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                             Azadlıq kitabı 

                                   (Ön söz əvəzi) 

 

Только змеи сбрасывают кожу, 

Чтоб душа старела и росла. 

Мы, увы, со змеями не схожи, 

Мы меняем души, не тела. 
                                 (Николай Гумулев. 1886-1921) 

 

    Bədii yaradıcılıq hər şeydən öncə bəşəriyyətin fikri 

azadlıq məhsuludur. Od uğrunda tanrılarla savaşa  

qalxdığı üçün qoca Qaf dağlarında qayaya çarmıxlanmış 

qədim yunan qəhrəmanı Prometeyin  dastanlaşmış ömrü 

insanlığın ilk azadlıq duyğu və düşüncələrinin bədii 

ifadəsidir. Bu əfsanə, demək olar, ilk azadlıq dastanıdır.   

     Qafqaz, bu mənada, ümumbəşəri azadlıq missiyasının 

oynanıldığı ilk cahan səhnəsidir. Bu qədim və əfsanəvi 

dağların  köksündə üç min illik əski tarixə malik olan 

qutsal  Şirvanşahlar yurdu yerləşmişdir. Onun yetirdiyi 

minlərcə şairin bitməz-tükənməz poetik ilhamının  əsl 

qaynağı da bu alınmaz dağların elə özüdür.  Fələki, 

İzzətdin, Xaqani, Nəsimi, Həbibi, Füzuli (əcdadları ilə), 

Zülfüqar, Nişat, Bahar, Ağaməsih, Seyid Əzim, Hadi, 

A.Səhhət, Sabir, Rəsul Rza, Əli Kərim... Kim bilir, bəlkə də, 

bu əzəmətli şairlər estafetinin daşıdığı Azadlıq məşəli 
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hələ neçə-neçə min illər bundan sonra da nəsildən-nəslə, 

əldən-ələ, könüldən-könülə təhvil veriləcəkdir. 

    Mən qəti əminəm ki, Qaf diyarının ilk əzəmətli hadisəsi 

də məhz bütün Azəri millətimizin əbədi  fəxri sayılan tarixi  

Şirvanşahlar dövlətçiliyidir. Xan Arazdan Dəmir 

Dərbəndəcən ərazidə əzəməti bir coğrafiyanı əhatələyən  

Şir dövlət rəmzli  Ümumdünya intibahının ilk beşiyi olmuş 

qoca Şirvan həm də tüm bəşəriyyətin qürur yeridir!..  

Şirvanşah Mənuçöhrün Araz kənarında XII əsrdə Şirvan 

peçeneq-kəngər tayfaları üçün saldırdığı 60 min nəfərlik 

Qarabağlar şəhəri və onun indiyəcən əzəmətini qoruyub 

saxlamış Qoşa Minarəsi tarixi ŞİRVANLILIQ qürurumuzun 

Xaqani, Füzuli, Nəsimi... zirvələrini dünyaya tanıdan bir 

səhifəsidir. 

    Bizə çörək və suyunu heç vaxt əsirgəməmiş bu  doğma 

və əziz diyarın üç minillik massaget-turani-dərbəndi 

şahlıq tarixi haqqında düşüncələrimlə baş-başa qaldığım 

bütün tənha anlarımda, Avrasiyanın  şanlı Atabəylər 

nəslindən olduğumu da heç vaxt unutmadım. Lakin 

özümü həmçinin bu “Dərbənd soylu şirvanşahlarla” (-XIII 

əsr tarixçisi Fəzlüllah Rəşidəddin.) mənəvi və genetik 

bağlılıqda hiss etdim. Çünki bu qutsal diyarda 

doğulmuşam, böyümüşəm... Bu, mənim fəxrimdir! 

    Poeziya günəşi hələ dünyanın heç bir səmasında 

Şirvanımızda olduğu qədər parlaq işıq saçmamışdır. 

Üümumdünya intibahının əsası burada qoyulmuş, ilk 
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intibah şairi Xaqani Şirvani (1126-1199) bu cahanşümul 

dağlar diyarında dünyaya göz açmış və bu uca dağların 

özü kimi göylərə  baş qaldırmışdır. 

    Həmişə fəxr etmişəm ki, buradakı  müqəddəs 

məkanların: Baba Dağın, Xızır zindənin, Mir Möhsün 

ocağının və d. neçə-neçə qutsal ünvanların saysız 

zəvvarları da öz ehtiramının ilk mənbəyi olaraq hər 

şeydən əvvəl məhz  Şirvanın əziz adını tutublar. Və 

tutmalıdırlar... 

  “Bakı dastanı”na “çörəkli Kürdəmir, şeirli Şirvan” 

yazarkən dahi şairimiz Səməd Vurğun məgər bu diyara öz 

dərin  ehtiramını göstərmirdimi?! 

     Mənim Əkrəm Cəfər, Mir Cəlal və Bəxtiyar Vahabzadə 

kimi ədəbiyyatşünas-alim, yazıçı-pedaqoq universitet 

müəllimlərim olmuşdur. Şirvan sevgisini açıq-aşkar 

surətdə həmişə onlarda da görüb duymuşam. Və bu 

xüsusiyyətimlə məhz onlara bənzəmişəm... 

    Türk dünyasının milli ədəbiyyatında ilk poetika 

yaradıcısı Türkiyə əruzşünaslığının banisi Əhməd Həmdi 

Şirvani olmuşdur. Azərbaycan əruzşünaslıq elmini mənim 

əziz müəllimim və eloğlum, bütün gəncliyi Sovet 

həbsxanasında və sürgünlərində keçmiş Əkrəm Cəfər 

yaratmışdır. Bu daha çox ona görə belə olmuşdur ki, tarixi 

Şirvanşahlar diyarı  daim əsl azadlıq ruhunun daşıyıcıları 

olmuşdur. Mənim bədii və elmi nəzərimdə əsl 

Azərbaycançılıq da elə əsl şirvançılıqdır!.. Bunun başqa 
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şəkli varsa, o, heç şübhəsiz, saxta xarakter daşıyır. 

Türkiyədə nəşr edilmiş 7 cildlik bir kitabda Osmanlı 

dövlətinin ərazisində yalnız  “ŞİRVANİ” tanımı ilə yaşamış 

soydaşlarımızın siyahısı verilmişdir... 

    Şirvan yalnız bir coğrafi ərazi deyildir, o, əslində mənəvi 

bir bütövlükdür. Tarixi Azərbaycançılıqdır. Milli 

özünüdərkdir.  

      Azərbaycanımızın şimal sərhəd xəttini göstərən 

Dərbənd qapıları böyük tarixi Şirvanımızın quzey sınırıdır. 

Amma bu xətt nisbi göstəricidir. Əsl mahiyyəti etibarilə 

Şirvan Avrasiyanın massaget-skif ayağı dəymiş bütün 

əzəmətli azad keçmişi deməkdir... Quz qapısı (Qafqaz/ 

Qapı kas) diyarının əsil sərhəd qoruyucuları olmuş tarixi 

əhli-Şirvan indiki Rusiyanın da massaget-skif azadlığının 

əbədi simvoludur. 

     Sevinirəm ki, AMEA-nın Naxçıvan bölməsinin müdiri 

İsmayıl Hacıyev 2017- ci ilin 18 martında “525-ci qəzet”də 

yazıb: “XVII əsrin tanınmış türk səyyahı Övliya Çələbi 

Azərbaycana birinci səfərində (1646-1647)  ”Böyük 

Qarabağlar şəhərinin təsviri”nə geniş yer vermişdir: “Bu 

şəhərin binasını ilk dəfə Şirvanşah Mənuçöhr 

qoymuşdur...” (Bax: Qarabağlar kəndi və Qarabağlar türbə 

kompleksi... “525-ci qəzet”. 18.III.2017. səh: 17). Əminəm ki, bu 

tarixi fakt dar regionçuluq mərəzinə tutulmuş “bəzi  

dostlarımıza” öz əsassız antişirvançılıq platformalarından 

bir addım da olsa geri çəkilmələri üçün   kifayət 
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edəcəkdir... Çünki tarixi Şirvanşahlıq ən azından bu gün 

bütün Qüzey Azərbaycanımızda adına VƏTƏN dediyimiz 

müstəqil geosiyasi coğrafiyamızın tam özüdür. 

   Çox təqdirəlayiq haldır ki, Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov 2016-cı ilin 

4 iyulunda “Qarabağlar Türbə Kompleksinin bərpa və 

tədqiq olunması haqqında” Sərəncam imzalamışdır. 

Sərancanda Qarabağlar Qoşa Minarəsinin XII əsrdə 

(Şirvanşah Mənuçöhr tərəfindən) inşa etdirilməsi xüsusi 

qeyd olunmuşdur. 

    Xan Arazın şimalında Üç minillik dövlətçilik tariximizi  

yaşadan Şirvanşahlığın  əzəməti bir də bundadır ki, 

dünyanı lərzəyə salan fütuhatçı  Monqol hökmdarlarını 

müsəlmanlaşdıraraq, onları da öz şanlı İslam tariximizin 

bir parçasına çevirmişdir. Azəri türkcəsində ilk dəfə Əruz 

vəznli şeirimiz də məhz Nəsir Bakuvi Şirvani tərəfindən 

İslamı qəbul etmiş ilk Monqol padşahına mədhiyyə olaraq 

yazılmışdır.  

     Dünyanın ilk İntibah şairi Əfzələddin Xaqani Şirvaninin 
“Qəsideyi-şiniyə”sinə Füzuli də daxil olmaqla, üç dahi 
sənətkar nəzirə yazıb. Nizami Gəncəvinin müəllimi və 
eloğlusu, dünya intibah mədəniyyətinin banisi Xaqani 
Şirvaninin ölməz ”Qəsideyi-şiniyə”sinə  “Ürək dostu” 
(Ənisül-qəlb) adlı nəzirə yazan  Məhəmməd Füzuli  
ustadı-“polad nəzmli” Xaqaninin  mənəvi davamçıları 
Əmir Xosrov Dəhləvi (XIII əsr) və Əbdürrəhman Camini də 
(XV əsr) yad edərək, bu dahi şirvanlının Gözəllik məbədini 
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necə  tamamlayıb başa çatdırdığını qürur hissilə belə 
bəyan edirdi:  
            Bu qəsri tikmədim tək mən, əsasın qoydu üç kamil, 
            Tanıtdı aləmə Şirvanı, Dehlini, Xorasanı. 
            Evin üç küncünü Xaqani, Xosrov, Cami tikmişdi, 
            Mən isə eylədim Bağdadda təkmil ərkanı. 
            Çıxardı təbi kanindən polad bir nəzm Xaqani, 
            Səfa ayinəsində aləmə göstərdi Şirvani... 
 

    Füzuli 3 min illik tarixi olan  Şirvanşahlıqda ümumdünya  
İntibah mədəniyyətinin binasını qoymuş Əfzələddin 
Xaqani Şirvaninin “polad nəzminə” yazdığı Nəzirəni 24 
Asiya, 34 Avropa ölkəsi üzərində hökmdarlıq edən 
Osmanlı padşahı Qanuni Sultan Süleymana hədiyyə 
gödərməyinin  səbəbini   belə izah etmişdir: 
                Onu İran zəmindən Darül-ədli-Rumə göndərdim, 
                Bu ümmid ilə kim, olsun əmin əllər nigəhbani. 
                Ona təsiri qılsın dövləti Sultan Süleymanın 
                Ki, ta fəth eyləsin öz şöhrətilə külli-dünyanı...    
     

    Füzuli açıq qeyd edirdi ki, məhz Xaqani Şirvaniyə 

yazdığı bu Nəzirə ilə “dövləti Sultan Süleymana” “dünyanı 

fəth etməkdə” “təsir qılmaq” istəmişdir.  

    45 il 11 ay 7 gün Sultanlıq etmiş Sultan Süleyman 

Qanuni  Mühib, Mühibbi və Məftuhi imzaları ilə  sevgilisi 

və zövcəsi slavyan Xürrəm Sultanın (Anastasiya La 

Rossanın) eşqilə 2799 qəzəl yazmışdır.   Bütün zamanların 

ən dahi şairi olan  Füzuli belə bir məmləkət və söz 

Sultanının qarşısına  məhz Xaqaninin qəsidəsinə yazdığı  

nəzirə ilə çıxmışdı... 
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    İstər elmdə, istər siyasətdə, istərsə də adi insani 

münasibətlərdə öz qarşımda çox yerdə həmişə “peşəkar” 

antişirvaçılar güruhunu görmüşəm. Bu manqurtlaşmış 

bədbəxtlər heç vaxt başa düşmədilər ki, çağdaş 

dünyadakı  antişirvanizm missiyası  elə 

antiazərbaycançılığın özüdür. 

     Bir tarixi fakta diqqət yetirməyinizi istərdim: XIII əsrin 

görkəmli İslam tarixçisi Fəzlüllah Rəşidəddin (1247-1318) 

məşhur ”Məktubat” əsərində yazırdı: “Şirvanşahlar 

Dərbənd hökmdarları nəslindən olan qədim xanədandır... 

Artıq 2000 ilə yaxındır ki, sultan taxtı onların nəslinə 

məxsusdur.” (Bax. S.Aşurbəyli. Şirvanşahlar dövləti. Bakı-2006, 

Avrasiyapress, səh.-50). Qafqazın ərəblər tərəfindən işğalı 

zamanı Dərbənd hakimi Şirvanşah Şəhriyarın onlara 

təqdim etdiyi Bəyanat bu faktın daha bir təsdiqidir: 

”Mənim nə... dağlılar, nə də ermənilərlə heç bir əlaqəm 

yoxdur. Siz (--ərəblər) mənim ölkəmi və xalqımı istila 

etmişsiniz.” (Bax: göst. əsər, səh.-55).  

   Onu da xüsusi olaraq nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, 

XIX Şirvanşah I Axsitanın anası gürcü çarı Qurucu Davidin 

doğma bacısı  Tamar xatun idi. Çar Davidin  anası da, 

arvadı da qıpçaq qızı olmuşdur. I Axsitan sifariş verdiyi 

məşhur “Leyli və Məcnun” eşq epopeyasına görə Nizami 

Gəncəviyə  məhz bir qıpçaq qızını- Afaqı (şairin gələcək 

həyat yoldaşını)  kəniz olaraq göndərmişdi.  
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   Azərbaycan Şirvan dövlətçiliyinin, mənbələrə istinadən 

desək, tam 3000 illik şanlı tarixi vardır! XX əsr dahi 

Azərbaycan şairi Məhəmmədhüseyn Şəhriyar məşhur 

”Səhəndim” əsərində Şirvaşahların bu əzəmətli tarixini 

milli qürur hissi ilə tərənnüm edərək yazırdı: 

        ...Gül ağacları nə tavus kimi çətrin açıb əlvan, 

          Hillə karvanıdı çöllər, 

                                  bəzənər sürsə bu karvan. 

        Dəvə karvanıdı dağlar, yükü atlasdı bu heyvan,      

        Sabirin şəhrinə doğru qatarı çəkmədə sərvan,  

                   O  XƏYALIMDAKI ŞİRVAN!.. 

        ...Qəsrlər vardı qızıldan,  

                                       Qalalar vardı əqiqdən,  

          Rafael tablosu tək 

                                      səhnələri əhdi-ətiqdən...     

                  (Bax.M.Şəhriyar.”Yalan dünya”, AE nəşri,  

                       Bakı-1993, Səh.-77) 

    Şirvanlı olmaq: Azərbaycanda 3 minillik tarixi mədəni 
irsə yiyə durmaqdır. Bu tarixi genologiya bizi böyük  
Avrasiyanın əsl massaget-skif azadlığı ilə bağlayır, 
dünyanın quldarlıq kanonlarından həm fikrən, həm də 
genoloji olaraq azad edir. Dahi Xaqani nahaqq demirdi: 
“Azadlığın qədrini bilin. Dünyada ondan qiymətli olan bir 
şey yoxdur.” 
     Bu açıqlama ondan ötrüdür ki, Şirvanın başdan-başa 
şairlər yurdu olmasının əsl səbəbi aydınlaşsın.  
   ...Hələ 35 il bundan əvvəl (1980-82-ci illərdə) SSRİ 

imperiyası şəraitində ilk dəfə qələmə aldığım  azadlıq 
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ruhlu ilk elmi əsərimin,  “Azad şeirin poetikası”nın  tarixi 

və taleyi haqqında yazmaq mənim üçün bu gün həm xoş, 

həm də ağırdır... Bu kitab mənim rus dekabrizmi və XIX 

əsr Azərbaycan maarifçiliyi ideoloji zəminində əxz 

etdiyim azad Avrasiyaçılıq prinsiplərimin ilk təzahürüdür. 

   Bu gün qarşınıza ”Azad şeir və onun poetikası” adı ilə 

qoyulmuş bu kitab, əslində, ilk variantında   35 il bundan 

əvvəl Sovet elmi  “rəhbərliyi”nin  “Sərbəst şeirin 

poetikası” tələbə elmi tədqiqatı kimi  respublika 

tələbələrinin VIII elmi Konfransında (1980-81-ci dərs 

ilində)  Qızıl Medala layiq gördüyü talesiz elmi 

yaradıcılığımın yenidən işlənmiş və müəyyən qədər 

təkmilləşdirilmiş son variantıdır. Eyni mövzuda diplom 

işimi Universitet imtahan komissiyası “əla” 

qiymətləndirmiş, Elmi Şura tədqiqatı davam etdirməyim 

üçün aspiranturada saxlanılmağımı qərara almışdı. Lakin 

hər şeyin kağız üzərində qaldığı o zamanlarda, heç 

şübhəsiz, mənim və əsərimin taleyi başqa cür yazılmadı... 

Mən indi bu olanlara görə heç təəssüflənmirəm də. 

    Çünki mənə qədər qırmızı pejim  neçə-neçə 

Qumilyovların, Cavidlərin, Müşfiqlərin...  ömrünə son 

qoymuşdu. Lakin yeni postsənaye əsrimizdə ən çox ona 

sevinirəm ki, artıq çağdaş Rusiyada Lev Qumulyov adına 

Avrasiya Mərkəzi fəaliyyət göstərir və o bütün postsovet 

məkanının əsas beyin mərkəzi rolunu oynamaqdadır... 
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    Tale mənə Avrasiyada baş verən bu böyük  tarixi 

dəyişikliklərəcən dözüm verdi: bu kitab həm də həmin 

səbrin və dözümün məhsuludur. 

   Deyirlər ki, bu dünyada hər kəsin taleyi qabaqcadan öz 

alnına yazılır. Əgər elədirsə, onda  mənim alnımın ilk 

yazısı doğulduğum türk nəsilimdir.  Dövran  

babalarımdan birini“kulak” kimi sürgün etmiş, II Cahan 

müharibəsinə cəza bataliyonunda döyüşə göndərmiş və 

orada tərəfi naməlum güllədən həlak etmişdir. Etiraf 

edim ki, mən həmin “qaralanmış”nəsilin son 

nümayəndəsiyəm. Sovetlərin aşırı kastalaşmış və 

qırmızılaşdırılmış elmi təfəkkür “mərkəzlərinə”məni əsla 

yaxın buraxa bilməzdilər. Bunun səbəblərindən yalnız biri 

Sizə açdığım nəsil bağlarımdır... 

    Sovet totalitar sisteminin süqutu ərəfəsində ingilis 

siyasi xadimi, Nobel mükafatı laureatçısı Uinston Çörçilin 

“Mənim böyük müasirlərim” adlı kitabının “Lev Trotcki”  

hissəsində oxumuşdum ki, Sovet kommunizmi 

avantürası, əslində, Alman imperializminin I Cahan 

müharibəsi ərəfəsində Çar Rusiyasına qarşı hazırladığı bir 

hərbi plan olmuşdur. Dolayısı ilə, bu planın ilk qurbanları 

da elə onun Lev Davudoviçin özü  kimi ilk icraçıları idilər. 

Mən heç vaxt Avrasiyanın- ulu əcdadlarımızın geosiyasi 

məkanı olan bu əziz tarixi diyarımızın dağılıb 

parçalanmasını, çeşidli diktaturaların və diktatorların 

zülm obyekti olmasını arzulamamışam. Avrasiyanın 
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bütövlüyünə və tərəqqisinə inanmışam. Bu məkanı 

ümumi bəşər sivilizasiyasının lekomativi kimi görmək 

istəmişəm. Azad şeirə olan mənəvi bağlılığım da məhz bu 

bədii təfəkkür sisteminin ilk öncə ümumavrasiya mədəni 

irsi olması ilə əlaqədardır. 

    Fəxr edirəm ki,  həyatımın bütün mərhələlərində 

özümü xalqımın totalitar rejimə qarşı həqiqi milli azadlıq 

mübarizəsinə  həsr etmişəm. 90-cı ilin qanlı 20 

Yanvarında Azərbaycanımın milli istiqlal Bayrağına istila 

və hərbi vəziyyət rejimi şəraitində ilk  kərə“Bir kərə 

yüksələn Bayraq!” şeirimi yazdım. Onun mətninə əsrin 

sonlarında bəstələnmiş simfonik marş (bəstəkar: Ədviyyə 

Rəhmətovadır) Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin 

ifasında (solo-ifaçı Sahil Kərimovdur) müsabiqə əsasında 

Qızıl Fonda qəbul edildi. Bu əsərim artıq 10 illərdir ki,   

virtual müstəvidə bütün (sosial, siyasi, coğrafi) sərhədləri 

aşaraq, Azəri türklüyümüzün  Azadlıq və Birlik harayı tək 

dünyanı dolaşır. Yalnız bu fədakarlığım, zənnimcə, məni  

60 milyonluq Azəri türkümün gözündə böyük Vətənimizin  

bir parçası etməyə kifayətdir... 

                       Qılınc vuran qolumuzsan, 

Sən azadlıq yolumuzsan. 

Simurq kimi doğulmusan, 

Bir kərə yüksələn Bayraq! 
                  (Bax:“İlham” qəzeti, 2 fevral 1991-ci il. № 13;  
                  Azadlığın qədri. İşıq nəşriyyatı, Bakı-1996. Səh: 3.) 
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Bu inqilabi çağırış artıq çoxdandır ki, mənimki olmaqdan 
daha ziyadə bütün azadlıqsevər könüllərin ümumi 
nəğməsinə çevrilmişdir. Bəlkə də, indi o, məndən ziyadə 
başqalarınkı olmuşdur. 
   “Radio Station of Namiq Atabeyli”internet resursları 
günün 24 saatı ərzində ən gözəl vətən və bayraq 
mahnılarımızı səsləndirir. Şeirlər ifa edir. Minlərcə 
azadxah insanlar “Bir kərə yüksələn Bayraq”  simfonik 
marşını da  bu  nəğmələrin içərisində dinləməkdən zövq 
alırlar. Deməli, ömrümün 60-cı baharına  doğru nahaq 
yerə addımlamamışam:  
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    Heç şübhəsiz ki, Qırmızı ideoloqların dar nəzərində 

verlibr sənətinin“burjua təmayüllü” modernist cərayan 

kimi başa düşülməsi səbəbindən mənim rəsmi gənclik 

həyatıma qanuni“alimlik səhifəsi”yazılmadı.  Lakin bu 

məni heç vaxt təəccübləndirmədi. Çünki “Azadləq 

verilməz, alınar” deyiblər. Və mən hər bir haqqıma 

həyatımda yalnız öz azadlığım kimi yiyələnmək 

istəmişəm. 

  İnsanın Fikir azadlığının hüdudları mənim nəzərlərimdə  

həmişə Avrasiyanın geniş skif stepləri kimi qeyri-

müəyyən olmuşdur. Mən bunu poeziyaya da şamil 

edirəm. Hesab edirəm ki, “Azad şeirin poetikası” tədqiqat 

əsərim uzun illərdən bəri sürüb gələn aşırı 

antişirvanizmin qurbanı olmuşdur. Lakin bütün ömrüm 

boyu xüsusi qürur hissi keçirmişəm ki, mən şirvanlıyam!..  

Şirvanlılıq mənim həm poetik, həm də genioloji 

şəcərəmdir. O, sinəmdə qəlbimin daşıdığı azadlıq 

ruhunun özüdür. Uzun illər ərzində məni Azad şeirə 

bağlayan yeganə hiss və inad da məhz bu olmuşdur. 

“Azad şeir və onun poetikası” kitabım eyni zamanda bu 

tükənməz duyğu və tarixi anlayışlarımın məhsuludur. 

    Açıq deyə bilərəm ki, bu gün mənim  dünyagörüşümdə 

Qırmızı dövrlə müqayisədə çox az şey dəyişilib. Bu azmaz 

nəzərə çarpan dəyişiklik İmperiyanın süqutu ərəfəsində 

rus dilində tapıb oxuya bildiyim 100 yeni  kitabın 

sayəsində baş vermişdir. Sanıram indi onlardan bir-
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neçəsinin adını öz gələcək oxucularım üçün çəkməyim pis 

olmazdı:“İnsanlıq keyfiyyətləri”, “Gələcək üçün 100 

səhifə”(Aurelio Peççei), “3-cü dalğa” (O.Toffler), “Yer 

sivilizasiyasının inkişaf strategiyası”(M.Soukur), “İnsanın 

perspektivləri”(İ.Frolov),“Həmin insan dünyası” (Pekka 

Kuusi) və“Postkapitalist cəmiyyət”(Piter Drayker)...  Mən 

bu kitabları Radişşevlərin, Bakıxanovların, Puşkinlərin, 

İvan İlinlərin, Seyid Əzimlərin, Solovyovların, 

Berdyayevlərin, Lev Qumulyovların, Sorokinlərin, Rəsul 

Rzaların, İ.Brodskilərin... azadlıq düşüncələrini 

tamamlamaq üçün oxumuşam. Və bu fikirlər insanlıq 

haqqında böyük Avrasiyaçı düşüncələrimin 

tamamlanmasında mənə əsl yardımçı olmuşdur. 

    Biz bu gün XXI əsrin neosferasında (-bilik çevrəsində) 

yaşayırıq. Nobel mükafatı laureatı olmuş son dövr dünya 

şairlərinin yalnız modernist təmayüllü yaradıcılar 

olduğunu görürük. Əlbəttə, bu, yalnız alqışa layiqdir. 

    Ötən əsrin 50-60-cı illərindən etibarən dünyada baş 

verən elmi-texniki inqilab prosesləri hər birimizin 

taleyində öz izlərini qoyub. Görünən odur ki, dünyanın 

vizual üzü ilə virtual üzü arasında dərin uçrumlar var. 

    Çox şeyin vizual üzü dəyişsə də, mahiyyəti əzəlki kimi 

qalmaqda davam edir. Deməli, bu bizim nəsil üçün daha 

bir faciəvi  alın yazısıdır ki, onu da qət edib keçməyə 

məcburuq. 
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    On milyon il bundan əvvəl insanın əcdadı qalxıb iki 

ayağı üzərində durmuşdur. Lakin miladdan əvvəl IX-VII 

minilliklərdə Qədim Şumer və Akkadların gil kitabələrinin 

saxlandığı Hammurapinin kitabxanasındakı yazılarda 

bizim indiki sənaye və postsənaye nəslimizin 

nümayəndələri bunu da oxudular ki, həmin keçmiş 

zamanlarda birisi o birinə belə deyirmiş: “Qonşu, evinə 

başın üzərində olaraq sağ-salim qayıdıb gəlmək 

istəyirsənsə, onda öz qapından çıxandan qayıdıb evinə 

girənəcən belini yerə əy, başını yerə dik və heç vaxt 

yuxarıya boylanıb kimsənin üzünə baxma”. 

    Sənaye erasını 1800-cü ildən başlanmış qəbul etsək, bu 

dövrdən bizim yeni minilliyin ilk yüzilliyinin tamamınacan 

Yer üzündə 15 insan nəsili dəyişmiş olacaqdır. Mənim 

üçün maraqlı olan odur ki, bu 15 nəslin içərisində hələ 

neçəsi Hammurapinin gil yazılarındakı kimi düşünəcəkdir. 

Və ya düşünəcəkdirmi?!. 

    Mən inanıram ki, Yer üzünün ilk şairi bizdən 10 milyon 

il əvvəl iki ayağı üzərində qalxıb dik dura bilmiş həmin 

cəsarətli məğrur ilk İNSAN əcdadımız olmuşdur. 

   Azad şeirin poetikası ilə uzun illər belə ardıcıl məşğul 

olmağımın əsl səbəbi hər cür asılılığa qarşı milli  

nifrətimdən ibarətdir. Bu üzdən indiyə kimi heç bir 

yaradıcılıq, ictimai və siyasi təşkilatda üzvlüyüm 

olmamışdır. Və yəqin ki, bundan sonra (yəni yaşımın 60-a  

çatacağı bir vaxtda) da heç olmayacaqdır. İnsanların öz 
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ağlından çox, ali-məqamlardan ala biləcəyi 

“imtiyazlardan”və uca“vəzifələrdən” asılı olduğu indiki 

zamanədə, bir müdrikin dediyi kimi, hər bir kəsin əsl 

böyüklüyü öz şəxsi həyatında  imtina edə bildiyi 

“zərurətlər”qədərdir.  Mən onunla da fəxr edirəm ki, 

imtina etməyi bacardım... 

    İnsan ağlı üzərində güclü sosiokibernetik nəzarət 

sistemlərinin qurulduğu indiki zəmanədə poeziyadan 

qüdrətli müqavimət gücü tanımıram. 

    Elmi tədqiqat əsərimin müasir elmi yaradıcılığın 

inhisarlaşdırıldığı rəsmi təsisatlardan: akademiya, 

kafedra, institut və universitetlərdən kənarda işlənilməsi 

mənim üçün bu gün həqiqətən fərəhli haldır. Biz uzun 

illərin mübarizəsi  sayəsində bədii yaradıcılığın üzərindəki 

inhisarlara (senzuralar da daxil olmaqla) son qoya 

bilmişik. Lakin çox təəsüf edirəm ki, bu zəfəri Elmin 

mütləqiyyətçi güruhları üzərində təmin edə bilməmişik. 

İnsan ağlının və vicdanının məhsulu olan elmi kəşflərin, 

ixtiraların və icadların üzərindəki rəsmi inhisarların 

ömrünün uzun sürməyəcəyinə inanıram... Yazdığım əsər 

bu istiqamətdə, bəlkə də, ilk azad addım sayıla bilər... 

 AMEA prezidentinə yazdığım “Alimlik” adlı bir şeirim var. 

Ordan kiçik bir parçanı həm ona, həm də Sizə xatırlatmaq 

istərdim: 

Elm düşüncənin azadlığıdır, 

Kitabla açılır insanın gözü. 
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Elm insanlığın Haqq çırağıdır, 

İlk səhər banıdır alimin sözü. 

 

Alimlik sadəcə vəsiqə deyil, 

Vicdandan boylanan pak həqiqətdir. 

Alimlik adicə vəzifə deyil, 

Tanrı qarşısında məsuliyyətdir. 

        (Bax: Seyidəm, ərseyi-eşq içrə... “Step”ltd. kino  

         şirkəti.Bakı-2014, səh: 153) 

   Biliyin (informasiyanın) padşah kitabxanalarında, feodal 

qəsrlərində, cadugərlər-tilsimkarlar arasında, kilsə və 

məbədlərdə saxlanılıb, kütlələrdən ciddi-cəhdlə 

qorunduğu dövrlər artıq arxada qalmışdır. Lakin əvəzində 

müstəqil düşünən insanı  bir fərd olaraq, sosiopolitik və 

bioloji izolyasiyalar ilə əhatə edib, zaman-zaman 

lüzumsuz və mənasız (boz) imformasiyalar içərisində 

total şəkildə əridib yox etmək vasitələri xeyli artmışdır. 

    Mən inanıram ki, biz XXI əsrin yeni tipli insanı adına 

layiq olduğumuzu sübuta yetirə biləcəyik. Ümumbəşəri 

həmrəyliyimizin hər bir etnik, sosial və siyasi 

mahiyyətimizdən yüksəkdə durduğunu  gələcək nəsillərə 

inandırmağı bacaracağıq. 

   30 avqust 2013-cü ildə yanğına məruz qalmış (və ya 

yandırılmış) ata yurdumda 80 yaşlı yazıçı-publisist, 

“Şirvannamələr” müəllifi  atam Rəşid Fərəcovun xilas 

etdiyi son nüsxə əsasında yenidən işləyib 

təkmilləşdirdiyim bu əsərin qiyməti, sanıram, 
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planetimizdəki Homo-sapiens adına bütün layiq 

olanların yalnız mənə deyil, ümumilikdə öz həmcinsinə 

və həmfikrinə olan insanlıq  həmrəyliyini ifadə 

edəcəkdir. 

    Azərbaycan əruzşünaslığının banisi, müəllimim Əkrəm 

Cəfər 1977-ci ildə “Elm” nəşriyyatında  cəmi 1020 nüsxə 

ilə işıq üzü görmüş “Əruzun nəzəri əsasları və Azərbaycan 

əruzu” fundamental tətqiqat əsərində yazırdı: “Əruzun 

üç terminoloji mənası vardır. Birincisi, şeirin vəznlərindən 

bəhs edən elmi bildirən mənası. İkincisi, terminoloji 

mənasında əruz sözü vəznin özünü bildirir. Deməli, əruz 

həm elm, həm də sənətdir... Üçüncü terminoloji mənası 

ilə əruz poetikada beytin birinci misrasının son bölümünü 

bildirir.” “Əruz bir elm kimi şairə, alimə, tələbəyə, 

oxucuya şeir vəzninin müxtəlif növlərini, şəkillərini, 

tərkibi ünsürlərini, qanuni əlamətlərini öyrədir.” (Göst. 

Kitab.Səh: 27-28-29). 

    Öz universitet və sənət müəllimimin yolunu davam 

etdirərək, mən də azad şeirin poetikası üzərində 

çalışdığım bütün çətin günlər ərzində bu prinsipləri 

gözlədim. Əminəm ki, “Azad şeir və onun poetikası” elmi 

kitabım “bir elm kimi şairə, alimə, tələbəyə, oxucuya bu 

şeir vəzninin müxtəlif növlərini, şəkillərini, tərkibi 

ünsürlərini və  qanuni əlamətlərini öyrədəcəkdir.”  

   Ötən il qələmə aldığım “Müəllim”(Elm və təhsil. Bakı-

2016)  pedaqoji poemamada  dünya tarixində ilk yeni tipli 

məktəbin əsasını qoymuş dahi çex münəvvəri Yan Amos 
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Komenskinin (1592-1670) pansofik ideyalarının öz 

vətənində vaxtında dayaq tapmasa da, qısa müddətdə 

dünyada əsl maarifpərvərlər tərəfindən necə müdafiə 

edildiyini, o cümlədən Azərbaycanda şair-pedaqoq Seyid 

Əzim Şirvani tərəfindən 1869-cu ildə yaradılmış ilk milli  

məktəbimizdə necə cəsarətlə tətbiq edildiyini, bu böyük 

ideyanın  yeni müstəqilliyinə qovuşmuş  Quzey 

Azərbaycanımızda İsmayıl İsmayılov kimi vətənpərvər 

müəllimlərimiz tərəfindən necə uğurla davam 

etdirildiyini yazmışam. İşıqlı ideyalar daim zülmət 

üzərində zəfər çalmışdır. Və çalacaqdır. 

  Mən bu gün öz yurdumda təklənmiş bir adamam. 

Demək olar ki, 13 ildir tamamilə işsizəm.  Azərbaycan 

Yazıçılar Birliyinin “Qobustan” jurnalının (№1, 2017) bu 

ilki ilk sayında milli klassik irsimiz ilə bağlı geniş 

müsahibəm və  klassiklərimizə yazdığım beş yeni nəzirəm 

dərc edilmişdir. Nəsimiyə yazdığım nəzirədən bir parçanı 

diqqətinizə yetirirəm: 

-Zülmət gecələr içrə yanan tək şəməm, ey can, 

Ey Şəmsi-ümid, doğ, günümü al səhər eylə. 

     Dahi Nəsimimizin dediyi kimi, “dunya duracaq yer 

deyil...” Ömürün sürətli axarında xalq üçün qoyub 

getdiyimiz  əsərlər yeganə təskinliyimizdir. 

    İşsizliyimə start verilmiş 2004-cü ilin 23 aprelinə kimi 

18 yaşımdan bəri çalışmadan yaşadığım bir gün 

olmamışdır. Hətta yuxarı məktəb şagirdi və tələbəlik 
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çağlarımda belə hardasa çalışmışam. 2004-cü ildən isə  

rəsmi olaraq aidiyyəti qurumlardan “içsizlik statusu” alıb, 

heç bir yardım və müavinətsiz bu 13 ili gözlənti ilə başa 

vurmuşam... Nə dəyişmişdir: mənə qarşı siyasi müxalifət 

“iqtidar platformasına” keçmişdir. Mən isə  Heydər Əliyev 

haqqında istiqlal çağının ilk kitabını- “Azadlığın qədri”ni 

(İşıq. Bakı-1996) yazdığım halda “person Non-qrata” 

olmuşam?!. Bu komik halın dəfi üçün ömrümün 

“kitablaşdırılması xətti”ni tutdum. 

   Bu tarixi kitabdan, mənim siyasi bitərəfliyimə 
baxmayaraq, hələ də  bütün milli e-kitabxanalarda kütlə 
arasında  geniş siyasi təbliğat vasitəsi kimi istifadə 
edilməkdədir.  
 

Azadlığın qədri (Fərəcov Namiq ) :: 
Prezident Kitabxanası 
www.ebooks.az/book_LT2gSCQt.html 

1.  

Sərlövhə, Azadlığın qədri. Müəllif, Fərəcov 
Namiq. Nəşriyyat, İşıq. Nəşr yeri, Bakı. Nəşr ili, 
1996. ISBN. Səhifə, 100. Kateqoriya, Siyasət. 
Siyasi elmlər. QR code ... 

Namiq Fərəcov. Azadlığın qədri :: Virtual 
Kitabxana :: ... 
ebooks.azlibnet.az/book-02nat010915.html 

1.  

... bu kodları oxuya biləcək scaner proqramları 
mövcuddur və həmin proqramlarla kodu scan 

http://www.ebooks.az/book_LT2gSCQt.html
http://www.ebooks.az/book_LT2gSCQt.html
http://ebooks.azlibnet.az/book-02nat010915.html
http://ebooks.azlibnet.az/book-02nat010915.html
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edib müvafiq informasiyani əldə etmək 
mümkündür. Azadlığın qədri ... 

E-kitablar - Heydər Əliyev. Elektron 
sənədlər toplusu - ... 
heydaraliyev.preslib.az/ebooks.php 

1.  

Sərlövhə, Azadlığın qədri. Müəllif, Fərəcov 
Namiq. Nəşr ili, 1996. Nəşr yeri, Bakı. Oxumaq 
Yükləmək. Sərlövhə, Azərbaycan gəncliyinin 
himayədarı. 

Azadlığın qədri - VAHİD 
MƏRKƏZLƏŞDİRİLMİŞ ... 
aghsu.cls.az/book/28259 

1.  

Yeni kitablar. Azadlığın qədri. 16 Dekabr , 2015. 
Müəllif: Fərəcov Namiq. Faylı yuklə · 
Azərbaycanın Mərkəzi Kitabxanaları · Şəxsi 
Kabinet · Qeydiyyat. 

     Görünür ki, mənim avrasiyaçılıq ilə bağlı ictimai-siyasi 

ideallarımı nə Sovet dövründə, nə də milli istiqlal çağında 

həmvətənlərim düzgün anlaya bilmədilər.  Real ictimai 

vəziyyətimə baxmayaraq, heç vaxt “işsiz”adını üzərimə 

götürmədim. Demək olar ki, bütün “işverənlərin” yüksək 

hüzurunda birmənalı olaraq “rədd edildikdən” sonra 

millətindən və cinsindən asılı olmayaraq, Yer üzərindəki 

bütün Oliqarxiyanın mənəviyyatına tüpürmüşəm. Ən çox 

bununla qürur duyuram ki, heç vaxt nə bədii, nə də elmi 

yaradıcılığımdan bir addım da geri çəkilmədim...  

http://heydaraliyev.preslib.az/ebooks.php
http://heydaraliyev.preslib.az/ebooks.php
http://aghsu.cls.az/book/28259
http://aghsu.cls.az/book/28259
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   Yaşadığım məhrumiyyətlərlə dolu, lakin şərəfli illər 

ərzində əsasən aşağıdakı bədii  və publisistik əsərləri 

yazıb, işıq üzünə çıxara bildim:  

    1.  ”Azadlığın qədri”  kitabı.( Bakı-1996, “İşıq” 
nəşriyyatı, 3000 nüsxə). 
    2.   ”Bir kərə yüksələn  Bayraq!”  simfonik  marşın 
mətni.   Bəstəkarı  Ə.Rəhəmətovadır. Kommunist 
rejimində  (20 Yanvar 1990-cı il)  Milli İstiqlal 
Bayrağımıza  ilk həsr edilmiş və  ilk dərc edilmiş 
poetik əsərdir.  Bəstəsi müsabiqə əsasında Qızıl 
Fonda qəbul edilsə də, yalnız Virtual aləmdə 
yayınlanmışdır. 
    3.    “Ana ürəyi”  kitabı.  Bakı neft milyonçusu , 
“Təzəpir” məscidini tikdirən Nabat Aşurbəyli   
haqqında poema. (“Avropa” nəşriyyatı, Bakı- 2013. 
2000 nüsxə). 
    4.    “Vahidiyəm Azərbaycanımın” qəzəllər kitabı. ( 
Bakı-2014, “Step Ltd.” kino  şirkətinin nəşridir. 1000 
nüsxə). 
    5.   ”Şahid” lirik-fəlsəfi poema. ( “Terrorizm: qan 
çilənən torpaqlar”  əsərlər toplusu. “  Avropa” 
nəşriyyatı, Bakı-2010. III cild . Səh:- 171-213). 
    6.   ”Seyidəm, ərseyi-eşq içrə” qəzəllər kitabı. (Bakı-
2014, “Step   Ltd.”  kino şirkətinin nəşridir.    2000 
nüsxə). 
    7.   ”O, xəyalımdakı Şirvan!..” qəzəllər divanı. (“Elm 
və təhsil” nəşriyyatı, Bakı-2015,2000 nüsxə). 
  8.    “Müəllim” kitabı. Pedaqoji poema. (“Elm və 
təhsil” nəşriyyatı, Bakı-2016,  1000 nüsxə). 
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Bu kitablarımın E-kitab kimi milli elektron 

resurslarımızda da  (xüsusən, AMK-da) öz yeri 

vardır:  

    Atabəyli Namiq (Şirvani). Ana ürəyi [Mətn] : 
poema və şeirlər : Azərbaycanın məscidlər məscidi : 

Təzəpir - 100 (1914-2014) /N. Atabəyli ; red. A. 

Atabəyli (ön söz əvəzi). Bakı: [Avropa], 2013.- 190 

s.: ill., portr., 21 sm. 

  

 Atabəyli Namiq (Şirvani). Müəllim [Mətn] : 
lirik pedaqoji poema : Azərbaycan Milli Məktəbi - 

150 il /N. Atabəyli ; red.: A. Atabəyli (Fərəcova) (ön 

söz), F. Əliağa Vahid qızı (İsgəndərova) ; [ön söz A. 

Atabəyli]. Bakı: Elm və təhsil, 2016.- 250, [3] s.: ill., 

portr., notlar, 21 sm. 

  

 Atabəyli Namiq (Şirvani). O, xəyalımdakı 

Şirvan [Mətn] : qəzəllər : Azərbaycan klassik 

Şirvan intibah poeziya məktəbinin 900 illiyinə ithaf 

olunur /N. Atabəyli ; red.: F. Vahid qızı 

(İsgəndərova), A. Atabəyli ; məsləhətçi.: D. Arif, R. 

Fərəcov. Bakı: Elm və təhsil, 2015.- 236, [3] s., [1] v. 

portr.: şək., not, 21 sm. 

  

 Atabəyli Namiq. "Seyidəm, ərseyi-eşq 

içrə..." [Mətn] : ithaf çələngi : 180 qəzəl və müxtəlif 

şeirlər : Hacı Seyid Əzim Şirvaninin anadan 

olmasının 180 illiyi qarşısında /N. Atabəyli ; red.: A. 

N. Atabəyli (Fərəcova), F. Əliağa Vahid qızı 

(İsgəndərova) ; [ön söz əvəzi A. Atabəyli]. Bakı: 

"Step" ltd. kino şirkəti, [El-Print], 2014.- 230 s.: 

portr., ill., not., faks., 21 sm. 

http://anl.az/el/Kitab/2016/Ar2013-2584.pdf
http://anl.az/el/Kitab/2016/Azf-289141.pdf
http://anl.az/el/Kitab/2016/Azf-289166.pdf
http://anl.az/el/Kitab/2016/Azf-289166.pdf
http://anl.az/el/Kitab/2016/Azf-289149.pdf
http://anl.az/el/Kitab/2016/Azf-289149.pdf
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 Atabəyli Namiq (Şirvani). "Vahidiyəm 

Azərbaycanımızın..." [Mətn] : Dahi şairimiz 

Əliağa Vahidin (18. II. 1894 - 30. IX. 1965) anadan 

olmasının qarşıdan gələn 120 illiyinə həsr və ithaf 

olunmuş 120 qəzəl, meyxana və müxtəlif şeirlər /N. 

Atabəyli (Şirvani) ; red.: F. Vahidqızı 

(İsgəndərova), A. Atabəyli (ön söz). Bakı: [STEP 

ltd], 2014.- 214 s.: ill., portr., notlar, 21 sm. 

   Hesab etmirəm ki, az iş görmüşəm. Lakin bu nailiyyətlər 
hələ məqsədimin 100-dən biri də deyil... 
    Insan  öz mənəvi azadlığını itirmədikcə yenilməzdir. 
Gəncliyimdə M.Qorkinin “İzergil qarı” hekayəsindəki 
Qartal-insanın obrazını çox sevmişəm. Bu obrazı 
avrasiyaçı ideoloji fikrimin və ideallarımın mərkəzi 
nöqtəsi hesab etmişəm. Odur ki, həyatımdakı  bu 
dirənişlərim məni dünyada  maddi olan çox şeylərdən 
məhrum etsə də, heç vaxt mənəvi qüdrətimi əlimdən ala 
bilməmişdir. Və ala bilməz. 
     Hər zaman bəşəriyyətin ayrılmaz bir parçası olan öz 
millətimin əsl  insanları arasındakı  insani  həmrəyliyin  
zəfərinə inanmışam. Və ümid edirəm ki, bəşəriyyətə və 
millətimə olan bu inamımı  son nəfəsimə qədər  
yaşadacağam.  
    Əziz oxucularım! Həyat su kimi axıb gedir. İnsan 

aləmindən nəsillərə yadigar qalan bir şey varsa, o da 

Sözdür.  Sözün qutsallığı içində gizli olan məqam onun 

ilahi mahiyyətidir. Bəlkə də, mən həyatını riskə ataraq, bu 

ilk elmi əsərimi atəşlər içərisindən xilas etmiş  80 yaşlı  

atamın  fədakarlığı qarşılığında ona heç bir əvəz verə 

bilmərəm.  Azad şeir  poetikası haqqında bu  əsərin  son 

http://anl.az/el/Kitab/2016/Azf-289127.pdf
http://anl.az/el/Kitab/2016/Azf-289127.pdf
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tarixi nüsxəsi 30 avqust 2013-cü ildə doğma Şirvanımızın 

qızmar Küdrü düzündə yanmış (yaxud yandırılmış) ata 

evimdə məhz əziz atam: Şirvan elinin ağsaqqalı, 80 yaşlı 

yurnalist-veteran, “Şirvannamələr” müəllifi yazıçı-

publisist Rəşid Fərəcovun tərəfindən xilas edilmişdir. 

İnanıram ki, bu mənim həyatımla bağlı ən böyük 

fədakarlıq hadisəsi olmuşdur. 

   Elə bu üzdən də atama bəslədiyim dərin inam və böyük 

ehtirama görə qarşınızdakı  “Azad şeir və onun  poetikası” 

adlı ilk elmi əsərimi nəşr etmək qərarına gəldim və onu öz 

atama ithaf etdim.  

   Məncə, bu hərəkətim tərəfinizdən  anlayışla 

qarşılanacaqdır. 

   Məni başa düşüb duyanlara xüsusi bir  jest olsun deyə, 

bu tarixi əsəri eyni zamanda  “Azadlıq kitabı”  

adlandırdım.  

 

        Namiq Atabəyli. 

        Bakı şəhəri,  28 may 2017-ci il. 
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               Azad şeirin poetikasına bir baxış 

                                  (Giriş) 

   Canli  poeziya  yaradıcılığının vəzn və ritm 

xüsusiyyətlərini  ədəbiyyat nəzəriyyələrinin (adı bəlli olan 

müxtəlif  Poetika kitablarının) cansız  “təlimatları” ilə  əsla 

məhdudlaşdırmaq olmaz.  Hər bir yaradıcı düha öz 

Qələminin ona verdiyi mənəvi Azadlıq  prinsipləri ilə daha 

çox bağlıdır, nəinki məcburi  bədii konvensiyalar ilə. Bu heç 

vaxt unudulmamalıdır. 

    Lakin bununla belə, filoloji elmdə nəzəri poetikanın ilk 

sanballı örnəyi olaraq, yunan filosofu Aristotelin 

(Ərəstunun-e.ə. 384-322)  “Poetika” əsərinin adı ehtiramla 

çəkilir. Düzdür, Ərəstunun “Poetika”sından sonra da 

ədəbiyyatda kanonizasiya xarakterli  neçə-neçə poetikalar 

zühur etmişdir. Məsələn, Qədim Romada Horatsinin (e.ə. 

65-8-ci illər) “Pizonlara məktub”adı ilə daha çox məşhur 

olan “Poeziya sənəti” traktatı, XV-XVI əsrlərin coğrafi 

kəşflərindən ilhamlanmış Qərb dünyasında İntibah 

ədəbiyyatını kanonlaşdıran C. Trissino, T.Tasso, 

L.Kastelvetronun poetika təlimatları, Skaligerin “Poetika”sı,  

nəhayət, N.Bualonun (1636-1711 ) “Poeziya sənəti” əsəri 

və s. XVIII əsrin Maarifçilik hərəkatından III min illiyin 

çağdaş postmodernizminə qədər ədəbiyyata nəzəri 

baxışlar yenilənməkdə davam etmiş, edir və edəcəkdir. 

    Bununla belə etiraf edək ki, nəzəriyyələr nə qədər çox və 

müxtəlif olsalar da, ümumdünya ədəbiyyatı tarixində  
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poetik vəznlərin ümumi sayı olduqca məhduddur. 

Məsələn, Azərbaycan şeirində onun sayı üçdür:  əruz, heca, 

azad şeir. Ümumi poetika kitablarında isə bu say bir qədər 

fərqlidir.  

 Dünya ədəbiyyatı tarixində ümumi şəkildə aşağıdakı şeir 

vəznləri tanınır: antik, tonik (vurğulu), sillabik (heca), 

sillabik-tonik, əruz və  azad şeir.  İstənilən poetik məzmun 

hər hansı dilin daxili qanunlarına uyğun gələn istənilən 

poetik vəzndə bədii ifadə edilə bilər. Deməli, hər hansı bir 

məzmunun hər hansı konkret vəzn ilə əlaqələndirilməsi, 

qəti olaraq, vulqar düşüncədir.   

     Azad şeir (-verlibr/ özgür şeir, sərbəst şeir, bəhri-təvil, 

mənsur şeir, aksentiv şeir, əski ozan şeiri, alliterasiyalı xalq 

deyimləri, sərbəst uşaq nəğmələri, seqmentiv şeir və s.) 

sənəti poeziya tarixində bir deformasiya (şəkil dəyişmə) 

deyil, daha çox ümumbəşəri mənəvi-idraki əhəmiyyətli 

estetik məzmun hadisəsidir.   

    Ədəbiyyatşünaslıqda “Verlibr”in bir termin kimi daha çox 

XIX əsrin ikinciyarısında Fransada meydana çıxdığı və ilk 

dəfə Rembonun 1872-ci ildə yazdığı “Marina” və “Hərəkət” 

adlı şeirlərində istifadə etdiyi bədii formanın adı kimi 

tanındığı  bildirilir. Bununla belə, eyni zamanda onun XX 

əsrin əvvəllərində imajizmin metodologiyası kimi ingilisdilli 

şairlərə tətbiqən işləndiyi də söylənilir.  Bədii metodologiya 

kimi “verlibr” termini ilk dəfə 1915-ci ildə Riçard Oldinqton 

tərəfindən İmajizmin antologiyasına yazılmış Ön sözdə 
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işlədilmişdir. Əksər lüğətlərdə “verlibr” XX əsr üçün 

xarakterik olan metrik kompozisiya forması sayılır. Azad 

(özgür) şeir anlamına gəlir.  Məsələn, L.İ.Timofeyeva və 

N.P.Venqrov“Qısa ədəbiyyatşünaslıq terminləri lüğəti”ndə 

(Moskva-1963) yazır: “Verlibrin əsasında hər bir misrada- 

azad şeir ifadəsində/frazada eynicinsli intonasiyanı 

müəyyənləşdirən eynicinsli sintaktik quruluşlar 

(seqmentizasiya) durur. Bu frazaların sintaktik quruluşu ilə 

ifadə olunan təkrarlanan intonasiya şeirin özünəməxsus 

ritmini müəyyənləşdir.”(Səh.: 137).  V.Rudnev də “XX əsrin 

mədəniyyət lüğəti”ndə verlibri ritmoloji cəhətdən“nəsrin 

hissələrə bölünüb yazılması”(- sitat lüğətin elektron 

variantından götürülmüşdür.-N.A. ) hesab edir.  Lakin o, 

həmin hissələrə bölünüb yazılmanı “artıq yaradıcılıq 

momenti” adlandırır. Burada bir vacib məqamı qeyd 

etməyə bilmərik. Hələ rus şeirində verlibrin “avanqard 

üslub” kimi qiymətləndirildiyi ilk dönəmlərdə Vladimir 

Mayakovski məşhur “Şeiri necə etməli”(Kak делать 

стихи?) məqaləsində açıq şəkildə bildirirdi ki, qeyri-

dəqiqliyinə görə verlibr terminindən əl çəkilməlidir. Məsələ 

bundadır ki, müəyyən xüsusiyyətlərinə görə fransız verlibri 

ilə rus verlibri ritmoloji cəhətdən eyni şeylər deyildir.  
   Odur ki, hesab edirəm: “Azad şeir”termini milli 

ədəbiyyatımızda Heca və Əruz vəznli şeir təcrübəsindən 

nəzəri olaraq fərqləndirilən bütün digər sərbəst poeziya 

nümunələrimizin ümumi vəzn adı olaraq götürülə bilər. Və 
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götürülməlidir. “Sərbəst şeir”termini ilə daha çox digər 

ənənəvi vəznli şeirlərimizin müəyyən ritmik və metrik 

rundamentlərini hələ özündə “sərbəst şəkildə” ehtiva edən 

şeirləri,dilimizin tarixi ənənəvi prinsipi üzrə, adlandırmışıq. 

Çünki bu şeirlərdə bir qayda olaraq, heca və əruzun daxili-

ritmik ünsürləri sayılan  müəyyən təqti və təfilələrə, qafiyə 

sistemlərinə  və s.-yə“sərbəst”şəkildə rast gəlinir. Lakin bu 

amillər normativ xarakter daşımadığından, onların  heca 

(sillabik) və ya əruz vəzni kimi təsnifatı yol verilməzdir. 

   Biz bu təsnifata  günümüzdə  geniş yayılmaqda olan 

“sərbəst əruz”, “sərbəst heca”kimi şeir örnəklərinin 

daxil olmasını qanunauyğun hesab etmədik. Çünki nə 

qədər “sərbəstlik” elementləri olsa da, onlar yazıldığı 

vəznin məxrəcləri içərisindədirlər. Məsələn, günümüzdə 

geniş yayılmış “meyxana” şeirlərində əruzun yüngül 

bəhrlərindən “xəfif” və “səri” daha çox tətbiq olunur. O 

cümlədən xalq aşıq şeirimizdə əksər “müxəmməs”və 

“gözəlləmə” şeirləri əruzdadır. Lakin onlarda əruzun 

bəhr ritmləri, təfilə simmetriyası və çeşidi çox yerdə 

qarışdırılmışdır. Bu əsərlərə yalnız “sərbəst əruz” 

kateqoriyasından yanaşıla bilər. Deməli, hər hansı 

vəznsal“sərbəstlik” onları əruz məxrəcindən kənarda 

qoymur.Lakin bununla belə, ədəbiyyatımıza “bəhri-

təhvil”, “mənsur şeir” kimi düşən bədii məhsullara isə nə 

nəsr, nə də əruz şeiri olaraq yanaşılmasına yol vermək 

olmaz. Bu yanaşma  ədəbiyyata elmi münasibət deyildir. 
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Bu şeirlərdə şeir bəndi, təqti və ənənvi qafiyə sistemi nə 

əruza, nə də hecaya uyğundur. Bu cür əsərlərdəki poetik 

arxitektura Azad şeir poetikası baxımından araşdırıla 

bilər. 

   “Sərbəst tərcümələrin”, yəni  Əruz kanonlarından uzaq 

dillərə, məsələn rus dilinə çevrilmiş klassiklərimizin: 

Füzulinin, Sabirin, Nəsiminin... şeirlərinin tərcümə 

variantlarının ,  habelə milli dilimizə çevrilmiş və fərqli 

vəzn olçüsünə salnmış şeirlərin (məsələn, qeyri-rübai 

vəznli sərbəst rübailər) və d. bu cür fərqli vəzn 

xüsusiyyətlərinə malik  bədii məhsullarını da “Azad 

şeir”kateqoriyasından kənara çıxarmalıyıq.      

     Tərcümə nədən olur-olsun, o,  son məhsulun vəzni 

keyfiyyəti üzrə müəyyənləşdirilməlidir. Çünki bu cür 

əsərlər tərcümə olunduqları əsas şeirin vəzn qanunları 

ilə deyil, yalnız tərcümə olaraq  yazıldıqları  son vəznin 

normaları ilə izah edilməlidirlər. Bu,  filoloji zərurətdir. 

 Aydın məsələdir ki, dahi rus şairi “fransız verlibri ilə rus 

verlibrinin ritmoloji cəhətdən eyni şeylər” olmaması 

fikrində tamamilə haqlı idi. Bu bizə də müəyyən haqq 

verir ki, Azərbaycan verlibristikasının işlənib 

hazırlanmasında öz orijinal və milli mövqeyimizi ortaya 

qoyaq. Burada  ilk addım kimi milli verlibristika 

terminlərimizin işlənib hazırlanmasıdır. İkinci addım isə, 

rus ədəbiyyatşünaslığında verlibrin “iki qardaş”olmaqla 

“Ağ şeir”və “Verse”-yə bölünməsi kimi təsnifatları 
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Azərbaycan azad şeir poetikası üçün qeyri-məqbul 

saymağımızdır. Nəhayət, biz də“fransız verlibri ilə rus 

verlibrinin ritmoloji cəhətdən eyni şeylər” 

olmamasından, yəni müxtəlif milli verlibristika  elminin 

zərurəti prinsipindən çıxış edərək, Azərbaycan 

ədəbiyyatşünaslığında Azad şeirin bütün növ 

fərqliliklərinə baxmayaraq, onların hamısını “Azad 

şeir”termini kimi vahid metrik ad altında birləşdirmişik. 

Odur ki, indiyəcən bizim özümüzün də tədqiqatlarımızda 

geniş istifadə etdiyimiz “sərbəst şeir” terminindən 

konkret vəzn növü kimi imtina edərək, onu yalnız azad 

şeirin  şəkillənmələrindən birinin forma xüsusiyyəti 

olaraq qəbul etməyi məqbul saydıq.  

     Sərbəst şeirin tətbiqi ilə daha yüksək və ali sənətkarlıq 

mövqeyində durmaq iddiasına düşmək istedadsız olan hər 

kəs üçün  yalnız maniyadır. Rus verlibrşünaslığının metri 

Vladimir Buriçin “Voprosı  literaturı” jurnalında dərc 

etdirdiyi (Moskva-1972, №2, səh. 132-140) “Ot çeqo 

svoboden svobodnıy stix” (Sərbəst şeir nədən azaddır ) 

məqaləsində maraqlı bir xatırlatma var: “Rus şeiri tarixində 

sərbəst şeirin yeri məsələsinə toxunaraq, mən demək 

istəyirəm ki,  sərbəst şeirdə Puşkin, Lermontov, Blok, 

Kuzmin, Xlebnikov, Terentyev, L.Lavrov, Şerşeneviç, 

Mazurin, Neldixen, Qustev, Sadofyev, Mayakovski, 

Svetayeva, Mandelştam, Kirsanov, Obolduyev, Blaqinina, 

Tarkovski, Solouxin, Vinokurov və neçə-neçə başqaları 
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yazmışlar...” Deməli, sərbəst şeir yaradıcılığını yalnız 

Modernizm ilə bağlayaraq, onu XIX-XX əsrlərdə meydana 

çıxmış və sovet ədəbiyyatşünaslığında “burjua mədəni 

təmayülü” kimi qiymətləndirilmiş estetik cərəyanlara: 

futurizm, sürrealizm, impressionizm, fovizm, kubizm, 

abstraksionizm, dadaizm, avanqardizmə və sair “izmlərə” 

aid etmək ən azından gülüş doğurur. O da doğrudur ki, 

modernizmin inkişafında azad şeirin bir çox dahi ustadları 

bəşəriyyətə öz xidmətlərini göstərmişlər. Bunlardan Uolt 

Uitmen (1819-1892)  “Ot yarpaqları”kitabı ilə, Şarl Bodler 

(1821-1867) “Şər yarpaqları” ilə, A.Rembo (1854-1891) 

“Aydınlanma” ilə, Nazim Hikmət (1902-1963) “Günəşi 

içənlərin türküsü” ilə,    Andrey Belıy  (1880-1934) 

“Peterburq”-u  ilə,  Rəsul Rza (1910-1981) “Rənglər ”silsiləsi  

və “Nəsimi”poeması ilə, Osip Mandelştam (1891-1938) 

“Daş”şeirlər kitabı ilə,  Rayner Mariya Rilke (1875-1926), 

Emil Verxarn (1855-1916), İosif Brodski (1940-1996), Vaqif 

Səmədoğlu (1939-2015)  və başqaları da azadfikirlilik 

poeziyası sayılan ölməz əsərləri ilə daim yad ediləcək, 

xatırlanacaqlar... Amma onlara modernist demək bu 

dahilərin heç də hər hansı təməl və əsaslardan, poetik 

ənənələrdən tamamilə məhrum olduğu mənasına gəlmir. 

Milli əruzşünaslığımızın banisi , keçmiş Universitet 

müəllimim dr. Əkrəm Cəfər“Əruzun nəzəri əsasları və 

Azərbaycan əruzu”(“Elm” nəşr., Bakı-1977) fundemental 

tədqiqat əsərində  dünya ədəbiyyatında “şeir vəznlərinin 
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müxtəlif növlərini” sadalayaraq:  “antik vəzn, tonik vəzn, 

sillabik vəzn, sillabik-tonik vəzn, əruz vəzni”(səh: 23) 

adlarını çəkmişdir.  Göründüyü kimi, əziz müəllimim bu 

sıraya “azad şeir”(verlibr/ özgür şeir, sərbəst şeir və s.) 

adını daxil etməməşdir. Məni əruzşünaslıq üzrə Universitet 

müəllimi hazırlamaq və görmək istəyən, bunun üçün də 

xeyli dilə tutub, “sərbəst şeir” poetikasından ayırmaq 

istəyən əziz həmyerlim, hörmətli müəllimim, professor 

Əkrəm Cəfərin arzusu xilafına gedərək, Azad şeirin 

poetikasını işləyib hazırlamaq üçün öz ömrümün böyük 

hissəsini sərf etmişəm... Həyatım siyasi, kitabım isə fiziki 

yanğınlar içindən keçib gəlmişik: 

 

Mən bir əlyazmasıyam, 

                         yaddırın məni. 

Yanıb oda dönərəm, 

                       amma heç vaxt 

                        K Ü L   O L M A R A M!.. 

     Əkrəm Cəfərə görə, dillər ritm baxımından  heca 

keyfiyyəti üzrə iki qrupa bölünür: “Birinci qrup dillərdə 

hecaların güclü-zəifliyi onların vurğulu və vurğusuzluğu ilə 

qeyd olunur. Vurğulu hecalar güclü, vurğusuzlar zəif sayılır. 

İkinci qrup dillərdə hecaların güclü-zəifliyi onların uzun və 

qısa olması ilə qeyd olunur. Rus, alman, ingilis dillərində 

hecaların gücü onların  vurğulu-vurğusuzluğu ilə, yunan, 

latın, ərəb, fars, türk dillərində isə hecaların gücü onların 
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uzun-qısalılığı ilə ölçülür.” (Gəstə kitab, səh: 23). Hörmətli 

professor bundan belə bir nəticə çıxarır ki, “əruz ilə rus və 

Qərb şeirinin vəzn ölçüləri eyni keyfiyyət daşımır.”(səh: 23).  

Əsərin yekun hissəsində Əkrəm müəllim fikrini 

qətiləşdirərək yazır: “Vəzn terminini biz ümumiyyətlə, əruz 

vəzni, heca vəzni, antik vəzn mənasında işlədirik.” (Səh: 

395).  Professor beləliklə azad şeiri metrik poeziya kimi 

rədd edir. 

   Dahi Əruzşünas alimimiz Əruz poetikasının ilk fəslində 

anti-azad şeir cəbhəsində durduğunu açıq bəyan edərək 

“Şeir nədir” bölümündə yazır: “Son dövrdə şərqşünaslıq 

sahəsində bir cərəyan baş vermişdir. Bu cərəyan  Şərqdə və 

Qərbdə “Azad şeir” adı ilə qanuniləşməyə doğru hərəkət 

edir. Ayrıca bir tədqiqat mövzusu olan bu məsələdən biz 

burada qısaca bəhs edəcəyik.”(Səh: 14).  Azad şeir 

haqqında yzılmış və deyilmiş bütün “mənfi rəyləri” bir 

araya gətirən Əkrəm Cəfər, nəhayət, bu nəticəyə 

gəlir:“Azad”,  yəni  vəznsiz,  qafiyəsiz  şeirləri nəzərə alaraq: 

şeir nədir? - sualına müəyyən cavab vermək 

çətindir...”(səh: 16).  Odur ki, Azad şeir poetikasının işlənib 

hazırlanması  möhtərəm əruzşünasımız Əkrəm Cəfərin və 

digər apponentlərimizin  Azad şeir sahəsində qarşılaşdıqları 

“Şeir nədir?”sualına tapa bilmədikləri  ilk “cavab”olacaqdır. 

Burada rus verlibrinin ustadı Vladimir Buriçin(1932-1994 ) 

“Nəsr. Udeteronlar. Şeirlər”kitabından məna qatı öz 
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sətrləri altında yatmış  şeirlərindən bir nümunə gətirmək 

istəyirəm: 

 

Хочуболи 

хочу резкой непроходящей боли  

боли правды  

боли жизни 

 

хочу плакать большими цветными 

слезами  

приводя публику в восхищенье 

 

       Azəri türkcəsi ilə: 

 
Ağrı istəyirəm  
kəskin ötüşməz bir ağrı 
həqiqət ağrısı 

həyat ağrısı istəyirəm 

 

kütləni heyran etmək üçün 

böyük rəngli göz yaşlarilə 

ağlamaq istəyirəm 

 

     Yeri gəlmişkən, müasir rus verlibrinin atası sayılan 

Vladimir Buriç (1932-1994 ) “Aksent ritminin tipologiyası” 

barədə bunu yazırdı: “İnsan dili müxtəlif sistemlərdən 

ibarətdir: fonetik tərkib, qramatik tərkib, leksik tərkib. 
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Sistemlərin hər hansı birinin vahidinin təkrarlanması 

özünəməxsus ritm yaradır. Dil ritminin bütün növlərini 

öyrənən elmə ritmologiya deyilir və o, ümumi 

ritmologiyanın bir hissəsi sayılır. 

    Rus dilinin özünəməxsus cəhəti sözlərin tələffüzü zamanı 

aksent (espirator) vurğusu, sözlərdə vurğuların dəyişkən 

yeri,  sözün fərqli hecalara malik olmasından ibarətdir. 

    Rus sözlərində hecalar vurğulu və vurğusuz olur. Vurğulu 

və vurğusuz hecaların müxtəlif mövqe və kəmiyyət 

kompozisiyasından asılı olaraq, daxili ritmik bölgülər 

(stopa: Azərbaycan  şeirindəki təqti, təfilə və sairəyə  nisbi 

uyğun gələn anlayışdır.-N.A.) şəkil və həcmcə müxtəlif 

olurlar. Ritmik qruplar (stopa-N.A.) vurğulu hecaların 

yerinə (simmetriya və assimmetriya) və vurğusuz hecaların 

kəmiyyətinə görə fərqləndirilir.”(Bax, В. Бурич. Rus ədəbi 

mətninin formal quruluşunun tipologiyası (Nəsr. 

Udeteronlar. Şeirlər) kitabı. Giriş hissə. (Типология 

формальных структур русского литературного текста (Проза. 

Удетероны. Стихи). 

   Azərbaycan əruaşünaslığının banisi Dr. Professor Əkrəm 

Cəfər məşhur “Əruzun nəzəri əsasları və Azərbaycan 

əruzu”(“Elm” nəşr., Bakı-1977) fundemental tədqiqat 

əsərində “Vəzn nədir?” sualına cavab verərkən, “vəzn” 

termininin məna yükünü azaldaraq aşağıdakıları  yazırdı: 

“Terminoloji mənada, vəzn misranın səslər kəmiyyətincə 

ölçüsü, yaxud bəhrə görə misralardakı uzun və qısa 

hecaların müəyyən şəkildə tərtibi ilə yaranan ritm və 
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ahəngin ölçüsüdür.”(Gəst. əsər. Səh: 21). Əlbəttə, əgər bu 

fikir heca və əruz haqqında deyilərsə, onda doğru və 

yerində olardı. Lakin bu qənaət, əfsuslar olsun ki,  Əkrəm 

müəllimin tərəfindən onun bütün “şeir” anlayışı içində başa 

düşdüyü və qəbul etdiyi poeziya aləminə aid edilmişdir. 

  Azad şeirin elmi poetikasının işlənib hazırlanması üçün 

təsnifat pozuntusuna yol vermədən, bir-birinə çox yaxın və 

ya uzaq olan poetik təcrübələri ümumi-universal və 

differensial  terminlərin fərqləndirici və birləşdirici 

kateqorial  sisteminə daxil etməklə konkretləşdirmək  lazım 

gəlir. Milli poetikamızda qəbul olunmuş müəyyən ənənəvi 

şeir normalarından, məsələn, qafiyə, daxili ritm (vurğu, 

bölgü, sillabik açıq-qapalılıq, assonativlik və ya alliterativlik, 

epiforluq, seqmentlik, aksentivlik və s.) və sabit bənd 

quruluşundan bu və ya digər səviyyədə “azad 

olma”(verlibrizasiya, sərbəstləşmə, bekarlaşma, 

liberizasiya)  dərəcəsindən asılı olaraq, bütün libiristik 

şeirlərin ümumi adını  filoloji təsnifat üçün “Azad şeir” 

termini ilə tanımağı daha məntiqi hesab etdik. Çünki 

kateqorial olaraq, Azad şeirin  başlıca poetik forma və 

məzmun keyfiyyəti onun ənənəvi heca və klassik əruz 

poeziyasında qabaqcadan qəbul edilmiş konvensional 

qayda və normalardan, vəzn və ritmikadan özünü müəyyən 

hədlərdə və ya tamamən “azad” elan etməsindədir. Eyni 

zamanda deyək ki, bu “azadlıq” onun üçün hər hansı 

konkret kanoniklikdən və ya normativlikdən çıxmaq deyil, 
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özünəməxsus poetik məziyyət, özünəməxsus forma   və  

bədii məğz qazanmağı deməkdir. İkinci tərəfdən, dilimizdə 

filoloji anlayış kimi “Sərbəst şeir” olaraq tanıdılmış xeyli 

bədii nümunələr vardır ki, onları beynəlxalq arenada verlibr 

(özgür şeir) kimi tanınan şeirlər ilə eyniləşdirməklə milli 

ədəbiyyatşünaslığımızın  elmiliyinə kölgə salmışlar. Buna da 

son qoymaq lazımdır.  Odur ki, onlara termin konkretliyi 

gətirilməklə fərqləndiricilik xüsusiyyətlərinə uyğun  adlar 

vermişik. 

     Milli  poetikamızda terminoloji xaos törədən bu cür 

terminoloji başıpozuqluqlar hər bir  elm sahəsindən tələb 

olunan konkretliyə filologiyamızda illərlə ağır kölgə salmış, 

bu sahədə elmi-nəzəri  fikrimizin inkişafına ağır ziyan 

vurmuşdur. Poetika filoloji elmin bir bölməsi olaraq, 

şeirşünaslığın şağdaş problemlərini yalnız konkretliyə malik 

terminoloji aparatla izah etməlidir. Bu onun əsas 

vəzifəsidir. 

     Bütün bu qüsurlar filologiyamızda verlibristikaya və  o 

cümlədən verlibr sənətinə “vəzn” və “ritm” pozuntusu 

prizmasından yanaşan yüzlərcə “tədqiqatçının” əsassız 

mülahizələrinə və boş interpretasiyalarına uzun illər 

ərzində rəvac vermişdir. İllər sonrası aydın olur ki, 

ədəbiyyatşünaslığımızda uzun zaman “sərbəst şeir” hesab 

edilmiş əsərlərin əksəriyyəti verlibr (özgür şeir) parametri 

baxımından həmin şeirə uyğun deyildir və ola da bilməz. 

Prinsipcə, Azərbaycan milli ədəbiyyatında verlibr şeirinin 
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çox az nümayəndələri və nümunələri  olmuşdur. Və onlar 

elə bu gün də çox az saydadırlar. Bu şairlər sırasında 

korifeylərimizdən Rəsul Rza (şeir yaradıcılığının müəyyən 

qismi etibarilə, məsələn,“Rənglər” silsiləsi ilə), Mikayıl 

Rəfili, Vaqif Səmədoğlu, Ə.Salahzadə, habelə gənc nəsil 

yaradıcılarımızdan A.Mirseyid, Dəyanət Osmanlı, Qulu 

Ağsəs, Əmir Pəhləvan, Leyla Əliyeva, Xanəmir Telmanoğlu, 

Sona Vəliyeva, S.Babullağlu və bir çox başqaları müəyyən  

yer tutublar...  Aşağıda ədəbi tənqidi planda deyil, vəzn-

ritm xüsusiyyətlərinin araşdırılması baxımından onlardan 

bəzilərinin də  yaradıcılığına müraciət edəcəyik. Mən kəskin 

olaraq, ədəbi tənqid ilə poetika elminin arasındakı sərhədin 

qorunmasını zəruri sayıram. Bəzi araşdırmaçıların şeirin 

bədii məzmun tərəfi ilə bədii texnologiyasını bir-birinə 

qarışdırmasını qəbul etmirəm. Çünki texniki cəhətdən 

güclü yazılmış bir şeir bədii cəhətdən çox zəif də ola  bilər. 

Xüsusən, indiki dövrdə zəif şeir “örnəkləri” milli 

ədəbiyyatımızda dedikcə çox geniş yayılmışdır. 

      Lakin  ədəbiyyatımızda  faktik mövcud olan xeyli uğurlu  

azad şeirləri   verlibr deyildir deyə, ənənəvi əruz və ya heca 

vəzni ilə müəyyən kanonik bağlılığın “pozuntu məhsulu”  

adlandırıb, milli poeziyamızdan kənara atmaq da düzgün 

olmazdı. Odur ki, ilk olaraq, ümumi poetik xüsusiyyətlərini 

nəzərə alaraq, ənənəvi şeir sistemlərinə xas  

konvensionallıqdan çıxıb, müəyyən azadlıq keyfiyyətləri 

qazanmış olan bütün əsərləri özündə tam nəzəri ehtiva 
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edəcək vahid üniversal terminin qəbul edilməsi elmi 

zərurətini qəbul etmək lazım gəlir. 

     Həmin termin ilə biz bütün əski sərbəst şeir 

nümunələrimizi, habelə ən yeni modernist şeirlərimizi  

konvesional şeirdən fərqli olan “azadlıq və ya sərbəstlik  

xüsusiyyətləri”(Mir Cəlal) daşımaqları əsasında 

müəyyənləşdirib, universal bir ad altında təsnifata sala  

bilərik. Zənnimcə, “Azad şeir” termini bunun üçün ən 

uğurlu seçimdir. 

     Hörmətli yazıçı-pedaqoqumuz, əziz Universitet 

müəllimimiz Mir Cəlal (Paşayev) bugün də çox dəyərli 

olan“Ədəbiyyatşünaslığın əsasları”( Maarif nəşriyyatı, Bakı-

1988) adlı dərslik kitabında “Şeir vəznləri”bölməsində 

aydın şəkildə yazırdı: “Ədəbiyyatımızda üç əsas vəzn vardır: 

heca vəzni, əruz vəzni, sərbəst vəzn”(səh-102).  Bizim bu 

təsnifata etdiyimiz yeganə dəyişiklik “sərbəst şeir 

vəzninin”terminoloji olaraq, daha universal səslənən “Azad 

şeir vəzni” ilə əvəzlənməsidir. Biz bununla “sərbəst 

şeiri”əsla  kənara atmırıq, əksinə ona daha universal 

səslənən “Azad şeir” vəzninin daxilində olan  geniş yayılmış 

bir növ şəkili, cinsi və ya janrı kimi konkret terminoloji 

məna veirik. Buradakı diqqətəlayiq cəhət  “sərbəst şeir” 

anlayışının “Azad şeir vəzni”kimi  universal bir ad  içərisində  

öz differens terminoloji yerini tutmasıdır.. Bu fakt sərbəst 

şeirin “vəznsiz ” olması haqqında deyilmiş minlərcə  boş 

əsassız mülahizələri, nəhayət, rədd etməyə bizə də  elmi-
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filoloji imkan verir. Mir Cəlal müəllim kitabın“Sərbəst vəzn” 

yarımbölmısində  bunu yazırdı: “Bu vəzn (yəni sərbəst şeir: 

bizim indiki təsnifatla “azad şeir vəzni”-N.A.) misraların 

həm həcmi, misra arası bölgü, həm də qafiyə sistemi 

etibarilə sərbəstliyə daha çox imkan verir”(Səh-116). Aydın 

görünür ki, “sərbəstlik” deyəndə azad şeir texnikasında 

liberalizasiya prosesləri başa düşülür. Ədəbiyyatşünaslığın 

keçmiş sovet elmi təcrübəsinin“xətaları”da az olmamışdır. 

Bunların çoxunun üzərindən sükutla keçərək, ən yeni 

sayılan və xüsusən cavan nəsil alimlərinin 

Universitetlərimiz üçün yazdıqları “Ədəbiyyat nəzəriyyəsi” 

dərslik kitablarından birinə diqqət yetirək.  Bu ədəbiyyat 

nəzəriyyəsinə baxaraq, digər dərsliklərdə də (orta məktəb, 

bakavratura və magistratura səviyyəsində ) vəziyyətin, 

demək olar ki, tam eyni olduğuna əmin ola bilərsiniz.  

    Filologiya elmlər doktoru, professor Məmməd Əliyevin 

2012-ci ildə “Elm və  təhsil” nəşriyyatında bakalavr və 

magistr pilləsində Universitet təhsili alanlar üçün “dərslik” 

statusunda nəşr olunmuş “Ədəbiyyat nəzəriyyəsi”kitabı bu 

sahədə yaranmış terminoloji xaosun bariz 

nümunəsidir:“Azərbaycan sərbəst şeiri özünün bütün 

ritmik formalarında heca vəznli şeirimizin ritmik 

prinsiplərinə əsaslanır”(Bax: Göstərilən kitab, səh: 218). 

Müəllif belə bir qənaəti nədən hasil etmişdir?!  Yanlış göz 

qabağındadır... 

   Digər müəlliflərin də fikirlərində bu cür qarmaqarışıqlıq az 
deyil. Bu cür terminoloji xaosa ümumi filoloji bəla demək 
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daha doğru səslənərdi. M.Əliyevin “sərbəst şeirin bundan 
artıq elmi təsnifini vermək mümkün deyildir” deyə  təqdim 
etdiyi H.İlyadının sərbəst şeir təsnifatına nəzər yetirək: 
              “1. vəznli-  qafiyəli sərbəst şeir; 
                2. vəznsiz- qafiyəli sərbəst şeir; 
                3. vəznsiz- qafiyəsiz sərbəst şeir.” 
                       (Bax, göst. kitab, səh: 209). 

Bu şərhdə  yalnız “vəznsiz-qafiyəsiz sərbəst şeir”kimi təsnif 

edilmiş şeirin beynəlxalq termin üzrə “verlibr”sayıla 

biləcəyi güman edilir. Alimin “vəznli-qafiyəli sərbəst 

şeir”adlandırdığı isə rus filologiyasında “volnıy stix”sayılan 

şeirlərdir ki, bunların  bizdəki milli nümunələrinin 

Azərbaycan milli verlibristikası üçün dilimizin tarixi-ənənəvi 

prinsipinə uyğun olaraq, “sərbəst şeir”termini ilə 

tanındığını diqqətinizə çatdırıram.  

     Təsnifatda  sadalanan“vəznsiz-qafiyəli sərbəst şeir” ilə 

hər iki müəllifin  rus filologiyasında “vəznli şeirin” (yəni 

sillabik, tonik, sillabotonik və s.) ritmometrik 

keyfiyyətlərindən məhrum “qafiyəli şeirləri” nəzərdə 

tutuğu  başa düşülür. Lakin doğrudanmı, ədəbiyyatda 

“vəznsiz şeir”  olması mümkündür?.. Azad qafiyəli və ya 

tamamilə qafiyəsiz verlibr  əsərlərinin olması mümkündür. 

Amma verlibrə “vəznsiz”damğası vurmaq, onu poeziya kimi 

itirməkdən başqa bir şey deyil. O da ayrı bir söhbətdir ki, 

verlibr (yəni özgür şeir) bütün digər vəznli şeirlər kimi, 

özünəməxsus vəzni olan şeir növüdür.  
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   Təsnifatdakı “vəznsiz-qafiyəsiz sərbəst şeir” adlandıraılan 

şeirin məhz “verlibr”(özgür şeir) anlamına yaxın olduğu 

anlaşılır.    Bu cür təsnifat ilə  dilimizə tərcümədə “volnıy” 

və “svobodnıy” rus sözlərinin hansının “sərbəst”, hansının 

“özgür”şeir anlamını verdiyi  qeyri-müəyyən qalır. Digər 

tərəfdən, “sərbəst vəzn” kimi təsnif edilmiş şeirin “vəznsiz” 

sayılması da, yuxarıda dediyimiz kimi, yalnız gülüş doğurur. 

Çünki  vəznsiz şeir ola bilməz. Hər bir şeir vəzninə  

özünəməxsus “kanonik” tələblərdən yanaşılmalıdır. 

Velibrin (özgür şeirin) də aşağıda göstərəcəyimiz kimi bu 

cür xeyli özünəməxsus ritmometrik xüsusiyyətləri vardır.  

Əsas məsələ də elə məhz bunları üzə çıxarmaqdan ibarətdir 

 Biz  yuxarıda müasir Azərbaycan ədəbiyyatşünaslıq elminin 

atası, əziz müəllimimiz Mir Cəlalın “sərbəst şeir” vəzni 

barədə tutarlı nəzəri fikirlərini misal gətirdik. Bu qədər net 

deyilmiş nəzəri fikirlərin qarşısında dr. M.Əliyev də  

aşağıdakı fikri irəli sürür: “Azərbaycan sərbəst şeiri özünün 

bütün ritmik formalarında heca vəznli şeirimizin ritmik 

prinsiplərinə əsaslanır.”(Bax.Elm və təhsil nəşr., Bakı-2012, 

səh-218).  Daha sonra müəllif bu terminoloji xaosu 

dərinləşdirərək, öz fikrini  digər bir nəzəri  bataqlığa 

düşürüb yazır: “Bu şeirin (yəni sərbəst şeirin.- N.A.) ritmik 

cəhətləri taktlara deyil, müxtəlif quruluşlu, müxtəlif 

simmetriya üzrə növbələşən durğulara əsaslanır.”(səh-

218). Buradaca qeyd  edək ki,  “takt” sözü dilimizdə “təqti” 

formasında işlənir. M.Cəlalın şeir texnikasının üç şərti 
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olaraq, verdiyi  izahında “ölçü- misraların həcmi, bölgü- 

misraların daxili fasilələri, qafiyə- misraların axırıncı 

sözündəki hecaların şəkil uyğunluğu”(Bax, Göst. kitab. 

Maarif nəşriyyatı, Bakı-1988, səh-102) kimi interpretasiya 

olunub. 

    Yazıçı-pedaqoq M.Cəlal “Misraların daxili fasiləsini” 

məhz“bölgü (təqti)”olaraq (bax, Göst. əsər, səh-104), izah 

edirdi.  Məmməd Əliyev isə “təqti”və ya“takt”sözünü rus 

dilinin eynimənalı “stopa”termininin kalkası kimi işlədərək, 

“sərbəst şeirin”“taktlara deyil”, “durğulara əsaslandığını” 

iddia edir. Guya  bununla nəyi isə dəyişdirir?!. Mənə etiraz 

edilib, deyilə bilər ki, bəs elə isə siz nə üçün “sərbəst şeir” 

terminini metrik-vəzn anlayışı olaraq, “azad şeir ”sözü ilə 

əvəz etmişsiniz?.. Yuxarıda bu məsələni kifayət qədərincə 

aydınlaşdırmışam. Lakin deyilənlərə yalnız onu əlavə edə 

bilərəm ki, filoloji ədəbiyyatımızda və şeir praktikamızda 

“sərbəst şeir” adının  daha çox özündə sərbəst qafiyə, 

sərbəst heca və ya sərbəst əruz ritmini (təqti və ya təfilə 

ünsürlərini) ehtiva edən milli şeir nümunələrimizə aid 

etmişik. Bunu nəzərə alaraq,  dilimizin tarixi-ənənəvi 

prinsipi əsasında “Azad şeir” terminini ümumi vəzn və ya 

kataqorial ad kimi götürüb, “sərbəst şeir” terminini də bu 

vəzn və ya kateqorial ad içində yer almış xüsusi  “janr” və 

ya şeir cinsi kimi saxlamışıq. Etiraf edim ki, Vladimir Buriçin 

də dediyi kimi,  verlibrin bütün məna və forma 

xüsusiyyətlərində şairin tam “müəlliflik statusu” olduğu 
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üçün, “azad şeir vəzni” ilə “Müəllif şeiri”adlandırılan 

verlibrin arasındakı “bağlantı”heç də “heca vəzni”və ya 

“əruz vəzni” ilə yaradılmış şeirlərin ümumi vəzn-forma 

uyğunluğu anlamına gəlmir. “Azad şeir vəzni” verlibri, 

sərbəst şeiri, ağ şeiri və s. bu kimi fərqli xüsusiyyətlərə 

malik müxtəlif əsərləri öz aralarında kanonik şeirlərdəki 

qafiyə, daxili ritmik qruplar, bənd, heca bərabərliyi və s. 

üzrəmüxtəlif dərəcəli rundamentallıq kəmiyyət və 

keyfiyyət “sərbəstliyinə ” görə vahid “vəzn” adı altında 

birləşdirmişdir. Açıq deyək ki, verlibr ilə  eyni vəzn içrə 

sadaladığımız digər şeirlər arasındakı uyğunluq,  

rindemental xüsusiyyətlərin cüzii qismi nəzərə alınmazsa, 

sıfır həddindədir.  Odur ki, azad şeir vəzninin ümumi 

poetikasını hazırlamaq əruzşünaslıq və sillabik vəzn üzrə 

tədqiqat işindən dəfələrlə ağırdır. 

      Azad şeir poetikasının (bu termin özündə vəzn,  ritm, 

qafiyə, bənd və s. sahəsində tam və ya müxtəlif dərəcəli 

sərbəstlik xüsusiyyətləri və özünəməxsusluq keyfiyyətləri  

daşıyan şeirlərin ümumi nəzəri məsələlərini ehtiva edir) 

işlənib hazırlanmasına onun terminoloji bazasının- əsas 

anlayışlar aparatının formalaşdırılmasından başlanmalıdır. 

Hələ ötən əsrin ilk dekadalarında V.Mayakovski öz 

yaradıcılığına “verlibr” təyinatı ilə yanaşılmasına kəskin 

etiraz edərək, özünü “uitmençi”adlandırmışdı. Rus 

filologiyasında onun şeir stilini indiyəcən müxtəlif cür 

adlandıranlar var: aksent şeiri və s. 
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     Azərbaycan filologiyasındakı müasir  mənzərə də eynlə 

bu  vəziyyətdədir. Məsələn, Rəsul Rzanın yaradıcılığını daha 

çox “sərbəst şeir” kimi qiymətləndirirlər. Dilimizdə işləklik 

qazanmış “sərbəst şeir” anlayışı sərbəst qafiyəli, sərbəst 

heca və sərbəst tonik xarakterli,  ritmik rus şeirinin “volnıy 

stix” təsnifatına (tam olmasa da) müəyyən qədər uyğun bir 

anlama gəlir. Lakin milli ədəbiyyatşünaslığımızda tamamilə 

səhv olaraq, rus filologiyasında geniş işlənən “volnıy stix”  

və ya“svobodnıy stix” adlanan şeirləri  “verlibr”  termini ilə 

eyniləşdirmişlər. 

     “Volnıy” və “svobodnıy” sözləri Azərbaycan türkcəsində 

“azad”, “bekar” və ya “sərbəst”mənasını verməklə, eyni 

leksik-sinonimik cərgəyə daxil olan leksemlər hesab edilir.  

    Lakin Verlibr-  ənənəvi şeir vəznlərinə qarşı kəskin 

antoqonist məna  daşımaqla, dünya şeir praktikasında Uolt 

Uitmen, M.Rəfili, N.Hikmət, V.Buriç, Lorka, P.Neruda, R.Rza  

(Rənglər” silsiləsi və d. şeirləri), V.Səmədoğlu, Ə.Salahzadə, 

Adil Mirseyid kimi şairlərin əsərlərinin  əksər hissəsi üçün 

vəzn ölçüsü olaraq düşünülə bilər. Odur ki, verlibrin milli 

tanıdımı olaraq “özgür şeir”termininin işlədilməsini daha 

məqbul hesab etdik. Çünki bu fərqləndirmə ilə dilimizdəki 

“sərbəst şeir”və “verlibr” anlayışları arasındakı differensliyi  

təmin edə bilərik. Buradaca qeyd edim ki, musiqi 

terminologiyamızda çox işlədilən “bekar” adlı bir işarə də 

vardır. O,  bekar diyez və ya bemolun təsirini ləğv edib, notu 

ilkin vəziyyətinə qaytarmaq üçün işlədilir. Odur ki, verlibr 
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üçün “bekar şeir” terminini qeyri-məqbul hesab etdik. 

Çünki verlibr bədii sözün kanonik əvvəlki halına qayıtması 

anlamınıdan uzaqdır. O, tamamilə avtonom, müstəqil bir 

şeir metrikası olub, milli ədəbiyyatımızda mövcud olan 

üçüncü bir şeir vəzninin adıdır. Bu vəznin beynəlxalq 

“verlibr”termininə müqabil “Özgür şeir”sinoniminin də 

işlədilməsi bizə daha məntiqi görünür.  

     Verlibrin Qərb istiqamətində qısa bir sürədə geniş 

yayılmasını Avrasiya-türk Azadlıq ruhunun və 

yeniləşməyinin ümumbəşəriliyi ilə bağlamaq daha çox 

münasib olardı. Bunun əsas səbəbi bu gün Azadlıq 

duyğusunun və düşüncəsinin bütün Bəşəriyyət üçün 

mənəvi zərurət olmağından ibarətdir.  Odur ki, məncə, 

bütün bəşəriyyətin poetik idrak diapozonunu qeyri-adi 

dərəcdə  genişləndirmiş bir şeir vəzninin Poetikasını 

diqqətdən kənarda saxlamaq əsla elmi mövqe sayıla 

bilməz. Uat Uitmen, Emil Verxarn, Qarsia Lorka, Pablo 

Neruda, Nazim Hikmət, Mariya Svetayeva, Fazil Hüsni 

Dağlarca, V.Mayakovski, Rəsul Rza, A.Voznesenski, 

İ.Brodski, Neman, Ə.Salahzadə, Fikrət Qoca, Fikrət Sadıq, 

R.Rövşən, V.B.Odər, Adil Mirseyid, Tofiq Abdin, Qulu Ağsəs, 

Səlim Babullaoğlu, Paşa Əlioğlu, Zakir Fəxri, Müslüm Fəxri, 

Əmir bəy Pəhləvan, Ədalət Əsgərzadə, Qəşəm Nəcəfzadə, 

Əlisəmid Kür, Elxan Zal, Etimad Başkeçid...  Verlibrist şairlər 

siyahısını , əlbəttə, kifayət qədər uzatmaq da olar. Xüsusən, 

XXI əsr Azərbaycan poeziyasında onun yeni 
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nümayəndələri- Aytən Nəsibbəyli, Nərmin Kamal, Sevinc 

Çılğın, Narıngül, Günay Səma Şirvan, Sona Vəliyeva, Leyla 

Əliyeva, Afaq Şıxlı, Ziba Xəlil, İmarət Cəlilqızı, Nuray Nur, 

Feyziyyə, Arzu Abdulla, Şəlalə Cavanşir, Aynur Atabəyli, 

Gülnarə İnanc, Alov, Əlixan Qaya, Rövşən Yerfi, Aqşin 

Yenisey, Rəfail Tağızadə, Balayar Sadiq, Ramin Abbaszadə,   

Xosrov Barışan, Əli Şirin, Qorxmaz, Yafəs Türksəs, Divanə 

Ozan, Şaiq Vəli, Ramin Cahangirzadə, Zahir Əzəmət, Elnur 

Astanbəyli, Xaqani Has, Oqtay Hacımusalı, Ferzad Leysi, 

Qasid Nağıoğlu, İslam Kəbirli, Fəxrəddin Əsəd, Yeşim 

Ağaoğlu, Sərdar Amin, Fərid Hüseyn, İlqar Atabəyli, İlqar 

Kamil, Azər Elşadoğlu, Elvin Paşa, Rəşad Nağı Mustafa, 

Taleh Eminoğlu, Məmməd Həbib, Əziz Səlami, Emin Piri... 

azad şeirin yaradıcılıq sahəsinə qədəm atmışlar. Bu geniş 

təcrübənin nəzəri ümumiləşdirilməsi üçün azad şeir 

poetikasının işlənib hazırlanması zərurəti yaranmışdır. 

Ədəbi faktlara həm tarixi, həm də müasirlik gözü ilə 

baxılmalı, nəzəriyyə ilə təcrübənin bir-birini tamamlaması 

təmin edilməlidir.           Tarixi poetikada verlibrin qədim 

Avrasiya slavyan-türk  şeirində birincilik faktının inkar 

edilməsi tarixi həqiqətin inkarından başqa bir şey deyil.. 

Həqiqi elmdə qərəz olmamalıdır: müasir dünya bu şeir 

vəzninin ilk öncə azad türk-slavyan ruhunun bədii-tarixi 

təcəssümü olduğunu qəbul etmək və görmək 

məcburiyyətindədir.  

    Burada bizim fikrimizlə üst-üstə düşən mətləb Verlibrin poetik 

məzmun yaradıcılığındakı üstünlüklərinin təsdiqidir. Verlibr 
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sənətində şair bir yalnız ritmik konfiqurasiyalar tərtibində 

azadlıq qazanmır, həm də bədii fikrin ekspressiv ifadəsində, 

poetik məzmunun genişlənməsində, bədii vüsətin 

güclənməsində daha çeşidli imkanlara və yaradıcılıq azadlığına, 

aşırı linqivistik huqüqlara malikdir. Verlibrin forma və məzmunca 

novatorluq olması danılmazdır. Bu onun forma kimi deyil, bədii 

məzmun estetikası olaraq yaradıldığı tarixi dövrdə  hansı ictimai 

ideallara cavab verməsindən asılı bir məsələdir. Verlibr qədər 

müxtəlif ictimai-ideolji maraqlara cavab verən ikinci bir estetik 

sahə yoxdur. Onun müxtəlif müasir bədii cərayanlar üzrə bir-

birinə tamamilə zidd təmayülləri vardır. Hətta eyni bir şairin 

yaradıcılığında bir-birini izləməyən xəttlər də nəzərə çarpır. 

“Sovet ədəbi” kimi tanınmış, Dövlət mükafatlı“Lenin” 

poemasının müəllifi Pəsul Rzanın ədəbi taleyi bu mənada çox 

maraqlıdır. Şairi həm sosialist realizminin ünlü nümayəndəsi 

hesab edir, həm də “Rənglər”silsiləsinin müəllifi kimi 

sürrealizmdə qınayırlar... Etiraf etmək lazımdır ki, “Rənglər” 

silsiləsi ilə R.Rza müasir Azərbaycan ədəbiyyatının yüksəlişində 

irəliyə doğru tarixi addım ata bilmişdir. Bu şeirlə verlibr estetikası  

Azərbaycan şeirinin müasirlik hüququnu bütün dünyada 

təsdiqləmişdir. Bu əsər Rəsul Rzanın Söz səltənətində 

“Nəsimi”poemasından sonra,  ikinci ən cahanşümul  tarixi 

zəfəridir. Qərb ədəbiyyatçılarının bu əsərə dərhal böyük maraq 

göstərməyi, mənim zənnimcə,   heç də təsadüf üzündə deyildir...  

Zənnimizcə, bu uğurda şairin sənətkar qüdrəti qədər, Verlibr 

sənətinin Türk bədii təfəkkürünə tarixi doğmalığı da müəyyən rol 

oynamışdır. 

    Əlbəttə, bu və ya digər halların öyrənilməsi daha çox tarixi 

poetikamızın tədqiqat sahəsidir. Hələ tələbə ikən başladığımız 
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bu elmi işin ilk uğurları işləri VIII Respublika elmi Konfransında 

müvəffəqiyyətlərə görə: 1980/1981-ci illərdə Respublika Təhsil 

Nazirliyi, LKGİ, Tələbə Elmi-tədqiqat işləri üzrə Respublika Şurası 

tərəfindən  Qızıl Medal və I dərəcəli Diploma, habelə eyni 

mövzuda elmi tədqiqatlarım həmin illərdə müxtəlif elmi 

müsabiqələrdə müxtəlif dərəcəli Diplomlara layiq görülmüşdür. 

(Universitet Elmi Şurasının qərarı ilə Aspiranturada 

saxlanmağımız nəzərdə tutlmuşdur). Azad şeir poetikasının 

tədqiqatı sahəsində sonrakı ötən illər ərzində əhəmiyyətli elmi-

tədqiqat işlərinin aparılmadığını, verlibrşünaslığın milli 

poetikamızda indiyəcən layiqincə yer tutmadığını və nahayət,  

verlibrin bu gün bütün dünyada poetik avanqardın ifadə üsulu 

sayılmasını nəzərə alaraq, “Azad şeirin poetikası” elmi tədqiqat 

işimizi davam etdirməyi milli ədəbiyyatşünaslığımız üçün çox 

vacib hesab edirəm.  

    Ümid edirəm ki, çox keçmədən, ədəbiyyatşünaslığımızın 
bu mühüm və mürəkkəb sahəsinə daha gənc 
tədqiqatçılarımız da elmi maraq göstərəcək və bizi belə 
çətin bir  meydanda tək qoymayacaqlar... 
    Yazılı ədəbiyyatın əski verlibr nümunələrinin  Qədim 
Slavyan və Türk Yazılı abidələrində hifz olunması, habelə 
kanoik forma alması bir möcizə deyil, Ümumavrasiya tarixi  
inkişaf xəttinin və yolunun xüsusi göstəricisidir. Bu 
şeirlərdə Avrasiya geosiyasi məkanında ictimai-mədəni və 
bioloji  mövcudiyyəti təhdid edilən superetnik bir varlığın 
dış təhlükələrə qarşı superetnik müqaviməti və etnokultral 
mübarizəsi bədii ifadəsini tapmışdır. Göytürk xaqanı Bilgə 
xaqan tərəfindən öz qardaşı Gültekinin şərəfinə ucaldılmış 
Daş bitikdə, yazılı daş kitabədə Yollık Təkin tərəfindən 38 
hərfi işarə ilə  yazılmış əsərdən gətirilmiş bu kiçik  bir 



 

53 

parçada Ümumavrasiya Azadlıq ruhunun bədii təcəssümü 
necə də aydın ifadə edilmişdir: 
   Tenri tək tenqridə bolmuş Türk Bilgə kağan bu ötgə 
olurtum sabımın tüketi esitgil ulayu ini yegünün oğlanım 
biriki oğuşum, budunum, biriyə Şadapit begler, yiriya 
tarkat buyruq begler, otuz tatar... 
Tokuz oğuz begler buduni bu sabımın edgüti esid katiğdi 

tinqla:  

İlgerü kün toğsika, birigeru gün örtusinqaru kuriqaru gün 

batsikinqa, yiriqaru tün örtusinqaru anda içrəki budun 

köp mana görür, bunca budun. 

Köp itdim. Ol amta anyıq yok. Türk kaqan ötükən yış 

olursa iltə bunq yök... 

 

Çağdaş dillə ifadəsi: 

 

Tanrı kimi göydə olmuş Türk Bilgə xaqan bu zamanda 

taxta oturdum. Sözümü axıracan eşit, xüsusən qardaş 

oğlu, oğlum, bütün qohumum, millətim, güneydəki 

şadlar, bəylər, qüzeydəki tərxanlar buyruq bəyləri, otuz 

tatar... 

Doqquz oğuz bəyləri, milləti! Bu sözümü yaxşı eşit, dürüst 

qulaq as. Şərqdə gündoğana, güneydə günortasına, 

qərbdə günbatana, qüzeydə gecə ortasına qədər, onun 

içindəki millət hamısı mənə tabedir. Bu qədər millət 

Hamısını nizama saldım, o indi pis deyildir. Türk xaqanı 

Otugen cəngəldə otursa, eldə sıxıntı və qəm yoxdur... 
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   Biz  bu parçaya yeni modern şeir forması, çağdaş verlibr 

şəkli verib, kiçik  bir dəyişikliklə aşağıdakı tərtibata salmışıq: 

 Tanrı tək müəllada  

    dayanmış Türk xaqanı: mən Bilgə xan!   

    Oturdum öz taxtıma. 

     Ehey, qardaş oğulu, ey oğlum, ey qohumum...  

     Ey millətim! 

     Ehey, güney şadları, güney bəyləri,  

                                                        ey qüzey tərxanları, 
buyruqlu bəylər, 
ey otuz tatarları... 
                  Doqquz oğuz bəyləri, ey oğuz eli!  

                  Bu sözümü yaxşıca-yaxşıca siz  eşidib,   

onlara dürüst-dürüst qulaq verin bu andan. 

                  Şərqdəki gündoğana, Güneydə günortaya, 

Məğribdə günbatana, 

                  Qüzeydə  gecə yarı  olduğu yerə qədər 

  nə millət var cahanda  

                                   mənə tabedir ancaq. 

Bu qədər elləri nizama saldım, 

    rifaha yetirdim, halın xoş etdim... 

Otugendə (Bəy taxtda) nə qədər 

 Türk xaqanı oturubsa,   

      bu ellərdə sıxıntı, bir kədər olmayacaq.   
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Əski və yeni Azad şeir şəkillərini müqayisə üçün müəyyən 

örnəklər gətirib aşağıdakı nəticəyə gəlirəm:  ABŞ-ın   ilk milli 

şairi, azadlıq mübəlliği, yeni azad şeirin ilk dahi ustadı Uolt 

Uitmenin (1819-1892) şeirləri ilə yuxarıdakı Əski türk 

şeirinin nə ritmik, nə də sintaktik konstruksiyasında fərq 

vardır. Burada metrik kanonizasiya “xüsusi təyinatlı” rəsmi 

nəzəri qaydalarda deyil, daha çox sintaktik paralelizmlərə 

əsaslanan sərbəst  fikirlərdə, həyata açıq bədii baxışda və 

ən başlıcası, Azadlıq eşqi ilə dolu bədii-estetik ruhda özünü 

göstərir.  

    Rus azad şeirinin atası Vladimir Mayakovski  məşhur “Как 

делать стихи?”(1926) məqaləsində şair Balmontun 

aşağıdakı misralarını nümunə çəkirdi: 

“  Бальмонт: 

      Я вольный ветер, я вечно вею, 
       волную волны… “   

 Sonra  isə özünün Sergey Yeseninin ölümünə yazdığı 
şeirdə aşırı alliterasiyanı bu təcrübədən öyrəndiyini 
xüsusi qeyd edərək, həmin şeirindən aşağıdakı   misranı 
misal gətirirdi: 

- где он, бронзы звон или гранита грань… 

(Vladimir Mayakovski .“Как делать стихи?”(1926)  məqaləsi. 
Сочинение в двух томах. «Правда», Москва-1987/8.) 

Lakin  böyük sənətkar bu poetik texnikanın, əslində, 
Balmontdan çox-çox əvvəl əski Avrasiya şeirinin türk-
slavyan ənənəsi olduğunu başa düşməmişdir. Burda 
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Lomonosovun “enerjinin itməməsi” haqqında fikirləri 
yada düşür. Mayakovskinin şeir işinə başlamaq üçün irəli 
sürdüyü 5 şərtdən sonuncusunda da həmin bu 
rundamentlər sadalanır: “qafiyələr, ölçü (-razmer), 
alliterasiya, obrazlar, üsluba düşmə, pafos, sonluq, başlıq, 
altın cizmək və s. və i a. Bu cür poetik qaydaları Əruz vəzni 
kanonizasiyası ilə müqayisə edərkən XIX əsr Azərbaycan 
klassik   şeirinin mogikanı, ilk milli pedaqoqumuz Seyid 
Əzim Şirvaninin bir fikrini nümunə   gətirmək çox yerinə 
düşərdi:            

           Rəsmi qəzəlin xatəmi yox, mən də rəsuləm, 

              Maqəblə mənəm xatəmi mabədinə fateh. 

 

            Ərşi-əhəd altında olan kənzi-nihanə, 

               Ey Seyyidi-xoş-nəzm, zəbanındı məfateh. 

--Yəni: qəzəl yardıcılığının, qəzəl  qayda-qanununun  sonu 

yoxdur. Mən də bir rəsulam. Məndən əvvəl Qəzələ 

gələnlərin davamçısıyam, sonradan gələnlər üçün isə  

Fatehəm, bir yol açanam. Ey gözəl şeirlər şairi- Seyid! 

Ucalığın Allah duran yerindən aşağıda Onun ilahi 

padşahlığının gizli xəzinələri var. Yalnız sənin şeir dilin 

onların əsl açarıdır.  Deməli, dahi pedaqoq-şairimiz, son 

klassik mogikan S.Əzimin bədii Sözün ritmik-metrik 

kanonizasiyası- “Rəsm (-qaydaları)” ilə bağlı söylədiyi 

“xatəmi yoxdur (sonu yoxdur)” ifadəsini yalnız Əruz şeirinə-

Qəzələ deyil, bütün metrik sistemlərin hamısına, o 

cümlədən Azad şeirə də şamil etmək lazımdır. “ Rəsmi 
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qəzəlin (burada: Verilbrin- N.F) xatəmi yox, mən də 

rəsuləm, Maqəblə mənəm xatəmi mabədinə fateh”. Mən 

əminəm ki, dahi sənətkarımız XXI əsrdə yaşasa idi, məhz 

azad şeirin  milli ədəbiyyatımızdakı mövqe “savaşına” 

qatılardı. Seyid Əzimə təsadüfən “yeni dövrün ilk 

şairi”deməmişlər.  

     Əlbəttə, azad şeirin metroritmik xüsusiyyətləri 

müəllifdən onun bədii məzmunu qədər və bəlkə də, daha 

artıq “fatehlik” tələb edir. Bu mənada,  verlibrin bu gün 

bütün dünyada poetik avanqardın ifadə üsulu sayılması 

yalnız Azərbaycan milli məktəbinin banisi, şair-pedaqoq 

Seyid Əzim Şirvaninin dediyi kimi, “mən də rəsuləm, 

Maqəblə mənəm xatəmi mabədinə fateh”  prinsipi ilə 

mümkündür. 

    Biz də  (ədəbiyyatşünaslığımızda ilk verlibr/özgür şeir 

poetikası tədqiqatçısı kim)məhz Seyid Əzim Şirvaninin bu 

mövqeyini bütün metrik ölçülərimiz üçün elmi nöqteyi-

nəzərdən tamamilə ciddi mövqe hesab edirik.   Müasir 

dünyanı  bu gün belə Barbariya və Romaniya kimi iki 

düşmən hissəyə bölmək istəyənlərin antibəşəri 

fəaliyyətləri qarşısına gənc Avrasiyanın xüsusi təkamül yolu 

ilə getməkdə olduğu iddiası ilə tarixi əsaslar göstərmək 

vaxtıdır. Bu əsaslardan biri kimi Azad şeir Avrasiya mirası 

olaraq, tədqiq və təqdir edilməlidir. Beləliklə, biz Azad 

şeirin (o cümlədən Verlibrin) novatorlaşmasını, əslində, 

Avrasiya azadlıq ruhunun yeni xüsusi tarixi mərhələsi kimi, 
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qarşıdakı postsənaye erasının  ilk bədii təzahürlərindən biri 

olaraq qiymətləndiririk.  Lakin onu materikimizdəki çeşidli 

imperialist planların  saxta “yenilikçilik” missiyalarına da 

alət görmək istəmirik. İlk ibtidai imperiyalarla indiki 

modern imperializmlərin mahiyyətcə fərqi yoxdur. Qərbi 

Avropada dərin tarixi izlərini qoruyub saxlamış Troya 

keçmişimizin pan Hindavropaçılıq üzərindəki danılmaz 

mənəvi üstünlüyü bizim azad keçmişimizlə, qeyri-quldar 

tarixi həyatımızla və azadfikirliyimizlə bağlıdır. Bunu əyani 

sübutu yalnız universitet müəllimim dr. Firudin 

Ağasıoğlunun deşifrələdiyi qədim Troya/Turan etrusk 

yazıları deyil, hətta oradakı ən qədim insan nyaşayışı 

məskənləri, qitənin mağara keçmişi ilə də bağlıdır. 

    Azad şeir poetikasının işlənib hazırlanması, Türk  

milliyyətinə məxsusluğumuzun  səbəbindən, 

əcdadlarımızın yaratdığı qədim bir mədəniyyətə qövmi 

varisliyimizi, ondan heç vaxt imtina etməyəcəyimizi bütün 

dünyaya duyurmaq amacımızı açıq şəkildə ortaya 

qoymağımızdan irəli gəlir. Müasir arxeologiya ilk insan  

yaşayış yerinin ünvanını Fransada müəyyən etmişdir. Buna 

etiraz etmədən, bir faktı göstərmək istərdik. Aşağıda 

Türkiyə  alimlərinin Orxon-Yenisey və Qlozel işarələrinin 

müqayisəsi üçün hazırladığı  Cədvəli Sizə təqdm edirik. Bu 

kimi  faktlar  qlobal insan taleyinin və tatrixinin indiyəcən 

düzgün araşdırılmadığını əyani əks etdirir: 
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Fransanın “Qlozel müzeyi”ndə 

saxlanılan çoxsaylı kitabələrin 

Yazıları tamamən Orxon-

Yenisey əlifbası ilə eynidir.  

Sarbon Universitetində Qlozel 

yazıları ilə bağlı keçirilmiş 

“Əlifba yazısının başlanğıcı və 

Qlozel kitabələri” adlı 

Beynəlxalq elmi Konfransda   

türk alimləri:  tarixçi-dilşünas 

Kazım Mirşan və 

etnomüzikoloq Xaluq 

Tarcan bu işarələrin 

tamamən Prototürk yazı 

işarələri olduğunu 

müqayisəli şəkildə sübuta 

yetirdilər.  Fransanın Viciyh 

bölgəsində aşkarlanmış 

3000 parçadan ibarət bu 

kitabə e.ə. 2500-ci illərə 

aid edilir.  Qərbi Avropanın 

mərkəzində tarixi 

türkizmin bu açıq “elmi 

təsdiqi”bizdən Tarixi 

təzədən yazmağı tələb 

edir. 
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Dahi əruzşünas alimimiz Ə.Cəfərin öz sözü ilə desək, 

“sərbəst əruz”da yazdığı “Sərbəst əruzla ilk şeirim. 

Vəfasızlığa cavab”(Bax, Xəlil Rza Ulutürk. “Ustadım Əkrəm Cəfər” 

kitabı, “Elm və təhsil”nəşriyyatı, Bakı-2017, səh 241-242) adlı əsərini 

tam olaraq, hörmətli oxucuya təqdim etməkdə fayda 

görürəm: 

               Oox, o gecə 

O qaranlıqda mən sayıqlarkən 

Sən inandınmı saxta sözlərimə? 

Gizli yaşlar axıb süzüldükcə, 

O qaranlıqda sən 

Baxa bilsəydin onda gözlərimə 

Gözlərin bəlkə əfv edərdi məni. 

 Gözlərin bəlkə əfv edərdi, əlbət, 

 Fəqət  

 Oox mən qəlbini, 

 Söylə, heç incidər, qırarmıydım? 

 Zalim! 

 Sən məni tərk edib atarmıydın? 

 Lakin heyhat, 

 Indi çox başqa görür eşqi həyat! 

 Indi bilməm nə deməkdir hicran. 

              Sənə qəlbimdə uzun bir üsyan 

               Indi sən ruhum üçün 

              O gözəlliklə bütün çirkinsən...  

 Indi, yaşlar dolaraq gözlərimə, 
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Yenə mən inləyərəkdən varsam, 

Sənə əfv istəyərək yalvarsam. 

Inanarsanmı yalan sözlərimə?! 
(Əkrəm Cəfər, 24 noyabr 1924). 

 

     Əkrəm Cəfərin bu şeirə nə üçün “sərbəst əruz” 

deməsinin əsas səbəbi şeirdəki ritmik qrupların, yəni 

əruz təfilələrinin “sərbəstliyi”və ənənəvi klassik bənd 

sisteminin olmamasıdır. Lakin bu şeir, Əkrəm 

müəllimin dediyi kimi, heç də “sərbəst əruzda ” 

deyildir: o, sərbəst təfiləli əsl sərbəst şeirdir. Sərbəst 

əruz isə bu gün yazıçı Anarın, İlqar Fəhminin və mənim 

bu  son illərdə nəşr etdirdiyim “Vahidiyəm 

Azərbaycanımın” ilk qəzəllər kitabımdakı bəzi 

şeirlərimdə və digərlərinin yeni minillikdə sınaqdan 

keçirdiyi eksperimental şeirlərdə gözə dəyməkdədir. 

Bu cür qəzəllərin təfilə sistemində, ənənəvi  şeir 

tematikasında və s. klassik şeirə müəyyən 

“islahatçı”dəyişikliklər edilməsi cəhdləri vardır...  Lakin 

bu kimi “sərbəst” yanaşma həmin şeirlərin vəzn 

xarakterini dəyişmir. Bu şeirlər nə qədər “sərbəst”  

olursa-olsunlar yazıldığı vəznin içindədirlər, müəyyən 

həddə onun kanonlarına tebedirlər. Məsələn, Seyid 

Əbülqasim Nəbatinin (XIX əsr) çarpalar adlı janrda 

yazdığı şeirlərdə ənənəvi qafiyə sisteminə uyğun 

gəlməyən xeyli şeir bəndləri var. Bunlardan: 

 



 

62 

       Hər nə ağladım, hər nə sızladım, 

       Qoymadın görəm gül camalını. 

       Təbi vermə çox tari-zülfinə, 

       Mən xəzinəsiz marı neylirəm. 

       (S.Ə.Nəbati. Seç. əsərləri, Yazıçı, Bakı-1985, səh: 133) 

 

Və yaxud: 

        Çarə əqildən olmaz aşiqə, 

        Çox gözətlədim,  etdim imtahan. 

        İndi gəlmisən nəşim üstünə, 

        Dur ki, sən edən zarı istəməm.  

                                     (Yenə orada) 

 

  Bu  parçalar dahi klassikimizin şeirində kanonik 

pozuntular deyil. Əksinə poeziyamızda sərbəst qafiyə 

ənənəsinin Heca vəznli şeirimizə də yad olmadığına 

əyani misaldır.  

    Lakin mənim sabiq Universitet müəllimim, filologiya 

elmləri doktoru, Nyu-York EA-nın fəxri üzvü  Əmirxan 

Xəlilovun “Şairin rübailər aləmi”adlı ön sözü yazdığı 

Mirəfsəl Təbibin “Rübailər”kitabında (Mütərcim, Bakı-

2008) rübai adına yazılmış 1250 şeirin heç biri rübai 

janrında və vəznində deyildir. 6+5 heca vəzni 

ölçüsündə qələmə alınmış bu şeirlər 

ədəbiyyatşünaslıqda heca  vəznli Dördlük adlandırılan 

şeir formasıdır: 
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Qədim zaman adlı/ eradan sonra//     6+5 

Bizim eramız var,/ çıxıb yollara.//      6+5 

Onda da, indi də/ insan əxlaqı/           6+5 

Sabitdir, dəyişmir/ bizə, onlara.//         6+5 

                     (Göst. kitab. 662-ci şeir. Səh: 187). 

Bu cür terminoloji qələtlərin başlıca səbəbi milli 

poetikamızdakı  nəzəri“boşluqlar”olsa da, belə 

vəziyyət nə şairə, nə də filologiya elmləri doktoruna 

haqq vermir ki,  şeir vəznlərinə münasibətdə 

volyuntarizmə yol versinlər. Ömər Xəyyamın 

rübailərini müəllimim Əkrəm Cəfər bütün ömrü boyu 

tərcümə etmişdir. Sonradan kimlərsə Xəyyamı 

“hecalaşdıraraq”, öz tərcümələrini rübai kimi qələmə 

vermişdir. Rübai şeirini tərcüməyə baş vuran hər bir 

kəs əvvəlcə Xəyyamın, Xaqaninin, Nizaminin, 

Nəsiminin, Sədinin, Füzulinin, Seyid Əzimin rübailərini 

oxumuş olmalıdır.  Rübai əruz şeiri deyil . O, fars 

ədəbiyyatında yaranıb, ordan Azərbaycan şeirinə 

keçmişdir. Rübai yalnız bir şeir janrı deyil, həm də 

müstəqil şeir vəznidir. Onun vəzn və ritmi Əruza daxil 

deyil. Heca vəznində yazılmış və ya tərcümə edilmiş 

şeirlərə “rübai”adı verilməsi yalnız acı gülüş doğura 

bilər... 

    Şeirin metrik müəyyənliyi üçün onun əsas kanonik 

xarakteri bəlirlənməlidir. Aşağıda qardaş Terkiyə 

şairlərinin ünlü ismlərindən sayılan Gülten 

Akının“Kesik” adlı şeirindən bir parçaya diqqət yetirək: 
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                   Yaşamının kesik bir yerinde 

                   Sevgiler yüzleri düşündürürdü 

                   Gide gide incelen, kaybolan 

Uçucu an kalırdı ağırlıksız 

Kırılıp dökülen bir şeylerden 

 

Şimdi hiçbir şey degiliz doğru mu 

Bizim için kimse kimsenin bir şeyi degil 

İlgiler gündelik giysiler kibi eski inceliksiz 

İsadan bu yana giydigi herkesin...  

(Türkiye edebiyyatçılar ve kültür adamları 

ansiklopedisi. İhsan İşık.  

 I cild, Ankara-2007, səh: 175). 

 

   Bu şeir parçasını Heca vəzn sistemi ilə sərbəst 6+5-ə 

yaxın təqtilərə bölmək olar, lakin bu onun heç də heca 

metrikası ilə yazıldığını ifadə etməz.  

 

 

Baxaq: 

Yaşamının kesik / bir yerinde//                   6+4 

Sevgiler yüzleri / düşündürürdü//               6+5 

Gide gide incelen, /kaybolan//                     7+3 

Uçucu an kalırdı /ağırlıksız/                        7+3 

Kırılıp dökülen/ bir şeylerden//                   6+4 

Şimdi hiçbir/ şey degiliz/ doğru mu//      

4+4+3... 
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Bizim için /kimse kimsenin/ bir şeyi degil// 

İlgiler/ gündelik/ giysiler kibi/ eski inceliksiz// 

İsadan bu yana/ giydigi / herkesin...//  

 

   Buradakı qafiyəsizlik,  heca bəndinin olmaması, ikinci 

verlibr bəndində tamam fərqli ritmik sxem, poetik 

intonasiya və vurğu,  seqmentiv quruluş, poetik misra 

düzəni bu şeirin metrikası üçün “heca düzəninin” 

qeyri-mümkün olduğunu bariz göstərir. Şair əsərin heç 

bir misrasında durğu işarəsi də işlətməyib. Bu şeirin 

verlibr (özgür şeir) olmasına şübhə yeri yoxdur. 

    Lakin Azərbaycan əruzşünaslıq elminin atası, əziz 

müəllimim, professor Əkrəm Cəfərin ilk gənclik 

illərində (1924-cü ilin 24 nyabrında) yazdığı 

eksperimental şeirlərində, yəni “Sərbəst əruz” 

adlandırdığı sərbəst şeirdə, yuxarıda ondan gətirdiyim  

misralardan aydın göründüyü kimi, ilk öncə qafiyə 

“sərbəstliyi” nəzərə çarpır. Bu xüsusiyyətilə şeirin 

tamamilə qafiyəsiz, daxili ritmik qruplardan xali 

olduğunu düşünməyə haqqımız yoxdur. Bu şeir daha 

çox “sərbəst şeir” təsnifatına uyğunluğu ilə seçilir. 

Çünki şeirin təfilə sərbəstliyi  və  astrofikası (ənənəvi 

bənd sistemindən çıxması ) və s. cəhətləri onu 

verlibrdən daha çox,  “sərbəst şeir” vəzn təsnifatına 

daxil edir. Yeri gəlmişkən, bu bədii fakt əruzşünas 

Əkrəm Cəfərin Azərbaycan ədəbiyyatında azad şeirin 
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ilk yaradıcıları sırasında qanuni yer tutmasına da haqq 

qazandırır. 

    Həmin tarixi şeirdən bir parçanı götürüb, onu 

sərbəst ritmik təfilə qruplarına bölək: 

Baxa bilsəy\\ din onda göz\\ lərimə 

Göz\\ lərin bəlkə \\əfv(i) edər\\ di məni. 

  Buradakı  rəməl və həzəc təfilələrinin müştərəkliyi 

Əkrəm müəllimin əruzdakı “sərbəstliyinin”əsasını 

təşkil edir. Belə ki, həmin şeir parçasını nisbi düzülüşlə 

alt-alta yığıb, ondakı təfilə “sərbəstliyinə” nəzər 

yetirək: 

                 Baxa bilsəy\\ fəilAtün 

 -din onda göz\\məfAİlü 

  -lərimə göz\\fəilAtün 

 -  lərin bəlkə\\məfAİlü 

 əfvi edər\\fAilAtün 

-di məni\\fəilü 

    Ədəbiyyatımızda əruz bölgü sisteminə məxsus 

təfilələrin “sərbəst ” işləndiyi  nümunələr az deyil. 

Aşağıda Azad şeirin vəzn və ritm xüsusiyyətlərinin 

izahında buna geniş qayıdacağıq. 

    Dahi rus verlirşünası və verlibr şairi Vladimir Buriç 

“Sərbəst şeir nədən sərbəst deyil” məqaləsində  bədii 

mətnin bütün növlərində müəlliflik dərəcəsini üzə 

çıxarmaq üçün aşağıdakı təsnifatı verib: 

“1. Libriçeskaya stixotvornaya nepoeziya i poeziya. 
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    2.Libriçeskaya prozaiçeskaya nepoeziya i poeziya. 

  3.Konvensionalnaya prozaiçeskaya nepoeziya i 

poeziya. 

4.Konvensionalnaya stixotvornaya nepoeziya i 

poeziya.” 

(Bax: “Vopros literaturı” jurnalı, Moskva, 1972,  №2. Səh: 132-

140. 

Göründüyü kimi, azad şeir yaradıcılığında  (libriçeskaya 

stixotvereniya) hətta “nepoeziya”adlı  növdən də  

bəhs edilir. Lakin bu, tədqiqatımızın mövzusundan 

kənar bir söhbətdir. 

     Rus terminologiyası ilə konkret ifadə etsək, verlibr- 

arifmik (qafiyəsiz), astopik (daxili ənənəvi ritmik 

ünsürləri, yəni təfilə və ya təqti tərtibi olmayan), 

astrofik (bənd sistemindən məhrum) xüsusi şeir 

növüdür ki, önun özünəməxsus poetikası mövcuddur. 

  Bugünəcən filologiya mütəxəssislərimizin böyük 

əksəriyyəti milli  Verlibrşünaslığımızın terminoloji 

aparatını rus dilindən kalka edilmiş xeyli sözlə 

doludurmuşlar. “Azad şeir”(volnıy stix), “sərbəst 

şeir”(svobodnıy stix), “ağ şeir”(belıy stix), “verlibr”və s. 

və i.a. adlarla tanıdılan qeyri-konvesional şeirdə 

“liberizasiyanın”, yəni  “sərbəstləşmənin” izahı 

əvəzinə, terminoloji əllaməliklər edilmişdir.  Əlbəttə, 

hər kəsə aydındır ki, heç bir elmi nəzəriyyə 

konkretlikdən kənarda yaradıla bilməz. Terminlər də 

zatən elə bundan ötrü qəbul olunur... 
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   Ədəbi fikirdə  “Svobodnıy stix” (sərbəst şeir) və 

yaxud bizdə indiyəcən səhv anlaşılmış “verlibr sənəti” 

kimi tanınan yaradıcılıq haqqında məlumatları milli 

xüsusiyyətlər nəzərə alınmaqla, qəti surətdə  çağdaş 

Ensiklopedik göstəricilərə uyğunlaşdırmaq zərurəti 

yaranmışdır. Belə mənbələrdəki məlumatlarda 

aşağıdakı izahlar geniş yer almışdır: “Verlibr- XX əsr 

Avropasında, o cümlədən ingilisdilli poeziyada geniş 

yayılmışdır. Bu şeir müxtəlif dərəcədə kəskin qafiyə-

vəzn kompozisiyasından məhrumdur. Bu tip şeir 

quruluşu  nəzm nitqinin “ikinci növ əlamətlərindən”: 

qafiyə, heca ölçüsü, tonizm, sillabizm (misrada 

bərabər sayda vurğu və hecalar olması) və nizami 

bəndlərdən azaddır”(-Bu tərif açıq məlumat saytı olan 

Vikipediyadan götürülmüşdür). Bu təyinat rus 

verlibrinin son mogikanı Vladimir Buriçin yaradıcılığına 

şamil edilərkən, tamamilə özünü doğruldur: 

 

                                    Çyornoye 

                                     işşet beloye 

                                    çtobı ubit v nyom svetloye 

                                     i prevratit eqo v seroye 

                                     ili  polosatoye. 

 

  Azəri türkcəsi ilə: 
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               Siyah  

               bəyazı axtarır ki, 

               onda işığı məhv etsin; 

               ya qaraya, 

               ya da ala-bulaya çevirsin. 
                         (Tərcümə mənimdir.-N.A.) 

    Bu şeirdə astrofizm, qafiyəsizlik və təqtisizlik tam-

tamına nəzərə çarpır. Lakin bu cür xüsusiyyət heç də 

bizim milli filologiyamızdan bildiyimiz “ənənəvi” 

sərbəst şeir nümunələrinə xas deyil. Ötən əsrin  

əvvəllərində dahi türk şairi Nazim Hikmətin 

yaradıcılığından Azərbaycan şeirinə keçib gələn bu cür 

xüsusi hallar bizim poeziyamızın yalnız 30 faizi üçün 

məqbul görünür. Lakin dominat deyil. Bəlkə, haçansa 

bizdə də belə bir kütləvi hal yarana bilər. 

Ümumiyyətlə, mən öz gənclik elmi və təcrübi 

yaradıcılığımdan çıxış edərək deyə bilərəm ki, III 

minilliyin poeziyası Müəllif (avtor) şeiri kimi tam 

hüquqlu olmaq üçün, dünya ədəbiyyatında üstün 

tendensiya sayılan bu cür verlibrizasiyaya daha çox 

uğrayacaqdır. Yazdığım bu poetikanın çağdaş 

şeirimizdə məhz bu tentensiyaya xüsusi təkan verə 

biləcəyini düşünürəm. 

   Bildiyimiz kimi, çağdaş Azərbaycan şeirinin 

korifeylərindən olan R.Rzanın şeirlərində həm sərbəst 

qafiyələrə, həm də çox zaman sərbəst ritmik daxili 

təqti ölçülərinə sıx-sıx rast gəlinir.      
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        Məsələn, “Lenin” poemasından aşağıdakı parçaya 

diqqət yetirin: 

 

              Mən hansı bir/ insana   (4+3) 

               bəzədim ki/ Lenini        (4+3) 

               məzarının/ başında  (4+3) 

               ellər ağla/mış olsun. (4+3)   

Burada yalnız son misrada  bölgü heca vəzni üzrə deyil, 

Əruz təfilə bölgüsü üzrə aparılmış, yəni bir söz ritmik 

cəhətdən iki hissəyə ayrılmışdır. Son misradakı bu 

hissələrdən birincisi Əruzun fAilatün, ikincisi isə fəUlün 

təfilə ritminə uyğun gəlir. Bütün digər hallarda sabit 

daxili Heca ritmik düzənini görürük. 

    Dahi şairimizin əziz xatirəsi üçün biz 

ədəbiyyatşünaslığımızda tarixi prinsipi əsas götürərək 

“sərbəst şeir” terminini milli astofik, lakin təqtili və 

sərbəst qafiyəli şeirlər üçün tətbiq etməyi terminoloji 

zərurət saydıq. Bu,  rus şeirində “volnıy stix”tipinə 

daha yaxın bir anlayışı ifadə edir. Lakin onunla tam üst-

üstə düşmür.  Rus şeirində  “volnıy stix”termininin 

tətbiqi misralarda qafiyə ünsürü və fərqli sayda da 

olsa, təqti ritmi qorunan əsərlərə şamil edilir. 

“Vesyolıye kartinki” jurnalının 5-ci nömrəsində (1986) 

Boris Zaxoderin “Oyuncaqların nəğməsi (“Pesni 

iqruşek”) şeirindən bir parçaya diqqət yetirək: 
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                 Deti lyubyat iqruşki. 

                 Tak vse qovoryat! 

                 Nu a razve iqruş 

                 Ne lyubyat rebyat? 

                 Duşi v nix ne çayut! 

                 Jal, 

                 Çto NE VSE zameçayut!.. 

Belə bir poetik düzən rus şeirində daha çox təmsillər 

(basniya) üçün tətbiq olunmuşdur. 

    Yeri gəlmişkən, müasir rus verlibrinin atası sayılan 

Vladimir Buriç (1932-1994 ) “Aksent ritminin tipologiyası” 

barədə bunu yazırdı: “İnsan dili müxtəlif sistemlərdən 

ibarətdir: fonetik tərkib, qramatik tərkib, leksik tərkib. 

Sistemlərin hər hansı birinin vahidinin təkrarlanması 

özünəməxsus ritm yaradır. Dil ritminin bütün növlərini 

öyrənən elmə ritmologiya deyilir və o, ümumi 

ritmologiyanın bir hissəsi sayılır. 

    Rus dilinin özünəməxsus cəhəti sözlərin tələffüzü 

zamanı aksent (espirator) vurğusu, sözlərdə vurğuların 

dəyişkən yeri,  sözün fərqli hecalara malik olmasından 

ibarətdir. 

    Rus sözlərində hecalar vurğulu və vurğusuz olur. 

Vurğulu və vurğusuz hecaların müxtəlif mövqe və 

kəmiyyət kompozisiyasından asılı olaraq, daxili ritmik 

bölgülər (stopa: Azərbaycan  şeirindəki təqti, təfilə və 

sairəyə  nisbi uyğun gələn anlayışdır.-N.A.) şəkil və 

həcmcə müxtəlif olurlar. Ritmik qruplar (stopa-N.A.) 
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vurğulu hecaların yerinə (simmetriya və assimmetriya) və 

vurğusuz hecaların kəmiyyətinə görə fərqləndirilir.”(Bax, В. 

Бурич. Rus ədəbi mətninin formal quruluşunun tipologiyası (Nəsr. 

Udeteronlar. Şeirlər) kitabı .Giriş hissə). 

     Azərbaycan əruaşünaslığının banisi Dr. Professor Əkrəm 

Cəfər məşhur “Əruzun nəzəri əsasları və Azərbaycan 

əruzu”(“Elm” nəşr., Bakı-1977) fundemental tədqiqat 

əsərində “Vəzn nədir?” sualına cavab verərkən, “vəzn” 

termininin məna yükünü azaldaraq aşağıdakıları  yazırdı: 

“Terminoloji mənada, vəzn misranın səslər kəmiyyətincə 

ölçüsü, yaxud bəhrə görə misralardakı uzun və qısa 

hecaların müəyyən şəkildə tərtibi ilə yaranan ritm və 

ahəngin ölçüsüdür.”(Gəst. əsər. Səh: 21). Əlbəttə, əgər 

bu fikir heca və əruz haqqında deyilərsə, onda doğru və 

yerində olardı. Lakin bu qənaət, əfsuslar olsun ki,  Əkrəm 

müəllimin tərəfindən onun bütün “şeir” anlayışı içində 

başa düşdüyü və qəbul etdiyi poeziya aləminə aid 

edilmişdir. 

    Əhməd Cavadın Respublikamız üçün yazdığı Himn 

mətni də öz metrik və ritmik xüsusiyyətləri etibarilə 

“sərbəst” xarakterlidir. Aşağıda həmin şeirdəki 

“sərbəstlik” göstəricilərinə diqqət yetirək:Azərbaycan 

Respublikasının Dövlət himnindəki sərbəst heca təqtiləri, 

əruz təfilələri ilə birgə işlənmiş bənd sərbəstliyi, sərbəst 

qafiyə düzülüşü və s. digər ritmometrik ünsürləri ilə 

tamamilə onun Azad şeir nümunəsi kimi qəbul 

edilməsinə haqq verir. Əks-təqdirdə onu ənənəvi 

filologiyada deyildiyi kimi ya heca vəzninin, ya da əruzun 
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“metrik pozuntusu” olaraq qəbul etməli olardıq. İki dahi 

Azərbaycan sənətkarının- dahi Üzeyir Hacıbəylinin və 

Əhməd Cavadın birgə əsəri sayılan bu himn üçün belə bir 

fikrin səsləndirilməsi, əlbəttə,  küfrlərin ən irisi olardı... 

Fikrimizcə, bu poetik fikir və musiqi baxımdan dahi əsərin 

ən gözəl cəhətlərindən biri də məhz bu nadir şeir 

ölçüsündə, sərbəst şeir formasında qələmə alınmasından 

ibarətdir:  
Azərbaycan, /Azərbaycan!// 

Ey qəhrə/ -man övladın/ şanlı Vətəni!// 

Səndən ötrü/ can verməyə/ cümləhazırız!// 

Səndən ötrü /qan tökməyə/ cümləqadiriz!// 

Üç rəngli/ bayrağınla /məsud yaşa!// 

Minlərlə can/ qurban oldu,// 

Sinən hərbə /meydan oldu!// 

Hüququndan/ keçən əsgər,// 

Hərə bir qəh/-rəman oldu!// 

Sən olasan/ gülüstan,// 

Sənə hər an/ can qurban!// 

Sənə min bir /məhəbbət// 

Sinəmdə tut/-muş məkan!// 

Namusunu /hifz etməyə,// 

Bayrağını /yüksəltməyə,// 

Cümlə gənclər/ müştaqdır!// 

Şanlı Vətən, /şanlı Vətən!// 

Azərbaycan, /Azərbaycan!// 
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 Himnin mətnində əruzun rəməl (fAilAtün) və həzəc 

(məfAilün) təfilə ritmik qrupları ilə birgə Heca vəzninin də 

4 hecalı təqti ahəngindən istifadə olunmuşdur. Milli 

himnimizin əvəzsiz polifonik xarakteri məhz bu 

ritmometrik ecazdan yaranmışdır. 

     Azərbaycan ədəbi nəzəri düşüncəsində “novatorluq və 

ənənə” söhbətlərinin sərbəst şeir meydanında süni 

vüsətlə şişirdilmiş vəziyyətə çatdırılması bizə saxta 

alimbazlığın göbələk artımından savayı heç nə 

qazandırmamışdır. Monoqrqfiyada azad şeirin tarixi 

genetik köklərinin dərindən araşdırılması bu saxta 

elmbazlığın süni axınına son qoymaq məqsədimizdən irəli 

gəlmişdir. Mən hesab edirəm ki, dahi şairimiz Rəsul Rza 

məhz bu təhlükəni önləmək üçün belə bir qəti mövqedən 

Tarixə  bəyan etməkdə tamamilə haqlı idi: “Azərbaycan 

poeziyasında sərbəst şeirin tarixi qədimdir... “(Bax: 

Seçilmiş əsərləri. Azərnəşr, Bakı-1974, IV cild. Səh.: 485).  
Qeyd edim ki, mənim 20 Yanvar (1990) günü yazdığım 
“Bir kərə yüksələn Bayraq” sərbəst şeirim ilə, habelə 
hazırda tamamlanmaqda olan“Azərbaycan Bayrağı”5-ci 
poemamın daha artıq verlibr mətni ilə dahi Əhməd 
Cavadın bizə yadigar etdiyi  müqəddəs  
“Azərbaycan himni”mizin arasında kəsilməz ənənə, 
məna-məzmun əlaqəsi, forma ünsürləri əxzi mövcuddur.  
Azad şeir üslubunda yazdığım ilk gənclik şeirlərimin 
davamını 1991-ci ilin 20 yanvarında qələmə aldığım “Bir 
kərə yüksələn Bayraq” əsərimlə (bax: Bakı,“İlham”qəzeti, 
2.2.1991, № 13.) başlamışam. Həmin şeirdə xalq 
poeziyasının daxili ölçülərinə xas garaylı bölgüsündən 
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istifadə edilsə də, astrofizmə (bənd azadlığına) yol 
vermişəm. Bu şeir yuxarıda qeyd etdiyim kimi, eyni adla 
90-cı illərdə bəstəkar Ədviyyə Rəhmətova tərəfindən 
simfonik marş kimi bəstələnərək, Azərbaycan Dövlət 
simfonk orkestri tərəfindən ifa edilmiş və müsabiqə 
əsasında Qızıl Fonda qəbul olunmuşdur. 

     Mən burada ilk dəfə Milli Bayrağımızın qarşıdan gələn 

100 illiyi münasibətilə yazdığım, lakin hələlik bitirə 

bilmədiyim “Azərbaycan Bayrağı” adlı vəzn baxımından 

sinkretik  poemamdan da bir parçanı  sizə təqdim etmək 

istərdim. Gətirdiyim digər şeir nümunələri kimi, bu şeirin 

də vəzn-ritm xüsusiyyətlərinin yalnız texniki cəhətlərini 

göstərmək istəyirəm. Zənnimcə, ədəbiyyat nəzəriyyəsi ilə 

ədəbi tənqidin bədii mətnə münasibətləri tam fərqli 

yanaşmalar olmalıdır. 

 

 Yuxumda bir VƏTƏN var: 

                               Şirvanşahlar adlanır. 

 Tarixin zülmətində Günəş kimi nur saçır. 

 Bəs mənim kimi hər kəs niyə görməyir onu?! 

 Bəlkə, əsl həqiqət gözə görünməz, dostum... 

 

Görünmək hələ var olmaq deyil, 

Var olmaq görünməksə, 

kölgələrdən irisi yoxdur. 

“bədənsiz, qansız, 

Diləksiz ürək kimi, 

İşıqsız gözlər kimi... “ (M.Qorki) 

tanıdığımız kölgələr necə var ola bilər?!. 
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Var olmaq ruhən yaşamaqdır. 

 

Bu məmləkətdə  

 ağqoyunluyam, qaraqoyunluyam, səfəviyəm, 

nadiriyəm, qacariyəm deyən görmədim. 

Şirvanlıyam!- deyə tarixi qanı ilə yazanlar gördüm. 

Xaqanilər, Nəsimilər, Füzulilər, Seyidlər gördüm. 

Bakı, Şamaxı, Dərbəndlər gördüm.- 

              Var olmaq ruhən yaşamaqdır, 

              Ruh gözə görünməz, qardaşım. 

 

Bu şeir parçasını bura yazmaqda məqsədim kiçik bir 

məsələyə diqqətinizi yönəltməkdir. İlk baxışda bu, 

bitirilməmiş poemadan bir parçadır. Lakin görünməyən 

yönləri az deyil. Onlardan yalnız birini söyləyəcəyəm: bu 

kiçik parça Amerika azadlıq şairi Uolt Uitmenin “Ot 

yarpaqları” kitabının rus tərcüməsindən oxuyub tərcümə 

etdiyim aşağıdakı misraların təsiri ilə yazılmışdır: 

Yuxumda bir şəhər var: 

Dostluq şəhəri. 

Bütün aləm üzərinə gələ bata bilməz. 

Çünki orda həqiqi məhəbbət var, 

Həqiqi kişilik var, 

Həqiqi azadlıq var. 

Onlar göründüyü kimi deyil, olduğu kimidirlər. 

Kişidirlər sözlərində də, əməllərində də!.. 

                                    (tərcümə mənimdir-N.A.) 
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    Uolt  Uitmeni müasir Avropa azad şeirinin banisi kimi 

görənlər az deyil. Lakin bu şeirin vəzni Avrasiya 

xalqlarının azad keçmişindən gəlir. Demək istdiyim 

budur.  Bizdə “sərbəst şeir” termininin Azərbaycan 

ədəbiyyatşünaslığındakı istifadə tarixi nə qədər yeni olsa 

da, qəbul etmək lazımdır ki, onun şeir forması olaraq 

tətbiqi tarixi terminoloji tarixindən çox qədimdir... 
     Dahi verlibrşünas, şair, tərcüməçi, sovet ədəbi 

dissidenti, Rus azad şeir poetikasının ustadı Vladimir 

Buriç “Tekstı ” (Sovetskiy pisatel nəşriyyatı, MOSKVA-

1989.) kitabının Giriş qismi üçün yazdığı “Aksent 

ritminin tipologiyası” adlı hissədə çox haqlı olaraq 

qeyd edirdi ki, şeirşünaslıqda “Ritm- cins, Vəzn isə növ 

anlayışıdır.” (Bax: “Tipologiya formalnıx  struktur 

russkoqo literaturnoqo teksta (Proza. Udeteronı. 

Stixi.). Ölməz metrin dediyi kimi, “istənilən Söz üç 

vəziyyətdə ola bilər: deyilə bilər (nitq), oxuna bilər 

(mahnı kimi) və yazıla bilər (mətn). Nitqi (fonasiyanı) 

fonetika və resitasiya nəzəriyyəsi , nəğməkarlığı 

musiqi nəzəriyyəsi və solfecio, mətni isə mətn 

nəzəriyyəsi öyrənir.”(Bax: həmin mənbə). Azad şeirin 

poetikasına da Sözün “mətn” özünəməxsusluğundan 

yanaşmaq lazımdır. Milli filologiyamızda bu sahədə, 

əfsuslar ki, çox az ismi çəkmək mümkündür: Dr. 

Professor Əkrəm Cəfər, Dr. Professor Tofiq Hacıyev, 

Dr. Professor Kamil Vəli Nərimanoğlu, Dr. Professor 
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Firudin Cəlilov...  (Allahın lütfi kimi, bütün bu  isimlər 

bizim  Universitet   müəllimlərimiz olmuşlar.) 

   Azad şeirin poetikası elmi tədqiqat işində XIX-XX əsr 

verlibr korifeylərinin şeir yaradıcılığına həm 

modernizm fəlsəfi-metodoloji aspektindən yanaşılmış, 

həm də çağdaş ədəbiyyatşünaslığın əksinə olaraq, 

onlardakı tarixi ənənəvi əski şeir kanonlarının  

müəyyən“izləri”də araşdırılmışdır. Bunlar, müəyyən 

mənada, poeziyada novatorluq və ənənə 

prinsiplərinin gözlənilməsi üçün edilmişdir. Məhz bu 

fərqli yanaşmamız ədəbiyyatşünaslıq sahəsində fərqli 

qənaətlərimizi üzə çıxarmışdır. 

Rus verlibrşünaslığının atası, azad şeirin son mogikanı, 
şair, tərcüməçi, ədəbiyyatşünas Vladimir Buriçin 
(1932-1994) 1976-cı ildə Leon Robelin tərcüməsində 
Parisdə nəşr edilmiş ilk kitabındakı ilk şeirində 
yazılmışdır: 
              Le temps de la lecture des vers 
              est le temps de leur...   
      (Vladimir Bouritch. Poemes de Vladimir Bouritch.  

       (traduitts du russe par Leon Robel). Publications  

        orientalistes de France. Paris. 1976.) 

   Ruscası: 

               Vremya çteniya stixov 
               eto  vremya ix napisaniya...  
 
   Azəri türkcəsi ilə: 
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               Şeirin oxunma çağı 
               onun yazıldığı zamandır... 
 
   Təəssüf hissilə bildirirəm ki, mənim ötən əsrin 76-82-ci 
illərində hələ Bakı Dövlət Universitetində tələbəlik 
illərimdə yazmağa başladığım (qarşınızdakı) Verlibr 
poetikası tələbə elmi tədqiqat işimin taleyi Vladimir 
Buriçin Paris nəşrindən 12 il sonra öz vətənində (əgər 
belə demək mümkünsə)- keçmiş SSRİ-də işıq üzü görmüş 
“Tekstı (Stixi. Udeteronı. Prozı)”ilk kitabının (Sovetsiy 
pisatel. Moskva-1989) taleyindən heç də az faciəvi 
olmamışdır. Bu elmi işin ilk uğurları  Azərbaycan SSR-də 
respublika tələbə elmi işləri üzrə VIII Respublika elmi 
Konfransında müvəffəqiyyətlərə görə: 1980/1981-ci 
illərdə Respublika Ali və Orta Təhsil Nazirliyi, LKGİ, Tələbə 
Elmi-tədqiqat işləri üzrə Respublika Şurası tərəfindən  
Qızıl Medal və I dərəcəli Diploma, habelə eyni mövzuda 
digər elmi tədqiqatlarım isə həmin illərdə müxtəlif elmi 
müsabiqələrdə müxtəlif dərəcəli Diplomlara layiq 
görülmüşdür.  
   Sonradan...  heç özüm də bilmədən  sovet gizli 
xidmətlərində “burjua təmayüllü ziyalılar” siyahısına 
düşdüm. Kifayət dərəcədə əlavə “səbəblər”in də üst-üstə 
qoyulması ilə Azərbaycan elminin astanasında saxlanıb, 
60 yaşıma kimi  rəsmi elmin Qapılarında müxtəlif 
bəhanələrlə dayandırıldım.  
    Odur ki, bu elmi əsərimin nəşrini  2013-cü ilin 30 
avqustunda yanmış (yaxud yandırılmış) ata evimdən 
salamat çıxarılan yeganə son nüsxə  əsasında üzərində 
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yenidən təkrar işləməklə, 2017-ci ildə gerçəkləşdirmək 
fikrinə düşdüm... 
   Bu nəşrin gerçəkləşdiyi indiki vaxta  qədər mənim heca 
vəznli 4 poemam, klassik janrlarda 3 divanım və bir nəsr 
kitabım işıq üzü görmüşdür.  
     Lirika həyatı xarakterizə edərkən onu  ictimai-tarixi 

mövcudluq aspektindən deyil, məsələyə ictimai-tarixi 

şüur aspektindən yanaşmaqla izah edir. Dilimizdə 

“şeir”və “şair” sözlərinin “şüur” sözü ilə eyniköklü 

olmasında heç bir təsadüfilik yoxdur. Şair öz daxili 

aləmindən (öz Qəlbindən) çıxış edərək mühakimə 

yürüdür. Şairin daxili aləmi  onun ictimai şüurunu 

təşkil edir. Deməli, Türk Azad şeir sənətinə qiymət 

verərkən, bunları nəzərə almadan mühakimə 

yürütmək elmilikdən uzaqlaşmaqdır.Sovet türkoloqu 

kimi İ.V.Steblevanın türk runi şeir sənətinə Türkliyin 

tarixi gücünü və kimiliyini aşağılayan bir nəzərlə (ona 

yad Antik ölçülərlə) baxması məqbul sayıla bilməz.  

Türk mədəni-ictimai şüurunun səviyyəsini düzgün 

görə bilmək üçün Y.Balasaqunlunun varisi, ondan cəmi 

bir əsr sonra fəaliyyət göstərmiş dahi Azərbaycan şairi 

Nizami Gəncəvinin Qərb dünyasına türk münasibətini 

çox gözəl  xarakterizə edən fikirlərinə diqqət yetirmək 

kifayətdir. Nizaminin “İsgəndərnamə”(İqbalnamə 

hissəsi) poemasında oxuyuruq: 

Xəzər dağından Çin suyuna qədər 
Türklərlə doludur bütün bu yerlər. 
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Bilirəm Rumları sevməyir bir Türk, 
Rumlara nifrəti Rusdan da böyük...  

Türklərin rumluları (romalıları) tarixi bir AVRASİYA 
ustünlük nəzəri ilə özündən qat-qat nə qədər aşağı 
saydığı bu şeir parçasında apaçıq göz qabağındadır. 
Belə bir şəraitdə Avropanın Türk dünyasından nəyisə 
əxz etdiyinə, mərhələ-mərhələ mənimsədiyinə 
şübhəmiz yoxdur. Lakin türkün Romadan nəyi isə 
götürməsi, həm də Poeziya kimi ictimai şüurda  
subyektiv Mənin özünüifadə vasitəsini götürməsini 
dilə gətirməyin özü belə əsl qəbahətdir. Burada əsas 
qəbahət “Xəzər dənizindən Çinə qədər” böyük bir 
superetnik sosial cəmiyyətin mədəni simasını Azadlıq 
mənəviyyatı səviyyəsində görmək istəməməkdən 
ibarətdir. Bu, Sovet türkologiyasının zəifliyidir. 
Əminəm ki, önümüzdəki tarixi minilliyin, yəni III 
minilin başlıca inkişaf tandemi Avrasiyaçı geopolitik 
mənəviyyatın yenidən təmərküzləşməsi olacaqdır.  Bu 
mənada, Türk dünyasının kontinental mədəni 
varisliyini bütün Avrasiya türkləri (habelə Xəzər 
əşkinaziləri) və slavyanları üçün eyni mövqedən 
qorumaq və  bütünləşdirmək vaxtıdır. 
    Sabiq Universitet müəllimim, çağdaş Türkiyə 
universitetlərinin (Konya Səlcuq və İstanbul Aydın 
universiteti) professoru, Türkiyə Respublikasının 
“Şərəf” nişanı lauriatı, ünlü türkoloq-avrasiyaçı 
tədqiqatçı Kamil Vəli Nərimanoğlu Bakıda tətil 
günlərində mənə dahi özbək klassiki Əlişir Nəvaidən 
Azəri türkcəsinə özünün tərcümə etdiyi məşhur 
“Kitabi-mühakimətül-lüğəteyn”(İki dilin mübahisəsi) 



 

82 

əsərini kitabça halında hədiyyə etdi.  Burada Əlişir 
Nəvainin Avrasiya üstünlük mənəviyyatını əks etdirən 
maraqlı ifadələrdən bəzilərini təqdim edirəm: “Söz və 
ifadə yaratmaqda Türk sartdan (- yəni şəhərli farsdan) 
daha mahirdir və öz sözlərində sart ibarələri ilə 
müqayisədə daha üstün məziyyətlər 
göstəribdir.”(Göst. əsər, səh: 19.) “Mənim təbim Türk 
dilinə meylli olduğu üçün o dili tərifdə mübaliğələrə 
yol verirəm. Fars dili ilə daha az münasibətdə olduğum 
üçün onun nəfini israrla inkar edirəm.” (səh: 40-41. 
Göründüyü kimi, əsrlər boyu Avrasiya türk ziyalıları  
dünyanın heç bir xalqının onlardan üstünlüyü barədə 
fərziyə və iddiaları qəbul etməmişlər. Əksinə daha çox 
öz mənəvi-milli keyfiyyətlərinin onlara qarşı 
yekəbaşlıq edənlərdən üstünlüyünü irəli sürmüşlər.  
    Qədim Əşkinazi yəhudilərin X əsrdə Xəzər 

xaqanatının süqutundan sonra Avropaya,  xüsusən 

Almaniya ərazisinə köç etməsi və burada orta əsrdə ilk 

kitab nəşri (1543) nəticəsindəinsan azadlığının ən 

monimental tarixi abidəsi sayılan “Əhdi-ətiq” 

ideyalarını yaymalarını da xüsusi qeyd etmək 

istəyirəm. Xolokosta doğru gedən əşkinaz türklərinin-

xəzərilərin uzun illər İdişcə (kodlaşmış almanca) 

danışmasını onlara ana dili olaraq tanıyanların 

ünvanına iradlarımı bildirməkdə də fayda görürəm. 

Əçkinazi-Xəzər yəhudilərinin Avropada oynadığı fikri 

azadlıq missiyası məhz Avrasiya liberal irsinin parlaq 

təzahürü idi. Onların XX əsr Hitler Almaniyasında Orta 
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əsr ikvizisiyasına xas krinemotoryalarda (xüsusi 

sobalarda) diri-diri yandırılması faktı Qərbi Avropanın 

üz qarasıdır. Xəzər yəhudilərininazadlıq ideya və 

mənəvi mirası kontinental slavyan-türk mənəvi 

birliyinin ən dərin bağlarından biri idi... 

 Mark Şaqalın ruscadan hələ ilk gəncliyimdə tərcümə 

etdiyim bir şeirini xatırlatmaq istəyirəm: 

               Dörd yanım lal divar: bağlı bir qapı, 

Daxili doludur nifrət və kinlə. 

Açıb dar qapını çıxdım dışarı, 

Üfüqlər əl verib görüşdü mənlə. 

   Həqiqətən, Avrasiya məkanı tarix boyu öz içindən nə 

qədər sıxılsa da, mənən öz geniş təbiəti kimi daima 

azadlıq və hürriyyətlə dolu olmuşdur. 

    Böyük Fransa inqilabının respublikaçılıq prinsiplərini 

Amerikaya daşımış Xəzər əşkinazlarının dahi 

filosoflarının ümumdünya liberal dəyərlərinin 

formalaşmasında oynadığı tarixi rolunu da əsla 

Avrasiya geosiyasi irsindən ayrı tutmaq olmaz. 

   Xəzərilərin Avrasiya məkanında gerçəkləşdirdiyi 

tarixi missiya çağdaş rusdilli əşkinaz mədəniyyətinin 

hümanist-liberal simasında hələ bu gün də  özünü 

əyani şəkilkdə büruzə verməkdə davam edir. 

 Steblevanın əski türk azad şeirinə və onun Əruz 

sisteminə tarixi transformasiyasına  Antik vəzn ölçüləri 

ilə yanaşmasını qəti olaraq rədd edirəm. Bu məsələdə 
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dahi türkoloq alim, akademik V.M.Jirmunskinin 

mövqeyi daha düzgün və elmidir.  V.M.Jirmunski 

məşhur “Türk qəhrəmanlıq eposu”(Nauka. Leninqrad, 

1974) kitabında  belə yazır: “O  (yəni qədim türk şeiri-

N.F.), ritmik-sintaktik paralelizmdə qurulurdu, türk 

xalqlarının qədim epik şeiri üçün yeni Avropa 

metrikasındakı təqti və yeni Avropa musiqisindəki takt 

deyil, məhz bu, xarakterik idi”(Göst. əsər. Səh. 680).  

    Burada xüsusi vurğu ilə söyləmək lazımdır ki, 

göstərilən poetik metrika Türk şeirinin zəifliyi deyil, 

Antik imperiyalara qarşı minillik müqavimət gücü 

toplamış türk superetnik Avrasiya ruhunun bədii 

məziyyəti idi. Azad türk şeir sistemi kamil metrika və 

ritmika komponentləri olan şeir sənəti idi. Bu 

xüsusiyyətlər Ümumavrasiya antiqərb cəbhəsində 

türklərin tarixi Azadlıq missiyası ilə şərtlənirdi. 

Avrasiya materikal azadlıq duyğusu heç vaxt Türk 

dünyasını tərk etməmişdir. Qədim Çin quldar 

cəmiyyəti ilə Qədim Antik Qərb imperiyaları arasında 

Azadlığın qorunduğu yer Türklər üçün daim vətən 

olmuşdur. Ənənəvi Qərb tarixçiliyinin prizmasından 

yanaşaraq, Avrasiya məkanında yaranmış Qədim Türk 

imperiyalarını quladarlıq institutları hesab etmək 

kökündən səhvdir. Burada labüd dış təcavüzlərdən 

qorunmaq üçün yaradılmış ümumavrasiya müqavimət 

cəbhəsindən danışmaq daha doğru olardı. Dahi Nizami 
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Gəncəvi İsgəndərin Şimal yürüşünü təsvir edərkən 

burada hər hansı qul və quldar ünsürlərdən deyil, azad 

qövmlərdən söz salırdı. Antik imperiyaların 

mütəfəkkirləri  quldar sistemlərin mənimsəyə 

bilmədiyi bu dünyanı heç də təsadüfən öz 

cəmiyyətlərindən fərqləndirmək üçün təhqiramiz 

“Barbariya” geosiyasi termiologiyasını işlətmirdilər. Bu 

ərazidəki qədim  tarixi abidələrin heç biri quldar 

imperializminin maddi mədəniyyət sisteminə daxil 

deyil. Odur ki, əski türk şeirinin minilliklər ərzində 

mükəmməl sistemə çevrilmiş Azad şeir metrikasını 

“barbarizm”ünsürü  kimi itirmək üçün ona məcburi 

Antik imperiya mədəni sisteminin daxili ritmo-metrik 

ahəng ünsürlərini tətbiq etmək  boşuna ideoloji 

cəhddən başqa bir şey deyil. Verlibr şeir sənəti Azad 

bir cəmiyyətin ilk poetik təfəkkürünün məhsulu 

olmuşdur. Qəti şəkildə deyə bilərik ki, bu poetik sistem 

azad Avrasiya ruhunun ifadəsidir. Çar imperiyasının 

süqutundan sonra XX əsrin əvvəllərində keçmiş 

müstəmləkə xalqlarının  poeziyasında dərhal verlibrin 

aparıcı mövqe qazanmasının psixogenetik əsasında 

daha çox  məhz bu tarixi  gerçəklik dururdu. 

     Sintaktik paralelizmlərin çağdaş rus şeirində 

oynadığı funksiyanı akademik V.M.Jurminski “Şeir 

nəzəriyyəsi”(Sovetski pisatel. Leninqrad-1975) 

kitabında belə interpretasiya edir: “Azad şeirdə 
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vurğuların sayı da, müəyyən bölgülər də, nizam da 

məhz sintaktik (və ritmik) paralelizmin təsiri ilə bağlı 

olaraq dəyişir”(səh. 533).  

   Qeyd edək ki, hörmətli akademik həmin kitabındakı 

“Azad şeirin kompozisiyası” bölməsində verlibrin 

strofik (bənd) təşkilində sintaktik epifora səviyyəli 

təkrarların, sintaktik paralelizmlərin rolunu da çox 

elmi dəqiqliklə izah etmişdir. Düzgün nəticə 

çıxarmışdır. Jirmunski yazır: “Hər bir strofik sintaktik 

qapanma mürəkkəb və ya birləşdirilmiş bir cümləni , 

nəzərdə tutulan mükəmməl bir temanı ifadə edir. Bu 

sintaktik və tematik qapanmadan başqa, bəndlərarası 

sərhədlər üç son misrada (örnək verilən şeirin parçası 

nəzərdə tutulur-N.F.) təkrarlanan ”zvuçit mne imya 

tvoe trijdı blajennoye: Aleksandriya”, ” zvuçit mne 

imya tvoe trijdı mudroye: Aleksandriya”və sairədən 

təşkil edilir. Sonluq hər bəndin xüsusi temasına uyğun 

versiyada bağlanır: o, bəndlərin kompozisiya 

münasibətində münfəridləşir (seçilib ayrılır-N.F) və 

bununla birlikdə onları vahid bədii bütövlükdə 

birləşdirir. Hər bir xüsusi bəndin daxilində kompozisiya 

qurucusu kimi sintaktik paralelizm verilir”(Göst. Kitab. 

Səh. 529). 

    Qeyd edim ki, verlibr təcrübəsində astrofik 

nümunələr də az deyil. Bənd ahəngi olmayan belə 

şeirlərdə onu əvəzedən digər harmonik ünsürlərin 
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olmadığını demək olmaz. Xüsusən, əski türk azad şeir 

təcrübəsinin tarixi poetikada aparılmış geniş təhlilləri 

bu cür ahəngyaradıcı ünsürlərin tam sistem təşkil 

etdiyinə əyani sübutddur. Bu nümunələrə əski şeirin 

verlibr kanonları ilə yanaşılarsa, onda onlarda necə 

mükəmməl bədii poetik  birikmə,  bədii fikrin obrazlı 

tamlığı yaradıldığı aydınca nəzərə çarpar. 

İ.V.Steblevanın  “VI-VIII əsrlərdə türklərin poeziyası” 

kitabında oxuyuruq: “Ölçüdən başqa, nəzərdən 

keçirdiyimiz mətnlər onların poetik dilə aidliyinə 

dəlalət edən bir cəhətə- anaforada (ön qafiyədə) 

alliterasiyalı önlüyə, şeir sətirlərinin bənddə 

birləşdirilməsinə də malikdirlər. Anaforik 

alliterasiyanın ən sadə forması iki sətrin 

birləşdirilməsidir. Dördsətirliklər də bu prinsip üzrə 

qurulur: yəni müqabil sətirlərin birləşdirilməsi son 

dərəcə müxtəlifdir. Bu zaman maili sinharmonizmin 

riayətinə meyl göstərilir.”(İ.V.Stebleva. Göst.əsər, 

Nauka, Moskva, 1965, səh. 27). 

    Qədim türk şeirinin bütün bu zəngin verlibr 

harmoniyası ünsürləri, poetik qayda-qanunları 

çağdaş professional Azərbaycan azad şeirinin başlıca 

vəzn xüsusiyyətlərini təşkil edir. Bu xüsusatlar Vaqif 

Bayatlı Odər (Cəbrayılzadə), İsa İsmayılzadə, Fikrət 

Sadıq, Ramiz Rövşən, Vaqif Səmədoğlu... verlibrinin 

məziyyətləri kimi üzə çıxır. Çağdaş Azərbaycan azad 
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şeiri ən adi insani duyğulardan tutmuş, ən əlçatmaz 

kosmik arzulara qədər Qəlb istəklərini ifadə etmək 

gücündədir. Özünün əski ənənələrini yaşatmaqla 

bərabər, bu şeirin yüksək səviyyədə novatorluğu, 

hətta bəzən hədsiz ekstravaqant keyfiyyətləri ağılı 

heyran edir. 

   Müasir Azərbaycan türkologiyasının ünlü 

simalarından biri sayılan tənqidçi, linqvopoetik, 

filologiya elmləri doktoru Kamil Vəli Nərimanoğlu 

(Vəliyev) “Azərbaycan dilinin poetik sintaksisi”(BDU 

nəşriyyatı, Bakı, 1981.) əsərində yazır: “Qədim türk, 

eləcə də qədim Oğuz (Azərbaycan) şeirnin başlıca 

faktoru ritm və ritm yaradan vasitələr olmuşdur. 

Alliterasiya, assonans, sintaktik paralelizmlər həmin 

ritmin təşkilediciləri kimi çıxış etmişdir”(Səh. 25). 

Kamil müəllimimizin qiymətli fikirlərini Verlibr 

poetikasının işlənilməsi sahəsində mövcud ənənəvi 

ədəbiyyatşünaslıq üçün inqilabi addım sayırıq. 

Müəllimimizin aşağıdakı mülahizə və müşahidəsi çox 

diqqətəlayiqdir: “Paralelizm nümunələri “Dədə 

Qorqud” şeiri üçün vahidin bənd deyil, mürəkkəb 

sintaktik bütöv olduğunu göstərir və ritmik-sintaktik 

bölmələr haca tənliyini, sərt misra sərhədini 

əvəzedir”( K.V.Nərimanoğlu-Vəliyev. Göst əsər. 

Səh.27). Məncə, Kamil müəllimin diqqətindən yayınan 

bir məsələni qeyd etməmək olmaz. Ədəbiyyat 
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nəzəriyyəsi üçün uyğun terminoloji aparatdan istifadə 

edərkən, əlbəttə, çox geniş fərqli isimlər yaratmaq heç 

də düz sayılmaz. Bir halda şeirin hansı vəzndə 

olmasından asılı olmadan, antik, əruz və s. , münasib 

strofik birləşməni “bənd” adlandırmaq mümküdür, 

onda nədən beyti, beşliyi, dördlüyü, onluğu... bənd 

kimi qəbul etdiyimiz halda, verelibr bəndi terminini 

qəbul etməyək?..  Bir halda ritmik-sintaktik bölmələri 

vahid kimi götürüb təhlil edirik, deməli onlara verlibr 

bəndi kimi də baxmaq olar. Çünki söhbət bütün 

hallarda şeirdən gedir... Azad şeirə də bütün yönləri ilə 

Şeir sənəti olaraq yanaşılmalıdır. Ümumi olan metrik 

aparatdan imtina etmək faydasızdır. Bizim fikrimizcə, 

Bənd ahəngyaradıcı ünsür kimi, bütün poeziya 

aləminə xas keyfiyyətdir, fərqli təzahürləri ilə. 

   Görkəmli türkoloq, akademik V.M.Jirmunski 

“Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. Poetika. Üslubiyyət”kitabında 

(V.M.Jirmunski. Göst kitab. Nauka, Leninqrad, 1977) 

şeir bəndini bu cür qiymətləndirir: “Bənd/Strof  fikir və 

sintaktik üzv vahidinin ardıcıllığına xidmət edir”(səh. 

25). Müasir Qərb verlibrində sürrealist şeir nümunələri 

var ki, məsələm Qiyam Apollinerinin yaradıcılığı kimi, 

fikirin ənənəvi deyil, simvolik ardıcıllığı nəzərə çarpır. 

Bəzən bu rəmzlərin arxasında hansı fikrin durduğu heç 

sezilmir də. Lakin buna baxmayaraq, Fransa ədəbi 

ictimaiyyəti onu şeir kimi qəbul edir. Şeir varsa, orda 
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fikrin ardıcıllığını saxlayan xüsusatlar da mütləq 

olmalıdır. Şeirdə bunun ən iri vahidlərindən biri də şeir 

bəndi sayılır. Azərbaycan verlibrində belə bir formaya 

Rəsul Rzanın “Rənglər ”silsiləsini aid etmək olar.  Bizim 

bu silsilənin poetikasına dair yazdığımız xüsusi bir 

tədqiqat əsərimiz vardır. Burada verlibr bəndinə aid 

geniş bilgi verilmiş, bu şeir sisteminin termin aparatına 

faydalı yeniliklər gətirilmişdir. Odur ki, verlibr bəndi 

üzərində burada ayrıca dayanmaq fikrimiz yoxdur. 

    İlya Selvinskinin “Mən şeirlər haqqında 

danışacağam”kitabında bu haqda daha maraqlı fikir 

yürüdülür: “Konstruksiya bütövlükdə şeirin texniki 

əlamətidir”(Göst.əsər. Sovetski pisatel. Moskva, 1973, 

səh. 438). Bənd də bir konstruksiya elementi kimi 

texniki ünsürdən başqa bir şey deyil, ola da bilməz... 

Deməli, fərqli vəznlərdə fərqli bənd 

konstruksiyalarının olması adi məsələdir. Belə bir 

fərqli bənd konstruksiyası verlibr üçün də vardır. 

Verlibrin özünəməxsus bənd şəkillənməsi onun fərqli 

metrik sistemə malik olmasının əsas göstəricilərindən 

biridir.  

      Məncə, hörmətli müəllimim, professor Tofiq 

Hacıyevin “Elmi-zehni səviyyə və bədii dildə 

novatorluğun faktı” məqaləsində irəli sürdüyü fikirlər 

Şair düşüncəsinin bədii dillə genetik və intellektual 

bağlantılarını çox gözəl aşkarlamışdır. Talesiz şair Əli 
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Kərimin yaradıcılığının nümunəsində türkoloq-alim  

haqlı olaraq yazır: “Şairin yüksək həndəsi abstraksiya 

imkanı qrammatikada tabesiz söz birləşməsi adlanan 

sintaktik qəlibdə daha tutarlı əyaniliklə görünür. Şair 

müxtəlif tipli anlayışlar bildirən sözləri eyni sual 

səviyyəsində birləşdirir, eyni qrammatik hüquqa 

gətirir və təbii ki, müxtəlif məzmun çəkisinə malik 

sözlərin bayrağı altındakı hüquq bərabərliyi bədii nitq 

şəraitində müəyyən üslubi tonlar verir: kinayə, yumor, 

dramatizm və s. üslubi çalarlar, birinci növbədə isə, 

ümumiyyətlə bədiilik- çünki sözlərin belə qeyri-adi 

bərabərliyi publisist və elmi üslublar üçün məqbul 

sayılır: ”...Azadam səs-küylü həyətimizdən, oradakı 

bəd istidən... Bir mənəm, Bir kağızdır, Bir də 

tənhalıq.”(“Mehmanxanada”); “Açılıb pəncərə 

Günəşə, Qarışqaya, Ota, Pəncərə iyula, 

yanvara.”(“Xətlər variasiyaları”) ”(Tofiq Hacıyev. 

Göstərilən məqalə. “Azərbaycan”jurnalı, Bakı, 1980, 

№10). 

    Azad şeir (-verlibr, ağ şeir, sərbəst şeir və s.) sənəti 
poeziya tarixində bir deformasiya (şəkil dəyişmə) deyil, 
daha çox ümumbəşəri mənəvi-idraki irəliləyiş yönümlü 
estetik-filolojiforma və məzmun hadisəsidir.  
Ədəbiyyatşünaslıqda daha çox“Verlibr”in bir termin kimi 
XIX əsrin ikinci yarısında Fransada meydana çıxdığı və ilk 
dəfə Rembonun 1872-ci ildə yazdığı “Marina” və 
“Hərəkət” adlı şeirlərində istifadə etdiyi bədii formanın 
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adı kimi terminləşdiyi bildirilir. Bununla belə, eyni 
zamanda onun XX əsrin əvvəllərində imajizmin 
metodologiyası kimi ingilisdilli şairlərə tətbiqən işləndiyi 
də söylənilir.  Bədii metodologiya kimi “verlibr” termini 
ilk dəfə 1915-ci ildə Riçard Oldinqton tərəfindən 
İmajizmin antologiyasına yazılmış Ön sözdə işlədilmişdir. 
Əksər lüğətlərdə “verlibr” XX əsr üçün xarakterik olan 
metrik kompozisiya forması sayılır. Azad şeir anlamına 
gəlir.  Məsələn, L.İ.Timofeyeva və N.P.Venqrov“Qısa 
ədəbiyyatşünaslıq terminləri lüğəti”ndə (Moskva-1963) 
yazır: “Verlibrin əsasında hər bir misrada- azad şeir 
ifadəsində/frazada eynicinsli intonasiyanı 
müəyyənləşdirən eynicinsli sintaktik quruluşlar 
(siqmentizasiya) durur. Bu frazaların sintaktik quruluşu 
ilə ifadə olunan təkrarlanan intonasiya şeirin 
özünəməxsus ritmini müəyyənləşdir.”(Səh.: 137).  
V.Rudnev də  “XX əsrin mədəniyyət lüğəti”ndə verlibri 
ritmoloji cəhətdən“nəsrin hissələrə bölünüb yazılması” 
hesab edir.  Lakin o, həmin hissələrə bölünüb yazılmanı 
“artıq yaradıcılıq momenti” adlandırır. Rus 
ədəbiyyatşünasları verlibrşünaslığın əsas məsələlərini üç 
nəzəri problem ətrafında birləşdirməyi daha məqbul 
sayırlar: a) rus şeir yaradıcılığında verlibrin yerinin 
müəyyənləşdirilməsi; b) verlibrin yaradıcılıq psixologiyası 
və texnologiyası ilə əlaqəsinin müəyyənləşdirilməsi; c) 
verlibrin rus poeziyasında yerinin müəyyənləşdirilməsi.  
     Burada bir vacib məqamı qeyd etməyə bilmərik. 

Hələ rus şeirində verlibrin “avanqard üslub” kimi 

qiymətləndirildiyi ilk dönəmlərdə Vladimir 

Mayakovski məşhur “Şeiri necə etməli”(Kak delat stixi) 
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məqaləsində açıq şəkildə bildirirdi ki, qeyri-dəqiqliyinə 

görə verlibr terminindən əl çəkilməlidir. Məsələ 

bundadır ki, müəyyən xüsusiyyətlərinə görə fransız 

verlibri ilə rus verlibri ritmoloji cəhətdən eyni şeylər 

deyildir.  

    Aydın məsələdir ki, dahi rus şairi “fransız verlibri ilə 

rus verlibrinin ritmoloji cəhətdən eyni şeylər” 

olmamasında tamamilə haqlı idi. Bu bizə də müəyyən 

haqq verir ki, Azərbaycan verlibrşünaslığının işlənib 

hazırlanmasında öz orijinal və milli mövqeyimizi ortaya 

qoyaq. Burada  ilk addım kimi milli verlibrşünaslıq 

terminlərimizin işlənib hazırlanmasıdır. İlk addım kimi 

verlibr termininin milli sözümüz olan “özgür şeir” ilə 

əvəz edilməsindən başlamağı lazım bilirəm.  İkinci 

addım isə, rus ədəbiyyatşünaslığında verlibrin “iki 

qardaş”olmaqla “Ağ şeir”və “Verse”yə bölünməsi kimi 

təsnifatları Azərbaycan verlibrşünaslığı üçün qeyri-

məqbul saymağımızdır. Nəhayət, biz də“fransız 

verlibri ilə rus verlibrinin ritmoloji cəhətdən eyni 

şeylər” olmamasından, yəni müxtəlif milli 

verlibrşünaslıq elminin zərurəti prinsipindən çıxış 

edərək, Azərbaycan verlibrşünaslığında Azad şeirin 

bütün növ fərqliliklərinə baxmayaraq, şeirdə sərbəst 

formaların hamısını “Azad şeir”termini kimi vahid 

metrik ad altında birləşdirmişik. Odur ki, indiyəcən 

bizim özümüzün də tədqiqatlarımızda geniş istifadə 
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etdiyimiz “sərbəst şeir” terminindən konkret vəzn 

növü kimi imtina edərək, onu yalnız verlibr 

şəkillənmələrindən birinin forma xüsusiyyəti olaraq 

qəbul etməyi məqbul saydıq. Biz bu tip şeilərin vəzni 

üçün milli istilah kimi “azad şeir”, beynəlxalq termin 

kimi isə“verlibristika” adını işlədəcəyik. 

    Lakin bütün bunlarla bərabər, qeyd etməliyəm ki, 

dünya ədəbiyyatında Verlibr şeir forması bir 

ritmometrik şeir ölçüsü olaraq heç də Avropa və ya 

Rusiyada XIX-XX əsrlərin“poetik avanqardının  ifadə 

üsulu” kimi deyil, əski Ümumtürk/Ümumavrasiya azad 

şeir sistemindən start almışdır...  Tədqiqat üçün də 

start xətti olaraq, Fridrix Qölderlin, Uolt Uitmen, 

Stiven Kreyn, Artur Rembo, Jül Laforq,  Aleksandr 

Blok, Bladimir Mayakovski, Nazim Hikmət, Vitezlav 

Nezval, Kvazimodo Salvatore, Federiko Qarsia Lorka, 

Rəsul Rza, Pablo Neruda, İosif Brodski, Möhsün 

Yazıçıoğlu, Vladimir Buriç, Fazil Hüsnü Dağlarcadan... 

deyil,  daha əvvəlki qədim tarixi örnəklərin 

müqayisəli təhlilindən başlamağı məntiqi hesab 

edirəm. 

     Azərbaycan sovet şeirşünaslığı, əsasən, rus 

ədəbiyyatşünaslığının nəzəri prinsipləri üzərində 

formalaşdığından milli poetikanımızın bir sıra 

məsələləri rus elmi üçün ikinci sıra problemlər kimi 

lazımsız və lüzumsuz, filoloji olmaqdan ziyadə, ideoloji 
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xarakterli  mühakimələr ilə süni surətdə 

“mürəkkəbləşdirilmişdir.”Belə məsələlərdən biri də 

Azad şeir poetikasıdır. 

    Bu problemin düzgün elmi şərhini vermək üçün 

birinci şərt milli ədəbiyyatşünaslıq terminlər 

aparatının yaradılmasıdır. Rus şeirşünaslığında Velibr 

kimi qəbul edilmiş şeirin metrik təyinatına 

münasibətdə yüzlərcə fərqli baxışlar mövcuddur. Rus 

şeiri üçün, bəlkə də ( -?!), məqbul sayıla biləcək belə 

mülahizələrin  Azərbaycan şeiri üçün  tətbiq 

edilməsində  vulqar ideolojizmdən savayı bir şey 

görmürük. Məsələn, rus filoloji fikrində eyni məsələyə 

müxtəlif yanaşmalar sırasında diqqəti çəkən 

şərhlərdən biri belədir ki, Rus şeirində  A.Blokun dolnik 

təqtisi üzrə yazdığı aşağıdakı parça metrik şeirdir: 

 

                       Devuşka pela v çerkovnom xore 

O vsex ustalıx v çujom krayu, 

O vsex korablyax, uşedşix v more, 

O vsex, zabıvşix radost svoyu.   

 

Burada hər bir misrada bərabər sayda (4 ) vurğu vardır. 

Əgər bu vurğuların say bərabərliyi pozularsa, onda 

həmin şeir artıq verlibr sayılmalıdır. Deyək ki, şeir 

misrasında dolnikdə olduğu kimi vurğuların sayı 

bərabər, lakin onların arasındakı interval fərqli olarsa, 
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bu aksent şeiri hesab edilməlidir. Azad şeirin  

kompozisiya hadisəsi kimi izahı da geniş yayılıb. Onu 

daha çox mütləq ritm və qafiyə sistemindən azad şeir 

kimi də xarakterizə edirlər. Eyni zamanda verlibri 

qafiyəsiz aksent şeirinə yaxın sayanlar da az deyil.  

Müasir rus verlibristikasının korifeyi, görkəmli 

“ədəbiyyatdankənar  şair,”dünya şöhrətli verlibrist 

Vladimir Buriç (1932-1994) “verlibr” termininin 

işlədilməsinə tamamilə qarşı idi. O özünü verlibrist 

deyil, uitmenist adlandırırdı... Rus 

ədəbiyyatşünaslarının bəziləri azad şeirin 

başlanğıcını “İqor polku haqqında Söz” dastanından, 

bəziləri  XVIII-XX əsrlər rus dramaturgiyasının bəzi 

nümunələrində və təmsillərdə, bəziləri A.Kantemir 

və İ.A.Krılovda, bəziləri Puşkində, bəziləri A.Blokda 

və ya V.Mayakovskidə  görürlər. Eyni leksik-sininomik 

məna verən “volnıy”, “svobodnıy”, “vers”və s. kimi 

sözlərdən ibarət terminlərlə müxtəlif  terminoloji 

mənalar yaratmaq cəhdləri, əlbəttə, özünü doğrulda 

bilməz. Bu dolaşıqlıq üzündən rus şeirşünasları 

“volnıy stix”i  İ.Krılov, D.Bedni, S.Mixalkovun 

təmsillərinə, A.Qriboyedovun “Ağıldan bəla” 

komediyasına,  M.Lermontovun “Maskarad”ına,  

A.Puşkinin “Gündüzün nuru söndü” şeirinə  aid 

etdikləri halda,  verlibri də ilk nəzərdə V.Bryusovun 

Emil Verxarndan  etdiyi tərcümələrə, A.Fet, 
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A.K.Tolstoy, K.Balmont, V.Bryusov,  A.Blok, 

M.Voloşin, İ.Bunin, M.Kuzmin, A.Belı yaradıcılığında 

görürlər. Bundan başqa, “destruktiv” adlanan 

quruluşsuz şeir növündən də söhbət açılır ki, bu forma 

da daha çox rus şeirində  A.Blokun bəzi şeirlərinə, 

ondan sonra isə  V.Mayakovski, S.Yesenin, 

V.Xlebnikov, N.Braun, Y.Yevtişenko, A.Voznesenski və 

b. yaradıcılığına şamil edilir.  

    Bu kimi problemli şərhlərdən əlavə, nəsr ilə nəzmin 

nitq cəhətdən fərqlənişində də mükəmməl nəzəri 

qənaət yoxdur. Belə ki, bəzi poetika mütəxəssisləri 

A.Belının “Peterburq” adlı metrik və ya R.Rollanının  

“Kola Brünyon” qafiyəli nəsrlərini Blokun nəsr kimi 

səslənən poetik nitqlərindən daha çox şeir saymışlar. 

    V.Buriçə görə,  verlibr hər cür saxtalıqdan 

tamamilə azad əsl poeziyadır. Verlibr iki nəhəng 

ədəbi materik arasındakı körpüdür.  O, adi şeirin iki 

vacib ifadə vasitəsindən: ritm və qafiyədən azaddır. 

Məhz verlibr şeiri nitqdə siqmentasiya prosesini əsl 

incəsənətə çevirə bilmişdir. 

     Azad şeirin son iki əsrdə hər iki Amerikada, Avstraliyada, 

Afrikanın franko və ingilisdilli  poeziyasında, Avropa və 

Asiyada, o cümlədən mühafizəkar yapon cəmiyyətinin 

qeydansu (verlibr) şeirində triumfal yürüşlər etdiyini  hamı 

bilir. Lakin bununla belə, unutmaq olmaz ki, keçmiş sovet 

ideologiyası bu şeirin əksər yaradıcılarını postsovet 
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məkanında uzun illər ərzində “burjua təmayülü” damğası 

ilə “ədəbiyyatdankənar şairlər” elan etmiş və sıxışdırmışdır. 

Nəticədə, Mark Şaqal, İosif Brodski kimi dahi sənətkarlar 

mühacirət etməyə məcbur qalmış, Vladimir Petroviç Buriç 

(1932-1994) , Vaqif Səmədoğlu kimi korifeylər isə  öz 

ölkəsində cəmi bir və ya iki dəfə kiçik kitabça halında nəşr 

edilmişlər. V.Buriçin “Teksti: Stixi. Utedoronı. Proza”adlı 

kiçik kitabçası ilk dəfə yalnız  1989-cu ildə “Sovetskiy 

pisatel”nəşriyyatında işıq üzü gördü. Dahi şair və 

verlibrşünasın ölümündən bir il sonra onun öz vətənində, 

nəhayət,  ikinci kitabı-“Teksti. Kniqa vtoraya: Stixi. Prafrazı” 

kitabı nəşr edildi. V.Buriçi ilk nəşr etmiş Fransa, 

Yuqoslaviya, Polşa və d. ölkələrdən sonra onun yaradıcılığı 

ilə öz həmvətənlərinin də tanış ola bilməsi, əlbəttə, 

azadfikirliyə qarşı tarixin ən acı ironiyası idi. 

    Azərbaycan sovet ədəbiyyatının sütunlarından sayılan 

dahi şairimiz Səməd Vurğunun (1906-1956) doğma oğlu, 

çağdaş milli ədəbiyyatımızda  Özgür şeirin (verlibrin) 

ustadı , öz atasının deyil, çağdaşlıq şairi, ədəbi Quru 

sayılan dahi Rəsul Rzanın yolu ilə gedən Vaqif 

Səmədoğlunun (1939-2015) bütün Sovet dövrü ərzində 

cəmi iki kiçik kitabı: “Yoldan teleqramlar” (1968) və 

“Günün baxtı”(1972) işıq üzü gördü... 

Demokratiya və azadlığın beşiyi kimi tanınan Qədim 

Yunanıstanın və Romanın tarixindən bəzi məqamları 

xatırlatmaq istərdim. Makedoniya kralı II Filippin dediyi bir 
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sözü məşhurdur:“Mən oğlum İsgəndərin dünyaya gəlişində 

tanrılarıma onun doğumundan daha çox,  bu oğulu mənə 

filosof-pedaqoq Ərəstu zamanında verdikləri üçün 

sevindim.”İşğallarından çox məmnun olmuş fateh İsgəndər 

öz tabeçiliyində olanlara qarşı tezliklə aşırı təkkəbbür 

göstərməyə başladı. Öz müəllimi və məsləhətçisi 

Ərəstunun istedadlı tələbələrindən və qohumlarından biri 

Kallisfen Olinflini  bir çox başqaları kimi bu təkəbbürünün 

qurbanı etdi. Səbəbi çox sadədir: kibr. Ərəstunun İsgəndərə 

saray tarixçisi kimi təqdim etdiyi istedadlı Kallisfen 

imperatora yaltaqlıq etmədiyi üçün Dövlət çevrilişində 

günahlandırılıb, dəmir qəfəsə salındı, sonra isə diri-diri 

şirlərə yedizdirildi.  

   Dünyanın ilk pedaqoqu, filosof Sokratın azadfikirliliyinin 

ona nəyə başa gəldiyi də hamıya yaxşı məlumdur. 

Arximed isə Sirakuzun Roma tərəfindən işğalı zamanı həlak 

oldu...  Bu hadisələri III min illik tarixə malik Azərbaycan 

Şirvanşahlar Dövlətindəki idarəçilik ilə bir anlıq müqayisə 

edək: üç dəfə səlibyönümlü dövlət çevrilişi ilə qarşılaşan 

şirvanşahlar bu işdə şübhələndikləri sənətkarları (o 

cümlədən məmurları) heç vaxt edam etmədilər. Dünyanın 

ilk intibah hökmdarı XIX Şirvanşah I Axsitan (1160-1197) 

Məhəmməd Fələki (1108-1146) və Əfzələddin Xaqani 

Şirvaniləri (1126-1199) də həbs etdirdi, lakin edam cəzasına 

əl atmadı. Dünya ədəbiyyatının məhəbbət süjetli ilk intibah 

poeması hesab olunan “Leyli və Məcnun”(1188) əsərini 
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yazmağı da müstəqil sənətkar olan Nizami Gəncəviyə 

(1141-1209) məhz Şirvanşah I Axsitan təklif etmiş və 

mükafatlandırmışdır. 

    Bu sırada müasir Qərb dünyasında məşhur olan ən dahi 

mütəfəkkirlərin öz ölkələrindəki çağdaş“demokratik” 

sayılan rejimlər ilə daimi müxalifətdə olmağını xüsusi qeyd 

etməyimizə dəyər. Sənətkar edam etdirmək kimi mənəvi 

əxlaqsızlıqların qədim Türk xaqanlıqlarına xas olmaması 

bizim milli ləyaqətimizin bir hissəsidir. Azad şeirin Türkliyə 

xas ədəbi-lirik janr kimi tarixə yol açması, bu mənada, 

məntiqi və zəruri bir hadisədir. 

    Verlibr bədii olduğu qədər, xüsusi tip ictimai-tarixi şüur 

aktı, mənəvi-fenemonal təcəssüm aksiyasıdır. Azad şeirin 

Amerika tipində nəzərə çarpan xüsusi ifadə vasidələri 

içində daha çox epik təsvirlər özünə yer almışdır. Bu, ən çox 

Uolt Uitmenin və onun davamçılarının yaradıcılığında gözə 

dəyir. Lakin əski türk şeirinin nümunələri əsasında qəti 

demək olar ki, bu şeirin tarixi nümunələri onun epik 

təsvirdən daha çox lirik növ xüsusiyyətlərini daşıdığını 

göstərir. Lirika ümumbəşəri idrakın inkişafında irəli atılmış 

ilk ən hümanist addımdır. Ədəbi növ olaraq, Lirika həyatı 

xarakterizə edərkən, ictimai-tarixi mövcudluq aspektindən 

deyil, hər şeyə ictimai-tarixi şüur aspektindən yanaşır. 

Lirika daxili mənəvi aləmin hekayətidir. O, şairin ictimai 

şüurunun bədii təcəssümüdür. Qəti şəkildə, lirika şairin 

daxili aləmini əks etdirən özünə məxsus Söz 
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meditasiyasıdır. Söz lirik şairin mənəvi simasını təmsil edir. 

Lirik söz həyatın ideyalı idrakı və şıxsi-emosional 

qiymətləndirilməsidir. Bu mənada, əski türk verlibri, Yunan 

eposundan fərqli olaraq, daha çox Lirik-epik xarakterlidir. 

İctimai-tarixi hadisələrin təsvirində bu poetik-sintaktik 

paralelizmlər və ya siqmentiv ritmik-intonasiyon 

konstruksiyalardan yaradılmış bədii əsərlər ilk növbədə 

onu yazanların ictimai ideallarını: Vətən eşqini və azadlıq 

duyğularını əks etdirir. 

     Azadlıq (tarix, xalq və Tanrı qarşısında) mənəvi 

məsuliyyətdən ayrılmazdır. Fiziki və mənəvi varlığının 

bütün dövrləri ərzində daim öz Azadlığı yolunda savaşlar 

içində olmuş Türk xalqının Azad şeir sənətini onun tarixi 

taleyindən bir an belə ayrı düşünmək, əlahiddə təsəvvürə 

gətirmək tarixə xəyanətdir.  

     Verlibr söz sənətində  kanonik pozuntu hadisəsi deyil, 

tarixin məyyən mərhələsində müəyyən ictimai şüur 

səviyyəsi ilə şərtlənən xüsusi kanonik bədii düşüncə 

formasıdır. Azad şeirin tarixi və bugünü  ona mahiyyətcə 

Ümumavrasiya (Ümumtürk) miqyaslı materikal  fəlsəfi-

estetik xarakter verir. Bu fərq Verlibrin şeir vəznləri içində 

xüsusi  fenomenallıq daşıdığını açıq ifadə edir. Azad şeirin 

poetikası digər metrik kanonlar kimi, ədəbiyyatşünaslıqda 

ona da xüsusi hal kimi yanaşılmasını tələb edir. Azad şeiri 

vəzn pozuntusu prizmasından izah edənlər ən yaxşı halda 

yanılırlar... Ya da öz türk düşmənçiliyini, xüsusi tip irqi 
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aperteizmini gerçəkləşdirirlər... Bu,  bizim prinsipial elmi 

mövqeyimizdir. 

     Bu məsələ, zənnimizcə, bu gün üçün olmasa da, sabah 

üçün ümumdünya geopolitik dəyişikliklərinin baş 

qaldıracağı labüd gələcək postsənaye  dövründə  

Ümumavrasiya kulturoloji müstəvisində baş ideoloji və 

estetik xəttə çevriləcəkdir. Qarşıdakı əsr Avrasiya 

geopolitik məkanında  liberalizmin yad Qərb kanonları ilə 

bizim azad superetnik Ümumavrasiya dəyərlərimizin 

arasında daha bir  həlledici qarşıdurmanı ortaya çıxaracaq. 

Sistemli Qərb texnologiyası azad ruhlu Avrasiya 

cəmiyyətinə qarşı Liberal örtükdə yeni  işğal və təcavüzlər 

üçün yenidən bayraqlaşdırılmaya üz qoymuşdur. Bu və ya 

digər təhlükəni önləmək üçün ümumi Avrasiya tarixi 

keçmişimizə, hər cür ideologiyadan təmizlənmiş halda,  

doğma gözlə baxmaq zamanı gəlib çatmışdır. Bu sahədə, 

məncə,  başlıca istiqamət kultroloji cəbhədir ki, başda 

Verlibr poeziyası gəlir. Çünki ilk verlibr düşüncəsi tarixən 

Avrasiya ünvanlıdır. 

    Azad şeirin yeni Qərb modernizmi kimi təqdimatı 

çağımızın ən qorxulu ideoloji-estetik tendensiyasıdır. 

Söhbət bədii məzmunun bədii formadan ayrılmasında 

deyil, bütöv bir geosiyasi sistemin mənəvi-tarixi varlığına 

saxtakarlıq baltası çalınmasından gedir.  

    Biz Avrasiyamızın materikal mənəvi simasına qarşı bu  

qanlı zərbəni elm kimi qəbul etsək , onda çox tezliklə onlar 
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adımıza köhnə Barbarlıq yarlığını da təkrarən  yapışdırmağa 

çalışacaqlar. Qərb siyasi texnoloqlarının amacı məhz budur.  

Heç şübhəsiz, bunun ardınca bizim “barbar”adlandırılam 

üzərimizə liberal əbalı yeni-yeni  tiran-ağalar 

göndəriləcək... Və ya təyin ediləcəkdir. Bu addımların yalnız 

yeraltı, yerüstü sərvətlərimizin talançılığı ilə 

yekunlaşacağını zənn etmirəm. Bu yeni ideoloji yürüşün əsl 

amacı Avrasiyaçılığın superetnik azad bəşəri ruhunu 

ümumən məhv etməklə Kapitalın absurd Planetar ağalığına 

yeni yol açmaqdır. Biz bəşəri aqibətin postsənaye erasını 

beyinmərkəzli hümanitar federal sistemlər şəklində 

təsəvvür edirik. Növbəti dünya ağalığı kimi yox. Əski 

Ümumavrasiya liberal irsinə, o cümlədən qədim Azad şeir 

irsinə mənəvi varisliyimizi qorumaq bu mübarizəmizin bir 

hissəsidir. 

   Lirika bəşərin  mədəniyyət tarixində onun öz ilk sərvəti- 

Dili özərində həyata keçirdiyi ilk düşüncəli estetik 

fəaliyyətidir. Dilin adi nitq şəklindən çıxıb, daha ahəngdar, 

ritmik və nizamlı-ölçülü bir formaya salınması insanlığın 

öz təbiəti üzərində ilk qələbəsi idi. Mədəniyyət ( “kultura” 

termini kimi- latın sözü olub, yenidən emal edib 

hazırlamaq, təzədən işləmək mənasını verir) ümumbəşəri 

dəyərlər sistemidir. Bu sistemin ideoloji-simvolik  

təyinatlarından biri Dilin estetikasıdır. İnsan idrakının öz dili 

üzərində həyata keçirdiyi müəyyən harmoniya 

“əməlyyatları” nəticəsində yaratmaq istədiyi ilk “bədii 
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sənət” Lirikadır. Məhz lirik səslənti ilə bəşər öz ürəyinin əsl 

səsini dinləmiş və onu canlı bir şəkildə başqalarına ifadə 

etmişdir. Sinkretik ədəbiyyat növü kimi qəbul edilmiş bu 

yaradıcılıq Korufeylərin (xor başçılarının) simasında yalnız 

ümumi bir nəğmə kimi oxunmuşdur. Bu könül ifası, əslində,  

insanlığın ilk bədii dünyasıdır. Bu ifa ilə o, həm bütlər, həm 

Tanrı, həm öz eşqi, həm öz idealları qarşısında ilhamla 

dayanıb durmuş, özünü və özgələri qorumuş, dünyanı yıxıb 

yenidən yaratmağa cəsarət göstərmişdir. İnsanın 

fəaliyyətini məhdudlaşdıran ram olunmaz Təbiət qüvvələri 

qarşısında da o, öz zəif fiziki gücünə ilk olaraq Lirikanın 

(inam, əmək və mərasim nəğmələrinin) mənəvi qüdrətini 

əlavə etmişdir. Lirika mübariz insan qəlbinin ilk Azadlıq 

döyüntüsüdür. 

    Bizim eranın V əsrində Türk/Hun hərbi demokratiyasının 

başçısı Atilla quldar Roma imperatorunu və onun Papasını 

öz qarşısında diz üstə çökdürmüşdü (452-ci il). Bizans elçisi 

Priskus Hun hökmdarı Atillanın onlara verdiyi ziyafətdə iki 

şairin məclisə təşrif buyuraraq,  hun dilində hökmdarın 

şərəfinə həsr etdikləri şeirləri oxuduğuna şahidlik etdiyini 

yazmışdır. Bu tarixi fakt qüdrətli bir Dövlətçilik 

mədəniyyətinə malik Türk cəmiyyəti üçün  əski Türk verlibr 

şeirinin yüksək bədii zövq və ifadə gücünü əyani əks etdirir. 

Belə bir hal sonralar XII əsrdə ilk dünya intibahının  əsasını 

qoymuş Azərbaycan Şirvanşahlarından XIX Şirvanşah I 

Axsitanın (1160-1197) sarayında da yaşanmışdır. Təbii 
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fəlakət üzündən Kür çayı üzərində dağılmış Baqilanı 

bəndinin tikintisinin başa çatması münasibətilə I Axsitan öz 

keçmiş Saray katibi, şair Xaqaninin üzərindən verdiyi ölüm 

hökmünü geri götürür. Gəncədə gizlədilmiş şairə xəbər 

çatdırılır ki,  bu bəndin tikilib başa çatması münasibətilə 

keçiriləcək törəndə onun da iştirakını zəruri sayılır. Dahi 

Şirvani həyati riskini gözə almadan həmin törənə gəlir və 

orada Ölüm hökmü altında öz tarixi Qəsidəsini söyləyir. 

Şübhəsiz ki, ölməz şairimiz İslam hökmdarının qarşısında 

Əruzun təlatümlü Rəməl bəhrində durmadan yarım saat 

şeir oxumuşdu. Elə oradaca özü və Beyləqanda həbsdə olan 

kürəkəni ilə bərabər, ölüm hökmünün icrasını gözləyən 

daha 300 şirvanlı aliməssəb dövlət məmurunun həyatını 

edamdan xilas etmişdi. Bu hadisə görkəmli xaqanişünas 

alim akademik Qafar Kəndlinin “Xaqani Şirvaninin həyat və 

yaradıcılığı” adlı monumental monoqrafiyasında ətraflı 

şəkildə təsvir edilmişdir. 

    “Mədain xərabələri” əsəri ilə ilk İntibaha imza atan 

Əfzələddin Xaqani Şirvani (1126-1199) üç min illik 

Şirvanşahlar Dövlətinin mədəni səviyyəsinin əlçatmaz 

ümumdünya zivəsi idi. XIII əsr görkəmli İslam tarixçisi 

Rəşiddədin “Məktubat” əsərində yazırdı:“Şirvanşahlar 

Dərbənd hökmdarları nəslindən olan qədim xanədandır.... 

Artıq 2000 ilə yaxındır ki, sultan taxtı onların nəslinə 

məxsusdur.”(Bax. Sara Aşurbəyli. Şirvanşahlar dövləti. Bakı, 

2006, Avrasiyapress, səh.: 50). Rəşidəddin Azərbaycanın 
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ərəblərə təslim Sənədinin də məhz Dərbənd şəhərində 

hökmdar Şirvanşah  Şəhriyar tərəfindən imzalandığını qeyd 

edərək, Bəyanatın tarixi mətnini“Məktubat”a daxil 

etmişdir. Şirvanşahlığın Bakı, Şamaxı, Şabran və d. siyasi-

mədəni mərkəzlərindən biri olaraq, son işğala məruz 

qalmış Dərbənd şəhərinin hakimi kimi Şirvanşah Şəhriyarın 

Ərəblərə verdiyi tarixi Bəyanatında oxuyuruq: “Mənim nə 

dağlılar, nə də ermənilər ilə heç bir əlaqəm yoxdur. Siz (yəni 

ərəblər) mənim ölkəmi və xalqımı istila 

etmişsiniz.”(S.Aşurbəyli. Göst. əsər. Səh.: 55). Burada 

Azərbaycan Şirvanşahlar dövlətinin Avrasiya geosiyası 

məkanının üzvi bir hissəsi olması detallı şəkildə üzə çıxır. 

Tarix elminin atası sayılan yunan tarixçisi Heredotun və 

Plutarxın kitablarında massaget hökmdarı Tomris 

(Teymurə, Tamara xanım) haqqında yazılmış 

əfsanələşdirilmiş hadisələri “Dərbənd hökmdarları 

nəslindən olan” və Azərbaycanın Ərəb işğalına qədərki 

dövrünəcən “2000 ilə yaxın Sultan taxtında oturmuş”(-XIII 

əsr İslam tarixçisi Rəşidəddin) Şirvanşahların Avrasiya 

mənşəliyi şübhə doğurmur. Elə həmin “Dərbənd soylu” 

Şirvanşah Şəhriyarın şərəfinə “Şəhriyar” təxəllüsünü 

götürmüş XX əsr dahi milli şairimiz  Məhəmmədhüseyn 

Şəhriyar özünün məşhur “Səhəndiyyə” əsərində Qədim 

Azərbaycanın bu qədim azadlıq, istiqlal və cahanşümul 

mədəniyyət ocağına işarə edərək yazmışdı:  
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        Gül ağacları nə tavus kimi çətrin açıb  əlvan, 

     Hillə karvanıdı çöllər, 

                bəzənər sürsə bu karvan. 

    Dəvə karvanıdı dağlar,  

                            yükü atlasdı bu heyvan, 

     Sabirin şəhrinə doğru qatarı  

                           çəkmədə sərvan, 

O xəyalımdakı Şirvan!.. 
  ... Qəsrlər vardı qızıldan, 

              Qalalar vardı əqiqdən, 

   Rafael tablosu tək 

              səhnələri əhdi-ətiqdən. 
     (Bax: M.Şəhriyar. Yalan dünya. Bakı-1993.  

     AE-nin nəşri, səh.: 77) 

 

   Radikal Qərbçiliyin əleyhimizə “arqumentləşdirdiyi” 

tarixi fakt Qədim Yunan və Roma quldarlıq 

imperiyalarının tarixi sistem olaraq 

“ümumbəşəriliyidir.” Qulların və Quldarların təşkil 

etdiyi bu ictimai-siyasi formasiyanın tarixi 

təcrübəsininin qlobal ümumiləşdirilməsi sinfi 

nəzəriyyələr üçün münbit zəmindir. Amma biz belə bir 

quruluşun tarixini nə rus xalqının , nə də Avrasiya  

məkanında yaşamış və yaşayan Türk xalqlarının 

taleyində paralel xətt olaraq görmürük. Tarixdə 

feodalizm formasiyasına qədər Rus taleyində nəinki 

qul köləliyinə, heç təhkimçilik köləliyinə də dair heç bir 
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iz yoxdur. Rus təhkimçiliyi xristian Bizansın (Şərqi 

Romanın) 1453-cü ildən (İstanbulun türklər tərəfindən 

son fəthindən) başlayan tarixi çöküşündən sonra 

meydana çıxan mərkəzləşdirilmiş Rusiya provaslav 

çarlığının məhsuludur. Avrasiyanın azad türk elləri 

haqqında isə Tarix heç bir  təhkimçilikdən söz aça 

bilməz. Rus təhkimçiliyi öz xalqı üzərində 1867-ci ildən 

ləğv edildiyi halda,  Rusiya velikoderjava hərbi gücü 

Türk taleyi üzərində XVIII əsrin sonu və XIX əsrin 

əvvəllərindən  imperiya müstəmləkə hakimiyyətini 

qursa da, öz müstəmləkə  hökmünə tabe etdiyi bu 

ərazilərdə və əşirətlərdə  yaşayanlara təhkimçiliyi 

tətbiq etməyi bacarmamışdır və hətta bu fikirdən 

həmişə  tamamilə uzaq durmuşdur. Avrasiya Türk 

cəmiyyətinin tarix səhifəsində onların nəinki hər hansı 

qul statusundan, hətta təhkimliliyindən də  bir söz 

demək imkansızdır...  

     Əgər slavyanların ilk yazılı qaynaqları onların 

“qlaqolitsa” deyilən sillabari yazı mətnlərindən 

ibarətdirsə, bu yazıların da əsasən kirill əlifbasından az 

öncə onlara Skandinav-Turan mənşəli rus-norman 

elitası tərəfindən gəldiyin açıq etiraf etməliyik. İqorun 

“İnqobar”, Vladimirin “Valdemir, Bala Temur”və i. a. 

olması Oljas Süleymenov tərəfindən “Az i Ya”əsərində 

gözəl təhqiq edilərək, sübuta yetirilmişdir. Bu kimi 

faktlar heç bir şovinistik xarakter daşımır, əksinə Rus-
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Turan tarixi geneloji bağlantılarının örtülü sirlərini açır. 

Avrasiya xalqları arasında gələcəkdə daha sağlam 

birlik üçün bu kimi faktlar perspektivdə ən gözəl 

imkanlar açır. Yazılı mətnləri ən azı 5-6 əsrə qədər 

(təkcə Orxon-Yenisey yazılarını nəzərdə tutsaq) 

slavyanları üstələyən Avrasiya türkləri haqqında isə 

açıq şəkildə bunları demək lazımdır: onlar əsrlərcə 

Qədim Avrasiyanın həlledici azadlıq siması 

olmuşlar... Bu kimi faktlar vahid Ümumiavrasiya 

mədəniyyəti olaraq, türklərlə birgə slavyanların da 

tamamilə haqlı surətdə ortaq  çıxdığı və ya çıxacağı bir 

Azadlıq  tarixinə ümumi varisliyi demək olardı... Tarix 

insan azadlığının tarixidir. Köləlik ilə ümumbəşəri 

aqibətə tarixi don geyindirmək Bəşəriyyətə 

xəyanətdir. İnsan azadlığının baş xətti fikrin və 

hüququn  azadlığıdır...  

    Burada önəmli bir məsələyə keçid etmək çox yerinə 

düşür: Qədim Türk runi yazı mətnlərindəki Azad şeir 

sistemi haradandır?..  Bu sistemə nə inkorporlaşan 

(amorf) dillərə aid Çin dilli, nə də “Hind-Avropa” 

dilləri hesab edilən qədim pəhləvi və hind-sanskrit 

dilli mətnlərində rast gəlinir. Ayrıca, Qədim Türk runi 

mətnlərində azad Türk sir xalqından, habelə bir irq 

kimi bəzən türklərin onların azadlığını təhdid edən dış 

güclərə qarşı Azadlıq savaşlarından da danışılır... Heç 

bir quldar imperiya tarixində yazılı mədəniyyətdə 



 

110 

paralel xətlərdə Köləlik altında olan xalqın 

ədəbiyyatından söz aşılmır, kölə “mədəniyyətində” 

belə bir Azadlıq mövzusuna rast gəlinmir. AZADLIĞın 

həyati və bədii ehtirası bu ruhu qoruya və yaşada bilən 

xalqların mənəvi gücünü ifadə edir. 

     Slavyan-Türk tarixində bu kimi qarşılıqlı mədəni 

zənginləşmə və birlik faktları Avrasiyaçılıqda baş 

ideoloji postulatdır. Qədim Türk verlibrinin məhz 

Avrasiya şeir sistemi kimi Qərb ədəbiyyatına qədər 

gedib çıxmasına Qərb modernizmi aspektindən izah 

yoxdur. Bizim kulturoloji baxışımızca, Qərbin tarixən 

kanonlaşdırdığı ideoloji-estetik  məcburiyyətlərin artıq  

XIX-XX əsrlərdən etibarən Azad şeir sistemi kimi bədii-

kanonik  Avrasiya Azadlıq (və ya liberalizm) tarixi 

təcrübəsi ilə əvəzlənməsi  heç bir xüsusi və əlahiddə 

modernizmin məhsulu deyil,  Avrasiya poetik 

cisteminin və Azadlıq ruhunun yeni fəlsəfi-estetik 

zəfər yürüşü idi.   

    Azad şeir şəklini, bildiyim qədəri, daha cox, Qərbçilik 

(vesternizasiya) təmayülü kimi qəbul edən  bəzi 

Türkiyə  alimlərinin səhvlərini də  xüsusi qeyd etmək 

yerinə düşərdi. Əminliklə deyərdim ki, bu ölkədə 

çağdaş Türkiyə verlibrinin  əsasını ölməz qazi, Türkiyə 

Respublikasının yaradıcısı dahi M.K.Atatürkün 

türkləşdirmə siyasi xəttindən ibarət hesab etmək 

daha məntiqidir. Bu mənada, Atatürkü Yeni 
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Avrasiyaçılığın baş ideoloqu kimi də görmək olar. 

Çağdaş modern türk şeiri indiki yüksək səviyyəsinə 

görə qazi Mustafa paşa Kamal Atatürkə daha çox 

borcludur... Burada Nazim Hikmət faktorundan da 

danışmaq lazım gəlir. XX əsrin Uolt Uitmeni sayılan 

Nazim Hikmət ilə əsrin dahi Respublikaçı siyasi 

xadimi Prezident M.K.Atatürk arasındakı ziddiyyət 

yalnız siyasi-ideoloji xarakterli olmuşdur. Nazimlə 

Atatürk mübahisəsində estetik konflikt yoxdur. Bunun 

bariz sübutu Türkiyədə sonrakı ədəbi inkişafın əsas 

istiqamətinin N.Hikmətin Azad şeir yolu olmasıdır. 

Yeni Türkiyə şeir sənəti bu cümhuriyyətin İstiqlal 

himnini yazmış Mehmet Akif Ərsoyun klassik şeir 

yolunu deyil, əksəriyyətlə Nazimin yolunu getdi... Bu, 

N.Hikmətdən daha artıq Atatürkün qələbəsi idi.  

     Məsələyə hansı aspektdən, modernizm, yaxud 

Avrasiya azadlıq ruhundan baxılmasından asılı 

olmayaraq, Azad şeirin poetikasının tədqiqi bu gün 

olduqca aktual əhəmiyyət kəsb edir. Lakin açıq etiraf 

edirəm ki, məni bu mövzunun daha çox məhz 

Ümumavrasiya mahiyyəti cəlb edir.Əsas amacımız 

Verlibrin Qədim Türk və Slavyan  şeir vəzni kimi tarixi 

doğuşunun bir təsadüf deyil, I Minilliyə bir Türk-slav 

(Avrasiya) mügdəsi kimi daxil olduğuna diqqəti 

çəkməkdən ibarətdir. Turan-Çin qarşıdurması ilə 

Türklük cahana ilk ümumbəşəri tarixi təhlükənin 
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episentrini göstərmiş oldu. Bu yazılı mətnlərin Daş 

üzərində kitablaşması türklərin gözlənilən tarixi  

“geosiyasi yanğınlar” qarşısında öz ümumbəşəri 

Azadlıq ruhunu mənəvi müqavimət gücünə qoruyub 

saxlamaq inadı idi.  

     Bəşər sivilizasiyasının tarixində ilk inqilabi mərhələ 
Daş əsri ilə bağlıdır. Bu gün Məkkənin Qara Daşına 
edilən dini inancın da mahiyyətində, məncə, İnsanlıq 
yaddaşının Daş dövrünə ehtiramın müəyyən izləri 
yaşamaqdadır. 
     Bu gün bütün dünyada ədəbi prosesin ümumi 

inkişaf istiqaməti aydın göstərir ki, şeir yaradıcılığı 

sahəsində vəzn nöqteyi-nəzərindən əsas xətt 

Verlibrdir. Verlibr poetikasının (o cümlədən, ümumi 

Azad şeir poetikası kimi  Verlibristikanın) yaradılmasını 

bütün Avrasiya geoməkanı üçün buna görə də ən 

prioritet filoloji elmi istiqamət hesab etdik. 

    Verlibrin kanonik tələblərində politonizm, strofik 

çoxseçimlik, ritmik çoxrənglik, geniş  fikri pülarizm 

olduğu üçün onun bütün dillər üzrə istisnasız bir 

mənəvi yürüşü hiss edilməkdədir. Əlbəttə, burada bir 

xüsusi məsələyə aydınlıq gətirmək istərdim. Müasir 

verlibri Qədim Türk şeirinin arxaik təzahürü saymaq 

olarmı? Əsla! Çünki klassik Əruz şeirində yazılmış hər 

bir milli ədəbiyyatı xeyli dərəcədə həmin xalqın öz yeni 

milli mədəniyyət faktı kimi qəbul etmək və elə məhz 

həmin mövqedən də müasir verlibrə yanaşmaq 
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lazımdır. Bu mənada, akademik M.C.Cəfərovun   hələ 

1955-ci ildə yazdığı “Şeirimizin dili və vəzni haqqında” 

adlı məqaləsindəki aşağıdakı fikri tamamilə doğrudur: 

“Sərbəst şeir xüsusi poetik bir forma kimi, mükəmməl 

müasir şəkli etibarilə tamamilə yeni bir şeir 

formasıdır” (M.C.Cəfərov. Füzuli düşünür. 

Azər.Uşaq.Gənc.Nəşr., Bakı, 1959, səh.207). 

Göründüyü kimi, Azad şeirin “müasir şəkli etibarilə” 

alim haqlıdır, lakin qədim şəkli etibarilə haqlı deyil. 

Çünki bu şeirin tarixi-genoloji xəritəsi onu Ümumtürk 

mənəvi dünyasına, daha dürüst desək, Ümumavrasiya 

Azadlıq mədəniyyətinə aparıb çıxarır. Hörmətli 

akademik elə bunu nəzərdə tutaraq, üstüörtülü işarə 

ilə  Azərbaycan verlibrinin “ən yaxşı poetik ənənələrə 

əsaslanmasını və onun üzərində inkişaf etməsini” də 

xüsusi qeyd etmişdir (yenə orada: səh.216).  

Azərbaycan alimi, akademik Məmməd Arifin verlibr 

sənətinə münasibəti də maraq doğurur: “Sərbəst 

yazmaq işi asanlaşdırmaq üçün deyildir; əksinə, böyük 

sənət yolunda yeni axtarış olan bu vasitə şeirin bədii 

imkanlarını, ictimai və bədii təsir qüvvəsini artırmaq 

üçündür”(Məmməd Arif. Seç. əsərləri, 3 cilddə, I cild,  

EA nəşriyyatı, Bakı, 1967, səh.813). Əlbəttə, M.Arif ilə 

də verlibrə tarixi münasibətdə“böyük sənət yolunda 

yeni axtarış olan bu vasitə” ifadəsi üçün həmfikir 

deyilik. Bununla belə, “sərbəst yazmaq işi 
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asanlaşdırmaq üçün deyildir” deməkdə hörmətli 

akademik tamamilə haqlıdır. 

     Burada daha bir ənənə xəzinəsindən söz açmaq 

lazım gəlir. Bu məxəz Azəərbaycan verlibri üçün 

Azərbaycan folkloru hesab edilə bilər. Folklarumuzda 

kifayət qədəri azad  şeir xüsusiyyətlərinə malik 

kanonik şeir nümunələri vardır. XX əsr Azərbaycan 

verlibrinin korifeyi Rəsul Rza “Kanonları 

pozaraq...”məqaləsində yazırdı: “Azərbaycan 

poeziyasında sərbəst şeirin tarixi qədimdir. Bu şeirin 

ayrı-ayrı nümunələrinə“Kitabi-Dədə Qorqud”da rast 

gəlirik. Ölçülü, qafiyəli şeirin, yaxud bu 

xüsusiyyətlərdən məhrum şeirin daha əvvəl 

yarandığını demək çətindir. Bu, dərin elmi-tədqiqat 

tələb edən bir sahədir ”(Rəsul Rza. Seçilmiş əsərləri. 

4 cilddə, IV cild, Azərnəşr, Bakı, 1974, səh. 485). 

     Dahi şairimizin əski türk şeirinin məşhur 

tədqiqatçıları- Stebleva, Jirmunski, Korş və b.-dan 

xəbərsiz olmadığına əminik. Lakin bu akademik 

tədqiqatlarda da xeyli qüsurlara yol verildiyi 

məlumdur. Məsələn, F.E.Korş əski türk şeirini “sillabik-

tonik”, İ.V.Stebleva “tonik-temporal”, V.M.Jirmunski 

isə “ritmik-sintaktik paralelist” şeir adlandırmışdır. 

    F.E.Korş ilə İ.V.Steblevanın definisiyasını (şərhini) 

əski türk şeirinin  dil xüsusiyyətlərinə qeyri-müqabil 

hesab edirik. Zənnimizcə, akademik Jirmunski daha 
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düzgün mövqedən çıxış edib. Yaxşı haldır ki, 

Azərbaycan alimi professor Kamil Vəli Nərimanoğlu da 

Jirmunskinin bu mövqeyni dəstəkləməklə, 

ölməz“Kitabi-Dədə Qorqud”umuzun linqvopoetikasını 

düzgün elmi əsasla hazırlamışdır. 

     İstər VI-VIII əsrlər Orxon-Yenisey abidələrimizin 

poeziyası, istərsə də “Kitabi-Dədə Qorqud”umuzun 

Azad şeir nümunələri, de-fakto, onalara nə sillabik 

(heca), nə də tonik şeir kanonlarının tələblərindən 

yanaşmağa heç bir əsas vermir. Əski türk şeirinə Antik 

şeir vəzninin yamb  və anapestlərindən çıxış edərək 

nəzər yetirmək cəhdləri də tamamilə absurddur. Sözü 

gedən vəznlərin Ümumtürk dillərinə aid 

xüsusiyyətlərlə heç bir uyğunluğu yoxdur deyə 

bilmərik. Deyək ki, heca vəzninin XIII əsrdən 

Azərbaycan şeirində qüvvətli bir mövqedən şifahi və 

yazılı ədəbiyyatımızda əsas Söz yiyəsi olması təsadüfi 

deyil. Dilimizin liqvopoetik potensialı sillabik şeir üçün 

münbit mühit olmuşdur. Lakin bunu tonik şeir üçün 

demək mümkün deyil. Çünki dilimizin vurğululuq 

potensialı tonik şeir üçün kifayət etmir. Əlbəttə, biz o 

mövqemizi dəyişmirik ki, vəzn-metrika komponentləri 

mahiyyətcə Dil hadisəsi deyil. Onların poeziyada 

tətbiqi bədii şərtilik xarakteri daşıyır. Lakin onların 

konkret bir dilə tətbiqindən danışarkən bunun Dilin 

daxili potensiyalına nə qədər uyum saxlayacağını da 



 

116 

gözə almaq lazım gəldiyini unutmamağın vacibliyini 

irəli sürürük. 

     V.M.Jurminskinin “Ritmik-sintaktik paralelizm əski 

türk xalq şeirinin əsası kimi”, “Türk qəhrəmanlıq 

eposu”, “Kitabi-Dədə Qorqud. Oğuz qəhrəmanlıq 

eposu” və s. dəyərli türkoloji əsərləri son dövr 

ədəbiyyatşünaslığında ən çox müraciət edilən 

mənbələrdəndir. Bu əsərlərə həm dilçilər, həm 

tarixçilər, həm də ədəbiyyat nəzəriyyəçiləri sıx-sıx 

müraciət edirlər. Dahi türkoloqun “ritmik-sintaktik 

paralelizmlər” nəzəriyyəsi nəinki Sovet 

türkologiyasının, hətta deyərdim ki, dünya 

filologiyasının ən yüksək zirvəsidir. Bu önəm verlibr 

sənətinin dünya poeziyasındakı çağdaş mövqeyi ilə 

bağlıdır. XX və qarşıdakı XXI əsrlərin postsənaye 

yönümlü inkişaf təmayülü ona işarət edir ki, XVI-XVII 

əsrlər Avropa intibahında ellinizm irsinin oynadığı rol 

önümüzdəki tarixi mərhələdə  artıq Ümumtürk-

Avrasiya azadlıq ruhuna tərk olunmaqdadır.  Türk 

ruhunun azadxahlığı, türk fikrinin plüralizmi, türk 

dünyasının kontinentallığı imkan verir ki, yeni 

postindistrual perspektivdə bəşəriyyət üçün növbəti 

Qlobalist mənəvi birliyin əsasını qoya bilsin. Bu birlik 

ümumbəşəri olduğu qədər Slavyan-Türk mənəvi 

ittifaqı kimi də bizə daha canlı görünür. Bu mənəvi-

canlı ruh, qəti qənaətimcə, əski Türk azad şeir 
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ruhundan qaynaqlanır. Görünür, ən görkəmli rus 

türkoloqlarının uzun illər ərzində  əsas tədqiqat sahəsi 

kimi Əski Türk Şeir xəzinəsini seçməsində əsl hikmət 

də onlardakı hansısa daxili öncəgörüm hissi olmuşdur. 

Bu birliyin yaranma  gücünün qarşıdakı labüd hər cür 

şovinistik-millətçi və ideoloji irtica qüvvəsinin tarixi 

müqavimətindən daha güclü olacağını zənn edirəm. 

Çünki bəşər tarixinin tərəqqi yolu bütün 

mərhələlərində yalnız Azadlıq xarakteri daşımışdır və 

daşımaqdadır... 

    Azad şeir poetikası tarixində görkəmli Sovet 

türkoloqu İ.V.Steblevanın da xüsusi rolu olmuşdur. 

Steblevanın əski türk şeirində alleterasiyanın 

əhəmiyyəti ilə bağlı əhəmiyyətli fikirləri əvəzsizdir.  O, 

XI əsrin  şeir formalarının elmi araşdırarmasını 

apararkən haqlı olaraq yazırdı:“Qədim türk şeiri 

alliterasiyalı idi. Tonik-temporal (?!.-N.F.)  bölgünün 

iktinə  (və ya heca qruplaşmasının əvvəlinə) düşdükdə, 

şeirin əvvəlindəki alliterasiya ritmik və kompozisiyonal 

funksiya daşıyır. Bənd daxilində alliterasiya olunan 

bölgü istənilən cərgə ilə yerləşdirilə bilər: bir-birinin 

ardınca, sətrin əvvəlində və ya axırında, yaxud ayrı-ayrı 

sətirlərdə.”(İ.V.Stebleva. XI əsrdə türk poetik 

formalarının inkişafı. Nauka. Moskva, 1971, səh. 88). 

Məlumdur ki, türkdilli poeziyada Əruzun tətbiqi  və 

təşəkkülü  ilk olaraq, Yusif Balasaqunlunun (1017-
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1077) “Kutadqu bilik”poemasından başlanğıc götürür. 

Bu keçid prosesini nəzərə alaraq, İ.V.Stebleva yazır: 

“Strofik alliterasiya “Kutadqu bilik”də də mövcuddur. 

Poemanın əsas hissəsi  beytlə yazılıb, lakin misraların 

əvvəli tez-tez alliterasiya edildiyindən, bu, 

Y.Balasaqunlunun başlanğıc qafiyəsinə can atdığını 

söyləməyə imkan verir.”(Y.Balasaqunlu. Göst. əsər. 

Səh. 91). Türk “Şahnamə”si sayılan bu əsər 

Ə.Firdovsinin işlətdiyi Əruzun döyüş bəhri Mütaqarib 

ilə yazılmışdır. Əlbəttə, bu  əruzda yazılmış ilk türkdilli 

poemada əski türk şeir ünsürlərinin belə sıx nəzərə 

çarpması Ümumtürk poeziya tarixində Azad şeir 

sisteminin uzunillik ənənələrinə bağlı hadisədir. 

   İ.V.Stebleva “Əski türk ədəbiyyatının poetikası və 

onun erkən klassik mərhələyə transformasiyası” 

əsərində yazır: “Yusif Balasaqunlunun erkən klassik 

türk poeziyasına aid olan “Kutdqu bilik” poeması və 

Mahmud əl-Kaşqarinin “Divani lüğət it-türk” 

əsərindəki şeirlər türkdilli poeziyada əsl qafiyənin 

ənənəvi inkişaf yolunu göstərir.”(İ.V.Stebleva. Göst. 

əsər. Nauka, Moskva, 1976, səh. 154). 

    İ.V.Stebleva “VI-VIII əsrlərdə türklərin 

poeziyası”(Nauka, Moskva, 1965, ) əsərindən nümunə 

gətirdiyi “Kiçik Gültəkin” abidəsindən bir parçanın 

sxemini belə tərtib etmişdir:     
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                              1.Tenri tek tenride bolmuş  

                              2.Türk bilge kağan bu odke olurtım. 

                              3.Sabımın tüketi eşidğil, 

                              4.Ulayu iniyüqünim oğlanğm 

                              5.biriki oğuşım budunum. 

                              6.biriye şad-apıt beqler. 

                              7.yıraya tarkat buyuruk beqler. 

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

           Həmin parçanın sxeminə fikir verək: 

-----------------------------------------------------------------------

----------------------------------- 

Sətirlərin sırası         Hecaların sayı                                                    

Vurğuların sayı 

-----------------------------------------------------------------------

------------------------------------ 

1.                                    8                                                                     3 

2.                                  11                                                                     4 

3.                                    9                                                                     3 

4.                                  11                                                                     4 

5.                                    9                                                                     3 

6.                                    8                                                                     3 

7.                                  10                                                                     4 

-----------------------------------------------------------------------

-------------------------------------- 

   (Göst. əsər. Səh. 14) 
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Sxemdən göründüyü kimi, əski türk şeirinə Antik vəzn 

kriteriyalarından yanaşılmışdır. Buradakı    yamb  və 

anapestlər  misralara sillabik-tonik interpretasiya üçün 

süni şəkildə tətbiq edilmişdir. De-fakto, əski türk 

şeirində sillabik-tonik interpretasiya üçün əsas ola 

biləcək nə antik heca proporsiyası, nə də vurğu 

tənasübü mövcuddur.  Antik vəznin metrik-ritmik 

kanonlarının ümumən türkdilli poeziyaya tətbiqi dilin 

daxili ahəng sistemi  baxımından imkansızdır.  

Göründüyü kimi, Stebleva əski türk Azad şeir 

sisteminin xüsusi xarakterini, xüsusi kvantativ 

mahiyyətini qəbul etmək istəmədiyi üçün (bəlkə də, 

cəsarəti çatmadığından) fərqli şeir ölçülərini bir-birinə 

qarışdırmağa məcbur olmuşdur. 

    Orxon-Yenisey abidələrinin şeir misralarının metrik-

ritmik konstruksiyaları aydın göstərir ki, onlarda nə 

heca, nə də tonik orta kəmiyyət hədləri var. Bu da 

Steblevanın əski türk şeirininin vəzni-metrik 

mahiyyətini düzgün başa düşmədiyini göstərir. Türk 

runi ədəbiyyatında Atlı bir xalqın azadlıq ruhu ilə 

həmahəng bir maddi və estetik harmoniya hökm 

sürür. Azad şeirin türk ruhunun azad ifadəsi kimi tarixə 

yoldaşlıq etdiyinə şübhə ola bilməz. Bu verlibrin daxili 

ritmik kompozisiyası uzun illərin Azadlıq mühiti içində 



 

121 

formalaşan ümumtürk dil ahənginin etno-psixoloji 

xüsusiyyətlərindən doğmuşdur.  Bu şeir sisteminin 

XIX–XX əsrlərdən etibarən böyük Türk (Osmanlı, 

Qacar, Babur...) imperatorluqlarının dağılması ilə 

bütün dünya xalqlarının aparıcı poeziya sisteminə 

çevrilməsi, bir bədii-fikri intibah hərəkatı kimi 

formalaşması təsadüfi deyil. Türk dünyası öz 

imperatorluqlarını tarixin arxivinə yollamaqla  

ümumbəşəri Azadlıq yürüşünün daha bir mənəvi 

zirvəsinə imza ataraq, III Minilliyin  Yol xəritəsini 

yaratmış oldu. Bəzi tarixçilərin səhv mülahizəsinə görə 

guya Türk xalqları öz İmperiyalarını digər Güclər 

qarşısında qoruyub saxlaya bilməmişlər. Bu tamamilə 

axmaq bir mühakimədir. Heç şübhəmiz yoxdur ki, Türk 

dünyası XX əsrdən etibarən imperializmin tarixi 

perspektivsizliyini bütün dünya xalqlarından daha 

qabaq hiss etmiş, onlara tarixi məsuliyyətlə 

yanaşmamış, öz imperiyası kimi qoruyub saxlamaqdan 

könüllü və elliklə imtina etmişdir.  Bu, Türkün özündın 

şox özgələri üçün yaşayan ”milli” imperiyaları və 

imperatorlarını qorumaqdan tamamilə vaz keçməsinin 

tarixi izahıdır. Bu imperiyalar əksəriyyətlə türk milli 

dilini, milli şüurunu və türk milli məktəbini əsrlərcə 

sıxışdırıb, geri saldılar... O mənada, 

Məhəmmmədəmin Rəsulzadə və Mustafa Kamal 

Atatürkün öz milləti qarşısında tarixi haqqı vardır. 
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     XX əsrdən etibarən Respublikanizm yeni türk 

ruhunun əsl ifadəsi oldu. (Türk dünyasında bu 

mənəviyyata gerçək imzasını atan İLK xalqın  

Azərbaycan türkləri olduğunu xüsusi qeyd etməyi 

lazım bilirik). 

     Verlibr barədə xarici ölkələrin bəzi filoloqları 

arasında  da ikili yanaşmaya rast gəlinir. 60-70-ci illərin 

İran filologiyası buna bariz nümunədir. Belə ki, 

Azərbaycan alimi Böyükağa Hüseynov bu yanlış 

fikirlərə aşağıdakı düzgün mövqeyini belə ifadə edir: 

“Yeni mütərəqqi məzmunun meydana çıxması, ictimai 

mövzunun geniş inkişaf etməsi kimi mühüm amilin 

yeni poeziyanın yaradılmasındakı həlledici rolunu 

nəzərə almamaq və  qəbul etməmək Salesi (Mehdi 

Əxəvan Sales-N.F.) belə sadəlövh nəticəyə gətirib 

çıxarır ki, guya yeni şeirin yeniliyinin əsasını, onun 

İslamdan əvvəlki pak və səfalı şeir dövrlərinə 

qayıtması”təşkil edir: ”... Bugünkü şeir bədii ləzzətə 

deyil, olsa-olsa ancaq şeirin qəlizlik və sadəliyi 

ləzzətinə malikdir, yəni o, İslamdan qabaqkı İranın pak 

və səfalı şeir dövrlərinə, Ərəb üsullarından əvvəlki 

dövrə qayıtmışdır”(Böyükağa Hüseyov. “XX əsr fars 

şeirində ənənə və novatorluq”kitabı, Elm, Bakı, 1975, 

səh. 143). Burada yanlış olan odur ki, İslamdan əvvəlki 

Qədim Fars şeiri heç vaxt verlibr şeiri olmamışdır. Fars 

şeiri bütün əski Tarixi ərzində kanonik xarakter 
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daşımışdır. Odur ki, qədim fars sillabik şeirini azad şeir 

sisteminə bağlamaq əsla elmi deyildir. Burada onu da 

vurğulamaq istəyirəm ki, mənim Poeziya metrləri ilə 

xalqların tarixi taleyi arasındakı  qarşılıqlı bağlılığa dair 

Azad şeir haqqında fəlsəfi nəzəriyyəm öz gücündə 

qalır. Quldarlıq imperiyalarını yaşamış qədim Fars 

cəmiyyətində qeyri-kanonik şeir metrilkasının mövcud 

olmasına tarixi şərait yox idi. Lakin bu o demək deyil 

ki, xalqların yenilik üzərində inhisar hüququ vardır. XX-

XXI əsr farsdilli poeziyada azad şeirin kifayət qədər 

nüfuzlu və o cümlədən yeni gənc nümayəndələri 

meydana çıxmışlar: Nüma Yuşiç, Firidun Müşiri, Jalə 

İsfahani, Fürux Fərruxzadə, Söhrab Sipehri, Huşəng 

İbtihac Sayə, Mehdi Əxəvani, Nüsrət Rəhmani, 

Mənuçöhr Atəşi, Qeysər Əminpur və b.  Bu faqktın 

qədim fars şeirinə aidiyyəti yoxdur. Çünki masir 

farsdilli poeziyada verlibrizasiya yeni cərəyandır. 

   Əlbəttə, əski türk azad şeir ənənəsindən danışarkın, 

bizi də eyni qınağa çəkə bilərlər ki, onun mədəni irsi 

ilə milli Əruz və Heca vəznli ədəbiyyatımız arasında 

uzun zaman ərzində fasilə və kəsinti dövrü vardır. 

Lakin bizim fərqli mövqeyimiz ortadadır: bu gün əski 

türk şeirinin vəzni Ümumavrasiya (ümumtürk-

ümumslavyan) tarixi Azadlıq ruhunun bir hissəsi 

olaraq maraqlıdır. Bu azad poetik  düşüncə sistemi 

yalnız öz əsrinin və öz tarixi coğrafiyasının  hüdudları 
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içində qapanmış halda deyil. O, milli 

ədəbiyyatımızdakanonik şeirlər ənənəsi  yaranana  

qədər mükəmməl bədii sistem təşkil etmiş, onların 

məzmun-forma resursları müasir dünya Türklüyünün 

və Slavların (o cümlədən, çağdaş dünya 

ədəbiyyatının) çağdaşmənəvi təlabatlarını ödəməyə 

həmişə qabil olmuşdur. Hər bir ictimai İnkişaf bir 

xəttlidir. Axan suya ikinci dəfə girilə bilməz... Lakin 

ruh tarixdən yuxarıdır. 

     Azadlıq eşqinin məzmununda tarixilik yoxdur. 

Mənəviyyat siyasi xarakter daşımır. Onun bir 

məzmunu var: hümanizm. İnsanın vicdani səsi kimi o 

da zamanında ya dinir, ya da SUSUR. 

   Əski türk şeirində qövmi, milli-etnik Azadlığın 

cəmiyyət içində hamı tərəfindən eyni qəbul edildiyini 

düşünmək sadəlövhlikdir. Burada da öz şəxsi 

hökmranlıq istəyini başqalarına Azadlıq kimi 

tanıtmağa çalışanlar az deyil. Lakin bu leytmotiv xətt 

deyil. Bu cür tiplər Orxon-Yenisey eposunda epizodik 

xarakterlidir. Onlar məhv olan zümrələr içindədir... 

Demək istəyirəm ki, əski türk şeirinin poetikası nə 

qədər mükəmməl olursa olsun, onun mənəvi gücü 

Avrasiya superernik azadlıq ruhunu daşımasındadır. 

Əsla formal cəhətlərində deyil. 

   Fars alimi cənab Salesin iddeasınca guya azad şeir 

öz forma yenliyi ilə fars xalqını “İslamdan əvvəlki pak 
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və səfalı dövrə”qaytara bilmişdir. Bu, vulqar 

yanaşmadır. Əvvəla, Sasani İranını İslam 

cəmiyyətindən daha “pak və səfalı” saymağın özü ən 

uyğunsuz ifadədir. İslam quldarlığa ən ağır zərbə 

vurmuş hərakatdır. Sasani İranı isə bir quldarlıq 

imperiyasından başqası deyildi... Bu da məsələnin 

ikinci tərəfidir. 

     Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında verlibr 

poetikasının terminoloji aparatı, əsasən, rus 

filologiyası terminləri üzrə qurulmuşdur. Bu mənada, 

Azad şeirin bütün nəzəri problemləri də rus filoloji 

elminin prinsiplərinə tabe tutulduğundan xeyli 

ziddiyyətlər ortaya çıxmışdır. Tədqiqat işində 

Azərbaycan verlibri əsas götürüldüyündən digər 

xalqların ədəbi nümunələrinə yalnız müüqayisə 

baxımından yanaşılmışdır. Bu zaman bir çox 

problemlərin elmi-nəzəri həllində milli 

ədəbiyyatşünaslığın mövqeyi üstün götürülmüşdür. 

Məsələn, rus şeirşünaslığı rus dilinin və poetikasının 

əsaslarını nəzərə alaraq, şeir nəzəriyyəsində bizim milli 

baxışlarımıza uyğun olmayan  vəzn, növ və janr 

xüsusiyyətləri ortaya çıxarmışlar. Ənənəvi poeziyaya 

alternativ olaraq, yeni azad şeirin bu xüsusiyyətlərini 

müxtəlif metrik və  ya pitmoloji qruplara ayırmış, 

çeşidli şeir “növləri” yaratmışlar: ağ şeir, qafiyəsiz 

şeir, verlibr,  azad şeir (volnıy yamb),  bekara şeir 
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(xolostıye stixi), rifmoid, nəsrdə şeir, monorim, əlifba 

şeiri, eksperimental şeir (ekzotik şeir), akrostik şeir, 

mesostix, telestix, labrint şeir, pantorim, tavtoqram, 

anatsikl, revers, ropalistik şeir, fiqur şeiri, sonsuz şeir, 

burume, şarada, palindromon, qeteroqram və s. 

Bütün bu cür differens halların hamısını vəzn 

xüsusiyyətli fenomen hesab etsək, onda gərək metrik 

ölçülərin sayını beşdən 1000-ə qaldırmış olaq.  

Əlbəttə, bu çox gülməli olardı... Lakin elmi nəzəriyyə 

ilk növbədə bədii təcrübədə yaranmış fərdi 

xüsusiyyətlərdəki ən ümumi halları nəzərə almalıdır. 

Biz bu terminoloji bataqlıqdan Azərbaycan 

verlibrşünaslığını kənara çıxarmaqda daha böyük 

fayda görürük. “Azad şeir” termini bütün digər milli və 

qeyri-milli istilahlardan daha ümumləşdirici və elmi 

mahiyyət daşıyır. Odur ki, bu terminin bütün sərbəst 

ünsürlü poeziya yeniliklərində əsas anlayış kimi qəbul 

edib, onu Azərbaycan verlibrşünaslığının kateqorial 

termini götürdük. Azad şeir poetikasının bütün 

tədqiqat məqsəd və vəzifələrini beynəlmiləl “verlibr”,  

milli “azad şeir”terminlərinin tətbiq sahəsinə daxil 

etdik. 

     Nümunə plaraq deyim ki,  istedadlı Azərbaycan 

şairi, çağdaş verlibrin əvəzsiz ustadı Fikrət Sadığın 

miniatür ölçülü, dərin məzmunlu poeziyasından bir 

misal gətirmək istərədim. Fikrət müəllim verlibrə Sabir 
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nəfəsi gətirmiş ilk şairdir. Verlibr satirası F.Sadıq 

yaradıcılığı ilə bağlıdır. F.Sadığın lirikası satirası qədər 

Vətəndaşlıq ruhu ilə zəngindir. Bu, xüsusi tədqiqat 

mövzusudur.  

   Lakin burada şairin bir Elegiyasını nəzərinizə 

çatdırıram. Bu şeir bir məzar üstündən oxunmuş xalq 

deyiminin təsiri ilə qələmə alınmışdır. F.Sadıq bu 

ifadəni qərib baş daşı üzərindən götürüb, könül 

sızıldadan epitafiyaya çevirmişdir. “Gülüş İmran 

qızı”adlı bir körpənin məzar üstü yazısı“Biri vardı, biri 

yoxdu...”ifadəsindən ibarətdir. Şair yarımçıq qalan 

körpə həyatı ilə  bitib tükənməyən Nağıllar aləmi 

arasında çox uğurlu poetik assosiasiya yaratmışdır: 

                                         “Biri vardı, biri yoxdu...” 

                                            Bu nağılı kim bilir?! 

 Bu sözləri bir baş daşında oxudum,  

                                           Dondum yerimdəcə. 

                                          “Biri vardı, biri yoxdu...” 

                                            Lenti qırılmış uşaq filmi, 

                                            Budağında sınmış qönçə. 

 

                                            Biri vardı, biri yoxdu. 

                                            Yuxulu qara mərmərdə yanıqlı fəryad, 

                                            Daş beşikdə ana laylası. 

                                          “Biri vardı” ilə başlayırı həyat, 

                                          “Biri yoxdu” ilə bitir mənası. 
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                                          “Biri vardı, biri yoxdu...” 

                                             İlk dəfədir bu sözlər  

                                                                 belə soyuqdur. 

                                             Daşa yazılmış göz yaşıdır 

                                             Uyu, nağıl yaşlı yavru! 

                                             Torpağın qu tükü olsun. 

                                             Onsuz da bu dünyada hamını 

                                           “Biri vardı, biri yoxdu”yaşadır. 
             (Fikrət Sadıq. Yerdən göyə ümid. Yazıçı. Bakı,  

            1981, səh. 69-70) 

    Bu şeirdə bədii reallıq məzmunu ritmik-sintaktik 

paralelizmlərlə cümlə, cümlədaxili və bənd-mətn 

konfiqurasiyaları kimi tərtib edilərək, əsl sənətkar 

ustalığı nəticəsində “biri vardı, biri yoxdu”ilə folklor-

nağıl aləminə assosiativ müncər edilmişdir. Şeir-

epitafiyanın mərsiyə ruhu sətiraltı fəlsəfi mənaya 

qarışaraq, bədii uşaq nağılını böyüklər üçün də acı bir 

həyat gerçəkliyinə çevirmişdir. Odur ki, F.Sadığın bu 

verlibr nümunəsi həzinliyi ilə bir ana oxşaması qədər 

təsirli görünür. Şeirdə hər bir misra əlahiddə bir 

mənzərə cızır, bir məna yükünü daşıyır. Lakin bütün bu 

müxtəlifliklər verlibrin poetik bütövliyinə əsla xələl 

gətirmir. Əksinə bədii mənaya əlavə ekspressiv güc 

verir.  

    Biz heç vaxt AZADLIQ  ruhunun bu  qədər 

mükəmməl ifadəsini V-VIII əsrlərin maddi nailiyyəti 
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sayılan Yenisey-Orxan bitikləri ilə məhdudlaşdıra 

bilmərik. Əminəm ki, İssık yazıları özündən daha irəli 

gələn bir mədəniyyətin davamı idi. Bu, Qədim 

Yunaıstanın Yeddi müdrikləri arasına İskit (Sak) 

filosofu Anakarın haradan , hansı mədəniyyət 

mühitindən gəlib düşdüyünə aydın işarədir. 

    Bir cəmiyyətin  müdrikliyə, biliyə, ədalət və qövmi 

Mənlik şüuruna  malik olmadan belə düşüncənin 

sahibi olması imkansızdır: 

                             56.  ... Nan yerdə ki kağanlığ bodunka  

                             57.  bintəgi bar ersər, nə bunu bar ertəçi ermis. 

                             58. Türk bilgə kağan ilinə bitidim ben bilgə Tonyukuk. 

 

                    Çağdaş dilə çevirməsi: 

                             56. Hər hansı yerdə ki xaqanlı xalqa 

                             57.  başçı   bir avara (-başıpozuq)  olarsa, (o xalqın) o 

qədər də 

                                     dərdi-bəlası olar.   

                             58.  Türk müdrik xaqan elim üçün yazdırdım, mən- 

müdrik Tonyukuk.    

   (Tonyukuk abidəsi. 716-cı il, II Daş kitabə. Şərq tərəfin 

yazısından). 

    Bu üç misrada doqquz yerdə “b”səsinə rast gəlirik. 

Ben (mən) sözünün baş hərfi kimi MƏNLİK ruhunun 

təsdiqinin qabarıq bədii təsvirini üzə çıxaran bu poetik 

vasitədə dərin ictimai şüurun ifadəsi görünür. 58-ci 
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misrada oxuyuruq: “Türk bilgə kağan ilinə bitidim ben 

bilgə Tonyukuk.” Burada iki əvvəlki incə ahəngli 

sözdən sonra qalın hecalı “kağan”leksemi işlənmişdir. 

Ardınca yenə də dörd incə hecalı sözdən sonra qalın 

hecalı beşinci olaraq“Tonyukuk” sözü gəlmişdir. 

Görüdüyü kimi, bu şeirin başlıca ritmik ünsürü 

sintaktik paralelizmlərlə bahəm, ondakı qalın və incə 

hecalı sözlərin özünəməxsus əvəzlənməsi nəticəsində 

meydana çıxan bədii harmoniyadır. Bu cür gözəl daxili 

ahəng yaradan bədii təsvir üsuluna ən yeni dövr 

Azərbaycan şeirində də sıx-sıx rast gəlinir. Məsələn, 

Məmməd Arazın aşağıdakı heca vəznli misrasına  

diqqət yetirək: 

  --   Dünya mənim, dünya sənin, dünya heç kimin. 

Üç dəfə təkrarlanan qalın hecalı “dünya” sözünün hər 

birindən sonra  incə hecalı sözlərin növbələşməsi 

misrada necə də gözəl ahəgdarlıq yaratmışdır. Bütün 

bu bədii təsvir və ifadə vasitələrində, heç şübhəsiz, 

qədim türk şeirinin dərin təsiri duyulmaqdadır. 

       Müasir verlibr təcrabəsi şairlərin bədii 

axtarışlarının çox geniş vüsət aldığını əyani əks etdirir. 

Belə ki, Bəxtiyar Vahabzadənin, İsa İsmayılzadənin, 

Ramiz Rövşənin yaradıcılığında Heca və Əruz rükünlü 

ritmik ünsürlərin strofik sabitliyi pozaraq, sərbəst şeir 

şəkli aldığını görürük. Bu şeirlərdə verlibr sözlərinin 

musiqiləşmiş diffuz səs axını deyil, differens  ritmik 
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qruplar sisteminə çevrildiyini görürük. Müasir 

Türkiyədə Nzaim Hikmətlə ənənəsi qoyulmuş bu cür 

şeir üsulunun yeni davamçılarının əsərlərninin daha 

çox Musiqi əsərlərinin söz mətnini təşkil etməsi hesab 

edirəm ki, daha çox bu üzdəndir. Azərbaycan 

musiqisində bu  yeri hələ də əksəriyyətlə Heca 

mətnləri tutur. Bu da, milli musiqimizin mətn 

arsenalında monotonluq yaradır.  Musiqimizin  kütləvi 

arenada  əcaib  “Üç badam, bir qoz”ritminin 

hüdudlarından  kənara çıxışını əngəlləyir. Dahi Üzeyir 

Hacıbəyli “Azərbaycan xalq musiqisisnin əsasları ” 

kitabında Azərbaycan musiqisində elmi baxışın 

güclənməsi üçün aydın şəkildə bildirirdi: “Dəstgahların  

qəzəlləri mütləq əruz vəzni ilə yazılmış şeir və qəzəllər 

olmalıdır... Əruzla  yazılmış qəzəlin vəzni dəstgahın 

musiqisi üçün dəxi vəzn məqamını tutur. ”Biz bu statı 

“Vahidiyəm Azərbaycanımın” ilk qəzəllər divanımızda 

da yazmışıq. (Bax, Göst. əsər, Bakı-2014, səh: 11). 

Müasir musiqi harmoniyasının geniş ritmik imkanları, 

çağdaş bəstəkarlıq tələbləri müasir Azad şeir 

poetikasının da dərindən araşdırılmasını 

musiqişünaslarımız üçün zəruri edir. Azərbaycan 

Səfiyəddin Urməvi (XIII əsr) kimi ölməz musiqi 

nəzəriyyəçilərinin vətənidir. Onun müasir musiqi 

sənəti  ahəngin 7 notunda da səslənməlidir. Azad 

şeirin polifonizmi çağdaş vokal janrların – kantata, 
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oratoriya, romans, mahnı- hamısın üçün əsl mənəvi 

məxəz ola bilər və olmalıdır. Məhz yeni poeziyanın yol 

yoldaşlığı ilə müasir musiqimizdə instrumental, 

simfonik və teatr janrlari  dövrün zövqünə və 

ictimaiqayələrə müvafiq inkişaf etdirilməlidir. 

    Ədəbiyyatımıza belə bir nəzəri-təcrübi münasibət 

sahəsində dahi ədibimiz və musiqişünasımız Üzeyir 

Hacıbəylinin xüsusi xidmətləri, bədii yaradıcı 

simasından əlavə dahi tədqiqatçı-alim kimi yorulmaz 

fəaliyyətləri də bu gün  hər birimiz üçün ölməz 

nümunə, əsl mənəvi məktəbdir.  Nə qədər acı etiraf 

olsa da, deməliyəm ki, çağdaş Türkiyə müsiqisində 

vokal oxunuşda  Sözün “səsi”musiqi alətinin səsini 

batıra bilir, müasir Azəri mahnısında isə əksinə olaraq, 

çox vaxt Sözdən ziyadə alətin çıxardığı səslər qulağı 

dəlir. Bunun əsas səbəbi Türkiyədə  çadaş mahnı 

mətnlərinin daha çox azad şeir nümunələri 

olmasından irəli gəlir. 

     Müəyyənləşdirdiyimiz bəzi mühüm  xüsusi cəhətlər 

vardır ki, onlar milli  verlibristikada şeirin vəzn və ritm 

xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirmək üçün bu gün ən   

vacib oriyentrlər ola bilər. Bunlar azad şeirin daxili 

ritmik sistemi, forma xüsusiyyəti, qafiyə sistemi, bədii 

məzmun cəhətləri, janrlaşma meyli və sairədən 

ibarətdir. Aşağıda bu cəhətləri nəzərə alaraq, Azad 
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şeirin milli ədəbiyyatşünaslığımız üçün ilk dəfə olaraq  

növ təsnifat sistemini təqdim edirik. 

  I. Azad şeirin zahiri forma-şəkil üzrə növləri: 
 1. Nəsr tərtibli növ. (Əsasən, Əski Türk və slavyan 
eposlarının poetik mətni,XIX əsrdən başlayaraq, Uolt 
Uitmenin, bir çox amerikalı şairlərin və çağdaş 
Türkiyə şairlərinin bəzilərinin yaradıcılığında 
təsadüfedilir. Ədəbiyyatımızda mənsur şeir, bəhri-
təvil, bəzi atalar sözləri və  60-   cı illər yazıçılarımızın 
bəzilərinin poetik nəsri bu növ verlibrist mətnlərə 
nümunə  sayıla  bilər ). 
  2. Dalğa tərtibli növ. (Rəsul Rzadan başlayaraq, 
Azərbaycan şeirində bu növ çox geniş yayılmışdır.) 
3. Həndəsi (kvadrat, kub və s.) tərtibli növ. (bu 
növün ilk yardıcısı şeirimizdə  Mikayıl Rəfili 
olmuşdur). 
4. Rəsm tərtibli növ. (bu forma şeirimizdə Ərəb 
əlifbasına aid xəttatlıqənənəsi kimi yaşamaqdadır). 
5. Qeyri-müəyyən tərtibli növ. 
 
 II. Verlibr ritminin leyt-ünsürü baxımından növləri: 

1. Azad heca təqtili növ. 
2. Azad əruz təfiləli növ. 
3.  Qarışıq ritmli növ. 
4.  Nəsr ritmli növ (mənsur şeir və s.) 
5.  Qafiyəli, qafiyəsiz  (disrifmik şeir, yəni ağ 

şeir)  və qarışıq qafiyəli növ. 
6.  Disstopik (təqti, bənd və s. daxili ritmik 

ünsürsüz)növ. 
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7. Fonik, leksik, sintaktik paralelist, strofik və 
ya seqmentiv ritm ünsürlərindən hər hansı 
birinin prioritetliyi üzrə növ. 

 
  III.   Verlibrin sırf məzmun xüsusiyyətli növləri: 

1. Lirik (tərənnüm) məzmunlu növ. 
2. Epik təsvir məzmunlu növ. 
3. Dramatik növ. 
4. Xüsusi təbiət təsvirli növ. 
5. Psixoloji növ.  
6. Fəlsəfi növ. 
7. Ədəbi cərəyan təmayüllü növ 

(sürrealist, abstraksionist, realist, 
avanqardist,  simvolist və s.). 

8. Məzmunsuz-mücərrəd növ. 
9.  Assosiativ növ. 

 
                IV. Verlibrin janr xüsusiyyətli növləri: 
                      1.   Şeir-verlibr. 
                      2.   Poema-verlibr. 
                      3.   Roman-verlibr. 
                      4.   Dramaturji verlibr. 
                      5.   Hekayə-verlibr. 
                      6.   Nəğmə-verlibr. 
                      7.   Traktat-verlibr. 
                      8.   Qarışıq janrlı verlibr. 
                      9.   Qeyri-müəyyən yanrlı verlibr.       
 
    V.  Tarixi verlibr növləri:   
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    1.  Əski Türk yazılı ədəbiyyatında verlibr (Orxon-
Yenisey şeiri,İssık şeiri,  Etrusk-Troya şeiri, Əski 
Slavyan eposu (İqor polku dastanı)və s.) 
2. Azərbaycan folklor verlibri. (“Kitabi-Dədə 
Qorqud”şeirləri və s.) 
 3. İltisaqi dil mətnli qədim abidələrin verlibr sistemli 
Sinkretik növü. 
 
  VI.  Modernist-estetik forma və məzmun təmayüllü 
verlibr növləri: 

1. Simvolist azad şeir. 

2. Futurist azad şeir. 

3. Sürrealist və dadaist azad şeir. 

4. Abstraksionist azad şeir. 

5. Sosrealist azad şeir. 

6. Ekzistensional azad şeir. 

7. İmajist azad şeir. 

8. Kubist azad şeir və s... 

 

      Azad şeirin dünya ədəbiyyatında hazırkı çağdaş 

mövqeyindən çıxış edərək, etiraf etmək lazım gəlir ki, 

Verlibr bədii  sistemi özünəməxsus  kanonik prinsipləri 

ilə ilk öncə daha çox Azad Avrasiya ruhunun liberal  

tələblərinə  tarixi cavab vermiş və o, məhz bu 

cəhətdən miladi tarixin ilk minilliyinin ilk orta çağından 

Türk ictimai şüurunun azadfikirli bədii ifadəsi üçün 

xüsusi  metrik kanona çevrilmişdir.  
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                           Türk oğuz bəgləri, bodun esidin:  

                           Ücə Tenri basmasar, 

                           Asra Yir təlinmeser 

                        türk bodun, ilinin, 

                        törünin  kim artadı?                               
                      Udaçı erti. Türk bodun, ögün! 
                  (Gül Tigin abidəsi.732-ci il. Bitik Taş həkk yazısı.  
                    Şərq tərəf. 22-ci abzas ) 
 

                            Və yaxud: 
 
    İltəris kağan, bilgə Tonyukuk kazğantuk üçün 
    Kapağan kağan, türk sir bodun yorıdukı... 
   Türk bilgə kağan türk sir bodunığ, 
   oğuz bodunığ igidü olurur. 
      (Tonyukuk abidəsi. 716-cı il, II Daş. 
    Şimal tərəfi, 61-62-ci sətirlər) 

     Mən bu şeir parçasının ritmini hələ  çox gənc olan 
bir şairin tamamilə başqa  sosial mövzuda qələmə 
aldığı aşağıdakı misralardan ayıra bilmirəm: 

 Kasıb komaların qadınlarının  
xəyalları yoxluqlarda, 
arzuları heçliklərdə, 
ümidləri olmazlarda var-gəl edir... 
 
Külək adamı sorğu-suala tutur, 
nimdaş paltonun deşiklərindən... 
Yağış qeyri-romantik tərzdə 
birbaşa ayaqqabının içinə yağır...  

(Ramil Əhməd. Kasıb komalardan qalxan tüstülər. Şeir vaxtı. 
Poeziya almanaxı. “Təhsil”Bakı-2013.Səh: 160). 
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İnsan üçün azadlıq kimi başa düşülən anlayışın sırf 
siyasi mənada olması zəruri deyil. Başlıc məsələ 
azadlığın necə duyulmasıdır. Azadlıq hüquqi aktdan 
ziyadə, hiss, duyğu olaraq qəbul edildikdə, daha 
möhtəşəm olur. Sanıram, öz kimliyinə maska 
taxmamış, özəlliyini xüsusi sosial bir qəlib içində 
gizləməmiş, vəzifə, məqam, rütbə çalarları ilə 
özgələşməmiş əsl səmimi lirik qəhrəmanın özgürlüyü 
hər cür konstitusyon azadlıqdan daha ucadır. Aşağıda 
müxtəlif iki şeirdən parçaları müqayisə edin: 

dörd dənə dörd 
4x6 fotoşəkil çəkdirdim... 
Hərəsində bəlli idi öz adım. 
Biri mən idim, 
Biri Əli, biri Alik, 
O birisini tanımadım... 

      (Alik. Kamakura.Vektor nəşrlər evi. Bakı-2011.  
     “4 dənə 4x4 fotoşəkil” şeiri. Səh: 61) 
 

     Yaxud: 
Yaşlandıq 
Köhnə konstitusiya-qanun məcəlləsi tək 
Ordudan təqaüdə çıxan hərbçilər kimi, 
Köhnəlmiş hərbi sursat, yararsız silah kimi 
Sazişlərdə qorxutma, çəkindirmə bəndi tək, 
Köhnə xütbələr kimi... 

   (Həsən əl-Mətruşi.“Yaşlanmış xəyallar” şeiri. Bədii tərcümələr və 
Ədəbi əlaqələr Mərkəzinin nəşri, Dünya ədəbiyyatı seriyası. №2, 
2016,Oman ədəbiyyatı. səh: 212) 

     Ramil Əhmədin şeir parçasında adi təhkiyə ilə 
“danışan” bir gəncin XXI əsrin elmi-texniki nailiyyətləri 
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“arasında” nəzərini çəkən ictimai vəziyyət: kasıblıq 
vəziyyətində yaşayan “xanımların” insanlıq dramı 
təsvir edilir. Həmin gəncə nə üçün Sergey Yesenin kimi 
yazmadığını sormaq nə qədər qəbahətdirsə, onun 
misralarına kimlərin isə qənaətlərinə görə “şeir” 
deməmək də eyni rəzalətdir. Poeziya nə sifariş 
sahəsidir, nə də “Qanunçuluq aktı”.  Digər iki gəncin 
Alik ilə Həsən əl-Mətruşinin poetik düşüncələrində isə 
adi bir insanın təbii azadlıqlara olan səmimi bağlantısı 
açıq-aşkar hiss edilir. Alik özünə qarşı ictimai 
“qanunların” necə görünmək tələbini unudub, ona 
özünün necə olduğunu danışır. Omanlı Həsən əl-
Mətruşi isə konstitusiyaların köhnəlib yararsız hala 
düşməsi üzündən onlara məhəl qoymadığını ifadə 
etmişdir. Qanunlar kimlər üçün silah, kimlər üçün də 
dəyişikliyə məruz qalan adi cəmiyyət prosesləridir... 
    Daha bir özgür şeir nümunəsini təqdim edirəm. 
Çağdaş farsdilli poeziyanın ən müqtədirlərindən 
sayılan Firidun Müşirinin “Sükut fəryadları” (tərcümə 
Məhəmməd Nurinindir) şeirinə diqqət yetirək: 

Səbrlə, təmkinlə və ağır-ağır 
dəniz oxuyurdu, dəniz yatırdı: 
“Yuxuda deyiləm, mən yatmamışam! 
Bataqlıq deyiləm mən, 
olsam da sakit, aram! 
Bir gün hayqırıb qırsam bu zənciri kökündən, 
Onda aydın olar ki, su deyiləm,  
                                                odam mən!” 

    (Dünya ədəbiyyatı seriyası, № 1 (08), Bakı-2016,  
    İran ədəbiyyatı. Bədii Tərcümə və Ədəbi əlaqələr 
     Mərkəzinin nəşri. Səh: 176 ) 
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Çağdaş insanın qəlbindəki hissləri 732-ci ilin Daş 
kitabəsi ilə müqayisə etmək fikrindən uzağam. Lakin 
demək istəyirəm ki, canlı İnsan qəlbinin döyündüyü 
yerlərdə həmişə lirika olub və olacaq.  Onun heç bir 
fərqi yoxdur: bu qəlb bir Xaqanınmı, ya sıradan bir adi 
adamın qəlbidir. Ən əsası odur ki, Göytürk 
xaqanlarının qəlbini dilləndirən milli istiqlal və 
hürriyyət lirikası ilə XXI əsr Cənubi və Şimali Azəri 
insanının qəlbindəki hürriyyət və azadlıq eşqi eyni  bir 
şeydir.  
     İstər 732-ci ildə  Bitik Taşa həkk edilmiş Gül Tigin 
abidəsindəki Azadlıq ruhu iləaşıb daşan  poetik 
fikirlərdə, istər günümüzdə “Kasıb komalardan qalxan 
tüstülər”ə şeir yazan adi bir Azəri gəncinin 
misralarında, istərsə dəİrandakı qardaşımızın “dənizi” 
atəşə görmək istəyən şairin özgür poeziyasında sanki 
XIX-XX əsrlərdəki klassik  Respublikanizmin“inqilabçı-
demokratik” ab-havası duyulur. Min ildən çox bizdən 
əvvəlki bir cəmiyyətdə Azadlığa bu qədər qövmi 
bağlılıq, bu qədər aşırı vətənpərvərlik və istiqlalçılıq 
haradandır?! Bu istiqlalçılıq və insan haqqına bağlılıq 
bizim ədəbiyyatımızadakı “irsi kodların”pozulmaz 
izləri deyilmi?!. Bunun cavabını yalnız Avrasiya 
insanının tarixi özəlliyində və köləliyə qarşı elliklə 
barışmazlığında görmək lazımdır. Klassik quldarlıq 
sistemlərini Avrasiya tarixinə müncər etmək bu 
xalqların azad keçmişinə ideoloji ləkə yaxmaqdır... 
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                                    I Fəsil 

                Azad şeir və vəzn problemi 

 
     Verlibrin vəzn problemi ətrafında fikrimi  ilk öncə 

Avrasiyanın XX əsr ən nəhəng ədəbiyyat 

nəzəriyyəçilərindən biri, görkəmli rus alimi, məşhur 

“Tarixi poetika” kitabının müəllifi  A.N.Veselovski ilə  

əsaslandırmaq  istərdim. Ölməz ədəbiyyatşünas 

“Tarixi poetika” (Leninqrad-1940, Qostlitizdat) 

əsərinin ilk fəslini “Qədim poeziyanın sinkretizmi və 

poetik növlərin differensiyasının başlanğıcı” 

adlandırmışdır. A.Veselovskiyə  görə, qədim ədəbiyyat 

əski sinkretik poeziyanın ilk başlanğıcı olaraq, kollektiv 

rəqs mahnılarından  qaynaqlanır. Kollektiv rəqs 

mahnıları olan xoreylərdə ilk ədəbi janrların bütün 

əsas ünsürləri – lirik, epik, dramatik olmaqla sinkretik 

halda birgə mövcud olmuşdur. Bunlar zamanla ayrılıb, 

müstəqil növlərə çevrilmiş, lakin heç vaxt bir-birindən 

tamamilə təcrid olunmamışlar. Çağımızdakı roman-

poemalar, lirik-epik balladalar, poetik pyeslər və s. 

kimi... Ədəbi növlərin janr müxtəlifliyi içində də 

onların hər birinə ayrı-ayrılıqda xas  olan  lirik, epik və 

ya dramatik xüsusiyyətlər həmişə  müəyyən izlərini 

qoruyub saxlaya bilmişdir. Sinkretik növdən ilk ayrılan 

ədəbi növ Lirikadır.  Aedlər (böyük həcmli süjet və 

mahnıların yaradıcıları və ifaçıları) və raspodlar (bu 



 

141 

süjet və mətnləri Baş qəhrəmanın və ya müəyyən bir 

Hadisənin ətrafında dövrəyə salan müğənnilər) nə 

qədər ciddi müqavimət göstərsələr də, tarixi Sinkretik 

növün müxtəlif ədəbi növlərə ayrılmasına əngəl ola 

bilmədilər. Xorun rəhbəri- Korifey mərasim 

nəğmələrinin ilk ifaçısı idi. Sonradan Aktyor da 

səhnəyə çıxdı və Korifey ilə sərbəst dialoqa girdi. Esxil 

ikinci, Sofokl üçüncü aktyoru səhnəyə çıxardı. Evripidin 

faciələrindən, Aristofanın komediyalarından etibarən 

artıq Xor bədii sənətdə, sinkretik keçmişdən gələn öz 

hegomoniyasını tamamilə itirdi... 

   Verlibrin daxili ahəng ünsürləri və metrik-ritmik 

ehtiyatları içində də sinkretik növün izləri yaşayır. 

Əslində, verlibr öz folklor şəkili etibarı ilə sinkretik 

janrlara daha çox bağlıdır. Azərbaycan folklorundakı 

əmək nəğmələri, bir çox mərasim nəğmələri , xalq 

mahnılıarının mətnləri və s. bu cəhətdən dediklərimizə 

əyani sübutdur.  

    Lirik şeirin Türk ictimai şüurundakı yerini miladdan 

öncə 119-cu ildə aşağıdakı misraları yazmış bir Hun 

şairinin Azadlıq ehtirası ilə dolu şeirində də görmək 

olar. Şeirin orjinalı əlimizdə olmadığından onun 

tərcüməsini təqdim edirəm: 

 

         Yençişan dağlarını itirdik, 

             Qadınlarımızın gözəlliyini aldılar. 
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              Sılanşan yaylasını itirdik, 

         Heyvanlarımızı bəsləyəcək yeri aldılar...  

 

     Hun adı ilə tarix meydanına ayaq atmış Türklərin Çin 

qaynaqlarından eşidilən bu qəmlə dolu elegiyasında 

Vətənin işğal altındakı dağları onun qadınlarının 

gözəlliyi ilə müqayisə edilmişdir. İstilaçının doğma bir 

hun yaylasına yiyələnməsi ilə Türk iqtisadi həyatın 

əsası olan heyvandarlığın məhvinə yol açıldığı 

göstərilmişdir. Bu misralar Türklərə  mali-iqtisadi xeyir 

vermək istəməməsi səbəbindən süd məhsulundan 

tamamilə imtina etmiş qədim çinlinin (-Lev Qumulyov) 

əsl şovinist və istilaçı antitürk simasını aydın ifadə edir. 

Bu misralar eyni zamanda Avrasiyanın türklər 

tərəfindən hansı Zorun qarşısında qorunub 

saxlanmasının bədii-tarixi  təcəssümüdür.  

     Buraya qədər demək istədiyim odur ki, Azad şeirin 

və ilk verlibr vəzninin Avrasiya azadlıq dünyasının tarixi  

bədii düşüncə şəkili olduğuna qətiyyən heç bir şübhə 

yeri  olmasın. Qədim Türk şeirinin nə qədər 

“realist”görüntüsü olsa da, onun dilinin lirik səciyyəsi 

heç bir gözdən yayınmır. 

    Rus sovet ədəbiyyatşünaslığının ən böyük şeir 

nəzəriyyəçilərindən biri sayılan B.V.Tomaşevski “Stix i 

yazık”kitabında (Moskva-1959, “Qoslitizdat”) yazır: 

“Yestyestvennaya forma orqanizovannoy 
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çelobeçeskoy reçi yest proza”(səh:-10). Yəni:  

“Mütəşəkkil insan nitqinin təbii forması nəsrdir”. 

Əlbəttə, bunu qəbul etməmək olmaz. Amma tarixi 

təcrübə sübut edir ki, insan nitqinin və şüurunun 

incəsənətə doğru atdığı ilk addımı nəzmdir. Bu nəzm 

isə ilk mərhələsində məhz lirik xarakterdə 

olmuşdur.Odur ki, dilimizdə “şair”, “şüur” və “şeir” 

sözlərinin eyniköklülüyü təsadüfi deyildir. 

    Ədəbiyyatşünaslıqda müxtəlif vəznlər ilə əlaqədar 

bir sıra ənənəvi yanlış qənaətlər vardır. Bunlardan biri 

Heca vəzninin Azərbaycan, o cümlədən ümumtürk  

şeirinə “doğma”,  digər vəznlərin isə“yad” hesab 

edilməsidir. Bu məsələ milli tarixi poetikada ən az 

öyrənilmiş sahədir. Əski Türk ədəbiyyatının 

səhifələrinə, əsasən, ötən minilliyin ortalarından 

etibarən daxil olmuş  Heca vəznli nümunələrdə Azad 

şeir ilə paralel, yaxud ondan qabağa belə gedib çıxa 

biləcək anoxronizmlə qarşılaşırıq. Bu hal Azad şeir 

poetikasının əsas ideyasını vurub“meydandan çıxarır”.  

Bizim fikrimizcə, məhz verlibr şeiri əski Türk və bütün 

Avrasiya poetik təfəkkürünün ilk ifadəsi olmuşdur. Elə 

isə ilk minilliyin ilk orta çağındakı Heca vəznli şeir 

nümunələrinin mövcudluğu hansı tarixi səbəb və 

şərtlərlə bağlıdır? Burada ilk diqqəti çəkən fakt həmin 

şeirlərin, əsasən, dini-ideoloji xarakterdə olmasıdır. 

Əruzun Türk şeirinə keçidi İslamla necə bağlıdırsa, 
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Heca vəznli şeir sisteminin də bu ədəbiyyata gəlişi 

müxtəlif atəşpərəst-pəhləvi, maniçi, buddist, habelə 

hind-sanskrit dilli dini-mistik poeziyanın təsiri ilə bağlı 

olmuşdur.  

    Mən görkəmli rus alimi Y. M.Lotmanın nitqin tipoloji 

pillələr üzrə inkişafı haqqında aşağıdakı maraqlı fikrinə 

haqq qazandırıram: “Sadədən mürəkkəbə doğru  

tipoloji nərdivanda janrların yerləşməsi  belədir: 

danışıq  nitqi-mahnı-mətn+motiv-“klassik poeziya”- 

bədii nəsr”. (Y.M.Lotman. “Şairlər və şeirlər 

haqqında”/ “O poetax i poezii”kitabı”Sankt-

Peterburq-1999, “İskusstvo-SPB, səh:-35-36). Lakin 

bununla belə alim doğru olaraq xüsusi olaraq qeyd 

edir: “Stixotvereniue- slojno postroyennıy struktur”/ 

“Şeir – mürəkkəb quruluşlu strukturdur”.(Bax.: Həmin 

əsər, səh.-48). 

    Y.M.Lotmanın poetik mətnin analizi üzrə 

tədqiqatları ümumi ədəbiyyatşünaslıq üçün əvəzsiz 

töhfədir. Alimin “Şairlər poeziya haqqında”kitabından 

onun “Ritm şeirin struktur əsası kimi”, “Ritm və vəzn”, 

“Qafiyə  problemi” və d. yarımmövzularda orijinal 

düşüncələr az deyildir. “Ritm və vəzn” bölümündə 

Lotman belə yazır: “Ta qədimdən ritmik təkrarlar rus 

şeirinin əsas əlamətlərindən biri kimi nəzərdə 

tutulur”(Bax: Göst. əsər, səh.- 55). Doğrudan da 

Lomonosovun apardığı islahatlardan sonra, vurğulu və 
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vurğusuz hecaların bir-birini izləməsi mətnin şeir kimi 

qəbul edilməsində zəruri şərt sayılmağa başladı. Lakin 

XX əsrin əvvəllərində dahi rus yazıçısı Andrey Belı şeir 

poetikasının Lomonosov sxeminə qarşı çıxaraq, şeirdə 

bu tip ahəngdarlığın tam gözlənilməsinin təcrübəyə 

uyğunsuzluğunu sübut etdi. A.Belının 

“Simvolizm”(1909) toplusunda bunun örnəklərini 

verdi. Artıq XIX əsr rus şeirində təkcə yambın bir təqtisi 

üzrə 63, 7  faiz Lomonosov sxemindən kənarlaşma 

meyli özünü  göstərmişdi... Lotman haqlı  nəticə 

çıxararaq yazır: “Ritmometrik struktur- vurğulu və 

vurğusuz hecalar bölgüsünün daxili ziddiyyətlərdən 

məhrum sxemi, əlahiddə sistemi deyildir, əksinə  

strukturun müxtəlif tipləri arasındakı gərginlik, 

münaqişədir.”((Y.M.Lotman. “Şairlər və şeirlər 

haqqında”/ “O poetax i poezii”kitabı” Sankt-

Peterburq-1999, “İskusstvo-SPB”səh. 67).  Nəhayət, 

mənə bu dahi filoloqun daha bir nəzəri fikri çox 

diqqətəlayiq göründü: “Qayda olmayan yerdə qayda 

pozuntusu da ola bilməz,.. söhbətin bədii 

ədəbiyyatdan, insan davranışından və ya hər hansı 

səsli mətndən getməyindən asılı olmayaraq...  Hər bir 

halda bizim şüurumuzda müəyyən tarixi epoxada bədii 

mətnlər yaradılmasının müəyyən müəyyən norması da 

iştirak edəcəkdir”(Bax, Göst əsər, səh.-122).  Deməli, 

istənilən halda, dövrü, poetik sistemləri, tarixi tələbləri 
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və çağdaş sənətkarlığın yaradıcılıq xüsusiyyətlərini 

nəzərə almadan qəliblənmiş ehkamlarla ədəbiyyatı 

dərk etmək olmaz. 

    Bu mülahizə bizi nəsr dili ilə nəzm sistemlərinə 

münasibətdə fərqi düzgün müəyyənləşdirməyə imkan 

verir. Şeir poetikasının elmi əsasları fundamental 

olmalı və doğru-düzgün nəticələr çıxarmağa yol 

açmalıdır.  

     Azərbaycan (və Ümumtürk) vəznşünaslığının ən 

ünlü simalarında biri, əziz müəllimim Əkrəm Cəfər  

1977-ci ildə “Elm” nəşriyyatında nəşr etdirdiyi 

“Əruzşünaslığın əsasları və Azərbaycan 

əruzu”kitabında yazırdı: “İstər qədim dövrün, istərsə 

də Sasanilər dövrünün fars şeirində əldə olan 

parçaların vəznini tədqiq etmiş alimlər onların Heca 

vəznində yazılmış olması qənaətindədirlər. Məliküş-

şüara Bahar bu xüsusda çox aydın yazır: “Fars şeirinin 

tarixini iki dövrə bölməli: a) heca vəznli şeir dövrü; b) 

əruz vəznli şeir dövrü.  Heca vəznli dövr İslamdan 

əvvəlki dövr, əruz vəznli şeir dövrü isə İslamdan 

sonrakı dövrdür”(  Əkrəm Cəfər. Göst. əsər. Səh:-33). 

Məliküş-şüara Bahari 1955-ci ildə Tehranda nəşr 

etdirdiyi həmin “Tarix-e tətəvvor-e şeir-e farsi” 

kitabının  24-25-ci səhifələrində qəti şəkildə bildirir: 

“Bütün pəhləvicə şeirlər əruz vəznində deyil, heca 

vəznində  olmuşdur.”İran ədəbiyatşünası Şəfəq 



 

147 

Rzazadə də eyni mövqeyi bölüşərək, “Avesta”nın  

şeirlərindən misal çəkir və  həmin qitələrin  8-lik 

olçüdə  heca vəznli şeirlər olduğunu göstərirdi (Bax, 

Ə.Cəfər. Göst. əsər. Səh:-33). 

    Sanıram ki,  əski şeirdə verlibr şeiri ilə birgə Heca 

vəznli şeirin nümunələrinin paralelliyinin əsas səbəbi 

kimi məhz Qədim Türk ədəbiyyatına müxtəlif dini-

ideoloji təsirlərin nəticəsi hesab etmək üçün kifayət 

qədər əsaslar vardır. Türk buddist şeirin aşağıdakı 

nümunəsinə diqqət yetirək: 

                                           Bilig bilig ya bəgim 

                                           Bilig sanqa eş bolurə 

                                           Bilig bigən ol ərkə  

                                           Bir gün dövlət tuş bolur. 

                      Çağdaş türkcəsi: 

                                          Bilik bilin, ey bəgim,                       (4+3) 

                                          Bilik sənə iş olur.                             (4+3) 

                                          Bilik bilən insana                             (4+3) 

                                          Bir gün dövlət yar olur.                  (4+3) 
          (Cavad Heyət. Türklərin tarix və mədəniyyətinə 

           bir baxış.  Azərnəşr. Bakı-1993. Səh.: 89-90) 

     Dördlük şəklində yazılmış bütün buddaçı şeirlərdə 7 

hecalıdan 20 hecalıya qədər nümunələrə rast gəlinir. 

Bu metrik  sistem təsiri qeyri-dini şeirlərə uzun 

müddət təsirsiz qalmışdır. Azərbaycan folklorunun 

Heca vəznli şeirinin yazılı Klassik əruz şeirimiz ilə 

paralel tarixi, məncə, daha çox XIII əsrlə bağlıdıır. Bu 
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ana dilimizdə ilk klassik əruz şeirinin (İ.Həsənoğlu, 

Nasir Bakui Şirvani...) başladığı dövrdür. Amma bunu 

əski Türk verlibr şeiri ilə əski Heca vəznli şeirin 

haqqında demək olmaz. Göründüyü kimi yazılı 

nümunələrdə bu tarix ilk orta əsrlərəcən gedib çıxır. 

Bütün hallarda Azad şeirin tarixinin Qədim türk 

şeirində digər vəznləri üstələməsi şəksizdir.  

    Yazılı ədəbiyyatda Ümumtürk şeirinin ilk lirik şairi 

sayılan Aprinçur Tiginin  Sevgi şeirlərində verlibrin 

üstün mövqei açıq-aydın görünür. Avrasiyada Türkün  

ilk eşq iztirabları əski türk şeirinin ana vəzni olan 

verlibrdə ifadə olunmuşdur. Bunu qanuni və məntiqi 

hal sayırıq. A.Tiginin ilk Eşq lirikasından gətirdiyimiz 

aşağıdakı kiçik bir parçaya diqqət yetirək: 

                                 Kasıncığımın öyü kadkurarmən. 

                                 Kadkurduqça 

                                 Kaşı körtləm 

                                 Kavışıksayurmən. 

 

                                 Öz amrakımın öyürmən 

                                 Öyür evirürmən ödü... 

                                 Öz amrakımın 

                                 Öpükürsəyürmən. 

                                  ........    

                Çağdaş türkcə ilə:       
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                                    Nişanlımı düşünüb dərdlənirəm. 

                                    Dərdləndikcə     

                                    Qaşı gözəlim, 

                                    Qovuşmaq istəyirəm.  

 

                                    Öz sevgilimi düşünürəm. 

                                    Düşünüb dururam... 

                                    Öz sevgilimi 

                                    Öpmək istəyirəm.  
                               (C.Heyət. Göst. əsər. Səh.: 88) 

 

     Aprinçurun şeirində hecaya xas dördlük bəndləşmə 

var, lakin hecaya xas bərabər heca kəmiyyəti və daxili 

ölçü yoxdur.  Bu dahi Türk lirikinin İlahi məzmunlu dini-

maniçi şeirlərində misralarda heca bərabərsizliyi və 

daxili bölgü yoxluğu bir yana, hətta heca bənd sistemi 

də yerli-tipli yoxdur.  Bu şeir sisteminin Göytürk 

dövlətini yıxıb, 745-ci ildə onun yerinə keçən Oğuzların 

(Doqquz oğur-uyğur xalqının) xaqanı Bugu xanın Mani 

dinini qəbul etməsindən ötən qısa müddətin hələ zəif 

olan təsirinin nəticəsi idi. Bu, VIII əsr türk  şeirində 

texniki pozuntu faktı deyil, Apriçur poeziyasında əski 

Türk verlibr sisteminin güclü surətdə qorunub 

saxlanması deməkdir. Cavad Heyətin “İlahi şeir” 

adlandırdığı bu dərin mənalı Azad şeir sistemli əsərə 

həm vəzn, həm də məzmun tərəfindən nəzər yetirək: 
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                     Bizim Tenqrimiz edqusu redni tiyor 

                     Rednidə yig mening edqu Tenqrim, Alpım,  

                     Begrəgim, 

                     Belegüsuz yiti vajir tiyor. 

                     Belegüsuz yiti vagir tiyor. 

                     Vajirda  ötüy bilikligim, tüzünüm yarukum 

                     Vajirda ötüy bilikligim, bilgəm, yanqam. 

                     Gün tenqri yaruğin tək köküzlügüm, bilgəm  

                     Gün tenqri yaruğin tək köküzlügüm, bilgəm 

                     Körtə tüzün tənqrim, külügüm,  küzünçüm, 

                     Körtə tüzün tənqrim, burkanım,  

                     bulunçusuzum. 

                             (Cavad Heyət. Göst. əsər. Səh.: 88) 

 

             Çağdaş türkcədə: 

 

                      Bizim Tanrımızın yaxşılığı cövhərdir, deyirlər, 

                      Gövhərdən daha üstün mənim Tanrım,  

                      Qəhrəmanım        

                      Bayrağımdır. 

                      Almazdan daha iti biliklim, əsillim, ziyalımdır. 

                      Almazdan daha iti biliklim, əsillim, ziyalımdır. 

                      Gün tanrı kimi açıq simalım, biliklimdir.      

                      Gün tanrı kimi açıq simalım, biliklimdir. 

                     Gözəl döğru Tanrım, şöhrətimsən, qorucumsan. 

                      Gözəl doğru Tanrım, ələ düşməzim, üzə  

                      çıxmazımsan. 
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  Şeirdə verlibrin ritmik-sintaktik paralelizm, daxili 

alletarasiya və assonanslar, ön qafiyələr, verlibr 

bəndləri və s. kimi ritmometrik sistem xüsusiyyətləri 

möhkəm mövqe tutmuş görünür.  

   Bu əski türk verlibrinin ahəng sistemi tam-tamına 

“Kitabi-Dədə Qorqud” eposunun metrik və ritmik 

sistemi ilə eynidir. Hər iki əsərin tarixi yaranma dövrü 

də, təsadüfi deyil ki, təqribən, eynidir. Aprinçur Tigin 

VIII əsrin görkəmli Türk  şairidir.  

“Kitabi-Dədə Qorqud”un da tarixini folklor 

araşdırmaçılarımızın verdiyi müxtəlif fərqli rəqəmlərin 

(VII, VIII, IX əsrlər) ortaq yeri kimi VIII əsr kimi 

götürmək olar. Bu, sözügedən dövrlərdə Ümumtürk 

şeirinin başlıca metroritmik mənzərəsinin ifadəsidir.  

  “Kitabi-Dədə Qorqud”un  “Dirsə xan oğlu Buğac 

boyu”ndan kiçik bir azad şeir parçasına baxaq: 

 

                                  Boynu uzun bədəvi atlar gedərsə, sənin  

                                  gedər, 

                                  Bənim də içində binədim var, 

                                  Qomağım yoq qırq namərdə!   

                                  Qaytabanda qızıl dəvə sənin gedər,  

                                  Mənim də içində yüklətim var,     

                               Qomağım yoq qırq namərdə!    

                               Ağayılda tümən qoyun sənin gedər, 

                               Mənim də içində şişlikim var, 
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                                  Qomağım yoq qırq namərdə!   

                                  Ağ üzlü, ala gözlü gəlin sənin gedər, 

                                  Mənimdəxi içində nişanlım var, 

                                  Qomağım yoq qırq namərdə!  

                                  Altun başlı ban evlər sənin gedər, 

                                  Mənim də içində odam var,  

                                  Qomağım yoq qırq namərdə!   

                                  Ağ saqallu qocalar sənin gedər, 

                                  Mənim dəxi içində bir əqli şaşmış, 

                                  Biligi yetmiş qoca babam  var,  

                                  Qomağım yoq qırq namərdə!..   

     Bütün ümumtürk eposu tarixində ən ağır Vətən 

xainliyi epizodu varsa, o da, məncə, bu boyda təsvir 

edilmişdir. Dirsə xanı aldadıb, öz oğlundan ayıran xain 

ətrafının onu, nəhayətdə, əlləri arxasında bağlı, 

boynunda zəncir, yalın ayaqla (özləri at belində) əsir 

götürüb, yad elə sürüklədikləri bu epik mənzərə ikinci 

heç bir xalqın dastanında yer almamışdır. Qoca Dirsə 

xanın bu halı hətta oğul fəlakətinə  öz gözləri ilə 

tamaşa edən ixtiyar  Priamın 

(Homerin“İlliada”əsərində Troya ağsaqqalı və 

Yelenanı qaçırmış Parisin atasıdır) faciəvi 

vəziyyətindən qat-qat ağırdır. Çünki Türk hökmdarı öz 

oğlunu xain ətrafının feilinə uyaraq cəzalandırmışdır. 

Lakin Troya ağsaqqalının oğlu sədaqətli döyüşçülərinin 

əhatəsində kişi kimi vuruşaraq həlak olmuşdur. 
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İkincisi, xainlər Türk hökmdarının yaşına belə hörmət 

qoymadan, heç bir cəngavər kodeksinə sayğı 

göstərmədən onu aşağılayaraq, əsir götürüb, başqa bir 

ölkəyə qaçırmaq istəmişlər. Homerin isə oğul dərdli 

Troya ağsaqqalına sayqı ilə yanaşan alicənab Yunan 

hökmdarı və hərbi elitası bu hadisədən sonra Priama 

görə savaşı müvəqqəti dayandırır, oğlunun cəsədini 

ataya geri qaytarır, onu dəfn etməyə və yas tutmağa 

vaxt verirlər.  

     Bütün Türk dünyası üçün böyük dərs olan“Kitabi-

Dədə Qorqud”un  “Dirsə xan oğlu Buğac boyu”nda 

Buğacın atasına söylədiyi bu poetik müraciətin dünya 

ədəbiyyatında analoqu yoxdur. Burada ilk öncə bir 

Türk gəncinin öz ağsaqqalı qarşısında göstərdiyi 

mənəvi ehtiramı, ailə əxlaqı və cəngavər mətanəti 

gözə dəyir. Onun Vətənpərvərliyi bu məziyyətləri 

içində əsas yeri tutur. O, aldadılmış qoca atasından heç 

nəyin hesabını soruşmur. Əksinə, bütün varlığı ilə 

xainlərlə savaşa atılmaq istədiyini bəyan edir. Belə 

cahanşümul mənzərənin bu qədər yüksək səviyyədə 

poetik təsvirini, məncə, Türk şeirinin ilk vəzni olan 

Azad şeirdən başqa ikinci heç bir bədii metrik sistem 

ifadə edə bilməzdi... 19 misra kimi görünən bu şeirdə  

6 dəfə  “Qomağım yoq qırq namərdə!” ifadəsi təkrir 

kimi  təkrarlanmışdır. Bu kiçik poetik parçada Azad 

şeirin metroritmik sistemində məzmunun  bədii-
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ekspressiv gücünü artıran sintaktik paralelizmlərdən 

ibarət klassik ahəng düzümü  yaradılmışdır. 

   Vəznşünaslıqda ən təhlükəli təmayüllərdən biri də 

hər hansı  vəznə digər bir vəznin metrik kanonları ilə 

yanaşılmasıdır. Bu yanlış yanaşma Azərbaycan 

ədəbiyyatşünaslığının da ən əsas bəlasıdır. Ehtiram 

naminə xüsusi ismlər çəkmək istəmirəm... Lakin bu 

kimi halları, qəti olaraq, ədəbiyyat nəzəriyyəsində 

vəznşünaslıq sahəsinin diletantlığı sayıram.    

     Digər bir bəla Dil ilə Vəzn arasında vulqar eynilik 

yaradılmasıdır. Vəznlər ilə dillər arasında doğmalıq və 

ögeylik salmaq tamamilə qəbuledilməz bir mövqedir. 

Tarixi təcrübə göstərir ki, bir vəznin başqa bir dilə 

tətbiqi yalnız həmin dilin linqvistik potensialı 

zəminində mümkündür.  Azərbaycan milli 

əruzşünaslığının banisi, əziz müəllimim Əkrəm Cəfər 

bu məsələ ilə bağlı məşhur “Əruzun nəzəri əsasları və 

Azərbaycan əruzu” əsərində (Bakı-1977, Elm.)  yazırdı: 

“Hecalar əsasən iki növ olur: güclü hecalar və zəif 

hecalar. Bu cəhətdən dillər də iki qrupa bölünürlər. 

Birinci qrup dillərdə hecaların güclü-zəifliyi  onların 

vurğulu və vurğusuzluğu  ilə qeyd olunur. Vurğulu 

hecalar güclü, vurğusuzlar zəif sayılır. İkinci qrup 

dillərdə hecaların güclü-zəifliyi onların uzun və qısa 

olması ilə qeyd olunur. Uzun hecalar güclü, qısa 

hecalar zəif hesab edilir. Rus, alman, ingilis dillərində 
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hecaların gücü onların vurğulu-vurğusuzluğu ilə, 

yunan, latın, ərəb, fars, türk dillərində isə hecaların 

gücü onların uzun-qısalığı ilə ölçülür”(Səh.: 23). 

   Tonik bir vəzni tonik heca resursları zəngin olmayan 

bir dilə əsla tətbiq etmək olmaz. Eyni zamanda Əruz 

vəzninin ingilis, rus, alman və s. dillərə tətbiqi 

tamamilə absurddur. Əruz vəznli klassik şərq 

şairlərinin bu kimi dillərə bədii çevirmələrinə də heç 

zaman Əruz vəznli şeir kimi baxmaq əsla düzgün deyil. 

Məsələn, Qəzəl və  Qəsidə yalnız Əruz metrikasının 

olduğu şeirdə mövcuddur. Bütün digər hallarda nə 

uyğun misra və beyt düzümü, nə də zahiri konstruksiya  

hələ həmin “şeirin”tam  bədii tərcüməsi sayıla bilməz. 

Onu olsa-olsa sətri tərcümə də olmasa, buna bənzər 

bir şey kimi qəbul etmək daha məntiq görünür. Təssüf 

ki, bu gerçəyi hələ də bəzi ölkələrin şərqşünasları 

qəbul etmək istəmirlər. Hafizin, Füzulinin, Sabirin... 

bədii tərcüməsi yalnız dilinə Əruz kanonları uyğun 

gəlmiş xalqların ədəbiyyatında mümkündür...  

    Müasir Azərbaycan ədəbiyyatında Azad şeirin yeni 

mövludu daha çox Türkiyə Respublikasının ilk verlibr 

ustadı dahi Nazim Hikmətin sayəsində və onun 

yaradıcılığının təsiri altında baş verdi. Bu şeirin ilk 

azərbaycanlı təcrübəçilərindən Mikayıl Rəfilinin 

şeirlərində əski klassik şeirin Ritm texnikasının 

dəyişdirilməsindən başqa bir şey yox idi. Cəmi  53 il 
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ömür sürmüş M.Rəfilinin (1905-1955) Azərbaycan 

şeirindəki modernizm inqilabı ondan sonrakı bütün 

çağlarda şeirimizin təlatüm mənbəyi olaraq qaldı. 

Sükutun sonu varsa, ümidin sonu yoxdur. 

Bir ümid ki, parlardı dərin bir eşqdən: 

sönməz! 

                                            Yalan və iftira, məkr, şeytanat... 

Insan çürüntüsiylə məşq edəninsanlar 

heç zaman ümid ilə yanan 

bir təmiz qəlbi 

yenəməz. 

Nə qəm, gərçi bütün dostlar ağ olsa, 

Gərçi insan çirkabı ağ sinədə dağ olsa, 

toxda!..  

Varsa qəlbində yeni günə inam. 

Ümid sonsuz, iftira qısırdır: inan! 

 

    Şairin 120 illiyi ilə bağlı nəşr olunmuş “Sönən 

təbəssüm ölən bir ulduzdur” metodiki vəsaitindən 

götürdüyüm bu şeir (F.Köçərli adına Respublika Uşaq 

Kitabxanası Elmi-metodik şöbəsinin nəşri, Bakı-2015, 

səh.-5) Nazim Hikmətin “şair olmalıydı...”ifadəsinə 

haqq qazandırır. Mikayıl Rəfili şeiri elm sahəsi ilə 

dəyişdirdi, beləliklə XX əsr Azərbaycan modernizmi ilk 

inqiqlabi rəhbərini itirdi... 
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Bu sahədə ilk sanballı irəliləyiş Nazimdən öyrənməklə 

başlandı...  Azərbaycan verlibrinin mogikanı Rəsul 

Rzanın verlibr poeziyası ilə Azad şeir poetikası 

Azərbaycan ədəbiyyatında  qəti olaraq“milliləşdi”. 

Nazimin verlibri yeni Azərbaycan şeiri üçün müəllim 

statusundadır. Lakin Rəsul Rza onu akademiyaya 

çevirdi. 

    Bununla bərabər, onu da demək və heç vaxt 

unutmamaq lazımdır ki, N.Hikmətin poeziyası bütün 

gücünü Atatürk ilə başlayan yeni Türkləşmə 

hərəkatından almışdı. Nazim vaxtında və hamıdan 

əvvəl Verlibrin genezisinin ümumtürk mahiyyətini 

anlamışdı. Odur ki, Nazim verlibri Əski Türk azad şeir 

sisteminin bütün incəliklərini hamıdan əvvəl 

mənimsəyə bildi. Azad şeir metrikasının və ritm 

texnikasının Azərbaycanda qüdrətli poetik yer 

qazanması, II Cahan savaşından sonra mümkün oldu. 

Səməd Vurğunun heca hegemoniyası onun 

ölümündən sonra öz tarixi yerini Verlibr 

hegemoniyasına verdi. Lakin bu hegemonluq heç vaxt 

əbədi və mütləq şəkilə düşmədi. Türkiyədə verlibr 

klassik əruz şeirini tamamilə sıradan çıxardı. Əruz ilə 

bahəm, Türkiyə Muğamatı da aradan getdi. Lakin 

Azərbaycan şeirində S.Rüstəm, M.Rahim, H.Arif, Ə. 

Kürçaylı, N.Həsənzadə, N.Kəsəmənli, S.Zərdablı, 

M.Yaqub və b. şəxsində heca şeiri zaman-zaman 
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metrik üstünlüyünü qoruyub saxlaya və bərpa edə 

bildi. Bu sıraya Muğamatımızın varlığı üçün həyatı 

əhəmiyyət daşıyan Əliağa Vahid yaradıcılığını, onun 

Əruz vəznli qəzəllərini də daxil etmək lazımdır. Məhz 

bu amillər şeirimizdə Verlibrin mütləq hegemoniyasını 

dəf edə bildi. 

     Mən hesab etmirəm ki, bu yaxşı hal idi. 

Azadfikirliyin yeni bir dastanını söyləyən Azad şeirin 

ustadları çətin yolun yolçusu oldular. Dostum və 

keçmiş tələbə yoldaşım Nizami Cəfərov “Xatirat”ında 

Vaqif Səmədoğlunun öz atasının yolu ilə getmədiyini 

yazır. Lakin Rəsul Rzanın yolu ilə getdiyini yazmır... 

Vaqifin azad şeir yolçuluğu Azərbaycanda modenist 

təmayüllü poeziyanın qarşılaşdığı maneələrin açıq 

ponaramıdır. 

    Şeirləri forma , obraz, mövzu cəhətdən hakim sovet 

ideologiyası ilə uzlaşmayan şair rəsmi tənqidin haqsız 

hücumlarına susa-susa yazmaqla qarşılıq verdi. Bu 

dövrdə V.Səmədoğlunun cəmi iki kiçik şeirlər kitabı işıq 

üzü gördü: “Yoldan teleqramlar”(1968) və “Günün 

baxtı”(1972).  Şairin 2016-cı ildə “Mütərcim” 

nəşriyyatında nəşr edilmiş “Sandıq şeirləri” adlı şeirlər 

kitabında arxa səhifədə oxuyuruq: “O, 70-80-ci illərin 

gənc modernist şairlər nəslinin ədəbi Qurusuna 

çevrilmişdi.”  Azərbaycanın milli istiqlal dövrü illərində 

şairin daha iki kitabı sağlığında işıq üzü gördü: “Mən 
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burdayam, İlahi...”(1996), “Uzaq yaşıl ada”(1999). 

Azərbaycandan xaricdə- Amerika, Türkiyə, Moskvada 

daha çox oxunan şair, nəhayət, öz vətənində də əsl 

oxucularını buldu. 

Salam, ata, salam. 

Bilirəm,  

arxamdasan. 

Məzarından  

cəmi əlli-altmış 

addım bu yanda dayanıb 

trolleybus gözləyirəm. 

Trolleybusa minib, 

sənin yanına gələnə qədər 

yaşamağa gedəcəyəm. 

Ömür bu imiş, ata? 

Gəldi... 

Salam, trolleybus, 

əlvida, ata... 

   Mən bu həzin şeiri  şairin tədqiqatçısı İ.Musayevanın 

“Vaqif Səmədoğlu”(“Elm və təhsil” nəşriyyatı, Bakı-

2014) kitabından götürmüşəm (səh:-137). 

Təəccüblüdür ki, xanım tədqiqatçı nədənsə bu gözəl 

şeiri “ritmsizlikdə” tənqid edərək, estetik təsirdən 

məhrum hesab etmişdir. Alimin çıxardığı qənaət 

belədir: “Sərbəst vəzndə ritmsizlik şeiriyyətdən və 
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estetik təsirdən məhrum olmağa məhkumdur”(Göst. 

kitab, səh:-138).  

    Vaqif Səmədoğlunun bu gözəl  və təsirli əsəri  

müasir Azərbaycan şeirində belə artıq öz 

“izlərini”qoymuşdur. Onun şeiriyyət və estetik təsiri 

hətta poeziyamızın ünlü xanım yazarlarından hesa 

edilən Sona Vəliyevanın “Salam, ata!” şeirində açıq 

hiss olunur: 

Salam, ata, mənəm, gəlmişəm, 

Sən demişkən, sənin şəhərli balan... 

Amma elə deyil, vallah, 

Mən şəhərli olammadım. 

 

Tələbə oldum, 

Çox şeylər oxudum, bildim... 

Amma misalımı 

Oxuduqlarımdan deyil, 

Nənəmdən, babamdan çəkdim. 

(Sona Vəliyeva. Zaman xəbərsiz ötdü... “Qanun” nəşriyyatı, Bakı-

2012, səh: 86). 

     Əvvəla, onu deyim ki, Vaqifin yuxarıda misal 

çəkdiyim şeiri “sərbəst vəzndə” deyildir. 

İ.Musayevanın iradından aydın görünür ki, tədqiqatçı-

alim “sərbəst şeir” dedikdə haqlı olaraq bizim 

ədəbiyyatşünaslığımızdakı tarixi-ənənəvi prinsipləri 

əsas götürərək bu tədqiqatda oxucuya təklif etdiyimiz  

daxili ritmikası sərbəst təqti və ya təfilə prinsipinə, 
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qafiyə sistemi “sərbəst qafiyə”quruluşuna malik olan 

disstrofik azad şeirlər üçün   məqbul sayılan termini 

başa düşür. Lakin başa düşə bilmir ki, Vaqif 

Səmədoğlunun həmin şeiri klassik verlibr 

nümunəsidir. Bu şeirdə ənənəvi ritm, vəzn və qafiyə 

ünsürləri, bənd quruluşu axtarmaq lazım deyildir. 

Əlbəttə, bu səhvi istedadlı xanım tədqiqatçının deyil, 

ümumən ədəbiyyatşünaslığımızın ayağına yazmaq 

məcburiyyətindəyik. Verlibrşünaslığın izahı digər 

metrik ölçülərə aid anlayışlarla verilə bilməz. Bu çür 

təhlillər ilə müasir rus verlibr şeirinin atası, 

verlibrşünas-tətqiqatçı Vladimir Buriçin bütün bədii 

yaradıcılığını Sovet hökumətinin gömüldüyü məzara 

qoymaq lazım gələrdi... 

    1958-ci ildə (mənim təvəllüd ilimdə) ölməz Nazim 

Hikmət məşhur “Nağılların nağılı”şeirini oxucuya 

təqdim etdi. S.N.Xuruşşovun “mülayimləşmə 

çağının” bütün yeni nəsli kimi, bu imperiya içində 

mənim də sonrakı ədəbi taleyimdə və bədii-estetik 

zövqümün məyyənləşməsində Nazimin bu əsərinin 

əvəzsiz rolu vardır. Həmin şeiri türkcə orijinalında Sizə 

təqdim etmək istəyirəm. Çünki bu şeirin ritmometrik 

xüsusiyyətləri Nazimin əski Türk şeirinin kanonlarını, 

texnika və bədii ifadə üsullarını nə qədər mükəmməl 

mənimsədiyini əyani əks etdirir. Mən ədəbiyyat 
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tarixində texniki və bədii ruhu etibarilə “Kitabi-Dədə 

Qorqud”a bu qədər yaxın ikinci bir əsər tanımıram: 

                                   Su başında durmuşuz çinarla ben. 

                                   Suda suretimiz çıkıyor çinarla benim. 

                                   Suyun şavkı vuruyor bize, çinarla bana. 

                                   Su başında durmuşuz çinarla ben, bir de  

                                   kedi. 

                                   Suda suretimiz çıkıyor çinarla benim  

                                    bir  de kedinin. 

                                    Suyun şavkı vuruyor bize, çinara, bana,   

                                   bir de kediye. 

 

                                  Su başında durmuşuz çinar, ben, kedi, 

                                  bir de güneş. 

                                  Suda suretimiz çıkıyor, 

                                 çinarın, benim, kedinin, bir de güneşin.     

                                 Suyun şavkı vuruyor bize,  

                                 çinara, bana, kediye, bir de güneşe. 

 

                                Su başında durmuşuz, 

                                çinar, ben, kedi, güneş, bir de ömrümüz. 

                                Suda suretimiz çıkıyor, 

                                çinarın, benim, kedinin, günəşin, bir də  

                                ömrümüzün. 

                                Suyun şavkı vuruyor bize, 

                                çinara, bana, kediye, güneşe, bir de   
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                                 ömrümüze. 

 

                                     Su başında durmuşuz, 

                                     Öncə kedi gidecek kaybolacak suda sureti. 

                                     Sonra ben gidecegim kaybolacak suda  

                                      suretim. 

                                      Sonra çinar gidecek kaybolacak suda sureti. 

                                      Sonra su gidecek geneş kalacak, sonra o da  

                                      gidecek. 

 

                                      Su başında durmuşuz,  

                                      çinar, ben, kedi, güneş, bir de ömrümüz. 

                                      Su serin, çinar ulu, ben şiir yazıyorum, kedi  

                                     uyukluyor, 

                                     güneş sıcak, çok şükür yaşıyoruz. 

                                     Suyun şavkı vuruyor bize,  

                                     Çinara, bana, kediye, güneşe, bir de  

                                     ömrümüze... 

 

     Bu şeirin poetik sisteminin  tam-tamına “Kitabi-

Dədə Qorqud” verlibrinin metrik və ritmik 

xüsusiyyətlərini daşıdığı göz qabağındadır. Şeirin 

bütün misraları, demək olar, “s” səsi ilə başlayır. Şeirin 

bütün ritmi sintaktik paralelizmlər üzərində qurulub.  

“Kitabi-Dədə Qorqud”un  “Dirsə xan oğlu Buğac 

boyu”ndan yuxarıda gətirdiyimiz kiçik  şeir parçasında 
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da eyni ritm texnikasi və metrik kanonlar tətbiq 

edilmişdir.  

                                  Boynu uzun bədəvi atlar gedərsə, sənin  

                                   gedər, 

                                  Bənim də içində binədim var, 

                                  Qomağım yoq qırq namərdə!   

                                  Qaytabanda qızıl dəvə sənin gedər,  

                                  Mənim də içində yüklətim var,     

                                  Qomağım yoq qırq namərdə!..    

                                   ........... 

 

Bu folklor şeirinin 19 misralıq   verlibr bəndində 6 dəfə  

“Qomağım yoq qırq namərdə!” ifadəsi təkrir kimi  

təkrarlanmışdır. Nazim Hikmət də “Nağıllar nağılı”nda 

eyni ifadə və leksik vahidləri dəfələrlə təkrarlayaraq, 

şeirin ekspressiv ifadə gücünü olduqca artıra bilmişdir. 

Hər iki azad şeir nümunəsinin əsas ritmik ahəng 

vasitəsi ritmik-sintaktik paralelizmlərdir.“Kitabi-Dədə 

Qorqud” verlibrinin metrik və ritmik xüsusiyyətləri 

bizdən əvvəl hörmətli türkoloqlar: akademik 

V.M.Jurminski  və filologiya elmləri doktoru, professor 

Kamil Vəli Nərimanoğlu tərəfindən ətraflı tədqiq 

edildiyindən, burada geniş tekstoloji ritmometrik 

analiz aparmağa lüzum görmürəm.  

    Ötən əsrin 20-30- cu illərində vulqar marksist-leninçi 

ideologiyadan çıxış edən əksər sovet 
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ədəbiyyatşünasları Velibr şeirinə qiymət verərkən, 

klassik şeirə qarşı Ümumittifaq səviyyəsində  hücum 

kompaniyası aparırdılar. Onlar “yeni şeir” kimi qələmə 

verdikləri verlibr sənətini onun bütün tarixi 

köklərindən də qırıb atmaq yolunu tutmuşdular. Bu 

hal Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında da xüsusi vüsət 

almışdı. “Şeirimizin və şüurumuzun xəstəlikləri 

haqqında”, Ədəbiyyatda rekonstruksiya”, “Əskini 

yıxan, yenini quran şair”,“Formalizm və naturalizm 

əleyhinə” və s. məqalələrlə çıxış edənlər bu 

fəaliyyətləri ilə Azad şeirin qədim Türk şeirindəki yerini 

də dolayısı ilə rədd edirdilər. Bu hərəkat Qırmızı 

ideologiyanın antitürk proqram fəaliyyətinin əsas 

tərkib hissələrindən biri idi. Yarandığı gündən 

bədməramlı xarakter daşıyırdı.  Belə saxta 

prinsipiallıqla kimi M.Ə.Sabirin satiralarının əruz 

vəzninə diqqət yetirmədən, onun satiralarındakı 

inqilabi məzmuna uyaraq, əruz vəzninə mühariə 

açırdı. Kimi də Azad şeirin nümayəndələrini qəti rədd 

edərək, onları“süni  ədəbi forma” yaratmaqda,“şeiri 

formalizmə aparmaqda” günahlandırırdılar. Əslində, 

ədəbiyyatın bütün dövrlər üçün əsas problemi yüksək 

səviyyəli bədii əsələr yaratmaqdan ibarət olub, olaraq 

qalır... Ədəbiyyatın bütün ədəbi növlərində və 

janrlarında, şeirin bütün vəznlərində həmişə həm zəif, 

səviyyəsiz əsərlər, həm də şedevrlər yaradılmışdır.  
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   Həmin illərdə hələlik eksperimental səciyyə daşıya 

yeni Azərbaycan verlibrini haqlı-haqsız hücumlardan 

qoruyanların ilk sırasında özü də belə şeirlər yazan 

professor Mıkayıl Rəfili oldu. Azad şeirin 

müdafiəçilərindən Əli Nazim, M.Quliyev, 

M.Rzaquluzadə və b. Azərbaycan 

ədəbiyyatşünaslığının həmin dövrdəki elmi-ideoloji 

vəziyyətinə uyğun səhvlər buraxırdılar. Bu məsələlərin 

geniş araşdırmasını verən Şamil Salmanov 

“Azərbaycan sovet şeirinin ənənə və novatorluq 

problemi”(Bakı-1980, Elm) kitabında yazır: “Sərbəst 

şeir təkcə vəzn və qafiyə hadisəsi deyildi; əsrlər boyu 

işlənmiş vəznlərdən imtina, qafiyəyə üsyan sərbəst 

şeir mübahisələrində bir qədər uca səslənsə də, 

əslində mübahisə -- şeirin daxili zənginləşməsi, yəni 

insanın əhvali-ruhiyyəsi, dünyagörüşü ilə aşılanması və 

öz növbəsində bu əhvalı-ruhiyyənin, dünyagörüşün 

fəal və təsirli bir təbliğatçısı olması məsələləri 

ətrafında gedirdi ”(Səh.: 123). Müəllifin “sərbəst 

şeir”adlandırdığı verlibrin 20-30-cu illərdəki mübahisə 

probleminin “sosialis realizmi” ədəbi metodunun 

ideya-məzmun tələbləri ilə bağlaması vulqar 

sosiologizmə yuvarlandığını açıq göstərir. Hər hansı 

ədəbi şeirin vəzn problemi ilə onun məzmun tərəfini 

süni şəkildə eyniləşdirmək qeyri-elmi qənaətbəxşdir. 

Dünya ədəbiyyatə tarixindən bəzi örnəklər gətirmək 
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istərdim: poman janrının həm klassisizm, həm 

sentimentalizm, həm romantizm, həm tənqidi realizm, 

həm də sovet ədəbiyyatşünasının mövüeyini ifadə 

etdiyi sosialist realizmi ədəbi məktəblərində yüksək 

bədii səviyyəsyə malik nümunələri vardır. Əsərin 

ideoloji-estetik tərəfi onun forma deyil, məzmun 

məsələsidir. Bu problemi Azad şeir sisteminin forma 

mübahisələrinə şamil edərək, bundan xüsusi nəticə 

çıxarmaq fərqli anlayışları bir-birinə qatışdırmaqdır. 

Odur ki, 20-30- cu və ondan sonrakı illərdə “sərbəst 

şeir”in forma  mübahisısini “vəzn və qafiyə” 

hadisəsindən ayırıb, daha çox “dünyagörüşü”nə və  

ideologiyaya bağlamaq, əlbəttə, Şamil Salmanovun da 

düzgün bir elmi mövqedə durmadığını aydın göstərir. 

Müəmmalı olan bu mövqe alimə imkan vermir ki, 

verlibrin Əski Türk şeir sistemi olmağını, bu şeirdəki 

“ənənə və novatorluğu” məhz ideoloji deyil, metrik 

müstəvidə izah etməyə çalışsın. Ədəbiyyatın istənilən 

növündə, o cümlədən şeirin istənilən vəznində 

istənilən məzmunda əsər yaratmaq mümkündür. 

Buna əyani misal olaraq, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin 

üzvü, 2007-ci ildə “Rəsul Rza”ədəbi mükafatçısı İlqar 

Fəhminin  sosial şəbəkədə paylaşdığı “Sarı yarpaqlar” 

rədifli qəzəlindən bəzi beytlərə baxaq: 
      Budaqlardan yerə gəlmiş qonaqlar, sarı yarpaqlar, 

       Qonaq? Yox, yox yetim qalmış uşaqlar, sarı yarpaqlar. 
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         ... Elə bil tapdalanmış haqqıdır məzlumların yerdə 

         Bu az ömürdə çox görmüş ayaqlar, sarı yarpaqlar. 

    Əlbəttə, burada ənənvi aşiqanə Qəzəl məzmunu 

yoxdur. Lakin vəzn baxımndan, Azərbaycan milli 

əruzunun Həzəc bəhrinin (dördbölümlü  bütöv) Birinci 

növü vardır: 

 Məf*Aİlün     Məf*Aİlün    Məf*Aİlün    Məf*Ailün/ 

   İlqar Fəhminin əruz yaradıcılığında islahatçı meyllər 

az deyil. Məsələn, başa bir nümunəyə diqqət yetirək: 

     Dünya qəmini, vaxt ola, çiynimdən atardım, 

     Getsəydi, bu dünyanı beş-on şeirə satardım, 

                            dünyanı beş-on şeirə satardım 

                                                           və yatardım. 

 

     ...Son dəfə mənimçün gözünün yaşı axardı, 

       Göz yaşını son dəfə öpüşlərlə silərdim, 

                             Son dəfə öpüşlərlə silərdim 

                                                       və ölərdim. 
        (Sabir poeziya günləri. 150 şeir. Poeziya almanaxı. 

         Təhsil. Bakı-2012. Səh:162. 

    Buradakı “yenilik” ünsürləri əruzun müstəzad 

həzəcinin ayaqlarını xatırladır. Lakin şeirdəki sərbəstlik 

cəhdləri onun metrik kanonları içindədir. Deməli, bu 

“cəhdlər”  bizə yalnız o haqqı qazandırır ki, İlqar 

Fəhminin bu yeniliklərinə də sərbəst əruzun 

prizmasından yanaşaq.  Lakin söhbət metrik-ritmik 

kanonizasiyadan gedirsə, onda etiraf etməliyəm ki, bu 
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şeirdə vəzn baxımından hər şey əla vəziyyətdə öz 

yerindədir.  Bu şeir mənə “Ləbu-ləbu-ləb” xalq 

mahnısını xatırladır. Həmin mahnı öz şeir mətninin 

ritmikasına görə Rəməl vəznindədir: 

     Bu gecə a/ yə baxıb, yar,/ səni yad ey/ləmişəm 

     Ləbu ləbu/ ləbu ləbu/ ləbu ləbu/ ləbu ləb 

           (fAilAtün / fAilAtün/ fAilAtün, fAilun) 

Lakin burada ənənəvi Əruz üzrə Qəzəl janrının tərtibi 

yoxdur. Deməli, mahnı mətni azad əruz tipinə 

uyğunlaşdırılmışdır. 

     Poeziyada təkrarların (epiforaların) ritmik xarakteri 

güniş öyrənilmiş mövzulardan biridir. Lakin bu 

ünsürlərin leksik, fonetik, sintaktik, konstruktiv növləri 

ayrı-ayrı şeir vəznləri üzrə əsaslı araşdırılmamışdır. 

Əruz vəzni üçün əruz qəliblərinin işlənmə kəmiyyəti və 

keyfiyyəti Ə.Cəfərin tədqiqatlarında geniş yer tutur. 

Təssüf ki, bu araşdırmalar Ə.Cəfərlə nöqtələnmişdir. 

Nə orta məktəb, nə də ali məktəblərin Ədəbiyyat 

dərsliklərində klassik şeirin forma-vəzn 

xüsusiyyətlərinə diqqət yetirilir. Halbuki Rəməl ritmi 

ilə Həzəc ritmikalı şeirin məzmunu eyni ola bilməz. 

Bunlar onların muğamla ifasında da nəzərə alınmalıdır. 

Bu cəhətlər Üzeyir Hacıbəyovun musiqi 

tədqiqatlarında geniş araşdırılmışdır. Bu məsələyə 

sonra qayıdacağıq. 
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    Eyni mənada Azad şeirin də poetikası üçün müxtəlif 

çeşidli ritmik təkrarlanmalar mühüm bədii-konstriktiv 

əhəmiyyət kəsb edir. Müasir Azərbaycan şeirinin ünlü 

simalarından sayılan Əmir Pəhləvanın bu günlərdə işıq 

üzü görmüş son kitabında “Rəsul Rza”  özgür şeiri 

dediklərimizə əyani misaldır: 

                     Dünyada yenilik həmişə olmur, 

                      İnsanda da həmçinin. 

Amma 

Rəsul Rza adlı həmişəbhar 

bir şairi vardı Bakının. 

Həmişə yeniydi, 

gənc idi... 

 

Dünyada yenilik həmişə olmur, 

Şeirdə də həmçinin. 

Amma 

Rəsul Rza adlı şair vardı, 

“İndi də var” (Əli Kərim demiş)! 

Yeniliyin şairi idi. 

 

Nə qədər li Rəsul Rza vardır-- 

yenilik həmişə olacaq:                           

dünyada da, 

insanda da, 

şeirdə də. 

          (Əmir Pəhləvan. “Rəsul Rza” şeiri. Qanun nəşriyyatı,  
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                Bakı-2017, səh.: 147) 

     Əmir Pəhləvanın “Rəsul Rza”adlı  özgür şeirindəki ritmik 

təkrarlar onun azad şeirin poetikasına vaqif olduğunu  

aydın göstərir. Burada bədii fikrin ritmikası həm fonik, həm 

sintaktik, həm də konstruktiv sistemlərdə şeirin texnikası ilə 

yüksək ustalıqla uzlaşdırılmışdır. Əminəm ki, Ə.Pəhləvan  

hər ikimizin  Universitet müəllimimiz olmuş görkəmli 

türkoloq-alim Kamil Vəli Nərimanoğlunun “Azərbaycan 

dilinin poetik sintaksisi” əsərini  diqqətlə oxuyub  öyrənmiş 

və şeirdə tətbiq etmişdir. 

    Nəsirdə (həm də nəzmdə) roman ən qədim 

janrlardan biridir. Roman janrında məzmunca  

müxtəliflik həmişə olub: eşq mövzuları, müxtəlif 

macəralar- cəngavərlik, səyahət, avantüra,  maarifçi, 

intibah, sentimental, tənqidi realist , bioqrafik və s. 

Müasir dövrdə bu mənzərə daha da zənginləşib. Lakin 

bu heç kəsə haqq vermir ki, yazıçıya nəyi necə və hansı 

mövzuda yazmaq barədə dərs versin. Belə naqis şeylər 

20-30-cu və 60-80-ci illərin ədəbiyyatşünaslığında 

geniş yayılmış “xəstəliklərdən” biri idi. Bu cür halların 

ilk yayıldığı dönəmlərdə  görkəmli sovet 

ədəbiyyatşünaslarında professor  M.Rəfilinin o dövr 

üçün çox aktual səslənən “Sərbəst şeir haqqında ilk 

söz” məqaləsi dərc edildi. Tənqidçi yazırdı: “Biz yeni, 

böyük beynəlmiləl bir ədəbiyyat yolunda mücadiləyə 

başlamışıq. Biz üzümüzü Füzulilərə, Nəsimilərə, 

Vaqiflərə, Mirzə Fətəlilərə, Hüseyn Cavidlərə doğru 
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deyil, Verxarnlara, Uitmenlərə, Jül Ronerlərə, 

Mayakovskilərə və bütün dünya klassiklərinə doğru 

çeviririk.”(M.Rəfili: Gülən adam.  Göst. Məqalə, Maarif işçisi. 

Bakı-1929. № 1. Səh: 75-76). M.Rəfili öz səhvini sonradan 

dərk etdi, rədd etdiyi adıçəkilən klassiklərdən biri 

haqqında- M.F.Axundov barədə hələ heç kimsənin 

indiyəcən yaza bilmədiyi gözəl bir tədqiqat əsərini – 

monoqrafiyanı yazdı. 

     Görkəmli ədəbiyyatşünas, müəllimim professor 

Əkbər Ağayev Azərbaycan şeirinin 20-70-ci illərini 

əhatə edən “Azərbaycan sovet poeziyası” adlı 

monoqrafiyasında Azad şeirin  yeni dövrünü 

səciyyələndirərkən yazırdı: “Nə Mikayıl Rəfili, nə Rəsul 

Rza, nə Süleyman Rüstəm, nə Səməd Vurğun, nə də 

başqaları 20-ci illərdə və ya 30-cu illərdə sərbəst şeir 

yazarkən bu formanın poeziyamızın qədim 

təcrübəsindəki müəyyən elementlərlə səsləşdiyini, 

yəni sərbəstliyin həm vəzndə, həm də şeir dilinin 

sintaksis quruluşu və poetik şəklində vaxtı ilə Qədim 

Türkdilli şeirdə təzahür etmiş olduğunu, onun 

qalıqlarının və izlərinin “Dədə Qorqud”dan başlayaraq 

həm yazılı, həm də şifahi xalq şeirində (məsələn, atalar 

sözləri, yanıltmaclar, bəzi xalq mahnıları və sairədə-

N.F.) uzun müddət nəzərə gətirməmişlər, bu yeni 

meylin milli poeziyada hər hansı bir şəkildə kökü olub 



 

173 

olmadığı ilə məşğul olmamışlar.”(Göst.əsər. Azərbaycan 

jurnalı, Bakı-1974. № 3. Səh.: 186). 

    Ədəbiyyatşünasların öz arasında da bu dövrdən 

etibarən gələcək “nəsillərə” yadigar qalan bir xəstəlik 

geniş yayılmışdı. Onların əksəriyyəti ciddi-cəhdlə şeir 

vəznləri arasında doğmalıq-yadlıq yaratmağa 

çalışırdılar. Bu mənada, guya Əruz vəzni və Azad şeir 

dilimizə yad, Heca vəzni isə doğma milli vəznimiz idi. 

Bu vulqar yanaşma ədəbiyyatın inkişafına vurulmuş 

ağır   zərbələrdən biri oldu. Məhz bu səbəbdən 

Azərbaycan klassik şeirinin XXI əsrə uzanan minillik 

yolu müəyyən zaman intervallarında ağır kəsintilərə 

məruz qaldı. Əliağa Vahid kimi klassik şairin 

ədəbiyyatımızdakı böyük yeri onun Hitler, faşizm və 

mollalar əleyhinə yazdığı həcvlərdən ibarət hesab 

edildi. Vahidin klassik şeir yaradıcılığı 

ədəbiyyatşünaslıqda öz elmi dəyərini heç vaxt 

layiqincə almadı... 

     “Xalq şeiri forması” kimi yalnız sillabik şeiri (heca 

vəznini) nəzərdə tutanların vulqar baxışları hən Əruzu 

, həm də Əski Türk verlibrini bilməməklərindən irəli 

gəlirdi. Xalq dastanlarındakı ustadnamələrin, 

müxəmməs və müstəzadların böyük əksəriyyəti Şifahi 

Xalq ədəbiyyatının bir qolu sayılan Aşıq ədəbiyyatında 

milli Əruz vəznli şeirimizin bədii parçaları deyilmi?! 

“Kitabi-Dədə Qorqud” eposunun, demək olar ki, bütün 
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poetik parçaları əsasən Azad şeirin klassik 

örnəkləridir... Bunları xalqa yad vəznlər kimi necə 

qəbul etmək olar?!. 

     Vəzn yaradıcılığını ədəbiyyat nəzəriyyəsindən bəlli 

olan ayrı-ayrı dühaların müxtəlif  Poetika kitabları ilə 

qarışdırmaq olmaz.  Nəzəri poetikanın ilk sanballı 

örnəyi yunan filosofu Aristotelin (Ərəstunun-e.ə. 384-

322) adı ilə bağlıdır. Ərəstunun “Poetika”sından sonra 

ədəbiyyatda kanonizasiya xarakterli daha neçə-neçə 

poetikalar zühur etmişdir. Məsələn, Qədim Romada 

Horatsinin (e.ə. 65-8-ci illər) “Pizonlara məktub” kimi 

daha çox məşhur olan “Poeziya sənəti” taktatı, XV-XVI 

əsrlərin coğrafi kəşflərindən ilhamlanmış Qərb 

dünyasında İntibah ədəbiyyatını kanonlaşdıran C. 

Trissino, T.Tasso, L.Kastelvetronun poetika təlimatları, 

Skaligerin “Poetika”sı,  nəhayət, N.Bualonun (1636-

1711)“Poeziya sənəti” əsəri və s. hələ bu fəaliyyətin 

nöqtəsi olmadı. XVIII əsrin Maarifçilik hərəkatından III 

min illiyin çağdaş postmodernizminə qədər 

ədəbiyyata nəzəri baxışlar yenilənməkdə davam etmiş 

və etməkdə davam edir. Lakin ədəbiyyatda poetik 

vəznlərin ümumi sayı məhduddur. Azərbaycan 

şeirində onun sayı üçdür:  əruz, heca, azad şeir 

(verlibr). Ümumi poetika kitablarında isə bu say bir 

qədər fərqlidir. Dünya ədəbiyyatı tarixində ümumi 

şəkildə aşağıdakı şeir vəznləri tanınır: antik, tonik 
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(vurğulu), sillabik (heca), sillabik-tonik və  əruz. 

İstənilən poetik məzmun hər hansı dilin daxili 

qanunlarına uyğun gələn istənilən poetik vəzndə bədii 

ifadə edilə bilər. Deməli, hər hansı bir məzmunun hər 

hansı konkret vəzn ilə əlaqələndirməsi qəti olaraq, 

vulqar düşüncədir. Bu fikrin heç isbata ehtiyacı da  

yoxdur. Son illər çağdaş Azərbaycan şeirində 

modernizm və postmodernizm adına məzmunsuz söz 

yığını ilə çıxış edənlərin sayı artmaqdadır. Mənasızlığı 

verlibr sənətinin qeyri-səlis poetikası ilə bağlamaq 

istəyən belə istedadsızların bütün cəhdləri hədərdir. 

Çünki əsl oxucu üçün şeirin hansı vəzndə və yanrında 

yazılmasından çox, onun hansı bədii fikri aşıladığı, 

ictimai ideala xidmət etdiyi, estetik zövqü aşıladığı, 

fəlsəfi dünyagörüşü daşıdığı, hansı mənəvi dəyərlərə 

söykəndiyi daha vacibdir. Necə deyərlər, gözəl 

məzmun gözəl formada, gözəl forma isə gözəl 

məzmunda gerçəkləşə bilər. Amma əsl şairin, əsl 

şeirin sayəsində. Hər bir şeir vəzninin öz nazimi-

ustadları var, olub və olacaq... Məhəmməd Füzuli 

əruzun, Nazim Hikmət azad şeirin, Puşkin tonik 

şeirin, Aşıq Ələcgər heca şeirinin zirvəsi olduğu kimi. 

    Məqsədimiz Azad şeirinmilli ədəbiyyatımızda yerini 

və tarixini deyil, nəzəri poetikasını işləyib hazırlamaq 

olsa da, bu ədəbi prosesin Azərbaycan ədəbiyyatında 
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ümummilli hadisə kimi mənzərəsinə ümumi baxışa 

ehtiyac duyuruq.  

     Şeirdə yenilik axtarışları yalnız Azərbaycanın Şimal 

hissəsi ilə məhdudlaşmamışdır. O, həm də Güney 

Azərbaycanda  “Təcəddüd” (Müasirləşmə-

çağdaşlaşma-yeniləşmə) adlanan hərəkat olaraq, hələ 

ötən əsrin əvvəllərində, yəni 1915-1920-ci illərdən, 

modernizm cərəyanının 1920-ci ildə Qərbi Avropa 

ölkələrində, o cümlədən Amerikada yüksəlişə yetdiyi 

çağlardan başlanmışdır Güney Azərbaycan 

poeziyasında başlayan Təcəddüd hərəkatının aparıcı 

qüvvəsi Cəfər Xamneyi, Şəms Kəsmayi, Təqi xan Rəfət 

və b. idi.  Farsdilli  poeziyada da bu  şeirin bir çox  

qüdrətli nümayəndələri vardı: Nima Yuşic, Səyavuş 

Kəsrai, Əhməd Şamlu, Rza Bərahani, Nader Naderpur, 

Foruğ Foruğzad və b. azad ruhlu sənətkarlar  təcəddüd 

ruhunda yazıb-yaradırdılar. Azad şeir Cənubi 

Azərbaycanın ən böyük şairi Məhəmmədhüseyn 

Şəhriyarın da yaradıcılığından kənarda qalmamışdır. 

Şairin «Eynşteynə peyğam (müraciət)», 

«Mumiyalanmış adam», «Tehran və tehranlı», «Dunay 

çayının bəşəriyyətə müraciəti», «Şair və yazıçıların 

qurultayında Ülya Həzrət Şahbanu Fərəhin xitabəsi», 

«Nəqqaş, yaxud Rəssam», «Qəlbin sayıqlaması», 

«Alnımın yazısı», «Ey-vay, anam», «Xan nənə», 

«Səhəndiyyə» əsərləri azad şeirin parlaq nümunələri 

http://www.azkurs.org/2015-ci-il-fenn-proqram-sillabusu-kafedra-v3.html
http://www.azkurs.org/2015-ci-il-fenn-proqram-sillabusu-kafedra-v3.html
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idi. Şəhriyarın «Nəqqaş», yaxud «Rəssam» adlı sərbəst 

vəznli əsərinə diqqət yetirək: 

Əziz rəssam!  
Keşikçi şallağı altında 
Can verən bir məhbusun  
İman şöləsini çək! 
Səmum küləyinə bənzər, 
 İmansızların əzabına dözən, fəqət 
Bir kəlmə yalan deməyən 
 Ülvi məhəbbətli şəxsiyyət. 
Kimsəyə düşmənçilik etməyən,  
Lakin dövlətlə döyüşən, 
Qələbə kandarına düşən. 
Ulduzun işığının söndüyünü, 
 Dan yerinin söküldüyünü, 
Günəşin doğduğunu xəbər verən. 
O günəşin ki,  
Əjdaha yuvasını xaraba qoyub 
Bu qara ləkədən təmizləyəcək 
 Yer kürəsini... 
Bəli, o günəşin şəfəqləri... 
Əziz rəssam! 
Bu tablo, inan ki, çox vaxt aparmaz... 

      ( Şəhriyar M. Seçilmiş əsərləri, B., Elm - 2000. 423). 

 
“Təcəddüd” qəzetinin redaktoru T.Rəfətin ətrafında 

Həbib Sahir, Əhməd Xürrəm, Yəhya Ariyanpur, Mirzə 

Daneş və b. kimi davamçıları toplaşaraq, "Rəfət 

Məktəbi"ni (Rəfət ədəbi məktəbi)  yaratmışdılar. 

Ədəbi təcəddüdçülər  “Modernistlərin Bəyanatı”nı 

http://www.azkurs.org/donem-5-staj-kurulu-solunum-dolasm-dersin-amac.html
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nəşr etdirmiş, ədəbi inqilabın əsas hərəkətverici 

qüvvəsi olaraq, yenilikçi şairlərin məqsəd və 

vəzifələrini müəyyənləşdirmişdilər. 

   2016-cı ildə Respublikamızın Yazıçılar Birliyinin 

bölmə müdiri, istedadlı verlibrist şair Səlim 

Babullaoğlunun rəhbərliyi ilə Bədii tərcümə və ədəbi 

əlaqələr Mərkəzinin “Dünya ədəbiyyatı” (№ 1/08) 

seriyasından İran ədəbiyyatı nömrəsi çapdan 

çıxmışdır. Burada Nüma Yuşiç, Firidun Müşiri, Fürux 

Fərruxzad kimi korifeylərlə bərabər, müsir farsdilli 

azad şeirin xeyli yeni nümayəndələrinin də dilimizə 

çevrilmiş əsərləri verilmişdir. Nüma Yuşiçin şeirlərini 

(“Ay işığı”, “Soyuq qış gecəsində”, “Gecədən keçmiş”, 

“Çayın kənarında”, “Evim buludludur”, “Soyuq ocaq” 

və s.) dilimizə Məsiağa Məhəmmədi tərcümə edib. 

Hesab edirəm ki, uğurlu tərcümələrdir. “Gecədən 

keçmiş” şeirinə diqqət yetirək: 

Dodaqlarında həbs olunub 

çoxlu sözlər,  amma 

gecənin bu zülmətində 

heç bir məhbusdan xəbər tutulmaz deyə, 

ev sahibi oturub təkcə. 
               (Göst. jurnal, səh: 169) 

Şeirin təhkiyə dili ilə şairin gizlində duran psixoloji 

“gərginliyi” arasındakı təzad əsərin dramatizmini 

təmin etmişdir. Özgür poeziyanın dahi ustadı olan 
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Nümanın poetikası, heç şübhəsiz, şaödaş dünya 

şeirinin biliciləri üçün bu gün də əsl “dərslikdir”. 

   Onu da deyim ki,  bundan xeyli müddət sonra, yəni, 

İranda 70-ci illərin sonunda İslam inqilabından sonra 

bu cür  yenilikçi cərayanlar təkrar baş qaldıraraq, öz 

yeniləşmə axınlarını  azərbaycandilli “Varlıq” 

jurnalında da davam etdirdilər. Əlbəttə, bu barədə 

geniş danışmaq da olar. Lakin bu bizim mövzumuzun 

sahəsi deyildir. 

   Ədəbiyyatşünaslıqda Vəznin yaranması və inkişafı 

məsələsinə tarixilik baxımından düzgün yanaşmaq 

lazımdır. Mədəni irsə düzgün elmi baxışın 

formalaşması onun həm qorunub saxlanması, həm də 

inkişaf etdirilməsi işində yeganə yoldur.  Bu təməl 

prinsip tələb edir ki, əsərin həm məzmununa, həm də 

həmin məzmunla sıx vəhdətdə olan bədii formaya ilk 

öncə tarixilik baxımından yanaşılsın. Alademik 

M.C.Cəfərov yazırdı: “Qabaqcıl ədəbi ənənələrdə 

məzmun cəhətdən demokratik, sosialist (ictimai-N.F) 

ünsürlər olduğu kimi, bədii forma cəhətdən də 

demokratik, sosialist (ictimai-N.F.) ünsürlər 

vardır.”(M.C.Cəfərov. Şeirimizin dili və vəzni haqqında. 

Məqalə. Füzuli düşünür kitabı, Azəruşaqgənc 

nəşriyyatı, Bakı-1959, səh.: 218). Bu cəhətdən pr. 

Əkbər Ağayevin Əski Türk Xalq verlibr şeirindən heca 

və digər sistemli vəznlərə keçidin spesifikasını   əks 
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etdirən fikirləri  Sovet dövrü üçün ədəbiyyatşünaslıqda 

üstün fikirlərdən biri kimi daha çox maraq doğurur: 

“Türk sistemli Azərbaycan dilinin öz quruluşu da bu 

hər iki imkana (tonik və sillabik vəznlər nəzərdə 

tutulur-N.F.) yol verirdi, yəni ritmik vahid olan 

təqtilərdə (ritmik bölgüdə) alliterasiya söz kökü 

morfemlərinin vurğusuna əsasən güclü başlanğıc 

uyğunluğu (səs və heca təkrarı) yaradırdı, beləliklə də, 

sonrakı hecaların tədriclə eyni kəmiyyətdə və təqtidə 

(bölgüdə) poetik təşkili üçün yol açırdı. Əvvəllər bir 

müddət (alliterasiyanın başlanğıcda güclü olduğu 

dövrdə) misraların sayı çox fərqli olurdu, amma 

getdikcə bu fərq azalırdı, buna görə də, məsələn, 

“Dədə Qorqud” şeirlərində hecaların sayı fərqli olan 

misralarla bərabər, hecalarının sayı bir-birinə uyğun 

gələn misralar da var. Eyni zamanda,  heca və səsi 

təşkil edən , onu ritmik vahidə çevirən alliterasiya 

tonik vəzn üçün də yolaçırdı, çünki hər təqtidə 

(bölgüdə) olan hecaların deyilişinə, tələffüzünə sərf 

edilən vaxt  bütün misradakı hecaların ritmik təşkilində 

mühüm rol oynayırdı. Yəni hecanın sayının misralarda 

artıqlığı və ya əskikliyi səsin və ya hecanın deyilməsi 

vaxtı ilə tənzim olunurdu. Bu isə tonik vəzndən metrik 

vəznə açılan yol idi. ”(Əkbər Ağayev. Azərbaycan sovet 

poeziyası. Monoqrafiya, Azərbaycan jurnalı, Bakı-

1974, № 1, səh.:132-133; Seçmələr bizimdir-N.F. ). 
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Burada mübahisəli xeyli məqamlar olduğu göz 

qabağındadır. Əvvəla, sovet ədəbiyyatşünası əski türk 

şeirini “tonik vəzn” adlandırır, heca metrikasını isə 

“metrik vəzn” adlandırır. Beynəlxalq terminologiyada 

“metrika” vəzn deməkdir. Bu termin bütün vəznlərin 

ortaq terminoloji aparatına şamil edilir. Alim 

anlayışları dolaşdırmışdır. Tutaq ki, onun dilində “tonik 

vəzn” Əski Türk verlibr şeirinin vəzni kimi başa 

düşülmüşdür. Bu mülahizələrdə Türk dillərinə xas 

olmayan daha bir xüsusiyyətdən bəhs edilir. Belə ki, 

vurğudan-tonizmdən danışılır. Lakin söz vurğularının 

sabit yeri olmayan türkdilli xalqların heç birində heç 

vaxt tonik şeir olmayıb və olmayacaq. Nəhayət, Heca 

vəzni Əski Türk azad şeir sistemindən heç zaman başqa 

bir vəznə “transformasiya ”olunmayıb və 

olunmayacaq. Sadəcə, buradakı müqayisələr 

mücərrəd təxminlərdən başqa bir şey deyil. Bu 

probllemin ortaya çıxmasına əsas səbəb milli 

ədəbiyyatşünaslığımızda Əruzun tədqiq qədər Heca 

sisteminin tarixi poetikada indiyəcən ciddi 

araşdırılmamasıdır. Heca vəznli ilk şeir nümunələri 

türkdilli yazılı ədəbiyyatda dini-mistik şeirlərin 

mətnində gızə dəyir. Müxtəlif buddist, maniçi, hind-

sanskrit, pəhləvi-zərdüşt mətnlərin tərcümə və ya 

orijinal bədii ifadəsi olan mətnlərin xaricində Qədim 

Türk şeirində heç bir yazılı nümunədə Heca vəzni 
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nəzərə çarpmır. Bu, çox təbii və məntiqi haldır. Digər 

ictimai sahələrdə olduğu kimi Ədəbiyyatda da ilk 

məcburi kanonizasiyalar quldarlıq quruluşlu 

cəmiyyətlərdən başlanğıc götürür. Mətnin 

kanonizasiyası daha çox Quldarlığın monoteizm 

mərhələsi ilə bağlıdır. Yazının kahinlər əlində silah kimi 

qorunduğu dövrlərdən etibarən Allaha aid edilən 

mətnləri fövqəlbəşər hesab edilən kahinlər mühafizə 

etmək məqsədləri üçün kanonlaşdırmağa məcbur 

idilər. Bu belə də oldu. Monoteizm uğrunda ilk açıq 

mübarizə eramızdan əvvəl XXI əsrdə baş verdi. İlk dəfə  

talmudistlər- Tövrata şərh yazan yəhudi ravvinləri 

müqəddəs mətnlərin ilahi mənşəyinini nəzərə alıb, 

onun toxunulmazlığına və ehkamlaşdırılmasına qərar 

verdilər. Bu tarixdə bizə məlum olan bildiyimiz ilk 

mistik kanonlaşdırmadır. Sonralar xristianlıqda və 

İslam dininin yaranması və inkişafı ərzində müqəddəs 

mətnlərin kanonizasiyası prosesləri davam etdirildi. 

Dini-mistik şeirlərdə də eyni hal baş verdi. Şeir 

vəznlərinin kanonik xüsusiyyətləri ilk başlanğıcdan dini 

xarakterlidir. Yalnız sərt kanonik sistemlə qapanıb 

qalmamış Azad şeir barədə bunu demək olmur. Çünki 

Avrasiya coğrafiyasının əsas siması olan slavyan-türk 

superetosunun klassik Quldar pejimlərindən keçib 

gəlmədiyi danılmaz tarixi faktdır. Moskva 

mərkəzləşdirilmiş çarlığının Monqol-tatar Dövlət 
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sisteminin varisi kimi meydana gəlməsi də elə bu tarixi 

gerçəyin nəticəsi idi. 

     Azərbaycan Sovet ədəbiyyatşünası Əkbər Ağayevin 

əski türk şeirinə “tonik vəzn” kimi yanaşmasında əski 

Avrasiya şeirinin metrik özılliyindən- verlibr 

xarakterindən imtina cəhdidir. Məncə,  əziz müəllimim 

milli əruzşünaslığımızın banisi Əkrəm Cəfərin 

vəznşünaslıqda irəli sürdüyü müddəalar daha sağlam 

və düzgün hesab olunmalıdır. Biz bu sitatı ikinci dəfə 

xatırlatmaq istərdik. Əkrəm müəllim“Əruzun nəzəri 

əsasları və Azərbaycan əruzu” əsərində (Bakı-1977, 

Elm.)  yazırdı: “Hecalar əsasən iki növ olur: güclü 

hecalar və zəif hecalar. Bu cəhətdən dillər də iki qrupa 

bölünürlər. Birinci qrup dillərdə hecaların güclü-zəifliyi  

onların vurğulu və vurğusuzluğu  ilə qeyd olunur. 

Vurğulu hecalar güclü, vurğusuzlar zəif sayılır. İkinci 

qrup dillərdə hecaların güclü-zəifliyi onların uzun və 

qısa olması ilə qeyd olunur. Uzun hecalar güclü, qısa 

hecalar zəif hesab edilir. Rus, alman, ingilis dillərində 

hecaların gücü onların vurğulu-vurğusuzluğu ilə, 

yunan, latın, ərəb, fars, türk dillərində isə hecaların 

gücü onların uzun-qısalığı ilə ölçülür”(Səh.: 23). 

Burada “tonik şeir”in türkdilli ədəbiyyatda, əruzun isə 

rusdilli ədəbiyyatda heç vaxt yer almayacağı aydın dillə 

izahını tapmışdır. Əlavə şərhə ehtiyac yoxdur. 
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    Ədəbiyyatşünaslıqda hər bir vəznə konkret 

yanaşmaq lazımdır. O cümlədən, əski Türk verlibr şeiri 

də  istisna deyil. Türk xallarının bədii təfəkkür və 

ictimai həyatının çox yüksək bir mərhələsi olan VI-VIII 

əsrlər Ümumtürk poeziyasının ilk klassik nailiyyətləri 

Orxon-Yenisey abidələrinin azad şeir nümunələri və  

daha çox VII, IX-XII əsrlərə aid edilən “Kitabi-Dədə 

Qorqud” eposunun verlibr şeir parçaları Azad şeir 

poetikasının ciddi elmi izahının verilmısini tələb edir. 

Hər hansı xalqın milli dühasının məhsulu olan vəznin 

əsas terminoloji aparatı həmin xalqın dilində qəbul 

edilmişdir. Odur ki, Azad şeir- verlibr poetikasının da 

əsas termin aparatı türkdilli olmalıdır. Bu sahədə öz 

alimlərimizin terminoloji sabatsızlığı isə yolverilməz 

haldır. 

     Azərbayacan ədəbiyyat nəzəriyyəçiləri sırasında 

Azad şeirin əleyhdarları adətən bu məsələyə 

münasibətdə “doğma-yad”  vəzn  kimi yanlış 

yanaşmadan da oyana keçib, ümumiyyətlə, verlibri 

tamamilə metrik kanon kimi rədd rdir, onu saxta sənət 

hesab edirlər. Bu cəhətdən pr. Əkrəm Cəfərin mövqeyi 

xüsusilə sərtliyi ilə seçilir. Hörmətli əruzşünas “Əruzun 

nəzəri əsasları və Azərbaycan əruzu” əsərində cəmi 

beş vəzn- “antik vəzn, tonik vəzn, sillabik (heca) vəzni, 

sillabik-tonik vəzn və əryz vəzni”(səh.: 23)  haqqında 

danışır, verlibri vəzn kimi ümumiyyətlə inkar edir. 



 

185 

Bəzən belə yanlış mülahizələr müəyyən alimlərin öz 

sahəsində tutduğu mövqeyə və qazandığı nüfuza 

uyğun şəkildə doğru kimi qəbul edilir. Biz bunun qəti 

əleyhinəyik. Çünki elmdə şəxsi nüfuz bə ictimai 

mövqedən üstün olan şey yalnız həqiqətdir, əlahəzrət 

faktdır. Bu mənada, elm subyektiv düşüncənin deyil,  

real olan faktın kanonizasiyasıdır. Əıdim türk azad 

şeirinin, Dədə Qorqud dastanlaının poetik faktları, XIX 

əsrdən bəri dünya ədəbiyyatının verlibr təcrübəsini 

inkara qalxmağın elmşünaslıqda bir anlamı yoxdur. 

Əkrəm Cəfərin azad şeiri inkar cəhdində daha bir 

sadədillik təəccüb doğurur: “Bəhs edilən “Azad şeir” 

haqqında bu sətirlərin müəllifinin (Ə.Cəfər özünü 

nəzərdə tutur.-N.F.)  İranın görkəmli ədəbiyyatşünas 

alimi Səid Nəfisi, İraq filoloqu professor Hüseyn Əli 

Məhfuz və Türkiyə ədəbiyyatşünası professor Kənan 

Akyüzlə söhbəti olmuş, onların “Azad şeir ”haqqında 

mənfi rəydə olduğunu öyrənmişdir.”(Göst. əsər. Səh.: 

16). Məlumdur ki, Aristotel öz “Poetika”sında antik 

yunan ədəbiyyatının, Bualo klassisizmin, Xəlil ibn-

Əhməd ərəb şeirinin, Vəhid Təbrizi fars, Əhməd Həmdi 

Şirvani Osmanlı, Əlişir Nəvai özbək, nəhayət, Əkrəm 

Cəfər də  Azərbaycan əruzlarının nəzəri poetikada 

bədii təcrübəsinə əsaslanmışlar. Bədii faktın subyektiv 

inkarı hələ onun yoxluğu demək deyildir. Deməli, hər 

hansı bir poetikanın işlənib hazırlanmasında bədii 
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materialın özü ən etibarlı mənbədir. Digər tərəfdən, 

fakt gerçəkliyi deməyə əsas verir ki, əski Şumer, Et-

trusk (Troya), İssık və Orxon-Yenisey  poeziya mətnləri 

əsasında tam əminliklə demək olar ki, yalnız Türk 

şeirində deyil, bütün dünya ədəbiyyatı tarixində Azad 

şeir (verlibr) sisteminin yeri bütün digər metrik 

ölçülərdən daha qədimdir. Təkçı İssık kurqanında 

aşkarlanmış qədim Saklara aid Gümüş camın  

üzərindəki yazı mətninin tarixi ən azı e.ə. V-IV 

yüzilliklərə gedib çıxır. Qədim yunan dastanlarının 

şifahi dildən yazıya alındığı tarix də bundan uzaq dövr 

deyil. Belə bir gerçəklik içində əski türk şeirinin bədii 

quruluşunu “saxta” adlandırmaq, bunu həmin vəznə 

kimin isə “mənfi  yanaşması ”ilə haqq qazandırmaq 

yalnız gülüş doğurur. 

    Bu şeirin ciddi tədqiqatçılarının da ağır zəhmətinə 

layiqincə qiymət vermək mənəvi borcumuzdur. İ.V. 

Steblevanın “XI əsrdə türklərdə şeir formalarının 

inkişafı”, V.M. Jirmunskinin “Ritmik-sintaktik 

paralelizmlər Qədim Türk şeirinin əsası kimi”, “Türk 

qəhrəmanlıq eposu”,“Oğuz qəhrəmanlıq eposu. 

Kitabi-Dədə Qorqud,”, “Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, 

Poetika. Stilistika”,  Kamil Vəliyevin (Kamil Vəli 

Nərimanoğlunun- Red.)“Azərbaycan dilinin poetik 

sintaksisi,  A.M.Şerbakın “Türk şeir sənətində 

alliterasiya və qafiyənin qarşılıqlı əlaqəsi”,  
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M.K.Xamrayevin “Türk şeir sənətinin əsasları”, 

X.Koroğlunun “Qorqud nəğmələri”və d.  bu kimi 

qiymətli elmi əsərlərdə əski və yeni türk şeir 

praktikasının əsasında Azad şeir poetikasının bir sıra 

çox mühüm problemləri dərindən araşdırılmış və 

düzgün elmi nəticələr əldə edilmişdir. 

    Əruzşünas Ə.Cəfərin simasında Azərbaycan 

ədəbiyyatşünaslığında Azad şeirin barışmaz bir 

düşməninin meydana çıxması, əlbəttə, mənim üçün 

hərmətli professorun öz tələbəsi olaraq, ağır təəssüf 

hissi doğurur. Məncə, milli əruzumuza da, milli 

hecamıza da, milli verlibrimizə də  öz milli irsimiz kimi 

eyni ehtiramla yanaşmalıyıq. Ən doğru və ədalətli 

olanı məhz budur. Təəssüf etməyə bilmərəm ki, Sovet 

dövrü Azərbaycan ədəbiyyatşünaslarının böyük 

əksəriyyəti antiverlibr baxışların daşıyıcıları idilər. Bu 

həm dərsliklərdə, həm elmi-ictimai konfranslarda, 

həm də KİV-lərdə diqqəti çəkən neqativ bir hal  idi. 

Ə.Cəfər həmin antiverlibr hərakatının öndərlərindən 

biri olaraq, açıq şəkildə Azad şeirə qarşı savaş açmışdı. 

Bu da həqiqət naminə hörmətli müəllimimiz önündə 

bir sıra mənəvi öhdəliklərimizdən geri çəkilməyə bizi 

vadar etmişdir. Professor Ə.Cəfər yazır:  “Azad şeir” 

məsələsinə keçək... “Azad” sözünün mənasından 

anlaşıldığı kimi, şair özünü vəzn və qafiyə ilə bağlamaq 

istəmir. Bunun nəticəsində o, bəşəriyyətin ən qədim 
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zamanlardan bəri mövcud olan vəznli (antik, sillabik, 

tonik, sillabik-tonik, əruz-N.F.)  və qafiyəli şeir sənətini 

bir növ rədd edir. Bu cərayan ədəbiyyatda və o 

cümlədən şeirşünaslıq sahəsində müsbət hadisə 

hesab edilə bilməz.”(Ə.Cəfər. Göst. əsər. Səh.: 15).   

    Hörmətli professorun yanaşması ilə, deyək ki, gənc 

şair Qulu Ağsəsin aşağıdakı poetik düşüncələri şeir 

deyil: 

Yarpağın üstündə 

damlaya- 

işığı düşür damlara. 

Qapıda elan: 

“Giriş qıfıldan...” 

Sev illərlə, 

unut qəfildən. 

Kişi- istedadlı, 

Qadın- isti, dadlı, 

ya da əksinə: 

həyatdı! 

Bazardı, bazar 

həftənin günləri 

Satışda 

                     saat əqrəbinin zəhəri. 

...Darıxma, gəlirəm sabahla 

İki güllə, 

Bir silahla... 
      (Şeir vaxtı. Poeziya almanaxı.; Qulu Ağsəs. “Təhsil”. 
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        Bakı-2013.səh: 73 ). 

 

    Bu şeirdə 18 misra var. Cəmi üç yerdə qafiyələnmə 

nəzərə çarpır: “qıfıldan-qəfildən”, “günləri-zəhəri”, 

“sabahla-silahla.” Lakin bunlardan da ilk cütlükdə “qıfıl 

və qəfil” sözlərində ənənəvi qfiyəyə uyğunluq yoxdur. 

Şeirin sillabizmindən hüç danışmağa dəyməz. Amma 

bununla belə buradakı lirik ovqatın poeziyadan kənar 

bir şey olduğunu iddia etmək açıq qərəzkarlıqdır.  

Əkrəm  Cəfərin vəznlərarası qaşılıqlı əlaqələr, vəzn 

yaradıcılığının  tarixi mərhələşdirilməsi və s. 

məsələlərdə də kəskin antiverlibr mövqeyi nəzərləri 

özünə çəkir. O yazır: “ Antik vəzn heca vəzninə 

nisbətən yüksək mərhələdə durur... Modellər antik 

vəzn ilə yazılan şeirdə xoş ritm yaradır. Bu ritm şeirin 

vəzninə  musiqi keyfiyyəti verir...  Əruz isə antik vəznə 

nisbətən sonrakı təkamül mərhələsinin icadıdır. O 

daha dəqiq və daha mütəşəkkildir, formaca daha 

rəmgarəng, ritmcə daha zəngindir. Əruzun təfilələri 

antik vəznin modellərindən kəmiyyətcə artıq, 

keyfiyyətcə üstündür.”(Göst. əsər. Səh.: 52). Əvvəla, 

burada alim özü özünü inkara yol verib. Belə ki, o, 

dillərin fərqli heca keyfiyyətlərindən danışarkən, hər 

vəznin müəyyən dilə tətbiqində bu zəruri amilin 

nəzərdə tutulmasını vacib bilmişdir. Deməli, əgər heca 

gücü vurğulu-vurğusuzluğu ilə müəyyənləşən dillər 

(rus, alman, ingilis və s.) ilə heca gücü onların uzun-
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qısalılığı ilə müəyyənləşən dillər (ərəb, fars, yunan, 

türk və s.) arasında hər hansı konkret poetik 

metrikanın tətbiqində reallıqdan irəli gələn zəruri  

fərqlər varsa, onda bu vəznlərin birini o birində 

“yüksək-alçaq”və ya “keyfiyyətli-keyfiyyətsiz” elan 

etmək tamamilə qeyri-elmi mülahizədir. Bu olsa-olsa 

dillərarası milli-irqi ayrı-seçkiliyə yol aça bilər, müasir 

faşizmin saxta hind-avropaçılıq irqi üstünlük 

nəzəriyyəsinə Dil faktorunu da artırmış olar. İkinci 

tərəfdən, bir vəznin musiqiliyinin az-çoxluğundan 

söhbət gedirsə, burada musiqilərin də fərqli milli 

keyfiyyət və ahəng sistemlərində olması 

unudulmamalıdır. Qədim Türk ozanı öz Qopuzunda 

oxuduğu Dədə Qorqud nəğmələrini əski türk şeirinin 

ritmik tələbləri içində oxuyarkən, özünü heç bir  xalqın 

musiqi səviyyəsindən aşağı durmuş ifaçı zənn 

etməmişdir. Bu indiki dövrdə öz nəğməsini oxuyan 

Yakutun (Sakanın) da mədəniyyətinə şamil edilən 

mülahizədir. Həm musiqinin, həm də şeir vəzninin 

ritmik xüsusiyyətlərindən danışarkən, hər bir xalqın, 

yaxud superetnik mədəniyyətin öz xüsusi ritmometrik 

vəziyyətindən çıxış etmək lazımdır. Bu gün Türkiyənin 

aparıcı musiqi elitasının ifasında ən çox səslənən şeir 

mətnləri türk verlibrinin lirik nümunələrindən 

ibarətdir... 



 

191 

   Ədəbiyyatşünaslıqda bu cür əsaslandırılmamış bəsit 

mərhələşdirmələr aparılması qeyri-elmi qənaətlərin 

yaranmasına, vulqarlığa səbəb olur. Bəzən ədəbiyyatın 

inkişafında müəyyən kəsintilərin yaranmasına yol açır. 

Belə bir hal uzun illər ərzində Azərbaycanda klassik 

əruz şeirini “saray ədəbiyyatrı”, “keçmişin qalığı“ və s. 

elan edənlərin kəraməti sayəsində milli 

mədəniyyətimizə ağır zərbə vurmuşdur. Şeir vəznləri 

barədə bu cür vulqar, yanlış və zərərli mülahizələrə 

ədəbiyyatşünaslıqda bir dəfəlik son qoyulmalıdır. 

     Bunu necə ciddi qəbul etmək olar: “Üç vəzn- heca 

vəzni, antik vəzn və əruz vəzni şeir vəznləri tarixində 

üç mərhələ təşkil edir. Heca vəzni birinci mərhələdir. 

Onun yaradılması dövrü daha qədimdir. Onu sonrakı 

vəznlərə nisbətən ibtidai vəzn adlandırmaq olar. Onun 

sistemində müəyyənsizliklər, misra bölümləri arasında 

fonetik uyğunsuzluqlar olur,  şeirin özünəməxsus 

musiqisi baxımından onda qüsurlar çoxdur.”(Əkrəm 

Cəfər. Göst. əsər. Səh.: 54).  Heca vəzninin ilk yaranma 

dövrü qədim farsdilli dini ədəbiyyatda, yaxud başqa bir 

qədim dildə dəqiq araşdırılıb öyrənilməsi Tarixi 

poetikanın vəzifəsidir. Bu barədə əlimizdə heç bir 

tutarlı elmi mənbə yoxdur. Lakin onun pəhləvi-zərdüşt 

dini-mistik abidələrinin poetik mətnlərində işləndiyi 

dəqiq tarixi faktdır. Elə isə bu vəznin ən azı Qədim 

yunan antik şeiri ilə təqribən eyni dövrün məhsulu 
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olduğu, onunla eyni səbəbdən, yəni əski dini fikir və 

düşüncələrin kanonizasiyası üzündən poetik sistem 

halına gətirilməsi şübhə doğurmur. İkincisi, vəzn kimi 

tarixə ilk qədəm atan metrik ölçünün Azad şeir 

sisteminin  ola bilməsi ehtimalı da az deyil. Bu, yalnız 

Krit (Egey dənizi) heca ideoqramları, habelə  “B”xətti 

sistemli Mikena sillabarilərinin mətnləri tamamilə 

oxunub qurtarandan sonra müəyyənləşə bilər.  Əski 

türk yazıları ilə eyni genezisə malik bu mətnlərin 

Qədim Troya ilə bağlantıları olduğuna şübhə yoxdur. 

Bütün hallarda tarixi qəqiq araşdırılmamış vəznlərin 

haqqında tələsik qənaətlər çıxarmaq yalnız elmin 

zərərinədir. Heca vəznli şeirin ahəngdarlığının və 

musiqiliyinin digər vəznli şeirlərdən aşağı keyfiyyətdə 

olmasını Səməd Vurğunun “Azərbaycan” şeirinin 

səslənməsi (musiqi və mətn kimi) ilə yoxlamaq daha 

doğru olar. Dilimizdə ana laylası qədər şirinlikdə 

səslənən bu şeirə digər vəznlərdən aşağı keyfiyyət 

nişanı yapışdırmaq nə dərəcədə doğru sayıla bilər?.. 

Hələ analarımızın əksəriyyətlə Heca vəznində oxuduğu 

oxşama, layla və digər müxtəlif beşik nəğmələini necə 

“primitiv” adlandırmaq olar?.. Ə.Cəfərin əruz 

vəznininin Sovet dövrü poeziyasında itirilmiş 

mövqeyini bərpa etmək üçün Heca şeirinə belə 

neqativ münasibəti, əslində, ideoloji bosslarla elan 

olunmamış müharibəsi idi. Çünki rəsmi ədəbiyyat 
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ideoloqları da Əruzun əleyhinə olaraq, məhz  Heca 

vəznini ən milli, ən xəlqi şeir statusuna qaldırmışdılar. 

    Nəinki Azərbaycan, bütün ümumtürk ədəbiyyatında 

mədəniyyətimizə İslamla birgə ayaq qoymuş  Əruz 

vəznli şeirin həmişə əziz yeri olmuşdur. Bu ədəbiyyatın 

ilk türkdilli nümunəsi Yusif Balasuqunlunun (1017-

1077) “ Qutadqu Bilik” (Səadət kitabı) poemasıdır. 

Azərbaycan klassik şeirinin isə tarixi XIII əsrdən 

İzzəddin Həsənoğlu və Nasir Bakuvi Şirvani ilə başlayır. 

Nəsimi, Qazi, Həbibi, Füzuli, Xətai, Nişat, Bahar, Seyid 

Əzim, Nəbati, Məşədi Azər, Ə.Vahid kimi dühaların 

yaradıcılığına kim “ögey-yad”damğası vura bilər?..  

Azərbaycan vəznşünaslığında bu kimi fikirlərin elmi 

mövqedən səslənməsini gülünc hal hesab edirik. 

Bütün bunlar düzgün elmi şəkildə işlənib hazırlanmış 

tarixi poetikamızın yoxluğu üzündədir. 

   Bu vəziyyət verlibr şeirinin də araşdırılmasında xeyli 

sünii çətinliklərin yaranmasına səbəb olur. Amma milli 

ədəbiyyatşünaslığımızda bu sahədə müsbət 

addımların tamamilə atılmadığını da demək düzgün 

olmaz. Məsələn, Əkbər Ağayevin aşağıdakı fikirləri 

vəznlərin tədqiqi sahəsində Azərbaycan 

ədəbiyyatşünaslığında həm müsbət meyllərin 

olduğunu, həm də bəzi qüsurlu qənaətlərin özünə  

hələ də yer aldığını  açıq-aydın göstərir: “Türkdilli 

şeirin qədim poetikası ilə ərəb poetikasının vəzn və 
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qafiyə sistemi arasında baş verən qovuşma, birləşmə 

və qarşılıqlı təsir prosesi X-XI əsrlərdə ilk nəticələrini 

vermişdi. Biz bunu “Qutadqu Bilik” əsərində, Mahmud 

Kaşqarinin məşhur lüğətindəki şeir parçalarında, 

Azərbaycan ədəbiyyatında isə bir tərəfdən,  fars və 

ərəb dillərində yaradılan poetik nümunələrdə, digər 

tərəfdən isə“Dədə Qorqud” əsərindəki müxtəlif 

şeirlərin bir qismində görürük. Həmin qarşılıqlı 

qovuşma və təsir prosesinin sonrakı daha güclü 

mərhələsi XIII-XIV əsrlərdə özünü göstərmişdir. Nəsimi 

poeziyasında türkdilli şeir poetikasının prinsipləri ilə 

ərəb-fars poetikası prinsipləri  üzvi surətdə 

birləşmişlər. Əruz vəzni və qafiyə prinsipləri də Nəsimi 

şeirində  xeyli irəliləmiıdir, bununla belə Nəsimi 

şeirində qədim Azərbaycan şeiri üçün səciyyəvi olan 

türkdilli poetikanın bir sıra elementləri, o cümlədən 

alliterasiya izləri də qalır.”(Ə.Ağayev. Göst. əsər. 

Azərbaycan jurnalı № 1. Səh.:191-192). Mənfi meyl 

burada hələ də vəznlərin hibridləşdirilməsi kimi bir 

prosesin haqqında bəhs açılmasıdır. Mənim qəti 

fikrimcə, heç bir vəzn digər vəzn ilə heç vaxt 

hibridləşməyib. Vəznlərin yaranması əlahiddə bədii-

estetik hadisədir. Təsirə qaldıqda bu, bütün 

zamanlarda bütün ədəbiyyatlarda olub və olacaq. 

Əruzun türkdilli ədəbiyyata gəlməsi ayrıca bir ədəbi 

hadisədir. Onun ilk nümunələrində əski türk verlibrinin 
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bəzi elementlərinin işlənməsi isə vəzn transferi ilə 

bağlantısı olmayan haldır. Bunun transfer kimi 

qiymətləndirilməsi elmi deyil. Çünki “Qutadqu Bilik” 

poeması Ə.Firdovsinin işlətdiyi mütəqarib bəhrində 

ona nəzərən bir türk “Şahnamə”si  kimi meydana 

çıxarılmışdır. Azərbaycan şeirində acconans və 

alliterasiyaların mövcudluğu Heca vəznli şeirdə də, 

məsələn, aşıq şeiri nümunələrində, habelə müasir 

şairlərimizin yazılı ədəbiyyatdakı bəzi cinaslı 

şeirlərində, təcnisləində, müxtəlif lkirik əsərlərdə də 

daim nəzərə çarpmışdır. Bunu necə  transfer hadisəsi 

saymaq olar? Şeirlər də digər bədii nümunələr kimi 

qarşılıqlı şəkildə bir-birindən ortaq ifadə vasitələri, 

ritmik ünsürlər, mövzu və s. baxımından faydalana 

bilər, lakin heç vaxt heç bir vəzn sistemi digər metrik 

sistemə transfer edilə bilməz. Hesab edirəm ki, 

Ə.Ağayevin dediyi kimi hibridləşmə indiyəcən 

dünyanın heç bir ədəbiyyatında baş verməyib. 

    Azərbaycan lirikasının ünlü simalarından biri sayılan 

Tofiq Mütəllibovun heca vəznli bir sıra şeirlərinin 

tərtibində saxta “azad şeir” forması  nəzərə çarpır. Bu 

tərtibat onun şeirlərini əsla “heca sistem”li  şeirdən 

çıxarıb, vəzn dəyişikliyinə səbəb ola bilməz. Aşağıdakı 

nümunələrə diqqət yetirək: 

Əlimi bir dost kimi 

                        sıxıb gəlir. 
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Xoş günləri mirvaritək 

                            yığıb gəlir 

İllərimiz. 

Qəlbimizdə danışacaq, 

                            dinəcəkdir. 

Hünərlərə, zəfərlərə 

                           dönəcəkdir 

        İllərimiz. 
         (Tofiq Mütəllibov. “İllətrimiz”şeirindən.  

      “Əbədi mahnı” kitabı, RİİB, Bakı-2013, səh: 127 ). 

Bu şeir parçasını heca vəzninin bənd sistemində 

düzüb, onu sillabik tərtibata salmaq tamamilə 

mümükündür. Lakin T.Mütəllibovun şeirləri arasında 

sərbəst şeirin də gözəl örnəkləri az deyil. Aşağıdakı 

şeirdə sərbəst təqti ritmi axıracan gözlənilsə də, bənd 

quruluşu  və sərbəst qafiyəliliyi heç bir ənənəvi heca 

bəndinə uyğun gəlmir: 

               Seyr edirəm şəkilləri: 

              Vüqar yağır, hünər yağır 

              Hər birinin baxışından. 

              Onlar Xəzər sahilinə  

                               Gəlmək üçün  

             Çıxıb güllə yağmurundan, 

             Keçib mərmi yağışından... 
                 (T.Mütəllibov. Göst. kitab. Səh: 184) 

Bu cür şeirləri sərbəst bənd quruluşu əsasında, heca 

ritmik sisteminə baxmayaraq, sərbəst şeir saymaq 
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lazımdır. Lakin həmin şairin “Azərbaycan” adlı 

şeirindəki “sərbəst” tərtibat aldadıcıdır: 

                   Burda gözəlliyə açdım 

                                 qəlbimi, 

                   Burda salamladım qızaran  

                                         danı. 

                    Basıram bağrıma öz anam kimi 

                    Xəzərli, Göygöllü 

                                              Azərbaycanı! 
                      (T.Mütəllibov. Göst. kitab, səh: 761). 

    Şeirlərin bənd tərtibində eyni vəziyyət Bəxtiyar 

Vahabzadə poeziyasında da hökm sürür. Bir daha 

diqqəti vacib olan bir məsələ üzərinə gətirmək 

istəyirəm: sərbəst təqti və ya təfilə sistemli şeirlərin 

vəzn müəyyənliyi onların hansı vəzn bəndində real 

(qrafik deyil) olaraq yazılmasından asılıdır. Şeir 

vəznlərinə münasibət heç bir halda siyasiləşdirilə 

bilməz. Çünki poeziya bütün hallarda ilk öncə ədəbi 

hadisədir. 

    İstedalı şair Rəşad Məcidin “Bayrağım” şeiri sərbəst 

qafiyə sisteminə malik tipik sərbəst şeir nümunəsidir. 

Maraqlıdır ki, Rəşadın misralarında heca ritmik 

qrupları, yəni təqti ahəngi deyil, azad şeirin aksent 

ritmi aydın sezilir: 

           Səni ən çətin 

           günlərimdə qorudum, 

           Beynimə həkk edib 
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           ürəyimə sarıdım. 

             Mahnımda, 

             nəğməmdə gizlədim. 

            Aya baxıb xatırladım, 

            ulduzunu sevdim. 

            Üç rənginə öyrəndim, 

             hər üzünü sevdim. 

            Hücumdan, həmlədən qorudum... 
                (Rəşad Məcid. Bir də gəlməyəcək... “Təhsil”  

                 nəşr.,  Bakı, 2015, səh: 66). 

    Müasir Azərbaycan şeirinin ağsaqqalı, sinkretik 

şeirin ustadı, əvəzsiz lirik Nəriman Həsənzadənin 

yaradıcılığı sərbəst şeirin vəzn xüsusiyyətlərini 

araşdırmaq üçün ən faydalı mənbədir. Nəriman 

müəllim üçün vəzn-ritm problemi deyilən bir şey 

yoxdur. O istədiyi formanı rahatlıqla öz poetik 

ovqatına və bədii fikrinin tələbinə görə tətbiq edə bilir. 

Hələ  1962-ci ildə qələmə aldığı ,müəyyən müddət 

Azərbaycanda əsirlikdə yaşamış alman hərbçilərinin 

həyatından bəhs edən “Vətənsiz” adlı lirik söhbətlər 

poeması bu baxımdan çox maraqlıdır. Əsərin 

“Doqquzuncu söhbət”inin  ilk misraları belə başlayır: 

             Heyran-heyran baxırdı o 

Qarayazı meşəsinə. 

Kür çayının o üzünə, bu üzünə. 

Kür üstündə bir göy çəmən, 

             göy çəməndə bir tək söyüd, 
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                              tək söyüdün altda bir iz. 

Uzanırdı səs-səmirsiz. 

Meşə boyu, sahil boyu 

                                 heç bilmirdi 

Dünyanınmı sahilidi, Kürünmü bu... 
             (Nəriman Həsənzadə. Seçil. əsərləri. 7 cilddə. 2-ci 

              cild, Prometey nəşr., Bakı-2010, səh: 376-377). 

 

Bu şeir parçasını  heca vəznli  hesab etmək, əlbəttə, 

qeyri-elmi səslənərdi. Şeirdəki  heca ritmi sərbəst 

səciyyəlidir. Çünki onun ənənəvi heca vəzni ilə 

uyuşmaz cəhətləri çoxdur: sabit qafiyə quruluşu, sabit 

misra tərtibatı, sabit ritmik qrup  kəmiyyəti gözə 

dəymir. Bütün bu xüsusiyyətləri ilə o, tipik sərbəst şeir 

nümunəsidir. N.Həsənzadənin əksər poemalarında 

vəzn sinkretizmi, yəni vəznlərdən qarışıq istifadə üsulu 

nəzərə çarpır. Şairin  bu üslubu onun ədəbiyyatımıza 

gətirdiyi yenilik kimi də qəbul edilə bilər. Bu, yəqin ki,  

bizdən sonrakı tədqiqatçıların məşğul olacağı bir işdir. 

     Mən çağdaş Azərbaycan şeirinin ən gənc, daha 

doğrusu İstiqlal dövrü poeziyasının da 

nümayəndələrinin də verlibr (özgür şeir) yaradıcılığına 

diqqəti çəkmək istəyirəm. Bu gənc şairlərdən biri 

Cəmil Cavanşirdir. Cəmilin “İndergraund. Sevgilər” 

kitabı 2011-ci ildə “Qanun” nəşriyyatında işıq üzü 

görmüşdür. Şairin bədii istedadını təhlil 

etməyəcəyəm. Lakin onun özgür şeirin yaradıcılıq 
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təcrübəsinə maharətlə yiyələndiyini demək istəyirəm. 

Həmin kitabdan “Məni unutmaq” adlı şeir cəmi üç 

misradır: 

məni unutmaq asandı, 

gözlərini yum, onacan say, 

ürəyində birini tut və məni unut. (səh: 69.) 

Şeirdə əski ənənəvi lirikanın heç bir rundamenti 

yoxdur. Sadə bir nəsr təhkiyəsi ilə şair öz real 

vəziyyətini sevgilisinə izah edir. Burada sintaktik 

paralelizmlər ritm ünsürü kimi çıxış edir. Başqa bir 

şeirdən (“Bu, səni xatırlamaq deyil”) daha bir parçaya  

baxaq: 

səndən sonra çox şey dəyişib həyatımda, 

gecələr bir az uzanıb, 

telefonuma gələn zənglər kəsilib, 

            arıqlamışam bir az, 

saqqal saxlamışam, 

            gözlərim çuxura düşüb yuxusuzluqdan, 

günümə üç qutu siqaret, 

bir də göz yaşları tənha gecələrdə... (səh: 25). 

Cəmil Cavanşirin verlibr yaradıcılığında poetik 

üslubiyyət nəzərə çarpır. Şair heç kəsi imitasiya 

etmədən, öz sadə izharı ilə “dərdini anladır”. Əlbəttə, 

şeirin misraları seqmentiv xarakter daşıyır. Onun 

ritmik konfuqurasiyasında da məhz poetik seqmentlər 

təhkiyə ritmi yaradaraq, əsərin şeir kimi qəbul 
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edilməsini təmin edir. Məncə, ədəbiyyatda ən gənc 

nəsilin poeziya yaradıcılığı üçün “texniki planda”bu cür 

peşəkarlıq nümayiş etdirmək çox yaxşı haldır. 

   Mən burada akademik Nizami Cəfərovun “İlk və son 

arasında (Dəyanət Osmanlının yaradıcılığı haqqında 

mülahizələr)” məqaləsindən bir  fikrini örnək gətirmək 

istəyirəm: “Dəyanətin bütün şeirləri bir uzun şənbə 

gününün payız nəğmələridir: 

                  Bu uzun şənbə günü 

                  yağış oxuyur 

                  xəzəl altında qalmış 

                  payız nəğməsini...” 

(N.Cəfərov. “İlk və son arasında (Dəyanət Osmanlının yaradıcılığı 

haqqında mülahizələr)” məqaləsi. Tarixiliyin müasirliyi... və 

müasirliyin tarixiliyi. “Elm və təhsil”. Bakı-2011, səh: 152). 

Gətirilən nümunədə D.Osmanlının cəmi bir nəsr 

cümləsindən ibarət 4 misralıq şeir  parçasını görürük. 

Lakin buradakı  hər bir misra seqmenti  həmin özgür 

şeirin (verlibrin) özünəməxsus ritmikasını yaradır. 

Gənc nəslin verlibr texnologiyasına belə uğurlu 

münasibəti sevindirici haldır.  

   Bəzən şairlərimizdə qafiyədən verlibr bəndini 

tamamlamaq üçün “ayaq” kimi yersiz istifadə 

edildiyinin şahidi oluruq. Məsələn Vaqif Bəhmənlinin 

yaradıcılığında bu xüsusiyyət adi hal sayıla bilər: 

... Qəlbinin  

ən dərin qatında 
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min il bundan sonra  da 

işıq saçan, 

amma çürüməyən 

o cilalı yaqutu 

görürəm, dostum. 

O cilalı yaqutun 

tək mənim yox, 

bütün yer üzünün 

ən dərin qatını 

işıqlandıracağına 

söz verirəm, dostum. 
                (Vaqif Bəhmənli. Beş damla. (Əminlik şeiri)  

                 Renessans. Bakı-2015, səh: 390). 

    Şeirin bədii gözəlliyinə söz yoxdur: bədii məna qatı, 

qayə aydın nəzərə çarpır. ritmik tərtibat ustalıqla 

yaradılıb.  Lakin şairin “görürəm, dostum”, “söz 

verirəm, dostum” kimi əski şeirin qafiyə 

rundamentlərindən nə üçün əl çəkmədiyi anlaşılmır. 

  Vaqifin poeziyası çağdaş ədəbiyyatın xüsusi bir 

mərhələsi sayıla bilər. Onun verlibr peşəkarlığı çoxları 

üçün örnəkdir, amma bütün hallarda Vaqifin “qafiyə  

eşqi” onu tərk etmir. “Şeirin doğulmağı” şeiri 

Azərbaycan lirikasında əsl hadisədir. Vaif Bəhmənli bu 

şeirdə sanki  dahi rus filoloqu, ölməz türkoloq 

akademik V.Jurminskinin “Şeir nəzəriyyəsi” 

kitabındakı “Sərbəst şeirin kompozisiyası” bölməsində 

qeyd olunan  şeir texnikasını böyük bacarıqla tətbiq 
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etmişdir. Jirmunski  rus “volnıy stix”(sərbəst şeir) 

təcrübəsində gətirdiyi örnək əsasında bu tip əsərlərdə 

epifora səciyyəli təkrarların, sintaktik paralelizmlərin 

kompozisional əhəmiyyətini qeyd edərək yazırdı: “Hər 

bir strofik sintaktik qapanma- mürəkkəb və ya 

birləşmiş bir cümləni, nəzərdə tutulan mükəmməl bir 

temanı ifadə edir. Bu sintaktik və tematik 

qapanmadan (bəndlənmədən-N.A.) başqa 

bəndlərarası sərhədlər son üç misrada  (örnək verilən 

şeirdə-N.A.) təkrarlanan “zvuçit mne imya tvoye trijdı 

blajennoye: Aleksandriya”,“zvuçit mne imya tvoye 

trijdı mudroye: Aleksandriya  və sairədən təşkil 

edilir.Sonluq hər bəndin xüsusi mövzusuna uyğun 

variasiyada bağlanır: o, bəndlərin kompozisiya 

münasibətində fərdiləşir və bununla birlikdə onları 

vahid bədii tamlıqda birləşdirir. Hər bir xüsusi bəndin 

daxilində kompozisiya qurucusu kimi sintaktik 

paralelizm verilir.”(V.Jirmunski. Teoriya stixa. Sovetskiy 

pisatel. L.(Sankt.-Peterburq), 1975, səh: 533). 

     Vaqifin “Şeirin doğulması”şeiri Avrasıya şeir irsi və 

şeir nəzəriyyəsindən əxz etdiyi bütün cəhətləri ilə 

bərabər,  çağdaş Azərbaycan milli ədəbiyyatına əsl 

keyfiyyət dəyişikliyi gətirmişdir, desəm, yanılmaram. 

Çünki V.Bəhmənli də  eyni bir şeirdə “nöqtələr oynaşır 

gözüm önündə”poetik misrasını xüsusi ritmik fiqur 

kimi  6 dəfə təkrarlamaqla, azad şeirin poetik bənd 

ritmikasına əsl yenilik gətirmişdir. 
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Bununla belə, şair daxili hissələrdə də heca şeirinin 

qafiyə rundamenti kimi“zülümə”, “ölümə” kimi uzaq 

məsafəli qafiyələrdən istifadə etməklə bəzən 

sərbəstliyini məhdudlaşdırmaqdan da əl 

çəkinməmişdir. 

     Bir şeirin heca vəznində sayılması üçün misralardakı 

bərabər heca kəmiyyəti ilk şərtdir. Vaqif misralarda 

hecaların kəmiyyətini bəzən qrafik şəkildə  qeyri-

bərabər vəziyyətə salır. Lakin onları misralarda 

“düzgün tərtibat”üzrə bərabərləşdirmək çox asandır. 

Deməli, şeirin bu cür qeyri-formal tərtibatı  hələ onun 

Heca şeiri olması anlamına gəlmir. Şeirin  Heca bəndi 

yaratması üçün bənd stabilliyi olmalıdır.  

   Odur ki, ədəbiyyatımızda sərbəst şeirlərin  rus 

şeirində “volnıy stix”, yəni Azərbaycan variantı ilə 

desək, “sərbəst şeir” adlandırılması  üçün xüsusi 

şərtlərin qorunması lazımdır. 

   Bəzən bir şeirin vəznini müəyyənləşdirərkən  çətin 

bir vəziyyət yaranır. Çətinlik onda olur ki,  şeirdə daxili 

təqti ahəngi gözlənilmədiyi halda. qeyri-stabil heca 

ritmi xüsusiyyətləri onu  özgür şeirə də yaxınlaşdırır. 

Bu cür sinkretizm Vaqifin yaradıcılıq poetikasında 

ardıcıl nəzərə çarpır. “Şeirin doğulması”adlı əsərin  ilk 

misraları belədir: 

                      Canına qəsd eyləyən 

                      olmasa da nəslimdə, 
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                      şeir yazanda hər dəfə 

                      intihara can atıram  

                                                əslində... 

4+3 və 4+4 kimi ritmik təqti qruplarının konfiqurasiyası 

aldadıcıdır. Əslində şair bədii effekti artırmaq üçün 

şeirin vəzn problemini sinkretik əsasda həll etmişdir.  

 

Onlar çatıb görür ki, 

Iş işdən keçib artıq, 

Can calanıb zülümə, 

Qarnı burnuna qalxıb— 

Şair şeir üstədir... 

Amma  

Bununla belə 

Xəstə möhkəm xəstədi- 

Təslim etmir canını 

Göydən gələn ölümə! (səh: 349). 

Müəllif şeirin “doğulmasını”əsərə təsviri  konkretlik 

verərək belə yekunlaşdırır: 

                  Toplayıb son gücümü 

                   kiridim deyə, 

                   o çığıran körpənin 

                   işıqlı alnından öpdüyüm anda 

                   həkimlər, polislər itir dumanda... 

 

            ...nöqtələr oynaşır gözüm önündə! (səh: 351). 
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      Vaqif Bəhmənli poeziyasının müasir 

ədəbiyyatşünaslığımızda az öyrənildiyini, bununla belə 

bütün əsas ədəbi yeniliklərin əsl güzgüsü olduğunu 

nəzərə alaraq, ondakı müsbət və neqativ cəhətlərin 

üzərindən sükutsuz keçməyə üstünlük verdim. Şairin 

“Söz haqqında söz” şeirində vəzni sinkretizmin süni 

“ört-basdır” cəhdi nəzərə çarpır. Məsələn, şair heca 

ritmində yazdığı şeir parçasını qrafik şəkildə “sərbəst” 

hala salaraq, aşağıdakı tərtibatda təqdim edir: 

 

Söz 

          zəkat sayılmaz- 

                  min qaba pay çək, 

kisə də doldurmaz, 

             çuvala tay çək... 

Sellənsə leysan tək, 

gurlasa çay tək 

yuyuban aparmaz qan biləni söz! 

 

Taxıl tək qalxsa da 

                  axmaq beyində, 

bafa bağlasa da  

                      buğumu dən-dən, 

gülləyə uçmayıb quş dimdiyində 

hancarı kəsdirsin 

                   dən biləni söz? 
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Sözsüz ki, 

             sözdəndi  ruhun dərisi... 

Ruh— 

          dağın o üzü, 

                          sözdü bərisi, 

qurda yem olmazdı qoyun sürüsü 

bilsəydi kor olmuş çən biləni söz?.. 

                                    (səh: 364-365) 

Bu şeirin əsl  ölçüsü 6+5-dir. 6 bənddən ibarətdir. Lakin 

şairin onu nə üçün azad şeir tərtibinə salması 

anlaşılmır. Vaqif istedadlı şairdir. Elə bilirəm ki, onun 

yratdığı həm azad şeir nümunələri, həm də heca vəznli 

şeirlər əsl sənət nümunələridir. Odur ki, onun belə  

süni effektlərə ehtiyacı yoxdur.  

   Azad şeir poetikası üçün aparılan araşdırmada hər 

bir differentiv hal ayrıca əlamətləri ilə bərabər 

götürülməli, lakin o, eyni zamanda  ümumi kompleks 

xüsusiyyətləri ilə də birgə dərindən nəzərdən 

keçirilməlidir. Əks-halda poetik əsərin ənənəvi 

görünməyən vəzn və ritm əlamətləri onun texniki 

müəyyənliyində tamamilə faydasız olar. 

     Bu baxımdan milli ədəbiyyatımızda xüsusi hadisə 

sayılan Xəlil Rza Ulutürk yaradıcılığı daha çox diqqəti 

çəkir. Çünki X.R.Ulutürk poeziyası sinkretik şeirin ən 

bariz nümunəsidir. Şairin “Geri  qaldım” şeiri 1978-ci 
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ildə qələmə alınıb. 4 hecalı sərbəst təqti ritmi ilə 

yazılmışdır: 

Çox şeyləri itirmişəm: malı, mülkü, dürrü, zəri. 

Ən  birinci: qolumdakı buxovları, əqlimdəki zəncirləri. 

 

Yaralandım. Sağaldım da. Ürəyimdə yüz göynəyin 

                                                                     yeri qaldı. 

Ömrü boyu barmağı da qanamayan, 

Tikansız bir məftilə də ilişməyən öncüllərdən geri   qaldım. 

 

(Xəlil Rza Ulutürk. Seçilmiş əsərləri. Təhsil. Bakı-2012. 

  Səh: 175.) 

    X.R.Ulutürk poeziyasının bütün sərbəst 

nümunələrində sabit bənd quruluşu istisna olmaqla, 

Heca vəzninin təqti, qafiyə və s. ahəng ritmlərindən 

bacarıqla istifadə olunmuşdur. Onun hətta Rəsul Rza 

üçün yazdığı şeirlərdə də (“Rəsul Rza həsrəti”(1983) 

və s.) bu xüsusiyyətlər ritmometrik kompozisiyada 

aparıcı yeri tutur: 

 

Yavaş-yavaş qalxanda daş pilləkəndən ustad, 

Dünyada ən uca ev bizim evimiz ola. 

 

Haray düşə Salyana, 

Qucaq-qucaq qızılgül çıxa bağlardan yola. 

--Rəsul Rzadır gələn! 

Bu misilsiz xəbərdən  

Bağrıyanıq çöllərə bulaq suyu süzülə. 

                                                (səh: 224). 
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    Azad şeirin milli ədəbiyyatımızda qanuni və tarixi 

yerini tutmağında Rəsul Rza məktəinin, bəlkə də, ən 

cəsarətli üzvü, mən deyərdim ki, Xəlil Rza Ulutürk 

olmuşdur. Şeir vəznlərinin ideoloji planda basqılara 

məruz qalması hadisələri tarixin müxtəlif dövrlərində 

müxtəlif səbəblər üzündən baş vermişdir. Diqqəti bu 

məsələyə çəkmək istəyirəm. 

    Uzun müddət ərzində milli türkdilli ədəbiyyatda 

Azad şeirin populyar görünməməsinə gəldikdə, bunun 

izahını daha çox  tarixi sosiologiyada axtarmaq 

lazımdır. Bu ilk öncə estetik prosesdən ziyadə, İslam 

mədəniyyətinin təsiri altında gedən dini-ideoloji 

hadisə olmuşdur. Əski türk azad şeirinin uzun illik 

“sükutu” ədəbiyyatımızın islamizasiyası üzündən baş 

vermişdir. Bu bir mənalıdır. 

     Lakin Sovet rejimi də öz totalitar prinsiplərini 

ədəbiyyat üzərində kanonlaşdırmağa başlayan kimi, 

repressiv şəkildə klassik şeirin nümayəndələrinə eyni 

ideoloji basqını, bəlkə də, daha amansız formada 

həyata keçirdi. Klassik yolla gedən şairlərə divanlar 

tutuldu. Hətta elə bir zaman gəldi ki, əruz vəznli şeirin 

çağdaş ədəbiyyatda işlənmə səviyyəsi sıfıra 

bərabərləşdi. Verlibrin isə XX əsrdə ədəbiyyatımıza 

təkrar qayıdışınının bir səbəbini uzun illər klassik şeirin 

şəriksiz hegemoniyasına əks bir ideoloji təmayülün 

güclənməsi ilə izah etmək lazımdır. Bu sovet 
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mədəniyyətində məhz özündən əvvəlkini inkara 

qalxmış başqa bir sosial sifarişin və siyasi təlabatın 

təsirinin nəticəsi idi. Sovetizmin gedişatı ərzində vəzn 

və bədii janrlara qarşı bu cür vulqar ideoloji  baxışlar  

60-cı illərdən etibarən asta-asta aradan getdi, onlara 

müəyyən qədər son qoyuldu...  

    Bizim qəti fikrimiz belədir ki, tarixdə heç vaxt vəznlər 

bir-birinə qovuşmamış, hibridləşməmiş, transfer 

olunmamışdır. Lakin müxtəlif vəznli şeirlərin bir-birinə 

təsiri, qarşılıqlı zənginləşməsi həmişə olub və olacaq.  

Vəzn dildən kənarda ritm və ölçüləri müəyyənləşdirən 

işarə sistemidir. Onun dilə tətbiqi üçün sistemin həmin 

dilə yararlığı müəyyənləşdirilməlidir. Vəznlər nə qədər 

fərqli xüsusiyyətlərə malik olsalar da, ritm və ölçüləri 

müıyyənləşdirmə təyinatında ortaq funksiyanı icra 

edirlər. Odur ki, hər bir vəzndə fərqli şəkillərdə olsa da, 

məyyən ritmik qrupların yaradılması zəruri aksiyadır. 

Azərbaycan verlibrinin dahi ustadı Rəsul Rzanın (1910-

1981) 1956-1960-cı illərdə qələmə aldığı “Qızıl gül 

olmayaydı” poeması yuxarıda söylədiklərimizin əyani 

nümunəsidir: 

                               ... İllərin o tayından gələn 

                                               yorğun yolçunu 

           belə adi işıqda                                    

                                               tanımaq da olmazdı.  

                                  Başını qaldıranda 
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                                               gözlərim bircə anlıq 

                                               gözlərinə sataşdı.  

                                   Elə bil kimsə birdən 

                                               köhnə tanış kitabın 

                                               səhifəsini açdı. 

                                    Yenə qapandı kitab, 

                                    İndi qoçaqsan, buyur,  

                                                 Min bir varaq içindən 

                                     O bir səhifəni tap! 

XX  əsr Azərbaycan şeirinin Qızıl gülü sayılan Mikayıl 

Müşfiqin yarımçıq qalmış həyat hekayəti olan bu lirik 

poemada Rəsul Rza ilk baxışda gözü aldadan misra 

düzümləri arxasında çox gözəl və ahəngdar ritmik 

sistem yaratmışdır. Bu sistemdə həm verlibrə xas 

ritmik sintaktika, həm əruz təfilələrinə, həm də heca 

bölgülərinə xas ritmik qruplar var. 

    Misraları adi cümlələr halına salıb, onlardakı əsl 

ritmik qrupları aşağıda nəzərinizə çatdırırıq: İllərin o/ 

tayından (4+3)//  gələn yorğun/ yolçunu (4+3) // belə 

adi/ işıqda (4+3)// tanımaq da/ olmazdı.//  Başını 

qal/dıranda//  gözlərim bir/cə anlıq // gözlərinə/ 

sataşdı. //     Elə bil kim/sə birdən// köhnə tanış/ 

kitabın// səhifəsi/ni açdı.// Yenə qapan/dı kitab, 

//İndi qoçaq/san, buyur,//min bir varaq/ içindən//  

O bir səhi/fəni tap!// 
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    Müasir lirik şeirin böyük ustadı Yisif Nəğməkarın 

poeziyasında da xeyli belə nümunələr diiqəti özünə 

çəkir. Lakin Yusif müəllimin ilk baxışda dağınıq 

görünən bu şeiri Azad şeir olmaqdan uzaqdır. Çünki 

Heca vəznli şeirin bu əvəzsiz ustadı sərbəst tərtibata 

baxmayaraq sillabik şeir sistemindən çıxmamışdır. 

Burada şeirin “heca” mahiyyəti çox cüzi istisna ilə  

sabit heca misralarından ibarət olmağındadır: 

                          Mən inadam, 

                          Yanar odam. 

                          Yanma desən, yanacağam, 

                          Unut desən,  

                          Hər vaxt səni anacağam. 

Gəlmə desən, gələcəyəm, 

Görmə desən, görəcəyəm. 

Sevmə desən, sevəcəyəm. 

Görmək- inad, 

Sevmək- inad, 

Bir məqsədə yetmək- inad. 

İnad- uca bir zirvəyə 

Uçmaq üçün qanadımdır. 

Hər qələbəm, hər zəfərim  

                          Elə mənim inadımdır. 

    Göründüyü kimi,  şeirdə hecaya xas 4+4 bölgüsünə 

sonacan riayət olunmuşdur. Diqqətlə fikir 

verdikdə,aydın olur ki, şair qafiyə sistemində xeyli 
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sərbəstliyə yol versədə, şeirdə misralararası qoşa   

qafiyələnməni daim saxlamışdır. Bundan başqa, şeirdə 

daxili bölgü (4+4) ardıcıl gözlənilib, misraların 8-lik heca 

bərabərliyi əsasən qorunub ki, bu da onu Heca vəznli 

şeir kimi qəbul etməyə bizi məcbur edir. 

    Azad şeir sənətində də digər bədii əsərlərə xas xeyli 

xüsusiyyətlər vardır. Verlibr poemasındakı süjetlilik, 

epik, lirik və dramatik təsvirlər, oxşar bədii ifadə və 

təsvir vasitələri və s. Amma bunların heç biri onun vəzn 

təyinatında aparıcı yer tutmadığından,  vəznşünaslıq 

baxımından bizim üçün də əhəmiyyətsizdir. 

     Bununla demək istəyirəm ki, hər bir vəznin 

ritmometrik sistemi yalnız onun öz daxili xüsusiyyətləri 

əsasında şərh edilməlidir. Vəznşünas hər bir vəznin 

əsas cəhətini, yəni özəl ritmometrik sistemini 

müəyyələşdirməyi bacarmalıdır. Əks- təqdirdə onun 

bütün mülahizələri havadan asılı qalacaqdır. 

    Əruz vəzninin milli ədəbiyyatşünaslığımızda ətraflı 
öyrənilməsi tarixi  çox qədimdir. Bu sahədə hələ prof. 
Əkrəm Cəfərə qədər xeyli tədqiqatçılarımız baş 
yormuşlar: Əhməd Həmdi Şirvani, Abdulla Qutqaşınlı, 
H.Ə.Qayıbov, Rəşid bəy Əfəndizadə və b...  Bütün 
bunlara baxmayaraq, Azərbaycan milli əruzunu elmi 
zirvəyə yalnız dahi şairimiz Hüseyn Cavidin tələbəsi və 
bizim müəllimimiz olmuş prof. Əkrəm Cəfər gətirib 
çıxarmışdır. 
    Heca vəznli həm şifahi, həm də yazılı ədəbiyyatın janr 
və şəkil xüsusiyyətləri, daxili bölgü, ritm və qafiyə 
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sistemi və s. də ədəbiyyat nəzəriyyəçilərimiz tərəfindən 
yüksək səviyyədə tədqiq edilmişdir. Lakin 
unudulmuşdur ki, Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı üçün 
milli verlibr poetikasının düzgün işlənib hazırlanması da 
Heca və Əruzda olduğu kimi davamlı araşdırmaların 
aparılmasını vacib edir.  
    Etiraf etməliyik ki, vəznşünaslıqda ən mükəmməl 

öyrənilmiş sahə Əruz vəznidir. Əziz müəllimimiz 

Əkrəm Cəfərin apardığı araşdırmalar nəticəsində 

bəlli olmuşdur ki, dahi şairimiz Məhəmməd Füzuli  

milli əruzumuzun 10 bəhrində (24 növ üzrə), Nəsimi 

9 bəhrdə (19 növ üzrə), Xətai 4 bəhrdə (7 növ üzrə), 

Kişvəri 5 bəhrdə (12 növ üzrə) yazıb yaratmışdır. Bəhr 

zənginliyinə malik Füzuliyə qədər ona 7 müqtədir 

klassik şairimiz yol açmışdır: İ.Həsənoğlu, Nasir 

Bakuvi Şirvani, Qazi Bürhanəddin, Həbibi,  Kişvəri, 

İ.Nəsimi, Xətai.  M.Füzuli yaradıcılığını dərindən 

araşdıran Ə.Cəfər müəyyənləşdirmişdir ki, dahi 

sənətkarımız öz ömrü ərzində ana dilimizdə 324 

qəzəl, 42 qəsidə, 43 qitə, 2 tərkibbənd, 3 tərcibənd, 5 

mürəbbe, 3 müxəmməs, 2 təxmis, 1 təsdis, 2 

minacat, 1 mərsiyə, 1 mənzumə, 38 müəmma, 1 

hədisi-ərbəin, 3 poema (“Leyli və Məcnun”, 

“Meyvələrin söhbəti”, “Bəngü Badə”), dibaçə içrə 12 

şeir parçası, habelə “Şikayətnamə”içrə 7 şeir parçası, 

Qazi Əlaəddinə məktubda 3 şeir parçası  yazmışdır. 

Bundan əlavə, onun “Həqiqət-üs- süəda” tarixi 
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povestində də 539 mənzum paçadan 552-si doğma 

Azəri türkcəsindədir. Əkrəm müəllimin vəfatından 

sonra oğlu Sokrat tərəfindən nəşr edilmiş son elmi 

kitabı “...Yandım avazeyi-eşqinlə sənin” (Bakı-2010, 

Çaşıoğlu) adlanır. Bu əsərdə də Ə.Cəfər Füzulinin 

bütün 10 bəhrlik Əruz irsini vəznşünaslıq baxımından 

tam şəkildə tədqiqata cəlb etmişdir. Ədəbi 

ictimaiyyət içində dolaşan yanlış mülahizələrdən biri 

də Əruzun dilimizə yad sistem olması haqqında 

uydurmalardır. Ə.Cəfər sübut etdi ki, milli 

Azərbaycan əruzu heç də 767-ci ildə Əbu 

Əbbdürrəhman Xəlil ibn Əhməd əl-Fərahidi əl-Bəsri 

(VIII əsr) tərəfindən yaradılmış Ərəb əruzu deyildir. 

Bu M.Füzuli kimi neçə-neçə dahi Azərbaycan 

klassiklərinin ilhamla dolu yaradıcılıq zəhmətinin 

nəticəsidir. Milli əruzumuzun milli klassikamız 

əsasında sistemli elmi-nəzəri təhlili üzərində yaranmış 

milli əruzşünaslığımızın banisi isə şəriksiz olaraq, 

ləyaqətli bir Universitet müəllimimiz olmuş Əkrəm 

Cəfərdir.  Əkrəm müəllimin mükəmməl “Əruzun 

nəzəri əsasları və Azərbaycan əruzu” (Elm, Bakı-1977) 

kitabında ən önəmli məziyyətlərdən biri  onun digər 

beş xalqın- ərəb, fars, tacik, türk və özbək  xalqının 

klassik əruz şeiri ilə müqayisədə işlənib 

hazırlanmasıdır. Verlibr poetikasının işlənməsi 

yolunda çətinliyin ortaya çıxarılması üçün bu 
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təcrübənin öyrənilməsi çox vacibdir. Bir halda ki, hər 

bir milli vəznin daxili metroritmik xüsusiyyətləri həmin 

xalqın ədəbiyyatında vəznlərarası qarşılıqlı daxili 

zənginləşmədə bu və ya başqa şəkildə iştirak edir, 

deməli, bu xüsusiyyətlərə də diqqətli yanaşmaq lazım 

gəlir. 

     Bildiyimiz kimi, Xəlil ibn-Əhməd Əruz poetikasını 

uzun və qısa, aşıq və qapalı hecalara tətbiq olunan 8 

“fel” derivatının əsasında yaratmışdır. Onu da qeyd 

edək ki, Xəlilin özü heç vaxt uzun-qısa heca anlayışını 

işlətməmişdir. Bunu o, həcmcə bir hecadan altı hecaya 

qədər olan təfilələr vasitəsilə ifadə etmişdir. Təfilələrin 

hissələri əruzun rüknləri əsasında aydınlaşdırılır. 

Səbəb, vətət və fasilə adlandırılan bu rüknlər 8 əsli 

təfiləni təşkil edir. Ə.Cəfər yazır: “fə`Ulün,  fA`ilün, 

məfA`İlün, fA`ilAtün, müstəf` ilün, müfA`ələtün, 

mütəfA`ilün, məf` UlAtü. Əruzun əsasını təşkil edən bu 

əsli təfilələrin zihaflar yolu ilə dəyişilməsi 

nəticəsində... 70-ə qədər təfilə düzəlir. Bunların 

qəliblərdə dördər, üçər, ikişər olaraq, müxtəlif 

şəkillərdə düzülüşündən əruz vəzninin bütün bəhrləri 

və onların növləri və növ variantları əmələ gəlir.” 

(Ə.Cəfər. Göst. əsər. Səh.: 50). Bu “fel” sözünün  8 

derivatından zihaflar (yəni onlara  7 hərf :  a, t, s, `, f, l, 

m, n, u, i  artırmaqla və ya onları  əksiltməklə  ritmik 

hissə yaradan  təfilə təşkil  edilmişdir.   Bu əsli  və 
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törəmə (zihaflı) təfilələr əsasında,  Əkrəm Cəfərə görə, 

Azərbayacan əruzunun 12 bəhri və onun cəm halda  92 

növü, 266 variantı  yaradılmışdır. Bunlar da 76 qəlib 

üzrə formalaşaraq, ayrı-ayrılıqda müxtəlif klassik şeir 

nümunəsinin ümummisra metroritmik 

konstruksiyasını təşkil edirlər. Qəlib- misra ölçüsü 

vahidi, təfilə isə misradaxili ritmik vahid kimi çıxış edir. 

Elə buradaca qeyd edək ki, ərəb dilinin flektiv təbiətinə 

xas olan “fel”və onun derivatları (əsli təfilələri), habelə 

dolaşıq xüsusiyyətləri ilə bütün ərəb zihafları indiki 

dövrümüzdə milli klassik şeirimizin nə izahında, nə də 

yaradıcılıq təcrübəsində heç bir əhəmiyyətə malik 

deyildir. Bu süni amillər Əruz şeiri üçün yalnız tarixi 

poetika baxımından az-çox bir məna daşıya bilər. Əruz 

vəzninin şeir təcrübəsi  və tədqiqi üçün öyrənilməsi 

bütün bu qeyri-milli ritmik konstruksiyaların 

sadələşdirilməsinə və terminoloji aparatının tamamilə 

milliləşdirilməsinə bu gün böyük ehtiyac vardır. 

    Əruzşünaslığın verdiyi məlumatlar deməyə əsas 

verir ki, klassik şeirin bu qədər geniş və zəngin ritmik 

imkanları onun Yazılı ədəbiyyatımızda 900 iillik 

hegemonluğunu yaratmışdır. Buraya ayrı-ayrı klassik 

şairlərimizin də dühasını, ideya-bədii məziyyətlərini 

əlavə etmək lazımdır. 

    Lakin verlibr sənəti sahəsində də yeni tarix 

başlanandan Uolt Uitmen, Pablo Neruda, Nazim 
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Hikmət, Lorka,  Rəsul Rza, Neman,  Mayakovski, Fazil 

Hüsnü Dağlarca... kimi onlarca müqtədir sənətkarları 

olmuşdur.  Və bundan sonra da olacaqdır. 

    Hər bir şeir vəzni zamanla öz bədii imkanlarını 

artırmaq istiqamətində irəliyə doğru təkamüldə olur. 

Bu mənada, Əruzun öz-özünü ritmometrik planda 

daim zənginləşdirmək üçün metrik təkmilləşməyə 

məruz qalması eynilə digər vəznlərin də hər birinə xas 

ümumi keyfiyyətdir.  Lakin unutmaq lazım deyil ki, bu 

zənginləşmə hər bir vəznin öz daxili imkanları 

çərçivəsində mümkündür. Deyək ki, heca vəznində 

yazan şair heç bir halda Sözü əruzda olduğu kimi 

içindən bölüb müxtəlif ritmik qrupa daxil edə bilməz. 

Onu bu qaydanı pozaraq baş metrik prinsipə xilaf 

çıxması heç vaxt “zənginləşmə”yarada bilməz. Bunun 

sadə bir adı var: vəzn pozuntusu. Bu cür hal eynilə 

əruzda yazarkən eyni şeirin (deyək ki, Qəzəlin) 

müxtəlif misralarında müxtəlif qəlib şəkli işlədən şair 

üçün də eyni səhvdir. Bu cür vəzni tələbləri pozmaq 

heç vaxt yenilikdən xəbər verməz. Azad şeir 

poetikasında bütün vəznlərin ritmometrik 

ünsürlərindən azad şəkildə istifadəetmək, heç də 

verlibri hibridləşdirmək demək deyil. Verlibrin ritmik 

xüsusiyyətlərini sonrakı fəsilimizdə geniş izah 

edəcəyik. Hələlik  bir mətləbi qəti olaraq bilmək 

lazımdır ki, Azərbaycan ədəbiyyatçünaslığında bir 
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dəfəlik qəbul etməliyik ki, hər bir şeir vəzninin 

ədəbiyyatda meydana çıxması muxtar bir hadisədir,  o, 

öz xüsusi qanunauyğunluqları ilə “yaşamağa” 

məcburdur,  o cümlədən  verlibr də  hibrid bir vəzn 

deyil, milli poeziyamızda əlahiddə metrik sistemdir. 

   Azad şeirin poetik təsvir və ifadə imkanları digər  

vəznlərlə müqayisədə daha genişdir. Verlibrin 

kanonizasiyası digər metrik siistemlərlə müqayisədə 

kəskin qadağanlar, məhudlaşdırmalardan azaddır. 

Lakin bir çoxlarının düşündükləri kimi heç də tamamilə 

azad deyil. Azad şeirin metroritmik tərtibatında 

qabaqcadan hazırlanmış (əruz qəlibləri, təfilələri və ya 

heca vəzninə aid daxili və zahiri ölçülər (konkret bənd 

quruluşu, misra daxili bölgü, müəyyən qafiyə sistemi 

və s.) demək olar yox dərəcəsindədir. Bu, verlibrin özəl 

metrik xüsusiyyətidir. Amma burada bir ciddi 

diqqətdən yayınmamamlı bir Qızıl qayda var:  bu 

şeirdə ifadə edilmiş hər bir poetik fikrin, hər bir 

emosional halın, hiss və həyacanın öz ritmi, öz xüsusi 

ahəngi vardır. Velibrin ümumi ritmi ola bilmız. Heç bir 

insan təbii halında söylədiyi fikirlərə görə eyni ruhi halı 

yaşamır. Fikirlər ona görə fərqlidir ki, fərqli məna və 

məzmunlar daşıyırlar. Deməli, onlar ayrı-ayrılıqda 

fərqli ritm və ahəng ilə də deyilir. Yalnız verlibr insan 

düşüncəsinin  bu təbii ritmik halını öz xüsusiyyətilə 

poetik bir dillə qoruyub saxlamağa qadirdir. Verlib hər 
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şeydən öncə bir şeir sənətidir. Şeirin həansı vəzndə 

olmasından asılı olmayaraq, mütləq bir şəkildə 

müəyyən şərtilikləri olmalıdır. Bu şərtiliklər içində 

başda gələn cəhət Verlibrin ritmik tərtibində dilin 

sintaktik paralelizmlərinin metrik zərurətidir. XX əsr 

Qərb modenizminin müəllifləri müxtəlif fikir 

cərəyanları (simvolizm, futurizm, sürrealizm, 

absraksionizm və s.) ilə pərdələnərək, Azad şeirin 

zəngin metrik imkanlarına nə isə mistik bir mahiyyət, 

qeyri-adilik verərək,  ədəbiyyatda hər 

cür“məzmunsuzluğu” xüsusi bədii məziyyət kimi 

nümayiş etdirmək istədilər. Nihilizmin xüsusi tipi 

olan bu hərəkat insanın ictimai həyatda fəal 

mövqedən geri çəkilməsinə hesablanmışdı. Biz azad 

şeirin korifeylərinin (N.Hikmət, V.Moyokovski, R.Rza, 

Pablo Neruda) yaradıcılığında əksinə həyata fəal 

əməli və fikri müdaxilənin şahidi olduq. Bir şeir 

vəzninin ədəbiyyatdakı əsas funksiyası onun bədii 

fikirləri, ideya və qayələri, estetik məramları gözəl 

ifadəsindən ibarətdir. Gözəllik insan düşüncəsinin 

olduğu yerdə nəzərə çarpa bilər. İnsanın özünü 

düşüncədən əqidəli şəkildə məhrum etdiyi yerdə 

poeziya yoxdur. Homerin, Yulluq Təkinin, Hafizin, 

Götenin, Puşkinin, Bayronun, Bəxtiyar 

Vahabzadənin... fikir də düşüncələrindən kənarda 

onların poeziyası nə anlam daşıya bilər? Poeziya 
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insanlığın xüsusi bir aləmi olaraq, yalnız həqiqətlə 

cilalanmış cəsarətli bədii fikirlər səltənətidir. 

    Verlibrin  bir vəzn kimi qəbul edilməsi onun üzərinə 

əlavə fuksiyalar yükləyənlərə qarşı ən düzgün 

mövqedir. Polimetrik xüsusiyyəti onu yeni-yeni musiqi 

janrları üçün də yararlılı edir. Azad şeirin geniş metrik 

xüsusiyyətləri bədii fikrin əsas leytmotivi üzərinə xeyli 

əlavə poetik yarımfikirlər, ekspressivliyi artıran üslubi 

keyfiyyətlər, təsvir və ifadə vasitələri artırmağa imkan 

verir. Buna görə, Azad şeir poetikasında işlənən 

terminoloji aparata makro və mikro misralar, verlibr 

bəndi, bütöv mətn mühiti, ritmik-sintaktik 

paralelizmlər, ön qafiyələnmə, alliterasiya, assonans, 

daxili ritmik konstruksiya, daxili fikri ekspressiya, 

zahiriritmik  konstruksiya ,  tərtibat effektləri, poetik 

təhkiyə dili, bədii assosiasiya və s. işlək terminlərin 

daxil edilməsi lazımdır. Azad şeirdə ifadə edilən hər bir 

poetik fikrin öz ritmi, öz ahəng sistemi, öz emosional 

tonu olmaqla bərabər, həmçinin ümumi bir vəzn ritmi 

də mövcuddur. Bu letmotiv xətt üzərində əsasən 

bütün sintaktik paralelliyin ümumi ideya runu dayanır. 

Məsələn, Rəsul Rzanən “Lenin” poemasının ritmik 

leytmotivi ilə onun“Rənglər”silsiləsinin ritmik tonu 

əsla bir yüksəklikdə və tezlikdə deyildir. Bu, verlibrin 

digər şeir vəznlərindən fərqli əsas xüsusiyyətlərindən 

biridir. Əgər əruzun rəməl bəhrinin eyni bir növündə 
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iki fərqli Qəzəli ucadan oxusaq, onların ritm və ton 

səviyyəsi, demək olar ki, eyni olacaqdır. Lakin bunu 

verlibr haqqında söyləmək əsla mümkün deyil. 

Velibriistisnasız olaraq, bütün dünya dillərində XX-XXI 

əsrlərin aparıcı şeir sisteminə çevirən amillərdən biri 

də elə budur. Azad şeirin bütün dünya xalqlarının 

dillərinə tətbiq imkanı vardır. Lakin bunu digər vəznlər, 

məsələn, antik, tonik, tonik-sillabik və ya əruz vəznləri 

haqqında deyə bilmərik... Belə poliritmik 

xüsusiyyətləri verlibri digər vəznlərdən  təqribən 

klassik muğamla simfonik muğam arasındakı fərqlər 

qədər ayırır.  

    İstedadlı şairimiz Əli Kərimin “Tənhalıq boşluq 

deyil”şeirini bütün mətni ilə örnək gətirirəm: 

                      Tənhalıq boşluq deyil— 

                      Səni gözləyən varsa; 

                      Doludur ümid günəşilə, 

                      Həsrət ayparasıyla, 

                      Kövrək qəmin alatoranıyla... 

                      Doludur Braziliya stadionu kimi 

                      Şıltaq nazla, 

                      Dəli ümidsizliklə, 

                      Janna d` Ark kimi qəhrəman ümidlə. 

Verlibrin vəzn problemi ətrafında ilk sözə Avrasiyanın 

XX əsr ən nəhəng ədəbiyyat nəzəriyyəçilərindən biri, 

görkəmli rus alimi, məşhur “Tarixi poetika” kitabının 
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müəllifi  A.N.Veselovskidən başlamaq istərdim. Ölməz 

ədəbiyyatşünas “Tarixi poetika” əsərinin ilk fəslini 

“Qədim poeziyanın sinkretizmi və poetik növlərin 

differensiyasının başlanğıcı” adlandırmışdır. 

A.Veselovskiyə  görə, Qədim ədəbiyyat əski sinkretik 

poeziyanın ilk başlanğıcı olaraq, kollektiv rəqs 

mahnılarından  qaynaqlanır. Kollektiv rəqs mahnıları 

olan xoreylərdə ilk ədəbi janrların bütün əsas ünsürləri 

– lirik, epik, dramatik olmaqla-sinkretik halda birgə 

mövcud olmuşdur. Bunlar zamanla ayrılıb, müstəqil 

növlərə çevrilmiş, lakin heç vaxt tamamilə bir-birindən 

kəskinliklə təcrid olmamışlar. Ədəbi növlərin janr 

müxtəlifliyi içində lirik, epik və dramatik ünsürlər 

həmişə öz izlərini qoruyub saxlaya bilmişdir. Sinkretik 

ədəbi növdən ilk ayrılan növ Lirikadır.  Aedlər (böyük 

həcmli süjet və mahnıların yaradıcıları və ifaçıları) və 

raspodlar (bu süjet və mətnləri Baş qəhrəmanın və ya 

müəyyən bir Hadisənin ətrafında dövrəyə salan 

müğənnilər) nə qədər ciddi müqavimət göstərsələr də, 

uzun illik Sinkretik növün müxtəlif növlərə ayrılmasına 

əngəl ola bilmədilər. Xorun rəhbəri- Korifey mərasim 

nəğmələrinin ilk ifaçısı idi. Sonradan Aktyor da 

səhnəyə çıxdı və Korifey ilə sərbəst dialoqa girdi. Esxil 

ikinci, Sofokl üçüncü aktyoru səhnəyə çıxardı. Evripidin 

faciələrindən, Aristofanın komediyalarından etibarən  
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artıq  Xor  bədii sənətdə, sinkretik keçmişdən gələn öz 

lirik hegomoniyasını tamamilə itirdi. 

    Heç şübhəsiz, bəşəriyyət tarixinin ilk Şagirdlərindən 

(Qədim Şumer, Misir, Çin və Hindistandan) sonra 

ortaya çıxmış ilk Müəllimimiz sayılan Antik 

Yunanıstanın nəhəng şifahi xalq epopeyaları kimi 

ortaya çıxardığı “İlliada” və “Odisseya”əsərləri bəşərin 

mənəvi  mədəniyyətinin inkişafında irəliyə doğru 

atılmış ən iri addım sayılmalıdır. Miladdan öncə VII 

əsrin əvvəllərindən Qədim Yunanıstanın ilk Quldarlıq 

cəmiyyəti formalaşır. Eramızdan iki əsr əvvəl isə bu 

quruluş bir daha Qədim Romada da qərarlaşaraq, 

miladın VI əsrinə kimi sürür. Şərq anoloqları haqqında 

danışmaq istəmirəm. “İlliada” və “Odisseya” daha çox 

Quldarlıqdan əvvəlki yunan təfəkkürünün məhsulu 

olmuşdur. Burada verilən Troya-Mikena savaşları da 

azadlığı ilə qürurlanan insanların arasında getmişdir. 

Onun səbəbi və sügeti isə “Eşq”üzərində qurulmuşdur. 

Parislə Afroditanın məhəbbəti bu bədii savaş sügetinin 

indiyəcən yaşamasına və minilliklərə ötürülməsinə 

gətirib çıxarmışdır. Deməli, hər iki əsər epik olduğu 

qədər də lirik vüsətə malikdir. Onun ilk mahnı 

örnəklərini, heç şübhəsiz, qədim cəngavərlər: axeylər 

və troyalılar Troya divarlarının yanında oxumuşlar. 

Təsadüfi deyil ki, Homerdən sonra, qədim yunan şairi 

Hesiod da Homerin nəğmələri ruhunda iki poema 
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yazdı: “Teoqeniya” və “Əməklər və Günlər”. Bu 

əsərlərin hər ikisində ilk böyük “Allahların”- Uran və 

Kronosun ədalətsizliyi və kobudluğuna qarşı üsyan 

edib, onu devirən Zevs və onun yeni səma iqtidarı 

tərənnüm edilmişdir. Zevs hakimiyyətə Ədalət 

(Femida) və onun sevgilisi Müdriklik (Metida) 

hesabına gəlir. Bu Zevs “İlliada”dakı Zevs deyil, həm 

insanlığın, həm də allahların ali Başçısıdır. O, dünyada 

haqqı pozulanların köməyinə gəlir, Yerdə və Göydə 

ədaləti bərpa edir... 

     Lirika insanlığın azadlıq, ədalət, dövlətçilik, eşq və 

qəhrəmanlıq duyğularından heç vaxt ayrı bir aləm 

olmamışdır. Əski türk şeirinin yazarlarından biri Yollıq 

Tekindir.  O, Bilgə xaqanın tapşırığı ilə 731-ci ildə döyüş 

yarasından həlak olmuş Gültəkinin 

şərəfinə“Gültəkin”(735) abidəsi kimi tanıdığımız Daş 

bitiyi/kitabı “yazır”.   Bədii və azadlıq ruhu etibarı  ilə 

Yolluk Tekin ilə miladdan əvvəl V-IV əsrlərdə Yunan xor 

lirikasının ilk nümunələrini yaradan Pindar arasında 

heç bir fərq gözə dəymir. Pindarın epinikilərindəki 

(Zəfər nəğmələrindəki) ruh Yolluk Tekinin türk 

qəhrəmanlığı barədə öyküləri ilə tam-tamına eynidir. 

Spartalı Tirteyin etoloji məzmunlu ictimai 

elegiyalarında daha çox Sparta dövlət quruluşu vəsf 

edilmişdir. Bu xüsusiyyət əski Türk verlibr 
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nümunələrinin  bütün məzmununa xas bir 

məziyyətdir. 

    Miladdan öncə  V əsrdə yunan demokratiyasının 

başında Perikli görürük. Mənim qəti qənaətimcə, 

miladın 552-ci ilində Tümen (Bumın) xaqan 

tərəfindən yaradılmış ilk Türk xaqanlığı da bütün 

parametrləri ilə türk demokratiyasının ilk nümunəsi 

idi. Quldarlıq xarakterində deyildi. Avrasiya azadlıq 

ruhunun daşıyıcısı olan idarəçilik sistemi və azad bir 

insan cəmiyyəti kimi onu yalnız ABŞ-ın  ilk azadlıq 

savaşlarının başında durmuş  general C.Vaşinqtonun 

dövri ilə müqayisə etmək olar. Amerikanların öz 

ingilis keçmişinə qarşı bu şanlı savaşı ilə Türklərin öz 

əski Çin əsarətinə qarşı barışmaz mübarizəsi 

tamamilə səsləşir. 

    ABŞ istiqlaliyyəti Uolt Uitmeni, Ümumtürk 

istiqlalçılığı Yulluk Tekini doğurmuşdur.  

   Ümumtürk yazılı ədəbiyyatının ilk lirik şairi uyğur 

Apriçur Tigin hesab edilir. Öz tarixi Azadlıq ruhuna 

Apriçur qədər bağlı olmadan, bu Qızıl sözü başqa kim 

və necə söyləyə bilərdi: “Tanrım, Alpım (qəhrəmanım), 

Begrəqim (Bayrağım/Bəy rəngim ) gövhərdən daha 

üstündür!..” 

    Verlibrin  poetik xüsusiyyətlərinə diqqət yetirərkən, 

XX əsr dünya estetik fikrinin giqantlarından sayılan rus 

filosofu Yuri Borevin aşağıdakı fikri yadda 
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saxlanılmalıdır:“Əsərdə ideyalar və bədii reallığı 

yaradan plastik obrazlar birləşdirilir. Dünyanın əsərdə 

canlandırılan bədii konsepsiyası həmin dünyanın 

müəyyən  ideya-emasional dəyərləndirmə sahəsində 

mövcud olan ideya-emosional sistemindən və 

“plastik” lövhəsindən hasil olur.” (Yuri Borev. Estetika. 

Bakı-1980. Gənclik nəşr. Səh.: 157). Qəti əminəm ki, 

bütün bədii ədəiyyatlarda olduğu kimi, şeir sahəsində 

də bədii məzmun ilə şeir texnikası arasında “ideya-

emosional sistemlərdən” və  “plastik 

lövhələrdən”hasil olan poetik bağlılıq vardır. Çünki hər 

bir  “plastik lövhə” və  “ideya-emosional sistem” 

konkret bədii strukturda  gerçəkləşdirilir.  Verlibr 

şeirində də konkret ritmik konfiqurasiyalarla ötürülən 

bədii fikir və qayələr dəyişkən bədii məcazlar, 

metaforalar, müqyisələr, metonimiya, assosiasiya və 

s. vasitələrə bədii metroritmik kanonların tətbiqi 

sayəsində ümumi bir poetik aləm yaradır: bu aləmdə 

müəyyən təsvir-təhkiyə, tərənnüm və inkar, idilliya və 

satirik münasibətlər, fəlsəfi-estetik görüşlər, habelə  

konkret bədii məzmun qazanmış mövzular müəyyən 

bədii təhlil və sintez süzgəcindən keçirilərək, sənət 

əsəri statusu alır.  
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                                       II Fəsil 

                Azad şeir və ritm problemi 
  
    “Ritm”çox geniş anlayış olub həm ədəbiyyat və 
incəsənətin, həm sosial həyatın, həm də maddi-bioloji 
aləmin bütün sahələrini əhatə edir. Lakin o, aid olduğu 
hər bir sistemin xüsusi halı və qanunauyğunluqları 
üzrə fəaliyyət göstərir. İnsan orqanizminin maddi və 
fizioloji ritmi ilə metropolisin trafik ritmi, kainatın 
səma cismləri ilə saat əqrəblərinin ritmi eyni alqoritmə 
və tezlik herslərinə malik deyildir, ola da bilməz. 
Bunların tədqiqi də müxtəlif nəzəri-təcrübi üsullarla 
həyata keçirilir. 
    Şeir ritminin öyrənilməsi də, bu baxımdan, xüsusi 
bir sahədir. Bu mövzu ətrafında xeyli alimlər uğurlu 
araşdırma işləri aparmışlar. Onlardan V.M.Jirmunski, 
İ.V.Stebleva, Y.M.Lotman, X.Volşevnikov, 
M.Yanakiyev, B.Temoşevski, Q.N.Pospelov, R.Rza, 
A.Axundov, K.V.Nərimanoğlu (Vəliyev), S.V.Kalaçeva, 
V.V.Kojinov, S.D.Baluxata, Q.A.Şenqeli,  E.Q.Etkind  
və başqalarının tədqiqatları xüsusi maraq doğurur. 
    Rus şeirşünaslığının metrlərindən hesab edilən 
Vladislav Xolşevnikov ötən əsrin 90-cı illərində çox 
populyar olan “Stixovedeniye i poeziya”/ “Şeirşünaslıq 
və poeziya”kitabında rus ədəbiyyat nəzəriyyəsinin ilk 
flaqmanları Trediakovski və Lomonosovdan tutmuş, 
son giqantları- V.M.Jirmunski,  L.İ.Timofeyev, 
B.V.Tomaşevskiyə qədər  müxtəlif mütəfəkkirlərin 
fikirlərinə söykənərək qəti şəkildə yazırdı: “Priroda 
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stixotvornoqo ritma ne muzıkalnaya, a 
yazıkovaya.”(Göst. kitab. Leninqrad-1991. İzd. LU.  
Səh.-11). 
      Lakin qeyd edim ki, poetikanın çox mühüm bir 
sahəsi olan poetik ritm mövzusu nə qədər geniş 
araşdırılsa da, hələ də ədəbiyyatşünaslıqda problem 
məsələ olaraq qalmaqdadır. Odur ki, konkret bir 
vəznin xarakter xüsusiyyətlərinin 
müəyyənləşdirilməsində ən önəmli komponentlərdən 
biri kimi Ritmika  Azad şeirin də ritm sisteminin 
problem məsələsi olaraq, bu gün geniş elmi-nəzəri və 
praktik araşdırmaya möhtacdır. Şeirin ritmi konkret 
milli dilin qanunları çərçivəsində götürülüb izah 
edilməlidir. Bu sahədə Azərbaycan elmində müəllimim 
dr. Professor Kamil Vəli Nərimanoğlunun “Linqvistik 
poetikaya giriş” (BDU nəşri, Bakı-1989) və 
“Azərbaycan dilinin poetik sintaksisi”(BDU nəşri, Bakı-
1981) kitabları mənim üçün çox qiymətli mənbələr 
olmuşdur. Birinci adı çəkilən əsərdə K.V.Nərimanoğlu 
çox doğru olan belə bir mülahizəni irəli sürür: “Əgər 
şeir-musiqi-hərəkət sinkretizmi ilk sənət şəkli kimi 
qəbul edilərsə, oradakı diferensiallaşma şeirin bədii 
mətni kimi ilk konstruktiv əsaslarını formalaşdırmışdır. 
Qədim insanların sözə inamı, sözün magik qüvvəsi şeiri, 
yəni xüsusi sırası olan, adi danışıqdan seçilən söz 
komplekslərini yaratmışdır.” (Göst. əsər. Səh:-
92).Vladislav  Yevgeniyeviç Xolşevnikov Avrasiya 
geosiyasi məkanında “şeirşünaslıqda həqiqi inqilabın” 
rəhbəri kimi, yalnız Andrey Belının adını çəkir: 
“Şeirşünaslıqda əsl inqilabı 1910-cu ildə “Simvolizm” 
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kitabında dördtəqtili yamb haqqında məqaləsi ilə 
Andrey Belı etmişdir.”(Bax: Göst. kitab. Leninqrad-
1991. İzd. LU.  Səh.-6). Fikrinə davam olaraq alim yazır: 
“Burada o (-A.Belı-N.A.),  sübut edir ki, şeirdə vəzni, 
yəni yayınan metrik sxemləri (dördtəqtili yambı) deyil,  
ritmi, yəni bütün çoxşəkilli ritmik variasiyaları 
öyrənmək lazımdır...” (Səh.-6).  Alim doğru olaraq, 
“intonasiya səslənən nitqin əsas məna 
elementidir”deyir (səh.-85). Onun aşağıdakı qənaəti 
azad şeir poetikası üçün də çox qiymətli bir 
mülahizədir: “İliada”nın vəzni (hekzametr-N.A) ilə 
qəhrəmanlıq hadisələrinin ülviyyəti haqqında sakit 
nitqlə verilən və  ətraflı təsvir edilən  təəssüratlar 
qırılmaz bağlıdır” (səh.-86).  Yeri gəlmişkən deyim ki, 
dahi Üzeyir Hacıbəylinin“Azərbaycan xalq musiqisinin 
əsasları” kitabında da müxtəlif əruz bəhrləri ilə ayrı-
ayrı muğam dəstgahlarının məna və ritm 
uyğunluğundan geniş bəhs edilmişdir. Deməli, 
verlibrdəki azadfikirlilik ruhunun onun poetikasının 
forma xüsusiyyətlərində də təcəssüm tapması bir 
qanunauyğunluq kimi qəbul edilməlidir. 
      Azad şeirin ritm xüsusiyyətlərini düzgün açıb 
göstərmək üçün onu digər şeir vəznləri ilə qarşılıqlı 
müqayisəyə cəlb etmək lazımdır. Eyni zamanda şeir 
ritminin poetik funksiyasını müəyyənləşdirmək üçün 
həm ədəbiyyatşünaslıq poetikasının, həm də 
linqvopoetikanın elmi araşdırmalarının mühüm 
nailiyyətlərinə düzgün tənqidi yanaşmaq, onların həm 
güclü, həm də zəif tərəflərini dəqiq surətdə 
müəyyənləşdirmək çox vacibdir.  



 

231 

    Dahi ədəbiyyatşünas, poetik mətnin təhlili üzrə 
əvəzsiz alim Y.M.Lotmanın “Şairlər və poeziya 
haqqında”(Sankt-Peterburq-1999, İskusstvo-SPB, ) 
monumental kitabında İosif Brodskinin “Uraniya” 
poetik toplusu üzərində müşahidələrindən ibarət 
“Əşya ilə boşluq arasında”/ “Mejdu veşyu i pustotoy” 
məqaləsində şairin “Stula həsr 
edilir”/ ”Posvyaşşayetsya stulu” şeirinin təhlilindən 
bir parçaya diqqət yetirək: “Veşş, po Brodskomu,- 
aristotelevskaya entelexiya: aktualizirovannaya 
forma plyus materiya: 
            Stul sostoit iz çuvstva pustotı 
            Plyus kraşenoy materii...” (səh.-732) 
Lotman haqlı qeyd edir ki, əşya ilə məkanın konflikti 
Brodski şeirinin xüsusiyyətidir. Alim şairin “Gözəl 
epoxanın sonu”/ “Koneç prekrasnoy epoxi”şeirindən 
məkan-zaman duyğusunun “yad” və “anlaşılmazlığı” 
ilə bağlı aşağıdakı parçanı örnək gətirir: 

Peremena imperii svyazana s qulom slov, 
s lobaçevskoy summoy çujix uqlov, 
s vozrastaniyem icpodvol şansov vstreçi 
   parallelnıx liniy, obıçennoy na 
  polyuse..  (səh.-736). 

     PS: Şeir parçalarının tərcüməsi  orijinalın mənası 
     təhrif edilməsin deyə aparılmadı .-N.A   
 

    Lotman  Sovet emiqrantı olan  Nobel mükafatçısı 
İosif Brodskinin poetikasını izah edərkən onun boşluğa 
qarşı əşya aləmi (veşestvennıy mir) ilə mənəvi 
müqavimət göstərdiyinə xüsusi əhəmiyyət verir.  Yuri 
Mixayloviç Lotman bu dahi  şairin “Bəndlər”/ 
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“Strofı”şeirinin əsasında belə bir hümanist nəticə 
çıxarır: “Zapolnyayemıy list – eto tot mir, kotorıy tvorit 
poet i v kotorom on svoboden.”/ “Yazılmış vərəq- 
şairin öz yaratdığı və orada azad olduğu bir 
dünyadır.”(səh.-746). 
     Dilşünas poetika nəzəriyyəçiləri arasında vəzn və 
ritmin poetik normalarının yalnız dil hadisəsi, 
linqvistik faktorlarla izahı halları geniş yayılıb. 
Araşdırmaçıların əksəriyyəti unudur ki, dildə ritm və 
vəzn bir-biri ilə dialektik vəhdət təşkil edən 
anlayışlardır. Əks-təqdirdə azad şeirin  “verlibr şeir 
vəzni” kimi araşdırılması absurd səslənərdi. 
Akademik Ağamusa Axundov  çox haqlı olaraq, “ritmin 
öz-özlüyündə vəzni inkar etmədiyini”göstərirdi. 
(A.Axundov. Şeir sənəti və dil. Bakı-1980. Yazıçı. Səh.: 
55). Lakin alimin dilçilikdə geniş yayılmış ritm və vəzn 
problemlərini yalnız dil normaları üzrə izah etmək 
cəhdi  Şeirşünaslığın ümumi problemlərini  dolaşığa 
salan təmayüllərdən biri olmuşdur. Şeir vəznlərinə 
ayrıca ədəbi-nəzəri yanaşma olmadan, onları 
ədəbiyyatşünaslığın xüsusi bir elmi sahəsi  kimi də 
araşdırmağa dəyməz. Şeir vəznləri və ritm Poetikanın 
mühüm bir sahəsi olaraq, dilçilikdən əvvəl əsasən 
ədəbiyyatşünaslığın qədim tədqiqat mövzusudur. O, 
dilçilik üçün aralıq sahə yerini tutur. Bunun 
unudulması ədəbiyyatşünaslığı dilçiliyin yedəyinə salır, 
nəticədə Poetikanın ritm və metrika kimi vacib 
problemlərinin araşdırılması dar bir dalana düşür... 
     Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığının mogikanlarından 
biri, Universitet müəllimim, akademik Əkbər Ağayevin 
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aşağıdakı fikri xüsusi maraq doğurur: “Vəzn və 
qafiyənin yaranması poetikada tarixi hadisədir, eyni 
zamanda  vəzn və qafiyə sistemi normativ 
kataqoriyadır, insan tərəfindən yaradılan, düzəldilən 
və şeir dilinə tətbiq olunan normadır; vəzn dillərə görə 
yaranmır, düzəldilmir, hazır norma və poetik qayda 
kimi alınır və müxtəlif dillərin təbii imkanlarına uyğun 
surəttdə tətbiq olunur.(Ə.Ağayev. Göst. əsər. 
Azərbaycan jur.1974-cü il. № 1. Səh.-195). Bu fikrin 
doğrulanması üçün Ümumtürk ədəbiyyatşünaslığının 
ilk sanballı siması Mahmud Kaşqarinin (1008-1105) 
1072-ci ilin 25 yanvarında başlayıb, 1074-cü ulin 10 
fevralında tamamladığı və 1075-ci ilin aprelində xəlifə 
əl-Müqədiyə hədiyyə verdiyi “Divani lüğət ət-Türk” 
ensiklopedik əsərinin bəzi vacib məziyyətlərinə nəzər 
yetirək. Bildiyimiz kimi, Ümumtürk ədəbiyyatının ilk 
Əruz vəznli bədii əsəri  mütəqarib bəhrinin “fə` Ulün 
fə` Ulün fə` Ulün  fə` ül (fə`Ul)” ölçüsündə Yusif Xas 
Hacib Balasaqunlunun (1017-1077) 6645 beytdən, 124 
beytlik üç Qəsidədən və 173 bayatıdan (dördlükdən) 
ibarət tərtibatda yazdığı “Qutadqu Bilik” (1069-cu il)  
poemasıdır. Daha bir neçə əsr sonra Yusifin ardınca 
gedərək, Əhməd Yuqnəki (XII əsr) “Utbət əl-həqayiq” 
poemasını, Əhməd Yasəvi (?-1166) “Divani-hikmət” 
adlı ürfani mənzuməsinin bir hissəsindəki şeirləri və  
Bürhanəddin oğlu Nasir Rabğuzi “Qısas əl-ənbiyə-i 
Rabğuzi” (1310)  mənqəbələrini Əruz vəzninin 
kanonları üzrə yazdılar. M.Kaşqari ilə Yusif 
Balasaqunlunun hər ikisinin yaratdıqları  dahiyanə 
ortaq Türk abidələrinin Sovet dövrü Azərbaycanında 
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nəşrinin gerçəkləşməməsinə baxmayaraq, çox xoşdur 
ki, bu mühüm əsərlər Azərbaycanın yeni İstiqlal 
çağında Türkiyə Cümhuriyyətinin eks-prezidenti 
Süleyman Dəmirəlin maddi-mənəvi dəstəyi sayəsində 
2006-cı ildə 1000 nüsxə ilə ölkəmizdə də, nəhayət,  işıq 
üzü gördü... Akademik Ə.Ağayevin fikrinə haqq 
qazandırmaq üçün  bu iki əsərin nəzəri vəzn və şeir 
praktikası baxımından bir-birinə qarşılıqlı təsiri 
məsələsinin aydınlaşdırılması çox lazımdır.“Divani 
lüğət ət-Türk”ilk  ümumtürk ensiklopediyası 1000 il 
bundan əvvəlki türklüyün bütün xüsusiyyətlərini 
özündə ehtiva edən nadir xəzinədir. Burada  
Ümumtürk dünyasına aid dil, ədəbiyyat, tarix, 
coğrafiya, mədəniyyət, iqtisadiyyat, milli mənəvi 
dəyərlər, psixologiya, düyagörüşü, həyat tərzi, adət-
ənənə, ailə, qohumluq, qonşuluq, sosial münasibətlər, 
geyim, silah, mətbəx, oyunlar, əyləncələr və s. 
məsələlər öz  əksini tapmışdır. Qərbi Avropanın 
maarifçi ensiklopedistlərini 7 əsr qabaqlayan bu əsər 
öyrədici-maarifçi pansofik xarakteri ilə bizim eranın 
nadir qlobal hadisəsidir. Yeni eranın, miladi dövrünün 
Ümumtürk mədəniyyəti Orxan-Yenisey mədəniyyəti 
ilə birgə daha 4 möhtəşəm fundamentin: “Kitabi-Dədə 
Qorqud”, “Manas”, “Qutadqu Bilik” və “Divani lüğıt ət- 
Türk”in üzərində yüksəlmişdir. Bu fakt imkan verir ki, 
Türk əski şeir poetikasının da eramızdan əvvəllərə aid 
kanonik nəzəri bünövrəsinin olduğunu təxmin edək. 
Çin qədim Tan sülaləsini əvəzləmiş  antitürk şovinist U 
sülaləsinin hakimiyyəti dövründə bütün ümumtürk 
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mədəniyyətinin ələ keçən hər bir əsərinin amansızlıqla 
məhv edildiyi məlumdur.  
    “Divani lüğət ət-Türk” əsəri 4 cilddən ibarətdir. 
Divanda 9.000-dən artıq söz vardır. Mahmud Kaşqari 
bu lüğəti Xəlil ibn-Əhmədin “fel” və onun  əlavəsi olan 
samitlərdən  xüsusi derivatlar kimi yaratdığı 2,3,4,5,6,.. 
10 hərfli qrupların sistemi üzrə tərtib etmişdir. Bu fakt 
ilk dahi türkoloqun Əruz kanonlarını Türk dilinə necə 
tətbiq etdiyini göstərir.Və nəticə etibarı ilə həmin 
nəzəri təməl “Qutadqu Bilik” və digər əsərlər  üçün 
metroritmik yol açmışdır. Professor Əkrəm Cəfər yazır: 
“XI  əsrdə türk dilləri ilə əruzun qarşılaşması elmi-
nəzəri planda olmuşdur. Bunu da biz Mahmud 
Kaşğarinin “Divani-lüğət-it-türk”ündə ərəb qrammatik 
formullarının və eyni zamanda əruz vəzni təfilələrinin 
geniş mənada türk dili sözlərinə tətbiq edilməsində, 
türkcə sözlərin ərəb təfilələri ilə ölçülməsində, onların 
fonetik çərçivəsinin təfilələr vasitəsilə 
müəyyənləşdirilməsində görürük. Ərəb əlifbasında 
qısa səslilərin ifadəsi üçün hərflərin olmaması sözlərin 
necə tələffüz edilməsini anlamaq, xüsusən türkdilli 
xalqlar üçün mümkün olmayan qədər çətindir. 
Mahmud Kaşğari bu çətinliyi asanlaşdırmağın yolunu 
tapdı. O, sözləri ifadəsi müəyyən olan təfilələrlə 
qəliblədi, fonetik quruluşlarını aydınlaşdırdı. Bununla 
da daha XI əsrdə türk dilləri ilə əruz vəzni arasındakı 
münasibət və mütaqibət məsələsi əsasən həll edilmiş 
oldu.”(Ə.Cəfər. Göst. əsər. Səh.: 47). 
     Bizim eradan əvvəl V-IV əsrdən başlayan “İssık” 
abidələrinin içərisində əski türk dili və ədəbi faktı kimi 
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nadir nümunələrdən biri olan Gümüş cam üzərindəki 
yazı mətninin poetik konstruksiyası tam-tamına qədim 
Türk verlibri nümunəsidir.  
                “Ağa sana oçuk 
                Bez çök bukun içrə azuk..” 
         (Elməddin Əlibəyzadə. Azərbaycan xalqının mənəvi  
          mədəniyyət tarixi. Bakı-1998. Gənclik. Səh.: 290). 
 

Çağdaş dillə: 
 
Ağam (qardaşım), sən bu qəbirdə (oçuqda) rahat yat. 
Düşmənimiz diz çökdü. Başçımız ölsə də, rifahımız 
pozulmadı. 
 
    2500-3000 il bizdən əvvəl təmiz bir türkcədə 
yazılmış bu nadir şeirdə “s-z”, “k” və s. samitlərin bir-
biri ilə ritmik ahəng yaratması “Su sənəyi suda sınar” 
atalar sözümüzün poetik sistemi ilə eyni olduğu qədər: 
“Sallana-sallana gələn Salatın” aşıq şeirimizin 
hecadaxili ritmik ahəngi ilə necə də uzlaşır. Bu qədər 
uzunillik tarixə malik, uzunəsrlik ənənəsini hifz edə 
bilən bir şeir sisteminin nəzəri-kanonik əsaslarının heç 
bir vaxt yaradılmadığını iddia etmək elm-nəzəri 
düşüncədən çox, ideoloji qaragüruhçuluqdur. 
    Diqqətəlayiq haldır ki, əski türk şeirimizin ritmik 
vasitələrindən çağdaş şairlərimizin əksəriyyəti  hələ də 
bacarıqla istifadə etməkdə davam edirlər: 

Dərd dərddir, 
Deyil daş-divar. 
Dərdin də  
öz dərdi var. 
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Dərdin dərdlərini 
Dərd duyar, 
Dərd aparar. 

(Qəşəm Çıraqlı. Dərdin də öz dərdi var. “Şeir də güzgü kimidir” 
kitabı. 3 saylı Bakı mətbəəsi. 2016. Səh: 161) 

     Gördüyümüz kimi, Qəşəm Çıraqlı şeirdə “d” səsini 
21 dəfə işlədərək, ondakı ritmik ifadəliyi daha da 
artırmağa nail olmuşdur. Eyni poetik texnika Qəşəmin 
digər şeirlərində də açıq nəzərə çarpır. Məsələn, onun 
“Ərdoğan- qeyrətinə alqış”şeirindən ilk  bədii cümləyə, 
yəni 6 misraya baxaq: 

Ərdoğan- 
Ər doğulan, 
Nər doğulan 
Bir türk övladı, 
Türkün dayağı, 
Türkün polad qanadı. 

              (Qəşəm Çıraqlı. Ərdoğan- qeyrətinə alqış”şeiri.  
               “Şeir də güzgü kimidir” kitabı. 3 saylı Bakı 
                mətbəəsi. 2016.Səh: 192) 

Bu şeir parçasında da “d”,“t”və “r”səslərinin 
alliterasiyası ritmik ahəngin əsas ünsürü olaraq çıxış 
edir. 
     Ağamusa Axundov filologiyamızda əski şeir 
ənənələrinin tarixi və müasirliyi haqqında bu cür elmi 
mülahizələrə qarşı çıxaraq, linqvistik nöqteyi-nəzərini 
Əkbər Ağayevə tuşlayıb yazır: “Əlbəttə, belə 
mülahizəni dəqiq hesab etmək olmaz. Müəyyən bir dil 
materialı (hansı dil olursa-olsun ) olmadan vəzn nəyin 
əsasında “insan tərəfindən yaradılan, düzəldilən və 
şeir dilinə tətbiq olunan norma” ola 
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bilər? ”(A.Axundov. Şeir sənəti və dil. Bakı-1980. Yazıçı. 
Səh.: 55). Dildə səs ritmi bütün dillərin 
özünəməxsusluü keyfiyyətidir. Çünki prinsipcə canlı 
insanın ağzında səssiz dil yoxdur. 
    Alimlərin çəkişməsini bir tərəfə qoyaraq,  Türk 
verlibr sənətinin kanonizasiya imkanları və tarixi 
şərtləri haqqında düşünmək daha  faydalıdır. Yazı 
əsaslı kanonikləşmə müəyyən mətnlərin müəllifliyinin  
Allaha aid edilməsi  səbəbindən ilk peyğəmbərlik 
şərtləri içində mümkün olmuşdur. İlk kanonik mətn 
anlayışı bizim eradan əvvəl Musa peyğəmbərin 
təqdimat-kitabı kimi meydana çıxan Tövrata şərhlər 
yazan yəhudi ravvinlərin tərəfindən elan edildi. Kəlam 
sistemi Allaha aid edilən normativ söz ehkamını 
meydana çıxardı. Qurani-kərimin mətnlərinin qədim 
Ərəb şeir sistemi sayılan Səcc üzərində qurulduğu 
məlumdur. Bu şeirin daxili ritmi alliterativ-assonativ 
ahəng sistemindən ibarətdir. Allah mətnlərinin 
dəuişilməzliyi onun kanonizasiyasının ilk şərtidir. 
Beləliklə, həqiqi şairlərin bütün tarix boyu dövrün 
hakim ideologiyasına oppozisiya kimi ortaya çıxması 
hər şeydən əvvəl Kanonik mütləqiyyətə qarşı 
alternativin nəticəsidir. Hətta XX əsrin ən böyük 
diktatorların biri sayılan Mussolini 30- cu illərdə İspan 
şairi F.Q.Lorkanı öldürmədiyini bəyan etməkdən uzun 
müddət geri çəkilmədi. Mussolini öz xarizmasına 
dayanaraq deyirdi ki, əgər şair öldürmək lazımdırsa, 
onda onların hamısını məhv etmək gərəkdir. 
    Qədim ədəbi dillərin ailəsinə daxil olan Türk dilinin 
ilk poetik vəzn kanonizasiyası verlibr sisteminə bağlı 
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olmuşdur. Bu bizdə heç bir şübhə doğurmur. Lirika (ilk 
sinkretik sənət)  nəğmədən başlamışdır.  O, ilk öncə 
fərdin monoloqunda doğub, kollektiv xorun ifadəsinə 
çevrilmişdir. Deməli, ilk yazıya alınmış nəğmə ilk şeirin 
özüdür. “Kitabi-Dədə Qorqud”dastanlarının baş 
nəğməkarı Dədə Qorquddur. O hardadır, Qopuzu da 
yanındadır. Kitablaşmış bu əsərə kanonik mətn kimi 
baxmamaq  imkansızdır. Amma onun hələ bir dastan, 
yəni nəğmə sistemi olduğu da nəzərdən qaçmamalıdır. 
Bibliyada Davud peyğəmbərin nəğmələri ənənəvi 
nəsrdən seçilmir. Amma heç kəs onların poetik  
mahiyyətini inkar etmir. Osmanl xəlifələrinin dəstəyi 
ilə Quran mətnləri əsasında yaradılmış dini nəğmələrin 
oxunduğu məlumdur. Kanondan şeirə dönüşün tarixi 
əsası şeirdən kanona keçiddən ibarət olmuşdur. 
Deməli, şeirin kanonizasiyası ilk öncə ideoloji-dini 
tələb və məcburiyyətlərin nəticəsi olmuşdur. İki nəzəri 
baxış ortaya çıxır: Türk şeiri ya aşırı dini-ideoloji və 
rəsmi məcburiyyət dövrünü heç vaxt yaşamamış, o 
səbəbdən onun talmudçular, aristotelçilər, əruzçular, 
bualoçu-klassistlər... kimi kanonçuları olmamıdır. Ya 
da belə bir tarix amansız işğal və etnik-irqi düşmənçilik 
səbəbindən tamamilə silinib getmişdir. Bu ehtimalın 
hər ikisi mümkündür. Amma Türk azad şeir sisteminin 
min illərlə sürüb gələn oturuşmuş bir vəzn sisteminə, 
ritmik xüsusiyyətlərə malik olduğu şəksiz-şübhəsizdir. 
Məsələyə bu baxımdan yanaşmadan verlibrin vəzni 
kimi ritmik xüsusiyyətlərinin də  sistem analizi əsla 
mümkün deyil.  
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   Əkbər Ağayevin aşağıdakı fikri maraq doğurur: “Şeir 
sistemlərini dilin xüsusiyyətləri dəyişmir. Cəmiyyətin 
tatixi inkişafı ilə əlaqədar olaraq yaranan, yeniləşən və 
daim hərəkətdə olan poetik üslublar, estetik 
konsepsiyalar və onların irəli sürdüyü tələblər, 
qaydalar şeir şistemlərini də dəyişdirir, 
yeniləşdirir.”(Ə.A. Göst.əsər. № 1. Səh.: 193). Şeir 
sistemlərinin “dəyişilməsi”nin bədii-estetik 
üstqurumda gedən ideolji proseslərin nəticəsi kimi 
götürülməsi, əlbəttə, yanlış nöqteyi-nəzərdir. Qədim 
fars heca metrikasının  Əruzun qəbulu ilə sıradan 
çıxdığı tarixi faktdır. Lakin mən hesab edirəm ki, hal-
hazırkı müasir farsi dili ilə qədim fars, orta fars 
(pəhləvi) və  yeni fars (dəri)  dillərin arasında dərin 
tarixi uçurum vardır. Bu məsələ araçdırılmayınca Fars 
şeirində Heca vəzninin necə yox edilməsinin sistem 
təhlili mümkün deyil. Amma Türk şeirinin bütün əski 
və çağdaş nümunələri deməyə əsas verir ki, Türk azad 
şeir sistemi bu xalqların bədii düşüncəsindən heç bir 
vaxt kənarda qalmayıb, bu və ya başqa formada (bəzi 
xalq mahnılarının mətnində, atalar sözlərində, cinaslı 
şeirlərdə və s.)  müəyyən izlərini daim qoruyub 
saxlamışdır...  
     Dil və vəzn, dil və ritm məsələsi həllini tapmadan, 
müxtəlif poetik sistemlərin xüsusiyyətlərini üzə çıxarıb, 
konkret elmi nəticəyə gəlmək mümkün olmayacaq.  
Verlibrin türk dilli mədəniyyətin içindən gələn milli bir 
ünsür olması kimsədə şübhə doğurmamalıdır. Lakin 
onun kanonik qaynaqları hələ də əldə olmadığından, 
bu sistemin Türk ictimai şüuru və ictimai-tarixi həyat 



 

241 

varlığı ilə bağlı olan tarixi Azadlıq doktrinasına 
bağlantısından başqa tutarlı postulatımız qalmır. Bu 
arqument əski Türk verlibr mətnlərinin Azadlıq, İstiqlal 
savaşı və milli dövlətçilik əqidəsi ilə dolu bir bədii 
məzmundan ibarət olması ilə öz tarixi təsbitini tapır. 
Bu ruh Amerikada çox da uzaq olmayan əsrdə Azadlıq 
və İstiqlal savaşının milli ruhunu daşıyan Uolt Uitmen 
yaradıcılığının poetik təcrübəsində özünün 
mahiyyətini bir daha aşkarlamış və  üzə çıxarmışdır. 
    Milli ədəbiyyatımızı Heca vəznli şeirlə başlamzaq 
istəyən opponentlərimə həmin vəznə “misrada heca 
sayının bərabərliyi” kimi  verilmiş təriflərin bəsitliyini, 
primitvliyini  xatırlatmaq istəyirəm. Akademik 
M.C.Cəfərovun  1959-cu ildə yazdığı məqalədə 
(M.C.Cəfərov. Füzuli düşünür. Bakı-1959. 
Azərbuşaqgəncnəşr.) sillabik vəzn haqqında bu cür 
təriflərin yetərsizliyi barədə fikirlər tamamilə haqlı 
səslənmişdir: “İndiyə qədər Heca vəzninə verilən 
ancaq ümumi tərif isə ayrı-ayrı xalqların şeirində 
işlənən bu vəzn haqqında heç bir konkret məlumat 
verə bilmir. Heca vəzni haqqında bu ümumi tərifdə 
deyilir: əgər şeirdə ölçü vahidi olan heca təmiz halda 
götürülərsə, mürəkkəb deyilsə, uzunlaşmaq və ya 
vurğu yoxdursa, ritm belə halda hecaların sayına 
əsaslanır və burada sillabik vəzn doğur. Bu ümumi 
təriflə Azərbaycan şeirində işlənən Heca vəzninin 
təbiətini, xüsusiyyətini aydınlaşdıra bilirikmi. Əlbəttə, 
yox.” 
    Müxtəlif vəznlərin ritmik kanonlarını dəqiq 
aydınlaşdırmadan, şeir texnikasının fərqli 
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xüsusiyyətlərini də düzgün müəyyələşdirmək olmaz. 
Əlbəttə, hansı vəzn sistemində olursa-olsun bədii ritm 
şeirdə eyni funnksiyanı icra edir. Lakin müəyyən fərqli 
və oxşar xüsusiyyətlər ilə. Bəzən bu oxşarlıq vəznlərin 
qarışıq salınmasına səbəb olur. Türkiyə əruzşünası 
Əhməd Aymutlu məşhur “Aruz”əsərində (II nəşr, 
İstanbul-1950) yazır: “Kaşğaridən əvvəlki türklərin də 
bir türk əruzu yaratmış olmaları ehtimal 
daxilindədir.”(səh.: 19).  Azərbaycan da da bəzi əruz 
araşdırmaçları hətta əruz vəznini şifahi xalq 
ədəbiyyatına qdər aparıb çıxarmışlar?.. Tədqiqatçı-
alim Sabir Əliyevin “Azərbaycan şifahi xalq şeirində 
əruz vəzni”,  ədəbiyyatşünas M.İ.Əliyevin“Azərbaycan  
şifahi xalq şeirinə bir nəzər” və d. məqalələrdə 
müxtəlif vəznlərin bir-birinə qarışdırılması adi hal 
almışdır. Müəyyən bir vəznin müəyyənləşdirilməsində 
birinci təyinat onun ritmik sistemidir. 
    Ritm üçün qısa bir tərif vermək istərdim: Ritm- 
şeirdə poetik harmoniya yaratmağa xidmət edən fonik, 
leksik, sintaktik, strofik, konstruktiv və s. paralelizmlər 
olub, ümumi ahəng sistemində daha çox struktur-
ritmik rol oynayır. Bu ünsürlərin konkret hər bir şeirdə 
tamimilə təmin olunması şərt deyildir. Əsas məsələ 
aparıcı leyt-ritmik ünsürün sabit mövqedən çıxış 
etməsidir.      
    Ritm konstruksiyalarının yalnız vənzlərin təyinatında 
deyil, eyni zamanda şeir janrlarının 
müəyyənləşdirilməsində də xüsusi rolu vardır. Burada 
da hansısa ritmik ünsür əsas tıyinedici  kimi çıxış edir. 
Məsələn, heca vəznindəki 4+3 bölgüsü həmin şeir 
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sistemini  əsasən Bayatı janrı kimi fərqləndirməyə 
səbəb olur: 

Aman, fələk, dad, fələk,               (4+3) 
Heç olmadım şad, fələk.               ( ... ) 
İçirdiyin şərbətdən 
Özün də bir dad, fələk. 

Burada bölgü: 4+3, qafiyə sistemi isə: a,a,b,a sxemi 
üzrə qurulmuşdur. Lakin bəzi hallarda bədii 
məzmundan asılı olaraq, eyni ritmik şəkli forma fərqli 
janrların da meydana çıxmasına gətirib çıxarır. 
Məsələn, yuxarıdakı sxemə malik Layla janrında da şeir 
mətni mümkündür.Bu cür janr deffinasiyası üçün 
ritmik konstruksiya yerində saxlanılmaqla bərabər, 
bəzən bədii məzmun fərqləri də mühüm əhəmiyyət 
daşıyır. Deyək ki, müəyyən bir Layla, Bayatı, Tapmaca, 
Sayaçı sözü, Oxşama və s. üçün bu, çox önəmli 
məsələdir. Bu şeirin 2-ci misrasındakı “Heç” önqafiyə  
3-cü misranın “iç” önqafiyəsi ilə təsadüfən uzlaşma 
yaratmayıb. Bu açıq-aşkar əski Türk verlibrinin bir 
təzahürüdür. 1-ci, 2-ci və 4-cü misralardakı qalın və 
incə saitlərin müxtəlif sözlər ardıcıllığı ilə harmoniya 
yaratması da əksi şeirin Heca vəznli şeirə verdiyi ritmik 
zənginlik vasitəsidir. Lakin bu şeirin əsas  vəzn və janr 
təyinatı sillabik bölgü və qafiyə sistemi üzrə 
müəyyənləşmişdir. 
    Bu cür ritmik-konstruktiv və məna xüsusiyyətləri 
eyni vəznli Əruz şeirində də nəzərə çarpır. Bir 
mərsiyəni bir fəxriyədən, bir Naməni bir Bahariyyədən 
məzmundan başqa heç nə ilə ayırmaq olmur. Deməli, 
eyni prinsiplərlə Verlibr şeirləri arasında da gələcək 
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perspektivdə “janrlaşmaya”uyğun gələn müəyyən 
fərq təyinatlarının üzə çıxarılacağı  şübhəsizdir. Bu 
sahədə ən çox nəzəri çəkən modernist poeziya 
cərəyanları içərisində sürrealist, abstraksionist, kubist, 
futurist və s. şeirlərin tanınmasıdır. Əlbəttə, forma və 
məzmunun dialektikasını nəzərə almadan, deyək ki, 
Rəsul Rza ilə Qiyam Apollinerinin verlibr yaradıcılığını 
əsla bir-birindən heç bir fərdi üslubiyyət və poetik 
xüsusiyyətləri ilə seçib ayırmaq mümkün olmazdı.  
     Bu mövzu, düşünürəm ki, poetikanın həmin 
məsələlərə ədəbi-nəzəri yanaşmasından daha çox, 
fəlsəfi-estetik yönümlü başqa bir konseptual 
tədqiqatın sahəsidir.  
 Aşağıda M.Füzulidən və S.Vurğundan gətirdiyimiz iki 
müxtəlif şeirin vəzni-ritmik xüsusiyyətlərinə 
müqayisə üçün nəzər yetirək: 
 
1.       Vəh nə qamət/  nə qiyamət,/ bu nə şaxi-/ güli-
tərdir?/ 
 Nə bəladır/ nəzər əhli/-nə, nə xoşməd/ -di-
nəzərdir?//  (M.Füzuli) 

 
   Beytin metrik ölçüsü  belədir: 
 
   fAilAtün   fəilAtün   fəilAtün    fəilAtün 
   fəilAtün   fəilAtün   fəilAtün    fəilAtün 
 
Bu beyt Azərbaycan əruzunun Rəməl bəhrinin IV 
növündədir. 
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2. Mən görürəm/ Qoca Şərqin/ övladları/ 
oyanmışdır,// 
 Dəlik-deşik/ bayraqların/ rəngi qana/ 
boyanmışdır.//(S.Vurğun) 

 
Beytin metrik ölçüsü  belədir: 
 

  4 +4 + 4+4 
 4 +4 + 4+4 

     Bu şeir parçası yuxarıdakı beytlə  eyni olaraq hər 
misrada  16 heca sayına malikdir. Lakin onların ritmik 
səsləşməsi belə nə qədər bir-birinə yaxın olsa da, 
aralarında çox böyük vəzn fərqi vardır. Füzuli bu Qəzəli 
əruzda, Vurğun isə şeirini Heca vəznində yazmışlar. 
Füzulinin bu Qəzəldəki bütün ritmik sistemi Rəməl 
təfiləsi üzrə qurulub. Amma Səməd Vurğunun 
misralarında nə eyni sözün əruza xas iç bölünməsi, nə 
də sona kimi Rəməl ritminin hifz olunduğunu görürük. 
Məsələn, S.Vurğunun 1-ci misrasındakı ilk iki sözün 
ölçüsü Əruzun rəməl təfiləsi ilə eynidir, lakin onlardan 
sonra gələn iki sözün ölçüsü Həzəc təfiləsinə uyğun 
gəlir. Əlbəttə, bu iki fərqli şeir ölçülərini bir-birinin 
kanonik pozuntusu kimi nümunə gətirmək fikrimiz 
yoxdur. Sadəcə olaraq, iki mükəmməl poetik örnəyin 
metroritmik müqayisəsini əyani canlandırmaq istərdik. 
Göründüyü kimi nə eyni heca sayı, nə eyni bölgü sayı 
bu şeirlərin metrik səciyyəsini düzgün ayırd etməyə 
hələ  imkan vermir. Deməli, şeirlərin fərqli vəzn və ritm 
sistemlərinin mükəmməl aydınlaşdırılması və təhlilə 
cəlb edilməsi çox zəruri məsələlərdən biridir. Təəssüf 
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etmək lazımdır ki, ali, orta və ixtisas məktəbləri üçün 
yazılmış filoloji dərsliklərdə Azərbaycan şeirinin təhlil 
və izahında əsərlərin vəzn və ritm xüsusiyyətlərinə 
toxunulmur. Bu da şairin sənətkarlıq xüsusiyyətlərinin 
düzgün və tam elmi təhlilinə xələl gətirir. 
    Vəznşünaslıqda həllini gözləyən problemlərin 
mürəkkəbliyi Azad şeir sisteminin elmi şərhini daha 
çətin bir vəziyyətə salmışdır. Çünki həm əruz, həm də 
heca vəznlərinin ritmik ünsürlərinin iştirak etdiyi 
Verlibr  nümunələri üçün metroritmik təyinatda ən 
vacib ünsürün nələr olduğunu dəqiq 
müəyyənləşdirmədən verlibrşünaslığın elmi 
nəzəriyyəsini işləyib hazırlamaq absurddur.  
     Müəyyən xüsusi cəhətlər vardır ki, bu 
verlibrşünaslıqda şeirin vəzn və ritm xüsusiyyətlərini 
müəyyənləşdirməkdə vacib oriyentr ola bilər. Bunlar 
azad şeirin daxili ritmik sistemi, forma xüsusiyyəti, 
qafiyə sistemi, bədii məzmun cəhətləri, janrlaşma 
meyli və sairədən ibarətdir. Aşağıda bu cəhətləri 
nəzərə alaraq, Azad şeirin ilk növləşmə sistemini 
təqdim edirik. 
 

I. Azad şeirin zahiri forma-şəkil üzrə  
növləri: 

1.1 Nəsr tərtibli növ. (bu cür şeirlərə,  
            əsasən, Uolt Uitmenin, bir çox amerikalı  
                  şairlərin yaradıcılıqında təsadüf edilir. ) 
            1.2. Dalğa tərtibli növ. (Rəsul Rzadan  
               başlayaraq, bu növ Azərbaycan  
                şeirində geniş yayılmışdır.) 
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            1.3. Həndəsi (kvadrat, kub və s.) tərtibli 
                növ. (bu növün ilk yardıcısı şeirimizdə  
               Mikayıl Rəfili olmuşdur). 

     1.4. Rəsm tərtibli növ. (bu forma  
         şeirimizdə Ərəb əlifbasına aid xəttatlıq  
           ənənəsi   kimi yaşamaqdadır). 

            1.5. Qeyri-müəyyən tərtibli növ. 
 
             II. Verlibr ritminin leyt-ünsürü  
                  baxımından növləri: 

2.1.   Azad heca təqtili növ. 
                    2.2.  Azad əruz təfiləli növ. 
                    2.3.   Qarışıq ritmli növ. 
                    2.4.Nəsr ritmli növ (mənsur şeir və s.) 

2.5  Qafiyəli, qafiyəsiz  (disrifmik şeir, 
yəni ağ şeir)  və qarışıq qafiyəli növ. 

                  2.6. Disstopik (təqti, bənd və s. daxili  
                        ritmik ünsürsüz) növ. 

2.7. Fonik, leksik, 
sintaktik paralelist, strofik və ya 
siqmentik ritm ünsürlərindən hər 
hansı birinin prioritetliyi üzrə növ. 

 
                  III.   Verlibrin məzmun xüsusiyyətli  
                       növləri: 
 
                        3.1.Lirik (tərənnüm) məzmunlu növ. 
                       3.2. Epik təsvir məzmunlu növ. 

                3.3. Dramatik növ. 
                3.4.Xüsusi təbiət təsvirli növ. 
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                      3.5. Psixoloji növ.  
                     3.6.Fəlsəfi növ. 

               3.7.    Ədəbi cərəyan təmayüllü növ   
                  (sürrealist, abstraksionist, realist,   
                   avanqardist,  simvolist və s.). 

              3.8.Məzmunsuz-mücərrəd növ. 
                    3.9.   Assosiativ növ. 

 
                IV. Verlibrin janr xüsusiyyətli növləri: 

4. 1.   Şeir-verlibr. 
4.2.   Poema-verlibr. 
4.3.   Roman-verlibr. 
  4. 4.   Dramaturji verlibr. 
4. 5.   Hekayə-verlibr. 
4.6.   Nəğmə-verlibr. 
4. 7.   Traktat-verlibr. 
4.  8.   Qarışıq janrlı verlibr. 
4. 9.   Qeyri-müəyyən yanrlı verlibr.       
 

             V.  Tarixi verlibr növləri:   
            5.1.  Əski Türk yazılı ədəbiyyatında verlibr  

(Orxon-Yenisey şeiri, İssık şeiri, Etrusk- 
Troya şeiri və s.) 
5.2. Azərbaycan folklor verlibri. (“Kitabi- 
Dədə Qorqud”şeirləri və s.) 
5.3. İltisaqi dil mətnli qədim abidələrin  
verlibr sistemli Sinkretik növü. 

 
 VI.  Modernist-estetik forma və məzmun  
təmayüllü verlibr növləri: 
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6.1. Simvolist azad şeir. 

6.2.  Futurist azad şeir. 

             6.3.Sürrealist və dadaist azad şeir. 

             6.4.Abstraksionist azad şeir. 

             6.5.Sosrealist azad şeir. 

              6.6.Ekzistensional azad şeir. 

              6.7.İmajist azad şeir. 

              6.8.Kubist azad şeir və s... 

     Azad  şeirin növ differensiyası üçün tərtib etdiyimiz 
bu təsnifat təqribi xarakterlidir. Belə bir elmi-nəzəri 
materialın  yoxluğu üzündən biz məcburi bir addım 
atmağı lazım bildik. Bu təqribi növ təsnifatı olmadan 
Azad şeirin ritmik xüsusiyyətlərinin elmi izahı qeyri-
mümkündür. Lakin dinamik şeir sistemi sayılan 
Verlibrin inkişafı gedişində bu təsnifatın getdikcə daha 
da təkmilləşərək zənginləəcəyinə heç bir şübhəmiz 
yoxdur. Odur ki, bu təsnifatın həm yaradıcılıq 
təcrübəsi, həm də elmi baxımdan uzun müddət faydalı 
olacağını zənn edirəm. 
    Tarixi verlibr növləri üzrə təqiqatlar içərisində 
keşmiş Universitet müəllimim, görkəmli linqvopoetik, 
türkoloq-alim Kamil Vəli Nərimanoğlunun 
“Azərbaycan dilinin poetik sintaksisi”(Bakı-1981. BDU 
nəşriyyatı) kitabı az saylı dəyərli elmi mənbələrdən 
biridir. K.V.Nərimanoğlu çox haqlı olaraq, milli folklor 
verlibrimizin aparıcı ritmik ünsürlərinin bu gün  çağdaş 
verlibr və qeyri-verlibr şeir  təcrübəmizdə geniş 
istifadə edildiyini göstərir. Müasir şeirimizin yüksək 
novatorluğu və ektravaqant xüsusiyyətləri arxasında 



 

250 

dolayısı ilə folklorumuzun qədim şanlı metroritmik 
ənənələri durmuşdur. Alim yazır: “Hər şeydən əvvəl 
onu qeyd edək ki,  “DQ” (“Kitabi-Dədə Qorqud”- N.F.)    
boyları  türk dillərində şeirin təşəkkülünün ilk dövrünü 
təmsil etmir. Ona görə ki, “DQ”-da hazır şəkildə 
istifadə edilən  atalar sözləri  bütün prinsiplərlə 
türkdilli xalqların ilk şeir örnəkləridir.”(Göst. əsər. 
Səh.:-24).  Elə oradaca Kamil müəllim qeyd edir ki, “biz 
şeir anlayışını qədim dövrün poetik sisteminə uyğun 
götürürük.” Hörmətli türkoloqun tərəddüdünə şərik 
çıxmadan, demək istəyirik ki, həmin “qədim dövrün 
poetik sisteminə uyğun götürülən anlayışı” bu gün biz 
isə çağdaş verlibrimizin sisteminə də uyğun bilirik...  
     Aşağıda “Kitabi-Dədə Qorqud”dastanımızdan 
götürülən və müstəqil atalar sözlərimizdən 
gətirdiyimiz nümunələrə diqqət yetirək. Onlarda əski 
şeirin əsas ritmik ünsürlərinin- alliterasiya və 
assonansların sabit yer tutması təsadüfi deyildir. 
  “Kitabi-Dədə Qorqud”dan: 

1. Adam içməz acı sular sızınca sızmasa, yey. 
                    (ç-z-c-s-s-z-c-s-z-s). 
2. Əcəl vədə irməyincə kimsə ölməz. 

              (ə-ə-ə-ə-i-ə-i-ə-i-ə--ö-ə)  
3. Yana-yana qarlar yağsa, yaza qalmaz. 

               (y-y-.-.-y-y-...) və ya: (a-a-a-a-a-a-a-a-
a-a-a-a) 

    (Kitabi-Dədə Qorqud. Bakı-1978. Gənclik. Səh.:-15, 
14, 15). 

 
 

       Müstəqil “Atalar sözü”ndən: 
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1. Yaxşı şeylərin yolu tapdaq olar. 
                (y-y-y)    

                (Atalar sözü. Bakı-1981. Yazıçı. Səh.: 105). 
 

      “Kitabi-Dədə Qorqud”dan. Səh.:14, 15 
         1.  Ulaşıban sular daşsa,  
                             Dəniz dolmaz. 
                   ( s-s) 
                   ( z-z) 
        2.  Qaravaşa don geyirsən, 
                            qadın olmaz. 
                     (q-d-s-) 

                     (q-d-z) 

Nümunələrə fikir verin. Ilk dörd nümunədə alliterasiya 

və assonanslar ritmi aydınca nəzərə çarpır. Son iki 

nümunədə isə bənd (strofik) xarakterli ritmik ünsürlər 

var. Bu xüsusatlar çağdaş verlibrin də bəzi növlərində 

aparıcı ritmik ünsürlərdir. 

    Nümunələri davam etrirək. Müstəqil “Atalar 

sözü”ndən, (səh.: 104, 104, 105): 

                          1.  Yaxşı elə yaxşıdır, 

                                          çalış yamanı yaxşı elə. 

                                  (y-y və şı-şı) 

                                  (y-y və ş..ı-şı) 

                           2.   Yaxşı yaxşılığın deyilir, 

                              yaman nəyin deyilir? 

                                    (y-y-y və ya şı-şı) 

                                     (y-y-y) 
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                          3.  Yaxşını  yada vermə-  hayıfdır, 

                  Yamanı yada vermə-  ayıbdır. 

                           (y-y-y) 

                           (y-y-y) 

 

   Göründüyü kimi, alliterativ və assonativ ritm 

ünsürləri hər iki nümunədə sabit mövqe tutmuşdur. 

Bu verlibr şeir sisteminin ritmik xüsusiyyətlərindən 

biridir.   

   “Kitabi-Dədə Qorqud”dan və müstəqil atalar 

sözündən gətirdiyimiz örnəklər əski şeir sisteminin  

əsas  xüsusiyyətlərindən birinin xalq yadarılıcığında 

daim yaşadıldığını əyani əks etdirir. Bu ritmik ünsürlər 

bu günkü poeziyamızda hələ də fərqli vəznlərin 

zənginləşməsində əlavə vasitə kimi bu və ya digər 

şəkildə  iştirak edir. 

      Kamil Vəli Nərimanoğlunun əski Türk şeir 

sisteminin müasir Azərbaycan türkcəsinin poetik 

sintaksisi ilə tamamilə uyuşması, liqvopoetik 

doğmalığı, kanonik sabit metroritmik milli xüsusiyyət 

daşıması haqqında elmi düşüncələri Azərbaycan 

ədəbiyyatçünaslığı üçün tarixi poetika sahəsində 

irəliyə doğru müsbət bir addımdır.  

       Azad şeirin əski ritmik ünsürlərinin Dilimizin  

sintaksisi ilə necə “qanuniləşməsi”, kanonik status 
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alması K.V.Nərimanoğlunun sintaktik paralelizmlərlə 

bağlı aşağıdakı təsnifatında tam təsdiqini tapır:  

    “1.  Dil-nitq (normativ-üslubi) paralelizm. 

    2.  Cümlədaxili-mətndaxili paralelizm. 

3.  Tam-yarımçıq paralelizm. 

  4.  Ortaq sözlü- ortaq sözsüz paralelizm. 

5.   Düz-əks  paralelizm.” 

   (Kamil Vəliyev. Azərbaycan dilinin poetik sintaksisi. 

   Bakı-1981. BDU nəşriyyatı. Səh.: 46) 

 

     Verlibr vəzninin digər vəznlərə xas sabit bənd 
kanonlarına nisbətən xeyli sərbəst görünən strofik 
quruluş xüsusiyyətləri vardır. Bu xüsusiyyətlərin ən 
öndə gələni şairlərin öz əsərlərinə verdikləri özəl şəkli 
formalardır. Maraqlıdır ki, bəzən eyni bir şeir mətninin 
müxtəlif nəşrlərində də  fərqli poetik formalar ilə 
qarşılaşırıq. Əlbəttə, şairin öz şeirinə verdiyi şəkli 
forma onun bədii məzmuna olan estetik baxışlarının 
bir hissəsidir. Bu mənada,“verlibr bəndləri”-nə şərti 
olaraq, verlibrin müəyyən növ müxtəlifliyi kimi 
yanaşıb, onları Azad şeirin zahiri forma-şəkil üzrə 
aşağıdakı klassifikasiyasına daxil etmişik: Nəsr tərtibli, 
Dalğa tərtibli, Həndəsi (kvadrat, kub və s.) tərtibli, 
Rəsm tərtibli və Qeyri-müəyyən tərtibli növlər. Strofik 
ritmin verlibrə uyğun şəkildə Əruz və Heca vəznli sabit 
şeir janrlarının sabitləşmiş bənd quruluşlarını  bəzən 
“dağıtması hallarına”da rast gəlinir. Lakin bu kimi 
məsələlərin geniş izahı bizi verlibr problemindən aralı 
salardı.  Kamil Vəli Nərimanoğlu Azad şeirə daxili ritmik 
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can və bədii həyat verən “paralelizmlərin”izahını 
verərkən, rus alimi İ.M.Afanasiyevin  fikirlərini sitat 
gətirərək yazır: “İ.M.Afanasiyev paralelizm üçün  üç 
definisiya müəyyənləşdirib: 

1.   Üzvlərinin sayının eyniliyi, 
2. Münasibət-nisbət eyniliyi, 
3. Quruluş-struktura eyniliyi. 

Sintaktik paralelizm bu şərtlərin üçünə də cavab versə 
tam, onların ikisinə, heç olmasa zəruri olan birinə 
cavab versə yarımçıq paralelizm olur.”(K.Vəliyev. Göst. 
əsər. Səh.: 53). 
     Poetika mütəxəssislərinin əksəriyyətinin fikrincə, 
əski və çağdaş Azad şeir kanonlarının 
müəyyənləşdirilməsində İ.M.Afanasiyevin bu prisipial 
bölgüsü həlledici rola malikdir. 
     Lakin verlibrin ritmik sisteminin ədəbi-nəzəri 
izahında bu linqvopoetik mülahizələr hələ az şeydir. 
Bu təsnifatın mütləq qaydada qəbul edilməsi azad şeir 
yaradıcılığının digər metroritmik sistemlərdən fərqli 
bir çox cəhətinə kölgə sala bilər. Azad şeirin hər bir 
nümunəsində yaradıcının ədəbi simasının özəl cizgiləri 
vardır. Məhz bu özəlliklər Vaqif Səmədoğlunun şeirini 
Adil Mirseyiddən, Vaqif Cəbrayılzadəni Ramiz 
Rövşəndən, Fikrət Sadığı Əlisəmid Kürdən, Ələkbər 
Salahzadəni İsa İsmayılzadədən fərqləndirib ayırır... Bu 
özəllik olmadan Nazim Hikmət ilə Rəsul Rzanın 
yaradıcılığında bir yalnız “tam və ya yarımçıq 
paralelizmlər”nəzərə çarpardı. M.Füzuli ilə Seyid 
Əzimin Qəzəllərinin eyni bəhr və eyni variant 
növlərində şəkli forma baxımından heç bir fərqi gözə 
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dəymir. Amma azad şeirin hər bir yaradıcısı hər yeni 
əsərində hər yeni bədii məzmuna yeni bir forma- 
ritmometrik arxitektura vermiş olur. Bu, azad şeirin 
özəl metrik xüsusiyyətidir. 
   Mən aşağıda eyni vəzndə, yəni özgür şeirdə yazan 
bir-neçə şairin şeir parçalarına diqqəti çəkmək 
istəyirəm: 
         1.Əvvəl ilbizlərin səsi gəldi 

Sonra gecə quşlarının 
Arabir yol maşınlarının vıyıltısı 
Xışıltısı 
Küçə pəncərəsinə toxunan yarpaqların. 
Bir az sonra qaracın itlərinin 
Gecə oğrularının hürüşmələri 
Mənim kimi oyaq qonşumun gülümsəmələri... 

        (Sevinc Çılğın. “Gecənin səsi” şeirindən. Azərbaycan  
        şeiri antologiyası. Alatoran. Bakı-2013. Səh: 147) 
 

 2. Günəş küçəni ikiyə bölmüşdü, 
küçə boyunca sol tərəfdən evlərin kölgələri 
küsəyən uşaqlar kimi üzüqoylu yerə düşmüşdü; 
onlar sanki yıxılmışdı. 
(Səlim Babullaoğlu. “İlyas Göyçəmənin şəkil dəftəri” kitabı, 
“Şəklin indisi və beş dəqiqə sonrası haqqında” şeiri. ATV-“Parlaq 
imzalar” nəşriyyatı. Bakı-2016. Səh:51.)  
 
 

   3.göydə ayın görünməyən tərəfindən 
mosmor bir ruzigar əsəcək 
ruzgar yağmur gətirəcək 
sənə mənə ərmağan 
hüzün nəğmələri oxuyacaq 



 

256 

saatların əqrəblərində çırpınan zaman 
ayın gğrünməyən tərəfində əsən mosmor  
ruzgarla  
pozulacaq ruhumuzun göy üzünə çəkdiyi  
cizgilər 
bilirəm artıq zamanın gerçək üzünü gizlədir  
bizdən 
baxdığımız güzgülər. 

           (  Adil Mirseyid. Metaforik mənzərələr silsiləsi.  

             Azərbaycan şeiri antologiyası. Alatoran. Bakı-2013.  

                Səh: 141 ) 
 

4. Bəzən böyük şəhərlərə 
hansısa xatirələrin ardınca gedirsən. 
Gedirsən ki, görəsən 
bizim taleyimiz tək daha nələr dəyişib! 

(Fərid Hüseyn. “Bir də heç vaxt”kitabı.”İstanbulda” 
şeiri. ATV-“Parlaq imzalar” nəşriyyatı, Bakı-2016,  
səh: 22 ) 

        Bu dörd müxtəlif şair və dörd müxtəlif şeirin 
deyim tərzi eynidir. Çünki onların hamısındakı ritm 
təhkiyə ritmidir. Bu cür poeziyanın nəsr şeiri kimi  
adlandırılması rus filiologiyası üçün adi hal alsa da,  
bizim Azad şeir təsnifatımızdakı “nəsr ritmli növ”kimi 
qiymətləndirdiyimiz belə şeirlərin hələlik xüsusi 
tədqiqatlara ehtiyacı vardır. 
     Bu tədqiqatın azad şeir sahəsində Ümumi poetika 
kimi hazırlanması bu vəzn üzrə  ayrı-ayrı “növ”  və 
“janrlar”üzrə bütün incəlikləri araşdırmağımızı 
imkansız edir. Əminəm ki, bu işə də vaxtını sərf 
edənlər tapılacaqdır. 
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    Lakin  bir məsələni xüsusi vurğulamaq 
məcburiyyətindəyəm. Modern poeziyanın bu cəhəti  
heç vaxt unudulmamalıdır. Müasir rus 
verlibrşünaslığının ən ünlü simalarında biri sayılan 
Vladimir Buriç (1942-1994)  Azad şeirin digər 
vəznlərdən əsas ritmik fərqlənməsi kimi “paralelizmlər” 
nəzəriyyəsindən daha çox, “seqmentasiya” 
nəzəriyyəsinə üstünlük verirdi.  Sintaktik quruluşun 
seqmentiv parçalanması və ya nəsrani cümlə sintaksisi 
vahidi kimi birləşdirilməsi nəticəsi olaraq, istənilən 
Azad şeir nəzmdən nəsrə, istənilən mətn nəsrdən 
nəzmə çevrilə bilər.  
     Bu mülahizələrdən çıxış edərsək, məlumdur ki, 
Verlibrin poetikası heç vaxt elmi dəyər qazana bilməz. 
Buriçə görə, velibrin ən yüksək təcəssümü poeziyadır. 
Heç bir saxta çərçivəyə sığmayan Verlibr nəzm ilə nəsr 
arasında keçid mərhələsi sayılır. Əlbəttə, bu 
mülahizələrdə Azad şeir açıq-aşkar prozaik nitq 
bötövlüyünün  pozuntusu hesab edilməsə də, o, 
dolayısı ilə xüsusi nəzm intonasiyalı nəsr nümunəsi  
sayılır. Biz bunu əsla qəbul etmirik. 
    Lakin o da doğrudur ki, Verlibrin kanonizasiyası bu 
mənada tamamilə Azad xarakterlidir. Odur ki, biz bu 
kanonların ümumi cizgilərini nə qədər elmi-nəzəri 
ciddi-cəhdlə cızsaq da, onun tam mənzərəsinə heç 
vaxt gedib çıxa biməyəcəyik. Bunu da azad şeirin 
nəzəriyyəçiləri ciddi yadda saxlamalıdırlar. 
     Azad şeir nümunələri içərisində  hələ əski şeirdən 
bəri geniş yayılmış ritm ünsürlərindən biri onun bəzi 
nümunələrinin həm daxili, həm də zahiri struktur 
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ritmini təşkil edən təkrirlərdir. Ümumi 
ədəbiyyatşünaslıqda epifora kimi tanıdığımız bu 
leksik-ritmik ünsürün Verlibr sistemində bir çox janr 
xüsusiyyətli növləşmədə kanonik yeri vardır. Kamil Vəli 
Nərimanoğlunun “Kitabi-Dədə Qorqud”dan gətirdiyi 
nümunəyə münasibəti pralelizmlər nəzəriyyəsi 
baxımından maraq doğurur:  
       “Qara eşək başına üyən ursan qatır olmaz, 
         Qaravaşa don geydiirsən, qadın olmaz. 
Komponentlərin əvvəlində  gələn tamamlıqlardan biri 
təyinlə, biri isə təyinsiz işləndiyindən bu nümunəni 
yarımçıq paralelizmə aid edirik.” (Göst. əsər, səh.: 57). 
Burada sintaktik paralelizmlər nəzəriyyəsi alimin fikrini 
o qədər məşğul etmişdir ki, misra/sətir başlarındakı 
“qara eşək” və “qarabaş”ön qafiyələnmə ünsürü 
nəzərdən qaçırılmışdır.  Bu kimi əski şeir ritmik 
ünsürləri Azad şeirin ritmik konstruksiyasında mühüm 
yer tutur. İstər “siqmentaziyalar,”istər azad yamb (və 
s.), təfilə, təqti ünsürləri, istərsə də sintaktik 
paralelizmlər verlibr poetikasının ritmoloji 
arxitekturasında köməkçi ünsürlər kimi yer tutur.  
    Prof.Dr. Nizami Cəfərov “Türk xalqları ədəbiyyatı. 
Qədim dövr”(I cild, Çaşıoğlu. Bakı-2006) 
müntəxabatına maraqlı izahatlar yazmışdır. Maraqlı 
görünən cəhətlərdən biri bu kitabda Qədim türk 
buddist əsərlərinin “şeir” kimi təqdimatı olduğu 
halda, “Orxon-Yenisey” kitabələrinin “nəsr” kimi 
təqdim edilməsidir. (səh.: 147-186).  
   Bu cür dağınıq halların yaranmasınının əsl səbəbi, 
zənnimizcə, kitab tərtibatçılarının  xətası deyil, milli 
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ədəbiyyatşünaslığımızda əski ədəbi nümunələrimizə 
bədii kataqorial münasibətdə (ədəbi növ, janr, ritmik-
metroloji təyinat, yazılma tarixi və s  üzrə) hələ də  
sürən qeyri-müəyyənliyi göstərmək daha düzgün 
olardı.  
    Aşağıda həmin kitabdan  Pratyaya Şiriyə aid 
“İlahə”dən bir parçanı misal gətirirəm:  

 I.  “Enqəyü öz işləqü işin ertürü tükədip 
  Enq kinintə nirvan bulğu oğrakığ turqurmış 
  Edqün barmış ıduklarığ emgəkliqlər üçün 
Ertə öküş kalp, öd özə sərqürü tudalım. 
Öz bakşımız, öqün tuymış öşəlliksiz ərninq, 
Önqrə, amtı, kin-üç ödki tözkərinçzizlərinq 
Öngin-öngin paramıtlığ yollarça yorıyu 
Ödrədinqü, ervişləriq ödkünüp alalım.” 
   (Göst. kitab, I cild, səh.: 124) 

İndi də “Qədim türk nəsri”kimi təqdim edilmiş “Orxon-
Yenisey” kitabələrindən bir parçaya diqqət yetirək: 
  II. “Yuğçı, sığıtçı kıtan, tatabı bodunım başlayu Udar 
senqün kelti. Tabğaç kağanta İsyi Likən kəlti, bir 
tümən ağı, altun,  kümüş kərqəksiz kelürti. Tüpür 
kağanta Bölön kəlti.”(Səh.: 164). 
  Daha bir örnək də bu cildə daxil edilmiş “Kitabi-Dədə 
Qorqud”un  bir boyundan aşağıdakı parçaya baxaq: 
     III.“Anlar dəxi bu dünyaya gəldi, keçdi. 
            Karvan kibi qondı, köçdi. 
            Anları dəxi əcəl aldı, yer gizlədi, 
            Fani dünya yenə qaldı...”(səh.: 218). 
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      Birinci nümunədə “e” saitini bütün misraların 
başında görürük. Digər ritmik ünsürlərə toxunmadan, 
demək olar ki, burada ənənəvi şeirin heç bir kanonik 
ünsürü nəzərə çarpmır. Nə son qafiyələnmə, nə 
müəyyənləşmiş  bənd  sistemi, nə misra içi heca 
bərabərliyi , nə də sillabik sistem üçün uyğun görünən  
düzgün təqti bölgüsü tərtibatı var. Lakin bütün bunlara 
baxmayaraq, bu bədii parça şeir kimi 
qiymətləndirilmiş və nəzm quruluşunda tərtib 
edilmişdir. İkinci parçada  Dədə Qorqud şeir sisteminə 
uyğun xüsusiyyətlər göz qabağındadır. Lakin “Kitabi-
Dədə Qorqud”un  parçası şeir düzülüşündə verilsə də, 
üçüncü parçada “Orxon-Yenisey” kitabələrindən 
gətirilən  parça nəsr formasında təqdim olunmuşdur. 
Bu cür halların yaranmasının başlıca səbəbi 
Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında ümumi Tarixi 
poetikanın qüsurudur. Azad şeirin poetikası bu 
istiqamətdə boşluğun doldurulması üçün irəliyə doğru 
bir addım sayıla bilər. 
      Verlibrşünas A.Jovtis “Azad şeir nədən azad 
deyildir?”(Alma-Ata, 1968)  əsərində yazır ki,  
verlibrdə bütün “azad olmayan” sistemlərdən fərqli 
olaraq, təkrarın dolayı ölçüləri yoxdur. Azad şeir 
müxtəlif fonetik ünsürlərin, bu komponentlər rus 
şeirində fonem, heca, təqti/stop, vurğu, klauzula, söz, 
söz qrupu, ifadə/fraza və s. ola bilər,  dövri olaraq bir-
birini təkrarlamasından yaranır (səh.: 35). 
    Azad şeirin yaradıcılıq prosesində ritmik 
ünsürlərdən hansının leyt mövqedə olması yalnız 
Müəllifin bədii-kreativ düşüncəsinə bağlıdır. XX əsrin 
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əvvəllərində rus kubofuturistlərindən “Qleya” 
qrupunun üzvü Aleksey Kruçenıxın öz aləmində 
Puşkinin bütün yaradıcılığından üstün saydığı  bir 
“şeirinə” diqqət yetirək: 
 

 dır bul işıl 
 ubeşşur 
 skum 
 vı so bu 
   r  l  ez  

 
     Buradakı mənasız səs birləşmələrində, müəyyən 
mənada, ola bilsin, həm sintaktik, həm ritmik, həm də 
fonetik ünsürləri görənlər də olsunlar.  Lakin mən qəti 
əminəm ki, burada  şeirin özü yoxdur. Bu mənzərə 
daha çox Türk respublikanizminin dahi lideri 
M.K.Atatürkün Respublika üçün ilk  Himn mətni ilə 
bağlı keçirdiyi şeir Müsabiqəsini xatırladır. Minlərlə 
mətnə ötəri nəzər yetirən Atatürk yarış 
nümayəndəliyindən soruşur: “Bunların içində xalqın 
tanıdığı şairlər kimlərdir?”Cavab almadıqda Atatürk 
deyir:“Görürəm ki, burada minlərlə şeir var, amma 
içində bir nəfər də şair yoxdur. Gedin, xalqın sevdiyi 
şair Mehmet Akifin yazacağı şeri mənə gətirin...”  Dahi 
lider şairi tapıb,  İstiqlal marşını yazmağa razı 
salınmasına əmr verir. Onu da deyim ki, çağdaş Türkiyə 
şeirində klassik şeir vəzni olaraq Əruz tamamilə 
sıradan çıxdığı halda, Türkiyə Cümhuriyyətinin 
vətəndaşları Dövlət himni üçün məhz M.A.Ərsoyun  
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Rəməl bəhrində yazdığı   dahiyanə Qitələri 
dinləməkdədirlər.  
   Şeir bədii fikrin olduğu yerdədir.  Heç bir mənasız söz 
və səs yığını, bitkin mənadan məhrum sintaktik 
konstruksiya, poeziyadan məhrum seqmentizasiya 
şeir sayıla bilməz. Tarixin ən dərin qatlarından bizə 
gəlib çatan heç bir mətn mənasız deyildir. Tarix yalnız 
mənanı yaşadır. Məncə, 4-6 min il bundan əvvəl Dəclə-
Fərat hövzəsində yaradılmış “Bilqamıs” dastanını, e.ə. 
VII əsrdə yaranmış “Alp Ər Tonqa (-Əfrasiyab)”və 
“Naməlum qəhrəmanın ölümünə ağılar”ı,  eramızın VI-
VII və yaxud IX-XI əsrlərinə aid edilən “Kitabi-Dədə 
Qorqud”u,  eramızın V-VIII əsrlərinə aid edilən “Orxon-
Yenisey”kitabələrini  bizə qədər Tarix səhnəsində 
kərpic, daş və dəri maddi materiallarından daha artıq,  
onların dərin bədii mənası və metrik xüsusiyyətləri 
ayaqda saxlamışdır. 
    Azad şeirin ritmik xüsusiyyətlərinin elmi izahında 
bizim Vəzn fəslində irəli sürdüyümüz təsnifatın  
həlledici  filoloji əhəmiyyəti vardır. Bu təsnifat, əvvəla, 
tədqiqatçını bir çox yayğın terminlərdən xilas edir, 
digər yandan isə, verlibrşünaslığın ümumi bir poetik  
Sistem kimi araşdırmasına yol açır.  Verlibr poetik 
sisteminə bizim nə bir çoxları kimi yeni bir “icad” 
olaraq  yanaşmaq, nə də hər cür novatorluqdan 
məhrum qədim ölü (məsələn, Hekzametrik) bir sistem 
kimi yanaşmaq fikrimiz vardır. Azad şeirin tarixini nə 
XIX əsrin Qərb verlibristləri- Fridrix Qölderlin, Uolt 
Uitmen, Stiven Kreyn, Artur Rembo, Jül Laforq ilə 
başlamaq, nə rus ədəbiyyatşünaslığında verilmiş 



 

263 

müxtəlif isimlər (Mixail Sobakin, A.Kantemir, Krılov, 
Puşkin, Blok, Mayakoski) ilə, nə Türkiyədə qəbul 
edilmiş Nazim Hikmət ilə, nə də Azərbaycan 
ədəbiyyatşünaslığında “müəyyənləşdirilmiş” Mikayıl 
Rəfili, yaxud Rəsul Rza ilə başlamaq istərdik. Bizim 
fikrimizcə, verlibr şeir sistemi bəşər poetik dünyasında 
azadfikirliyin açıq bədii ifadə imkanı qazandığı ilk yerdə 
yaranmışdır. Bütüntarixi və bədii  parametrləri ilə bu 
geoməkanın koordinatları onun Avrasiya olduğunu 
göstərir. Uolt Uitmenin azadlıq ölkəsi ABŞ-da 
Konstitusiya “hüquqları ilə” idarə edilən qara dərililər 
1950-ci illərə kimi səsvermə hüququndan məhrum 
idilər.  
    Aşağıda verilən poetik intonasiyalı bədii parça 732-
ci ildə əski türk Azad şeir ustadı Yollığ Tiginin öz 
qohumu xaqan Gül Tiginin xahişi ilə onun ölümündən 
sonra ( Xaqan vəsiyyəti üzrə,  bütün varidatını:“qızılı, 
gümüşü, pulu və mal-dövlətini Türk yoxsul qara 
camaata” paylatmışdır) Daş üzərinə yazdığı 
xatirələrindən kiçik bir parçadır: “Tenqri yarlıkadukın 
üçün, özim kutım bar üçün kağan olurtım. Kağan 
olurıp yok çığay bodunığ kop kopratdım, çığay 
boldunığ bay kıltım, az bodunığ üküş kıltım.”(Türk 
xalqları ədəbiyyatı. Qədim dövr. Çaşıoğlu. Bakı-2006, 
səh.: 159). 
 
    Çağdaş dillə: “Tanrının iradəsi olduğu üçün, 
özümün bəxtim olduğu üçün xaqan oldum. Xaqan 
olub, yoxsul, kasıb xalqı bütünlüklə bir yerə yığdım, 
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yoxsul xalqı varlı etdim, az xalqı çox etdim...  ”(səh.: 
165). 
    Burada azad bir xalqın Xaqanının tarixi türk siması 
görünür. Mən onun ləyaqətini Qara dərililərin 
“azadlığı”uğrunda vuruşmuş general Corc 
Vaşinqtondan aşağı görmürəm. Bu mənada, Yollıq 
Tiginin də verlibr məharəti əsla Uolt Uitmendən aşağı 
deyildir...  
   Azad şeirin poetik ünsürlərindən digər metrik 
sistemlərin yararlanması prosesi tarixi hadisədir. Lakin 
bu, bir metrik sistemin sıradan çıxıb öz yerini başqa 
birinə verməsi anlamına gəlmir. Bu cəhətdən, Pr. Dr. 
Kamil Vəli Nərimanoğlunun “Azərbaycan dilinin poetik 
sintaksisi” əsərində yazdığı bir sıra bu qəbildən olan 
mülahizələri qəbul etmirəm. Məsələn, professor  
yazır: “Ritmik sual və cavabdan ibarət təkrarlar və 
paralelizm əsasında qurulmuş parçalarda çox vaxt 
axırıncı sözlər təkrar olunur, bu da qafiyəli şeirə doğru 
inkişaf meylini əks etdirir.”(Göst.əsər. səh.: 54).  O, 
“qafiyəli şeirə doğru irəliləyişi” əski türk şeir sisteminə 
malik “Kitabi-Dədə Qorqud”un  içindən çıxarmaq üçün 
daha da irəli gedərək yazır: “Tam paralellizmlərdə 
təkrarlar əsas yer tutur. Təkrarlar paralel  
komponentlərin əvvəlində, ortasında və sonunda çıxış 
edirlər. Məs.:  

  Göz qaqıban könül alan 
 Onun görklüyü olur. 
  Hay demədən baş gətirən 
Onun cəlladı olur.” 
(Göst. əsər. Səh.: 56). 
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    Əlbəttə, əski türk şeirinə xas  anafora və epifora tipli 
stilistik fiqurların hesabına Heca vəznli “qafiyə 
sisteminə doğru irəliləyişin” baş verdiyini demək, 
dolayısı ilə, verlibr şeir texnikasının qeyri-
mükəmməlliyi  hesabına, onu əvəz edəcək yeni daha 
kamil vəzn  mərhələsinə keçidin etiraf edilməsidir.  
    Təkrarlar (epiforalar) fonik, leksik, sintaktik, 
konstruktiv-strofik və s. kimi müxtəlif növlərə malikdir. 
Strofik epiforaya klassik şeirimizdə qitələrə əlavə 
edilən təkrarlanan beytlər misal ola bilər. Leksik 
epifora kimi misra sonunda verilən rədiflər, misra 
başındakı “əzizinəm” və s. tipli bayatı başlıqları, sillabik 
(heca tipli) epiforaya qafiyələr, fonik epiforiya isə 
alliterasiya, assonans və s. nümunədir. 
    Bundan başqa, sintaktik paralelizmlər də təkrarların 
xüsusi növü kimi Azad şeirin bir çox formaları üçün 
əsas ritmik ünsürü yerində işlənir. Bu ritmik ünsür əski 
türk şeirində, o cümlədən “Kitabi-Dədə 
Qorqud”poeziyasında da leyt ritmometrik vasitədir. 
  Müasir azad şeir professionalları da bu gün ən çox 
sintaktik paralelizmlər nəzəriyyəsinin 
nailiyyətlərindən yararlanmaqdadırlar. 
   Epiforanın güclü ritmik xarakteri onu bütün şeir 
vəznləri üçün bu və ya başqa dərəcədə ciddi vasitəyə 
çevirir. Aşağıdakı bədii parçalar bu dediklərimizin 
parlaq örnəkləridir: 
 
          1.Leksik epifora: 
                        --Əzizinəm, gül əllər, 

Ağ biləklər, gül əllər. 
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Dəryacan ağlın olsa, 
Kasıb olsan güləllər. (Folklor, sillabik 

şeir: bayatı) 
 

--Boyun sürahıdır, bədənin büllur, 
Gərdənin çəkilmiş minadan, Pəri! 
Sən ha bir sonasan, cüda düşübsən 
Bir bölük yaşılbaş sonadan, Pəri!  
(M.P.Vaqif, sil.: qoşma) 
 

 

--Nə dilbər kim dəmadəm aşiqə ərzi-camal 
etməz,Qalır naqis, bulub feyzi-nəzər kəsbi-kamal  
etməz? 
 
Deyil cəzb etməyən üşşaqi, məşuq olmağa qabil, 
Nə hasil hüsni-surətdən ki, cəzbi-əhli hal etməz? 

(M.Füzuli, əruz: qəzəl) 
 

--Yenə inanmasan, 
Susmalı olursan 
zəncirlərin nəğməsini dinləyə-dinləyə. 
Yenə inanmasan, 
yenə qane olmasan, 
yenə desən “mənimdir bu torpaq!” 
Onda qaldır başını, deyirlər. 
O gedər-gəlməz qapısına, 
o yellənən kəndirə bax! 
Kimin yenə sözü var?..  (R.Rza, azad şeir) 
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   60-cı illər Verlibr sənətinin ünlü simalarından olan İsa 
İsmayılzadənin “Qışqırır”adlı şeirində “qışqırır”leksik 
epiforası şeirin nəinki ritmik ünsürü kimi, hətta başlıca 
üslubi xüsusiyyəti kimi nəzəri cəlb edir: 
 

     Boruların/ tüstüsü də /qışqırır,/     
            4+4+3 
     Elektrik /işığı da /qışqırır,/      
           4+4+3 

Qonşuların/ uşağı da /qışqırır...                          
4+4+3 

Müdirlərin /telefonu, /zəng düyməsi,/                
4+4+4 

Yaltaqların /təbəssümü,/                                      
4+4 

harınların /qızıl dişi,/                                            
4+4 

Xanımların /qızıl donu/                                        
4+4 

  qışqırır, hey/qışqırır.../        4+3 
Qurbağalar/ türbəsinin /     
4+4 
  öləziyən/ şöhrəti də,/           4+4 
Qayıtmayan/oğulların /şəkilləri /önündə/          

4+4+4+3 
Anaların, /nənələrin/    4+4 
                             xiffəti də/        4 
 qışqırır.../     3 
Ölkə-ölkə, diyar-

diyar                                           ... 
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Ədaların qışqırığı, 
Planetin başı üstə 
                           qanad-qanad, 
                  raket-raket hədələrin qıpşqırırğı, 
Yalanların, 
                    böhtanların, 

                    vədlərin qışqırırğı...   
 
          (İ.İsmayılzadə. Ömürdən keçən qatar. Yazıçı,  
          Bakı-1980. Səh.: 26-28)     

 

     İ.İsmayılzadə  “qışqırır”leksemi ilə həm morfoloji 
formada epiforik eyniyyət əldə etmiş, həm verlibr 
üslubi keyfiyyətinə nail olumuş,  həm də 
“qışqırır”leksik epiforasından təsirli  ritmik ünsür 
yaratmışdır.Burada azad şeirin sərbəst şeir sisteminə 
xas dördlük və üçlük  təqti ritm tərtibatından azad 
şəkildə istifadə olunduğu aydınca gözə dəyir. 
Şeirimizdə bəzi folklor musiqi nümunələri 
(“Ləbuləb”və s.) , Mikayıl Müşfiqin “Oxu tar”, Rəsul  
Rzanın “Lenin” və  “Qızılgül olmayaydı”poemaları, 
habelə Bəxtiyar Vahabzadənin “Leninlə söhbət”, 
“Muğam” və  digər əsərləri sərbəst şeir yaradıcılığına 
xas keyfiyyətləri özündə əks etdirir. Bu siyahıya 
məmuniyyətlə, Şəhriyarın “Səhəndiyyə” poemasını da 
daxil edərdim. Lakin bir istisna ilə: Şəhriyar əsərin 
ritmik arxitektonikasını azad təqtidən daha çox azad 
təfilə ritmiüzrə qurmuşdur. 

 
...Gül ağacları nə tavus kimi çətrin açıb əlvan, 
Hillə karvanıdı çöllər, 
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                               bəzənər sürsə bu karvan. 
Dəvə karvanıdı dağlar, yükü atlasdı bu heyvan, 
Sabirin şəhrinə doğru qatarı çəkmədə sərvan, 
        O  XƏYALIMDAKI ŞİRVAN!.. 
...Qəsrlər vardı qızıldan, 
                                   Qalalar vardı əqiqdən, 
Rafael tablosu tək 
                               səhnələri əhdi-ətiqdən... 
(Bax.M.Şəhriyar.”Yalan dünya”, AE nəşri,  
Bakı-1993, Səh.-77) 

 

    Buradakı  ritmometrik sistemin əsasında əsasən 
Əruzun rəməl bəhrinin “fAİlatün”və  
ya“fəİlatün”təfiləsinin ( əruzun rəməl bəhrinin 
dördbölümlü on altı hecalı (4+4+4+4) “FAilatün FAilatün 
FAilatün Failatün” şəkli) durduğunu görürük.  Azad 
şəkildə işlədilmiş bu ritmoloji təfilə sistemi həmin şeirin 
azad şeirin sərbəst şeir növündə olduğunu 
göstərir.Bununla belə,  vəzncə sinkretik  bir poema olan  
“Səhəndiyyə”də  sərbəst, əruz və heca vəznlərinin bir-
birini çevik şəkildə, çox sürətli templə əvəzlədiyini, 
əsərdə inqilabi-romantik fikirlərin vəzndən-vəznə daha 
obrazlı şəkildə ifadə olunduğunu açıq etiraf etmək 
lazımdır. 
     Müasir Cənubi  Azərbaycan poeziyasında indiyə 
qədər bu sistem qorunub saxlanılmışdır. Fars 
ədəbiyyatında Nima Yuşic  klassik əruz vəzninin ifadə 
formalarının sadələşdirilməsi prinsipini əsas götürərək 
sərbəst vəzndə «Əfsanə» poemasını qələmə aldı  və 
bununla  fars poeziyasna ilk yenilik gətirdi. Onun 1922-
ci ildə nəşr olunmuş «Əfsanə» poeması öz vəzni, azad 
qafiyə sistemi,  dialoq formasında qurulması ilə tam bir 
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ədəbi yenilik hadisəsi idi. “Əfsanə” əruza nisbətən sadə 
dili və ifadə tərzi onu klassik şeir nümunələrindən xeyli 
dərəcədə fərqli bir şeir forması idi.. 
    İran azad şeir məktəbinin ən ünlü siması sayılan 
Nimanın həmin «Əfsanə» əsərinə neçə-neçə şair, o 
cümlədən  Eşqi, Bahar və Şəhriyar kimi tanınmış simalar 
təqlid  xarakterli əsərlər yazdılar. Şəhriyar hətta Nümaya 
şeir də həsr etdi.  Dahi Şəhriyar  Nima Yuşicə həsr elədiyi 
«Əfsanə şairi» və «İki behişt quşu» şeirlərində onunla 
həmfikir, həmdərd olduğunu nəzmə çəkərək,  öz taleyi ilə 
Nimanın taleyi arasında oxşarlıq, eynilik gördüyünü dilə 
gətirmişdi: 
    
Gəl bu hicran dərdini, Nima, çəkək bir yerdə biz, 
Həmfikir, həmdərd olaq, məskən salarsaq harda biz. 
 
Bu çəkilməz dərdlərə yadlar uzaqdan güldülər, 
Dərdmənd olduq fəqət, hər dərdliyə, hər fərdə biz. 
 
Körpə tək vardır gülən, hər kəlməni hədyan sanan, 
 Gəl ki, bu nadanların dərsin verək şeirdə biz. 
 (Şəhriyar M. Seçilmiş əsərləri, Elm nəşr., Bakı- 2000. Səh: 151). 
 

    Dahi şairin milli əruzumuzun rəməl bəhrinin  fAilAtün/ 
fAilAtün/ fAilAtün/ fAilün variantında yazdığı bu gözəl 
şeir dövran üçün poetik Manifest kimi səslənirdi. Şəhriyar 
dolayısı ilə Nimanın yeni şeir çağırışına müsbət 
yanaşdığını, öz eloğlusunu mənən dəstəklədiyini açıq 
dillə bəyan edirdi. 

D                                   “Varlıq” jurnalında (İran) və eləcə dəbu günlər müstəqil 
Azərbaycan Respublikamızda qüzeyli qardaşlarımızın   

http://www.azkurs.org/ramiz-rovsen-sud-disinin-agrisi.html
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dərc edilmiş azad şeir  nümunələri içərisində verlibrin 
tam qafiyəsiz, təqti/təfiləsiz, bəndsiz örnəkləri də az 
deyil. Amma bunların mövzu və məzmun tərəfi nə qədər 
yüksək vətənpərvərlik ifadə etsə də, bədii forma 
xüsusiyyətləri hələ xeyli dərəcədə aşağı səviyyəli görünür. 
Bu da daha çox Azad şeir poetikasını lazımınca 
bilməməkdən irəli gəlir. 
   Pr. Ağamusa Axundov şeirşünaslıq sahəsində bir sıra 
əndərabadi fikirləri ilə tez-tez gündəmə gəlmək 
istəyənlərdən biri olmuşdur. Onun “Şeir sənəti və dil” 
(Yazıçı. Bakı-1980) kitabında müxtəlif sistemli şeir 
yaradıcılıqları üçün işlətdiyi “vəznlərarası keçid tipi” 
kimi zərərli baxışları Poetika sahəsində milli 
vəznşünaslığa geniş yayılmış qeyri-ciddi filoloji 
yanaşmalara bariz nümunədir. Yuxarıda misal 
gətirdiyimiz “Qışqırır”(İ.İsmayılzadə) şeiri haqqında 
A.Axundovun fikri belədir ki, bu tipli şeirlər əslində 
“bizim poeziyamızda spesifik vəzn” olan “sərbəst şeir” 
deyil, heca vəzni ilə sərbəst şeir arasında dayanan 
keçid tipli şeir növüdür. (Bax: Göst. Kitab. Səh-53). 
Buradaca qeyd etmək istərdim ki, bu cür “vəznlərarası 
keçid” teoriyası Azərbaycan filologiyasının inkişafına 
uzun illik sağalmaz yara vurmuşdur. Kommunist 
ideoloji mövqeyi ilə səsləşən bu yanlış baxışlar 
üzündən Milli ədəbiyyatımızda Vaqif Səmədoğlu kimi 
müqtədir sənətkarın dahiyanə verlibr yaradıcılığı 
vaxtında layiqli qiymətini almamışdır. Bu sahədə 
böyük şairimiz Rəsul Rzanın gənc verlibrçilərə 
göstərdiyi kəsilməz müdafiə mövqeyini də heç 
unutmaq olmaz. Xüsusən, 60-cı illər nəslinin Azad şeir 
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sənətindəki bütün nailiyyətləri üçün bir yalnız Rəsul 
Rzaya sağ ol düşür desəm, əsla yanılmaram. 
    Ələkbər Salahzadənin bu günkü “Qarabağ” 
dərdimizə ən gözəl məlhəm olan keçmişin nostalgiyası 
ilə dolu“Bülbül” şeirindən bir parçaya diqqət yetirək: 
 

                                        Bir səs qalxdı Şuşadan, 
                                        Bir ox süzdü şüadan, 
                                        Bir sim sızdı-- şüşədən. 
                                        Bir fəvvarə 
                                                      şölə-şölə 
                                                            şüa-şüa süzüldü, 
                                        bir işıqdan sıza-sıza 
                                        bir şəlalə açıldı. 
                                    (Ə.Salahzadə. Gözlər baxır dünyaya. Yazıçı. Bakı- 
                                     1979. Səh-24-25). 

    Şeir mətnində anoforik ahəng, ritmik tərtibatda 
uğurlu seqmentizasiya, aksentik pafos “Bülbül” 
obrazının Şuşa ilə asosiatv təmizliyini, milliliyini, 
munisliyini ortaya çıxarmışdır. 
Ələkbər Salahzadə poeziyası, ümumiyyətlə, 
Azərbaycan ədəbiyyatında “avtor şeiri”nin, tam 
müəlliflilik statusluğunun ən yadda qalan ifadəsidir. 
Ə.Salahzadənin şeirlərində onun hən forma, həm də 
bədii məzmunun təkrarasızlığını görürük. 
   Maraqlı bir fikri də ilk dəfə işlətmək istərdim: əsl 
Verlibr ustadlarının əsərləri ümumi poetikadan daha 
ziyadə, özəl poetikaya ehtiyac duyur.  Bu poeziyada 
müəlliflik forma və məzmunu tam əhatə edir. Odur ki, 
onlar universal nəzəri prinsiplərə az uyurlar. 
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    Mən sərbəst şeirin metrlərindən biri sayılan Vaqif 
Cəbrayılzadə (Vaqif Bayat Odər) ilk gənglik 
lirikasından bir parçanı misal çəkəcəyəm: 

                                    Nələr, nələr sevdi Əhmədi 
                                    Ayrılığlar sevdi Əhmədi.  
                                    Nələr, nələr sevdi Əhmədi 
                                    Dərd, kədər seçdi Əhmədi. 
                                    Nələr, nələr seçdi Əhmədi 
                                    hamını öldürən Tanrı, 
                                    ağladıb güldürən Tanrı 
                                    baxdı Əhmədi gördü. 
                                    Göz verdi, könül verdi- 
                                    Əhməd qəmdən qurtuldu, 
                                    Bir gözələ tutuldu... 

              (V.Cəbrayılzadə. Azərbaycan jurnalı, Bakı-1978.  
               Səh: 57) 

     V.Cəbrayılzadə Azərbaycan ədəbiyyatında sərbəst 
poeziyanın ən sadiq nümayəndələrindəndir. Bu 
mənada o, yalnız korifey Rəsul Rza ilə müqayisə edilə 
bilər. Vaqif öz yaradıcılığının metrikasını və 
ritmikasını heç vaxt dəyişməyən şairdir. 60-70-ci 
illərin Azərbaycan poeziyasında bu mənada Vaqif 
nadir ismlərdəndir. 
    Yuxarıdakı şeir parçasında mətnin süqmentiv təhlili 
hər şeyi göz önündə qoyur. Şair az sayda qeyri-sabit 
qafiyə sistemini gözləsə də, disstrofizm ilə ənənəvi 
şeirin bənd ansamblını “pozub”, fikrin daxili 
ritmikasına, poetik-sintaksisinə üstünlük verib. 
Azərbaycan şeirində Vaqifin inqilabi ünsürləri o 
qədərdir ki, bunun da ayrıca poetikaya ehtiyacı vardır 
desək, yanılmarıq. 
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     Gənclik çağımda şair Ramiz Rövşənin 1980-ci 
ildə“Azərbaycan” ədəbi jurnalında (№3, səh.-114-115) 
dərc edilmiş “Kim bilir” şeiri tələbələr arasında xeyli 
yayılmışdı. Dövrün hakim poetik kanonları ilə daban-
dabana zidd olan bu şeirin nəzəri tədqiqatı uzun illər 
məni də məşğul etdi. Şeirdəki magik  cazibə və mistik  
məzmun “maddi” mənbəyini aradım. Onu Respublika 
tələbələrinin tələbə-elmi konfransalarına qədər 
çıxardım. Mən Ramizin bu əsrarəngiz “dünyasına” 
düşəndən sonra öz şairlik iddiamı arxa plana keçirdim. 
Şeirdəki fəlsəfi və mistik fikirlərin düzgün 
müəyyənləşdirilmiş ritmik tərtibatla necə də ustalıqla 
“adapitasiya”(V.Buriç) edildiyinə diqqət yetirin: 

     İnsan insandı, qardaş, heyvan heyvandı: 
          arvad nə, kişi nə,  
                                  it nə, pişik nə? 
İnsan insandı, qardaş, heyvan heyvandı: 
            seviləni də, söyüləni də, 
            sağılanı da, yeyiləni də 
...bir də balıqlar var, 
                              bir də ki quşlar... 
 
 Mən insan olmasaydım, 
                                yəqin ki quş olardım. 
              lap it də olsaydım, 
              elə bilərdim quşam, 
              qanadım hələ çıxmayıb. 
Bir də ki, 
             kim bilir, atam balası, 
Bəlkə, doğrudan da it elə quşdu, 
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             qanadları içində. 
Bəlkə, doğrudan da it elə quşdu, 
             ancaq itin beyni quş beyni deyil, 
            torpaqdan ayrılıb uçmağı gəlmir, 

                                göy üzündə qanad açmağı gəlmir... 
    Şeirin poetik arxitektonikası onun 80-ci illərin 
Azərbaycan şeiri üçün inqilabi mahiyyətini nə qədər 
dərində və uğurla gizlətsə də, “Sərbəst şeirin 
poetikası”adlı Diplom işimin müdafiəsində məni qalın 
qafalı Universitet professorlarının kinlə aşıb-daşan 
nifrət dolu hücumundan qoruya bilmədi. Dr.Professor 
Kamil Vəli Nərimanoğlunun və ardınca gənc alimlərin 
məni qoruması həyatımın ən şanlı səhifəsinə çevrildi. 
Xüsusən, akademik Abbas Zamanovun 
həmyaşıdlarından fərqli olaraq, yeniliyin, bəlkə də, 
gələcəyin poeziyasının yanında dayanması əsl 
sürprüzüm oldu. Haqqımda gözlənilmədən 
aspiranturada saxlanılmaq qərarı çıxarıldı və elmi işim 
“əla” qiymətləndirildi... Hətta A.Zamanov haqqımda 
gəncər qəzetinə yazmaq istədiyini bildirdi, 
imtahandan sonar gözləməyimi xahiş etdi. Hələ indi də 
anlaya bilmirəm ki, bu işi o vaxt kim pozdu… 
    Lakin bu baş gicəlləndirən“uğurlar” az sonar 
sənədlərimin aspiranturaya qəbul edilməsinə belə yol 
açmadı... Arxamızda dolaşan  gənc “DTK-çılar”  bütün 
qapıları  “üzümüzə” dostca bağlatdırmışdılar. Əminəm 
ki, zaman haçansa “onları” da ələ verəcəkdir: kim kim 
olmuşdur!.. 
   Sonra sovetizmin saxta modernizasiya kultu üzə 
çıxdı. Ramiz Rövşənin “insan insandı, qardaş, heyvan 
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heyvandı”-tezisi tam olaraq yerini aldı. Ramiz nəinki 
Azərbaycan poeziyasının ənənəvi şeir texnikasını 
“pozmuşdu”,  daha çox “ənənəvi şeir” adlı 
konvesiyonal istibdadın daxili məzmunundakı saxta 
“bədiilik” cövhərini əzib yerə tökmüşdü. Bu şeir 
“burjua təmayülçülüyü” kimi saxta “izmlər” ilə 
yeniliyin qarşısına ideoloji sədlər çəkmiş ətalət və 
durğunluq içində boğulan bir ölkədə mənim gələcək 
elmi  aqibətimi qabaqcadan müəyyənləşdirmişdi. 
    Dr.Professor  Kamil Vəli Nərimanoğlunun linqvistik 
olduğu qədər də monumental ədəbi  poetika əsəri 
sayılan “Azərbaycan dilinin poetik sintaksisi”(BDU 
nəşri, Bakı-1981) əsərində Azad şeir poetikasının 
ritmometrik əsaslarını təşkil edən təməl prinsiplər o 
qədər aydın və ətraflı şərh edilib ki, R.Rövşənin “Kim 
bilir” şeirinin niyə bu qədər tarixi səslənməsi, bizim 
gənclik yaddaşımızı bu qədər “zəbt etməsi” özlüyündə 
aydın olur. Şeirdəki sintaktik paralellər, tezis-antitezis 
üslubu, azadfikirlilik, ictimai etiraz, assosiativ düşüncə 
tərzi, asstrofizm, dismetrizm, disrifmika ötən əsrin 
içindən hələ də ildırım vüsəti ilə zəkaya işıq 
saçmaqdadır. “Göy üzündə uçmaq” üçün qanadlana 
bilmək istəyi bütün XX əsr mütərəqqi inqilabi 
poeziyasının baş məramı olmuşdur. Çoxlarından fərqli 
olaraq, öz coşqun, aksentik, uitmenist ruhu ilə Ramiz 
sanıram ki, həqiqətən poeziya səmasına ucalmış qartal 
qanadların  sahibi ola bildi. “İnsanları insan” 
adlandıran bu poeziya minlərlə gənci Azərbaycanın 
istiqlalı uğrunda ayağa qaldırdı. 
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   Azərbaycan və ümumtürk poeziyasında Azad şeirin 
ritmikası öz əsasını ədəbi ənənə olaraq, əski türk 
poeziyasından götürmüşdür. Bu şeir isə başdan-başa 
xalqın azadlıq ruhu ilə aşıb daşan bir poeziya idi. 
  Çağdaş Türkiyə şeirinin ən yeni nəsil şairlərindən olan 
Yavuz Yavuzərin (1987) “Türkiye edebiyyatçılar ve 
kültür adamları ansiklopedisi”nin  (Elvan yayınları, 
Ankara-2009) XI cildinə daxil edilmiş “Adım özgürlük” 
şeirindən bir parçaya diqqət yetirək: 

Varsın ayıplasınlar bizi 
taşa tutsunlar ne çıkar, 
haqsızlığa, zorbalığa alışkanız ne de olsa. 
 
Sen yine yağan yığınlara rağmen, 
alnında tane-tane belirsin yaşam 
yarılsın toprak, 
madem ki; dönemiyoruz cocukluğumuza 
madem ki; süremiyoruz birlige, yarılsın.   
                                     (Göst. kitab, səh: 355). 

    Bu şeir parçasındakı mənəvi ruh və  poetik sistem 

eynən    VIII əsr  ümumtürk  yazılı  ədəbiyyatında ilk 

lirik şairimiz olmuş Aprinçur Tiginin yazdığı: 

“Tanrım,   

Alpım,  

Bayrağım 

 gövhərdən daha üstündür”  --  

misralarında olduğu kimidir. Şübhəsiz ki, Avrasiya  

azadlıq ruhu ilə aşılanmış qədim Türk xalqı və qədim  
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  Türk dünyası üçün bu, təbii haldır. Azad şeirin forma 

və məzmununu tamamilə siyasətə bağlamaq da 

istəmirəm. Bu təfəkkür və mənəvi  proses bütün 

Avrasiya insanının (o cümlədən Türklüyün) təbii 

özgürlüyünə, daxili azadlığına və əzəli dünyabaxışına 

bağlı məsələdir. Fikrimin sübutu üçün son dövr Türk 

dünyasının ən “siyasi insanı” olduğu qədər də ən 

səmimi və bəşəri insanı olan Möhsün Yazıçıoğlunun 

(1954-2009) “Üşüyorum” şeirindən bir parçaya nəzər 

yetirmək kifayətdir: 

Güne gülümserken papatyalar 

Dualar kibi yükselir ümitlerim, 

Güneşle kol kola kırlarda koşarak 

Siz peyğamber çiçekleri toplarken 

Ben çeşme başında uzanmak istiyorum. 

 

Huzur dolu içimde  

Ben sonsuzluğu düşünüyorum. 

Ey sonsuzluğun sahibi, sana ulaşmak 

istiyorum. 

Durun,  kapanmayın, pencerelerim, 

Güneşimi kapatmayın: 

Beton çok soğuk, üşüyorum.. 

 (“Türkiye edebiyyatçılar ve kültür adamları ansiklopedisi”,  Elvan 

yayınları, Ankara-2009, səh:  356) 

    Bu misralarda helikopter qəzası ilə öz ölümünə sarı 

gedən özgür bir Türkün faciəvi şəxsi taleyinə tarixi bir 
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ironiyası da apaçıq hiss olunur. Şeirin ritmik sisgtemi 

sintaktik paralelizmlərdən çox, misralardakı 

seqmentiv pauzalar və intonativ ton, patetik 

deklamasiya və aksentiv deyim tərzi ilə bəlirlənmişdir. 

Bu ustad şairlik qabiliyyəti  Möhsün Yazıçıoğlunun əski 

özgür Ümumtürk poeziyasını  necə də dərindən 

mənimsədiyini və əsl  mahir sənətkarcasına həmin 

şeirin  bədii texnologiyasını  tətbiq edə bildiyini bizə 

açıq şəkildə göstərir.  Odur ki, tam səmimiyyətimlə 

deyirəm : 2009-cu ilin məşum helikopter sui-qəsdində 

Möhsün bəyin şəxsində Türk dünyası yalnız böyük  bir 

siyasi xadimini deyil, həmçinin (və bəlkə, daha ziyadə) 

dahi bir şairini itirdi... 

    Bu günlərdə virtual aləmdə çağdaş Türkiyə şairi 

Yusuf Xəyaloğlunun ünlü müğənni Əbru Gündeşin ad 

günü üçün ifa etdiyi “Ah, ulan Rza” şeirini canlı 

dinlədim: 

 

Sonununda sən də düşüb getdin arxayın 

peşinə, 

Dün boşuna günahını almışam. 

Nolur kızma,be, kardaşım. 

Öyle, kahvede söylediler, 

Rza öldü dediler. 

Ən kolay söylediler. 
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Sanki  dev bir taş ocağını kökünden dinamit 

deyip üstüme devirdiler... 

Ah, dostum! Dostum... 

O qocaman gevdene o beyaz kefeni  

                                      nasıl qıyıp geyirdiler. 

    Bu üslub Vaqif Bayatlı Odərin də 70-80-ci illər  özgür 

şeir dünyasının əks-sədası idi. Mən qəti inanıram ki, 

başda Rəsul Rza olmaqla Azərbaycan azad şeir sənəti 

ümumtürk poeziyasının daim ön cəbhəsini təşkil 

etmişdir. 

   Azad şeirin əski örnəkləri əsasında İ.V.Steblevanın 

aşağıdakı qənaəti tamamilə doğrudur: “Qədim türk 

şeiri alliterasiyalı idi. Tonik-temporal bölgünün iktinə 

düşdükdə (və ya heca qruplaşmasının əvvəlinə 

düşdükdə), şeirin əvvəlindəki alliterasiya olunan bölgü 

istənilən gərgə ilə yerləşdirilə bilər: bir-birinin ardınca, 

sətrin əvvəlində və ya axırında, yaxud ayrı-ayrı 

sətirlərdə”. (İ.V.Stebleva. “Razvitiye tyurkskix 

poetiçeskix form v XI  veke. ” Nauka. Moskva-1971. 

Səh: 88). Bu ritmik kompenentlər müasir Azərbaycan 

şeirinin verlibr xəttində xüsusilə aydın nəzərə dəyir. 

Məsələn, Ələkbər Salahzadənin alletarasiyalı azad şeir 

təcrübələrinə misal olaraq, “Ot çalınır” şeirinə baxaq: 

Ot çalınır, 

iti-iti dəryazlardan od çilənir. 

Ot çalınır, 
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yaş dəryazlar vıyıltıyla işıldayır, 

yaşıl otlar 

xumar-xumar xışıldayır. 

 

Ot çalınır, 

Otçalanlar bir orkestr, 

bir havanı tutub gedir. 

Bir çiçəyin harayını 

bir vıyıltı udub gedir. 

 

Ot çalınır. 

Bir oğlanın qulağında  

saz çalınır, ud çalınır. 

Dəryaz qızır, 

od qoxuyur, ot qoxuyur. 

Elə bil quş nəğməsini oxuyur ot. 

Günəş göydən 

dəryazları oxa tutur. 

Yanıq otlar sırasından itib gedın kolu-kosu 

yuxu tutur. 

(Ə.Salahzadə. “Gözlər baxır dünyaya”. Yazıçı. Bakı- 

1979. Səh: 4-5). 

     Bu şeirdəki misrabaşı sait və samit səslərin 

uyğunlaşması (əlliterasiya və assonanslar), mətndaxili 

əks və düz sintaktik paralelizmlər, intonasiya və 

vurğuların tənasübü, ahəng-ritm kompozisiyasının nə 

qədər böyük ustalıqla qurulduğunu göstərir. Ələkbər 
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Salahzadə poeziyası Azərbaycan dilinin ən geniş vüsətli 

səs poetikasıdır desəm, yanılmaram.  

    Onun verlibr (özgür şeir) yaradıcılığında daha bir 

qiymətli cəhət verlibr bəndlərinin kompozisiyasıdır. 

Ələkbər onları elə quruluşda yaratmışdır ki, ikinci bir 

kəsdə bu düzən heç vaxt olmamışdır. Professor dr. 

Kamil Vəli Nərimanoğlunun “Azərbaycan dilinin 

poetik sintaksisi” kitabında (BDU nəşri, Bakı-1981) 

oxuyuruq: “Poetika termini olan bənd məna, ölçü və 

sintaktik cəhətdən birlik təşkil edən və bir-biri ilə sıx 

qarşılıqlı əlaqədə olan şeir qrupunu birləşdirdiyi üçün 

Q.Y.Solqanik... nəsr bəndi terminini işlədir.”(Bax, səh: 

52). Biz də öz müəllimimizin fikrinə şərik çıxaraq, 

sərbəst şeir bəndinin “nəsr bəndi kimi” 

interpretasiyasını qəti qəbul etmirik. Şeirin nəsr kimi 

qəbul edilməsindən sonra poeziyadan danışmaq 

yersizdir. Professor dr. Kamil Vəli Nərimanoğlunun 

a.ağıdakı fikri dediklərimizi tamamlayır: “Poetik 

struktura elə bir mexanizmdir ki, onun mürəkkəb 

quruluşundakı bütün hissələri tamamlayır, birbaşa və 

ya dolayı yol ilə onun vahidləri qarşılıqlı şəkildə biri 

digərindən asılı olur. ”(Bax. Səh: 4-5). Odur ki, biz 

Q.Y.Solqanikin sərbəst şeir üçün “nəsr bəndi” 

ifadəsini yanlış mövqe sayırıq.  

   Bədii nəsrin ritmi haqqında N.M.Fortunatovun 

“Bədii nəsrin ritmi” adlı məqaləsindəki  fikirləri bu 
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cəhətdən maraqlıdır: “Bədii nəsrin ritminin konkret 

formaları müxtəlif ola bilər. Biz süjet quruluşları 

ritmindən, obrazlar, personajlar sisteminin ritmindən, 

təkrar olunan strukturların ritmindən, süjet-fabula 

məqamlarına aid edilməyən  hərəkətə, poetik 

məzmunu inkişaf etdirməyə qabil olan quruluşların 

ritmindən danışa bilərik. Əlbəttə, nəsr ritminin digər 

vasitələrini də qeyd edən alimlər vardır: “Oni  sideli 

vozle Marfı Timofeyevnı/ i, kazalos, sledili za yeyo 

iqroy; /da oni  i deystvitelno za ney sledili,/ a mejdu 

tem  u kajdoqo iz nix/ serdçe roslo v qrudi,/ i zvezdi 

qoreli,/ i derevıx tixo şeptali,/ i neqoi leta,/ i 

teplom.”Burada takt üzrə aşağıdakı kəmiyyətdə 

vurğular qeyd olunmuşdur: 4, 4,4, 3,3,3,3, 2, 3,2,2,1”. 

(Bax, “Vvedeniye v literaturavedeniye”. Vısşaya şkola. 

Moskva-1975, səh:- 235). Deməli, şeir sənətində 

poetik ritmi takt, vurğu, sintaktik bütövlər və s. ilə 

məhdudlaşdırmaq olmaz. Poeziya  ilk növbədə bədii-

poetik fikrin və təfəkkürün olduğu yerdədir. 

“Kardeş kalemlər” aylıq Avrasiya ədəbiyyat jurnalının 

2017-ci il 27 fevral tarixli sayında Kərkük azəri şairi 

Mehmet Ömer Kazancının “Kerküklü müsünüz?” adlı 

şeiri dərc edilib. Həmin əsərdən bir parçaya diqqət 

yetirək: 

 

Siz Kerküklü müsünüz? 
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Konuşmanızdan tanıdım ne kadar nazik... 

Gözlerinizden tanıdım: 

bütün dünya hüzünleri kat kat birikmiş. 

Haklısınız. 

Hep birileri vurdu sizi arkadan: 

onlar ne yazık ki  BİZ idik... (səh: 20) 

 

Həmin jurnalın 2016-cı il may nömrəsində Azərbaycan 

şairi Vaqif Bayatlı Odərin də “Qalxdım yeni birisi tək” 

adlı şeiri dərc edilmişdir. İntonasiya, özgür şeir bəndi, 

sərbəst  metrika və ritm baxımından yaxınlığına görə 

həmin şeirin də  Türkiyə türkcəsinə tərcüməsini 

təqdim edirəm: 

Alın yazısı tek 

kırışık bir gecede 

taşlı topraklı bir küçede 

egilip toprağa 

çöküp toprağa 

kalktım yeni birisi tek. 

 

Kırış kırış gülesi 

çopur çopur dökülesi 

ak yüzümü 

sürtüp kara toprağa 

kalktım yeni birisi tek. 
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Kimi dünyada egik gider 

kimi düzüne, 

Kiminin kaderi alnına yazılır 

kimininki yüzüne. 

Burakıp alın yazımı 

           kara toprağa 

yemin ettim alın yazıma, 

kalktım yeni birisi tek. (səh: 16). 

 

    Hər iki şair tarixi Böyük Azərbaycan dövlətinin 

hazırda parçalanmış və özgələri tərəfində siyasi idarəsi 

ələ alınmış ərazilərində yaşayıb yaradırlar: Vaqifin 

dilbər Qarabağı (onun ən gözəl parçası sayılan Cəbrayıl 

yurdu) düşmən işğalına məruz qalmışdır. Mehmet 

Ömer Kazancının da Kərkük türkmən-azəri eli İraqın 

taleyini əlində oyuncaq etmiş imperialist güclərin 

əsarətindədir. Lakin hər iki şairi birləşdirən dərdin 

ümumiliyidir. Bu şeirlərdəki azadlıq ruhu, ümummilli 

birlik duyğusu, milli-mənəvi doğmalıq onlarınbədii-

poetik yazı texnologiyasına, sərbəst metr və ritm 

komponentlərinə, intonasiya və təhkiyə tərzinə də 

nüfuz etmişdir. Roma Klubunun üzvlərindən məşhur 

fin alimi Pekka Kuusi “Bu insan dünyası”adlı kitabında 

(Proqress nəşr., Moskva-1988) XX əsrin bədbəxt 

xallarının 3 tipini göstərir: hazırkı həyat tərzi Homo 

sapiens sapiensin 40-35 min il bundan əvvəlki yığıcılıq 
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və balıqçılığına uyğunlaşan xalqlar, 10 min il əvvəlki 

dövrün aqrar (əkinçilik və heyvandarlıqla məşğul 

olanlar) mədəniyyətinə uyğunlaşan xalqlar, nəhayət, 

XIX-XX əsrin kapitalizm və müstəmləkə təlabatına 

uyğun olaraq, öz daxili xammalını xam neft və s.) xaricə 

satıb yaşayan xalqlar. Bu xalqların düşüncə tərzindəki 

bəla Hakimiyyət ehtirasları və təbii ehtiyatların 

tükənən taleyini görə bilməməsidir. Eramızdan əvvəlki 

600-cü ildən bizim eramızın 500-cü ilinə qədərki Antik 

dövlətlər erası ərzində İnsanlıq tarixində 50 nəsil 

dəyişmişdir. Bütün bu 1000 illiyin mənəvi dərsi yalnız 

ondan ibarət olmuşdur ki, İnsanın cəmiyyət halında 

həyatında bir yalnız Bilik obyekt olaraq tükənməzdir. 

Çağımızın elmi-texniki tərəqqi dövrü üçün əsas inkişaf 

istiqaməti  də hər bir xalqın öz bilik sərvətini fasiləsiz 

və məhsuldar şəkildə artırmasından ibarətdir. Bu həm 

bir yarışdır, həm də savaşdır... 

     Azad şeir təcrübəsində insanın mənəvi 

simasızlaşdırılmasına çağırış örnəyi yoxdur. Bu şeir 

yarandığı gündən insan haqqının və xalq azadlığının 

sədaqətli carçısı olmuşdur, olaraq qalır.  1o milyon il 

bundan əvvəl iki ayağı üzərində qalxıb duran İnsan 

əcdadı üzü səmaya, ordakı sonsuzluğa baxmağı ilə ilk 

kəz öyünmüşdür. Azad şeirin qeyri-konvesional ruhu 

ilkin insan azadlığı haqlarının təməllərinə söykənir. 

Çağdaş Azəri şairlərinin bu poetik sistemə- onun 
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metrik və ritmik sərbəstliyinə qırılmaz bağlılığında, 

sanıram, məhz bu amillər əsas rol oynayır. 

    Ritm haqında Y.Q.Etkindin “Poetik əsərin ritmi 

məzmun faktoru kimi” məqaqləsində Azad şeir 

poetikası üçün çox qiymətli olan aşağıdakı fikirlərə 

baxaq: “Poetik əsərin ritminin formaları rəngarəng, 

növləri müxtəlifdir. “Poetik ritm” anlayışı ilə söz-səs 

materiallarının bütün nizamlı kompozisiya əhəmiyyətli 

təkrarları baqğlıdır. Bunlara aşağıdakı təkrarlar 

daxildir: 1) eyni və ya analoq heca qrupları (-tonik 

ritm), 2) eyni ölçülü şeir sətirləri (sillabik, heca  ritmi), 

3) bir və ya bir neçə sətirlərin hüdudunda sintaktik 

konstruksiyalar (sintaktik paralelizmlər ritmi), 4) 

sətirlərin sonundakı səslər (qafiyə ritmi), 5) sətir 

daxilində bərabər kompozisiya yerlərindəki səslər 

(daxili qafiyə ritmi), 6) şeirin sonundakı vurğulu 

hecaların vəziyyətinə görə qafiyələnən sonluqların 

növbələnməsi- qadın,  kişi; kişi və daktil; qadın və 

daktil (katelektika ritmi), 7)  şeir sətrinin daxilində və 

sonunda pauzalar (sezura ritmi), 8) cümlənin sintaktik 

quruluşu və şeirin metrik əsasının münasibəti 

(astonasional ritm), 9) eyni və anoloq şeir qruplarının 

– sadə qoşaqafiyəli iki sətirlikdən mürəkkəb mono və 

polimetrik quruluşa qədər konstruksiyası 

(strofikə/bənd ritmi). ” (Bax:“Vvedeniye v 
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literaturavedeniye”. Vısşaya şkola. Moskva-1975, 

səh:- 235). 

Y.Q.Etkindin monoritmika və poliritmika ilə bağlı 

mülahizələri də maraqlıdır. O, eyni ritmliyə “tonik 

ritm, sillabik ritm, sintaktik ritm, anoforik ritm, 

intonasiya ritmi, daxili pauzalar ritmi, qafiyələr ritmi, 

son alliterasiyalar ritmi, qoşa sözlər ritmi, müxtəlif 

bəndlərin misra sonluğu ritmi, analoji və oxşar ritmlər, 

bəndlər ritmi, semantik (obrazlı) ritm,  intellektual və 

emosional ritm və s.”(Bax, səh: 107-112)  ritm tiplərini 

misal göstərirdi. 

    Ritmoloji arsenalı artıraraq, B.V.Tomaşevski də 

aşağıdakı ritm növlərini qeyd etmişdir: “1) söz vurğusu 

ritmi, 2) intonasiya-fraza ritmi, 3) harmonik ritm”. 

(Bax,B.V.Tomaşevski . O stixe. Leninqrad-1979).  Şeir 

ritminin geniş arsenalına ümumi nəzər yetirmək üçün 

daha iki Sovet filoloqunun düşüncələrini alaq. 

S.D.Baluxatanın təqdimatında 4 ritm növü vardır: “1) 

Vurğu ritmi, 2) səs ritmi, 3) obraz ritmi, 4) bənd 

ritmi.”(Bax, K voprosı ob opredelenii pitma v poezii. 

İzvestnik, Moskva-1922, 3-cü Buraxılış). V.V.Kojinov 

isə ritmə belə bir təsnifat verirdi: “1) Poliritmiya (ölçü-

söz bölgüsü), 2) fonik ritm (alliterasiya və assonans), 3) 

qrammatik ritm (təkrarlar və həmçinin sintaktik 

konstruksiyaların qarşılıqlı təsiri), 4) semantik ritm 

(poetik fikrin gərginlik və boşalmalarının 
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əvəzlənməsi).”(Bax, V.V.Kojinov. Kak pişut stixi. 

Prosveşşeniye. Moskva-1970. Səh: 151-152). 

    Bu ritmoloji baxışların geniş təqdimi azad şeirin 

ritmikasına ənənəvi şeirin haqqında yazılmış bəsit 

nəzəri mülahizələrdən kənara çıxıb,  daha zəngin 

nəzəri-təcrübi səviyyədən yanaşılmasını təmin etmək 

üçündür. Məsələ bundadır ki, bütün ritmik ünsürlər 

ədəbiyyatda kanonik şəklə düşməzdən çox-çox 

əvvəllər məhz Azad şeirin poetik arsenalında olmuşdur. 

Özgür şeirin (verlibrin) bədii fikrimizin ifadəsində bu 

qədər geniş sərbəstlik qazanmasının əsl səbəbi də 

məhz bununla bağlıdır. Bir halda ki, türkdilli 

ədəbiyyatın vəzn əsası azad şeirlə başlanmışdır, 

deməli, ardıcıl surətdə, hər bir sonrakı şeir metrikası 

tətbiqi və inkişafı ərzində ondan bir şey götürmüşdür.  

Akademik M.C.Cəfərovun “Şeirimizin dili və vəzni 

haqqında”(1955) adl məqaləsində dilimizdəki məntiqi 

vurğuların onun ritmik sisteminə təsirindən bəhs 

edilib. Böyük Azərbaycan filoloqu yazır: “Məntiqi 

vurğu cümlənin ahəngdarlığında, şeirdə isə ritm 

məsələsində çox böyük rol oynayır.”(Bax, Füzuli 

düşünür. Azəruşaqgəncnəşr, Bakı-1959, səh: 163). 

Qədim tarixə malik Azərbaycan şeirini monoritmik 

sistematikaya salıb, boş “nəzəriyyəçilik” ilə məşğul 

olmaqda heç bir fayda yoxdur. Ağamusa Axundovun 

bütün Azərbaycan şeiri üçün  söylədiyi  “ritmin əsasını 
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təqtilər təşkil edir” kimi nəzəri-filoloji  iddiaları çağdaş 

poeziyamızın Özgrülük meyllərini sıxıb, totalitar Sovet  

basmaqəlibinin içərisinə salmaqdan başqa bir  cəhd 

deyildir. (Bax: Ağamusa Axundov. Şeir sənəti və dil. “Yazıçı”  

nəşr.,”,  Bakı-1980, səh: 52).  

      Rus filoloqu S.V.Kalaçeva “Stixi i ritm”(Şeirlər və 

ritm) kitabında (Znaniye. Moskva-1978) haqlı olaraq 

yazırdı: “Azad şeir yaradıcılığı həqiqətən ritm 

seçimində məhdudiyyət tanımır”(səh: 77-

78).S.V.Kalaçevanın digər bir qeydi də bu cəhətdən çox 

əhəmiyyətlidir: “Azad şeir sillabotonik şeirin dolnik 

(Azərbaycan şeirində təfilə və təqtilər- N.A. ) kimi 

nailiyyətlərindən də istifadə edir, lakin bu son dərəcə 

müxtəlif formalarda təzahür edir.”(Göst. əsər, səh: 78). 

Fikrini sübut etmək üçün S.V.Kalaçeva rus şairi 

V.Bryusovun Emil Verxarnın “Yağış” şeirinə etdiyi 

tərcümədən 23 amfibrax, 25  anapest və 4 daktili 

sərbəst bölgü vahidləri kimi misal gətirir. (Göst. əsər, 

səh: 74). 

    Milli şeirimizdə bu ritmik zənginliyə nümunə olaraq, 

“Cənub  mövzulu” şairimiz Balaş Azəroğlunun 

“Minnətdarlıq” adlı şeirnə diqqət yetirək: 

Səma qapqara. 

Ətəyi yağışlı buludlar uçur 

Cənuba sarı. 

Dünya qaranlıq içindədir: 

Gecə yarı... 
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Gedirəm, 

ümidlə ümidsizliyin, 

həyatla əbədiyyətin arasında. 

Hər yan zülmətə dönüb 

gözlərimin qarasında. 

Fikirlərim qırıq-qırıq, 

nitqim kəsik-kəsik... 

Ümidin yolunu kəsib 

ümidsizlik... 

Elə bil sahildən ayrılmış 

buz parçası üstündə 

üzürəm ümmanın dərinliyinə. 

Qışqırmaq istəyirəm: 

                                                -Kömək edin mənə! 

Bacarmıram. 

Dünyamı məndən ayrılır, 

Mənmi dünyadan? 

Hər şey uzaqlaşır, 

hər şey çəkilir əlçatmazlığa... 
          (Balaş Azəroğlu. Dünənim, bu günüm, sabahım.  

           Gənclik, Bakı-1978, səh: 115). 

Bu şeirdə ara-sıra nəzərə çarpan “qafiyələr”: “sarı-

yarı”, “arasında-qarasında”və sair onun özgür şeir 

(verlibr) olması faktını əngəlləyə bilməz. Çünki bu 

əsərin əsas leytmotiv şeir texnologiyası verlibrə 

uyğundur. Onda nə sabit heca qafiyə sistemi, nə heca 

və ya əruz ritmi (təqti və ya təfiləsi), nə də ənənəvi şeir 
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bəndi  vardır. Şeirin intonasiya ritmi, fikirləri 

gərginləşdirən məntiqi vurğular, peşəkarlıqla 

seqmentləşdirilmiş poetik frazalar və s. elementlər 

dərin ictimai dərdin ən uğurlu bədii ifadəsi kimi 

səslənməkdədir.  

      Bu şeir mətnindəki uğurlu seqmentasiya 
nəticəsində şair bölünmüş Vətən dərdini  ən yüksək 
poetik həddə qaldıra bilmişdir. Bu ifadə gücü heç bir 
ərua və ya heca kanonu, çərçivəsi içərisində bu qədər 
təbii və səmimi  səslənə bilməzdi. Mətnin bir hissəsini 
adi nəsr qaydasında təkrar tərtibata salaq: “Səma 
qapqaradır. Cənuba sarı Ətəyi yağışlı buludlar uçur.  
Gecə yarıdır... Dünya qaranlıq içindədir: Gedirəm 
ümidlə ümidsizliyin,həyatla əbədiyyətin 
arasında.Gözlərimin qarasında Hər yan zülmətə 
dönüb.”Əlbətdə, bədi məna itməyəcəkdir. Lakin 
poetik vüsət, pafos, gərgin emosional ton, intonasiya 
yox olub gedəcəkdir. Çünki bu cür şeirlərin ən üstün 
keyfiyyəti onun bütün məna və forma 
xüsusiyyətlərində müəllif “imzasının” görünməsidir. 
   Gənc şairlərimizdən Dəyanət Osmanoğlunun “Qibləyə 

dönükdü insanın üzü” adlı bir şeirinə nəzər yetirək: 
 

Keçmişin günahkar qəbrindən 
şərəf və təslim fitvası çıxmaz. 
Torpağın donqarı  
padşahların sakinsiz türbələridi. 
Tarixin yanlış qüruru  
qətl olmuş əsgər ruhudu 
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azadlıq davasında. 
 
Ziyarətgahların daş-divarında 
inamsızca Allah-Allah sözünü  
pıçıldayır dodaqlar. 
Bir-birini ölümlə hədələyib, 
sonra keçmiş olsun deyir 
daşlarda öpüşən dodaq izləri. 
 
Döyüşlərdə arxadan vurulan əsgərin 
qanlı tabutuna bükülən bayraqdı 
vətənin dəfn olan aşikar sevdası. 
 
Yolların heç biri haqqa aparmaz, 
Qibləyə dönükdü insanın üzü. 

Hər gün dərgahın səmtini  
səhv salır Azan səsi, 
sirri faş olan dualar uçur-uçur 
bir türlü imana çatmır. 
 
Əkmək azadlığın acı qanıdı, 
savaşın mayası bərəkət nəfsidi. 
Hikkəli dualar göyün üzündə  
didir bir-birini qarğa-quzğun tək... 
Aman vermədən öldürən də, 
aman diləyən də Tanrını səslər. 
İmdada hər zaman fələk yetişər. 
(“Azərbaycan” jurnalı, № 9, 2016, Səh: 153). 
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    Bu  şeirin müasir Azərbaycan verlibri (özgür şeiri) kimi 
kamil bir əsər olduğuna heç bir şübhə yoxdur. Dəyanətin 
şair intonasiyası sanki bir  qeyri-tüccari “Azan” səsini 
andırır.  
“Qurani-şərif”in  həqiqi qutsal səc sədasından seçilməyən 
şair  avazı özgür poeziyadan başqa heç  bir metrika 
ölçüsündə belə təsirli səslənə bilməzdi. Şeirdəki zəngin 
daxili ritm ilə uğurlu seqmentizasiya  böyük peşəkarlıqla 
birləşdirilmişdir. D.Osmanoğlu yalnız öz səsi və öz sözü ilə 
deyil, həm də öz fəlsəfəsi ilə sanki qarşıdan gələn Tarixlə 
danışır.  

Keçmişin günah/ -kar qəbrindən// 
şərəf və təslim/ fitvası çıxmaz.// 

 

Burada 5+5 bölgüdən gələn “baraban ritmi”az 

keçmədən seqmentlərlə bölünərək, aksentiv şeirin 

yüksələn və hədələyici inqilabi notlarına çevrilir: 

Torpağın donqarı // 
padşahların /sakinsiz türbələridi.// 
Tarixin yanlış qüruru // 
qətl olmuş əsgər/ ruhudu// 
azadlıq davasında.// 

Vladimir Buriç haqlıdır ki, verlibr şairlərində “müəlliflik 
haqqı” o qədər yuxarıdır ki, onların nəinki bütün 
yaradıcılığı, hətta ayrı-ayrı şeirlərinin də  hər biri xüsusi 
poetik sistemə, bədii-texniki “özəlliklərə”malikdir. 
Məncə, eyni poetik prinsiplə Vladimir Buriçin 
“Abidələr”(Pamyatniki) şeirinə yanaşmaq lazım gəlir: 

Şar-   pamyatnik boqu 
Ellipsoidı- pamyatniki prorokam 
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Tetraedr-  kubiçestiçeskiy pamyatnik Çaru  
Luna – pamyatnik Solntsu v qipse 

Solntse- pamyatnik Lune v bronze 

Stol- pamyatnik ustoyçivosti 

                                 Stul- pamyatnik usidçivosti 

Sır-  pamyatnik qazirovannoy vode 

Sosudı- pamyatniki soderjimimomu po 

sposobu otritsatelnoqo obyoma 

Pamyatnik Pyotru I--  pamyatnik “pradedu ot 

pravnuka” 

Vse mı- jivıye pamyatniki svoyemu rodu 

                                 Pamyatniki 

                                 Şar- pamyatnik boqu 

 

      Hava ilə cocukca üfürülmüş bir şarı Allahın heykəli 

kimi tanıya bilmək üçün dünyaya kinsiz və maskasız 

həmin uşağın saf nəzərləri ilə baxa bilmək lazımdır. 

Qəti əminəm ki, “Mən başqa cür düşündüyümcə, 

özüməm”- deyən  şairdə  yalnız belə bir saflıq  ola 

bilərdi. 

     Azad şeirin ən yüksək növü özgür şeirdir, 

verlibrdir. Özgür şeir (beynəlxalq terminlə verlibr) 

termini ilə adlandırdığımız bu poeziyanın heca və 

əruz vəznli şeirin ritmik ünsürlərini tam tərk etməmiş 

sərbəst şeirin (rusca volnıy stix) fərqli 

xüsusiyyətlərini daha çox onların hər birinin əsas 

nümayəndələrinin yaradıcılığında izləmək lazımdır. 
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    Azad şeirin sərbəst vəznli növünə misal olaraq 

Bəxtiyar Vahabzadənin yazdığı bir sıra şeirlər maraqlı 

nümunələrdir. Məsələn , şairin “Qara zurna” şeirində 

4 hecalı təqtilərin sərbəst düzülüşü  ritmik 

monotonluq yaratsa da,  bu şeirdəki əski türk 

şeirindən gələn alliterativlik və assonativlik 

elementləri onun ifadə gücündəki zəifliyi aradan 

qaldırmışdır. Şeirdə “q” və “ş” səslərinin yaratdığı 

uyğunluq ahəngi, “a” saitinin sevinc yaradan diffuz 

axını bədii sözün səmimiliyinə şübhə yeri qoymur: 

Qah-qah çəkib/ şaqqıldadı/ qara zurna.//   

4+4+4 

Uçub getdi/ qatarına//                                  4+4 

Qatarından/ ayrı düşən/ bala durna.//      

4+4+4 

Bu səs düşmən/ qulağında//                         4+4 

Bir qəhqəhə,//                                                4 

Bir gülüşdü.//                                                 4 

Qəniminə/ divan tutan,//                             4+4 

hüdudlardan/  çölə atan//                           4+4 

Oğuz babam/ yada  düşdü.//                       4+4 

 

   Qafiyə üçün də şair bir-iki uyğun söz götürməklə 

ənənəvi şeirin rundamentlərini qoruyub saxlamağa 

çalışmışdır: “zurna-durna”, “ gülüşdü-düşdü”, “tutan-

atan”və s.  Əlbəttə, heç bir şairə nəyi necə yaz əmri 
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vermək olmaz. Hər kəsin öz daxili poetik ruhu ilə 

danışması məcburi şərtdir. Lakin burada Universitet 

müəllimim olmuş və mənə müasir Azərbaycan 

ədəbiyyatı fənnindən imtahan suallarına cavab 

vermədən “əla” qiymət yazmış B.Vahabzadənin 

“sərbəst şeirə” (indiki terminlə, verlibrə) qarşı xüsusi 

nifrəti olduğunu deməkdən özümü saxlaya bilmirəm. 

Rəsul Rza yaradıcılığı haqqında öz əvəzindən tələbə 

auditoriyasına Mühazirəni (hazırlaşmadan) oxumağı 

mənə təklif edən B.Vahabzadənin həmin dərsində 

dahi şairimizin “Rənglər”silsiləsindən danışdım. 

Fikrimin bir yerində Nazim Hikmət haqqında 

danışarkən B.Vahabzadə onu “şair  hesab etmədiyini” 

söylədi. Mən belə başa düşdüm ki, Bəxtiyar müəllimdə  

ümumiyyətlə azad şeirə  və azad yazanlara qarşı açıq 

bir nifrət vardı... Onu o zaman heç cür başa düşə 

bilmədim. Lakin bir məsələdə şübhəm yox idi ki, böyük 

milli şairimiz olan müəllimim Bəxtiyar Vahabzadə azad 

şeir vəzninin Türk və bütün Avrasiya məkanının doğma 

şeir metrikası, dünyaya özünəməxsus bədii baxışı, 

kontinental azadlıq ruhuna sədaqəti olduğunu 

bilmirdi... Bilsə idi belə davranmazdı. Onu da deyim ki, 

Bəxtiyar Vahabzadə illik kurs üzrə mənə imtahan 

biletinə cavab vermədən “əla” qiyməti şeirdə öz 

nəzəri-poetik düşüncələrimə sadiq qaldığım üçün 

yazdı. 
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    Qədim türk şeirinin ritmik əsasları haqqında Sovet 

dövrü elmi ədəbiyyatında xeyli materiallar vardı. Lakin 

onların müasir Türk və Avrasiya xalqlarının bu günü və 

bədii-estetik keçmişi ilə bağlılığı məsələləri ilə 

kompleks məşğul olanlar yox idi. Rus sovet 

türkologiyasının ən dahi nümayəndəsi, SSRİ EA-nın 

Leninqrad filialının rəhbəri, akademik V.Jurminski 

hətta öz əsərlərinin birini “Ritmik-sintaktik 

paralelizmlər qədim türk xalq şeirinin əsası kimi” 

adlandırmışdı. (Bax: V.Jirmunski. “Ritmo-

sintaktiçeskoy paralellizm kak osnova drevne 

tyurkskoqo narodnoqo stixa”. “Voprosı 

yazıkoznaniya” jurnalı, № 4,  1964). Paralelizmlərin 

əski türk şeirinin ritmik əsası olduğunu söyləyən 

alimlər az deyildi: A.N.Veselovski, V.Şteynits, 

R.Yakobson, T.Kovalski, A.Lini, J.Lotman, 

R.Austerlits, O.Brik, V.Poppe, İ.M.Astafyeva, 

Q.Solçanik, X.Koroğlu, Ə.Abdullayev, 

K.V.Nərimanoğlu, M.Adilov və b. Lakin bu 

mülahizələrin müasir türk (o cümlədən Azərbaycan) 

şeirinin çağdaş poetikası ilə bağlantıları araşdırma 

mövzusu deyildi. Bu istiqamətdə ədəbi tənqidin də 

heç bir avanqard rolu nəzərə çarpmırdı. Odur ki, 

böyük şairimiz B.Vahabzadənin mənə: VIII Respublika 

elmi konnfransda “Sərbəst şeirin poetikası” 

mövzularında Qızıl Medal almış bir tələbəyə 
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imtahanda cavabsız “əla” qiymət yazması, məndə belə 

güman yaradır ki, şairin Azad şeirə münasibətində 

müəyyən təbəddülatları vardı... 

    “Kitabi-Dədə Qorqud” oğuz eposunun şeir parçaları 

içərisində maraqlı bir parçanı diqqətinizə çatdırıram: 

Qarşı yatan qara dağım yıxılıbdır, 

Ozan, səni xəbərin yox. 

Kölgəlikcə qaba ağacım kəsilibdir, 
Ozan, səni xəbərin yox. 
Ürəgimdə qara bağrım dəlinibdir, 
Ozan, səni xəbərin yox. 
Dünyəlikdə bir qardaşım alınıbdır, 
Ozan, səni xəbərin yox. 

   Dr. Professor Kamil Vəli Nərimanoğlu dastanın bu 
ritmik xüsusiyyətini təhlil edərək yazır: 
“Çoxkomponentli mətndaxili paralelizmdə vəziyyət bir 
qədər fərqlidir. Burada axırıncı cümlə bütün 
əvvəlkilərin nəticəsi kimi səslənir. Bütün mətn təkcə 
bu axırıncı üzvün üzərində qurulur.  Belə parçalarda 
bədiilik müqayisə, bənzətmələr və təkrarlar hesabına 
güclənir.”(Bax: Kamil Vəli Nərimanoğlu. “Azərbaycan dilinin 

poetik sintaksisi”, BDU nəşri, Bakı- 1981, səh: 53-54). 

 Çağdaş  verlibr sənətində bu hadisə bir çox halda 
qanun qüvvəsi almışdır. Görkəmli Verlibr ustadımız 
Vaqif Səmədoğlunun “Nüşabəyə” adlı şeirində 
“qalmamaq”(yəni bitib qurtarmaq) feilindən üç dəfə 
epiforik səviyyədə, lakin hər dəfə müxtəlif nüanslarda 
və məqsədlə işlədilmişdir: 
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Elə bilirsən 
sənə deməyə 
daha  sözüm qalmayıb? 
Üzündə təbəssümü görməyə 

gözüm qalmayıb? 

Bu sən, bu mən, 

bu torpaq. 

Elə bilirsən 

qarşında çökməyə 

dizim qalmayıb? 

         (Vaqif Səmədoğlu. Sandıq şeirləri. Mütərcim nəşr.,  

           Bakı-2016. Səh: 162).   

 Nədəndirsə,  şairin gənc tədqiqatçısı İradə Musayeva 

“Vaqif Səmədoğlu” adlı araşdırma kitabında bu cür 

sərbəst şeir nümunələrindəki poetik 

özünəməxsusluqları görmədən, onlarda yalnız “fikir və 

məzmun ahəngini” görə bilir: “Sərbəst vəzndə yazan 

sənətkar məna və məzmuna uyğun olaraq şeirinin 

ahəngini özü yaradır. Onun səyi nəticəsində şeirin 

ahəngi ayrı-ayrı sözlərin qəlib və bölgülərinin 

yaratdığından daha çox fikir və məzmunun ahənginə 

çevrilir. Yəni sərbəst vəzndə ahəngi fikir və məzmun 

yaradır.”(Bax: İ.Musayeva. “Vaqif Səmədoğlu”. “Elm və 

təhsil” nəşr., Bakı-2014, səh: 134). Əlbəttə, bu cür 

mülahizə tamamilə yanlış nəticədən doğur. “Sərbəst 

şeir” termini ilə İradə xanımın azad şeirin daxili ritmik 

qruplardan (sərbəst təqti və ya təfilə quruluşlu) ibarət 
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növünü, yoxsa verlibri (özgür şeiri) nəzərdə tutduğu 

məlum olmasa da, şeirdə yalnız “məna və 

məzmunun”ahəng yaratması fikri yanlışdır. Azad şeirin 

(o cümlədən sərbəst şeirin) mürəkkəb vəzn və ritm 

özünəməxsusluğunu aydınlaşdırmadan onun şeir 

texnikasından elmi nə isə danışmaq tamamilə 

imkansızdır.Çünki bədii məna və məzmun hər bir bədii 

əsərdə, o cümlədən dramatruji və epik nəsr 

əsərlərində də vardır və  bu heç də onların şeir olmağı 

demək deyildir. Bədii mətnin təhlili ondakı konkret 

metroritmik ifadə vasitələri üzərində qurulmalıdır. 

  Bu sırada ölməz sənətkarımız Əli Kərimin yaxın 2016-

cı ildə “Kitab klubu” tərəfindən nəşr edilmiş “Nə 

xoşbəxt imişəm bir zaman, Allah ” kitabından 

götürdüyüm “Müşfiqə” adlı şeirinə diqqət yetirək: 

Yadımdadır, deyərdilər, 

Bu dünyada-  

                          Müşfiq adlı 

çox gözəl bir 

                   şair olub. 

Hərəkəti,  

məhəbbəti, 

həqiqəti 

                şeir olub. 

Şeir olub 

          göylər kimi, 

                  yerlər kimi 

            aydın  

                  açıq. 
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Hər kəlməsi 

 gəncliyinin 

         vüqarına bir yaraşıq. 

O ləbələb dolu idi 

                         şeir ilə, 

sənət ilə; 

Ölümdən də qorxmaz olan 

                      qüdrət ilə. 

Bu gün onun həyatında  

                         bir bahardır. 

Bu dünyada Müşfiq vardı,  

Bu düynada  yenə vardır. (səh: 146) 

    Bu şeirdə 4-lük təqti ritmlərinin yaratdığı ahıng 

aydın nəzərə çarpır. Lakin bu ritmik tərtibat onun heca 

vəznində olması anlamına gəlmir. Çünki onun heca 

vəznli şeir kimi qəbul edilməsi üçün sabit heca bəndi 

quruluşu, sabit qafiyə sistemi, sabit heca misra 

kəmiyyəti olmalıdır. Bunların əvəzində yalnız bir  

xüsusiyyət, yəni heca təqtisi vardır ki, o da sərbəst 

formadadır. Əli Kərimin bu cür şeirləri az deyil. Onların 

əsas ritmik strukturu eyni ilə bu cürdür. Burdan o 

nəticəni çıxarmaq olmaz ki, azad şeir üçün yalnız bu 

tipli daxili ritmik konstruksiya məqbuldur. Bu qənaət 

kökündən yanlışdır. Çünki bu daxili ritmik struktur 

yalnız azad şeirin ədəbiyyatımızda “sərbəst şeir” kimi 

tanınan (həmçinin sərbəst təqtili ) formaları üçün 

məqbuldur. Onu əsla üniversallaşdırmaq olmaz. Çünki 

o, şeirimizin bütün canlı praktikası ilə daban-dabana 
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zidd mülahizə olardı. İradə Musayevanın ölməz 

verlibristimiz, Azərbaycan özgür şeirinin metri Vaqif 

Səmədoğlu yaradıcılığına yuxarıdakı münasibəti milli 

verlibristikamızda hələ də hökm sürən yanlış nəzəri 

ümumiləşdirmələrin bariz nümunəsidir. 

     Dahi şairimz Rəsul Rzanın  “Hələ bu harasıdır!” 

şeirində əski türk poeziyasının pitmik sintaktik 

paralelizmlər sisteminin poetik arsenalından çox 

uğurla istifadə edilmişdir. Şair qafiyədən, demək olar 

ki, dedikcə az sayda istifadə etmişdir. Eyni zamanda 

burada ənənəvi daxili ritm komponentləri (sərbəst 

təqti və ya təfilə ritmi) də yoxdur. Lakin şeirin 

deklomasiya intonasiyası,  misra seqmentləri, sintaktik 

paralelizmləri ondakı bədii ahəngi azad şeirdən başqa 

heç bir vəzndə eşidilməyəcək yüksək vüsətə  

qaldırmış, əsərə tribun ruhu gətirmişdir: 

Gözümün qarşısında xəritə. 

Ağlı, qaralı ləkələr. 

Danışır Afrika. 

Danışır müstəmləkələr: 

“Biz körpü olduq, 

Üstümüzdən keçdi zaman, 

ağır yüklü günləriylə. 

İnlədik, 

eşitmədilər. 

Çağırdıq, 
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baxmadılar. 

Asıldıq, 

görmədilər. 

Qolumuzun zəncirini göstərdik, 

-Açın- dedik,  

Açmadılar. 

Yaralı düşəndə belə 

bizə yanaşmadılar. 

Ən insaflısı dedi: 

Bir əlacın var, 

Öl, qurtar!.. 

Nə gözümüzdə yaş qaldı, 

Nə qəlbimizdə məhəbbət. 

İlanın ağına da, 

qarasına da lənət!” 

Yaraları köz-közdür Afrikanın 

Nə yazmaqla bitəsi, 

Nə deməklə qurtarasıdır, 

hələ bu harasıdır? 

hələ bu harasıdır! 

     (Rəsul Rza. Seçilmiş əsərləri, 5 cilddə, 3-cü cil. Yazıçı,  

      Bakı-1981, səh: 185). 

      Bu şeir klassik verlibr əsəridir. “məhəbbət-lənət”, 

“qurtarasıdır-harasıdır” kimi bir-iki qafiyəni kənara 

qoysaq, bu şeirdə ənənvi poeziyanın heç bir texniki 

elementi nəzərə çarpmır. Lakin qeyd etdiyimiz kimi, bu 

şeirdə başlıca ritmik keyfiyyət onda əski türk (Avrasiya) 
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şeir texnologiyasının sənətkarlıqla tətbiqindən 

ibarətdir. Şair şeirin sonluğunu da məhz  iki dəfə 

təkrarlanan “hələ bu harasıdır” epiforik ritmi ilə 

bitirməklə, sanki açıq-aydın “Kitabi-Dədə Qorqud” 

ritminə doğmalığını biruzə vermək istəmişdir. Bu üslub 

və ritmika “Kitabi-Dədə Qorqud” oğuz eposundan 

yuxarıda misal gətirdiyimiz şeir parçasındakı misraaşırı  

“Ozan, sənin xəbərin yox”ifadə vasitəsini xatırladır. 

Bütöv poetik mətnin quruculuğu işində həm 

mətndaxili, həm də mətnlərarası ritmik 

konfiqurasiyaları   Rəsul Rza şeirin təsvir və ifadə 

poetikasının çağdaş və tarixi təməlləri üzərində uğurla 

yarada bilmişdir. Burada tanınmış alim İ.M.Astafyevin 

tam paralelizmlərin çeşidi üzrə irəli sürdüyü nəzəri 

fikrə qayıdıram: “üzvlərin sayının eyniliyi, münasibət-

nisbət eyniliyi, quruluş-struktur eyniliyi.”Şairin bu 

“tamı”gözləməsi şərt deyildir, şərt bədii fikrin öz 

ritmində olan ahəngini üzə çıxarmaq, onun ritmik 

tərtibatını ruhun məna səviyyəsinə yaxınlaşdırmaqdan 

ibarətdir.  Azərbaycan verlibrinin dahi metri buna 

ustalıqla nail olmuşdur. Şeirdə misradaxili sözlərdəki 

qalın və incə saitlər arası kontrastlı ahəng bilərəkdən 

yaradılmışdır: “Yaralı düşəndə belə//bizə 

yanaşmadılar.//”,“Nə yazmaqla bitəsi,// Nə deməklə 

qurtarasıdır//...”və s. və i... Eyni poetik konstruksiya 

Ələkbər Salahzadənin “İşıq çoxdu burda”, “Gözlər 
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baxır dünyaya”, “Atalar”, “Mən də bu kürənin bir 

zərrəsiyəm”, “Bülbül”sərlövhəli  şeirlərində, Fikrət 

Sadığın “Atam qayıtdı”, “Biri vardı, biri yoxdu...”adlı 

əsərlərində, Balaş Azəroğlunun “Təbrizim mənim”, “ 

Bir ömür yaşamağa nə var!” kimi ədəbi 

nümunələrində də uğurla tətbiq olunmuşdur. “Kitabi-

Dədə Qorqud”dakı   ritmik-sintaktik paralelizmlərin 

poetik ahəngi  Rəsul Rzanın “Rənglər”silsiləsinin 

mayasına elə hopmuşdur ki,  onu bu gün, hətta 

mətnlərarası bütün intellektual səviyyə fərqlərinə 

baxmayaraq, xalq dastanımızın poetik  parçalarından 

ayırmaq olmur. “Rənglər” silsiləsində “Sarı”adlı şeir 

parçasına R.Rzanın vurduğu əlvan poetik “naxışlar” 

qədim Şirvan xalçalarının ən qədim, mübhəm və tarixi 

kodları qədər  xəlqi və milli xarakterdədir. 

Sarı: 

Dolu dənli sünbül dənizi. 

Şikəst bir övlad anasının bənizi. 

Payıza bürünmüş ağaclar, 

Payını güclülər yemiş aclar. 

Məhəbbətə ləkə salan  

cingiltili metal. 

Həyatdan ayrılmış xəyal. 

Simlərin fəryadı. 

Yol çəkən gözlər. 

Qüdrətli nərgizlər. 
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Debyussinin “Kürən saçlar”ı . 

Sallaqxana qapısından girən  

qafil öküzlər. 

Ağıllı dəli. 

İnsan əməli. 
      (Rəsul Rza. Seçilmiş əsərləri. 5 cilddə. 3-cü cild, Yazıçı,  

       Bakı-1981, səh: 365). 

Burada bədii əsərin (o cümlədən nəsrin) məzmun 

elementlərinin ritmikası haqqında deyilmiş fikirlərə, 

xüsusilə  N.M.Fortunatovun “Bədii nəsrin ritmi” adlı 

məqaləsindəki  fikirlərinə: “süjet quruluşları ritmi, 

obrazlar, personajlar sisteminin ritmi, təkrar olunan 

strukturların ritmi, süjet-fabula məqamlarına aid 

edilməyən  hərəkətə, poetik məzmunu inkişaf 

etdirməyə qabil olan quruluşların ritmi”və s. haqqında 

bildiklərimizi yada salmaqda fayda görürəm. Çünki  

Azad şeirin mətni poetik nəsr ritmi ilə bir çox 

ortaqlıqlara malikdir. Bunu yuxarıda izah etmişik.  

     Eyni zamanda  görkəmli poetik Y.Q.Etkindin “Poetik 

əsərin ritmi məzmun faktoru kimi” məqaqləsində 

sadaladığı “Poetik ritm” ünsürlərinə təkrarən 

qayıtmaq istərdim: “1) eyni və ya analoq heca qrupları 

(-tonik ritm), 2) eyni ölçülü şeir sətirləri (sillabik, heca  

ritmi), 3) bir və ya bir neçə sətirlərin hüdudunda 

sintaktik konstruksiyalar (sintaktik paralelizmlər ritmi), 

4) sətirlərin sonundakı səslər (qafiyə ritmi), 5) sətir 

daxilində bərabər kompozisiya yerlərindəki səslər 
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(daxili qafiyə ritmi), 6) şeirin sonundakı vurğulu 

hecaların vəziyyətinə görə qafiyələnən sonluqların 

növbələnməsi- qadın,  kişi; kişi və daktil; qadın və 

daktil (katelektika ritmi), 7)  şeir sətrinin daxilində və 

sonunda pauzalar (sezura ritmi), 8) cümlənin sintaktik 

quruluşu və şeirin metrik əsasının münasibəti 

(astonasional ritm), 9) eyni və anoloq şeir qruplarının 

– sadə qoşaqafiyəli iki sətirlikdən mürəkkəb mono və 

polimetrik quruluşa qədər konstruksiyası 

(strofikə/bənd ritmi). ” (Bax:“Vvedeniye v 

literaturavedeniye”. Vısşaya şkola. Moskva-1975, 

səh:- 235).  Bu təkrar sadaladığım ritmoloji ünsürlər 

müasir poeziyanın metrik-vəzni arsenalının yalnız cüzii 

bir hissəsini təşkil edir. “Rənglər” silsiləsində reallaşan 

texniki-poetik kompozisiya bu  vasitələrin hamısından 

olmasa da, müəyyən qismindən necə bacarıqla 

istifadə olunmasına əyani nümunədir. Bu 

xüsusiyyətləri nəzərə almadan azad şeirin poetikasını 

başa düşmək, onun mətnini nəzəri şərh etmək, ümumi 

ədəbiyyatşünaslıqda verlibristikanın yerini 

müəyyənləşdirmək qeyri-mümkündür 

    Azərbaycan azad şeirinin dahi ustadı Rəsul Rza  

yuxarıda xüsusi qeyd etdiyimiz dünya şöhrətli 

“Rənglər” silsiləsi ilə məhz bu zəngin ritmik 

vasitələrdən uğurla istifadə bacarı  sayəsində milli 

şeirimizin idrak diapozonunu görünməmiş ölçüdə 
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genişləndirmiş və  XX əsr milli ədəbiyyatımızı 

ümumdünya mədəni  səviyyəsinə qaldıra bilmişdir. 

    Yazdığımız elmi əsər Azərbaycan azad şeir 

poetikasının bütün məsələlərini tam əhatə etmək 

iddiasında deyildir. Bu ümumiyyətlə imkansız bir 

şeydir. Çünki azad şeir sənətinin  hər bir yaradıcı 

dühası ona yeni forma və məzmun keyfiyyətləri 

gətirərək, zamanın və  bədii təfəkkürün bəlirli 

hüdudlarını durmadan aşıb irəliyə gedir. Və insanlığı 

özü ilə birgə yeni açılan bir sabaha, yeni doğacaq bir 

günəşə və yeni bir bədii konsepsiyaya doğru ararır.  

Verlibr (-özgür şeir) sənətkarı yaratdığı hər bir yeni 

şeirin forma və məzmununa öz müəllif möhrünü 

vuraraq, hər  yeni poetik “icadına”,   hər yeni bədii 

“nou-xou”-suna özəl avtorluq statusunu qazandırır...   

    Bu yeniliyin mahiyyəti insanlığın qarşısıalınmaz 

azadlıq ruhudur. Alman filosofu Fridrix Nitsşenin 

dediyi kimi,  ruhun konvensiya halı ola bilməz. Çünki 

canlı İnsan ruhu daim inqilabi dəyişən, irəliləyən, 

sabit-dəyişməz qalanları mənəvi inkar edən bir “stixi”  

fenomendir.  Eynən Azad şeirin özü kimi!.. 

    Bu ilk elmi kitabımın son abzaslarında  ənənəvi 

“Azadlıq diyarı”-nın ilk azadlıq şairi və korfeyi  Uolt 

Uitmenin (1819-1892) məşhur “Ot  yarpaqları” 

kitabından etdiyim bir parça sərbəst tərcüməmi (mən 
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bu şeiri Nyu-York/ Yeni şəhər haqqında Oda 

adlandırardım) xatırlamadan ötüşə bilmədim: 

 

Yuxumda bir şəhər görürəm: üstünə  

dünyalar yerisə,  

onu ala bilməzəsla.  

 Mənə elə gəlir ki, heç vaxt heç yerdə olmamış 

 bir Dostluq şəhəridir o. 

 Bu şəhərdəhər şeydən irəli 

                      məhəbbət tutulur uca. 

 Bu şəhərdə hər kəsin hər bir hərəkətində, 

  sözündə ,  baxışında hər saat, hər an 

  görünür  gözə  bu yeri öncə. 

 

      Amerika özgür şeirinin banisi, dünya korifeyi Uolt 
Uitmenin bu azadlıq ruhu ilə dolu misralarında ilk 
olaraq, insana olan dostluq və məhəbbət duyğuları 
nəzərə çarpır. Məncə, hansı şeir vəznində 
yazılmasından asılı olmayaraq, bəşəriyyəti dostluğa, 
məhəbbətə, sülhə və ədalətə  səsləməyən heç bir fikir 
və düşüncə məhsulu poeziya adlanmağa layiq deyil. 
Çünki  əsl  şeiriyyət  dostluğun, məhəbbətin və 
azadlığın olduğu yerdədir. 
     XXI əsr insanı üçün həyat haqqında bəsit ibtidai 
təsəvvürlərin yaratdığı  təsvirçi və tərənnümçü 
poeziya məhsulları maraq kəsb etmir. Çağdaş oxucu 
üçün Söz varlığın məna kərpicidir. Alman türkoloqları 
Türk dillərinin ən gözəl keyfiyyəti kimi sözlərimizin ilk 
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heca seqmentinin əsas leksik məna daşıyıcısı olmasını 
xüsusi qeyd etmişlər. Bu dərin ilahi məğz Türklüyün ilk 
Avrasiya köklərindən irəli gəlir. Azad şeir vəzni nəinki 
dünən, elə bu gün də kontinental Avrasiya taleyimizin 
ortaq tarixi təməlidir. Çünkü varlığımız sürdükcə bu 
dünyadakı mənamızın ən dərin qatları  yalnız 
kökümüzdə olacaqdır. 
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                      Son söz  əvəzi, yaxud 

                                 ilk elmi rəy 
 
    Elmi iş Giriş və İki fəsil  sxemi üzrə planlaşdırılmışdır. 

Girişdə azad şeir poetikasının bir sıra mühüm nəzəri 

problemləri, bu barədə yazılmış elmi tədqiqatlar və öz 

qədim folklor və yazılı kökləri ilə qarşılıqlı əlaqədə çağdaş 

modernist ədəbi proses (ümumdünya, o cümlədən 

Azərbaycan Verlibr ədəbiyyatının Qızıl dövrü (- ötən əsrin 

60-70-ci illəri. Lakin sonradan yeni nəslin yaradıcılığı da 

tədqiqata daxil edilmişdir.-N.A.) dərindən araşdırılmış və 

qarşıda duran əsas problemlərin həllinin ümumi  şərhi 

verilmişdir. (Müəllif III Minilliyin cari dekadasında əsəri 

kitab kimi nəşrə hazırlarkən tədqiqat işinin üzərində  bəzi 

kiçik zəruri dəyişikliklər və əlavələr etmişdir.-Redaktor). 

   Tədqiqatçı “Azad şeir və vəzn problemi” adlanan I 

Fəsildə modernist şeirin vəzn qanunauyğunluqlarını 

diqqətlə izləmiş, çoxlu elmi-nəzəri, tədqiqi səciyyə daşıyan 

ədəbiyyatları bacarıqla tədqiqata cəlb etmiş, məşhur 

əruz, antik, tonik, sillabik  və d. metrik sistemlər üzrə 

məşhur sovet türkologiyası  alimləri ilə xeyli  elmi 

mübahisələrə girmiş, onlardan bəzilərinin bədii 

ədəbiyyatı  dilçilik elminin ümumi kanonlarına kəskinliklə 

tabe etdirmək cəhdlərinə qarşı çıxmışdır. Məsələn, o, öz 

əziz müəllimi, Azərbaycan milli əruzşünaslıq elminin 

banisi, dahi klassik Hüseyn Cavidin tələbəsi olmuş, şair və 
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ədəbiyyatşünas-poetik Əkrəm Cəfərin ümumi  

şeirşünaslıqda bəzi ifrat əruzçuluq meyllərini tənqid 

edərək, azad şeiri (modernizmi) onun müxtəlif  istiqamətli 

hücumlarından müdafiə etməyə çalışmışdır. 

    Tədqiqatçı,  Azərbaycan əruzşunası və öz  Universitet 

müəllimi Əkrəm Cəfərin müxtəlif şeir sistemlərinə, 

xüsusən  heca vəzninə dair bəzi subyektiv fikirlərini də qəti 

olaraq   təkzib etmiş, hər bir poetik sistemə yalnız onun öz 

xüsusi metrik kanonlarından yanaşılmasını irəli 

sürmüşdür. Belə ki,  Ə.Cəfər  heca vəznini ibtidai, primitiv 

vəzn adlandırmış, şeiriyyət və musiqilik baxımından 

qüsurlu saymışdır. N.Fərəcovun (N.Atabəylinin-Red.) 

Azərbaycan şeirinin vəznlərinin mərhələləşdirilməsi ilə 

bağlı irəli sürdüyü orijinal prinsip, fikrimizcə, daha elmi 

mahiyyət daşıyır. Onu da xüsusi qeyd edək ki, həqiqətən, 

Heca vəznini bəziləri çox yanlış olaraq, dilimizin doğma 

vəzni saymış, Azərbaycam milli əruzunu isə yad ünsür kimi 

qiymətləndirmişlər. Halbuki fars şeirinin bütün pəhləvi və 

parf qaynaqlarında bütün Fars ədəbiyyatının (Əruza 

qədər) Heca vəzni üzrə  minillik tarixi  təcrübəsi vardır.  

     Tədqiqatçı həmçinin görkəmli Sovet türkoloqu 

İ.V.Steblevanın əski Türk şeir poetikasını antik vəzn 

ölçüləri ilə bağlamasının da qəti əleyhinə çıxmışdır. Bu 

məsələdə o, Sovet dilçiliyində Leninqrad məktəbinin 

nümayəndəsi, böyük türkoloq, akademik 

V.M.Jirmunskinin fikirlərinə üstünlük vermişdir. V. 
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Jirmunskiyə görə, Qədim Türk şeiri  metrik (vəzn) 

baxımdan ritmik-sintaktik paralelizmlər üzərində 

qurulmuşdur. Bu elmi istiqamət K.V.Nərimanoğlu (Kamil 

Vəliyev) kimi bir çox nüfuzlu gənc  Azərbaycan alimləri 

tərəfindən də inkişaf etdirilməkdədir.  

    Tədqiqatçı  böyük türkoloq-alim akademik V. 

Jirmunskinin məşhur türkoloji əsərlərini, o cümlədən 

“Ritmik-sintaktik paralelizmlər Qədim Türk şeirinin əsası 

kimi”, “Türk qəhrəmanlıq eposu”, “Oğuz qəhrəmanlıq 

eposu. Kitabi-Dədə Qorqud”və s. kitablarını geniş təhlil 

edərək, Türk runi şeirinin əsas metrik sistemini 

müəyyənləşdirə bilmişdir. Gənc araşdırmaçının öz  elmi 

tədqiqat işini necə  zəngin monoqrafik əsərlər və geniş 

nəzəri-konseptual arqumentlər üzərində qurmasını onun 

istifadə etdiyi müxtəlif dilli elmi mənbələrin siyahı və 

tematikasının kiçik bir hissəsinə ötəri nəzər yetirməklə də 

aydın görmək olar: İ.V. Stebleva-“XI əsrdə türklərdə şeir 

formalarının inkişafı”,İ.V.Vinoqradov-“Marksist poetika 

məsələləri”, Y.K.Etkind-“Poetik əsərin ritmi məzmun 

faktoru kimi”, S.V.Kalaçeva- “Şeir və zaman”, V.M. 

Jirmunski- “Ritmik-sintaktik paralelizmlər Qədim Türk 

şeirinin əsası kimi”, “Türk qəhrəmanlıq eposu”, “Oğuz 

qəhrəmanlıq eposu. Kitabi-Dədə Qorqud”, “Şeirçünaslıq”, 

“Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, Poetika. Stilistika”, V.V.Kojinov- 

“Şeiri necə yazırlar”, Əkrəm Cəfər- “Əruzun nəzəri əsasları 

və Azərbaycan əruzu”,  Kamil Vəliyev (Kamil Vəli 
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Nərimanoğlu- Red. ) -“Azərbaycan dilinin poetik 

sintaksisi”,  Q.A.Şenqeli- “Şeir texnikası”,  A.Axundov- 

“Şeir sənəti və dil”,    T.Hacıyev-“Elmi-zehni səviyyə və 

bədii dildə novatorluq  problemi” , Mir Cəlal (Paşayev)-

“Ədəbiyyatşünaslığa giriş”, A.N.Veselovski- “Tarixi 

poetika”, Y.M.Lotman- “Poetik mətnin təhlili. Şeirin  

quruluşu ”, “Bədii mətnin quruluşu”,  A.A.Potebnya- 

“Estetika və poetika”, Ə.Ağayev- “Azərbaycan sovet 

poeziyası (1920-1970)”, Ş.Salmanov- “Azərbaycan sovet 

şeirinin ənənə və novatorluq problemi”, B.Hüseynov- “XX 

əsr fars şeirində ənənə və novatorluq”və s.  

    Ümumi şəkildə 100-dən yuxarı sanballı elmi tədqiqat 

əsəri, o cümlədən Sovet elmşünaslığında ən  avtoritet 

türkoloq-müəlliflərin əsas elmi nailiyyətləri nəzəri 

modermizmin elmi həllinə cəlb edilmiş, ilk Azad şeir 

poetikasının (Verlibristikanın)  hazırlanması işi üçün 

onlardan  evristik qənaətbaxışın və nəticələrin sübutunda 

elmi bacarıqla istifadə olunmuşdur.  

     Tədqiqatın II Fəsli “Azad şeir və ritm problemi”adlanır. 

Ritm nədir?.. Müxtəlif şeir metrikalarında onun ifadə 

vasitələri nələrdir? Verlibr ritminin xüsusiyyətləri 

necədir?.. Çağdaş dünya ədəbiyyatının modernist poetik 

sistemləri içərisində Azərbaycan verlibrinin ümumi və 

əlahiddə ritmik xüsusiyyətləri hansılardır... 

    Gənc tədqiqatçı bu çətin və mürəkkəb sualların 

cavablandırılmasında tanınmış ədəbiyyatşünaslarla 



 

316 

bərabər, bir çox dilçi alimlərin, müsiqişünasların, sosioloji 

araşdırmaçıların və bəzən hətta verlibrist şairlərin öz 

elmi-nəzəri fikirlərini, qənaət, şərh və izahatlarını  təhlilə 

cəlb etmişdir. Bəzən onlarla razılaşmış, bəzən də 

problemin həllində kəskin fərqli yeni elmi-poetik nəzəri-

təcrübi baxışlarını irəli sürmüşdür.  

    N.Fərəcov (Atabəyli)  bəzi linvopoetikləri Ritm 

hadisəsini tam linqvistika (dil) fakı kimi qəbul  etməkdə də 

haqlı olaraq kəskin qınamış, onların mülahizələrini 

tənqidə məruz qoymuş, bədii mətn ritminə poetika 

elmində xüsusi yanaşmanın zəruriliyi mövqeyindən çıxış 

etmişdir. O, öz Universitet (BDU) müəllimi, akademik 

Əkbər Ağayevin bu məsələdə yürütdüyü bir sıra nəzəri 

fikirlərə önəm vermiş, hörmətli professoru aşağıdakı 

qənaətində haqlı şıxarmışdır: “Sadə məntiq bunu təsdiq 

etməyə əsas verir ki, Azərbaycan dilli poeziyaya ərəb dili 

deyil, məhz qəliblər-formulalar keçmişdir.”N.Fərəcovun 

(Atabəylinin) qəti qənaətincə, Əruzun metrik və ritmik 

vasitələri, o cümlədən  müxtəlif konstruksiyalı təfilələri,  

təqtiləri və  rükn ünsrləri Azərbaycan klassik Şirvan  

İntibah Poeziya Məktəbinin ən ünlü dahi ustadları- Nasir 

Bakuvi-Şirvani, Nəsimi, Həbibi Şirvanilər və Füzuli  

tərəfindən zaman-zaman cilalanmış, milli dilin bədii 

təlabatına uyğunlaşdırılmış, daha doğrusunu desək, milli 

dilimizin  linqvopoetik zəmini üzərində  getdikcə daha da 

cilalanaraq, tamamilə türkləşdirilmişdir. Əlbəttə, 
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tədqiqatçı Nasir Bakuvi-Şirvaninin əsrdaşı xorasanlı  

İzzəddin Həsənoğlu və d. əlahiddə klassiklərimizin əməyi  

üzərindən də xətt çəkməmişdir. Azərbaycan 

ədəbiyyatşünaslığı tarixində ilk dəfə Qədim Türk şeiri  

Azərbaycan və Ümumtürk poeziyasının çağdaş modernist 

nailiyyətlərinin araşdırılması istiqamətində  nəzəri şərh 

üçün qaynaqlar sırasına daxil edilmişdir. Beləliklə, müəllif 

Azərbaycan milli verlibrini ilk dəfə olaraq, öz qədim tarixi 

genoloji kökünə qatarmışdır. 

    N.Fərəcov (Atabəyli),  çox doğru olaraq, Modernist 

şeiri, çağdaş müxtəlif poetik texnologiyalı metrik 

konstruksiyalardan biri kimi,  kibernetik  inkişafa meylli  

idarəolunan əlahiddə sistem olaraq interpretasiya 

etməyə çalışmışdır. Müəllifə görə, heç bir poetik sistem 

hermetik deyildir. Zamanla inkişafa və təkamülə 

meyllidir. Poeziya poetik sistemlərin nəzəri 

yaradıcılarından daha ziyada, canlı Ədəbiyyatın inkişafı 

və yüksəlişi üşün ona imza atmış ədəbi dühaların 

uğurlarına bağlıdır. Fars əruz şeiri İbn Müqəffədən,  Əxvəş 

Bəlxidən, Vəhid və Xətib Təbrizilərdən daha çox Rübai 

vəznində (bu metrikanın ənənəvi ərəb Əruzuna aidiyyəti 

yoxdur)  yaratmış Ömər Xəyyama, Fars əruzunda yazmış 

Hafiz və Səədi Şirazilərə borcludur. Farsdilli Azərbaycan 

şairlərinin də xüsusi rolunu ayrıca qeyd etməliyik.  

Osmanlı əruzunu yradan Əhməd Həmdi Şirvaninin rolu 

klassik Osmanlı ədəbiyyatında nə qədər əhəmiyyətli olsa 
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da,  klassik Türk şeiri də öz inkişafında ilk növbədə, məhz 

bu Ədəbiyyatı yaradanlara daha çox  borcludur. Bu Özbək 

korifeyi Əlişir Nəvaiyə də şamildir. Əlişir Nəvai  

ölməz“Mizanül-övzan” poetikasından daha çox öz 

Xəmsəsində qüdrətlidir. Gənc tədqiqatçı bu cür inqilabi 

mülahizələri ilə müasir elmlər sahəsində hökm sürən canlı 

Ədəbiyyata məcburi kanonik yanaşmaları, sənətkara 

“Dərs verib”,  yaradıcı dühları nəzəri-ideoloji yönəltmək 

istəyənlərin amacını rədd etmiş, canlı ədəbiyyata qeyri-

elmi münasibətlərin vulqar sosiolgizm mövqeyi olduğunu 

ortaya qoymuşdur.   

    Gənc tədqiqatçı öz əziz müəllimi Əkrəm Cəfərin  ayri-

ayrı qənaətlərini qəbul edərək onunla razılaşır ki, 

Azərbaycan klassik şeirində bu günəcən  Ərəb əruzunun 6 

rüknü əsasında məlum olan 12 vəzn , 72 vəzn növü,  267 

qəlib mövcuddur. Lakin  gənc poetik, Əkrəm  Cəfərin bu 

rəqəmlərinin canlı ədəbiyyatın tədqiqatı nəticəsində heç 

vaxt stabil qalmayacağını da xüsusi irəli sürmüşdür. 

Deməli, klassik ədəbiyyatın tədqiqində hər hansı bir dövr 

ərzində  bu statistika olduğu yerdə dayanıb durarsa, onda 

bu onu göstərəcək ki, klassik ədəbiyyatşünaslığın 

akademik tədqiqi sahəsində dərin böhran vəziyyəti 

yaranmışdır. Fikrimizcə, bu çox  məntiqi mülahizədir. 

    Gənc poetikin fikrincə, Əruzun nisbi 5 hecalıdan 16 

hecalıya qədərki misralarından nəzəri cəhətddən 131040 

variantda ritmik qəlib yaratmaq mümkündür (Hazırda 
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müəllifin son illərə aid Klassik şeir yaradıcılığında 2000-ə 

qədər dərc edilmiş şeir nümunəsi vardır. Bunların 

içərisində nəzəri planda 10 hecalı olan, ədəbiyyatımıza M. 

Füzulidən gələn Kamil bəhrində yazılmış qəzəllər də gözə 

dəyir. Bu baxımdan, klssik şeirin inkişafı ilə Azərbaycan 

əruzunun ritmik çoxçeşidliyi nəinki 276-dan 131040-a, 

daha yüksək hesablara qədər arta bilər.-- Red.). Əlbəttə, 

tədqiqatçı tam haqlıdır ki, Azərbaycan filologiyasının 

inkişafı gedişində də Ə.Cəfərin verdiyi metrik-ritmik  

statistik hesablama zamanla daim dəyişikliyə məruzdur... 

Və ədəbiyyat inkişaf etdikcə, tədqiqtlar genişləndikcə bu 

qeyri-stabillik durmadan davam edəcəkdir. 

    Gənc tədqiqatçı bəzi  dilçi alimlərin poetika sahəsindəki 

vulqar linqvososioloji  mülahizələrinə qarşı çıxaraq, haqlı 

olaraq, öz elmi-poetik mübahisə və elmi təkziblərini yalnız 

dilçilik müstəvisi üzərində aparmaqla yanlış yol tutduqları 

üçün onları kəskin tənqid etmişdir. O, Poetikanı Dilçiliyin 

inhisarına düşürmək istəyən bəzi vulqar sosiolojizm 

mövqeli sovet almləri ilə kəskin  konfliktə gedərək, hətta 

verlibr poetikasının terminoloji  aparatının  müxtəlif 

terminlər və sxemləri, habelə forma-məzmun məsələləri 

sahəsində də  bəzi alimlərlə  elmi münaqişəyə girmişdir 

(Bu qarşıdurma Verlibr poetikası sahəsində hələ ilk 

gənclik dövründə tələbə elmi işləri Respublika tələbə-elmi 

Konfranslarında və Müsabiqələrində  Qızıl Medal, I və III 

dərəcəli Diplomlarla mükafatlandırılmış, habelə 
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Universitet Elmi Şurasının qərarı ilə Aspiranturada 

saxlanması nəzərdə tutlmuş N.Fərəcovun  sonrakı elmi 

taleyində Filologiyanın bəzi Qırmızı Bossları tərəfindən 

kəskin diskriminasiyayasına əsas səbəb  olmuşdur. Bir 

məsələ diqqətdə ciddi tutulmalıdır ki, Sovet 

filologiyasında həmişə  ikili standatlar hökm sürmüşdür. 

Bir yandan Sovet cəmiyyətinin texnoloji  inkişafını 

dünyaya göstərmək üçün mədəniyyətdə müəyyən 

modernizm ünsürlərinin tətbiqinə kiçik imkanlar yaradılır, 

digər tərəfdən isə bu yolun nümayəndələri dərhal KQB-nin 

“Qara siyahı”sına salınır və təqibə məruz qalırdılar. Bu hal 

Xuruşşov mülayimləşməsindən sonra faciəvi vüsət 

almışdı. Əminik ki, 58-ci il doğumlu insanlardan biri 

olaraq, bu tale N.Atabəylinin də sonrakı elmi tədqiqatçı 

taleyinə öz mənfi təsirlərini göstərmişdir. -- Red. ).  

     N.Fərəcov elmi surətdə sübut etmişdir ki, Azad şeirin 

strofikasını (poetik bəndləşdirilməsini ) müəyyən konkret 

sintaktik kompozisiyalar ilə (bəlirli sintaktik vahidlərlə) 

məhdudlaşdırmaq olmaz. “Verlibr bəndi”termini böyük 

türkoloq, akademik V.M.Jirmunskinin “Şeir 

nəzəriyyəsi”kitabının “Azad şeirin kompozisiyası” 

bölməsində irəli sürdüyü elmi prinsiplərə daha çox uyğun 

gəlir. Azərbaycan poeziyasının nümunələri də məhz bunu 

təsdiqləyir. Bu poeziya azad fikir forması kimi sənaye və 

postsənaye əsrlərinin insanına daha çox yaxındır, 

oxucunun zövq və intellektual imkanları böyüdükcə 
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verlibr sənətinin həm bədii arsenalı, həm də nəzəri-

terminoloji aparatı müəyyən dəyişikliyə məruz 

qalacaqdır. 

    Gənc tədqiqatçı azad şeirin dünya mədəniyyətində 

yerini və genezisini Qədim Ümumtürk Mədəniyyəti ilə 

bağlamışdır. Bu elmi tezisin  ilk örnəklərini o, Rus 

türkologiyasından götürsə də, ədəbiyyatşünaslıqda 

səhvən “runik şeir”adlandırılmış bu poeziyanın indiyəcən 

tarixə yoldaşlıq etməsini Türk irqinin heç vaxt köləlik 

rejimlərində yaşamadığının və bəzən məcburi hallarda 

(çox zaman daxili xəyanət nəticəsində) əsarət altına 

düşərkən belə, yenə də inadla öz Azadlıq idealı uğrunda 

barışmaz mübarizəsinin nəticəsi saymışdır. O, Azad 

Avrasiyaçılıq ruhunun daha çox Türk ruhunun tarixi  

ifadəsi olduğuna  diqqəti çəkmək istəmişdir. Bununla da 

RUSİYA dövlətçiliyi müstəvisində bu gün daha çox slavyan 

və türk superetnosu olaraq tarixə yol açan  superinsani 

mənəvi gücün nəinki müasir və qədim Avropada, hətta 

Orta Şərqdə də  Avrasiya ruhunun əsas Turani daşıyıcıları 

olduğunu, ümumi bir mənəvi  keçmişə bağlılığını üzə 

çıxarmışdır. O, həmçinin Ümumrusiya mədəniyyət 

tarixinin müddətini antik və xristian Bizans 

imperatorluğunun mövcudiyyətindən daha irəli çəkmiş, 

bununla da Rus avrasiyaçılarının fundemental elmi 

fikirlərinə xeyli  əhəmiyyətli əlavələr gətirmişdir. (-Bu 

mülahizə ilə gənc tədqiqatçı eyni zamanda İkinci Türk 
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Cümhuriyyətinin yaradıcısı, dahi respublikaçı xadim 

M.K.Atatürkün Orta Doğuda türklüyün 5 min illik keçmişi 

vardır tezisinə həmkarlıq etmişdir. Bu tezis bir hipoteza 

deyil, tarixin dərin qatlarından gələn “elmi faktların”-- 

arxeoloji tapıntıların, arxaik yazı nümunələrinin ÇAĞDAŞ 

insan ilə “danışan aqlünativ-iltisaqi dillər”inin  canlı 

səsidir.- Red.). Bu mövqe gənc mütəxəsisin Poetika 

çərçivəsindən çıxmadan,  yaxın elm sahələrinin də  

nailiyyətlərindən yararlanaraq, bütün azad Avrasiyçılıq 

ruhuna, onun ən qədim mənəvi qatlarına işıq salmaq, 

nüfuz etmək cəhdi sayılmalıdır. Elmi məqsədləri ilə 

bərabər, bu mövqe həm də  Ümumavrasiya xalqlarının 

tarixi taleyinin və mədəniyyətinin ortaqlığını ifadə edir (-

Müəllif belə bir tezisi ruspərəst-şovinist Kommunist rejimi 

şəraitində irəli sürməklə, çağa görə aşırı cəsarət və böyük  

həyati risk göstərmişdir. Bu onun sonradan filoloji 

fəaliyyətinə sədd yaratmış, elm sahəsində 

diskrimaniyasına yol açmışdır.- Red.).  

     Müəllifin Azad şeiri köləlikdən keçməmiş Avrasiya 
superetosunun ümumi mənəvi mirası kimi 
qiymətləndirməsi onun bu bədii-estetik sistemi sənaye 
və postsənaye  əslərinin ictimai-siyasi 
formasiyalarından asılı bir estetik cərəyana- yalnız 
modernizmə bağlamağa çalışan hakim ideoloji-estetik 
məktəblərə qarşı qəti prinsipial fəlsəfi-estetik 
mövqeyidir. Bu, tədqiqatçının Avrasiya xalqlarının 
tarixinə və taleyinə ümumi yanaşmanın 
zəruriyyətindən doğan baxış açısıdır. N.Fərəcovun 
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(Atabəylinin)tədqiqatından gətürdiyimiz aşağıdakı 
fikirlər onun yeni filoloji-fəlsəfi sisteminin əsas 
prinsipini bariz nəzərə çarpdırır:“Çağdaç oxucu üçün 
Söz varlığın məna kərpicidir. Alman türkoloqları Türk 
dillərinin ən gözəl keyfiyyəti kimi sözlərimizin ilk heca 
seqmentinin əsas leksik məna daşıyıcısı olmasını xüsusi 
qeyd etmişlər. Bu dərin ilahi məğz Türklüyün ilk 
Avrasiya köklərindən irəli gəlir. Azad şeir vəzni  nəinki 
dünən, elə bu gün də kontinental Avrasiya  taleyimizin 
ortaq tarixi təməlidir.” 
    Yazılı ədəbiyyatın əski verlibr nümunələrinin yalnız 

Qədim Türk Yazılı abidələrində hifz olunması, habelə 

kanoik forma alması bir möcizə deyil, N.Fərəcova görə, 

Ümumavrasiya tarixi  inkişaf xəttinin və yolunun xüsusi 

göstəricisidir. Bu şeirlərdə Avrasiya geosiyasi məkanında 

ictimai-mədəni və bioloji  mövcudiyyəti təhdid edilən 

superetnik bir varlığın dış təhlükələrə qarşı müqaviməti və 

etnokultral mübarizəsi bədii ifadəsini tapmışdır. Göytürk 

xaqanı Bilgə xaqan tərəfindən öz qardaşı Gültekinin 

şərəfinə ucaldılmış Daş bitikdə, yazılı daş kitabədə Yollık 

Təkin tərəfindən 38 hərfi işarə ilə  yazılmış əsərdən 

gətirilmiş bu kiçik  bir parçada Ümumavrasiya Azadlıq 

ruhunun bədii təcəssümü necə də aydın ifadə edilmişdir: 

1. Tenri tək tenqridə bolmuş Türk Bilgə kağan bu 

ötgə olurtum sabımın tüketi esitgil ulayu ini 

yegünün oğlanım biriki oğuşum, budunum, 

biriyə Şadapit begler, yiriya tarkat buyruq 

begler, otuz tatar... 
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2. Tokuz oğuz begler buduni bu sabımın edgüti esid 

katiğdi tinqla:  

İlgerü kün toğsika, birigeru gün örtusinqaru 

kuriqaru gün batsikinqa, yiriqaru tün 

örtusinqaru anda içrəki budun köp mana görür, 

bunca budun. 

3. Köp itdim. Ol amta anyıq yok. Türk kaqan ötükən 

yış olursa iltə bunq yök... 

 

   Çağdaş dillə ifadəsi: 

1.Tanrı kimi göydə olmuş Türk Bilgə xaqan bu zamanda 

taxta oturdum. Sözümü axıracan eşit, xüsusən qardaş 

oğlu, oğlum, bütün qohumum, millətim, güneydəki 

şadlar, bəylər, qüzeydəki tərxanlar buyruq bəyləri, otuz 

tatar... 

2.Doqquz oğuz bəyləri, milləti! Bu sözümü yaxşı eşit, 

dürüst qulaq as. Şərqdə gündoğana, güneydə 

günortasına, qərbdə günbatana, qüzeydə gecə ortasına 

qədər, onun içindəki millət hamısı mənə tabedir. Bu 

qədər millət 

3.Hamısını nizama saldım, o indi pis deyildir. Türk 

xaqanı Otugen cəngəldə otursa, eldə sıxıntı və qəm 

yoxdur...  

    N.Fərəcov  bu parçaya yeni modern şeir forması, 

çağdaş verlibr şəkli verib, kiçik  bir dəyişikliklə aşağıdakı 

tərtibata salmışdır: 
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            Tanrı tək müəllada  

 dayanmış Türk xaqanı: mən Bilgə xan!   

Oturdum öz taxtıma. 

 Ehey, qardaş oğulu, ey oğlum, ey qohumum... 

 Ey millətim! 

                  Ehey, güney şadları, güney bəyləri,  

ey qüzey tərxanları,  

buyruqlu bəylər, 

ey otuz tatarları... 

Doqquz oğuz bəyləri, ey oğuz eli!  

            Bu sözümü yaxşıca-yaxşıca siz  eşidib, 

onlara dürüst-dürüst qulaq verin bu andan. 

Şərqdəki gündoğana, Güneydə günortaya,  

Məğribdə günbatana, 

Qüzeydə  gecə yarı  olduğu yerə qədər 

 nə millət var cahanda  

 mənə tabedir ancaq. 

 Bu qədər elləri nizama saldım, 

 rifaha yetirdim, halın xoş etdim...   

 Otugendə (Bəy taxtda) nə qədər 

Türk xaqanı oturubsa,   

             bu ellərdə sıxıntı, bir kədər olmayacaq.   

  

    O, əski və yeni Azad şeir şəkillərini müqayisə üçün 

müəyyən örnəklər gətirib aşağıdakı nəticəyə gəlir: “ ABŞ-

ın   ilk milli şairi, azadlıq mübəlliği, yeni azad şeirin ilk dahi 
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ustadı Uat Uitmenin şeirləri ilə yuxarıdakı Əski türk 

şeirinin nə ritmik, nə də sintaktik konstruksiyasında fərq 

vardır. Burada metrik kanonizasiya “xüsusi 

təyinatlı”rəsmi qaydalarda deyil, daha çox sintaktik 

paralelizmlərə əsaslanan sərbəst  fikirlərdə, həyata bədii 

baxışda və ən başlıcası, Azadlıq eşqi ilə dolu bədii-estetik 

ruhda özünü göstərir.  

  Bu qaydaları Əruz vəzni kanonizasiyası ilə müqayisə 

edərkən XIX əsr Azərbaycan klassik    şeirinin mogikanı, 

ilk milli pedaqoqumuz Seyid Əzim   Şirvaninin bir fikrini 

nümunə  gətirmək çox yerinə   düşərdi: 

 

     Rəsmi qəzəlin xatəmi yox, mən də rəsuləm, 

          Maqəblə mənəm xatəmi mabədinə fateh. 

          Ərşi-əhəd altında olan kənzi-nihanə, 

          Ey Seyyidi-xoş-nəzm, zəbanındı məfateh. 

 

--Yəni: qəzəl yardıcılığının, qəzəl  qayda-qanununun  

sonu yoxdur. Mən də bir rəsulam. Məndən əvvəl Qəzələ 

gələnlərin davamçısıyam, sonradan gələnlər üçün isə  

Fatehəm, bir yol açanam. Ey gözəl şeirlər şairi- Seyid! 

Ucalığın Allah duran yerindən aşağıda Onun ilahi 

padşahlığının gizli xəzinələri var. Yalnız sənin şeir dilin 

onların əsl açarıdır. 

      Deməli, dahi pedaqoq-şairimiz, son klassik mogikan 

S.Əzimin şeirin ritmik-metrik kanonizasiyası- “Rəsmi (-
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qaydaları)” ilə bağlı söylədiyi “xatəmi (-sonu) yoxdur” 

ifadəsini yalnız Əruz şeirinə-Qəzələ deyil, bütün metrik 

sistemlərin hamısına, o cümlədən Azad şeirə də şamil 

etmək lazımdır.”  

    Biz də  Seyid Əzim Şirvaninin və ona haqq qazandıran 

Aazad şeir poetikasının tədqiqatçısı  N.Atabəylinin 

(Fərəcovun) elmi nöqteyi-nəzərini tamamilə haqlı mövqe 

hesab edirik. 

     Müasir dünyanı  bu gün belə Barbariya və Romaniya 

kimi iki düşmən hissəyə bölmək istəyənlərin antibəşəri 

fəaliyyətləri qarşısına gənc tədqiqatçı Avrasiyanın xüsusi 

kontinental təkamül yolu ilə getməkdə olduğu iddiası ilə 

tarixi əsaslar göstərmişdir. Bu əsaslardan biri kimi Azad 

şeir Avrasiya mirası olaraq, tədqiq və təqdir edilmişdir. 

Beləliklə, Azad şeirin novatorlaşması Avrasiya azadlıq 

ruhunun yeni xüsusi tarixi mərhələsi kimi 

qiymətləndirilmişdir. 

     N.Fərəcov BDU-nun filiologiya fakültəsinin Ədəbi 

tənqid qrupunun ən fəal tələbələrindən biri olmuşdur. O, 

bu ixtisasın çərçivəsini aşaraq, fəlsəfə, estetika, ədəbiyyat 

nəzəriyyəsi və tarixi ilə bərabər, tarixi sosiologiya, 

geopolotika, antropologiya, ümumi linqvistika, 

arxeologiya və d. elm sahələri ilə də dərindən məşğul 

olmuş, nəticədə şeirşünaslığın Metrika (vəzn)  və Ritmika 

kanonları sahəsində istedadlı bir Ümumi Poetika 

mütəxəssisi kimi yetişmişdir.  
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    Gənc tədqiqatçının aspiranturada saxlanılmasıını Elmi 

Şuradan xahiş edirəm. 
  (Qeyd: “Sərbəst şeirin poetikası”Diplom işi Bakı Dövlət Universiteti İmtahan 

komissiyası tərəfindən “əla” qiymətləndirilmiş və  tədqiqatçının elmi işini 

davam etdirməsi üçün onun Universitetin aspiranturasında saxlanılması 

qərara alınmışdır.-Red.)  

 

 Elmi rəhbər: 

 
 BDU Filologiya fakültəsi Azərbaycan sovet ədəbiyyatı 

kafedrasının müdiri, filologiya elmləri doktoru, 

professor  C.M.Abdullayev. 

 

 Bakı, BDU, 1982-ci il. 
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                                 ƏLAVƏLƏR 

 

                                      XÜLASƏ 

 

    “Azad şeirin poetikası”(“Azad şeir və onun poetikası”) elmi işi 

ədəbiyyatşünaslıqda ən az öyrənilmiş və ya heç öyrənilməmiş 

bir mövzu sahəsidir. Müəllif öz elmi tədqiqatlarına hələ Bakı 

Dövlət Universitetində tələbəlik çağları başlamış, respublika 

tələbələrinin VIII elmi Konfransında (1980/81-ci illər) mövzu 

üzrə elmi uğurlarına görə Qızıl Medala layiq görülmüşdür. Əsər 

üzərində uzun illər çalışaraq, Azad şeir sisteminin ən əski 

dövrdən Avrasiya poetik təfəkkür tərzinin ümumi irsi olduğunu 

müəyyənləşdirmiş və bunu qədim  slavyan-türk cəmiyyətlərinin 

ənənəvi quldarlıq ictimai-siyasi formasiyalarında heç vaxt 

yaşamadığı üzündən sərt kanonik düşüncə tərzindən kənarda 

olması ilə əlaqələndirmişdir. 

     Elmi əsərin strukturu Giriş və iki fəsil sxemində qurulmuşdur. 

Girişdə azad şeirin vəzn və ritm problemlərinə ümumdünya elmi 

nəzəri fikri əsasında yanaşılaraq, tədqiqatın istiqamətləri 

müəyyənləşdirilmişdir.  Filoloji məsələnin fəlsəfi mahiyyəti 

aşkarlanmışdır. 

     İki fəsildə ardıcıllıqla Azad şeirin vəzn və ritm problemləri 

dünya ədəbiyyatı təcrübəsi üzrə digər şeir sistemlərinin 

metroritmik xüsusiyyətləri ilə qarşılıqlı əlaqədə geniş izah 

edilmişdir. 

   “Azad şeirin poetikası” tədqiqat işinin müasir Poetika elmi 

sahəsində çağdaş dünya filoloji fikrinə sanballı əlavə olacağını 

düşünürük. 
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                                 РЕЗЮМЕ 

      Научная работа состоит из введение и двух 

глав. Первая глава – «Проблема метрики и 

свободный стих». Вторая глава- «Проблема 

ритм и свободный стих». 

     В введении анализируются общие проблемы 

поэтики Азербайджанского (о том мысле, 

славяно-тюркского Евроазийского) свободного 

стиха в основе всемирной научной 

теоретической мысли. 

В первой главе с позиции арузской историко-

сравнительной методологии рассматривается 

проблема свободного стиха (верлибра) и 

метрики. Здесь освещаются специфические 

особенности свободного стиха в сравнении с 

антической, арузской, силлабической и др. 

метриками. 

     Во второй главе на основе этих же принципов 

рассматривается проблема ритм и свободный 

стих. 

     В данной научной работе наряду с этими 

проблемами анализируются и другие вопросы 

свободного стиха, такие как строфа, система 

рифмы и содержание... Считаем, что проблемы, 

которые легли в основе этой научной работы, 

охватывались и решались в целом и полностью. 
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               Müəllifin nəşr edilmiş kitabları, elmi uğurlarına 

görə aldığı Diplomlar və digər avtobioqrafik 

sənədlərin surəti: 

 
 

 

 
 Şəkil-1. “Sərəst şeirin poetikası” elmi əsərinə VIII elmi      

konfransda verilmiş Qızıl Medalın əvəzləndiyi I dərəcəli Diplomun 

surəti 
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Şəkil-2. “Sərəst şeirdə novatorluqı” elmi əsərinə Respublika 

tələbə elmi Müsabiqəsində verilmiş III dərəcəli Diplomun surəti 
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        Şəkil-3.   Müəllifin nəşr edilmiş ilk kitabı. Bakı-1996.  
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Elmi əsərin “YA” qəzetinin 30.IX.2004-cü il tarixli sayının 
(№189/2142) “Yenisey” şənbə əlavəsində (№25) dərci yarımçıq 

saxlanılmış ilk hissəsi. Və ilk kitab nəşri-2017-ci il. 
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                          Əkrəm Cəfər 

 

                            Hansı gözəldir 

 

Lap  əzəl  

Heca vəznidi gözəl. 

Misralarda düzlük 

Hecalarda tənlik xoşa gəlirdi. 

Bayatı yeddi, gəraylı səkkiz, qoşma on 

birdi. 

Zaman dəyişildi, 

Şeirdə yeni bir səda eşidildi: 

Əruz vəzni çıxıb Ərəbistandan, 

Keçdi İrandan, 

Farsın havasını çala-çala, 

Gəldi bizə. 

Qüvvətli bir səslə girdi şeirimizə. 

Bəzədi şeirimizi müxtəlif rənglər, 

Doldu şeirimizə müxtəlif ahənglər. 

Gözəl vəzn Füzulinin əruzu oldu. 

Əruzla yazmaq şairlərə arzu oldu. 

Sanki onlar çıxıb hesab dərsindən 

Musiqi dərsinə girdilər birdən. 

Əsrlər keçdi, əruz qocaldı, 

Yenidən hecanın səsi ucaldı. 

Yıxılaraq, qalxaraq o, 
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Yüyürüb əruzu keçdi. 

Amma bir az çəkdi: 

Sərbəst vəzn çalıb orkestrini 

Tutmağa başladı hər ikisinin yerini, 

Uzadaraq lələkli qol-qanadını 

Vurub yaxşı-yaman sürdü atını. 

İndi bunlar hərəsi öz cığırında. 

Sən də soruşursan: 

Hansı gözəldir indi bunlardan? 

Bunlar gözəl deyil, 

Gözəl insandır. 

Gözəl bunlar ilə gözəl yazandır! 

 
                      (Bax: Xəlil Rza Ulutürk. “Ustadım Əkrəm Cəfər   ” kitabı,  

                     “Elm və  təhsil” nəşriyyatı, Bakı-2017.   Səh: 251.) 
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                                 Hörmətli oxucu! 

 
 
 
 
 

    Bu kitabla bağlı olan 
 

MÜƏLLİFLİK 
 

HÜQUQLARI 
 

QANUNLA 
 

  QORUNUR!.. 
 
 

    Kitabdan istifadəyə yalnız həmin hüquqi 
qaydalara ciddi 

       əməl  edilməsi şərtləri altında icazə verilir. 
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