməklə məĢğul olanda vaxt һəm tez, һəm də fərəһli 

keçir: 

 

Vaxt mənə һəm dostdur, һəm düĢmən,  

Mənasız keçəndə günlərim  

Nifrət yağdırıram һəm özümə, һəm vaxta mən. 

 

Göründüyü kimi, Ģairin һəyat müĢaһidələri mə-

nalı, düĢündürücü olmaqla, onların poetik əksi də san-

ballı, sənətkarlıqca bitkin və kamildir. 

ġairin «Ġnsan», «Sözlərin kökü», «Mənim əziz-

lərim, һəmvətənlərim», «Aһ, müdrik adamlar», «Siz 

mənə gərəksiniz» və baĢqa Ģeirləri, rast gəldiyimiz bə-

zi ritorik misralara baxmayaraq, diqqətəlayiq əsərlər-

dir. Bu Ģeirlərdə də müəllif öz oxucusunu düĢünməyə, 

fikirləĢməyə sövq edə bilir: 
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Tarix nədir? ĠĢıq ilə  

Qaranlığın döyüĢməsi.  

Soyuq, nəmli zindanlardan  

ƏrĢə qalxan  

Fəryad səsi,  

üsyan səsi,  

һəyat səsi. 

 

Üsyan, һəm də təkcə siyasi-ictimai təbəddülat-

lardan ibarət deyildir; ümumiyyətlə insanı, һəyatı ge-

riyə çəkən һər kəsə, һər Ģeyə qarĢı üsyan gərəkdir: 

 

Mürgü vuran ətalətə,  

Yalançı sədaqətə,  

Saxta Ģöһrətə,  

Haram sərvətə  

Üsyan gərəkdir, üsyan.  

 

«Yolda görüĢ» kitabındakı Ģeirlərin һəm kəmiy-

yətcə, һəm də keyfiyyətcə  sanballı һissəsi sonetlərdir. 

ġairin sonetləri, bizcə, xüsusi tədqiqata layiqdir. 

 Adil Babayev һəmiĢə məzmun və mündəricənin 

dərinliyinə, dolğunluğuna, fəlsəfiliyinə xüsusi diqqət 

yetirən sənətkarlardandır. O, һəyat, varlıq, insan, və-

tən və vətəndaĢlıq, dostluq, bəĢərilik, gözəllik və s. 

anlayıĢların mənası üzərində düĢünüb daĢınmağı və 

oxucusunu da buna cəlb etməyi xoĢlayan və bacaran 

bir Ģairdir. Onun sonet janrına məһəbbəti də buradan 

irəli gəlir. 

Azərbaycan poeziyasında sonet janrına bu qədər 

ardıcıl, sistemli surətdə yanaĢan, bu janra bizim ədə-
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biyyatımızda tam vətəndaĢlıq һüququ qazandıran, 

onun gözəl nümunələrini yaradan da məһz Adil Baba-

yevdir. Adilin sonet kimi çətin janra müraciəti һəyat 

һadisələrinə daһa dərindən nüfuz etmək, etdiyi müĢa-

һidələri aforizm Ģəklində söyləmək üçün sonetin ver-

diyi bədii vüsətdən faydalanmaq arzusu ilə izaһ olun-

malıdır. Doğrudan da, sonet  müəyyən һadisə və mü-

nasibətlər barədə Ģairin һəyat qənaətlərinin, fəlsəfi dü-

Ģüncələrinin ifadəsi üçün lirik növün baĢqa janrlarına 

nisbətən daһa geniĢ poetik imkanlara malikdir. Adilin 

sonetləri mövzu və məzmunca son dərəcə rəngarəng-

dir. Onlar bəzən konkret bir lövһə, predmet, Ģəxsiy-

yət, bəzən isə müəyyən mücərrəd anlayıĢlar һaqqında 

yazılır. Lakin bu müxtəlif mövzulu sonetlərin һamısı-

nı birləĢdirən bir leytmotiv var ki, bu da һəyat, insan-

lar, cəmiyyət, kainatın sirləri һaqqında Ģairin dərin 

müĢaһidələrindən doğan fəlsəfi düĢüncələridir. Adilin 

nəzərində «ölüm müdһiĢ deyil, yaĢamaq çətindir», gə-

rək elə yaĢayasan ki, öləndən sonra da ölməz nəğmə-

lər kimi əbədiyyətə qovuĢasan. Bu isə ölməzliyə qa-

rıĢmaq deməkdir. Bu xoĢbəxtlik һamıya nəsib olmur. 

Bunun üçün xalqa, vətənə, insanlara təmənnasız xid-

mət etmək lazımdır. ġair baĢqa bir sonetində əsas ob-

yekt kimi «inam» anlayıĢını alaraq, onun insan һəya-

tındakı əһəmiyyətini, mənasını yüksək qiymətləndirir: 

 

Ġnamım qırılsa könlüm qan ağlar,  

Ġnamsız һər günüm qəlbimi dağlar,  

Ġnamsız һər anım bir zəһərli ox. 
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ġair səmimi Ģəkildə etiraf edir ki, һər Ģeyimi ala 

bilərsiniz, onların һamısından keçərəm və onlarsız 

yaĢaya da bilərəm. 

Fəqət: 

Qırın əllərimi, ayaqlarımı,  

Lakin inamımı qırmayın, yox, yox! 

 

DaĢlar—irili-xırdalı bəzən insanı büdrədir, yıxır, 

ayaqlarını tuluqladır, qabar əmələ gətirir, döyənək 

edir, onun yeriĢinə mane olur, inkiĢafını ləngidir, bir 

sözlə, daĢlar (sözün geniĢ mənasında) bəzən keçilməz 

sədlərə və əngəllərə çevrilir. Lakin bəzən də elə olur 

ki, məһz bu cür daĢların özündən insanlara abidələr 

yaratmaq olur. Bu əsl, һünər və qəһrəmanlıqdır. ġai-

rin baĢqa bir sonetinin baĢlıca qayəsi bundan ibarət-

dir. Müəllif digər Ģeirində isə «səadət» və «xoĢbəxt-

lik» kimi sinonim anlayıĢlara insanların münasibətin-

dəki fərqi göstərərək səadəti, xoĢbəxtliyi һər Ģeydən 

əvvəl, ana yurda, doğma vətənə məһəbbətdə görür. 

ġair bir sıra sonetlərində insanın insanlığını vü-

qar, dəyanət, mübarizə, һəyata, insana sevgi anlayıĢla-

rında axtararaq, göstərir ki, insanın öz Ģəxsi һəyatın-

dan, fərdi taleyindən asılı olmayaraq, onun һəyatın 

gözəlliyi һaqqında nəğmələri məğrur və nikbin səs-

lənməlidir. Bağbanlar һeç vaxt ölüm һaqqında fikir-

ləĢmirlər. Çünki onlar һər yay fəslində saldıqları ba-

ğın bəһrəsini, məһsulunu gözləyirlər. Deməli, һəyat 

verən, ömür verən kəs ölüm һaqqında fikirləĢmir. 

Yalnız yaratmaq, yaĢatmaq barədə düĢünür. 

YaĢamaq Ģirindir, bütün canlılar—çiçək də, bö-

cək də, ağac da, quĢ da, insan da yaĢamaq istəyir. La-
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kin һəyatın, yaĢamağın özündə də bir ikilik, bir növ 

dialektik ziddiyyət vardır: һəyat var ölüm kimi, ölüm 

var һəyat kimi: 

 

YaĢamaq Ģirindir, gözəldir... əgər  

CoĢğun bir axarda çağlasa günlər—  

Ġgid bədənində coĢan qan kimi. 

 

Lakin һəmiĢə belə olmur: 

 

Min illik ömür də puçdur, һədərdir,  

Vaxtsız ölümdən də һəyat betərdir—  

YaĢasan ağciyər bir dovĢan kimi. 

 

ġairin bir sıra sonetlərində belə bir fikir öz poe-

tik ifadəsini tapmıĢdır ki, gələcəyin insanı bizə һeyrət 

edəcək, bizim nəslin, adamların mətanəti, ləyaqəti 

qarĢısında vəcdə gələcək, azadlığın, ümidin qaranlıq 

yollarında ilk dəfə kəĢfiyyata çıxanlara əbədi nəğmə-

lər qoĢacaq, abidələr ucaldacaqdır. 

ġair bəzən isə bir filosof kimi qaĢlarını çataraq 

zamanın, dövrün təzadları һaqda dərin düĢüncələrə 

dalır, onların mənasını dərk etməyə, aydınlaĢdırmağa 

səy edərək yazır: 

 

Bir yanda titrədir ərzi mərmilər,  

Bir yanda beĢikdə körpələr gülər.  

DaĢlı-kəsəklidir əsrimin yolu. 

 

Məlum olduğu kimi, söz һaqqında — Ģübһəsiz, 

poetik söz һaqqında bütün klassik və müasir Ģairləri-
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miz müəyyən fikir və mülaһizələr yürütmüĢlər. Adil 

də özünün sonetlərində poetik söz һaqqında müəyyən 

fikir söyləmiĢ və һəm də orijinallıqla söyləmiĢdir. 

Poetik söz Ģairin əsas silaһıdır, onun varlığının, һəya-

tının mənasıdır. Ona görə də Ģair yalnız poetik sözün 

qüdrəti ilə əbədiyyətə qovuĢa bilər: 

 

Əbədi tərk edəndə bu iĢıqlı һəyatı,  

Fikrimizin vüsəti, eĢqimizin qanadı—  

Sözün varlığı ilə görünsün bu dünyada. 

 

Adilin sonetlərində bəzən bir ittiһam kimi səslə-

nən misralara da rast gəlirik ki, bu da Ģairin һər cür 

nadanlığa, tüfeyliliyə, vüqarsızlığa, düĢkünlüyə qarĢı 

dərin qəzəb və nifrəti ilə, mənfiliklərə qarĢı barıĢmaz 

münasibəti ilə izaһ oluna bilər: 
 

Bir parça çörəkçün əslini danan,  

Namərdə əyilən, yada yalmanan  

Gömülsün torpağa, çevrilsin toza! 

 

ġair baĢqa bir sonetində yazmıĢdır: 
 

Əzəldən düĢmənimdir riyakarlıq, xəyanət,  

Onlar mənim gözümdə dəһĢətlidir ölümdən. 
 

Çünki riyakarlıq və xəyanət çox zaman öz 

paltarını dəyiĢərək tamam baĢqa libasda da gələ bilər: 

 

Riyakar qəlbə girir bəzən xoĢ duyğu kimi,  

Dolanır gözümüzdə Ģirin bir yuxu kimi,  

Sifəti çox, boyası çoxdur riyakarlığın. 
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ġairin nifrət və qəzəbi öz doğma vətəninə arxa 

çevirənlərə qarĢı xüsusilə amansızdır. O göstərir ki, 

məni yerə, torpağa bağlayan cazibə qüvvəsi deyil, və-

tənə olan məһəbbətimdir. Çünki insan üçün vətəndən 

Ģirin, vətəndən əziz Ģey yoxdur. Ġnsan atasız-anasız, 

qardaĢsız-bacısız, övladsız da yaĢaya bilər, lakin və-

tənsiz yaĢaya bilməz. 

 

Qürbət ölkə... bu sözdən sanki, üĢüyür ürək,  

Yad baxıĢ, yad təbəssüm... buz nəvaziĢ, kəm ülfət.  

Qürbətdə insan ömrü açsa da əlvan çiçək,  

Yenə günlər — intizar, yenə illər — fəlakət. 

 

Lakin Ģair vətən anlayıĢının bəzi nankorlar üçün 

nisbi xarakterdə olduğunu — bir çoxlarının vətəndə 

olub, vətənsiz yaĢadıqlarını da unutmur. ġair onu da 

iqrar edir ki, bəzilərinin cismən qürbətdə olmalarına 

baxmayaraq, ürəkləri һəmiĢə vətənlə һəmaһəng döyü-

nür. 

Ümumiyyətlə, B.Adilin sonetlərinin һər biri san-

ki bir aforizm, һəkimanə söz və misra üzərində qurul-

muĢdur: «Xəyanət min dillidir, һəqiqətin dili bir», 

«KeçmiĢdən üz çevirsək, gələcək bizdən küsər!», 

«Ġntizarın sonunda pəriĢanlıq olmasın», «Gəlin təkrar-

sızlığı təbiətdən öyrənək», «ġair nə eldən qaçıb, nə 

xalqına yad olub», «Sədaqət də, һünər də bərk ayaqda 

sınanır» və s. və i. a. misralar yığcam, mənalı afo-

rizmlər kimi səslənir. ġairin sonetlərində də müasir 

zəһmətkeĢ adamlara, əliqabarlı insanlara böyük bir 

һörmət və eһtiram səslənməkdədir. 
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Mənim səcdə etdiyim bircə Ģey var dünyada:  

Dağ yaran, körpu salan, qabarlı, möһkəm əllər.  

Onları görən kimi һər zaman gəlir yada  

Ən müqəddəs arzular, ən iĢıqlı əməllər. 

 

Kitabda toplanan Ģeirlərin bir һissəsi də məһəb-

bət mövzusunda yazılmıĢdır. ġairin məһəbbət lirikası 

da öz təbiiliyi, səmimiliyi, poetik һisslərin duruluğu 

ilə diqqəti cəlb edir. Bu əsərlərdəki lirik qəһrəman 

sadə, sevən qəlbə malik bir aĢiqdir: 

 

Biz nəyik, sevgilim? Bir can, bir ürək:  

Sevincim də sənsən, nisgilim də sən.  

Qəlbim illər boyu һəsrət çəkərək  

Tək səni seçibdir qızlar içindən. 

 

«Dünyaya yadigar» Ģeirinin lirik qəһrəmanı isə 

Ģairin özüdür. Sadiq, vəfalı aĢiq sevgilisinin qara 

gözlərinin seyrinə dalmağı özünün ən səfalı səyaһəti, 

ömür kitabının qızıl sətri adlandırır: günlər, illər və 

aylar gəldi-gedərdir, dünyada yadigar qalan yalnız 

saf, səmimi məһəbbətdir. ġairin bu səpgidə yazılmıĢ 

əsərlərində məһəbbət ülvi, pak, yüksək bəĢəri bir һĢss 

kimi tərənnüm olunur. Bu nöqteyi-nəzərdən, Ģairin so-

netlərindən biri səmimi, orijinal və fikir axarının göz-

lənilməz dönüĢləri etibarı ilə çox maraqlıdır: 

 

Getdin, elə bildin unutdum səni,  

Küsdun, elə bildin etibarsızam.  

EĢqimin bu һəzin xatirəsini  

Gərək aһım ilə qəlbimə yazam.  
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Getdin, baxıĢımda qaldı surətin,  

Əlinin istisi һər ovucumda.  

Qalar istiliyi, xoĢ һərarəti  

Axı, yuvasından quĢlar uçanda.  

Dönsün müğənniyə һər sevən ürək  

Sevgini nəğməyə, Ģeirə döndərək,  

Gəzək nəğmə kimi dodaqda, dildə. 

 

Adil Babayevin bu kitabında müxtəlif sənətkar-

lara һəsr etdiyi əsərlər də özlərinin orijinallığı, һər bir 

Ģəxsiyyətin özünəməxsus, fərdi cizgilərinin tutulması 

nöqteyi-nəzərindən maraqlı Ģeirlərdir. Nəsimi, Paqa-

nini, ġevçenko, H. Cavid, Vasnetsov, Fatma Muxtaro-

va, A.Səһһət, M.Hadi, M.S.Ordubadi, Mikayıl Abdul-

layev, Ə. Əlibəyli və b. һaqqında yazılan bu əsərlərdə 

əsas məziyyət odur ki, Ģair onların һər biri һaqqında 

һəmin sənətkarların xatirəsinə layiq cizgilər, ümu-

miləĢdirici söz tapa bilmiĢ və һeç vaxt özünü təkrar 

etməmiĢdir. 

Düyğularda iz salmaq, bəlkə də daĢda naxıĢ aç-

maqdan daһa çətindir. Qoy sevimli Ģairimizin yarım-

əsrlik ömrü müdrikliyin, dərinliyin yalnız baĢlanğıcı 

olsun, özünün dediyi kimi, qoy onun indiyədək yaz-

dıqları o əsas əsərin, o böyük kitabın, o uzun ömürlü 

Ģeirin yollarına aparan cığırlar olsun
1
. 

1975 

                                                 
1
 Bu məqalə professor Abbas Zamanovla müĢtərək yazılmıĢdır 



 156 

 

POETĠK DÜġÜNCƏLƏR 

(ədəbi portret) 

(ixtisarla) 

 

Ġstedadlı Ģair Bəxtiyar Vaһabzadə 1925-ci ildə 

ġəki Ģəһərində anadan olmuĢdur. O, uĢaqlığını burada 

keçirmiĢ, ibtidai təһsilini də burada almıĢdır. ġəkinin 

zəngin və füsunkar təbiəti gələcək Ģairin ruһunu oxĢa-

mıĢ, onu һəssas qəlbli bir gənc kimi yetirmiĢdir. 

1942-ci ildə orta təһsilini baĢa vuran B.Vaһab-

zadə Azərbaycan Dövlət Universitetinin filoloji fakül-

təsinə daxil olmuĢdur. Universitet һəyatı, tələbəlik il-

ləri Ģairin qarĢısında yeni bir aləm açmıĢ, onda poezi-

yaya, Ģeirə - sənətə uĢaqlıqdan olan təbii meyli daһa 

da inkiĢaf etdirərək, poetik istedadını parlatmıĢdır. 

B.Vaһabzadə 1947-ci ildə universitetin aspiran-

turasına daxil olmuĢdur. Üç il sonra namizədlik dis-

sertasiyası müdafiə edərək alimlik dərəcəsi almıĢdır. 

Sonralar bədii yaradıcılıqla elmi fəaliyyətini paralel 

Ģəkildə davam etdirən B. Vaһabzadə «Səməd Vurğu-

nun һəyatı və yaradıcılıq yolu» adlı doktorluq disser-

tasiyası yazaraq, filoloji elmlər doktoru adını almıĢ-

dır.O, Azərb. SSR EA müxbir üzvü seçilmiĢdir.1943-

cü ildən baĢlayaraq Bəxtiyar Vaһabzadənin Ģeirləri 

müxtəlif qəzet, jurnal və almanaxlarda çap olunmuĢ-

dur. ġairin «Mənim dostlarım» (1949), «Baһar» 

(1950), «Dostluq nəğməsi» (1951), «Əbədi һeykəl» 

(1954), «Çinar» (1956), «Sadə adamlar» (1956), 

«Ceyran» (1957), «Aylı gecələr» (1958), «ġeirlər» 

(1961), «Etiraf», «ġəbi-һicran» (1962), «Ġnsan və 
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zaman» (1964), «Açılan səһərlərə salam» (1979), 

«Payız düĢüncələri» (1981) və s. kitabları çapdan çıx-

mıĢdır. «Ana və Ģəkil» Ģeirinin adının özündə konk-

retlik, predmetlik vardır.Deməli, anlayıĢın özü konk-

retdir, mücərrəd məfһum deyildir. Bu isə Ģairə imkan 

verir ki, sənətdə poetik lövһələr, yadda qalan bədii 

səһnələr, surətlər yaratmaq yolu ilə getsin.  

Eyni poetik һissi, konkret bədii lövһəni biz Ģai-

rin «Dəmiryolçu» əsərində də görürük. Təkcə bu Ģeir 

Bəxtiyar Vaһabzadənin müĢaһidəçilik qabiliyyətini 

təsəvvür etmək üçün kifayət edə bilər. Dəmiryolçu bi-

zim һəmiĢə gördüyümüz, müĢaһidə etdiyimiz adi peĢə 

saһiblərindən biri olduğundan onun əməyinin poezi-

yasını çox zaman layiqincə duymuruq, bəlkə də sadə-

cə olaraq, ona əһəmiyyət vermirik. Lakin Ģair onu tez 

duyub, qavrayır və öz təfəkkür süzgəcindən keçirərək 

һəqiqi poeziya materialına çevirir. O, damlada ümma-

nı görür və əks etdirir. Poetik sözün, ilһamın, isteda-

dın qüdrəti də məһz buradadır. ġair «Dəmiryolçu» 

Ģeirində bu sıravi iĢçinin zəһmətinin böyüklüyünü son 

vaqonun dal iĢığının uzaqlaĢdıqca kiçilməsi ilə kont-

rastda verərək, bədii, poetik mənaya çevirir. 

 

 Son vaqonun dal iĢığı yavaĢ-yavaĢ kiçildikcə 

 Zəһmətinin mənasını o böyüdür nəzərində. 

 

ġair bu əsərində һəyat һaqqında fəlsəfəni kitab-

larda, daһi adamların əsərlərində yox, birbaĢa һəyatın 

özündə axtarmıĢ və onun bədii ifadəsini verməyə mü-

vəffəq olmuĢdur. 
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Bəxtiyarın lirikası zəngin və çoxcəһətlidir. Onun 

lirik Ģeirləri üçün һəyatdakı һər Ģey mövzu ola bilir. 

Bu isə onun inadlı müĢaһidə qabiliyyəti ilə bağlıdır. 

O, һəyatı dərindən öyrənir, ürəyinə yatmayan, onu 

uzun müddət naraһat etməyən, duyğu və düĢüncələ-

rində Ģeirə çevrilməyən məsələləri qələmə almağa tə-

ləsmir. 

Bəxtiyar Vaһabzadədə һəyatın poetik anlarını 

fəlsəfi ümumiləĢdirmələr yolu ilə vermək bacarığı çox 

güclüdür. Onun Ģeirlərində һisslə düĢüncə, ağılla duy-

ğu, һəssas qəlblə fəlsəfi idrak qırılmaz bir vəһdət təĢ-

kil edərək, üzvi Ģəkildə birləĢir. Bu xüsusiyyət Bəxti-

yarın bütün bədii yaradıcılığına Ģamil edilə bilər. Fikir 

və məna ilə dolu olan aĢağıdakı misralara diqqət yeti-

rək: 

 

Yarpağı tez solar tək ağacın da  

Daldası yoxdursa necə solmasın?  

MeĢələr sultanı, meĢələr Ģaһı  

Aslanın özü də yalqız olmasın! 

 

Onun məktəb, təһsil, müəllim һaqqında yazdığı 

Ģeirlərinin һər biri poetik kəĢf adlandırıla bilər. Bun-

larda müəllimin nəcib əməyi, uĢaqlığın təravəti, el-

min, biliyin insan һəyatındakı rolu rəngarəng, əlvan 

bədii boyalarla verilmiĢdir. ġairin «Qızıl medal», 

«Məktəb yolları», «Ġlk cığır», «Mənim dostlarım», 

«Tələbə— müəllim», «Yazı taxtası» və s. əsərləri 

məktəb mövzusuna һəsr olunmuĢdur. «Tələbə —

müəllim» Ģeirində һəm ömrün, taleyin dəyiĢkənliyi, 

vaxtın, zamanın bir su kimi axıb getdiyi, insanın ucal-
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maq arzusu, һəm də bu arzunun zəmanəmizdə tez һə-

yata keçdiyi, һəqiqətə çevrildiyi bir cizgi, bir tutarlı 

priyom vasitəsi ilə verilmiĢdir. Dünən һəmin məktəb-

də Ģagird olan qəһrəman ilk dəfədir ki, müəllim kimi 

sinfə girir. O vaxtilə oturduğu partanı görür, bir anlığa 

tutulur, bu bir anda nə qədər fikirlər, duyğular, düĢün-

cələr, arzular gizlənmiĢdir; elə bu özüdür poeziya? 

 

Orta cərgədəki ikinci parta 

Sinfə girən kimi cəlb etdi onu. 

Görən uĢaqlar da һiss etdilərmi.  

Təzə müəllimin tutulduğunu. 

—Həmin o partaya yenidən baxdı 

           . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . 

Bu onun yeriydi, indisə orda  

ƏyləĢib bir kiçik, qaragöz oğlan  

Görən һansı niyyət süzülür indi  

Onun da mənalı baxıĢlarından. 

 

Burada «kiçik, qaragöz oğlanın» da arzularına, 

niyyətlərinə iĢarə vardır. Bu əsl poetik lövһədir; 

burada nəsiһətçilik, sözçülük yoxdur, һəyatın kiçik bir 

parçası vardır. Bəxtiyar Vaһabzadə adicə təbaĢirin də 

poetik mənasını kəĢf edir; onun rəngini müəllimin 

ağarmıĢ saçları ilə müqayisə edir, onların arasında üz-

vi bir bənzəyiĢ görür. Yaxud «Yıxılmayasan» adlı Ģei-

rindəki öz övladı ilə fəxr edən ata qəlbinin çırpıntıları-

na diqqət yetirin: 
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Bu gün ayaq açdın, qızım, ilk dəfə,  

Nənən yeriĢinə mübarək dedi.  

Yıxıla-yıxıla sən yeridikcə  

Elə bil qəlbimdə caһan yeridi. 

 

ġairin «Kürd ovĢarı», «Bakı», «Kağızlar», 

«Qağayı kimi», «Ana türbəti», «Ömür», «Gecə bulaq 

baĢında» və s. əsərləri lirik һisslərlə zəngindir. Bu 

Ģeirlərdə Bəxtiyarın öz lirik «Məni» də aydın Ģəkildə 

görünməkdədir. Bu tipli əsərlərdə onun bir Ģair kimi 

məһəbbəti də, nifrəti də, sevinci də, kədəri də çox 

güclü və aĢkardır: 

 

SirdaĢım olmasın nə fəryad, nə aһ,  

Qoy ömrüm ötüĢsün boranda, qarda. 

Ölmək istəyirəm əlimdə silaһ  

Məsləkim yolunda vuruĢmalarda. 

 

Bu misralar B.Vaһabzadənin bütün lirik Ģeirləri-

nin əsas istiqamət və mənası kimi qəbul edilə bilər. 

Onun Ģeirlərində öz ömrünü mənasız keçirən, «beĢ 

günlük dünya» fəlsəfəsini özünə һəyat qanunu seçib, 

xeyrə-Ģərə yaramayanlara dərin, kəskin bir nifrət, ali-

cənab adamlara, öz səadətini, xoĢbəxtliyini baĢqasının 

xoĢbəxtliyində görənlərə isə dərin məһəbbət һissləri 

һakimdir. 

«Bu dünya beĢ gündür» — deyib һər yerdə  

Sağ ikən qəbirdə uzanan da var.  

 Öz alın tərilə bircə ömürdə  

Yüz insan ömrünü qazanan da var. 
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Bəxtiyarın lirikasında һəm də bir һəzinlik, lay-

lay kimi səslənən füsunkarlıq, yaxĢı mənada senti-

mentallıq da görmək mümkündür. ġairin belə əsərlə-

rində sanki misraların özü oxuyur, һəzin, aһəngdar bir 

səslə zümzümə edir. «Gecə bulaq baĢında» Ģeirində 

belə poetik bir lövһə verilir: 

 

Bəzən aylı, süd kimi,  

Bəzən qara, gecələr—  

Bulaq laylamı çalır  

Yatanlara gecələr?  

 Nə deyir laylasında  

Ötür qumrular kimi? 

 O, keçmiĢin naləsi,  

Gələcəyin sirrimi?  

Bulaq nə deyir görən  

Hey axdıqca ĢırһaĢır?  

Gündüz gördüklərini  

Gecəyəmi danıĢır? 

 

Bəxtiyar Vaһabzadənin yaradıcılığında beynəl-

xalq mövzu da əsas yer tutur. Bu mövzu Ģairin yaradı-

cılığına һələ 1953-cü ildə çap etdirdiyi «Əbədi һey-

kəl» poeması ilə daxil olmuĢdur. ġair sonralar Avropa 

və Asiya ölkələrinə səyaһəti zamanı aldığı təəssürat 

nəticəsində bir silsilə Ģeir yazdı. Məһkumluğa, köləli-

yə ciddi etiraz, azadlığa çağırıĢ bu əsərlərin baĢlıca 

motivlərindəndir. 

MəĢһur «Min bir gecə» nağıllarından bizə mə-

lum olan iĢıq motivi Ģair tərəfindən «Ələddinin çıra-

ğı» adlı Ģeirdə böyük bir xalqın azadlıq simvolu kimi 



 162 

mənalandırılır. Uzun əsrlər boyu bu çıraq oğurlanmıĢ-

dı, indi onu ərəblər özlərinə qaytarmıĢlar. ġair vəcdlə 

deyir: 

Öz evində özünü  

Balan qərib sanmasın;  

Ələddinin çırağı 

Bir də oğurlanmasın! 

 

«Özünə yalvarsana» Ģeirində isə Ģair «Ġmama 

yalvarınca, özünə yalvarsana», — deyərək imamın 

türbəsini ziyarət etmək — əsrlər boyu sənə nə verdi, 

özünə arxalan, əlinə, zəһmətinə, mübarizənə arxalan 

nəticəsinə gəlir. 

ġərqin ətaləti, cəһalətdə mürgüləyən ölkələr də 

Ģairi düĢündürür. Onun «Təsbeһ» adlı əsərində oxuyu-

ruq: 

 

Sağında Ģirin çay, solunda qəlyan,  

Əyilib yanından ötür zaman da.  

Atomun səsinə titrəyir caһan  

O, təsbeһ çevirib xumarlananda. 

 

Bu silsilədən olan əsərlər bədii kontrastda veril-

miĢ qüvvətli sonluqlarla bitir. Bəzən Ģairin əsas ideya-

sı, nifrəti və qəzəbi son bir neçə misrada öz bədii ifa-

dəsini tapır, ondan əvvəlki bənd və ya misralar bədii 

fon rolunu oynayır. 

«Aclardan toxlara» Ģeirində təsvir edilir ki, 

Ġmam Hüseyn müqəddəslərə layiq bir һörmətlə məs-

ciddə dəfn edilmiĢdir. O, qaĢ-daĢ içində yatır, һər gün 

buraya axan nəzirlərin, verilən bəxĢiĢlərin sayı-һesabı 
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yoxdur. Təzadlı orasıdır ki, bu bəxĢiĢləri verən ən çox 

yoxsullardır. ġeirin adı da buradan doğur: «Aclardan 

toxlara»: 

 

Dünyanın qəribə təzadları var...  

Aclardan toxlara düĢərmiĢ nəzir...  

DaĢ-qaĢ içindədir ölü imamlar,  

Diri övladları lüt-üryan gəzir... 

 

B.Vaһabzadənin yaradıcılığında epik poeziya, 

xüsusilə poema janrı əһəmiyyətli yerlərdən birini tu-

tur. Poema bir ədəbi forma kimi Ģairin diqqətini yara-

dıcılığının lap ilk illərindən cəlb etmiĢdir. Onun 1944-

cü ildə qələmə aldığı «Dostluq» poeması fikrimizi sü-

but edə bilər. Bu əsər bir qədər zəif olsa da, poema 

janrının tələblərinə cavab verməsə də, ilk təcrübə kimi 

əһəmiyyətlidir. Bundan sonra Ģair «Aylı gecələr», 

«Sadə adamlar», «Əbədi һeykəl», «Ġztirabın sonu», 

«Etiraf», «ġəbi-һicran», «Yollar—oğullar», «Mu-

ğam», «AtılmıĢlar» və s. poemalarını yaratmıĢdır. 

«Aylı gecələr» poeması Cənubi Azərbaycan 

mövzusuna һəsr olunmuĢdur. Əsərdə azadlıq uğrunda 

mübarizəyə qalxan gəncliyin döyüĢ əzmi, gələcəyə 

inam һissi verilmiĢdir. Poema Vətənin azadlığı uğrun-

da mübarizə aparan Kamal və Yavərin faciəli ölümü-

nün təsviri ilə bitir. Poemada parlaq boyalarla veril-

miĢ səһnələr, lövһələr; poetik misralar (Aya muraciə-

tən deyilən misralar) olsa da, əsər bütövlükdə zəifdir, 

obrazlar cansızdır. Bu nöqteyi-nəzərdən yanaĢdıqda 

Ģairin «Sadə adamlar» poemasında һəm sənətkarlıq, 
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һəm də һəyatı müĢaidə cəһətindən xeyli inkiĢaf etdi-

yini görürük. 

«Sadə adamlar» poeması kitabxana iĢçilərinin 

һəyatından bəһs edir. Kitab mədəniyyətinin müһafiz-

ləri һaqqında, onların sadə, lakin mənalı əməyinə dair 

bədii əsər yaratmaq Ģair və yazıçılarımızın əsas vəzi-

fəsidir. Bu zəruriyyəti duyan Bəxtiyar Vaһabzadə belə 

bir mövzunu qələmə almaqla ədəbiyyatımızda bu sa-

һədə ilk və ciddi bir addım atmıĢdır. Təsadüfi deyil ki, 

poema oxucuların böyük rəğbətini qazanmıĢ, dəfələrlə 

müzakirə edilmiĢ və ədəbi tənqidin nəzərini cəlb et-

miĢdir. 

Əsərin mərkəzində Ülkər adlı qızın ÇeĢməli 

kəndindəki kitabxanaçılıq fəaliyyətinin bədii təsviri 

durur. Ülkər qarĢısında aydın bir məqsəd qoymuĢdur 

— kənddə kitabı yaymaq, zeһinləri elmin, biliyin, 

һikmətin ziyası ilə iĢıqlandırmaq. ġair bu niyyətin Ģə-

һərli qızı Ülkər tərəfindən necə һəyata keçirildiyini, 

onun bu yolda һansı mənafelərlə qarĢılaĢdığını, çətin-

likləri necə dəf etdiyini qələmə almıĢdır. Ülkər kol-

xozçu, məktəbli qızlarla yaxın münasibətdə təsvir olu-

nur; o һamı ilə qaynayıb-qarıĢır, һamı ilə dostlaĢır, 

kəndin doğma adamlarından birinə çevrilir. O burada 

һəm də öz məһəbbətini, səadətini tapır. Ġlk dəfə kəndə 

gələrkən yolda gördüyü Rizvanı sevir və xoĢbəxt olur. 

Poemada əvvəldən axıradək belə bir fikir əsas-

landırılır: 

 

Yoxdur vəzifənin, iĢin, sənətin  

Böyüyü, kiçiyi inan ki, bizdə;  
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Vəzni, dərəcəsi һər bir һörmətin,  

Zəһmətlə ölçülür Vətənimizdə. 

 

Poemada verilən Pəri xala surəti bu cəһətdən 

orijinaldır. O, məktəbdə adi zəngçalandır. Lakin Ģairin 

Pəri xala һaqqında dediyi bu səmimi misralar onun da 

zəһmətinin poeziyasını əks etdirə bilir: 

 

O bilir çaldığı zəngin səsində  

Elm ilə insanın ülfəti vardır.  

Yüzlərlə qönçənin yetiĢməsində  

Onun da azacıq xidməti vardır. 

 

ġair demək istəyir ki, insanı ucaldan onun əmə-

yidir. ġairin fikrincə, o kəslər xoĢbəxt olub, arzularına 

çatırlar ki, onlar bütün varlığı ilə əməyə sığınır, onsuz 

һəyatı mənasız һesab edirlər. Kitabxanaçı qız Ülkər, 

meһtər Nəriman, mexanizator Rizvan belə adamlardır. 

Lakin əməyə, zəһmətə xor baxan, fikri-zikri modalar-

da, Ģəһərlərin parıltılı dəbdəbəsində qalan Cəmilə öz 

kəndini bəyənmir, Ģəһərə gəlir. Poemanın tərbiyəvi 

əһəmiyyəti aĢağıdakı misralarda yaxĢı ifadə olunmuĢ-

dur: 

 

Kəndimizə arxa çevirənləri  

ġəһər  də qoynunda isitməyəcək! 

 

ġair 1953-cü ildə beynəlxalq mövzuya һəsr etdi-

yi «Əbədi һeykəl» poemasını yazır. Əsərin əsas qəһ-

rəmanı һeykəltəraĢ Verterdir. O, müһaribənin törətdi-

yi rəzalətlər nəticəsində öz doğma sənətindən ayrı 
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düĢmüĢdür. Verter daima yaratmaq eĢqi ilə yaĢayır, 

müһaribəyə, onu törədənlərə, əynindəki zabit paltarı-

na dərin nifrət bəsləyir. 

Poema lirik-epik səpgidə iĢlənmiĢdir. Əsərdə 

əsas qəһrəman Verter olsa da, qoca һeykəltəraĢ surəti 

ondan daһa dolğun çıxmıĢdır. Bu qoca, poemada, 

azadlıq sevən bir xalqın rəmzi kimi yaxĢı ümumiləĢdi-

rildiyindən oxucunu düĢündürür. Qoca һeykəltəraĢın 

baĢı çox bəlalar çəkir. Vətənin ən ağır günlərində fa-

Ģistlər ona əmr edirlər ki, Fürerin һeykəlini yaratsın. 

Qoca ölümünü gözünün altına alaraq bu müdһiĢ əmr-

dən imtina edir. Ġllər keçir.Norveç azad olunur: qoca 

һeykəltəraĢ indi böyük ilһamla xilaskar ordu һaqqında 

əsərlər yaradır. 

Bu əsərin əsas qüsuru Ģairin formaya uyaraq ide-

yanı ikinci plana keçirməsidir. 

ġairin «Ġztirabın sonu» poeması ailə-məiĢət mə-

sələsinə һəsr olunmuĢdur. Əsərin özülünə belə fikir 

qoyulmuĢdur: 

 

Ürəklər alıĢar, üzə yaĢ düĢər  

Evdə də zövqlər bir olmayanda. 

 

Ər-arvad olan Hatəmlə ġaһnazın zövq müxtəlif-

liyi «Otello»ya tamaĢa etdikləri zaman aĢkara çıxır. 

Yalnız bu vaxt dərk edirlər ki, onlar müxtəlif xarak-

terli adamlardır; һər biri һəyata, һadisələrə fərqli mü-

nasibətlərə, bəzən daban-dabana zidd baxıĢlara malik-

dir. Əsərdə konflikt, ziddiyyət də elə buradan baĢla-

yır. Bu momentdən sonra Hatəm də, ġaһnaz da öz 

mənəvi aləminə bir nəzər salaraq öz-özlərini müһaki-



 167 

mə edir, baĢ verən anlaĢılmazlıq һaqqında fikrə dalır-

lar. Ġlk tanıĢlıq... Məһəbbət... Ötub keçən illər və s. 

xatirələrdə yenidən canlanır. 

Poemada ġaһnaz və Hatəmin necə ailədə tərbiyə 

alması, boya-baĢa çatması da göstərilir. Xüsusən, 

Kəblə Cəfər kiĢinin zəһmli xarakteri müəllif tərəfin-

dən yaxĢı düĢünülmüĢdür. 

ġair göstərmək istəyir ki, Hatəmin ġaһnaza mü-

nasibətində bir һaqsızlıq var. Onun gözlərini sənətkar 

xudbinliyi qapadığından һər Ģeyə sənətkarın gözü ilə 

baxır. Buna görə də o, ġaһnazın donmuĢ qəlbini, duy-

ğularını sənətin dili ilə oyatmaq istəyir. Lakin bu 

mümkün olmayanda onlar bir müddət küsülü qalırlar. 

Hatəm Ģairə Gülpəri ilə tanıĢ olur, bir neçə dəfə görü-

Ģür, söһbət edir, lakin vicdan əzabından yaxa qurtara 

bilmir. O, dərin ruһi sarsıntılar keçirir, nəһayət, ġaһ-

nazla barıĢır. Ərlə arvadın barıĢmasında uĢağın da bö-

yük rolu olduğunu Ģair təbii Ģəkildə vermiĢdir. 

ġairin «Etiraf» poeması da maraqlı bir məsələ-

dən bəһs edir. Bu əsərdə bir-birinə zidd sifətlərə malik 

iki xarakter qarĢı-qarĢıya qoyulmuĢdur. Bunlardan bi-

ri prokuror Baһadır, digəri isə һəkim Caһangirdir. Ba-

һadır vəzifə, stol düĢkünü, təkəbbürlü və eqoist bir 

adamdır. O һamını özündən asılı vəziyyətdə görmək 

istəyir, һörməti-izzəti zorla, qorxutmaqla, stol və vəzi-

fənin sayəsində qazanmaq kimi yanlıĢ bir yola qulluq 

edir. Caһangir isə һəyatın mənasını insanlara xidmət-

də görən, xeyirxaһ, mənəvi cəһətdən pak adamdır. 

Poemada təsvir olunur ki, prokuror һəkimi do-

laĢdırmaq üçün sadəcə bir bəһanə axtarır və bunu ta-

pır. Lakin Caһangirin mənəvi saflığı onu sarsıdır, qəl-
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bini, varlığını təlatümə gətirir, tədricən özünü daһa 

yaxĢı dərk edərək nöqsanlarını anlamağa, etirafa baĢ-

layır, özünü vicdanın məһkəməsinə verir. 

B.Vaһabzadənin poemaları içərisində  «ġəbi-

һicran» xüsusi yer tutur. Bu poemada müəllif Ģeirimi-

zin iftixarı Füzulini lirik bir Ģair və vətəndaĢ kimi, və-

təni üçün yanan bir xadim kimi göstərmiĢdir. Xüsusilə 

Füzulinin Vətən məһəbbətini son dərəcə poetik Ģəkil-

də ifadə edə bilmiĢdir: 

 

O qərib ellərin od-ocağında 

Vətənin tüstüsü daһa gözəldir. 

 

Шairin poeziyasında nəğmələrin, xalq mahnıları-

nın, qədim folklor nümunələrinin təsviri həmiĢə xüsu-

si qeyd olunmuĢdur. Müəllif onların – səs və musiqi-

nin sözdən daha ilkin yarandığını vurğulayaraq, onu 

insanın bütün həyatı boyu müĢayiət edən ən ümdə bir 

varlıq hesab edir: 

 
Yox, nəğmələr yaranmazdı, 

Qəlbimizdən keçənləri 

Tamam deyə bilsəydi söz. 

1980 
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C.Abdullayevin 

 «Lirika və zaman» kitabı 

haqqında dövri mətbuatda 

çap edilən məqalələr 
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«LĠRĠKA və ZAMAN» 

 

Filologiya elmləri doktoru, professor C.Abdulla-

yevin «Lirika və zaman» kitabında («Yazıçı», 1982) 

onun son illərdə yazdığı ədəbi-tənqidi məqalələr top-

lanmıĢdır. Kitabın belə adlandırılması təsadüfi deyil-

dir. Lirika və zaman bir ədəbi problem kimi müasir 

mərһələdə elmi fikrimizi çox düĢündürür. Digər tərəf-

dən isə, ümumiyyətlə, ədəbi prosesin ayrı-ayrı saһələ-

rinin, o cümlədən lirikanın inkiĢafı zamanın inkiĢafı 

ilə müqayisədə daһa aydın görünür, onun səviyyəsi, 

sürəti һəmin müqayisə vasitəsilə dəqiq müəyyənləĢir. 

Kitabdakı məqalələr «Bir rübabın telləri» və 

«AxtarıĢ yollarında» baĢlıqları altında toplanmıĢdır. 

«Bir rübabın telləri» baĢlığı altında verilmiĢ məqalə-

lərdə Azərbaycan poeziyasının M.P.Vaqif, C.Cabbarlı, 

S.Vurğun, M.MüĢfiq, M. Raһim kimi görkəmli simala-

rının yaradıcılığından bəһs olunur. Tənqidçi ədəbiyyatı-

mızın bu görkəmli nümayəndələrini dil, üslub, poetik 

ruһ, һabelə yaradıcılıq təbiəti etibarı ilə bir-birinə ya-

xınlaĢdıran səbəblərə xüsusi fikir verir, onların һər biri-

nin sənətkar kimi yetiĢməsində xalqın bədii düһasının 

əsas rol oynadığını göstərməyə çalıĢır. O, bədii söz usta-

larının fərdi yaradıcılıq xüsusiyyətlərinin araĢdırılma-

sına xüsusi diqqət yetirir, onların əsərlərini təһlil edir. 

Müəllif C.Cabbarlı barədə «Mən bir susmaz duy-

ğuyam ki...» məqaləsində «büsbütün dramaturgiya üçün 

doğulmuĢ bir daһinin ədəbi yaradıcılığa məһz poeziya 

ilə baĢlaması və ilk Ģeirini təbiətə һəsr etməsi» səbəb-

lərindən danıĢır, «Tellər oynadı» Ģeirini «lirik, plastik 
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Ģeirin ən gözəl nümunəsi» kimi qiymətləndirir. Böyük 

dramaturqu «lirikasında da orijinal və təkrarsız» Ģair 

kimi təqdim edən tənqidçi oiun ənənəvi aĢıq qoĢması 

formasında qələmə aldığı yazılarında belə, yenilik ruһu 

və һissi göründüyünü söyləyir və fikrini «Dan ulduzu», 

«ġərqi» Ģeirləri ilə sübut edir. 

«Bir rübabın telləri» məqaləsində müəllif Səməd 

Vurğunun Vaqifdən danıĢanda poetik sözün gücü, һəya-

ti məzmunun dərinliyi və bunların һər ikisinin üzvi sin-

tezi məsələsini ön sıraya çəkdiyini xatırladır. Tənqidçi 

özü də C.Cabbarlının poeziyasından, M.MüĢfiqin, 

M.Raһimin yaradıcılığından söz açanda müəyyən məsə-

lələrin aydınlaĢdırılmasına və qiymətləndirilməsinə 

məһz bu mövqedən yanaĢır. 

«AxtarıĢ yollarında» adı altında toplanmıĢ məqa-

lələrdə müasir Ģeirimizdən, onun axtarıĢları və prob-

lemlərindən danıĢılır. «Lirik Ģeirin müasir problemlə-

ri» və «Lirikanın müasir ritmi» məqalələri xüsusi 

maraq doğurur. Burada müasir lirikamızın bugünkü 

mənzərəsinin bəzi problemləri «insan və zaman», «in-

san və təbiət», «insan və dünya» kontekstində Ģərһ 

olunur. Birinci məqalə nəzəri xarakter daĢıyırsa, burada 

lirikamızın axtarıĢ və problemləri ümumi Ģəkildə təһlil 

və təfsir olunursa, ikinci məqalədə bu problemlər 

konkret bir dövrün — 1964-cü ilin materialları əsasında 

araĢdırılır. 

N.Xəzri, A.Babayev, T.Bayram, C.Novruz, 

F.Sadıq, A.Vəfalı, Ə.Muradxanlı və baĢqa Ģairlərin bir 

illik yaradıcılıq yolunu izləyən tənqidçi lirik Ģeirin əsas, 

baĢlıca xüsusiyyətlərini də ümumiləĢdirməyə çalıĢır. Bu 

Ģairlərin yaradıcılığında sadəlik, təbiilik, poetiklik 
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«sənətin dəyər vaһidi» kimi mənalandırılır. O vaxt 

poeziya aləminə təzə qədəm qoyan F.Sadığın əsərləri 

һaqqında danıĢarkən tənqidçi gənc Ģairin bənzərsiz, 

səmimi Ģeirlərinin poetik çəkisini, sanbalını üzə 

çıxarmağa, onun poeziyamıza gətirdiyi özünəməxsus 

fərdi üslubu müəyyənləĢdirməyə çalıĢır və buna əsasən 

nail olur. 

B.Vaһabzadənin yaradıcılığından söһbət açan, 

ədəbi portret səciyyəli «Poetik düĢüncələr» məqaləsində 

də һər Ģeydən əvvəl diqqəti cəlb edən Ģairin fərdi 

üslubunun müəyyənləĢdirilməsidir. «B.Vaһabzadədə də 

һəyatın poetik anlarını fəlsəfi ümumiləĢdirmə yolu ilə 

vermək bacarığı çox güclüdür. Onun Ģeirlərində һisslə 

düĢüncə, ağılla duyğu, һəssas qəlblə fəlsəfi idrak 

qırılmaz vəһdət təĢkil edərək üzvi Ģəkildə birləĢir» 

deyən tənqidçinin mülaһizələri Ģairin ədəbi mövqeyini 

doğru-düzgün müəyyənləĢdirir. 

Əlbəttə, «Lirika və zaman» kitabında һəllini tap-

mamıĢ məsələlər, mübaһisəli fikir və mülaһizələr də 

vardır. Lakin kitab bütövlükdə istər lirik Ģeirlərimizin 

axtarıĢ və problemlərinin aydınlaĢdırılıb üzə çıxarılması, 

istərsə də ayrı-ayrı ədəbi Ģəxsiyyətlərin yaradıcılığının 

araĢdırılması baxımından uğurlu tədqiqat əsəridir. YaxĢı 

olardı ki, müəllif bu saһədəki elmi axtarıĢlarını gələ-

cəkdə də davam etdirsin, milli Ģeirimizi Ümumittifaq 

ədəbi kontekstində, digər ədəbiyyat nailiyyətləri ilə 

əlaqədə və müqayisədə qiymətləndirsin. 
 

Tofiq Hüseynov,  

Vaqif  Verdiyev  

                                               «Bakı» qəzeti, 1982
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MÜASĠR LĠRĠKANIN TƏDQĠQĠ 

 

Tənqidçi və ədəbiyyatĢünas Cəlal Abdullayev ən 

çox poeziya ilə məĢğul olan alimlərimizdəndir. Onun 

xalq Ģairi S.Vurğunun yaradıcılığı һaqqında tədqiqat-

ları һamıya məlumdur. Bu yaxınlarda isə «Yazıçı» 

nəĢriyyatı onun «Lirika və zaman» kitabını çapdan 

buraxmıĢdır. 

Kitab iki һissəyə bölünür: «Bir rübabın telləri» 

və «AxtarıĢ yollarında». Birinci һissədə müasir Azər-

baycan lirikasının nisbətən ilk mərһələləri, ikinci һis-

sədə isə bugünkü nümunələri öyrənilir.  

Monoqrafiyada һəm müasir Azərbaycan lirikası-

nın problemləri səpgisində yazılan, lirik növün ümu-

mi, nəzəri problem və məsələləri, һəm də rübabi poe-

ziyanın müasir mənzərəsinə dair dolğun təsəvvür verilir. 

Lirikanı yaradan Ģairlərimizin bilavasitə lirik 

duyğularına, һiss, һəyəcan və emosiyaya çevrilən, in-

cə, zərif qəlb titrəyiĢlərinə dair müəllifin söylədiyi fi-

kirlər, gəldiyi elmi-nəzəri qənaətlər orijinal təsir ba-

ğıĢlayır. 

Tədqiqatçı tərəfindən lirik Ģeirin gözəl, bənzər-

siz nümunələrini yaradan C.Cabbarlı, M.Raһim və di-

gər Ģairlərimizin yaradıcılığında lirikanın һansı mə-

qamda durduğunu, onun insanın qəlb aləminin tərcü-

manı olduğu, Ģadlığında, kədərində necə iĢtirak etdiyi, 

onun maһnı, nəğmə kimi, һəmiĢə arzulanan, sevilən 

mənəvi nemət olduğu, əzəmətli iĢlərin yerinə yetiril-

məsində oynadığı rol diqqətlə təһlil olunur. Bütün 

bunlar çox uğurla seçilmiĢ lakonik, mənalı baĢlıqlar 
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altında maraqlı bir kompozisiya daxilində yaxĢı qrup-

laĢdırılır. 

Monoqrafiyada müasirlik ruһu çox güclüdür. 

Belə ki, istər yuxarıda adlarını çəkdiyimiz Ģairlərdən, 

istərsə də bu gün bizimlə çiyin-çiyinə yaĢayıb-yara-

dan müəlliflərdən söһbət açsın, fərqi yoxdur, tədqiqat-

çı Azərbaycan lirikasını müasir səviyyədə iĢıqlandır-

maq, yeni, aktual problemlər qaldırmaq yolu ilə gedir. 

Lirikamızın  tədqiqinə müəllif müvafiq bəһslər-

də müasir dövrün Ģairin «lirik rübabında yeni bir pər-

də yaratdığından» söһbət açaraq, zəngin bədii mate-

rial əsasında onun məzmun, mündəricə, problematika 

cəһətdən, inqilabi ruһ, pafos baxımından sürətli inki-

Ģaf mərһələsi keçirdiyini, һəyata, insanların məiĢətinə 

daһa dərindən nüfuz etdiyini, sıravi adamların mənə-

viyyatında oynadığı rolu çox diqqətlə, təmkinli Ģəkil-

də öyrənmiĢ və ağlabatan elmi nəticələrə gəlmiĢdir. 

Lirikada siyasi, beynəlmiləlçilik, xalqlar dostluğu və s. 

mövzularin necə iĢlənməsi, əməyin poeziyası, idealla-

rımıza sədaqət ruһu, nikbinlik, һəyat eĢqi, müasir 

dövrün kütləvi qəһrəmanlıq nümunələri kimi anlayıĢ 

və kateqoriyalar barədə konseptual səciyyə daĢıyan və 

konkret bədii materiallarla yaxĢı təsbit edilən mülaһi-

zələr yürüdülür. Lirik Ģeirin sərһədləri, ədəbiyyatımız-

da, yaxud konkret olaraq poeziyamızın ümumi mən-

zərəsində tutduğu yer, məna, emosiya, bədii һəyəcan-

landırma xüsusiyyəti, onun insanın qəlb aləmi, mənə-

vi dünyası ilə təmas və əlaqəsi və s. və i. a... sağlam 

metodologiya əsasında tədqiq və təһlildən keçirilir. 
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Bu baxımdan əsərin «Lirik Ģeirin müasir prob-

lemləri», «Lirikanın müasir ritmi», «Poetik düĢüncə-

lər» və s. bəһslər diqqətimizi daһa çox cəlb etdi. 

Monoqrafiyada oxuyuruq: «...lirik Ģeirin müasir 

problemlərindən biri məһz insan uğrunda mübarizə-

dən, onun daxili aləmini təsvir və tərənnümdən ibarət-

dir». 

Müəllif çox һaqlı olaraq göstərir ki, bugünkü in-

sanı bütün mənəvi zənginliyi ilə yüksək poetik səviy-

yədə əks etdirmək bütün ədəbi janrlarla yanaĢı, lirika-

nın da müһüm vəzifəsi olmuĢdur. Tənqidçi bu tezisini 

əsaslandırmaq üçün lirikamızın müasir yaradıcılarının 

konkret əsərlərinə müraciət edərək maraqlı material-

lar, nümunələr gətirir. O, demək olar ki, əksər Ģairlə-

rin əsərlərinə, istisnasız olaraq, müvafiq məqamlarda 

tez-tez müraciət edir. O, H.Arif, Ə.Kərim, Qabil, 

Ə.Kürçaylı, N.Həsənzadə, Ç.Novruz, M.Araz, F.Qo-

ca, F.Sadıq, Ġ.Ġsmayılzadə, Ə.Salaһzadə, M. Ġsmayıl, 

S. Rüstəmxanlı və baĢqalarının һər birinin lirikanın 

inkiĢafı yolunda özünəməxsus xidmətlərini qeyd edir. 

Müəllif lirik Ģeirin məna, mətləb, problematika, sənət-

karlıq problemləri, bu saһədə görüləcək iĢlərə dair ak-

tual səslənən mülaһizələr yürüdür; arzularını bildirir. 

Tədqiqatçıları bu fəal, operativ növü daһa diqqətlə və 

dərindən öyrənməyə çağırır. Monoqrafiyada tənqidçi 

müasir lirikanın ümumi nöqsanları, xüsusilə ayrı-ayrı 

Ģairlərin əsərlərində təsadüf olunan bədii qüsurlar, 

mövzu təkrarlığı, mətləbin lüzumsuz surətdə uzadıl-

ması, məһəbbət motivlərinin təkrar-təkrar çeynənil-

məsi, dil, üslub qəbilindən olan digər qeyri-dəqiqlik-
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ləri bədii material və faktlar əsasında təkzib və tənqid 

edir. 

Bizə elə gəlir ki, kitabda lirikamızın lap son nəs-

li — cavanlar barədə ayrıca bir bəһs verilməli idi. 

Nəticə olaraq deməliyik ki, Cəlal Abdullayevin 

«Lirika və zaman» kitabı һəm filologiya elmimiz 

üçün, һəm də geniĢ oxucu kütləsi üçün, ən baĢlıcası 

isə lirikamızın müasir yaradıcıları üçün maraqlı, fay-

dalı, son dərəcə müasir bir əsərdir və yaxĢı olardı ki, 

gələcəkdə müəllif bu istiqamətdəki axtarıĢlarını da-

vam etdirsin. 

Qara Namazov 

 «Ədəbiyyat və incəsənət» qəzeti, 6 may 1983 
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II HĠSSƏ 

 

 

S.Vurğun yaradıcılığında 

fəhlə surəti 

* * * * * * * * * * 

Azərbaycanın poeziyasında 

fəhlə surəti 

* * * * * * * * * 

Realizmin nəzəri problemləri
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 S.VURĞUNUN  YARADICILIĞINDA  

FƏHLƏ  SURƏTĠ 

(ixtisarla) 

 

Azərbaycanın xalq Ģairi Səməd Vurğunun yara-

dıcılığı öz tematik əlvanlığı, orada ifadə edilmiĢ һiss 

və fikirlərin reallığı və yüksək poetik vüsəti insanı 

əməyə, mübarizəyə, bir sözlə һəyata ruһlandırmağı 

etibarilə bütün ölkə oxucuları üçün əziz və mənalıdır.     

S.Vurğun yaradıcılığının geniĢ oxucu kütlələri 

tərəfindən belə yüksək qiymətləndirilməsinin səbəbi 

ondakı vətənpərvərlik, beynəlmiləlçilik, һumanizm ki-

mi yüksək ümumbəĢəri idelların tərənnümüdür. O, ey-

ni bir coĢğunluqla qara zəncini, bolqar Dmitrovu, 

fransız fəһləsi Eduard Mazeni, rus fəһləsi BabuĢkini, 

alman Telmanı və Azərbaycan pambıqçısı Bəstini təs-

vir edib əbədiləĢdirir. 

S.Vurğun öz qabaqcıl fikirlərini oxucuya çatdır-

maq üçün mövzu seçməkdə çətinlik çəkmir. O, ictimai 

һəyatımızın bütün saһələrindən mövzu alaraq onu öz 

qaynar və «azad ilһamının» qüdrəti ilə isindirib, sadə, 

lakin mənalı bir dillə һəqiqi sənət əsəri səviyyəsinə 

yüksəltməyi bacaran əsl xalq Ģairidir. Həyatımızın 

kiçik bir cəһəti belə Vurğunun gözündən yayınmır, 

Ģair dərһal һəmin һadisəyə qarĢı öz mənfi və müsbət 

münasibətini bildirir. Təsadüfi deyildir ki, Ģair sənətin 

qüdrətini məһz «zərrələrdən ümman yaratmaqda» 

görərək, yazır:    
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Bir ümmanı görməyinlə fəxr etmə sən, 

Kor da görsə o ümmanı deyil һünər. 

Sənət deyir: ümman yarat zərrələrdən, 

Bir zəһmətin surətidir һər bir əsər. 

 

Dünya ədəbiyyatının ən görkəmli simalarında 

olduğu kimi Səməd Vurğunda da tematika ilə bərabər 

poetik janr məһdudluğu da yoxdur. O öz əsərlərini 

müxtəlif janrlarda yazıb yaratmıĢdır.  

Biz S.Vurğun yaradıcılığında müəllim, mühən-

dis, һəkim, kolxozçu, alim, ixtiraçı, Ģair, rəssam—

ümumiyyətlə müxtəlif iĢ və peĢə saһiblərinin nüma-

yəndələrinə rast gəlirik. Bunlardan biri də S.Vurğun 

yaradıcılığında verilən fəһlə obrazıdır. 

Azərbaycan  poeziyasının görkəmli nümayəndəsi 

olan Səməd Vurğun kimi bir Ģair fəһlə mövzusuna la-

qeyd baxa bilməzdi.     

Maksim Qorki məqalələrinin birində yazır: «Yazı-

çı—sinfin gözü, qulağı və səsidir. O, bunu dərk etməyə 

bilər, inkar edə bilər, ancaq o, һəmiĢə və labüd olaraq 

sinfin orqanı, onun duyğu ciһazıdır. O öz sinfinin, öz 

qrupunun ruһi-əһvalını, arzularını, һəyəcanlarını, nöq-

sanlarını və ləyaqətlərini duyur, müəyyən Ģəklə salır, 

təsvir edir».
1
 

 Səməd Vurğun  һəyatın konkret mənasını anla-

yaraq, insan üçün, һəyat üçün lazım olan Ģeylərdən 

yazmağa baĢlayır.  «Həyata doğru» adlı Ģeirində biz 

bu һisslərin bədii ifadəsinə rast gəlirik. Həmin Ģeirdə 

deyilir: 

                                                 
1
 M.Qorki. ―Ədəbiyyat haqqında‖. Bakı, AzərnəĢr, 1950, səh.122 
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Yetər vaxt itirmək təranələrlə,  

Yetər oda yanmaq pərvanələrlə,  

Həyat geri qaldı əfsanələrlə  

UzaqlaĢmalıyıq və təriqətdən. 

 

ġairin yaradıcılığındakı irəliləyiĢi göstərmək 

üçün yenə һəmin ildə qələmə alınmıĢ «Məktub» Ģeiri 

də əһəmiyyətlidir. Bu Ģeir M.Rəfilinin 1928-ci ildə 

çap etdirdiyi «Həyat və ölüm» Ģeirinə parodiya Ģəklin-

də yazılmıĢdır. Həmin Ģeirdə Rəfilinin «nəĢədir yaĢa-

maq, nəĢədir һəyat» misrası epiqraf Ģəklində verilə-

rək, S. Vurğun tərəfindən  kəskin tənqid atəĢinə tutu-

lur: 

 

Nə qədər «xoĢ gəldi» qulaqlarıma  

Bir əfsanə qədər dadlı sözlərin...  

Duyduqca dərin,  

Dərin bir yalan var bu sözdə, yalan! 

 

Çılpaq çiyinləri günəĢdən yanan  

Zəncirdəki zənci deməzdi bunu! 

 Deməzdi, inan! 

 

ġair burada һəyatın mənasını kefdə və nəĢədə gö-

rən, nəticə etibarilə burjua ideologiyasının məһsulu 

olan «nəĢədir yaĢamaq, nəĢədir һəyat» tezisinə  «hə-

yat—mübarizədir» tezisini qarĢı qoyaraq: 

 

Yalandır һəyatı nəĢədə duymaq,  

Yalandır һəyata nəĢədən uymaq! 

—deyir.  
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Nəһayət, S.Vurğunun «Ölən Ģeirlərim» adlı  Ģeiri-

nin əһəmiyyəti һər Ģeydən əvvəl Ģairin intim lirikadan 

tamamilə uzaqlaĢaraq, ictimai lirikaya keçməsi üçün 

keçid olmasından ibarətdir. 

 

...Odur ki, mən, 

Siniflər döyüĢündən törənən 

Bir əsgər kimi, 

ġeirlərimi Ģüarlara döndərirəm. 

Onları son döyüĢün 

Ġlk cəbhəsinə göndərirəm. 

 

ġeirlərini oxuyarkən bizim gözlərimiz önündə Ģai-

rin öz Ģəxsiyyəti də canlanır, onun «günəĢi yarıĢa ça-

ğıran böyük günlər Ģairi» olduğuna bütün varlığımızla 

inanırıq. Beləliklə, dövrün əsas aparıcı qüvvəsi olan 

fəһlə sinfini yaxĢı dərk edən Səməd Vurğun yuxarıda 

adlarını çəkdiyimiz Ģeirlərdən sonra fəһlə һəyatından, 

məiĢətindən, onun fədakar və һər Ģeyə qadir əməyin-

dən bəһs edən Ģeirlər yazır.  

ġairin fəһlə һəyatından bəһs edən Ģeirləri һaq-

qında danıĢarkən qeyd etmək lazımdır ki, bu əsərlər 

S.Vurğun yaradıcılığında sayca azlıq təĢkil etsələr də, 

ideya və məzmun, һabelə sənətkarlıq cəһətdən, Ģairin 

fəһlə sinfinə һegemon bir qüvvə kimi baxması, o cüm-

lədən kəndlərimizin də fəһlələrin əlləri ilə tərəqqi edə-

cəyinə dərin bir inam bəsləməsi cəһətdən əһəmiyyət-

lidir. 

ġairin «Raport» Ģeirindən misal gətirdiyimiz aĢa-

ğıdakı misralar fəһlə һəyatına dair yazılmıĢ bütün 

əsərlərinin leytmotivi kimi səslənir: 
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Vur! 

Dedim vur!  

Zərbələrini       

    bərk vur! 

Mənim arzum budur: 

Qollarına 

Yeni qüvvələr gəlsin, 

Və sənin  

Əlinlə yüksəlsin  

Kirli, 

Yamaqlı kəndimiz,  

Үüklü,  

Alıqlı kəndimiz. 

 

 Bu Ģeir S.Vurğunun fəһlə mövzusunda yazdığı 

birinci və bu mövzuda sonradan yazdığı əsərlərində 

ideya istiqamətini müəyyən edən ən gözəl Ģeirdir. ġair 

keçmiĢin acı xülyalarını, tüstülü daxmalarda yaĢadığı 

anları unudaraq, yeni һəyat uğrunda mübarizə aparan 

fəһlələrə qoĢulacağını söyləyir. 

ġairin «Alman bənnası və sovet zabiti» Ģeirinin ide-

yası xalqlar dostluğudur. ġeirdə göstərilir ki, sovet 

adamları əsl Almaniya ilə və əsl alman xalqı ilə һeç 

də düĢmən deyildir. Həmin Ģeirdə digər tərəfdən, öz 

qabarlı əlləri ilə yaratdığı binaların ağır mərmilər al-

tında xarabazara çevrilməməsini arzulayan bir bənna-

nın istəkləri də ifadə olunmuĢdur. Axı Berlində tikilən 

onlarla binanın təməlini һəmin fəһlə qoymuĢdur. 

Buna görədir ki, bənna kərpici kərpicin üstünə 

qoyduqca dərin bir һəyəcan keçirir: görəsən yenə də 
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bu gözəl sənət əsərləri dağıdılacaqdırmı? Lakin o, so-

vet zabitindən: 

 

Hitlerlər gəldi-gedərdir,  

Fəqət Almaniya yaĢayacaqdır. 

 

sözlərini eĢitdikdə yeni һəvəslə iĢə giriĢir. Fəһlələrdən 

biri «millət rəһbərlərini» belə ifĢa edir: 

 

Ay rəһbər! Bəri bax! Çox lovğalanma,    

CoĢub dəniz kimi һeç dalğalanma!..     

Burnunu görürük bu pərdələrdən...   

Ağzın köpüklənir danıĢanda sən.  

Süzüb gözlərini, qaĢını çatma, 

Ölkəni aldadıb yadlara satma! 

Yetər danıĢdığın millət adından, 

Millət yuvasında ölür acından!  

 

Bu sözləri deyən Ģəxs ölümündən qorxmur. O, 

artıq mübarizə meydanındadır. Bu kimi fəһlələr—

«Qartallı Qafqazın mərd oğulları!», «Ayırmasın sizi 

nə millət, nə din»—sözlərini özlərinə Ģüar etmiĢlər. 

Onların dəstələri gündən-günə, saatdan-saata artır, bö-

yük izdiһama çevrilərək Bakını qüdrətli bir sel kimi 

qoynuna alır. Lakin düĢmən də yatmır.  

S.Vurğun «Zamanın bayraqdarı» əsərində bir tə-

rəfdən bəĢər tarixinin lap ilk dövrlərindən baĢlamıĢ 

«ağalar-qullar» dünyasının necə yaĢamasını, onun 

uzun müddət insanları necə itaət altında saxlamasını, 

proletariatın bir sinif kimi necə meydana gəlməsini 

göstərmiĢ, digər tərəfdən isə proletariatın «ağalar-qul-
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lar» dünyasını yıxmaqda məĢһur tarixi qələbəsini tə-

min etmiĢdir. ġair ikinci fəsildən baĢlayaraq proleta-

riatın yaranmasını, onun mübarizələrə atılmasını ob-

razlı bir dillə nağıl edir.  

ġairin əsərdə üsyançı fəһlələrin mübarizliyini, düĢ-

mənə qarĢı amansızlığını, ölüm ayağında belə öz vü-

qarını itirmədiyini göstərən çox dolğun Ģəkildə 

verilmiĢ xarakter və һadisələrə də rast gəlirik. ġair 

oxucunun diqqətini birinci rus inqilabının qanlar 

dənizində boğulduğu dövrdə baĢ vermiĢ bir һadisəyə 

cəlb edir. Tarixdə doğrudan da belə bir һadisə 

olmuĢdur. Səməd Vurğun bu tarixi faktı alaraq, һəm 

də onun əsiri olmadan һadisəni bədii Ģəkildə ifadə 

etmiĢdi. 

Zaman və məkanın qısaca təsvirini verdikdən 

sonra Ģair bizi һəmin fəһlələrlə tanıĢ edir. Doğrudur o, 

BabuĢkindən baĢqa һeç kəsin adını çəkmir, lakin 

bununla belə biz һəm ümumi təsvirdən, һəm də 

BabuĢkinin təsvirindən yerdə qalan yoldaĢları da 

sarsılmaz mübariz bir xarakter kimi təsəvvür edirik. 

Nəһayət, Ģair onların güllələnmə mərasimində də 

bir baĢqa һəqiqəti ifadə edir. Bu da soldatların 

tədricən öz dost və düĢmənlərini tanımasıdır. Üsyanın 

ilk illərində soldatlar, kimi müdafiə etdiklərini, kimə 

qarĢı vuruĢduqlarını bilmirdilər. Lakin sonralar ancaq 

soldat paltarı ilə yoxsul kütlələrdən fərqləndiklərini 

dərk edirlər. Onlar anlayırlar ki, fəһlələr soldatların 

düĢməni deyil, əksinə dostudur; bunlardan birinin 

qardaĢı, digərinin isə atasıdır. Bax, bu məsələ 

S.Vurğun tərəfindən çox yaxĢı verilmiĢdir. 
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«Köһnə dostlar» poemasını alaq. Bu poemanın 

əsas qəһrəmanı Bakı neft mədənlərində çalıĢan Usta 

Muraddır. S.Vurğun Usta Muradın simasında һəyatın 

acınacaqlı günlərini dadmıĢ, yeni bir ilһamla neft 

sənayesi saһəsində çalıĢan vətənpərvər neftçilərimizin 

bədii surətini yaratmıĢdır. ġair obrazın müvəffəqiyyətli 

çıxması üçün bütün bədii imkanlardan bacarıqla 

istifadə etmiĢdir. O, Usta Muradı iĢ prosesində, 

xəyyallara daldığı zamanlarda, öz fəһlə Ģagirdlərilə 

rəftarında, söһbətlərində götürüb təsvir edir. Usta 

Murad fəһlələr arasında «mədən һəkimi» adı ilə 

Ģöһrət qazanmıĢdır. O öz iĢində çox tələbkardır. Adəti 

üzrə iĢ yerinə çatdıqdan sonra dərһal һər Ģeyi təkrar-

təkrar yoxlayar və bu zaman onun ovçu gözlərindən 

һeç nə qaçmazdı. ġair əsərdə bunu kiçik detallara 

qədər göstərməyə çalıĢmıĢdır: 

 

Baxdı һər dizelə, һər bir motora,  

Yoxladı yağına,  suyuna kimi.  

Göz qoydu fırlanan neçə rotora,  

Bu mədən ustası, «mədən һəkimi». 

 

S.Vurğun ustanın xoĢ dəqiqələrini, sevinclərini, 

qalibiyyətini göstərdiyi kimi, һirsli vaxtlarını, məyus 

olduğu, һəyəcan keçirdiyi anları da verir: 

 

Gördü ki, quyuda sürətlə axan 

Gil suyu qaynayır, qaynar su gəlir. 

Ağ-ağ köpüklənən tumurcuqlardan 

Yeraltı qazların qoxusu gəlir. 
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Ustanın vücudu qorxuya düĢdü, 

Elə bil ürəyi quyuya düĢdü. 

 

Bu misralar fikrimizi çox aydın Ģəkildə sübut 

edir. ġairin təsvir etdiyi Usta Murad һəm də sevən və 

çox һəssas qəlbə malik bir atadır. O, neçə-neçə fəһlə-

ləri öz balası kimi tərbiyə edib yetiĢdirir, һəm də təkcə 

onların fəһləliyi ilə deyil, bir insan kimi tərbiyələnmə-

sində də mənəvi təsir göstərir. Əsərin ayrı-ayrı һissələ-

rini oxuduqca, biz bunları öz gözlərimizlə görən kimi 

oluruq: 

 

Bir çoxunun baĢını da o sığalladı,  

Körpəsinə ürək verən bir ana kimi.  

Gözlərinin yuxusunu o һeç almadı,  

QıĢ günəĢi üfüqlərdən doğana kimi. 

 

Bu misraları oxuduqca biz Usta Muradın nurani, 

qayğıkeĢ, һəmiĢə təbəssümlü olan sifətini görürük. Sə-

məd Vurğun öz qoca qəһrəmanının əvvəlki һəyatından 

və mübarizəsindən də parlaq səһifələr verir. 

 Onu demək lazımdır ki, S.Vurğun «Köһnə dost-

lar» poemasında Usta Muradın Ģəxsində sıravi fəһlə-

nin mükəmməl obrazını yaratmıĢdır. ġairin bu tipli 

poemalarından biri də «Muğan»dır. Bu əsərdə bir tə-

rəfdən Muğanın zəngin təbiətinin һərtərəfli təsvirinə, 

digər tərəfdən isə təbiəti dəyiĢdirən, dünənə qədər 

ilanlar mələĢən susuz səһralarda bu gün pambıq yetiĢ-

dirən, orada tamamilə yeni aləm yaradan zəhmətkeĢ 

adamlarının fədakar əməyinin Ģairanə tərənnümünə 

rast gəlirik.  
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Biz, «Mingəçevir qəһrəmanı» baĢlığı ilə baĢla-

nan nəğmədən etibarən Mingəçevirdəki böyük quru-

culuq iĢlərindən bəһs edildiyini və Ģairin Mingəçevir 

qəһrəmanının bədii obrazını yaratmağa çalıĢmasını 

görürük. ġair bu һissədən baĢlayaraq, öz oxucusunu 

tamamilə baĢqa bir aləmə daxil edir. Həmin aləmi 

oxucunun lazımınca dərk etməsi üçün aĢağıdakı par-

çaya diqqət yetirmək kifayətdir: 

 

Qızır baltaların polad pəncəsi,  

Ġldırım... Ġldırım vurur Boz dağı,  

O daĢlı, qumsallı, gilli torpağı  

Udur... Laylay udur ekskavatorlar.  

Hay salır, qıĢqırır nəһəng motorlar. 

 

Bundan sonra Ģair bizi öz qəһrəmanı ilə tanıĢ 

edir. Vurğun Sarvanı һeç də һamar bir yol ilə inkiĢaf 

etdirmir, onun һəyatındakı əsas cəһətləri müxtəlif pri-

yomlarla oxucuya çatdırır. ġairin danıĢığından aydın 

olur ki, Sarvan da iĢləmək üçün Muğana gələn gənc-

lərdən biridir. Lakin Ģair bu gənci özünə qəһrəman 

seçdiyi üçün fəxr edir, bu sıravi fəһlənin ən yaxĢı key-

fiyyətlərini ümumiləĢdirərək, bədii bir obraz səviy-

yəsinə yüksəldir. 

O, Sarvanı sadəcə öz əsərinin qəһrəmanı kimi de-

yil, bir qardaĢ kimi sevir, bağrına basır: 

 

Bizim eldə qələm ilə külüngün bir 

mənası var... 
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Bu səbəbdən o gənc ilə mən bu qədər 

sirdaĢ oldum, 

SirdaĢ nədir, qardaĢ oldum!  

  

 Səməd Vurğun Sarvanın һəyatını real surətdə 

əks etdirməyə çalıĢır. Sarvanın keçirdiyi һiss və duy-

ğular—onun seһirkar maĢınlara məftunluqla qulaq as-

ması, motorların odlu-һisli nəfəsini udduqca bəzən ça-

Ģıb, bəzən də qorxması, gecələr yatmayıb, doğulduğu 

yeri һəsrətlə anması, ağbirçəkli anasını və sevgilisini 

tez-tez yad etməsi və sairə — һamının keçirə biləcəyi 

ən səmimi və təbii һisslərdir. Bu doğrudan da belədir, 

insan һər cür Ģəraitə birdən-birə uyğunlaĢa bilmir. 

Sarvan da doğulduğu kəndə qayıtmaq üçün çox tərəd-

düdlərdən sonra tədricən vəziyyətə alıĢır və əmək 

qəһrəmanı olur. 

Deməli, Sarvan һəyatın bərk-boĢundan һünərlə 

çıxdıqdan sonra, fəal bir fəһlə kimi yetiĢir. Biz onun 

səsini qumsallı, gilli qayalıqları yaran nəһəng ekska-

vatorun üstündən eĢidirik. Sarvan indi baĢqalarına nü-

munədir, onları bu mənalı əməyə çağıran bir qəһrə-

mandır. ġair Sarvanın gördüyü iĢin sürətini vermək 

üçün poetik qaydalardan istifadə edir, һadisəyə uyğun 

sözlər seçir, misraları qəsdən sındırır, ayrı-ayrı ifadə-

ləri təkrar edərək, intonasiyanı qüvvətləndirir: 

 

Qanları sökün!  Sökün!  

Sement verin! Beton tökun!  

Tez ol yoldaĢ! 

Çoxalt toku!  
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Tez ol getdi günün çoxu  

Qayaları  sökun!  Sökün!  

Sement verin! 

Beton tökün!  

Sellər, sular qudurmasın,  

Qurğunuzu uçurmasın! 

 

Bu sözləri deyən Sarvandır. Buradan görürük ki, 

Sarvan çox inkiĢaf etmiĢdir. Bunu Ģairin özü də 

duyduğundandır ki, Sarvanın bu hünərindən ilһam 

alır, böyük vətənpərvərlik qüruru ilə coĢur, bu 

səһnədən aldığı təsiri qüvvətli misralarla ifadə edir. 

Sarvanın arxeoloqla olan söһbəti də mənalıdır. 

Səməd Vurğun burada babalarımızdan bizə miras olan 

nəcib bir һissi—vətənpərvərlik һissini gənclərimizə 

aĢılamaq istəyir. Qoca alim yığdığı o saxsıların, 

qılıncların tarixindən sadə bir dillə danıĢdıqca, Sarvan 

babalarımızın vətəni necə də sevdiklərini öyrənir. Ona 

görə də Sarvan uğrunda mübarizə apardığı iĢin 

əһəmiyyətini bir daһa dərk edir. 

Əsərdə Sarvanın pambıqçı qız Manya ilə yarıĢı və 

onun nəticələri Sarvan obrazındakı bir xüsusiyyəti—

təvazökarlığı əks etdirir. Həm də Ģair burada yarıĢın mə-

nasını çox gözəl göstərir. Bizim cəmiyyətdə yarıĢ daһa 

qabaqcıllara çatmaq və onları ötüb keçmək üçündür. 

Burada һeç bir rəqabət yoxdur. Manya ilə Sarvanın ya-

rıĢmasında Sarvanın qalibiyyəti Manyanın paxıllığına 

səbəb olmur. Onlar səmimi bir dost kimi görüĢürlər: 

 

OturmuĢdur Sarvan ilə Manya yanaĢı—       

Bizim zəһmət dünyasının iki yoldaĢı...  
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Manya yarıĢın nəticəsinə һəsr olunmuĢ təntənə-

li iclasda Sarvanın qələbəsinə ürəkdən sevindiyini һa-

mının qarĢısında söyləyir. Sarvan isə təvazökar bir 

gənc kimi bütün iclas boyu dinmir, əldə etmiĢ qələbə 

ilə һeç də lovğalanmır. ġair qəһrəmanının bu һərəkə-

tinə bəraət qazandıraraq yazır: 

 

Yeridir, bir məsəl desəm yadigar,  

Deməsəm ürəyim sıxılacaqdır.  

Birinci addımda lovğalananlar,  

Ġkinci addımda yıxılacaqdır!  

 

S.Vurğun 15-ci nəğmədə Sarvanın arzularının 

təsvirinə xüsusi yer vermiĢdir. Burada «Köһnə dost-

lar» poemasındakı Usta Muradın arzuları ilə uyğun 

gələn cəһətlərin olmasilə bərabər, Ģair eyni bir xüsu-

siyyəti də vermiĢdir. Bu da qəһrəmanın məһəbbət 

һisslərinin təsviridir. Bütün əsərlərində olduğu kimi 

S.Vurğun bu əsərində də gənc qəһrəman obrazı yara-

darkən, bu münasibətlərdən danıĢmaya bilmir. ġairin 

qəһrəmanı sevən qəlbə malik bir gəncdir. O, saf, sə-

mimi eĢqlə öz sevgilisini sevir, gecədən çox keçməsi-

nə baxmayaraq, onun xəyalından ayrıla bilmir, qıza 

yazdığı məktubu təkrar-təkrar oxuyur. Sarvanın mək-

tubunda xoĢbəxt gəncliyin çox səmimi duyğuları ifadə 

edilmiĢdir. 

Bir də onu qeyd etmək lazımdır ki, S.Vurğun 

Sarvanı bir sıra baĢqa əsərlərində olduğu kimi real һə-

yatdan almıĢdır, onun adını belə dəyiĢdirmədən bədii 

ədəbiyyata gətirmiĢdir. Beləliklə, Səməd Vurğun Sar-
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vanı əvvəldən axıradək əsər boyu verməmiĢsə, yenə də 

onu bədii bir obraz kimi ümumiləĢdirə bilmiĢdir. 

Yuxarıda danıĢdıqlarımız Sarvanın necə bir ob-

raz olduğunu qismən aydınlaĢdırır. ġairi «Muğan» ki-

mi böyük bir poemada təkcə Sarvan obrazını yarat-

maqla kifayətlənməkdə təqsirləndirənlər isə yanılırlar. 

Çünki, bədii əsərdən һər zaman obrazlar silsiləsi tələb 

etmək olmaz. 

 S.Vurğun Xanlardan bir sıra əsərlərində söhbət 

açsa da, Xanlar obrazının hərtərəfli epik təsvirini 

«Xanlar» pyesində vermiĢdir. Dramaturq Xanları öz 

əsərinə özünə inanan, nə istədiyini bilən, həyatda idealı 

olan bir insan kimi daxil etmiĢdir. Biz Xanların anası 

ilə olan lap ilk söһbətlərindən bunun Ģaһidi oluruq: 

 

Bilirsən ay ana? Bizdədir һünər,  

Bir bax! Alnımdan tökülən bu tər,  

Bir də, əlimdəki bu qabar, bu qan  

Olmasa ağalar ölər acından! 

 

Buradan aydın olur ki, Xanlar öz һaqqını anlamıĢ 

Ģüurlu bir fəһlədir. Onun dediyi bu sözlərdə coĢğunluq 

və üsyankarlıq һiss olunmaqdadır. S.Vurğun Xanların 

özünə layiq bədii surətini yaratmaq üçün əsas diqqəti-

ni ona vermiĢdir. Bu pyesdə dramaturq Xanları baĢ 

qəһrəman səviyyəsinə qaldıra bilmiĢ, onun azadlıq uğ-

rundakı mübarizələrindən, inqilabi fəaliyyətindən, 

mənəviyyatından, ailə, məiĢət məsələlərindən, məһəb-

bət məcaralarından və ümumən һəyata münasibətin-

dən aydın və geniĢ Ģəkildə bəһs etmiĢdir. 
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Əsərdə Muxtar bəy Xanları öz agentinə çevirmək 

üçün əlindən gələni edir, yağlı dilini iĢə salaraq, müx-

təlif vədələr verir, onu mədən müdiri qoyacağına, bü-

tün varidatını onunla bölüĢəcəyinə, nəһayət qızı Meһ-

ribanı ona verəcəyinə and içir. Dramaturq burada özü 

qəsdən dramatizmi bir qədər zəiflədərək, һadisəni elə 

aparır ki, guya Xanlar bu sözlərdən bir qədər yumĢal-

mıĢdır. O, ayrı-ayrı fəһlələrin qəlbinə yol tapa bilir, 

onların sevinc və kədərlərinə Ģərik olur, nəһayət, özü 

də һamının һörmətini qazanaraq, geniĢ fəһlə kütləsi 

tərəfindən sevilir. 

  Biz bütün əsər boyu Xanların fəһlələr tərəfindən 

necə sevildiyini aydın Ģəkildə һiss edirik.  

  TamaĢaçı yaxĢı görür ki, fəһlələrin һamısı mil-

liyyətindən asılı olmayaraq, Xanlar kimi qabaqcıl in-

qilabçıları sevir və onun baĢına toplaĢırlar. Onları bir-

birilə bu qədər yaxın edən һeç Ģübһəsiz, uğrunda mü-

barizə etdikləri aydın və parlaq bir gələcəkdir, bəĢə-

riyyətin azadlığı ideyasıdır. 

Əsərin qəһrəmanı Xanlar satılmıĢ fəһlə olan ġə-

mistana çox öyüd-nəsiһət verir, onun düĢdüyü yolun 

pisliyini anlatmağa çalıĢır. 

Xanlar onu içməkdən, israfçılıq etməkdən, ən baĢ-

lıcası isə satqınlıqdan çəkindirməyə xüsusi səy göstə-

rərək, onda da proletar sifətlərinin yaranmasına çalıĢır. 

ġəmistan kefli surətdə Xanların evinə gəldiyi zaman 

ona belə deyir: 

 

Di yaxĢı, fəһləsən bir utan, barı! 

 Biabır eyləmə gəl yoldaĢları! 
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Lakin ġəmistanı düĢdüyü yoldan qaytarmağın 

mümkün olmayacağını anlayan Xanlar qəti surətdə 

onun düĢməninə çevrilir, yeri gəldikcə onu boykot et-

məyə çalıĢır. 

 Xanlar müsbət bir qəhrəman kimi bir sıra müsbət 

xüsusiyyətləri özündə cəmləĢdirə bilir. Onun ailədəki 

davranıĢları, xüsusən anası ilə һəddindən artıq meһri-

ban rəftar etməsi, onun çox zaman: 

 

 Can! BaĢına dönüm, ay ana, bir gəl,  

Bir gəl, öpüm sənin üzciyəzindən! 

 

kimi səmimi sözlərlə anasına müraciət etməsi gözəl 

insani keifiyyətlərdəndir. 

Əsərdə Xanların dəfn mərasimi get-gedə qüv-

vətli nümayiĢə çevrilir, çar jandarmlarının təһdidinə 

baxmayaraq, zavodlar fit verir, matəm musiqisi çalı-

nır, Ģəһər valisi bunu qadağan etdikdə isə, fəһlələr 

zümzümə ilə öz sadiq yoldaĢlarını yola salırlar. Xan-

ların ölümündən fəһlələr çox mütəəssir olurlar, onun 

Ģəxsində özlərinin ən yaxın dost və yoldaĢlarını itir-

diklərini һesab edirlər. Bu fikir Vanyanın: «Nə yaman 

olurmuĢ yoldaĢ ölümü» və qoca fəһlənin: «Bu ölüm 

mənim də bükdü belimi» sözlərində çox aydın surətdə 

ifadə olunmuĢdur. Lakin bununla belə fəһlələr һeç də 

bədbinləĢmirlər, əksinə onlarda kapitalistlərə qarĢı qə-

zəb və intiqam һissi daһa da qüvvətlənir. 

Əsərdə verilmiĢ fəһlə Vanya çox epizodik surət 

olsa da, az-çox tamaĢaçının yadında qalır. O da çox 

zaman Keçəllə bərabər fəһlələrin arasında təbliğat 

aparır və ümumən partiyanın tapĢırıqlarını can-baĢla 
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yerinə etirir. Vanya siyasi Ģüur cəһətdən inkiĢaf etmiĢ 

bir fəһlə kimi çar һökumətinin inqilab qüvvələri tərə-

findən yıxılacağına inana bilməyən baĢqa fəһlələri ba-

Ģa salaraq deyir: 

 

ÇaxnaĢır Peterburq, Kuban, Ryazan,  

Hər anda qıĢqırıq, bir yanda üsyan.  

Nikolay baĢını itirib yenə. 

 

Vanyanın bu kimi çıxıĢlarından məlum olur ki, o 

nisbətən bilikli və məlumatlı bir gəncdir. O, yaxĢı bi-

lir ki, proletar һərəkatı təkcə Bakıda, Zaqafqaziyada 

deyil, Peterburqda, Moskvada və ümumiyyətlə Rusi-

yanın һər yerində güclənmiĢdir. 

Vanya öz fəһlə yoldaĢı Xanlar tutularkən qudrət-

li fəһlə izdiһamının lap önündə gedərək, var səsilə ba-

ğırıb Xanların azad edilməsini tələb edir. O, üzünü 

kapitalistlərə tutaraq alovlu bir natiq kimi deyir: 

 

Ayağa qalxmıĢdır yenə də Bakı, 

Qalib bir ordudur qarĢınızdakı! 

Tez olun! Buraxın yoldaĢ Xanları 

Ellər tələb edir qəһrəmanları! 

 

Bununla belə deməliyik ki, Vanya surəti əsərdə 

bir qədər zəif verilmiĢdir. Qoca fəһlə obrazına gəldik-

də isə demək lazımdır ki, Səməd Vurğun onu inkiĢaf 

etdirərək, kapitalistləri yox etməyin zərurətini dərk et-

mək səviyyəsinə qədər yüksəldə bilmiĢdir.  
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Oğul! Çox darıxma, yaĢamaz zülüm,  

Yerdə qalmayacaq bu vaxtsız ölüm.  

Bugün  sinəmizə  bu dərdi  yazaq, 

 Sabaһ zalimlərin qəbrini qazaq. 

 

—deyərək, fəһlə yoldaĢlarını «zalimlərin» qəbrini 

qazmağa ruһlandırır. 

Bütün bunlarla bərabər biz əsər boyu һadisələrin 

gediĢindən asılı olaraq, fəһlələrin kütləvi surətdə 

iĢtirak etdiyi səһnələrin təsvirinə də rast gəlirik. 

Səməd Vurğun əsərin əsas ideyasını tamaĢaçıya 

daһa asan çatdırmaq, obrazları һər cəһətdən fərdiləĢ-

dirmək məqsədilə bədii təsvir vasitələrindən məһarət-

lə istifadə etmiĢdir. Bu cəһət özünü ən çox əsərdə iĢti-

rak edən obrazların dilində göstərir. 

Beləliklə, biz S.Vurğun yaradıcılığında fəһlə su-

rətlərinin təsvirini izləyərək, gördük ki, Ģairin kiçik 

Ģeirlərindən tutmuĢ, epik əsərlərinə qədər fəһlə möv-

zusu daima irəliləyən, yüksələn bir xəttlə inkiĢaf edir. 

Bütün bunlardan baĢqa S.Vurğunun, biz һaqqın-

da danıĢmadığımız, elə əsərlər də vardır ki, orada fəһ-

lələr bilavasitə iĢtirak etmirlər, lakin onun qabaqcıl və 

aparıcı rolu Səməd Vurğun tərəfindən bu və ya baĢqa 

münasibətlərlə də göstərilmiĢdir. 

Butün yuxarıda deyilənlərdən belə bir nəticəyə 

gəlmək olur ki, S.Vurğun yaradıcılığında fəһlə obrazı-

nın verilməsi—ümumən fəһlə ideyası ötəri bir hal ol-

mayıb, Ģairin bütün yaradıcılığından qırmızı bir xətt 

kimi gəlib keçir. 

1956 
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AZƏRBAYCAN POEZĠYASINDA 

 FƏHLƏ SURƏTĠ 

(ixtisarla) 

 

Fəһlə surətini Azərbaycan poeziyasına ilk dəfə 

Sabir gətirmiĢdir. Onun bilavasitə fəһlə mövzusuna 

һəsr olunmuĢ üç Ģeiri məlumdur: «Bakı fəһlələrinə», 

«Fəһlə, özünü sən də bir insanmı sanırsan?..» və «Tə-

raneyi-əsilanə». 

Poeziyamızda yeni bir qəһrəmanın — fəһlənin 

görünməsi Azərbaycanda poetik təfəkkürün qarĢısın-

da geniĢ üfüqlər açmıĢ oldu. Fəһlə sinfinin böyük bir 

qüvvə kimi tarix səһnəsinə çıxması öz bədii inikasını 

məhz həmin illərdə Sabir poeziyasında tapmıĢdı. 

Sabirin baĢladığı bu təĢəbbüs sonralar poeziya-

mızda fəһlə sinfinin һərtərəfli təsvirinə keçid üçün bir 

tramplin rolunu oynadı. 

Zəmanəmizdə cəmiyyətin əsas aparıcı qüvvəsi 

olan fəһlə sinfinin, onun ayrı-ayrı nümayəndələrinin 

poeziyamızda mükəmməl təsviri, onların tam, dolğun 

bədii portretlərinin yaradılması bir qrup Ģairlərin üzəri-

nə düĢdü. S.Vurğun, S.Rüstəm, M.MüĢfiq, M.Raһim, 

O.Sarıvəlli, Ə.Cəmil və baĢqaları poeziyaya gəldikləri 

gündən fəһlə sinfinin bədii təsvirinə xüsusi diqqət ye-

tirmiĢlər. Bu Ģairlər fəһlə sinfinin iĢindən, һəyat və 

mübarizəsindən bəһs edən gözəl ədəbi nümunələr ya-

ratmıĢlar. Bu əsərlərdə fəһlə yeni һəyatın qurucusu ki-

mi, yeni dövrün, yenilməz, һegemon qüvvəsi kimi qə-

ləmə alınmıĢdır. 
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Fəһlə sinfi bizim poeziyamızda 20-ci illərdən 

etibarən һəm siyasət meydanında, һəm də əmək və id-

rak cəbһəsində һər Ģeyə qadir bir qüvvə kimi vəsf 

edilməyə baĢlayır. ġairlərimiz öz əsərlərində fəһlə 

sinfini ardıcıl, mübariz, inqilabçı bir sinif kimi, xalq 

kütlələrini mütəĢəkkil surətdə öz arxasınca aparmağı 

bacaran bir rəһbər və baĢçı kimi təsvir etməklə bəra-

bər, onu һəm də dinc quruculuq iĢlərində əmək cəbһə-

sində də təĢkiledici fəal, öncül bir qüvvə kimi göstə-

rirlər. 

S.Vurğunun 1930-cu ildə yazdığı «Raport» Ģeiri 

Ģanlı Bakı fəһləsinin mübarizə һimni olmaqla, eyni 

zamanda Azərbaycan Ģeirinin istiqamətini, poeziya-

mızda fəһlə sinfinin һansı mövqedə duracağını göstə-

rən bədii bir manifest kimi səslənmiĢdi.  

Azərbaycan poeziyasında fəһlə sinfinin təsviri 

əsas etibarı ilə iki səpgidə verilmiĢdir: fəһlənin əməyi-

ni, mübarizəsini tərənnüm edən, müəyyən xarakterik 

cizgilərini verən Ģeirlər; һəm daxili, һəm də zaһiri 

portretini bədii Ģəkildə əks etdirən, onun dolğun poe-

tik obrazını canlandıran epik əsərlər. Bu gün fəһlə, 

poeziyanın ideal qəһrəmanıdır, idrakın da, zəһmətin 

də təntənəsi onun adı ilə bağlıdır. 

 

                                                                                                             

1967
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REALĠZMĠN NƏZƏRĠ PROBLEMLƏRĠ 

 

Biz, adətən, əһatəli, çoxcildli bədii əsərdən — 

xüsusilə, roman və epopeyalardan danıĢanda təxmi-

nən buna bənzər ifadələr iĢlədirik: əsər çoxĢaxəli, 

çoxplanlı olmaqla, orada qaldırılan problemlər 

sanballıdır, poetikası mürəkkəb və zəngindir, surətlər 

aləmi intəһasız, silsiləvidir və s... i. a. 

Bu mənada, һaqqında söһbət açacağımız — 

bir-birini tamamlayan, inkiĢaf etdirən, dərinləĢdirən 

iki tədqiqat əsəri barədə də yuxarıdakı sözləri deyə 

bilərik. 

Doğrudan da, istər Azərbaycan, istərsə də 

Ümumittifaq ədəbiyyatĢünaslığında realizm problem-

lərinin öyrənilməsində bu monoqrafiyalar xüsusi ma-

raq doğurur. 

TanınmıĢ tədqiqatçı Y.Qarayevin bu tədqiqat 

əsərlərində һəqiqətən müһüm problemlər qaldırılmıĢ-

dır: Azərbaycan realizminin mənĢəyi, tarixi və onun 

özünəməxsusluğu, mərһələ və tip təsnifi problemi... 

Bunların özləri də müəyyən problemlərə ayrılır. Mə-

sələn, Azərbaycan realizminin tarixi inkiĢaf problemi-

nin qoyuluĢu; klassik poeziya: romantizm, ya rea-

lizm?; intibaһ, yoxsa orta əsrlər?; XVIII əsr Ģeiri: Va-

qif və erkən realizm; Azərbaycan maarifçiliyinin 

sələfləri (A.Bakıxanov, Ġ. QutqaĢınlı, Q.Zakir); rea-

lizm: mərһələləri və tipləri; realizmin bir metod kimi 

təĢəkkülü; M.F.Axundovun realizm poetikasının ma-

arifçi xarakteri; maarifçi realizmin Azərbaycan ədə-

biyyatında bir cərəyan kimi formalaĢması; tənqidi rea-
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lizm (C.Məmmədquluzadə); metod, poetika; tənqidi 

realizmin inkiĢafında proletar mərһələsi (Sabir ədəbi 

məktəbi və onun davamçıları); klassik realizmin və ro-

mantizmin Azərbaycan ədəbiyyatında ənənələri və s. 

Bu problemlərin һəlli üçün çox zəngin ədəbi-

bədii elmi-nəzəri irslə yanaĢı, tədqiqatçı һəmin məsə-

lələrə müxtəlif vaxtlarda һəsr olunmuĢ elmi müĢavirə-

lərin (1964, 1969, 1970, 1973-cü illər materiallarından 

faydalanmıĢ, lakin onlara һəm də tənqidi yanaĢaraq öz 

orijinal elmi mülaһizələrini söyləmiĢdir. 

Tədqiqatçı doğru olaraq göstərir ki, ədəbiyyat-

da iki metod, iki üslub mövcuddur: realizm və roman-

tizm. Bəzi tədqiqatçılar romantizmi ikinci dərəcəli me-

tod hesab edirlər.Y.Qarayev qeyd edir ki, onların əsər-

lərində, nədənsə, çox zaman «Romantizmin fitri key-

fiyyətləri... romantizmdə realizm keyfiyyətləri Ģəklində 

təqdim edilir. Romantikləri «realist olmadıqları üçün» 

tənqid edirlər!.. «Realist ünsürlər» realizmi öyrənməyin 

yox, romantizmi dolayı yolla rədd etməyin vasitəsinə 

çevrilir». Romantizmdə romantizmi yox, romantizmdə-

realizm və s. axtarırlar. O, M.F.Axundovu Azərbaycan 

maarifçi realizminin banisi һesab edərək yazır: 

«M.F.Axundov yaxın ġərqdə maarifçiliyin və maarifçi 

realizmin böyük bayraqdarı, banisi və xadimi kimi 

yüksəlir... Avropada maarifçi realizm klassisizmin 

normativ çərçivələrini dağıtdığı kimi bizdə də məһz 

Axundovun bədii realizmi və realizm nəzəriyyəsi 

durğun və təqlidçi Ģeirin poetika və estetikasına, üslub, 

janr və forma doqmatikasına qarĢı çıxır» (səһ. 23). Ona 

görə də alim öz tədqiqatına daһa əvvəllərdən, Nizami, 

Füzuli dövründən baĢlayır. O, Füzulinin və Nizaminin 
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romantik metodunu təһlil eləmək əvəzinə onlarda 

«realist meyllər» (?!) axtaranlarla mübaһisə edir. Onun 

fikrincə bəzi tədqiqatçılar «ġərqi ġərqdə, Qərbi Qərbdə 

axtarmaq əvəzinə, tamamilə əksinə һərəkət edirlər». 

Tənqidçi düzgün replika verir ki, «Füzuli «realist» 

«ġikayətnamə»də yox, romantik «Leyli və Məcnun»da 

daһa böyük daһidir. «Mən» və «Caһan»... dünyanı dərk 

— özünüdərkdən baĢlanır. Məcnun kədər və iztirabına 

görə intibaһ qəһrəmanına — Hamletə bənzəyir. Bunları 

elmi əsaslar və inkar edilməz dəlillər əsnasında açan 

tənqidçi yazır ki, realizm bətn dövrünü romantnk Ģeir 

daxilində keçirmiĢdir. 

Tədqiqatçı Vaqif realizmini də əsasən, düzgün 

qiymətləndirir. O qeyd edir ki, Vaqif «Füzuli tilsimi», 

«Füzuli dairəsi»ni cəsarətlə keçərək, M.F.Axundovun 

— nəsr və dramaturgiyadakı islaһatları üçün zəmin һa-

zırladı. M.F.Axundov və C.Məmmədquluzadədə da-

vamını tapan klassik realizm öz baĢlanğıcı üçün yenə də 

Vaqifə borcludur. Sonralar nəsrdə kamala çatan realizm 

yenə də öz zirvəsini Sabirin Ģəxsində — Ģeirdə tapdı. 

Y. Qarayev Avropada və ġərqdə bədii fikrin tip 

və təsnifini belə xülasə edir: Avropada—Antik dövr, 

Orta əsrlər, Ġntibaһ, Klassisizm, Maarifçilik və XIX əsr; 

ġərqdə isə — orta əsr romantizm epoxası, XVIII əsrin 

«erkən realizmi», XIX əsr maarifçi realizmi və XX əsr 

tənqidi realizmi. 

Tədqiqatçı qeyd edir ki, «ġərq intibaһı» istilaһını 

iĢlədərkən orta əsrlərə qarĢı yaranan «Ġntibaһla» orta 

əsrlər Ġntibaһını fərqləndirmək lazımdır. 

Biz çox zaman, nədənsə, ġərqdə feodal orta əsr-

lərinin özünəməxsusluğunu fərqləndirmirik. Avropa 
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orta əsrləri üçün dini risalə, dini dramlar xasdırsa, ġərq 

orta əsrləri üçün «Xəmsə» tipli nümunələr səciyyəvidir. 

Tədqiqatçı yazır: «ġəһəri mütləq intibaһ doğuran bir 

atribut kimi Ģərtləndirmək yox, ictimai əlamətlər 

kompleksinin tərkib vaһidlərindən biri kimi götürmək 

zəruridir... 

...Belə ki, ġərq Ġntibaһı mədəniyyəti eyni bir sü-

rəkli və mürəkkəb epoxa daxilində — orta əsrlərdə cərə-

yan edir. Dünya ədəbi prosesinin inkiĢafı tarixində 

Antik mədəniyyətlə Ġntibaһ Avropası arasında ara virvə 

kimi orta əsrlərin ġərq Humanizmi durmuĢdur» (səһ. 

47). 

Müəllif Azərbaycanda maarifçi-realist һərəkatın 

sələfləri A.Bakıxanov, Ġ. QutqaĢınlı, M. ġ.Vazeһ və 

baĢqalarının yaradıcılığı əsasında öz mülaһizələrini söy-

ləyir. O qeyd edir ki, yalnız bu yazıçıların fəaliyyətindən 

sonra M.F. Axundov kimi böyük maarifçinin yetiĢməsi 

mümkün oldu. Bu zəmin və mənbə olmadan böyük 

«maarifçilik һərəkatının formalaĢması da mümkün 

deyildi... 

Tədqiqatçı M.F.Axundovun Füzuliyə münasibə-

tini də düzgün izaһ edir. Lessinq öz estetikasında Ko-

rnel və Rasin əleyһinə çıxaraq deyirdi: «Korneli böyük 

yox, azman və nəһəng adlandırmaq lazımdır. O Ģey ki, 

qeyri-һəqiqidir (oxu: qeyri - realdır) o boyük ola 

bilməz». 

M.F.Axundov da deyir: «...o Ģey ki, xilafi-təbiətü 

adətdir (yəni qeyri-realistdir), o böyük poeziya ola 

bilməz. O da doğrudur ki, M.F.Axundovun mübarizəsi, 

ümumiyyətlə, Füzuli bütünə qarĢı, kölgəyə, kabusa qarĢı 

idi. 
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Monoqrafiyalarda M.F.Axundovu Lessinq, 

Russo, Didro, Volter və baĢqa XVIII əsr Avropa 

maarifçiləri ilə bağlayan zəngin paralellər, müqayisələr, 

qarĢılaĢdırmalar aparılır və belə bir qənaət irəli sürülür 

ki, M.F.Axundovun yaradıcılığı—bütün «Təmsilatı» 

maarifçilik dövrünün realizmidir. 

Tədqiqatçı qeyd edir ki, M.F.Axundovun realiz-

minə tətbiq olunan «tənqidi realizm konsepsiyasına ən 

qəti və ən davamlı Ģəkildə «müqavimət göstərən», bu 

konsepsiya ilə һeç cür uyuĢub-isiniĢməyən məһz Axun-

dovun «finallarıdır». M.F.Axundova görə «...cəһalətin 

səbəbi elmsizlik və savadsızlıqdır». Onun komediyala-

rındakı «Finallar» məһz maarifçilik konsepsiyasının 

tələbləridir. 

Y.Qarayev yazır: «Ġnkar və təsdiq, ironiya və 

utopiya, ümid və qəzəb, satira və lirika, Faust və Me-

fistofel — mütəxəssislərə görə, Maarifçilik ədəbiyyatını 

— XVIII əsrin bədii sistemini (əlavə edək: M.F.Axun-

dovun da realizm sistemini) bu əsas ümumi tipoloji 

cizgilərdən kənarda təsəvvür etmək qeyri-mümkündür.  

Tənqidçi çox һaqlı olaraq «Axundov Qərbdən tə-

sirlənib, ġərqə təsir edib» sxemini təkzib edir. Bu sxem-

də sələf kimi yalnız Qərbə, xələf kimi isə yalnız ġərqə 

yer verilir. YaĢar qeyd edir ki, Axundovun Qərblə 

bağlılığı ədəbi-mədəni əlaqə və təsir səviyyəsində, 

ġərqlə bağlılığı isə — kök, mənĢə, maһiyyət və əcdad 

səviyyəsində bağlılığı idi. 

Lakin o, ġərqə də, Qərbə də tənqidi yanaĢırdı. 

Bunu unutmaq doğru olmaz! Monoqrafiyalarda 

maarifçiliyin və ümumən ədəbi-mədəni һəyatın inki-

Ģafında üç һadisə xüsusi qeyd olunur: 1973-cü ilin 
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martında, H.B.Zərdabi və N.B.Vəzirovun təĢəbbüsü ilə 

«SərgüzəĢti vəziri-xani Lənkəran» tamaĢası; demokratik 

mətbuatın — «Əkinçi» qəzetinin nəĢri (1875- 1877), 

S.M. Qənizadə və H.Maһmudbəyovun səyi ilə 1887-ci 

ildə ilk «rus-tatar» məktəbinin açılması. Bu dövrün ən 

səciyyəvi xüsusiyyətlərindən biri ondan ibarətdir ki, 

ədəbiyyatın realist janrları öz inkiĢafında cərəyan vüsəti 

alır və maarifçi realizm böyük yazıçıların yaradıcılığın-

da baĢlıca metoda çevrilir. Məktəbdarlıq, maarifçilik, 

müəllimlik, qəzetçilik və yazıçılıq bir-biri ilə möһkəm 

çulğaĢır; bununla da yeni müəllim-yazıçı-müһərrir tipi 

yaranmıĢ olur. 

Beləliklə, XX əsrin əvvəllərində tənqidi realizm 

üçün münbit bir zəmin yaranmıĢ olur. Y.Qarayev tənqi-

di realizmin meydana gəlməsini xarakterizə edərək gös-

tərir ki, rus realist Ģeirində yeni epoxa demokratiyanın 

böyük Ģairi Nekrasovla baĢlandığı kimi, bizdə də Sabirlə 

baĢlandı. Bu isə eyni ideya amilinin —demokratiyanın 

hər iki milli poeziyanın tarixində oynadığı eyni bir xid-

mət roluna ən yaxĢı tipoloji nümunədir». 

Özünün elmi tutumu ilə seçilən bu gözəl tədqiqat 

əsərlərində mübaһisəli görünən məqamlar da var. Onlar-

dan bəzilərini qeyd edək. 

Tənqidçi yazır: «...Vaqifin ədəbi metodu sələflə-

rinə nisbətən daһa birtərəfli görünür, Vaqifdəki mədһ, 

tərənnüm ruһunun üstünlüyü onun metodundan kamill-

əĢmiĢ bir realizm metodu kimi danıĢmağa bizə imkan 

vermir». 

Bizi inandırmaq üçün müəllif belə bir mülaһizə 

yürüdür: «...Vaqifin metodu cəmiyyət һadisələrinə, zid-

diyyətlərin təһlilinə yönəldilmiĢ metod deyildir. Onun 
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gözəlləmələrində daxili mənəviyyatı һərtərəfli əks 

etdirən psixoloji vüsət və miqyas məһduddur». 

Hətta «Görmədim» barədə tənqidçi deyir: «Hə-

yatın daһa dərindən, bütün mürəkkəbliyi ilə dərki və ini-

kası mənasında Vaqifin bədbin ruһlu «Görmədim» mü-

xəmməsi onun nikbin qoĢmalarına, demək olar ki, һeç 

nə artırmır». 

Müəllif göstərir ki, «M.F.Axundovun fəlsəfi 

təlimində inqilabi məqamlar və dialektik ünsürlər var», 

bəzi һallarda M.F.Axundov maarifçi çərçivəyə sığmır. 

Bir һalda ki, belədir, onda bu sığıĢmayan cəһətləri daһa 

geniĢ açmaq lazım idi. 

Bu mənada onun N.Nərimanova verdiyi qiymət 

daһa doğrudur: «...bir ideoloq kimi o, (N.Nərimanov -

C.A.) maarifçilikdən inqilabi demokratizmə, böyük 

xadim səviyyəsinə qədər yüksəlib, bir dramaturq və 

nasir kimi isə son bədii əsərinə qədər maarifçi realist 

olaraq qalıb». 

Lakin burada onu da unutmaq olmaz ki, böyük 

yazıçının bədii əsərlərinin yazılması — «Nadir Ģaһ», 

«Nadanlıq» «ġamdan bəy», «Baһadır və Sona» məһz 

onun maarifçilik dövrünə (80-90-cı illərə) təsadüf edir. 

Bəlkə bir yazıçı kimi dövlət iĢlərindən imkan tapıb yeni 

bədii əsərlər yazsa idi, mənzərə tamamilə baĢqa cür 

olardı. 

Realizm problemlərinin öyrənilməsinə һəsr olun-

muĢ bu monoqrafiyalar һəmin məsələlərin tədqiqində 

yeni bir addım kimi qiymətləndirilə bilər. 

 

1985  
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