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«Elə ki, millət özünə inamını itirdi,  
nə vaxt ki, o, öz institutlarına sinizmlə yanaşdı 
 və öz ənənələrinə ikrah hissi ilə baxdı, 
o zaman o, böyük millət kimi yaşamaqdan  
məhrum olur». 

 
 

Don Maksvel. “Çikaqo” jurnalı 
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M Ü Ə L L İ F D Ə N 
 

Dünya ədəbi prosesinin mühüm komponentlərindən biri olan 
yapon ədəbiyyatı bir sıra orijinal xüsusiyyətləri, müəyyən ekzotik 
çalarları, fəlsəfəsi, estetik və etik konsepsiyaları, prinsipləri ilə 
cəlbedici, maraqlı olması ilə bərabər, həm də bədii təfəkkürün 
rəngarəngliyini, bədii idrakın mürəkkəbliyini sübut edən ədəbi 
hadisədir. Ümumşərq ədəbiyyatı kontekstində bu ədəbiyyat bir də 
ona görə bizim üçün maraqlıdır ki, bu ədəbiyyat həm də 
ümumdünya ədəbiyyatının, xüsusən Azərbaycan klassik 
ədəbiyyatının bir sıra fəlsəfi prinsipləri ilə səsləşir: xüsusən 
buddizm fəlsəfəsinin bəzi etik tövsiyələri, simvolizmin şərq 
panteizmi ilə yaxınlığı (tanka və hokku yaradıcılığında) sübut edir 
ki, bədii, fəlsəfi təfəkkürün sərhədlərinin  nə qədər qapalı, təcrid 
olunmuş halda qalması «yalnız ötəri hadisə» ola bilər. Çünki bədii 
ədəbiyyatın əsas obyekti, predmeti insan olduğu üçün bir-birindən 
hətta çox uzaq olan, bir-birilə genetik və tipoloji əlaqəsi olmadan 
belə, bu xalqların yaşadığı sevgi, nifrət, humanizm, dünyagörüşü, 
estetik duyum tərzi, insan əzabları, gözəllik duyğuları bu xalqları 
birləşdirir və sübut edir ki, onların yaratdığı ədəbi əsərlər arasında 
gözəgörünməz bağlar da vardır. 

Buddizmin mahiyyətini başa düşmək üçün Buddanın 
formalaşdırdığı dörd «həqiqəti» bilmək lazımdır: 

I həqiqət: Həyatda əzablar mövcuddur. Bu əzabları istənilən 
canlı yaşayır, yəni həyat əzab deməkdir. 

II həqiqət: Bütün bu əzablara  bir səbəb vardır. Bu əzabları 
insana arasıkəsilməz arzular gətirir. 

III həqiqət: Bu əzabları kəsmək olar. Həm yaxşı, həm də 
pis arzulardan mümkün qədər  qaçmaqla insan  nirvanaya, yəni son 
məqsədə, ruhi müvazinətə çatdıra bilər. 

IV həqiqət: İnsan bu əzablardan səkkiz yolla azad ola bilər. 
1) düzgün anlamaq  2) düzgün niyyət  3) düzgün danışıq  4) düzgün 
münasibət 5) düzgün əxlaq 6) öz-özünü düzgün şəkildə 
cəmləşdirmək 7) düzgün həyat tərzi  8) düzgün cəhd  
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(bax: Buddizm. Словарь. Москва. Изд-во Республика, 1992, с.9-
11). Göründüyü kimi Buddanın tövsiyələrində həm Zərdüşt, həm də 
sufizm fəlsəfəsinin paralel müddəaları  mövcuddur. 

Konkret olaraq, onu demək istəyirik ki, yapon təfəkkürü 
müəyyən mənada başqa Şərq xalqlarının, o cümlədən, bir sıra 
Azərbaycan mütəfəkkirlərinin də dünyagörüşündə konkret bir tarixi 
şəraitdə, tarixi zaman kəsiyində (Nəimi, Nəsimi fəlsəfəsində) bütöv 
bir konsepsiya şəklində, bəzi sənətkarlarımızda isə ötəri inam 
şəkildə özünü göstərmişdir. 

Dünya ədəbi prosesini hətta dərindən yox, müəyyən sərhəd 
məqamında qavramaq üçün hər bir bəşər fərdinin (xalqının) 
ədəbiyyatının, fəlsəfi, etik, estetik dünyagörüşünü də sintez şəkildə 
qəbul etmək çox vacibdir. Çünki dünya ədəbiyyatının bir çox sirli, 
gizli qatlarına enə bilmək üçün, dünya ədəbi prosesinin 
labirintlərindən çıxa bilmək üçün təkcə öz təfəkkürünə yox, 
ümumbəşər təfəkkürünə də istinad etmək lazımdır. Həyatda və 
cəmiyyətdə, qlobal problemlərin, ziddiyyətlərin ocağında bişmək 
üçün təkcə «öz yağında qovrulmaq» kifayət deyil. Hal-hazırda 
ədəbiyyata olan biganəliyin ağrısını çəkirik. Ona da inanıram ki, bu 
dövr də keçib gedəcək, kitablara qayıdış, intibah dövrünün 
şüarlarının birində ifadə olunmuş klassikaya, keçmişə qayıdış 
prosesi yenidən təzə intibahla qayıdacaq. Onu da deyim ki, elə 
indinin özündə də dünya mədəniyyətinə, o cümlədən ədəbiyyatına 
inteqrasiya başqa ölkələrin xalqlarının mədəniyyətini də öyrənmək 
zərurəti yaranır. 

Bu zəruriyyət bizdən onu da tələb edir ki, dilləri iltisaqi 
dillərə, türk, Azərbaycan dilinə yaxın olan, leksikasında 500-dən 
çox türkizmlər olan və hətta bəzi mənbələrdə Yaponiyada bir zaman 
Qafqaz əsilli aynların yaşaması ehtimalı, yaponların sələflərinin 
hunlardan ibarət olması fərziyyələri bizi qəribə bir reminisensiyuya 
çəkib aparır və yapon dili və ədəbiyyatını öyrənməyə bizi sövq 
etdirir. Onu da qeyd edim ki, mən Bakı Asiya Universitetində yapon 
dili qrupunda olan tələbələrə yapon ədəbiyyatından mühazirələr 
oxumuşam. Bu tələbələrə yapon dilini isə Oqtay Cəlilbəyli və 
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Elmira Məmmədova tədris etmiş və onların zəhmətinin nəticəsi də 
uğurlu olmuş, müəyyən mənada yaxşı yapon dili mütəxəssisləri 
yetişdirmişlər. Bakı Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq fakül- 
təsində Uzaq Şərq dilləri və ədəbiyyatı  kafedrasının yaradılmasında  
yapon dili üzrə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmiş Oqtay 
Cəlilbəylinin xüsusilə  böyük zəhməti olmuşdur. 

Bütün bu şərtləri və səbəbləri ümumiləşdirərək mən bu 
kitabın yazılmasını vacib bildim. Kitabı yazarkən tələbələr üçün 
hazırladığım  mühazirələrdən, yapon ədəbiyyatı mütəxəssislərinin, 
şərqşünasların əsərlərindən, yapon ədəbiyyatına dair xüsusi 
mənbələrdən, nəzəri məlumatlardan geniş şəkildə bəhrələnərək  bu 
kitabı ərsəyə gətirmişəm. Əlbəttə, bu kitabı mükəmməl tədqiqat işi 
hesab etməsəm də, Şərqşünaslıq fakültələrinin tələbələrinə, xüsusi 
kurs keçənlərə, yapon ədəbiyyatı ilə maraqlananlara kiçik bilik 
mənbəyi kimi tövsiyə etməyi özümə borc bilmişəm və təbii ki, bu 
yolda səhvlərimin olduğunu da inkar etmirəm. 

Bütün bu təşəbbüslərin ilkin təkanvericisi, mənbəyi – 
həvəskar ideyalarımın materiyaya çevrilməsində, mənə yapon 
ədəbiyyatının tədrisini həvalə etməkdə dostum, professor Cəlil 
Nağıyevin inamı olmuşdur. 

Oxuculara onu da bildirmək istəyirəm ki, kitabdakı şeir 
tərcümələri rus dilindən tərcümə olunmuşdur. Bir sıra şeirlər 
yaponcadan rus dilinə tərcümə, sonra da bizim tərəfimizdən 
Azərbaycan dilinə çevrilmişdir. İstifadə edilən və tərcümə olunan 
şeirlərin əksəriyyəti aşağıdakı mənbələrdən götürülmüşdür: 
1. Японская поэзия. Состав. А.Е.Глускина, В.Н.Маркова.  Мо-
сква, 1956. 
2. Ямато-Mоногaтари. Перевод с японского, исследование и 
комментарий А.М.Ермаковой. Москва, Изд-во Наука, 1982. 

Bir məsələni də böyük minnətdarlıq hissi ilə qeyd etmək 
istəyirəm. Bu monoqrafiyanın çap edilməsi lüzumunu, 
əhəmiyyətini, gələcək perspektivini reallaşdırmaq işinin ən böyük 
təşəbbüskarı, sözün həqiqi mənasında ilhamverici, mənəvi sponsoru  
ADPU-nun İngilis dili  kafedrasının  müdiri, filologiya üzrə fəlsəfə 
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doktoru, dosent Gülçöhrə xanım Alıyevanın zəhmətini xüsusi 
qiymətləndirməyi özümə borc bilirəm. Ədəbi-mədəni əlaqələrin 
qlobal inteqrasiyası dövründə Gülçöhrə xanımın bu uzaqgörənliyi, 
onun fəal yaradıcı intuisiyası alqışa layiqdir və mənim səmimi 
minnətdarlıq hissim yalnız bir yardımçı fərdin ünvanına yox, onun 
simasında həqiqi elmin inkişafına kömək edən, düşünə bilən həqiqi 
təfəkkür sahiblərinin hamısınadır. 

Bu kitabın taleyi ilə bağlı  tərəddüdlərdən məni uzaqlaşdıran 
və bir vaxt Asiya universitetində oxuduğum mühazirələri kitab 
halında sistemə salınmasında dostum, professor Məhərrəm 
Hüseynovun mənəvi dayağı da mənim üçün çox qiymətlidir. 

Kitabın sonunda məşhur şərqşünas alim N.Federenkonun, 
Yaponiyanın böyük yazıçısı, Nobel mükafatı laureatı Kavabata 
haqqında esse xarakterli oçerkini bir qədər ixtisarla tərcümə etməklə 
əlavə şəklində kitaba daxil etmişəm. Daha sonra Kennet Kirkvudun 
«Ренессанс в Японии» («Yaponiyada intibah») adlı əsərini cüzi 
ixtisarla tərcümə edərək, «Əlavələr» hissəsinə daxil etmişəm. Onu 
da qeyd edim ki, yapon poeziyasından – xüsusən tanka və hokku 
(hayka) janrlarında olan şeirləri rus dilindən Azərbaycan dilinə 
çevirməklə bu poeziya nümunələrinin forma və estetikası haqqında 
oxucular  konkret məlumat ala bilsinlər. 

Kitabın sonunda ədəbiyyat siyahısı yapon ədəbiyyatı 
haqqında təsəvvürü genişləndirə və əyaniləşdirə bilər. 

Nəhayət, məni bu kitabın yazılmasına yaxşı mənada təhrik 
edən, həvəsləndirən səbəblərdən biri də Oqtay Cəlilbəylinin «Altay 
dilləri nəzəriyyəsi və yapon dili» adlı çox maraqlı kitabı oldu. Bu 
kitabın sonunda yapon və türk dilləri arasındakı leksik paralellər və 
bu dilin iltisaqi dillər qrupuna daxil olması faktı məni bu kitabı 
yazmağa daha da cürətləndirdi. 

 
Ağasən Bədəlzadə 

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
 

YAPON ƏDƏBİYYATI HAQQINDA 
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Yapon poeziyasının ilk müəllifi məlum olan nümunələri 

VII-VIII əsrlərə aid edilir. Bu, beş məşhur şairin Nara dövründən 
yaradıcılığından ibarət idi. Həmin şeirlər Yapon ədəbiyyatının ən 
qədim poeziya almanaxı olan “Manyoşu” adlı kitabında toplanan 
şeirlərdir. Bu şairlər aşağıdakılardır: Kakinomova Hitomaro (VII 
əsrin sonu – VIII əsrin əvvəli), Yamate Akahito (VIII əsrin I yarısı), 
Yamanoe Okura (659-733), Otomo Tabito (665-731) və Otomo 
Yakomaçi (718-785). Bu poeziya hələ bir qədər sadəlövh, təmiz 
lirika yapon zəmini ilə çox yaxın olan, mifologiyaya yaxın, eyni 
zamanda Çin mədəni modelinə uyğun yaradılan poeziya nümunələri 
idi.  

İlk yapon lirikasında “uzun nəğmələr” əsas yer tuturdu ki, 
bunlar da öz başlanğıcını xalq himnlərindən və ağılarından almışdı. 
Lakin onlarla bərabər artıq həm də yapon klassik şeirinin ilk  
nümunələri olan beş misralıq tankalar formalaşırdı. Bu janrda 
məsələn yapon poeziyasının patriarxı hesab edilən Hitomaro daha 
çox seçilirdi. 

Heian dövründə Narihara adlı məşhur şair yazıb-yaratmış 
(825-880), onun poeziyasında qədim əfsanələri xatırladan (məs. 
“Ulduzların məhəbbəti haqqında əfsanə” – Takaçihi və Volo Paso) 
lakin bu şairin şeirləri qədim əfsanələrdən fərqli olaraq son dərəcə 
yığcam, beş misraya sığacaq qədər lakonikdir, yəni bu sevgi 
macərası müəyyən  mənada həmin əfsanələrdəki sevgi macərasına 
sanki bir işarə vurur və o əfsanə tankanın divarları arasına 
sığışdırılır, daha doğrusu bu sevgi macərasını simvollarla 
xatırladırdı. O dövrün başqa bir şairi Miçibizane (843-903) o qədər 
məşhurlaşmışdı ki, onun şan-şöhrəti az qala əfsanələşmişdi. Belə 
rəvayət edirlər ki, o, sevdiyi gavalı ağacı haqqında elə  gözəl bir şeir 
yazır ki, guya bu ağac kökündən qoparaq uçub yaşadığı saraya gəlir. 
Kino Şurayuki (868-945) özünün zərif tankaları ilə fərqlənirdi və bu 
şeirlər təbiət təsviri ilə zəngin idi. Mato Maçitsuni adlanan şairə 
(937-995) həm şeir, həm də nəsr nümunələri yaradırdı. Niburo 
Tadamine (860-995) də məşhur şair və ədəbiyyatçı olub. Onun 
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poeziyasında məhəbbət mövzusu üstünlük təşkil edir. Birinci 
dərəcəli şairlər o zaman o qədər çox idi ki, hətta öz yaradıcılığı ilə 
böyük şöhrət qazanan Murasaki-Şikibu (həyatı haqqında dəqiq 
məlumat yoxdur) poeziyasından adı çəkilən almanaxda ancaq iki 
tankasının adı çəkilir. Daha sonra Noin-Hoşinin (988-1050) gözəl 
şeirləri haqqında məlumat verilir. 

Kitabın çapa hazırlanmasında, onun nəşrinin reallaşmasında 
ADPU Filologiya fakültəsinin Ingilis dili kafedrasının müdiri, 
dosent G.B.Alıyevanın mənəvi köməyini və böyük zəhmətini 
minnətdarlıq hissi ilə xüsusi qeyd etməyi özümə borc bilirəm. 

Yaponiyada XII-XIII əsrlər- feodal qarışıqlığı dövrü kimi 
tanınan daxili çəkişmələr bu dövrün siyasi-ictimai səciyyəsini təşkil 
edir. Sayqenin (1118-1190) «Dağ koması» xüsusi maraq doğurur. 
Bu şeirlər aydın və sadədir. Sayqenin şeirlərində zəngin duyğular 
dünyası var. Bu şeirlərin məzmununu danışmaq çətindir, onları 
yalnız oxumaq və duymaq lazımdır. Ondan bir qədər sonra digər 
məşhur şair Fucivara Sadane (1162-1241), aşağıdakı sözlər ona 
məxsusdur «Sayqe elə şeilər yazırdı ki, qalan şairlər də onun 
yazdıqlarını təkrar edirdilər». O, həqiqət axtaran bir şair kimi 
tanınmışdı. Şairə Şiqisinin başına çox bəlalar gəlmişdi. (1151-1201) 
O, imperator qızı idi. O, monastırda sığınacaq tapana qədər dilənçi 
kimi küçələrdə sərgərdan gəzmişdi. Qəmlidir ki, onun şeirlərində 
dərin kədər hissi vardır. 

Şitevsu adlı şair (1381-1459) qeyri-adi dərəcədə zərif, 
lirikdi. O, yalnız şair kimi yox, həm də ədəbiyyat nəzəriyyəçisi kimi 
tanınmışdı, onunda şeirləri kədərlə doludur. 

Yapon poeziyasında bir mühüm yeri də Başo tutur (1644-
1694). O, məşhur «Hokki» adlı şeirin klassiklərindəndir. Onun 
yaradıcılığında məzmunun dərinliyi lakonizmlə çarpazlaşır. Bu 
şeirlər sadəliyi, aydınlığı və şəffaflığı ilə fərqlənir. 

Yapon poeziyasında daha gec işıq üzü görən şeirlər Kamo 
Mabuçie məxsusdur (1697-1769). O, ancaq tanka yazırdı və 
qədimliyin ən ehtiraslı tərəfdarı idi. O, şeirdə forma və üslubun 
bütün tələblərinə cavab verməyə çalışırdı, onun şeirləri başqa 
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dövrün abu-havasına uyğun gəlirdi, amma bu şeirlər qeyri-adi 
gözəlliyi ilə fərqlənirdi. 

Fransız romantizminin patriarxı Viktor Hüqo 1827-ci ildə 
«Kromvel» dramına bir müqəddimə yazmışdı. Haqlı olaraq 
mütərəqqi romantiklərin manifesti sayılan bu müqəddimə yazıçının 
yaradıcılığındakı təkamülü aydınlaşdırmaq nöqteyi-nəzərindən çox 
maraqlı nəzəri bir sənəddir. V.Hüqonun bu müqəddimədə irəli 
sürdüyü əsas məsələlərdən biri janrın mənşəyi məsələsidir. 

V.Hüqonun fikrincə, bəşəriyyət üç tarixi dövr keçmiş və 
bunun hər birinin özünə uyğun ədəbi janrı olmuşdur. Birinci 
mərhələ ibtidai mərhələdir. Bu zaman insan kainatdan yenicə ayrılır 
və özünün «Mən»ini dünyaya qarşı qoyurdu. Təbiəti seyr etmək 
nəticəsində insanda özünü göstərən ilk hiss – dünyanı bu qədər 
gözəl yaratmış allahın qüdrəti qarşısında heyran qalmasıdır. İbtidai 
dövrün poeziyası lirikadır. Onun ən gözəl əsəri isə Bibliyadır. 

Viktor Hüqo bəşər tarixinin ikinci dövrünü antik dövr 
adlandırır. Bu dövrdə  insan cəmiyyət yaradır. İctimai insanın geniş 
fəaliyyəti öz əksini eposda tapır. Bunun da ən böyük nümayəndəsi 
Homerdir. V.Hüqonun fikrincə üçüncü dövr xristianlığın 
qəbulundan  sonra başlayır. Xristianlıq öz təbiətindəki ikiliyi – ilahi 
və vəhy xüsusiyyətləri başa düşməyə məcbur edir. Həmin bu dövr 
üçün üçüncü janr-dram janrı yaranır. Bunun da ən böyük 
nümayəndəsi Şekspirdir. 

V.Hüqo öz fikrini inkişaf etdirərək, bu üç janrı belə 
müəyyənləşdirir: lirika əbədiyyəti, epos tarixi, dram isə həyatı təsvir 
edir. (Bax: M.İ.Yelizarova, S.P.Tijdey, B.İ.Kolesnikov, 
N.P.Müxalskaya. XIX əsr xarici ədəbiyyat tarixi. Tərcümə edəni 
İsmayıl Şıxlı Azərbaycan Dövlət tədris pedaqoji ədəb. Nəsr. 
Bakı.1964. səh. 239-240) 

Böyük rus tənqidçisi V.Q.Belinski də müəyyən dərəcədə 
ədəbiyyatın dialektik inkişaf yollarındakı bu mərhələləri 
özünəməxsus bir pafosla izah edir, amma təbii ki, V.Hüqonu təkrar 
etmir.  
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V.Hüqonun göstərdiyi tarixi inkişaf mərhələlərini, yəni 
ədəbi janrların meydana gəlmə şərtlərini müəyyən dərəcədə Yapon 
ədəbiyyatı tarixinə aid etmək olar. Yapon ədəbiyyatının keçdiyi 
yollar, janr təkamülü bu ədəbiyyatı həmişə müşayiət etmişdir. 

Demək olar ki, Yapon xalqının tarixi təkamül yollarının hər 
bir mərhələsini, həm yeni janr ünsürləri, həm də bu dövrlərə uyğun 
ictimai-siyasi, fəlsəfi ideyaları əks etdirən ədəbi əsərlər yaranmışdır. 
Buna görə də yapon ədəbiyyatının bu tarixi mərhələlərini 
aydınlaşdırmaq çox vacibdir.  

Yapon ədəbiyyatının əsas tarixi mərhələləri 
1.Yapon ədəbiyyatının Nara dövrü- (720-794-cü illər) 
2.Yapon ədəbiyyatının Heian dövrü- (794-1192-ci illər) 
3.Yapon ədəbiyyatının Kamakura dövrü(1192-XIV əsr) 
4.Yapon ədəbiyyatı.Muromaçi dövrü-(XIV- XVI əsrlər) 
5.Yapon ədəbiyyatı. Edo dövrü - (XVII - XVIII əsrlər) 
6.Yapon ədəbiyyatı. Meyci dövrü - (XIX - XVIII əsrlər) 
7.Yapon ədəbiyyatı.  (XX əsr) 
Bu ədəbi inkişaf dövrünün mərhələləri arasındakı sərhədləri 

tam dəqiq olmasa da, hər bir dövrün tarixi və ədəbi səciyyəsini qısa 
şəkildə təhlilə cəlb edirik. 
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 YAPON ƏDƏBİYYATINA GİRİŞ  
(NARA DÖVRÜ ƏDƏBİYYATI) 

 
 

Bir xalq, bir millət kimi yapon xalqı-dramatik tarixi inkişaf 
yollarında həmişə öz milli xarakterinə, adət və ənənələrinə sadiq 
qalan, öz orijinal obrazını dəyişməyən, mürəkkəb tarixi taleyinin 
bütün ağırlığına dözən, təkrarolunmaz tarixi fərd olaraq da 
qalmaqdadır. Bu xalqın psixologiyasında öz fərdiyyətini ardıcıl 
olaraq qoruyan güclü bir qısqanclıq ehtirasını heç vaxt dəyişə 
bilməmişdir. Üç əsr öz qapılarını avropalıların üzünə açmayan bu 
xalqın ədəbiyyatı və mədəniyyəti onun tarixi səciyyəsini çox dürüst 
əks etdirir. Bəşər tarixində çox az xalq tapılar ki, onun ədəbiyyatı, 
estetik duyğusu, təfəkkür tərzi, dini psixologiyası özünə oxşaya 
bilsin. Hətta elm və texnika sahəsində əvvəlcə Avropanın bəzi ideya 
və təcrübəsini müəyyən mənada təqlid etsələr belə, sonralar 
yaponlar nəinki bu təqliddən uzaqlaşdılar, hətta onlar öz orijinal 
elmi ideyalarını bütün dünyaya inteqrasiya edə bildilər. Amma 
bununla belə onlar öz etnik naturasını, dini fəlsəfəsini, estetik 
meyarlarını qoruyub saxladılar. Yaponların ədəbiyyatı, ədəbi 
janrları, bu ədəbiyyatın rəngarəng üsulları heyrətamiz dərəcədə 
tarixi dövrlərə, etnik münasibətlərə uyğun gəlir. Yapon ədəbiyyatı 
dünyada yeganə ədəbiyyatdır ki, həmişə yapon cəmiyyətinin 
inkişafı ilə bağlı olmuşdur. Sosial səbəblər bu ədəbiyyatda 
yaponların ədəbi təfəkküründə də özünü dərhal hiss etdirir. 
Cəmiyyətdə hər hansı bir sosial tələbat yaranan kimi, incəsənətin 
özündə də bu problemlər özünü göstərir – yeni ifadə formaları 
yaranır. 

Yaponiya ada imperiyasıdır və uzun zaman XIX əsrə qədər 
Meyci burjua inqilabına başqa ölkələrdən təcrid olunmuşdu. 

Yapon ədəbiyyatı özünün bütün estetik forma detalları ilə 
xalqın ictimai həyatı ilə sıx bağlıdır. Tarixi dövrdən asılı olaraq 
ədəbiyyatın da siması dəyişir. Ədəbiyyat həyatın bütün 
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peripetiyaları – dəyişmələri ilə bərabər hərəkət edir və bu 
dəyişiklikləri əks etdirə bilir. 

Yapon ədəbiyyatının inkişafı, bu ədəbiyyatın üslub 
xüsusiyyətləri dünya ədəbiyyatının etalonları ilə ölçmək olmaz, 
çünki bu ədəbiyyatın öz kanonları, şablonları vardır: məs: söz 
oyunları (karamburları) bizdə jonquryorluq hesab edilsə də, süni stil 
xüsusiyyəti kimi anlaşılsa da, Yaponiyada bütün bunlar layiqli 
poeziya priyomları kimi qəbul edilir. Əlbəttə, yapon ədəbiyyatı 
bütünlüklə dünya ədəbi prosesindən təcrid olunmuş ədəbiyyat hesab 
etmək də düzgün olmazdı. Bu ədəbiyyat özünün bir sıra 
xüsusiyyətləri ilə dünya ədəbi tipinə də yaxınlaşır. Çünki, yapon 
xalqı da inkişaf edir, müəyyən mənada dünya ədəbi prosesinin 
«havasından» udur. 

Yapon xalqı xarici müdaxilə olmadan, yad elli elementlərə 
məruz qalmayan bir xalq kimi yaşayıb: buna da özünəməxsus 
coğrafi şərait, iqlim, tarixi konyunktura (şəraitə uyğun öz 
mövqeyini dəyişənə), yaponların heç bir qonşusu bu imperiyanı 
özünə tabe eləmək gücündə olmayıb. Yalnız bircə təhlükəli moment 
bir qədər onlar üçün təhlükə yaratmışdı. XIII əsrin axırlarında 
(1282-ci ildə) Xubilayxanın başçılığı ilə monqollar yaponlar üçün 
tarixi bəla ola bilərdi. Lakin tale yaponları bu bəladan xilas etdi. 
Güclü qasırğa Yamato ölkəsini – Yaponiyanı xilas etdi, bu qasırğa 
monqolların gəmilərini  məhv etdi. «KamikaZe» sözü də bu  hadisə 
ilə bağlı yarandı. (bu sözün mənası isə «ilahi qasırğa» deməkdir.) 

Yaponiyanın iqtisadi-siyasi və mədəni inkişafı yalnız daxili 
faktorlarla müşayiət olunmuşdu. Yaponiyada iqtisadi forma ilə 
paralel olaraq müxtəlif  ictimai qruplar da yaranmışdır. 

Hakimiyyətə yeni ictimai elementlərin gəlməsi ilə əlaqədar 
olaraq, mədəniyyətin və ədəbiyyatın da siması dəyişilmişdir. 
Yaponların ən qədim dövrü özünəməxsus tayfa quruluşu ilə 
səciyyələnmişdi. Bir az sonra tayfa aristokratiyasının ilk təbəqəsi 
yaranır. Onun ardınca ikinci təbəqə (silk) hərbi zadəganlıq gəlir, 
nəhayət tarixi arenaya üçüncü təbəqə (silk) ticarət burjuaziyası və 
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onun ardınca da kapitalizm cəmiyyəti yaranır. Bu təbəqələrin 
hakimiyyət dövrləri aşağıdakı kimidir: 

a) aristokratiyanın hegemonluğu (VII-XII əsrlər) 
b) hərbi zadəganlığın hökmranlığı (XII əsrin sonu və XIX 

əsrin ortaları) 
c) Burjuaziyanın hökmranlığı (XIX əsr) 
Hər bir təbəqənin (silkin) hökmranlıq dövrü mədəniyyətin 

də formalaşmasını şərtləndirir. Məsələn, Heian Epoxoşının sonunda 
– hərbi aristokratiya dövrü (IX-XII əsrlə) dvoryanlığın böyük siyasi 
və mədəni rolu xüsusilə fərqlənir. 

Tokikova dövrü – siyasi feodal quruluşu dövrü ticarət 
burjuaziyasının rolu da böyük əhəmiyyət kəsb edirdi. Bu dövrün də 
öz ədəbiyyatı və incəsənəti xüsusi çiçəklənmə dövrü keçmişdi. 
Yaponiyalı qəbilələrin birləşməsi IV əsrdən başlayır. Bu zaman 
patriarxal monarxiya yaraşmışdı. VII əsrin sonunda və VIII əsrin 
əvvəllərində mərkəzləşdirilmiş silklər dövləti yarandı ki, XII əsrdə 
hərbi dvoryanlıq yarandı və bu da silki monarxiyanın yaranmasına 
səbəb oldu (VII-VIII əsrdə) və sosial qruplar ayrı-ayrı təbəqələrə 
bölünməyə başladı: saray təbəqəsi – (kuri) və hərbi evləri (buke) 
saray hakimiyyətinin mərkəzi Heian, ikinci təbəqənin paytaxtı isə 
mərkəzdən uzaq vilayətlər oldu. Yeni təbəqə busi (hərbi) adlanırdı 
və bu təbəqə torpaqla sıx bağlı idi. Sonra onlardan «hərbi evlər» 
deyilən qruplar yarandı: silahlı mühafizə hərbçilərin əlində idi. 
Üçüncü silk olan dvoryanlıq şəhərlərin yaradılması ilə çox bağlı 
idi.(XVI əsrin sonlarında) 

Feodal aristokratiyasının tənəzzülü burjuaziyanı siyasi 
mübarizəyə gətirib çıxarır. 1868-ci ildə monarxiya yaranır. Ticarət 
kapitalının təkamülü burjuaziyanı sanki təzədən yaradır. 1889-cu 
ildə Konstitusiyalı monarxiya yaranır. Beləliklə, hər bir silk özünün 
dövlət formasını yaradır. Məsələn, tayfa cəmiyyəti tayfa (qəbilə) 
dövləti yaratdı. III əsrin IV əsrdə feodal aristokratiya monarxiyası 
yaradıldı. VII-VIII əsrlərdə aristokratiya monarxiyası möhkəmlənir. 
Sonra isə XII-XIII əsrlərdə Dvoryan imperiyası meydana gəldi. 
(Seyqonat) Bu təbəqələrin hər biri tarixi meydanda öz 
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dünyagörüşləri ilə çıxış edirdilər. Bütün bu deyilənləri aşağıdakı 
şəkildə xülasə etmək əhəmiyyətli olardı. 

1. Eradan əvvəl Yaponiyada neolit mədəniyyəti yaranır. III 
əsrdə Yaponiyada ayrı-ayrı yerli dövlətlər var idi. 

2. IV əsrdə Yaponiyada yeni dövlətlər yaranır. 
3. V əsrdə Yaponiyada Çin heroqliflərindən istifadə olunur. 
4. V-VI əsrlərdə ibtidai qəbilə quruluşu dağılır və sinfi 

cəmiyyət yaranır. 
5. VI əsrin sonunda Yaponiyada Buddizm meydana gəlir 
6. VII əsrdə Yaponiyada mərkəzləşdirilmiş feodal dövlətləri 

yarandı. (Bu dövr tayfa aristokratiyası dövrüdür) Yaponiyanın 
qədim dövrü – sülalələr hakimiyyəti dövrüdür. 

7. XII əsrdən sonra yəni tayfa aristokratiyasının 
hökmranlığından sonra hərbi dvoryanlıq mərhələsi başlanır. (1192-
ci ildən) Hərbi nəsil seyqunat adlanırdı. Bu dövlətin başında 
qoninlər, sonra isə Samuraylar dururdu. 

8. XIV-XV əsrlərdə cəmiyyət orta feodal mülkiyyətindən iri 
knyaz mülkiyyətinə keçdi. 

9. XV-XVI əsrlərdə Yaponiyada arasıkəsilməz feodal 
çəkişmələri və kəndli üsyanları başlayır. Bu üsyanlar 
mərkəzləşdirilmiş dövlət yaradılması zərurətinə gətirib çıxarırdı.  

XVII əsrdə – Tokukava hakimiyyəti dövründə 
mərkəzləşdirilmiş dövlətlər yarandı (1603-1605). Bu dövrdə 
Yaponiyada xristianlığın yayılmasının qarşısını almaq əsas məqsəd 
daşıyır. Əcnəbilərin Yaponiyaya gəlməsinə qadağa qoyulur, eyni 
zamanda yaponların da xaricə getməsinə icazə verilmədi. 

10. XVII-XIX əsrlərdə Yaponiyada güclü feodal 
çəkişmələri başlandı. Həmin dövrdə burada kapitalist  ukladları 
(qayda-qanunları) tətbiq edilir. XIX əsr şəraiti Yaponiyanı təcrid 
olmaqdan imtina etməyə məcbur elədi. 1854-1858-ci illərdə Avropa 
ölkələrinin və Amerikanın Yaponiyaya ekspansiyaları başlandı. 
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Qədim dövr yapon ədəbiyyatı 
 

Hələ yazıya qədərki dövrdə, bizim eranın ilk əsrlərində 
Yaponiyada mahnı-poeziya yaradıcılığı və mifologiya inkişaf 
etmişdi. Bu mahnı və mifologiyada qədim ictimai münasibətlərin 
qədim mərhələləri əks etdirilirdi. I minilliyin ortalarına yaxın bu 
ölkə tədricən mədəni əlaqələrin Çin-Buddizm arealına daxil oldu. 
VI-V əsrlərdə yaponlar Çin heroqlif yazısından istifadə etməyə 
başladılar, lakin bu istifadə tədricən baş verdi: əvvəlcə Çin 
heroqlifləri müxtəlif rəsmi sənədlərin yazılmasında dini-fəlsəfi 
əsərlərin yazılmasında istifadə edildi. «Kociki» adlı ədəbi abidə 
heroqliflə yazıldı. Bu abidənin əsas ideyası – hakim  siniflərin guya 
ilahi mənşədən olmasını təsdiq etmək məqsədi daşıyırdı. Abidənin 
mifoloji hissəsi isə qədim bədii təfəkkürün müəyyən mərhələsini 
əks etdirirdi və hər şeyin təbiətlə bağlı olması, təbiətin canlı olması 
(panteizm) ideyası yaponların qədim dini olan Şinto ideyalarını 
təbliğ etmək məqsədi daşıyırdı. Yaponların qədim dünyagörüşü 
forması onların mifologiyasında öz əksini tapmışdır. Bu mifologiya 
üç növə bölünürdü: a) İdrak təfəkkürünü əks edən mifologiya b) 
Praktik təfəkkürü əks etdirən mifologiya (normativ təfəkkür) c) 
obrazlı – bədii mifologiya 

İdrak təfəkkürünün ən güclü prinsipi animizdir. Animizm 
insan haqqında, heyvanlar və təbiət haqqında mifoloji 
təsəvvürlərdən ibarətdir. Bundan əlavə yaponlarda mədəniyyət 
mifologiyası da var idi. İdrak fəaliyyətinin ikinci prinsipi 
ovsunçuluq təsəvvürü idi. Ovsunçuluğun praktik ideyası idrakın da 
praktik tərəfini təmsil edirdi. Ovsunçuluq şər qüvvələrdən qoruna 
bilmək inamıdır. Hətta ruhlara, allahlar təsir göstərən vasitə kimi 
anlaşılırdı. Deməli, mifologiyanın ilk sferası – nəzəri, ikinci sferası 
isə praktik sferadır. Bunlardan başqa əcdadların ruhuna sitayiş kultu 
da xüsusi yer tuturdu. Bütün bu mifoloji sistem – «Şinto», yaxud 
şintoizm adını almışdı. «şintoizm» sözü hərfən «allahların yolu» 
mənasını verir. Bu yol yalnız allahların yolu deyil, həm də 
insanların yoludur. Buna görə də əgər qədim yaponların 
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mədəniyyətini mifoloji mədəniyyət adlandırsaq, onda təbii olaraq 
bu mədəniyyəti həm də şintoizm mədəniyyəti adlandırmaq da 
düzgün olardı, Şinto-bütöv bir epoxanın simvolu idi.  

Şintoistlərin fikrincə, allahlar bütün təbiətdə mövcuddurlar 
və ya onlar təbiətin hər hansı bir predmetinə də çevrilə bilər. 
Məsələn, allahlar, güzgüyə, taxtaya, qılınca, allah fiquruna çevrilə 
bilər. Buna görə də yaponlar bütün təbiəti müqəddəs hesab edirlər. 
Guya təbiətin predmetləri allahların bədənlərinin bir hissəsini təşkil 
edir. Şintoistlərin etiqadına görə əcdadların ruhu müxtəlif 
predmetlərə çevrilə bilər. Şintoistlər üçün əsas məqsədi öz 
əcdadlarının arzularını həyata keçirməkdi. Şintoistlər belə hesab 
edirlər ki, «Xilas olma azadlıq yolu, o biri dünyada yox, məhz bu 
dünyadadır». Bunun üçün də ibadət və mərasimlərin keçirilməsi 
vacibdir. 

Yaponların ilk poetik yaradıcılığı möhkəm şəkildə mifoloji 
təsəvvürlərlə bağladır, xüsusən də Şintoizmlə. Məsələn, belə bir 
misal gətirək: yaponlarda gözəllik anlayışı dörd meyarla şərtlənir. 
Bunlar da dörd anlayışlı bağlıdır. Bu anlayışlardan üçü Şintoizmlə 
bağlıdır (sabi, vabi, Şibuy). Bir anlayış isə (Yugen) buddizmlə 
bağlıdır.  

Birinci anlayış (sabi) – yapon dilində «pas», «paslı» 
deməkdir. Sabi prinsipinə görə gözəllik – təbiilik deməkdir, öz 
ilkinliyini saxlayan predmet ən gözəl predmetdir. Hələ onun 
köhnəlik pası süni şəkildə silinməmişdir, bu pasın altında həmin 
predmetin ilkinliyi gizlənir, bu pasın altında qədim dövrlərin izləri 
allahların yaratdığı kimi dəyişməmiş qalmışdır. İiknci anlayış 
«vabi» adlanır, bu anlayış da təxminən sabinin daşıdığı mənanı 
verir. Bu - adi əşyaların gözəlliyidir, sadəliyin gözəlliyidir. 
Yaponlar istənilən predmetdə gözəllik tapa bilirlər və yaponlar təbii, 
sadə gözəlliyi qiymətləndirməyi bacarırlar. Dövrlər dəyişdi 
yaponlar bu iki anlayışı birləşdirərək onları sabi-vabi kimi bir 
vəhdətdə götürdülər, sonralar isə bu anlayışlar «Şibuy» şəklində 
işləndi. «Şibuy» sözü hərfən «turş, turşasayaq» kimi başa düşülür. 
Deməli, yenə də bu anlayış süni şirinlikdən qorumaq mənasına 
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gəlir. «Şibuy» - bu gözəllik, sadəlik, təbiilik simvoludur. Yaponlar 
hər hansı bir predmeti qiymətləndirərkən həmin predmetin 
utilitarlığını (faydalılığını) nəzərdə tutur. Onlar ancaq məzmuna, 
mahiyyətə xüsusi əhəmiyyət verirlər. Vabi, Sabi və Şibuy adlanın 
anlayışlar predmetlərə inamları, onların canlı təbitə malik olmasına 
inamları meydana gəlir, yəni bui nam Şintoizmdən irəli gəlir.  

Yaponların gözəllik haqqında dördüncü anlayışı 
«yugen»dir. Bu anlayış Buddizmlə bağlıdır. Bu sözün hərfi mənası 
işarəsi «axıra qədər deməmək»dir. Budda təliminə görə dünyada hər 
şey müvəqqətidir, əbədi olan heç nə yoxdur. Bu etiqad və inam 
özünü incəsənətdə də göstərir. Yaponlar bu müvəqqəti 
poetikləşdirirlər. Buddizm təliminə görə, xüsusən də Buddizmin 
Zen təriqətinə görə Buddanın mənası o qədər dərindir ki, onu axıra 
qədər dərk etmək mümkün deyil. Buddanı ağıl vasitəsilə yox, ürək 
vasitəsilə dərk etmək olar. Zen təriqəti öyrədir ki, kamillik ideyası 
əbədilik anlayışı ilə bir yerə sığışa bilməz. İncəsənət əbədiliyi təsvir 
etməkdən uzaq olmalıdır. Buna görə də bir çox yapon şeirlərində 
söz axıracan deyilmir. Şair ancaq işarə verməklə məhdudlaşır. O, 
ancaq söz vasitəsilə mənzərə yaradır, lakin bu predmet haqqında 
mühakimə oxucunun öz öhdəsinə buraxılır. Əslində, bu mənada 
buddizm fəlsəfəsində dialektika ünsürləri görünür: Axı hər hansı bir 
predmet bizim gördüyümüz müşahidə etdiyimiz şəkildə qalmır, o, 
müxtəlif metamarfazaya uğrayır: yarpaq əvvəlcə tumurcuq şəklində, 
sonra yaşıl rəngdə, sonra saralmış şəkildə, daha sonra da xəzəl və 
qaralmış şəkillərdə olur, ona görə də predmetin ilk görünüşü əbədi 
qalmır, bu fəlsəfədə əbədi olmayanın əbədiliyi, yəni bir əlamətin 
müxtəlif şəkildə əbədi olaraq dəyişilməsi prosesinə bir fəlsəfi işarə 
vardır. Şair predmet haqqında bir işarə verir və sonra arada bir 
boşluq qoyur, bu boşluğu doldurmaq oxucunun öz öhdəsinə 
buraxılır – oxucunun düşüncələrinin öhdəsinə! Məsələn, rəssam 
çəkdiyi tabloda qəsdən boş yer qoyur və hər bir tamaşaçı bu 
boşluğu dolduraraq, öz təsəvvürlərinə uyğun bir mənzərəni 
tamamlayır, yugen prinsipinə görə hər bir predmetin gözəlliyi 
predmetin öz daxilində gizlənir, onu axıra qədər təsvir etmək 
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mümkün deyil, məsələn, yaponlarda «Hokkü (Hayka)» adlanan şeir 
forması var. Bu şeir yalnız bir obrazdan ibarətdir. Şair mənzərəni 
təcəssüm etdirir və oxucunun fantaziyasına təkan verir. 

VIII əsrdə (759-cu ildə) Yapon ədəbiyyatında «Manyoşu» 
adlı antologiya buraxılır, daha doğrusu yaradılır. «Manyoşu» - «On 
min yarpaq»; yaxud «Gül çələngi» deməkdir, yəni bu abidədə çox 
və müxtəlif şeirlər vardır. Bu antologiya yapon ədəbiyyatının ilk 
nümunələrindən hesab olunur. Bu antologiyaya 4500-ə qədər 
folklor və müəllif nümunələri toplanmışdır. (bunlardan 500-i 
müəllif şeirləridir) Bu abidə toplanan bədii nümunələr isə müxtəlif 
janrlarda və məzmunda yazılan əsərlərdir. Bu antologiyanın 
görkəmli nümayəndələri isə bunlardır: Hitamaro (VII-VIII əsr), 
Okura (VII-VIII əsrlər) və Yakomaçi (VIII əsr). Müəllifi olan 
poeziyada Tanka janrı üstünlük təşkil edir. Bu janr özünün aforistik 
düşüncələri ilə fərqlənir. Tankalar 5 misradan ibarətdir və 31 
hecadır, yəni bütün misralardakı hecaların sayı 31-dir. Məsələn, 
birinci misrada 5 (beş) heca, ikincidə 7 (yeddi), üçüncüə yenə 5 
(beş), dördüncüdə yeddi (7) və nəhayət sonuncu – beşinci misrada 7 
(yeddi)  heca vardır. Bir nümunə gətiririk:  

Yakimo tatsu (5 heca)                       Buludlar qalxır yüksəyə 
İdzumo yar qaki (7 heca)           Dəstəylə yuxarı qalxır ev tək 
Tsuma qome ni (5 heca)                  Sanki mən sevgilim uçun 
Ya e qaki tsukuru(7 heca)                   Göylərə pillə qururam. 
                                                           Bu bina isə çox qatlıdır. 
(Ona deyək ki, yapon şeiri qafiyəli olmadığı üçün mən bu 

ənənəyə zidd gedə bilmədim, şeiri qafiyəsiz də tərcümə etdim.) 
(A.Bədəlzadə) 

«Manyoşunun» folklor hissəsi mərasim, zəhmət şeirlərindən 
ibarətdir. Yaponlar tayfa məişəti dövrünün mifologiyasını din kimi 
qəbul etmişdilər. Aristokratiya dövrünün mifologiyasını magiya 
kimi qiymətləndirirdilər və dövrə Buddizm və Okultizm kimi 
baxırdılar. Okultizm – magiyaya inam, şintoizm xalis milli yapon 
zəmini ilə bağlı olduğu üçün bir qədər sonra yaranmışdı və bu da əsl 
din kimi qəbul edilmişdi. Onu da qeyd edək ki, hərbi dvoryanlıq 
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dövründə (Samuraylar dövründə) bu din zahirən qəbul edilən din 
idi. Samurayların fikrincə Buddizm ifadəsi çətin olan bir din idi və 
onlar bu dininliyinə gedə bilmirdilər. 

Samurayların hökmranlıq dövrünü biz əxlaq təmizliyi, 
nikahın möhkəmliyi, möhkəm ailə və ümumi, sadə həm də 
mənzərəli həyat kimi müşahidə edirik. XVII-XIX əsrlərdə 
Takukava dövrü adlanan vaxtlarda eklektizm güclü idi. 
Mədəniyyətin bu dövrdə iki yaradıcı siması var idi: yuxarı 
cəmiyyətin adamları və aşağı cəmiyyətin nümayəndələri. Bu dövrdə 
mədəniyyətdə iki istiqamət var idi: bunlardan biri Çin 
mədəniyyətinin təsirində idi, o biri (cərəyan) istiqamət isə xalis 
yapon zəminində yaranan yaponofil istiqamətidir. Birinci istiqamət 
nümunəsi qeyri-konfuçilik prinsiplərinə yaxın idilər, o biri cərəyan 
isə Şintoizmi dirçəltmək istəyirdi. Bu cərəyanlar öz aralarında 
çəkişirdilər. Şintoizm yalnız XIX əsrin I yarısında üstünlük qazana 
bildi. 

Beləliklə, yapon ədəbiyyatı ilə tanış olarkən mütləq nəzərdə 
tutmaq lazımdır ki, bu ədəbiyyatın hər bir hadisəsi hansı mühitdə 
inkişaf etmişdir. Bu mühitdə ictimai iqtisadi və siyasi şərtləri də 
nəzərə almaq çox vacibdir. Yaponlar öz inkişaf tarixlərinin 
aşağıdakı mərhələlərini yaxşı bilirlər:  

I. Patriarxal tayfa mərhələsi (patriarxal monarxiya) 
II. Aristokratiya hegemonluğu mərhələsi (monarxiya təbəqəsi) 
III. Əvvəlcə hərbi, sonra da mülkədar – feodal dövləti dövrü. 
IV. Nəhayət, burjua cəmiyyəti imperiyası və sonrada 

konsutusiyalı monarxiya dövrü. 
Yapon ədəbiyyatında mərhələlərə görə dünyagörüşləri 
a) Birinci mərhələ (Nara dövrü) – mifologiya dövrü 
b) İkinci mərhələ (Heian dövrü) – estetik dünyagörüşü dövrü 
c) Üçüncü mərhələ (Kamakura dövrü) – Dini dünyagörüşü 
ç) Dördüncü mərhələ (Muromaçi dövrü) – Rasional 

dünyagörüşü 
d) Beşinci mərhələ (Edo dövrü) Avropa burjua ideologiyası 

analogiyası ilə bağlı spesifik problematizm dünyagörüşü. 
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ƏN QƏDİM DÖVRDƏN VIII ƏSRƏ QƏDƏR - NARA 
DÖVRÜNƏ QƏDƏR YAPON ƏDƏBİYYATI 

 
Biz yuxarıda yapon ədəbiyyatının mərhələlərini müəyyən 

aspektlərinə görə sistemləşdirmişdik. Lakin indi də bu mərhələlərin 
bəzi tipik xüsusiyyətləri başqa-başqa aspektlərdə aydınlaşdırmağı 
zəruri hesab edirik. Yaponiyada mədəniyyət və ədəbiyyatın birinci 
mərhələsi bizim eranın III əsrindən hesablansa da əslində bu 
inkişafın qeyri-müəyyən başlanğıc dövrü olmuşdur. I mərhələ 
ibtidai dövr hesab olunmalıdır, ikinci dövr III əsrdən VI əsrə qədər 
davam edir. Bu dövr Çin sivilizasiyasının ölkəyə daxil olması ilə 
şərtlənir, üçüncü dövrü VI-VII əsrləri əhatə edir. Bu dövr artıq 
buddizmin qəbul edilməsi dövrüdür., dördüncü dövr bütün VIII əsri 
əhatə edir. Bu mərhələ artıq Nara epoxasıdır. İbtidai dövr hər 
şeydən əvvəl bir əlamətlə fərqlənir: bu dövr ərzində yaponlar hələ 
yazı mədəniyyətinə sahib olmasa da güman edirlər ki, guya Çin 
yazısına qədər yaponların öz yazı işarələri olub və bu yazı Şindoi-
Moci («Allahlar dövrünün yazıları») adlanırmış. Əslində isə bu 
güman heç bir bünövrəyə əsaslanmır. Təbiidir ki, o zaman yapon-
ların ədəbiyyatı da ola bilməzdi. Biz yalnız həmin dövrə aid olan 
primitiv folklor nümunələri və mifologiya barədə danışa bilərək, 
əvvəlcə allahlar haqqında əfsanələr yaranmışdı. Bizim eranın ilk 
illərində Yaponiyada mahnı poetik folklor yaradıcılığı var idi.  

Həmin dövrdə yazılı olan bütün məlumatları ədəbiyyat 
hesab olunurdu. Tarixi xronikalarda hansısa bir Koreyalı Vani IV 
əsrdə yaponları yazı ilə tanış etmişdi. Lakin belə bir ədəbi fakt da 
vardır ki, VI əsrdə (552-ci ildən) Koreyanın hakimi bir çox 
hədiyyələrlə bərabər Buddanın şəklini (təsvirini) də Yaponiyaya 
göndərmişdi. 

Bizə gəlib çatan yazıya qədər ki, dövrə aid ilk mətn 
salnamə-mifologiya xarakteri daşıyan qaydalar məcmusu olan 
«Kociki» abidəsidir. Deməli, yapon mədəniyyətinin ilk nümunəsi – 
«Kociki»dir. Bu məsələni Ono Yasumari tərtib etmişdi. Bu 
salnaməni Yaponiyanın Bibliyası adlandırırlar. Ən qədim zamanlar-
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dan VIII əsrə qədər olan dövrü mifologiya mərhələsi, yaxud da 
Şinto dövrü adlandırmaq olar. Şintonu dərk etmək üçün iki 
kateqoriya yazılı mənbə vardır. Onlardan biri «mərasim kodeksi» 
(Enqi-Şiqi) adlanır. Bu kodeksi Enqinin hakimiyyəti dövrünə aid 
edirlər (901-923). Lakin bu kodeksə qədər yaponlara üç qədim 
komanda tanış idi: a) «Kociki («Qədim əməllər haqqında») b) 
«Nihonqi – «Yapon anaları» və c) «Kuciki» («Ötən işlər 
haqqında»). Bu üç kitab yapon yazı mədəniyyətinin və ilkin kitab 
mədəniyyətinin nümunələri hesab olunur. 

Nara dövrü (710-794). «Kociki» (qədim əməllər haqqında 
qeydlər. Nara dövrü Yaponiyada eyni adlı şəhərin paytaxtı olduğu 
dövrə aiddir. VIII əsdə, yəni 712-ci ildə yapon dilində «Kodziki» 
adlanan bir salnamə yaranır. Bu salnaməni Yasunari tərtib etmişdi. 
Orada göstərilir ki, qanlı çəkişmələrdən sonra taxta Temmu çıxdı. 
Bu müharibə «Kociki» salnaməsinin yaranmasına səbəb oldu. 
«Kociki»nin əsas ideyası hakim sülalənin qanuni olmasını və 
onların ilahi mənşədən olmasını təsdiq etməkdir. «Kociki»nin 
mifoloji hissəsi bədii təfəkkürün ən qədim mərhələsini təşkil edir. 
Burada yaponların təbiətin canlı olması haqqında təsəvvürləri əks 
etdirilir. Bu təsəvvürləri Şintoizm təbliğ edir. Müqəddimə, yəni 
Yasunarinin şərhləri 5 (beş) bölmədən ibarətdir. 

«Kociki» Nara dövrünün məhsuludur. Nara bir vaxt 
Yaponiyanın paytaxtı olub (712-ci ildə). Nara dövrü 710-cu ildən 
794-cu ilə qədər paytaxt olub. Nara dövrünün mədəniyyəti 710-cu 
ildən, 794-cu ilə qədər davam etmişdir. Paytaxtın Naradan Heiana 
köçürülməsinə qədər yapon tarixçiləri Nara dövrünü Yaponiyanın 
həyatında xüsusi era hesabdır. Bu dövrü Yaponiya mütəşəkkil 
Dövlət quruluşuna keçmişdir və bu dövlətdə möhkəm rejim 
yaranmışdı. Həmin dövrü Yapon mədəniyyəti kitaizmlə (Çin 
mədəniyyəti ünsürlərilə) zənginləşir. Nara epoxası qədim bir dövrün 
başa yetməsi dövrüdür. 

Yuxarıda deyildiyi kimi Nara dövrünün ən böyük ədəbi-
mədəni yazılı abidəsi «Kociki»dir. Bu kitaba giriş sözünü 
Yasumaro yazmış və onun əsas məzmununu aydınlaşdırmışdır. Bu 
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girişin, müqəddimənin birinci bölməsini Yasumaro belə şərh edir: 
O, birinci bölməni iki mövzuya həsr edir: a) Dünyanın inkişaf yolu 
Yasumara dünyanın həm kosmoqonik, həm də tarixi sxemin 
mifoloji aspektdən aydınlaşdırır və bu prosesi xaosdan başlayır. 
Sonra tədricən bu xaos qatılaşır və dünyanın yaranma prosesi gedir. 
Kosmoqonik prosesin birinci  adı – Göyün yerdən ayrılmasıdır. Bu 
proses üç ilahi qüvvənin müşayiəti ilə baş verir: a) Atenoromi b) 
Tokomi c) Kami. Bu üç ilahi varlıq dünyanın ilk yaranma 
mərhələsidir, sonra başqa ilahi qüvvələr fəaliyyətə başlayır. Bu 
allahların biri İzanaqi, o birisi isə İzanamidir. Onlar bütün varlığın 
ilk yaradıcılarıdır. Onlar həm də dünyada olan hər şeyin 
yaradıcılarıdır və hər şeydən əvvəl bizim Adalar ölkəsini – 
Yaponiyanı yaradıb. Bu mifologiya həm də esxotoloji ruhla 
zəngindir. Esxotologiya -  «Dünyanın sonu» haqqında əfsanə, 
etologiya isə – dünyanın yaranması haqqında mifdir. «Kociki»də 
«Zülmət ölkəsi» adlı utopik bir ölkədən danışılır. Güya insan 
öləndən sonra bütün ruhlar həmin ölkəyə yığılır. «Kociki»də 
İzanaqinin arvadı İdzanami haqqında  da danışılır və deyilir ki, bu 
ilahi zülmətdə gizlənir və onun əri allah İzanaqi onun yanına 
getməyə can atır. Sonra İzanaqi təzədən işıqlı dünyaya qayıdır. 
İzanaqi dəstəmaz alarkən sonra onun vücudundan çoxlu sayda ilahi 
ruhlar yaranır və onların içərisində də üç yeni allah var: a) İşıqlı 
ilahə Ameterasu (Günəş) b) Gecə Ay allah Sukiyomi və c) Su 
stixiyası və Tufan allahı – Susanoo. «Kociki»də Yaponiyanın 
yaranması haqqındada danışılır: İzanami və İdzanami Göyü və Yeri 
bir-birindən ayırır və onlar qövsi-quzeh vasitəsilə Yerə  enəndə 
özlərinin nəhəng nizələrini var gücləri ilə su burulğanına elə 
çırpırlar ki, bu zaman İzanaqinin nizəsindən qopan damcılar tökülür 
və bu damcılardan da yapon adaları yaranır. Beləliklə, bütün 
kosmoqonik proses bu kitabda bütün ardıcıllığı ilə təsvir olunur. İlk 
xaos kainatın dünyanın ilk bünövrəsidir: Göylə Yerin bir-birindən 
ayrılması kişi və qadın başlanğıcının meydana gəlməsi ən yüksəkdə 
olan ilahi varlığın yaranması iki ardıcıl etap kimi təsvir edilir. 
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Beləliklə, bizi əhatə edən varlığın, materiyanın mifoloji təsviri tam 
ardıcıllığı ilə verilir. 

«Kociki»nin birinci bölməsinin ikinci yarısı kosmoqonik 
mifin tamamlayıcı hissəsinə həsr edilib. Burada yaranmış dünyanın 
konkret inkişafı haqqında danışılır…yuxarı ilahilərdən tutmuş kiçik 
allahlara qədər, səbəbkar allahlardan, yaradıcı allahlara qədər, 
kosmoqonik allahlardan – mədəniyyət allahlarına qədər, mədəniyyət 
allahlarından, sadə adamlara, qəhrəmanlara qədər – bunların hamısı 
haqqında bu kitabda bəhs edilir. Beləliklə, kosmoqoniya tarixə 
çevrilir, Allahlar qəhrəmanlarla əvəz olunur. 

Yasumaro üç cür mifdən danışır. Birinci mif dairəsi iki ilahi 
varlıq çərçivəsində cəmləşir – Amatarası və Susanoo. Onlar günəş 
və tufan ilahiləridir. Qəzəbli Susanoo öz işıqlı bacısını dilxor edir, 
müvəqqəti olaraq uğur qazanır, lakin sonra Göylərdən qovulur. 
Daha sonra Yasurına Susanoonun sonrakı taleyi haqqında düşünür: 
onun qəhrəmanlığı, səkkiz başlı ilana qələbə çalması haqqında 
düşünür. Axırda Yasumaro azacıqda olsa bütün baş verən prosesləri 
sanki ümumiləşdirir: Bütün dünyanı bürüyən Göy və Yer ruhlarını 
sadalayır. Bundan sonra Yasumaro ikinci qrup miflərə keçir. 
Dünyanın yaranması haqqında, səkkiz böyük adanın, yəni 
Yaponiyanın yaranması haqqında miflərdən danışır, ikinci qrup 
miflərin mərkəzi fiqurları haqqında danışılır və iki ilahi varlıq 
barədə sözünü davam etdirir: 1)səma allahı – Takomita-dzuti və 2) 
yer allahı – O-kuni-pusi haqqında. 

Birinci allah elçi rolunda özünü göstərir. Bu Amatarasudur. 
İkinci allah isə – ilahi varlıqların başçısı rolunda izhar olunur və 
özünü bütün dünyanın əsas məhvəri kimi təqdim edir. Amatarasu öz 
nümayəndəsini – canisini yeni idarə etmək üçün göndərir. 
Amatarasu əvvəlcə öz varis oğlunu yerə göndərmək istəyir, amma 
oğlu Göydəki yerini dəyişmək istəmir və nəhayət Amatarasu 
özünün ən etibarlı elçisini Taka-Mika-Dzumini göndərir. O, yerə 
enir və yerdə Yer allahı ilə görüşür və onu (Yer allahını) inandırır 
ki, Göyə tabe olması çox vacibdir. 
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Bütün bunlardan sonra Yasumaro qeyd edir ki, Amatarasu 
Allahların şurasını təşkil edir və allahlara tapşırır ki, Dünyanı 
mükəmməl yaratmaq üçün məşvərətə yığışsınlar. Amatarasu belə 
qərara gəlir ki, dünyanı çox etibarlı allaha tapşırmaq lazımdır və son 
qərarı belə olur ki, öz oğlunu Yerə göndərsin. Onun oğlu yerə enir. 
O, burada (yəni Yerdə) nikaha girir və yerdə bir oğul qazanır. 
Amatarasu öz nəvəsinə (Niniqiyə) yeri, daha doğrusu Yaponiyanı 
bağışlayır və öz nəvəsinə Göylərin canişinliyini də etibar edir, yerdə 
isə onu hakimiyyət verərək, birdəfəlik onu yerə təhkim edir. Onun 
ayaqları ilk dəfə Kyu-şyu adasına toxunur. Yaponiyada Amatara-
sunun nəvəsinin yerə enməsini sonralar da Yaponiya tarixinin 
başlanğıcı kimi təntənəli surətdə qeyd edirlər: Yaponların inamına 
görə, guya sonrakı nəsillərin hamısı bu nəvədən – Niniqidən 
törəyiblər və guya Yaponların gələcək nəsillərinin də əsas nüvəsi 
Niniqidir (nəvə). 

Bundan sonra Yasumaro sonrakı hadisələrə toxunur: O, 
Niniqinin (Amatarasunun nəvəsinin) nəsillərinin Yaponiyaya geniş 
surətdə yayılmasından danışır. «Kociki»nin sonrakı dövrlərinin 
(tsiklərinin) mifik qəhrəmanları kimi Kamu-Yamato çıxış edir və o, 
Yamatonu (yəni Yaponiyanı) zəbt edir. Əsərdə Naqasuna ona qarşı 
qoyulur. O, döyüşkən qəbilələrin başçısıdır (Hondo adasındakı 
qəbilələrin). Burada söhbət Yaponiyanın artıq Yer imperatoru 
haqqında sonralar Dzimmu adlanan hökmdardan gedir. Çox ciddi-
cəhddən sonra Kamu Uamato Yamato ölkəsini fəth edir və Kaşivora 
adlı kənddə öz hakimiyyətini bərqərar edir. 

Bundan sonra bu imperator Yamato özündən sonra gələn 
imperatorların bünövrə daşını qoyur. Tarixi ənənəyə uyğun olaraq 
Kamunun 122-ci törəməsi indi Yaponiyada imperator taxtında olan 
adamdır. Niniqinin Göydən Yerə enməsi ilə necə deyərlər, artıq Yer 
hakimiyyəti, Yer dövlətləri yaranır, daha doğrusu real «İnsan 
hakimiyyəti meydana gəlir». Əsərdə ilk hadisənin tarixi verilmir. 
Artıq ikinci hadisənin (söhbət yerdəki hakimiyyətdən gedir) bizim 
eradan qabaq 660-cı ildə baş verdiyi göstərilir. Beləliklə, Yasumaro 
miflərin üç qrupunu, dövrəsini göstərir ki, bunlarında hər üçü əsas 
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mövzuya aiddir. Belə ki, ilk mif qrupu (tsikli) Göylərdə hakimiyyət 
üstündə gedən mübarizəni – yəni Amatarosu ilə Susanoo arasında 
gedən mübarizəni, ikinci tsikldə (dövrdə) artıq bu mübarizənin 
yerdə necə baş verdiyini təsvir edir: iki qəhrəman arasında – iki 
düşmən arasında – Take-Muki-Dzumi və O-kuni-nusi arasında 
gedən mübarizəni təsvir edir. Üçüncü qrup miflər isə artıq yerdə baş 
verən (hakimiyyət üstündə) mübarizəni təsvir edir: yəni Kamu-
Yamu ilə Naqasunı arasında gedən mübarizəni. Bunlar da ki, kvazi-
tarixi, hadisələridir, yəni yalançı tarixdir. Yasumaro Yaponiyada 
olan dörd monarxı xatırlayır. O, birinci monarx kimi Sudzinini 
göstərir (e.ə.96-29-cu il) Sudzi o, üç müqəddəs reralinini qorunması 
üçün ibadətxana yaradır. Reqali-monarx hakimiyyətinin zahiri 
nişanları deməkdir. Bu insanlar isə qədim Yaponiyada – güzgü, 
qılınc və yaşmadan ibarət idi. (Yaşma-Xırda dənli dağsuxurlarının 
ümumi adı) Sudzin eyni zamanda yapon milli kultunun yaradıcı 
simasında təqdim edilir. İkinci monarx kimi Hintonu (313-399) 
xatırlanır. O, rəhmdil monarx kimi təsvir olunur. Üçüncü monarx 
isə Seymudur. Burada xronoloji sıra pozulur. Burada Seymunun 
çarlığı 131-191-ci illərə aid edilir. Seymu – öz sərhədləri müəyyən 
olan dövlət yaradır. Dövlət Kansleri (katibinin dövlət dəftərxana 
rəisinin) vəzifəsinin yaradılmasını da ona istinad edirlər. Dördüncü 
monarx isə Unkya (412-453) hesab olunur. O, tayfa quruluşunu 
qaydaya salır. O, öz xalqını ayrı-ayrı nəsillərə bölür (Udzi). 
Yasumaro özünün lakonik yığcam formulları ilə Yapon xalqının 
inkişafının həqiqi mərhələlərini göstərə bilir. Bütün bunlar isə 
patriarxal dövrün mənzərələri deməkdir. 
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Yasumaronun «Kociki»yə yazdığı müqəddimənin 
 II-III-IV-V bölmələri haqqında 

 
«Kociki» müqəddiməsinin ikinci bölməsi bütünlüklə iki 

hissəyə bölünür. I hissədə Temmu hakimiyyətinin özü, ikinci 
hissədə isə onun şöhrətlənməsi haqqında bəhs edir. I hissədə 
Yasumaro öz qəhrəmanının xasiyyətnaməsini verir. Burada 
Yasumaro öz qəhrəmanının taleyində hansı dəyişikliklərin baş 
verməsini təsvir edir. Temmunun taxtı qısa bir vaxta qədər şahzadə 
Otamanın əlinə keçir, lakin Temmu özünün bütün qüvvəsini 
cəmləşdirir və yenə taxtı-tacı özünə qaytarır. Soma Yasumaro 
Temmunun tərənnümünə, tərifən keçir. Lakin o, öz qəhrəmanını 
tərənnüm etməyə başlayanda bütün terminologiyanı Çin tarixindən 
və fəlsəfəsindən götürür. Lakin onun Çin ritorikasına uymasına 
baxmayaraq o, yenə də təzədən öz doğma, milli qısqanclığına 
qayıdır. 

Yasumaronun «müqəddiməsi» Çin ahənginə, Çin qaydasına 
uyğunlaşdırılıb, yalnız Çin dilində deyil, həm də Çin poetikasının 
qaydaları əsasında yazılır. Bu müqəddimə ritorik nəsrin xüsusi 
ədəbi-stilistik janrında yazılır. «Müqəddimə»nin «üçüncü» bölməsi 
də iki hissəyə bölünüb. 

Birinci hissədə göstərilir ki, Temmu qədim nağılların 
toplanmasına necə başlamaq haqqında əmr verir. Temmu istəyirdi 
ki, bu yaradılacaq salnamənin əsasında, yəni «Kociki»nin əsasında 
onun çarlıq dövrünün, onun islahatçılıq fəaliyyətinin bütün detalları 
bu kitabda əks etdirilsin. Lakin bütün bunlara baxmayaraq bu 
salnamənin əsas mənbəyi şifahi ənənə ilə bağlıdır. (Aedlərin 
nağılları) (Aedlər – qədim Yunanıstanda xalq mahnısı, yaxud 
müxtəlif şairlərin, həm də özlərinin şeirlərin xüsusi pafosla oxuyan 
peşəkar adamlar, qiraətçilər) «Kociki»nin III bölməsinin ikinci 
hissəsində hansısa bir nağılçıdan danışılır ki, onunda adı Aredir. O 
zaman rəvayətlərin canlı mühafizəçiləri olan nağılçılar var idi. 
(şərqdə belə adamlara Ravi – yəni rəvayət danışan deyirdilər). 
Yaponiyada isə belə adamlara Kateribe deyirdilər. Onlar həm də 
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canlı tarixin ilk nümayəndələri idilər. Kateribelər (hekayəçilər) 
yapon xalq söz sənətinin istedadlı ifadəçiləri idilər. Onlar 
yaponların Aldləri idilər. Onlar yalnız nağılların məzmununu 
danışan əzbərçilər deyildilər, həm də söz sənəti materiallarının 
mühafizəçiləri idilər, daha doğrusu qədim yapon dili leksikasının 
qoruyucuları idilər. Are haqqında Yasumaro belə danışır: Areni 
qədim yunan şairi Homerlə müqayisə etmək olar, lakin Arenin 
Homerdən fərqi də vardır. Are Homer kimi məşhur poemalar 
müəllifi deyildi. O, Samo şairi idi, o elə bir real şəxsiyyətdir ki, hər 
eşitdiklərini və oxuduqlarını yaddaşına həkk eləyib. Yasumaro 
Arenin obrazını mübaliğəli şəkildə təsvir edir: Arenin güclü yaddaşı 
var imiş. Platon belə deyirdi ki, yazının hələ meydana gəlməsindən 
qabaq insanların yaddaşı son dərəcə güclü idi. «Kociki» 
müqəddiməsinin 4-cü bölməsi Yasumaronun Kociki üzərində necə 
həssaslıqla işlənməsi barədə danışılır: Yasumaro özündən qabaq 
deyilənləri sanki tamamlayır, onları daha gözəl şəkildə ifadə edirdi. 
«Kodzaki» üzərində belə həssaslıqla iş aparmaq necə deyərlər, onun 
belə «cilalanması» imperatriçə (qadın imperator) Temmenin vaxtına 
düşür (707-715). Bu bölmənin özü də iki hissədən ibarət olaraq 
tərtib edilmişdir. Birinci hissə imperatriçanın mədhindən ibarətdir 
və onun hakimiyyət dövrü bütün təfsilatı ilə nəql edilir. İkinci hissə 
isə artıq «Kodziki»nin başa çatdırılması prosesi təsvir edilir. 

Beşinci və sonuncu bölmə Yasumaronun müqəddiməsi artıq 
Yasumaronun gördüyü işlərin təfərrüatlarını ümumiləşdirir. Müəllif 
burada üç mətləbə toxunur: O, əvvəla istifadə etdiyi dil haqqında 
danışır, sonra isə öz gördüyü işinin xarakterindən bəhs edir, üçüncü 
hissədə isə öz işinin ümumi məzmunundan və planından danışır. 

«Kociki» abidəsi VI-IV əsrdən qabaq yazılıb. Bu elə bir 
dövr idi ki, hələ Yaponiyada yazı nümunəsi yox idi. Yapon 
ədəbiyyatı var idisə də, hələ bu ədəbiyyat Çin heroqlifləri ilə 
yazılırdı. Yasumaro özünü təvazökarcasına sadəcə olaraq 
kommentator – yəni şərhçi adlandırır, həqiqətdə isə Yasumaro bu 
ədəbi abidəyə müəyyən dərəcədə yaradıcı surətdə yanaşmışdır. 
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«Kociki» yalnız Şintoizmin müqəddəs kitabı deyil, həm də 
bütünlüklə yapon xalqının kitabıdır. Bu kitab yalnız tarixi 
mənbələrin birinci dərəcəli əhəmiyyəti olan nümunəsi deyil, o, həm 
də bütün məzmunu və quruluşu etibarilə yapon tarixinin bünövrə 
daşıdı. 

«Kociki» yalnız milli eposun, mifoloji nağılların və qerman 
saqalarının böyük nümunələrinə bənzəyən abidə deyil. “Kociki” 
özünəməxsus, hər bir xalqın ürəyinə yatan, estetik zövqünü oxşayan 
bir kitabdır. Hər bir yaponiyalının fəxrlə oxuduğu abidədir. Bu 
kitabda yapon milli ruhuna məxsus olan hər şey vardıR.  «Kociki» - 
yalnız yapon mifologiyasına düşən açar deyil, həm də Yaponiyanın 
özü üçün, yaponlar üçün bir çox tarixi mətləbləri başa düşməkçin 
açardı. «Kociki» vasitəsilə həm də allahlar dövrünü, Temmu 
epoxasını dərk etmək üçün qiymətlidir. Onun vasitəsilə biz əsil 
Yaponiyaya yaxınlaşırıq. 

Yapon professoru Qədim Yaponiyanın tarixi oçerkini yazan 
Uqaraşi yazır: «Qədim ədəbiyyatları oxuyarkən insan həmişə öz 
uşaqlığını xatırlayır». Çünki uşaqların sözləri sadədir, onların 
düşüncələri kimi sadədir, onlarda xüsusi düşünülmüş ideya yoxdur, 
mühakimə yoxdur, ayrıca işarə, məqsədlə deyilən söz yoxdur, 
bəzək-düzək yoxdur. Lakin onların sözündə səmimilik var, 
sadəlövhlük var. Qədim ədəbiyyatın özü də belədir: onun gözəlliyi 
bu sadəlikdə və təbiilikdədir. «Nə ilə dünyaya gəlmisənsə, eləcə də 
bu dünyadan gedəcəksən. Sən bir toxum kimisən, uşaqlıqda necə 
əkilmisənsə, vaxt keçəndən sonra çiçək açacaqsan, sonra da meyvə 
gətirəcəksən. Eləcə də xalqın həyatında da tale belə olur. İstər 
ədəbiyyatda, istərsə də tarixi həyatda necə təkamül keçirirsənsə 
onda qədim dövr ədəbiyyatından nəsə bir şey olmalıdır. Bu 
ədəbiyyatda ilk belə elementləri tapmaq, ilk belə toxumları tapmaq 
insanda xüsusi hissiyyat yaradır. Qədim ədəbiyyatın layihəsini 
açmaq çox vacib məsələdir». 

Hər hansı bir şey köhləndikdə, onu öz köhnə, qədim halında 
qoruyub saxlamaq lazımdır, çünki bütün ötüb-keçən illər onun 
üstündə öz izini qoyacaqdır, bu predmetə xüsusi kolorit verir. Ona 
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cürbəcür adlar verirlər: «zamanın möhrü»; «ekzotika» və s. Bu 
köhnəlik və qədimlik nişanələri ömür keçirmiş bir insanın 
saçlarındakı çallığı,  qayalardakı mamırları xatırladır. Qədim 
ədəbiyyatın özü də belədir: bu ədəbiyyatın gözəlliyi də elə 
bundadır. Qədim zamanların sözlərində nə isə bir geniş miqyaslılıq 
var. Sonrakı dövrlərdə insanlar öz fikirlərini ifadə etmək üçün on 
minlərcə sözdən istifadə edirlər. Qədimdə isə insanların nitqində 
çox az söz vardı. Lakin onlar bu az sözlə dərin fikirlər ifadə edə 
bilirdilər. Bir tərəfdən bu fakt bəşəriyyətin uşaqlıq dövrünün 
nişanəsidir, dilin hələ kəmiyyətcə az inkişaf etmiş dövrü ilə 
bağlıdır, o biri tərəfdən əgər biz bu fakta ədəbiyyat nəzərilə baxsaq, 
onda bu qeyri-müəyyənlikdə sözlərin yığcamlığını görürük və az 
sözlərdə fikir və düşüncə üçün böyük, geniş üfüqlər görünür. Qədim 
ədəbiyyatın könül açan Rayihəsi də elə onun sadəliyindədir. 

Yaponların qədimlik haqqında təsəvvürləri də belədir və 
kitabın əvvəlində dediyimiz kimi, yaponların estetik görüşlərində bu 
şərtlərə xüsusi bağlılıq vardır. «Əgər bir predmet öz qədimliyini 
qoruyub saxlayırsa deməli o gözəldir, təmizdir, qatışıqsızdır. 
Avropalıların və rusların işlətdikləri antik sözünün özü də bizim 
dilimizdə işlənən «əntiq», «əntic» sözlərindəndir və əntiq əşyaların 
qiyməti də çox-çox böyükdür. 

 
 

«Nihonqi», «Fudoki» və «Nihon reiki» adlı qanun namələr 
(məcəllələr) haqqında 

 
«Kociki» adlanan dini və əbədi abidənin tərtib edilməsindən 

cəmi səkkiz il sonra, yəni 720-ci ildə, ikinci bir salnamə meydana 
çıxdı, işıq üzü gördü. Bu kitab əslində mifoloji salnamə – qanun 
namə idi. Bu «Nihonqi» idi. Bu məcəllə şahzadə Tonerinin 
rəhbərliyi altında hazırlanmışdı. Bu kitab qədim Çin dilində 
yazılmışdı. Bu abidənin «Kodziqi»dən fərqləndirən formal cəhət 
ondan ibarətdir ki, burada fiksasiya üsulundan istifadə edilmişdir: 
yəni «Nihonqi» xronikası qədim çin ədəbi dilində bəzi fonetik 
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üslubları təqlid etmək yolu ilə yazılıb, lakin hər iki xronikanın 
yazılmasında məqsəd birdir: hökmranlıq edən sülalənin legitimliyi, 
yəni qanuniliyi. Lakin burada çar sülaləsinin adı çəkilmir. Burada 
yalnız allah Amatarasu yüksək dərəcəyə qaldırılırdı və belə inama 
işarə vurulurdu ki, bütün imperatorların və hakimlərin əsli-kökü 
ilahi mənşədəndir. Lakin Nihonqinin məzmunu zəngindir. Burada 
bu və ya başqa bir əsatirin bir neçə variantı verilir, hökmdarların 
əməllərindən geniş surətdə bəhs edilir. Onlar haqqında hekayət 697-
ci ilə qədər gedib çıxır. («Kociki»də hadisələr Suyxonun 
hakimiyyəti dövrünə qədər, yəni 628-ci ilə qədər davam edir) 
Buddizmlə bağlı olan nə varsa «Nihonqidə» öz əksini tapıb, 
«Kociki» isə Buddizm haqqında məlumat yoxdur, Yapon tarixçiləri 
«Nixonki»nin kompilyativ xarakterini göstərir. (Kompilyasiya – 
müxtəlif əsərlərdən istifadə edilən, yaradılan əsər, orijinal olmayan 
əsər) və eyni zamanda tarixçilər bu xronikanın yaranmasında yeddi 
mənbədən istifadə olunduğunu da qeyd edirlər. Bu mənbələr 
aşağıdakılardır: 1) hakim saray başçısı haqqında rəvayət hakimin 
adı, onu genealogiyası, onun haqqında ən mühüm rəvayətlər və s. 2) 
Başqa aristokratik dairələr haqqında birinci mənbədə deyilənlərə 
oxşar rəvayətlər 3) yerli, lokal hadisələr, rəvayətlər 4) hakim saray 
adaminen illik fəaliyyəti haqqında hekayətlər 5) bu və ya başqa 
hadisələr haqqında şəxsi mülahizələr 6) Budda məbədləri haqqında 
qeydlər və 7) Koreya və Çin xronikaları. 

Müqayisə edilən hər bir xronikada ilk hökmdarların 
xronologiyasında və hadisələrin təsvirində yarı əfsanəvi təsvir hiss 
olunur: məlumatların, informasiyaların təsvirində əsaslandırılmış 
faktlar yoxdur, xüsusən Suykonun hakimiyyət illərinin (628) 
təsvirində «Nihonqi xronikası Yaponiyada sülalələr haqqında 
gələcək salnamələrin əsasını, bünövrəsini təşkil edir. Onun mifoloji 
hissəsi ilə Şintoizmin yazılı kanonların sistemə salmaq üçün mühüm 
addımdır. 8-ci (VIII) əsrdən başlayaraq sarayda açıq qiraətlər 
keçirilirdi. Belə qiraət günlərində «Nihonqi»dən çox istifadə edilirdi 
və bu iş daimi xarakter daşıyırdı. 
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«Seku-nihonqi». VIII əsr yapon tarixinə aid bir mənbə kimi 
bu xronologiya mühüm əhəmiyyət daşıyır. Bu əsər «Nihonqidən» 
sonra yaranmış altı dövlət xronikasından ən əhəmiyyətlisi hesab 
edilir. Bu məcəllə Mamiti və Suqanovanın başçılığı altında 
yaranmışdı və 797-ci ildə başa çatmışdı. Əsər qədim Çin dilində 
yazılmışdı. Bu abidədə Şintoizmə geniş yer verili rvə onun verdiyi 
məlumatlar tarixi həqiqətə uyğun gəlir. 

VIII əsrin başqa bir qiymətli mənbələrindən biri də 
«Fudoki»dir. Bu mənbədə Dövlət hakimiyyətinin əhatə etdiyi bütün 
ərazilərin təsviri verilir: hər bir vilayət coğrafi xüsusiyyətlər, onların 
adları, faydalı qazıntıları, heyvanlar aləmi, bitkilər aləmi, yerli 
əsatirlər haqqında məlumat verilir. 

 
 

«Manyoşu» və onun məzmunu haqqında qısa məlumat 
 

«Manyoşu» - «Min bir yarpaq toplusu» deməkdir. (Yəni bu 
ədəbi abidədə rəngarəng mövzulu, rəngarəng şeirlər, nəğmələr, 
balladalar, tankalar, xokkular vardır.) 

«Nara» dövrü adlanan VIII əsr, ilk feodalizm epoxası yapon 
ədəbiyyatı tarixində ən parlaq səhifələrdən biri hesab edilir. Bu 
dövrdə ilk yazılı abidə olan «Manyoşu» meydana gəlir. Bu 
antologiyanın ləyaqəti bizə haq verir ki, Nara dövrünü Yapon 
ədəbiyyatının Sonrakı dövrləri üçün də bünövrə hesab edək. Məhz 
bu dövrdə poeziyanın milli ənənələri meydana çıxır, bu poeziyanın 
xüsusi keyfiyyətləri açıq-aydın görünür. «Nara» şəhərində 
saxlanılan tarixi sənədlər Yaponiyanın Çinlə mədəni əlaqələrini 
təsdiq edir, eyni zamanda Çin imperiyası da həmin dövrdə Ərəb 
xilafəti ilə, Hindistan, İran və başqa ölkələrlə canlı ticarət 
əlaqələrini möhkəmləndirirdi. VIII əsrdə Yaponiyada başda 
imperator duran mərkəzləşdirilmiş dövlət var idi. Bu dövrdə öz 
quruluş sisteminə görə Çin sayağı dövlət idi. 701-ci ildə qanuni 
«Fayxope» kodeksi meydana çıxdı, dövlət çinovniki hazırlamaq 
üçün xüsusi maarif təhsil sistemi yarandı. Çin ədəbiyyatının 
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öyrənilməsi və Buddizmin təbliği maaş sisteminə əsasını təşkil 
edirdi. Bu dövrdə artıq Çinin heroqlif yazı sistemi yaponlar 
tərəfindən mənimsənilmişdi. Çin yazısı əsasında xüsusi heca-
fonetik sistemli əlifba yaranmışdı ki, bu da «kana» adlanırdı. Onu 
da qeyd etmək lazımdır ki, Yaponiya ilə Koreya arasında da mədəni 
əlaqələr yaranmışdı ki, bu da yaponların həyat tərzinə xeyli təsir 
göstərmişdir. VIII əsr yaponlar üçün həm də intensiv sülh və əmin-
amanlıq dövrü idi, yəni xarici müharibələr onu narahat eləmirdi. 
Unutmaq olmaz ki, başqa ölkələrin mədəniyyətini mənimsəyən 
imperatorun özü də baş kahin sayılırdı və xalq tərəfindən Günəş 
ilahəsinin Yerdə nümayəndəsi hesab olunurdu və onun özü də dini-
maqik etiqaddan uzaq deyildi. Milli dini sistem olan və özündə 
təbiət qüvvələrini, Günəş kultunu, əcdadların kultunu ehtiva edən 
inam da imperatorun dünyagörüşündə möhkəm yer tuturdu. Başqa 
sözlə desək, yapon mədəniyyətini yalnız iqtibas olunmuş, 
başqalarından mənimsənilmiş, mədəniyyət hesab etmək olmaz. Bu 
dövrdə əzəmətli saraylar tikilir. Budda ehramları inşa olunur. 
Təmtəraqlı ziyafətlər və şənliklər, gəzintilər təşkil edilir, poetik 
yarışlar keçirilirdi. Bir sıra yapon alimləri Nara dövrünün yüksək 
mədəniyyətini, mərkəzlə məhdudlaşmış, lokal bir mədəniyyət hesab 
edirlər. Amma Nara dövrünün ziddiyyətləri yalnız bununla izah 
edilməməlidir. Məlum olduğu kimi Yaponiyanın 50 illik bir 
müddəti ölkəni irəli aparan inkişafı, sonralar xüsusən XX əsrdə 
kapitalist dövlətlərin qısqanclığına səbəb olmuş, onların 
Yaponiyaya qarşı iştahasını artırmış və Nara dövründən başlanıb 
gələn əmin-amanlıq üçün təhlükə yaranmışdı, bu o deməkdir ki, 
Yaponiyanın mədəni iqtisadi inkişafı yalnız paytaxt mədəniyyəti 
deyildi, bu inkişaf bütün dövrlərdə Yaponiyanı qabaqcıl ölkə kimi 
tanıtmışdı və Avropa mədəniyyətini geridə qoymuşdu. Belə güman 
etmək də olar ki, elə həmin dövrlərdə də Yaponiya qonşu ölkələrin 
mədəniyyətinə də biganə qalmamışdır. Bütün bu nailiyyətlər, 
ziddiyyətlər və irəliləyişlər öz əksini «Manyoşu»də tapmışdır. 

«Manyoşu»nin beş (5) əlyazmasının olduğunu qeyd edirlər. 
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1. Birinci ən qədim əlyazması – («Manyoşu»nun – Katsuraba 
Katsura məbədinə ) 

2. İkinci əlyazması – «Ranşiton-Manyoşu» (abidənin köçmək 
adı ilə belə adlanır) 

Qalan əlyazmalar, yəni üçüncü, dördüncü və beşinci 
əlyazmalar XII əsrə aiddir və 20 kitabdan ibarətdir və bu əlyazma 
«Tendzibon-Manyoşu» adlanır. Bu əlyazma Tendzi dövrünə aiddir. 
(1124-1125). Əlyazmaların ən tam nüsxəsi «Tenriyaxu-Kabon-
Manyoşu» adlanır. (qısaca: Temi-Kubok) Bu əlyazma Tenriyan 
dövründə (1184-cü ildə) yarandığına görə belə adlandırılmışdır. 
«Manyoşu»nun poeziyanın ilk nümunəsidir ki, bizə gəlib çatıb. Mətn 
üzərində ilk işarələnmə imperator Murakaminin əmrilə aparılmışdır. 
(Bu işarələnmə koten, yəni qədim işarələnmə adlanır) İkinci 
işarələnmə «Cüşten» (yəni növbəti) adlanır və XI-XII əsrlər aiddir. 
Fudzivara sarayının üç nümayəndəsi tərəfindən nişanlanmış – 
işarələnmişdir.Üçüncü işarələnməni «Şinten» adlandırırlar («yeni 
işarələnmə» deməkdir. Bui şi məşhur şərhçi monax Senqomu 
görmüşdür. 

1266-cı ildə abidə üzərində iş tam başa çatmışdır. 1643-cü ildə 
isə ədəbi almanax nəşr edilmişdir. Manyoşuya şərh yazan Keytyudur 
(1640-1701). O, ən etibarlı şərhçi sayılır. Onun əsərləri 31 kitabdan 
ibarətdir. 

Yeni dövrdə «Manyoşu»nun ən böyük bilicisi Sasani hesab 
olunur. O, 1924-cü ildə Tokio Universitetinin professoru olmuşdur. 
Nəhayət, 1936-cı ildə “Manyoşunun” ən mükəmməl nəşri başa yetir. 

İndiyə qədər bu abidənin adı barədə mübahisələr gedir. 
Senqakunun izahına görə bu adın mənası belədir – on min yarpağın 
toplusu. Bundan başqa izahlar olsa da, daha çox senkakunun şərhinə 
üstünlük verilmişdir. Beləliklə, iki fikir aydın olur: «Manyoşu» Nara 
dövründə tərtib edilmiş (753-cü il) lakin abidənin son nəğməsinin 
tarixi 759-cu il kimi göstərilir. Daha çox bu fikrə üstünlük verilir ki, bu 
antologiyanın əsas tərtibçisi Otomo Yakomaçidir (Başqa ehtimallar da 
var). 
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«Manyoşu»nun quruluşu və məzmunu haqqında 
 

Bəzi faktlar bizə belə hesab etməyə imkan verir ki, 
«Manyoşu»nun bir çox nəğmələri o vaxtın əyalət çinovnikləri 
tərəfindən toplanmışdır. Məlumdur ki, imperatriça Qemmenin əmrilə 
713-cü ildə  bütün əyalətlərin qubernatorları öz əyalətləri barədə 
yazılan məlumatları toplamalı idilər. Bunun nəticəsində də etnoqrafik 
və monoqrafik yazılar meydana çıxdı. Görünür elə o vaxtdan 
nəğmələrin də toplanılmasına başlanmışdır. Məlum olduğu kimi Çində 
qədim zamanlarda hökumət məmurlarına tapşırılırdı ki, xalq 
nəğmələrini toplasınlar ki, bu mahnılara əsasən xalqın əhval-
ruhiyyəsini, onun adət və ənənələri haqqında mühakimə yürütmək 
mümkün olsun. Görünür elə Yaponiyanın özündə də belə məcmuələr 
yaranırdı. Bu faktlar sübut edir ki, belə məcmuələrin yaranmasında, 
xalq poetik təfəkkürünün məhsulu olan nəğmələrin toplanmasında 
Yakomaçinin daha çox zəhməti olmuşdur, çünki abidədə onun 500-ə 
qədər nəğməsi toplanmışdır (daha doğrusu onun topladığı nəğmələr). 
«Manyoşu» də daha çox 655-759-cu illər arasında toplanmış nəğmələr 
üstünlük təşkil edir. Toplanan nəğmələr içərisində ilk nəğmə 
imperatriça Usanoximenin nəğməsidir (IV əsr), ən son nəğmə isə 
Yakomaçiyə aid nəğmədir (VIII əsr). 

Antologiyanın 20 kitabından VII-X-XIV kitablardakı nəğmələr 
anonim nəğmələrdir, onların arasında daha qədim nəğmələr də vardır. 
Abidənin tərtib edilməsi monoton deyil, xalq nəğmələrindən başqa 
nəğmələr də, müəllifi məlum olan nəğmələr də var. Nəğmələrin 
əksəriyyəti Qərb əyalətlərinə (Yamato əyalətlərinə) aid olan 
nəğmələrdir. Antologiyanın dövrləşdirilməsi belədir ki, məhşur 
şairlərlə daha çox üstünlük verilmişdir. Dövrləşdirmə belə olur.  

I dövr (VII əsrin sonuna qədər) primitiv nəğmələr dövrü.  
II dövr Hitomaro dövrü. 
III dövr (708-749) Akahito, Okura, Tabito dövrü. 
IV dövr (745-759) Otoma Yakumato dövrü. 
Tənqidçilər «Manyoşu»də iki üslub xüsusiyyətini 

fərqləndirirlər a) xalq şeiri üslübudur ki,  fərdi bəzək-düzəkdən 
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uzaqdır; b) ikinci üslub isə bütün başqa nəğmələrin üslubudur. (I 
üsluba daha çox anonim nəğmələr aiddir) Bu antologiya üçün bir çox 
şairlər qrupunun buraya daxil edilməsi səciyyəvidir, imperatorlardan 
başlayaraq sadə kəndlilərə qədər, hətta dilənçilərin, küçə qadınlarının 
da nəğmələri bu almanaxa salınmışdır ki, bütöv kütlənin dövran, 
dövlət haqqında rəyləri barədə mühakimə yürütmək mümkün olsun. 

 
 

«Manyoşu»nun əsas prinsipləri 
 

Bu almanaxda Manyoşünün poetik janrlarından ən çox diqqət 
yetirilən janrlar aşağıdakılardır: 

1) Teka və naqauta (hərfən «uzun nəğmə») Teyka nəğməsi 
özündə həm balladanı, həm poemanı, həm də elegiya və odaları 
cəmləşdirir. Bu nəğmələrdə stabil forma qeyri-sabitdir. Naqa üçün 
səciyyəvi olan xüsusiyyətlərdən biri də budur ki, onlarda xanka, yaxud 
kaesi-uto deyilən təkrar və nəqarətlər var. Burda da nəğmənin 
dinləyiciyə daha qabarıq çatdırılmasına kömək edir. Kaeşi-uto 
naqutanın əsas komponenti hesab olunur. Bizə çatan qədim 
qaraytalardan biri I-II və XIII kitablarda yerləşdirilmişdir. Onlardan bir 
nümunə:  

Dağdan uçub gələn soyuq küləklər,  
Əsir görünməyən sürətlə hərdən. 
Hər gecə yatmağa qoyarmı hicran? 
Ey mənim əzizim evdə nə qaldı: 
Qayğı da, həsrət də dolub qəlbinə. 

(Burda və axıra qədər tərcümələr A.Bədəlzadənindir) 
2) Tanka («Qısa nəğmə») – beş misralıq şeir. Daha sonralar 

geniş yayılmış və məşhurlaşmışdı və sevimli janra çevrilmişdi. 
Almanaxa daxil edilən belə nəğmələr yapon lirikasının ən kütləvi 
şeirlərindəndir və bunlar özündə həm lirik mahnılar, həm də 
epiqromları, madriqalları, orta əsr albanların, mərasim nəğmələrini 
ehtiva edir, rastuşka (meyxana tipli) və romanslar da buraya daxildir. 
(Madriqal – yarı aşiqanə, yarı zarafat ruhlu şeirlərdir. Tankalar 
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qafiyəsi olmayan, bütünlükdə 31 hecadan ibarət şeir formasıdır 
(bir yerdə bütün misralardakı hecaların sayı 31-dir və hecaların 
sayına görə misralar aşağıdakı kimi növbələşir: 5+7+5+7+7=31). 
Tankalar özünün poetik zərifliyi, incəliyi ilə fərqlənir. Məzmununa 
görə belə şeirlər hər şeydən əvvəl peyzaj və məhəbbət lirikasıdır, 
ayrılıq, kədər, həyatın faniliyi haqqında, incə saray poeziyası 
nümunələridir və onlarda əsas fikri əvvəlki 3 misrada verilir: sonrakı 
iki misrada isə əsasən fikir yekunlaşdırılır: 

İndi səndən ötrü, ey hökmdarım 
İdarə etməyə daha nə qaldı. 
İndi göylərimə hökm eləyim mən, 
Mənim nə gecəm var, nə də gündüzüm. (tərcümə 
A.Bədəlzadənin) 

(Qeyd: «Manyoşu» almanaxında olan şeirlərin rus dilinə 
tərcüməsi A.E.Qluskinandır: Bax: Manycesö: Qlavnaya redaksiya 
Vostoçnoy lit-rı. Moskva. 1971. st. 145) 

Sedako janrı. Bu janrda olan şeirlərin misra formaları öz 
hecalarının sayına və növbələşməsinə görə fərqlənir. Bunlar artıq 
səkkiz misralıq şeirlərdir və hecalar belə növbələşir. (5+7+7+5+7+7). 
Bu tipli şeirlər almanaxın VII kitabında toplanıb. Onlardan bir nümunə 

Yayın istisində, qalın kölgədə 
Yataq otağının bir guşəsində 
Nə paltar biçirsən özünçün, gülüm, 
Nə astar qoyarsan o paltara sən. 
Əgər mənimçün də tiksən beləcə,  
Keçən ildəkindən daha da çox tik. (tərcümə: A.Bədəlzadənin) 
(Qeyd: oxuculara bildirirəm ki, bu şeirləri bizim, yaxud başqa 

xalqların şeirləri ilə müqayisə etmək mümkün deyil, çünki bu şeirlər 
ancaq simvollardan ibarətdir) 

Öz tematikasına görə «Manyoşu»dəki şeirlər əsasən üç qrupa 
bölünür:  

a) Dzoka, yaxud kusa qusano uta – müxtəlif şeirləridir buraya 
sərgərdanlıq, ovçuluq, ziyafətlər, ayrılıq, qəmə-kədərə haqqında şeirlər 
və əfsanə xarakterli şeirlər daxildir.  
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b) İkinci qrup şeirlər. «Somon» adlanan şeirlər, quş səslərini 
təqlid edən şeirlər daxildir.  

c) Nəhayət üçüncü qrup şeirlər – ağılar, yaxud kanasımı-uta 
adlanan («kədərli şeirlər») daxildir. 

VIII kitabda, müxtəlif nəğmələrin arasında mondo adlı şeir 
nəğmələr sual-cavab şəklində olan şeirlərdir, III kitabda isə tatae-uta-
alleqoriya formasında olan şeirlər əsas yer tutur. Almanaxın I kitabında 
ancaq müxtəlif şeirlər verilib (16 naqatua və 468 tanka). Bu cildin 
müəllifi əsasən imperatorlardır, yaxud imperator sarayının üzvləridir, 
saray əyanlarıdır. I kitabın məzmunu əsas müxtəlif şəkilli nəğmələrdən 
ibarətdir ki, onlar da saray həyatını təsvir edir. II kitabda təqlid 
nəğmələri,yaxud şeirlə yazılmış məktublar və ağılar yerləşdirilib. (19 
naqayta və 131 tanka). Bunların müəllifləri imperatorlar və saray 
əyanlarıdır. III kitabda müxtəlif nəğmələr, alleqorik şeirlər və ağılar 
toplanıb (23 naqauta və 229 tanka). Burada ən istedadlı şairlərin 
şeirləri toplanıb. Məsələn, Akaxitonun şeirin IV kitabda bütünlüklə 
şeirlə yazılmış məktublar (epistolyar) şeirlər yığılıb. Burada 
Yakomaçinin şeirləridə vardır. V kitabda da müxtəlif nəğmələr və 
epistolyar şeirlər vardı. (7qanaitı və 121 tanka) Burada Okuranın 
məşhur poeması «Yoxsulların dialoqu» adlı əsəri yığılıb. VI kitabda 
müxtəlif nəğmələr yerləşdirilmişdi (27 naqauta, sedoka) (132 tanka), 
VII kitabda ağılardan ibarət şeirlər vardı (324 tanka, 26 sedoka). 
Onların arasında göyləri, Ayı, paltarları tərənnüm edən şeirlər toplanıb. 
VIII kitabda ilin fəsilləri haqqında şeirlər (6 naqauta, 236 tanka, 4 
sedoka) vardır. Onlar müxtəlif nəğmələr şəklində yazılır. Burada ən 
yaxşı şairlərin, o cümlədən Akaxitonun, Okuranın, Yakomaçi və 
başqalarının şeirləri torlanıb. IX kitabda yenə də müxtəlif şeirlər: 
təqlidi şeirlər, ağılar (22 naqauta, 125 tanka, 1 sedoka) vardır. Bu 
kitabda məşhur Sanhitomanonun da şeirləri toplanıb. Burada əfsanələr 
də vardır. Məsələn, Uraşima balıqçısı haqqında əfsanə verilib. Bundan 
başqa bu kitabda el gözəli Tekana haqqında əfsanə, Teamana adlı 
gözələ həsr olunmuş nağıl, iki gəncin bir qıza – Undi adlı qıza 
vurulması haqqında yenə bir əfsanə yerləşdirilib. X kitabda IX kitab 
tipində qurulub, burada təqvim şeirləri toplanıb və kitab müxtəlif 
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nəğmələrdən ibarətdir (3 naqauta, 532 tanka və 4 sedoka). XI kitabda 
anonim şeirlər toplanıb, burada daha çox folklor nümunələr var. XII 
kitabda müəllifsiz şeirlər toplanıb. XIII kitabda yenə müxtəlif şeirlər, 
nəğmələr, sual-cavab şəklində (deyişmə şəklində nəğmələr, dialoqlu 
şeirlər, alleqorik şeirlər, ağlaşmalar (ağılar) (60 naqauta, 60 tanka, 1 
sedoka) toplanıb. XIV kitabda şərq əyalətlərinin nəğmələri, Adzimo-
uta adlanan şeirlər yığılıb. XV kitabda xüsusi bölmə yoxdur, onun 
birinci hissəsi müxtəlif nəğmələrdən: epistolyar şeirlərdən, 
çinovniklərin səyahətləri haqqında şeirlər toplanıb. XVI kitabda iki 
bölmə vardır: rəvayətli nəğmələr və müxtəlif şeirlər (7 naqauta, 92 
tanka, 4 sedoka, 1 buso-nus e-ki). 

XVII-XX kitablarda lirik gündəliklər (Yakomaçinin) toplanıb. 
Bu gündəliklərin böyük qyiməti ondan ibarətdir ki, biz bu gündəlik-
lərdən onun yaradıcılığının bir çox xüsusiyyətlərini öyrənə bilirik. 

«Manyoşu»də demək olar ki, xalq nəğmələrinin bütün janrla-
rından nümunələr vardır: əmək və mərasim nəğmələri, təqvim şeirləri, 
lirik xalq nəğmələri və başqa şeirlər toplanıb. Yapon poeziyasında 
təqvim şeirlərindən xüsusi fərqləndirici cizgilər ondan ibarətdir ki, ilin 
fəsilləri və bu fəsillər haqqında lirik şeirlər, təbiət, quşlar, çiçəklər 
haqqında lirika üstünlük təşkil edir. 

«Manyoşu»dəki mərasim poeziyasında qadağa şeirləri müxtəlif 
otların, çiçəklərin adları, dağların adları çəkilir. Burada təsərrüfat, 
maqiya, falçılıq haqqında, sərhədçilər haqqında da xüsusi nəğmələr 
vardır. «Manyoşu»də demək olar ki, tarixi mahnılar yoxdur. Burada 
hekayə xarakterli yazılar – «Utamonoqatari» adlanır. Abidədə başqa 
xalqların nağılları ilə səsləşən əsərlər də vardır. Məsələn, Urasima 
adlanan əfsanədə bir balıqçı haqqında danışılır və orada deyilir ki, o, 
dəniz hökmdarının qızını sevir. O, dənizdə darıxdığı üçün quruya çıxır, 
çarın qızı ona bir sehrli mücrü bağışlayır və oğlandan xahiş edir ki, 
dənizə gedənə qədər açmasın. Oğlan evə gələrkən öz ata və anasını sağ 
görmür və başa düşdü ki, evlərindən çoxdandır ki, xəbəri yoxdur. O, 
keçmişi qaytarmaq istəyir və sevgilisinin ona bağışladığı mücrünü açır 
və dərhal o, qoca bir kişiyə çevrilir. Onun başı üstündəki bulud isə onu 
ölməzlik ölkəsinə çağırır. 
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O zaman Yaponiyada demək olar ki, hamı şeir yazırmış. 
«Manyoşu»də qısa nəğmələr və uzun nəğmələr vardır. Əgər nəğmələr 
5 hecalıdırsa, onlar qısa nəğmələr hesab olunur. Əgər şeirlər çox 
hecalıdırsa, bunlar, uzun nəğmələr adlanır. Deməli, bu şeirlərin 
əsasında hecalar növbələşir. 

Tankalar – xalq nəğmələri kimi səslənir. Yapon poeziyasının 
ən qədim növlərindən olan 5 misralıq şeirlərdir ki, bunlar da öz 
lakonikliyi ilə seçilir. «Manyoşu»də öz sayına görə tankalar birinci yeri 
tutur. XV əsrə qədər isə buşeir növü yeganə poeziya janrı hesab 
edilirdi. Sonrakı əsərlərdə sadə xalq deyimləri köhnəlmiş, vulqar 
şeirlər hesab edildi və birinci yerə söz jonqlyorluğu çıxır. XV-XVIII 
əsrlərdə başqa formalı şeirlər artıq tankaları sıxışdırır, yeni janrlar 
yaranır: əvvəlcə renqa adlanan şeir, sonra isə hokku janrı yaranır. 

XVIII əsrdə tanka janrını dirçəltmək cəhdləri olub. Amma bu 
cəhd yalnız Meydzi inqilabından sonra uğur qazandı. XIX əsrin 
sonundakı şairlər (həm də XX əsrin əvvəllərindəki şairlər) – Uosano 
Tekkan, Akuko, Tokasi tanka janrını dirçəltdilər. Bu zaman poeziyada 
şeirlərin tərkibində xalq deyimləri, məsəllər, çoxalmağa başladı və 
ölkədə poeziya turnirləri keçirildi. Saray ədəbiyyatında Odalar geniş 
yayılır, ağılar poeziyada yenə xüsusi yer tutur. Saray şairləri 
mədhiyyələr yazır, yeni salınan paytaxt şəhərləri tərənnüm edilir, öz 
şöhrətini itirmiş, paytaxt şəhərləri haqqında elegiyalar yazılır. Həmin 
dövrdə müəyyən bədii sistem yaranmışdı. Bu hadisə bir tərəfdən 
müəyyən mövzuların ədəbiyyata gəlməsinə səbəb oldu, kanonik 
obrazları yarandı. Yapon poeziyasında Enqo adlanan yeni poetik stil 
yaranır. Bu da assosiativ şeirlərin artmasına gətirib çıxarır. Yapon 
poeziyasında Makuro-kotovo adlı  poetik priyom yaranır. Bu üslubda 
yazılan şeirlərdən bir nümunə: 

Göyrüş ağacından düzələn kaman, 
Sanki bir fit çalıb – oxu buraxdı. 
Mən özüm az bilən bir adam kimi 
Bu oxu, gördüm xəyaltək. 
Ötüb-keçən oxun gözəlliyini 
Kədərlə-qüssəylə yaşadım ancaq. (tərcümə.A.Bədəlzadə) 
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Makura-kotovo daimi epitetda, daimi müqayisə formasında: 
Elə ki, dünyaya axşamlar düşür 
Gecələrin gözü qara tut kimi 
Orda, o dənizin dayazlığında 
Xişari ağacı nəğmə oxudu 
Görək bir ağacın nəğməsidir bu. (tərcümə:A.Bədəlzadə) 
O dövrün poetik priyomlarından biri kakətobadır. Bu 

omonimlərlə oyun şeirləridir. Formal cəhətdən bizim təcnislərdə 
olduğu kimi. Məsələn: Yapon dilində «Matsu» həm şam ağacı 
deməkdir, həm də gözləmək. Şeir bu omonim sözlərlə qurulur.  

Yapon şeirində eyhamlar, metafora və alleqoriya güclüdür. 
VIII əsrdə yaranan tarixi şərait, fərdi yaradıcılığın inkişafına xeyli 
təkan vermişdi. «Manyoşu» almanaxının ən məşhur şairləri bunlardır: 
1. Akaxito 2. Okura 3. Tabito 4. Yakomaçi 5. Hitomaro. Bunların 
içərisində ən çox şöhrət qazanan şairlər isə Hitomaro və Akahitodur. 
Onlar adətən Yapon poeziyasının dahiləri adlandırırlar. 

 
Hitomaro 

 
Yaponiyanın ilk böyük şairi Hitomaro VIII əsrin ikinci 

yarısında yaşamış, IX əsrin əvvəllərində vəfat etmişdir. Onun həyatı 
haqqında, demək olar ki, heç bir məlumat yoxdur. Yalnız bu məlumat 
var ki, o, sarayda kiçik bir vəzifədə olub və ömrünün son günlərini 
paytaxtdan uzaq olan bir kənddə keçirmişdir. Hitomaro özünün adaları 
və elegiyaları ilə məşhur olmuşdur. Naqauta janrının ən istedadlı ustası 
olmuşdur. Onun qısa nəğmələri xüsusilə sənətkarlıqla yazılıb. Saray 
şairi olan Hitomaro öz odalarında imperatorların şəxsi ləyaqətlərini 
yox, öz ölkəsinin böyüklüyünü və gözəlliklərini tərənnüm etmişdir. 
Şairin adalarında gözəlliyə məftunluq və dünyanın böyüklüyünə 
heyranlıq güclüdür. Onun kədərli ağıları qüssə ilə dolu düşüncələrdən 
ibarətdir, bu düşüncələr həyatın faniliyi haqqındadır. Onun təbiətə 
baxışlarında da bir vətəndaş kədəri vardır. Şairin nəğmələrində 
sevgidən doğan mənalı kədər var. Hitomaronun şeirlərində xalq 
poeziyasının yaradıcı təsiri vardır. Onun nəğmələri xalqın böyük 
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məhəbbətini qazanmışdı, çünki bu şeirlər onun dahi aləminin dərin 
ifadəsidir, onun obrazları çox təbiidir. Xalqın poeziyası onun da 
şeirlərinə rəngarənglik verir. Xalq şeirlərindəki simvolika onun istifadə 
etdiyi priyomlardandır. Hitomaro şeirləri üçün təkrirlər çox 
səciyyəvidir, bu da onun şeirlərinə axıcılıq, müsiqililik gətirir. 
Aşağıdakı iki şeirin müqayisəsinə baxaq: 

 
Xalq mahnısı                       Hitomaronun şeiri 

Musasidə olan çəmənlər kimi     Yaşıl inci kimi elə bil otlar 
Elə bil adama otlar baş əyir                   Sahildə baş əyir sanki insan 
O yana, bu yana üz tutur otlar  O yana, bu yana üz tutur otlar 
Sənin ürəyinin arzularına                        Torpağa sığınır çürüyəndə də 
Mən də əyilirəm, əzizim mənim            Qaçan dalğaların nəğmələrilə 
Mənim sevgilim də bu otlar kimi 
Boylanır, boylanır mənə tərəf çox 
Yaxud: 
 
Xalq ağılarından                                                    Hitomaronun 
ağılarından 
Mənə ağır gəlir, gözüm dənizdə   Göylərdə parlayan Günəş heç oldu 
Dəniz sahilində tənhayam yenə              Elə bil quruba enib heç oldu 
Əl-ələ tutaraq bir vaxt gəzərdik       Buludlar içində gizlənən Ay tək 
İndisə o məni getdi tərk edib            Dənizdə yuyunan yosunlar kimi 
Yoncalar gül açıb qaldı yerində                 Elə bir anda itib getdi o 
 Elə bil yoncalar sezib hicranı 
Yollarda təzədən çiçək açdılar 
(Şeirlərin tərc:A.Bədəlzadə) 

Hitomaro xalq poeziyasından yaradıcılıqla istifadə edir, yəni 
xalq şeirindən aldığı poetik fiqurlar, təsbeh və metoforlar ona yeni, 
zəngin epitet və metaforlar qazandırırdı. O, öz fərdi üslublarını 
itirmirdi, o, öz üslubunun cazibəsindən uzaqlaşır, o, öz üslubuna, 
hiss duyğularına sadiq qalırdı. 
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Akahito (VIII əsr) 
 

Akaxito Hitamaranın yaxın müasiri idi. Onun özünün ayrıca 
yaradıcılıq fərdiyyəti vardı. O, hər şeydən əvvəl rəssam şairdir. 
Onun poeziyası yapon peyzajının parlaq poetik təkrarıdır. Əgər 
Xitomaro təntənəli odanın böyük ustası idisə, Akahito kiçik formalı 
tankaların ustası idi. O, VIII əsrin birinci yarısında yaşayıb, 736-cı 
ildə vəfat edib. O, sarayda kiçik bir vəzifə tutmuşdu və 
imperatriçanı müşayiət edirdi. Onun bir şeiri xüsusilə məşhurdur. 
Bu şeir müqəddəs Fuci dağına həsr olunub. Şair dağın gözəlliyini 
xüsusi bir sənətkarlıqla vəsf edir, bu dağı öz vətəninin müqəddəs 
simvolu kimi müqəddəsləşdirir: Şeir belədir: 

Bax budur ucaltdım nəzərlərimi, 
Baxdım, yenə baxdım uzaq göylərə 
Baxdım, dağ görürdüm o göylərlə mən. 
Qanlı zirvəsilə parıldayırdı 
Günəşin günorta şəfəqləridə. 
İtirdi nurunu bu dağ yanında 
Gecənin qoynunda yanan o Ay da 
İtirdi nurunu dağ zirvəsində 
Buludlar üzürdü göylərdə ancaq 
Əzəmətli sükut ona yar idi. 
Zaman itirmişdi öz hesabını 
Göylərin işığı çökməsən yerə (tərc:A.Bədəlzadə) 
Bu şeirdə Fuci dağının adı çəkilməsə belə, şairin istifadə 

etdiyi bənzətmələr bu dağın xəyalı obrazın oxucuların gözlərində 
canlandırır. 

Şairin aşağıdakı nəğməsi xalqın dilinin əzbəridir. 
Elə ki, buxtadan baxdım zirvəyə 
Elə bil sancıldı gözlərim göyə 
Fudzi ağ qarıyla parıldayırdı 
Əzəmətli idi yüksəklikdə o, 
Fudzinin zirvəsi qar günəşi idi. (tərc: A.Bədəlzadə) 
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Akahitonun yazı manerası onun tankalarından misilsiz 
gözəllik yaradır. Onun poeziyası sonsuz gözəlliklə zəngindir və bu 
şeirlərdə artıq, lüzumsuz stilistik bəzək-düzək yoxdur. Onun şeirləri 
qeyri-adi dərəcədə zərif və şairanədir. O, çox zaman bir rəssam kimi 
bir neçə ştrixlə misilsiz peyzaj yaradır. 

Bu Vaka buxtasında 
Sahilə axan sular 
İtir dayazlıqda 
Bir an içində 
Qamışlıq içində elə bu zaman 
Durnalar yuyunur 
Yuyunur indi. 
Akahitonun şeirlərindəki sadəlik, onun parlıq obrazları, onu 

xalqa daha çox yaxınlaşdırır, çünki onun poeziyası xalq poeziyasına 
çox yaxınlaşdırır. Onun doğma ölkəsinə olan məhəbbəti şeirlərində 
də sanki şölə saçır. 

Abe adasında mən 
Bir qaya üstündəyəm 
Qaçır dayanmadan 
Qaçır dalğalar 
Məndəki anbaan qüssələrin 
Uzaq Yamatoya 
Uçur xəyalın. 
Akahitonun şeirləri xalq mahnılarına çox yaxındır: sadəliyi 

və gözəllikləri ilə. 
 

 
Tabito (665-731) 

 
Nara dövrünün ən məşhur şairlərindən biri, tanınmış 

nəsildən olan (Otoma nəslindən) şair Tabitodur. O, Okuranın dostu 
olub. Tabitonun sarayda yüksək postu var idi, lakin sonra da sarayla 
arasında müxtəlif münasibət yarandığı zaman bir müddət sərgərdan 
gəzib-dolanmağa məhkum olmuşdu, yalnız ömrünün axırına yaxın 
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paytaxta qayıtmışdır. O da Okura kimi savadlı adam idi, Çin 
ədəbiyyatı və fəlsəfəsini yaxşı bilirdi. Çin ədəbiyyatını və 
fəlsəfəsini yaxşı bilməsi onun yaradıcılığına da bir iz qoymuşdur, 
bununla belə o, milli zəmindən uzaqlaşmamışdı, onun poeziyası onu 
əhatə edən gerçəkliklə üzvi surətdə bağlı idi və öz yaradıcılığında 
bu gerçəklikdən çox süjetlər götürmüş və xalq mahnılarından, bu 
mahnıların bədii priyomlarından çox bəhrələnmişdi. 

Onun şeirlərindən elələri daha çox məşhur idi ki, bu şeirlər 
şəraba həsr olunmuş, analoji cəhətdən Çin poeziyasının təsiri ilə 
yazılan şeirləridir. Amma şairin özünün xüsusi mövzuları, obrazları 
var idi ki, bunlarında çoxu Budda və Çin ədəbiyyatından alınmışdı. 
Bütün bunlar onun erudisiyasının genişliyi, reminisensiyalardan 
(keçmiş təəssüratlardan) yaranmış surətdə istifadə etmək qabiliyyə-
tindən irəli gəlirdi. Budda sxolostlarının tənqid edilməsi sarayın 
özünün tənqid edilməsi demək idi. Çünki saray Budda ehkamlarına 
çox inanırdı. Görünür, şairlə saray arasındakı ixtilaf da buradan 
yaranmışdır. Bu mənada onun bir şeirinə diqqət yetirək. 

O kəslər, könlümə düşmən idilər 
Boş sözlə əyirlər, müdrik başları 
Şərab da içmirlər guya günahdır 
Sən gəlib yaxından bir bax onlara 
Meymuna oxşayır, meymuna onlar. 
 

 
Yakomaçi (718-783) 

 
Yakomaçi – Okuronun oğludur. O, VIII əsrdən sonrakı 

poeziyanın formalaşmasında böyük rol oynamışdır. O, sarayda 
xidmət etsə də, kənar işlə də məşğul olmuşdu. Onun «Manyoşu» 
almanaxında, XX kitabdakı nəğmələrində, təbiət obrazları tərənnüm 
olunur və imperatorun əleyhinə olan qəsdçilərə də alleqorik şəkildə 
şərt cavablar verirdi. Onun xüsusi gündəliyində olan lirik şeirləri 
üstündə xüsusi araşdırma aparmaq lazımdır. Belə ki, onun təbiətə 
həsr olunmuş şeirlərində alleqorik mənalar, eyhamlar da var, çünki 
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o vaxt alleqorik fikirləri onun müasirləri başa düşürdülər. 
Yakomaçinin şeirləri yalnız bunlarla məhdudlaşmırdı, onun çoxlu 
sevgi şeirləri də var. Yakumatodan sonra yaranan poeziyanın 
özündə də bu şairin klassik təsiri hiss olunur. Xüsusən X-XIII 
əsrlərin poeziyasında olan bəzi poetik formalar onun 
yaradıcılığından gəlir. Bu xüsusiyyət də onun poeziyasının spesifik 
cizgilərindəndir. Bir nümunəyə baxaq: 

Vəhşi qazlar kimi sərbəst qatarla 
Buludlar üstündən qıyya vururlar 
Uzaqlarda idin sənsə bu dəmdə 
Səni görmək üçün, görmək üçün mən 
Nə qədər yolları gəzib dolandım (tərc:A.Bədəlzadə) 
«Manyoşu»dən məşhur olan beş şairdən başqa da bu 

antologiyada elə istedadlı şairlərin də adı var ki, bunların adlarını 
unutmaq olmaz: Kakamura, Musamora və bunlar kimi poeziya 
nümayəndələrinin «Manyoşu»nü çox şöhrətləndirmişdir. 

 
Okura (659-733) 

 
Okura poeziyasının üslub xüsusiyyətləri başqalarından çox 

seçilir. Okura savadlı adam olmuş, Çin dilini öyrənmiş, Çin 
fəlsəfəsinə bələd olmuş, Çin dilində şeirlər yazmışdır. O, bir müddət 
Çində yaşamışdır. O, şeirlərinin çoxunu Kyuşyu adasında yazmışdı. 
Bu ada Yaponiyanın cənub hissəsindədir. Şair orada əyalət 
çinovniki vəzifəsində işləyirdi. Yalnız ömrünün axırlarına yaxın 
paytaxta gəlmiş (Naraya) və burada vəfat etmişdir. Okura başqa 
istedada köklənmiş nəğməkar idi. Bu mənada o, Akahito və 
Hitomarodan fərqlənirdi. O, «yoxsulların dialoqu» adlı poeması ilə 
daha çox şöhrətlənmişdi. O, Yapon poeziyasında ilk şairdi ki, 
poeziyasında artıq sosial motivlər səslənir:  

Daha ocaqda, 
Tristre görünmür 
Qazanın üstə, 
Hörümçək toru 
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Biz yemək haqda 
Düşünmürük heç 
Hər günkü kimi 
Yemək də gec-gec. 
Yaxşı deyirlər 
Bağlar qırılır 
Zaman yorulur 
Yurd uçurulur (tərc:A.Bədəlzadə) 
Okura zəmanənin uşaqları haqqında düşünərkən də sosial 

problemləri unutmur. 
Varlı uşağının pal-paltarı çox 
Onun paltarları bir əsrə bəsdir. 
Varlı sandığında dövlət çürüyür 
Qiymətli ipəklər çürüyüb gedir. 
Kasıbın əyinində bir kobud xalat 
Donu da yoxdu ki, yazıq geyinsin 
Neynəyək beləcə yaşayırıq biz 
Amma bir dərd ilə yanır qəlbimiz 
Dövranı yıxmağa çatmır gücümüz.(tərc:A.Bədəlzadə) 
Okuranın poeziyasında elə fəlsəfi fikirlər var ki, bu fikirlər 

həyatın faniliyi, ömrün sürətlə ötüb-keçməsindən yaranan ibrətli 
fikirlərdir. Bu şeirlərdə Budda təliminin, budda fəlsəfəsinin təsiri  
dərhal hiss olunur. Şair öz nəğmələrində öz zəmanəsinin 
poeziyasında olan ümumi motivlərdən istifadə edir və eyni zamanda 
xalq poeziyasının motivləri də ona yad deyil. Faciəli surətdə ölən 
Arao haqqında və iki ulduzun məhəbbət haqqında əfsanə onun 
poeziyasında çox orijinal şəkildə əks etdirilir. Onun məhəbbətə həsr 
olunan şeirləri də çoxdur. Uşaqlara olan məhəbbəti də xüsusi poetik 
istedadla yazılmışdır. Öz oğluna yazdığı şeirdə bu güclü istedad 
özünü göstərir. Bu böyük humanist şair, böyük vətəndaş şairdir. 
Okura hələ o zaman vətəndaş poeziyanın bünövrəsini qoymuşdu. 

Onun əsas görkəmli xidməti də elə bundadır. 
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HEIAN DÖVRÜ YAPON ƏDƏBİYYATI 
 

Heian dövrünün tarixi-siyasi və mədəni səciyyəsi 
 

Heian dövrü Yaponiyanın o zamankı baş şəhəri, paytaxtı 
olan Heian şəhərinin adı ilə bağlıdır (İndi bu şəhərin adı Kiotodur). 
Heian dövrü 794-cü ildən 1192-ci ilə qədər davam etmiş – yəni əsas 
Dövlət qayda-qanunlarının, daha doğrusu yeni qaydaların bərqərar 
olmasına qədər. Bu dövr özündən əvvəlki Nara dövrü ilə müəyyən 
ənənələr baxımından bağlı idi. Heian dövründə yenə də tayfa 
aristokratiyası, monarxiya dövlət quruluşu yenə də qalırdı. Ölkəni 
yüksək nəsildən olan Fucivara (ali kansler) idarə edirdi. Yeni 
mədəniyyətin intensiv inkişafı yeni sosial-siyasi məzmuna uyğun 
idi. Bu proses ədəbiyyatda da öz təsirini göstərirdi. Heian dövrünün 
ilk poeziya almanaxı olan «Kokinşu» ilk nağıl kimi təqdim edilən 
«Taketori-monoqatari» ilk lirik povest sayılan «İse-monoqatari» 
bütünlüklə bu yeni dövrə məxsusdur. Əgər «Manyoşu» Yapon 
ədəbiyyatı tarixində köhnə bir ədəbi başlığı sona yetirirdisə, 
«Kokinşu» ədəbiyyata yeni bir məzmun başlığı gətirirdi. «İse-
monoqataridən», «Taketori-monoqataridən» başlayaraq ədəbiyyata 
yeni mövzular gəlirdi. Heian dövrü ədəbiyyatı mövcud olan tayfa 
aristokratiyası ilə çox sıx bağlı idi. Həyat qayda-qanunlarının yeni 
forması, hakim sülalənin dünyagörüşü ilə bağlı olan yeni ədəbiyyat 
cəmiyyətin bütün məzmununu özündə əks etdirirdi. Çindən əxz 
edilmiş mədəniyyət bu tərəqqinin gedişini sürətləndirirdi. Çin 
Buddizminin görüşləri yapon Şintoizminin baxışları ilə 
çarpazlaşaraq Yaponiyada yeni sanskrit mədəniyyəti yarandı. 
Heianların mədəni yaradıcılığı özünə məxsus Okkultizm xətti ilə 
inkişaf edirdi. 

Okkultizm (latınca «gizli», «sirli» deməkdir) və bu təriqət 
xurafat məzmunlu təsəvvürlər məcmuudur və bunun elmi idrakla 
heç bir əlaqəsi yoxdur. Qədim Şintoizm elementlər və təzədən 
Çindən mistik Daosizm fəlsəfəsi də bu okkultizmə qarışmışdı. 
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Daosizm bizim eradan əvvəl yaranmış Çin dinlərindən biri idi. (e.ə. 
VI əsrdə) 

«Dao» sözünün mənası yol deməkdir. Çinlilərin 
dünyagörüşünə görə bu din kainatın əsas qanunudur. Bue lə 
metamorfozadır ki, o, insan iradəsindən asılı deyildir. Elə buna görə 
də insanlar hadisələrin təbii gedişinə tabe olmalıdırlar. Doaşizm  
təbiətlə qaynayıb-qarışmağa və idillik keçmişə qayıtmağa can 
atmalıdır. Bu okkultizmdə konfusiçilikdə başqa bir üzdən əks 
olunmuşdur. Yəni konfusiçilik okkultizmin əks tərəfi idi. Lakin bu 
paradoksal sinkretizm hələ səthi şəkildə idi. Onlar təbiəti və onun 
daxili fəlsəfəsini primitiv şəkildə başa düşürdülər. Konkret desək, 
burada Epikurun və Demokritin natur fəlsəfəsi yox idi. Bu sinkretik 
fəlsəfədə təbiəti dərk etmək üçün canlı, etibarlı sistem yox idi. 
Onların fəlsəfəsinin əsas silahı magiya idi. O dövrün kitablarını 
oxuyan oxucular kobud xurafatçı idi. Bu səbəbə görə də 
Heianlıların yaratdığı bütün ədəbiyyat son dərəcə spesifik xarakter 
daşıyır. Burada heç bir xüsusi dərinlik həqiqəti əks etdirən sualların 
qoyuluşundan heç söz də gedə biləməz: burada böyük miqyaslı 
problemlər axtarmaq da əbəs cəhddir. Burada müəyyən suallara, 
problemlərə toxunmaq cəhdləri vardır. Predmetlərin hər hansı bir 
şeyin daxili mahiyyətinə nüfuz etmək əvəzinə kainatın sirlərinə baş 
vurmaq əvəzinə sadəcə lənət duaları, formulları, yalvarış duaları 
ultra praktik aspektdə təkrar olunurdu. Bu ədəbiyyata (Heian dövrü 
ədəbiyyatında) hətta ciddi ideyalar və praktik fəlsəfədə yox idi. 

 
 

Heian dövrü ədəbiyyatının xarakter xüsusiyyətləri 
 

Yapon ədəbiyyatı tarixində Heian dövrünün ədəbiyyatındakı 
ədəbi hadisələrə oxşar əhəmiyyətli hadisə tapmaq çətindir. Bu 
ədəbiyyat klassik və ümumbəşər maraqlara layiq olan orijinal 
yaradıcılıq ehtiraslarının halələri ilə əhatə olunmuş ədəbiyyatdır. Bu 
dördyüzillik dövrdə – IX əsrdən XII əsrə qədər yol keçmiş bu 
ədəbiyyatda hər nə varsa, heç vaxt öz qiymətini itirməmişdir. Heian 
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dövrü ədəbiyyatının qiymətli cəhəti ondadır ki, elə prinsiplər 
işığında özünü göstərir ki, Heianlılar bu prinsipləri özləri üçün 
qanun hesab edirdilər, yəni təfəkkürün normativ fəaliyyətində bu 
prinsiplər əsas götürülürdü, onlar həyat tərzi üçün qəbul edilən 
etiqad simvolu – kredo idi. Davranışın əsas qaydalarının təbiəti 
dünyanı dərk etmə təfəkkürünün ilkin işartılarını Heianlılar bu 
ədəbiyyatdan əxz edirdilər. 

Heianlıların bütün həyat tərzinə gedonistik tendensiyalar çox 
dərindən işlənmişdir. (Gedonizm sözünün hərfi mənası ləzzət 
almaqdır.Bu fəlsəfə e.ə. IV əsrdə Kiren fəlsəfi məktəbinin etik təlim 
idi və bu fəlsəfi təlim həyatın mənasını yalnız maddi nemətlərdən 
bol-bol ləzzət almaqda görürdü.) 

Bütün saray adamlarının bütün əməllərində bu gedonizmin 
gizli bağları vardı. Heian «cəngavərləri»nin idealı da həmin 
gedonizm fəlsəfəsi idi. Bu gedonizm onların bütün həyat tərzini, 
ideallarını, həyata, fərdi insan gözəlliyinə olan münasibətlərin canlı 
şəkildə əks etdirirdi. Qadın bu saray cəngavərləri üçün ancaq ehtiras 
və zövq predmeti idi və onlarda ideal mənada qadın kultu yox idi, 
qadın pərəstişkarlığı onlar üçün yad idi. Deməli, Heianlılar üçün 
sevgi ancaq utilitar xarakter daşıyırdı. Qadın diqqət mərkəzində idi: 
qadın gözəlliyi ətrafında iki əsas gözəllik də dururdu, təbiət və 
məişət gözəlliyi, yəni Heianlılar təbiətdən də zövq alırdılar, hətta 
sadə mənzərələrdən də onlar öz fərdi evlərində də bu gözəllik 
qanunları ilə yaşayırdılar. Bununla belə, Heianlılar heç vaxt ləzzət 
mənbəyinə, ləzzət predmetinə bir başa yaxınlaşmırdılar. Onlar 
özlərinin aldıqları bütün ləzzətləri poetik prizmadan keçirirlər. 
Onlarda belə bir inam yaranmışdı ki, hər bir predmetdə, hər bir 
hadisədə xüsusi bir füsunkarlıq, gözəllik, estetik dəyər var. Bundan 
əlavə, onların fikrincə hər bir gözəllikdə, hər bir füsunkarlıqda 
xüsusi sirli bir nöqtə var. Buna görə də Heianlılar hər bir qadının 
özündə də ayrıca, spesifik, başqalarına oxşamayan çalar axtarırdılar. 
Heianlar üçün hər hansı bir predmetdəki gizli gözəlliyi, füsunkarlığı 
açmağa ən vacib açar – söz idi. Çünki söz predmetlərin sehrini aça 
bilməkdə yeganə faktordur. Elə buradan da söz kultu meydana çıxır, 
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özü də bədii sözün kultu, poetik obrazlar kultu. Bədii sözün həyatın 
dərinliyinə nüfuzetmə qabiliyyətinə inam buradan yaranır. Deməli, 
Heianlılar qadını ona görə sevirdilər ki, qadın təbiətin gözəlliyini 
xatırladır, təbiətin gözəlliyi isə elə həyatın özünün gözəlliydir. 
Gözəllik sirlərini açıb üzə çıxarmaq üçün isə xüsusi janr yaranır – 
yapon lirikası – Tanka. Bu şeir yuxarıda deyildiyi kimi son dərəcə 
lakonik janrın cəmi beş misra və bütün misralardakı hecaların cəmi 
otuz birdir (31). Yapon poeziyasının hökmranlıq dövrü – Tanka 
dövrüdür. Tanka o zaman yaranan antologiyaları dolduran lirik 
şeirlərdir. Tankalar labüd olaraq povest və romanlara da nüfuz 
edirdi. Heianların gündəlikləri və səyahət dəftərləri də tankalarla 
zənginləşdirilirdi. Tanka yazmaq üçün sarayda və hər bir adlı-sanlı 
adamların evinə xüsusi yığıncaqlar düzəldilirdi. Cəngavər və 
xanımların bu hərəkəti sanki tanka şeiri ilə müşayiət olunurdu. 
Tanka yalnız ədəbi mühitdə lazım olmurdu, həm də tətbiqi janr 
hesab olunurdu. O, həyat sferasına bütünlüklə daxil olmuşdu. 
Tankalarda dərin məzmun və fəlsəfi fikir yoxdur, onlarda qafiyə 
sistemi də yoxdu. Amma buna baxmayaraq, bu seirdə zövqün 
zərifliyi, eleqantlıq var. Yaponlarda belə bir xüsusi anlayış var: 
«Mono-no-avare. «şeylərin füsunkarlığı» 

 
 

«Kokinşu» antologiyası (905-ci il) 
(«Qədim və müasir nəğmələr toplusu» deməkdir) 

«Surayukinin müqəddiməsi» (I-II bölmələr) 
 

«Kokinşyu» Heian dövründə (X əsrdə) imperator Dayqonun 
xüsusi əmrilə tərtib edilən almanaxdır. Bunun üçün xüsusi komitə 
yaranmış və bu komitəyə istedadlı şairlər və tənqidçilər cəlb 
olunmuşdu. Antologiya görkəmli şair və tənqidçi Surayukinin 
redaktorluğu altında hazırlanmışdı. Əvvəlcə bu antologiya «Seki-
Manyoşu» («Manyoşyunun davamı» adlandırılmışdır), lakin sonra o 
«Kokin-vaxi-eyu, daha sonra isə «Kokineyu» adı altında qəbul 
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edilmişdi. Sonra da Surayukinin «Müqəddiməsi» bu almanaxa daxil 
edilmişdir. 

Surayuki öz «müqəddiməsini» belə başlayır. Yamato nəğ-
mələri Surayuki bununla demək istəyirdi ki, o, ümumiyyətlə, 
bütünlüklə poeziyadan yox, yalnız Yomato (Yaponiya) nəğmə-
lərindən bəhs edəcəkdir. Yaponiyada Surayuki dövrünün iki 
poeziya axını var idi: bunlardan biri sırf Çin poeziyası axını, o biri 
isə xalis yapon axını, Surayuku dövrünün – Heian dövründə 
Yaponiya sanki Çin nümunələrinə meyl edirdi. Bütün Dövlət 
aparatı Çin ruhunda iş görürdü, hər şey Çin qəliblərinə köklənmişdi. 
Elə buna görə də Çin ədəbiyyatı və milli yapon yaradıcılığını arxa 
plana çəkmişdi. 

Birinci bölmə. «Müqəddimə» yapon söz sənətinin 
özünəməxsus estetikasıdır. Surayukinin formulu üç istiqamətdə 
gedir. Bəzən o yapon nəğməsinin genezisi haqqında danışır və sonra 
da nəğmənin mahiyyətinə keçir və nəhayət, məntiqi izahatla 
dediklərini ümumiləşdirir. Onun fikrincə, hər hansı bir nəğmənin 
mənbəyi insanın ürəyidir ki, bu ürəkdə nəğmənin toxumları səpilir 
və toxumlar çüçərib çiçəklənən ağaca çevrilir. 

Nəğmədə ən qiymətli tərəf onda hisslərin güclü və təsirli 
olmasıdır. Poeziyanın məhvəri hissdir. Surayukiyə görə bütün təbiət 
oxuyur və bu yolla da bütün dünya oxuyur: Bülbüllər də, qurbağalar 
da, insanlar da və bu oxumağın da əsasında poeziya, nəğmə dayanır. 
Surayukiyə görə nəğmə bütün kainatı həyəcanlandırır: ona hətta 
allahın özü də qulaq asır. Hər şeyin üzərində nəğmə hökmranlıq 
edir: nəğmənin təsir gücü ondadır ki, o, ürəkləri yumşaldır, o, bütün 
canlıları gözəlliyə, yaxşılığa çağırır. Nəğmə kişi ilə qadının 
ittifaqını incələşdirir, nəğmə ən sərt döyüşçünün də ürəyini 
yumşaldır, Surayukinin bu mövqeyi yaponların poeziya haqqında 
görüşlərinin ümumiləşdirici yekunudur. 

II (ikinci) bölmə. «Müqəddimə»nin bu bölməsində Yapon 
nəğmələrinin tarixindən bəhs edilir. Surayuki bu barədə bütöv bir 
oçerk yaradır və burada yapon poeziyasının meydana gəlməsi 
haqqında ağıllı mühakimələr yürüdür. Onun fikrincə, bu poeziyanın 
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bir neçə mərhələsi olmuşdur və bu mərhələlərin hər birinin 
xarakteristikasını verir. Surayuki yapon nəğmələrinin yaranmasında 
və inkişafında üç mərhələni qeyd edir. 

I mərhələ: Primitiv poeziya mərhələsi: bu mərhələnin özü 
də iki hissəyə bölünür: poeziyanın yaranması dövrünün birinci 
hissəsi elə dünyanın başlanğıcına gedib çıxır. Poeziya o zaman 
yaranmışdır ki, o zaman göylər də yaranmışdır, torpaq da var idi: 
Surayuki onu nəzərdə tuturdu ki, elə dünyanın yaranmasının ilk 
dövründən poeziyanın da zəmini yaranır. Elə o zamandan da ilk 
allahların obrazları yaranır. Dünyanın yaradıcıları olan İdzanagı və 
İdzanaminin məhəbbəti, dünyanın bu müqəddəs cütlüyünün sevgisi 
elə nəğmə demək idi: onlarda hissiyyat var idi ki, bu da nəğmənin 
canı deməkdir. Amma indiki mahnılar (yəni Surayukinin 
dövründəki mahnılar) daha sonra meydana gəlmişdir. 

Nəğmələrin yaranmasının ikinci dövrü Simati allahının 
fəaliyyəti ilə bağlı olmuşdur və allah Susanoo bu nəğmələrə 
rəvanlıq, musiqililik vermişdir. Susanoonun  özü bütün sonrakı 
yapon poeziyasının proobrazı olmuşdur. Səkkizbaşlı ilana qalib 
gələndən sonra o, yəni allah Susanoo bu qələbə münasibətilə nəğmə 
oxumuşdur. 
(5) Ya kumo tatsu                    Buludlar qalxır yuxarı 
(7) Ugzumo əg qaki                 Dəstə-dəstə qalxır, xanə yanadır 
(5) Tsuma rome ni                    Bəs mən nə qururam sevgilim üçün 
(7) Ya e raki tsukuru               Kədər buludunun kölgələrilə 
(7) Sono ya e qaki o.               Onunçün bir gəlin evi ququram 

(Tərc:A.Bədəlzadənindir) 
Bu şeir artıq müəyyən bir ölçüdə qurulmuşdur: Burada 

hecaların növbələşməsi 5 və 7 rəqəmlərinin (saylarının) 
növbələşməsinə bağlıdır. Ümumi hecaların sayı isə 31-dir (otuz bir). 
Bu forma artıq yapon poeziyası üçün kanonlaşdırılmışdır. Elə bu 
dövrdən də poeziyanın inkişafı başlanır. Surayuki nəğmələrin əsas 
mövzularını da müəyyənləşdirir: İnsan qəlbinin, onun hiss və 
duyğularının tərənnümü, onun həyəcanlarının qibtə hissinin, 
yazıqlığının, kədərinin tərənnümü, təbiətinin təbiət gözəlliklərinin, 
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təbiətə olan insan sevgisinin tərənnümü. Poeziyanın ilk başlanğıc 
mövzuları: təbiət və sevgidir. Yapon poeziyasının ikinci mərhələsi, 
Surayukiyə görə artıq real tarixi zəminlə bağlıdır: Əgər birinci 
mərhələ mifologiya örtükləri ilə bağlıdırsa, ikinci mərhələ tarixi 
materiallardan ibarətdir. İkinci dövr nəğmələrinin banisi alim və şair 
kimi tanınan Vanidir. Vani çar Hintorunun şərəfinə ilk şeirini 
yazmış, o biri şeiri bir gözələ həsr olunmuşdur. 

Burda nanivadzuda 
Artıq çiçəklər açılıb 
Keçib gedib qış yuxusu 
Bahar günləri yetişdi 
Yaz günləri ətir saçdı. (tərc:A.Bədəlzadə) 
Şair baharın gəlişi ilə doğan sevincini, baharda dövlət 

başçısı Ninvaku ilə görüşündən doğan bahar yüklü duyğularını 
tərənnüm edir. İkinci şeir isə saray qızlarından birinin gözəlliyi 
tərənnüm edilir; daha doğrusu şair bu gözəl saray qızının Asaka 
dağları haqqında təmiz təəssüratlarını ifadə edir: 

Asaka dağlar 
Görünür o sərin kölgələri də 
Görünür dağların yarğanlarından 
Lakin sən bunlara inanmazsan heç 
Bu kölgələr səni düşündürəməz heç. (tərc:A.Bədəlzadə) 
Yuxarıda dediyimiz kimi yapon tankalarında bizim 

poeziyamızda – şeirlərimizdə olan fikir aydınlığı, fikir bitkinliyi 
misralar arasındakı rabitə yoxdur. Yapon şeirində assosiativ 
düşüncələr və simvollar var. Təsvir və tərənnüm edilən predmet 
hadisələr haqqında ümumiləşdirmə oxucunun öz öhdəsinə buraxılır: 
bu şeirlərin hər birinin simvolikaları var. Şair mühakimə üçün, 
düşüncələr üçün zəmin, bünövrə, material hazırlayır, mənzərənin 
sözlə şəklini çəkir, düşünmək, nəticə çıxarmaq isə artıq oxucunun 
öz işidir. Özü də bu şeirlər qafiyəsizdir, şeir ancaq öz ritmi ilə 
poetik təsir yaradır. 

Yuxarıda verilən şeirdə söz oyunu var: Asaka dağı, etibarsız 
sevgi ilə qarşılaşdırılır, əks obrazlar yaradır. Dağın yarğanlarından 
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belə kölgələr görünür, amma bu gözə qızın qəlbindən məhəbbət 
duyğuları görünmür. 

Bu dövrdə artıq nəğmələrin formalaşması başa çatır və artıq 
bu dövrün poeziya mövzuları müəyyən mənada sabitləşir. Məs: 
məcazi mənalı, eyham mündəricəli nəğmələr, alleqorik nəğmələr 
(tatae-uta), naqaqato-uta – ciddi xarakterli şeirlər və s. müxtəlif 
poetik formalar yaranır. 

Yapon poeziyasının III (üçüncü) dövrü artıq poeziyanın 
tənəzzül dövrü hesab olunur. Bu tənəzzül hər şeydən əvvəl elə 
nəğmə janrının özündə hiss edilir. Bu da insanların psixologiyasının 
dəyişməsilə – ancaq zahiri təzahürlərə reaksiya vermələri ilə, 
konkret desək hiss və duyğuların zahiri parıltılara meyl edib, daxilə 
enə bilməsidir. 

 
«Surayuki» müqəddiməsinin «Üçüncü bölməsi» 

 
Bu bölmə Qədim poeziyanın xüsusiyyətlərinə həsr 

olunmuşdur. Birinci növbədə o, keçmiş dövrlərin poeziyası 
haqqında öz fikirlərini aydınlaşdırır, sonra isə o, nəğmə janrının 
tematikası haqqında danışır. Nəhayət, Surayuki o dövrün ictimai 
həyatını göstərir və poeziyanın yaranması üçün həmin dövrü 
şərtləndirilir. Surayuki sarayın özündə təşkil edilən poetik 
yığıncaqlardan, saraydakı poetik yarışmalardan bəhs edir. Bu 
müsabiqədə toplanan şeirlərin müzakirəsindən danışılır. Bu şeirlərin 
müzakirəsində imperatorun özü baş münsif kimi iştirak edirdi.  

Üçüncü bölmənin ikinci hissəsində Surayuki poeziyanın 
məzmununun təhlilini verir (həmin dövr poeziyasını). O, açıq 
şəkildə yüksək poeziyanı, təntənəli və intim şeirləri bir-birindən 
fərqləndirir: yüksək şeirlər o şeirlərdir ki, onlarda imperatorlar vəsf 
edilir, ümumiyyətlə yüksək mənsəbli adamların şərəfinə yazılan 
şeirlərdir. İntim nəğmələrin mövzusu cürbəcürdür. Məhəbbət 
elegiyalarının mövzuları isə zəngindir və rəngarəngdir: məs: od, 
tüstü obrazları əbədi məhəbbət mövzularıdır. Fucidə baş verən 
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vulkan püskürmələri mövzuları, gizli məhəbbət mövzuları, qəbilə 
sevgisi, Fudzidə vulkan adları kimi yanan məhəbbət mövzusu və s. 

Hamıdan, hər şeydən gizli 
Odlu sevgi ilə alovlanıram 
Belə bir sevgiyə baş əyirəm mən 
Fudzi dağından vulkanlar kimi 
Yanıram, yanıram tüstülənirəm. 
Surayuki daha sonra qeyd edir ki, yapon poeziyasında intim 

mövzular mühüm yer tutur, qocalıq hissləri haqqındakı şeirlər belə 
intim duyğularla daha zəngindir. Qocalıq haqqındakı şeirlərdə iki 
şam ağacının obrazı yaradılmışdır. Bu şam ağacları bir əsrdən o biri 
əsrə qədər yaşamış, lakin bir-birindən uzaqda dursalar da, onların 
kölgələri bir-birilə qovuşa bilmişdir: şam ağacları bir-birini sevən 
kişi və qadın obrazlarının simvoludur: 

Çoxdan, çoxdandır ki, mən 
Görürəm uzaqdan, görürəm səni 
Bir torpaq üstəyik biz ikilikdə 
Suminoenin sahillərindən 
Neçə illərdir ki, üz-üzəyik biz (tərc:A.Bədəlzadə) 
 
İti ötüb-keçən ömür haqqında şeirlər: 
Belə şeirlərdə ağ qar obrazı qocalığı ifadə edən metafordur. 

Bu mərhələnin lirikasında zamanın faniliyi mövzusu da 
səciyyəvidir: yarpaqların tökülməsi, çiçəklərin solması, tələsən 
ömrün nişanələri kimi metaforikləşdirilir. 

Bir işıqlı gündə 
Bahar günəşinin şəfəqlərində 
Parlaq və bürkülü isti havada 
Çiçəklər nə üçün görən 
Solub belə gedir qüssə içində. 
Çiçək üstündəki şeh damlaları da tələsən illərin metaforik 

obrazlarının həyatın acılığı mövzusu: belə bir acı kədərin: 
kolluqların bambuk zəmilərinin təsvirində daha parlaq görünür. 
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İnsan sədaqəti mövzusu: Bu mövzu dəniz dalğaları obrazında 
poetikləşdirilir. 

Aldadılmış ümidlərin mövzusu: Bu motivlər Fuci üzərindən 
tüstü və dumanla bağlı təsvir olunur. Fuci dumanları bir başqa 
şeirdə isə barsızlıq təsəvvürü yaradır. 

 
 

Surayuki «Müqəddiməsi»nin IV və V bölmələri 
 

Bu müqəddimənin dördüncü bölməsi artıq almanaxın özünə 
həsr edilmişdi. («yəni kokincyu» almanaxına) Surayuki əvvəlcə bu 
almanaxdan qabaqkı məcmuələrdən danışır və «Kokinşu»nun sələfi 
kimi o, «Manyoşu» almanaxını nümunə gətirir. Surayuki 
«Manyoşu» müqəddiməsinin dördüncü bölməsini ardıcıllıqla şərh 
edir: Əvvəlcə dövrün səciyyəsini verir və sonra isə «Manyoşu» 
şairlərindən danışır. Surayukinin «Kokinsydan» qabaqkı dövrün 
abidəsini, yəni Manyeşyeni xatırlaması ona görə lazım olmuşdur ki, 
bu iki almanaxın dövrləri arasındakı mühiti analiz edərək bu 
dövrlərin bədii təfəkkürə göstərdiyi təsir qüvvəsini göstərsin. O 
göstərir ki, «Manyoşu» antologiyasına bu VII-VIII əsrlərin ədəbi 
abidəsinə Nara dövrünün ən yaxşı şeirləri daxil edilmişdir. O 
dövrün məşhur şairləri isə Hitomari və Akahito idi. Onlar yapon 
ədəbiyyatı tarixinə ən yaxşı şairlər kimi daxil olmuşlar. Hitomaro 
şeirində bir axıcılıq, rəvanlıq var. Buş air bütün lirika janrlarında öz 
qələmini sınayıb. Akahito isə şeirlərinin sadəliyi və təbiiliyi ilə 
seçilir. Surayuki «Kokinşu» və «Manyoşu» arasındakı dövrləri 
ictimai-siyasi cəhətdən səciyyələndirməklə ümumiyyətlə tarixi 
dövrün ədəbi prosesə təsirini göstərmək istəmişdir. Surayuki (825-
880 illərdə) yazıb-yaradan 6 şairin poeziyasından, onların poetik 
xüsusiyyətlərindən danışır. 1. Arivara Narihara – onun poeziyasında 
sanki çiçəklərin ətri hiss edilir. Daha sonra Surayuki Yepiskop 
Hinze Monax Kisen, Buntya Yasuhide, Ono Komati, Okomo 
Kuroni kimi şairlərin də təhlilə cəlb edir, onların əsas poetik 
xüsusiyyətlərini təhlil edir. 
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IV bölmənin sonuncu hissəsində yeni antologiyanın 
yaranması tarixi haqqında danışılır. 

Surayuki imperator Dayqo haqqında danışır, onun bir 
imperator kimi ədəbi-estetik zövqündən, yapon poeziyasına isti 
münasibətlərindən, bu ədəbiyyata qayğı göstərməsindən, bu ədəbiy-
yatın gələcək nəsillər üçün qorunmasından danışır. «Kokinşu 
almanaxının yaranması prosesinin  gələcək ədəbiyyatların 
toplanması işində nümunə olacağını xüsusi fəxrlə xatırlayır. 
Surayukinin fikrincə Kokinşu almanaxının yaranmasında 4 adamın 
zəhməti xüsusilə qiymətləndirilməlidir. Onların hamısı tanınmış 
şairlər idi. «Kokinşu»da onların bir çox şeirləri toplanmışdır. 
Surayuki hər bir şairin daşıdığı vəzifəni, Heian dövründəki 
mövqeyini xüsusi təhlilə cəlb edir. Daha sonra Surayuki 
«Kokinşu»nun kompozisiyası haqqında ətraflı danışır və göstərir ki, 
burada poetik nümunələr tematik qayda ilə sıralanmışdır: poetik 
nümunələrin yaranma tarixləri Surayuki. «Kokinşu»nun sonuncu V 
bölməsində bu almanaxın əhəmiyyətindən danışır və bu məsələyə 
üç tərəfdən yanaşır: a) materialın toplanması baxımından b) Bu 
almanaxın yaponiya ədəbiyyatının yaranmasına təsiri nöqteyi-
nəzərindən və c) bu abidənin dəyəri baxımından. O göstərir ki, 
«Kokinşu» 1100 şeirdən ibarətdir («Manyoşu» isə 4.496 şeirdən). 
Surayukinin fikrincə, bu almanax yapon nəğmələri üçün kanon-
etalon hesab edilməlidir. Məhz bu antologiya ilə gələcək nəsil 
gələcək yapon milli poeziyasını öyrənməli olacaq, məhz elə bu 
almanaxda da gələcək nəsil poeziyanın mahiyyətini dərk edəcəklər 
«Kokinşu»da bütün şairlərin şeirləri toplanmışdır: həm böyük 
şairlərin, həm də aşağı səviyyəli şairlərin Surayukinin bu 
«Müqəddiməsi» ilk dəfə olaraq, yapon poeziyasının nəzəriyyəsini 
və tarixini öyrədir. Onlar sonrakı almanaxların hamısı müəyyən 
qədər bu antologiyanı yamsılamışdır. 
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Tankaların («Qısa nəğmələrin») quruluşu 
 

Yapon poeziyasının ən qədim janrlarından biri Tankadır. 
Yuxarıda deyildiyi kimi tanka misralarındakı hecaların ümumi sayı 
31-dir. Yəni cəmi 5 misradan ibarət olan bu şeir formasının hecaları 
bir şəkildə növbələşir: 

Birinci misra – 5 heca 
İkinci misra –  7 heca 
Üçüncü misra – 5 heca 
Dördüncü misra – 7 heca 
Tankalar poetik incəliyi, zərifliyi ilə seçilir, öz məzmununa 

görə bu şeirlər təbiət və məhəbbət lirikasından ibarətdir. Bu 
şeirlərdə ayrılıq, dünyanın fani olması, zərif saray poeziyası 
motivləri, tankanın əsas ideyası birinci, ikinci və üçüncü misralarda 
ifadə olunur. Sonuncu iki misra isə şeiri yekunlaşdırır. Köhnə 
antologiyalarda, məsələn «Manyoşu»də (VIII əsr) tankalar birinci 
yeri tuturdu. Somalar isə, məsələn XV əsrə qədər bu şeir forması, 
demək olar ki, poeziyanın yeganə janrı olaraq qalır. İlk şeirlər üçün 
(tankalar üçün) paralelizmlər, təkrirlər, daimi epitetlər, təbiətə 
mütləq istinad cəhdi vardır. XV-XVIII əsrlərdə isə Tanka janrını 
Hokku janrı əvəz edir.  

Ya kumo tatsu=5 heca 
İdzuma ya e qaki=7 heca 
Tsuma qare ni=5 heca 
Ya qaki sukuni=7 heca 
Soke yae qari ya e=7 heca 
(cəmi 31 heca) 
 

 
«İse-monoqatari» 

 
«İse-monorotari» IX əsr yapon povestidir. Bu povestin 

məzmunu şair şahzadə Arivara Nariharanın adı ilə bağlıdır və bu 
əsərin müəllifliyi ona istinad edilir. Povest 125 xırda prozaik 
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parçalardan ibarətdir və bu parçalar şeir parçaları ilə müşayiət edilir. 
Hər bir ayrı-ayrı hekayələr qısa epizodları xatırladır. Buradakı 
şeirlər məzmununa görə bir-birilə əlaqəli deyillər, nə də ümumi 
süjetlə onların bağlılığı yoxdur. Bu povestin prozaik hissəsi 
məhəbbət situasiyaları ilə bağlıdır. Şeirlər isə tanka janrının 
üslubundandır və bunlar povestə emosional rəng verir. Şeirlər 
şahzadə şair Nariharaya mənsubdur, amma əsas etibarilə onlar 
müxtəlif antologiyalardan iqtibas edilmişdir və bəzən iqtibas edilən 
şeirlərə yeni interpretasiya verilir (yəni aydınlaşdırma verilir). 
Aydınlıq sadəlik və zəriflik, üslubun gözəlliyi, epizodların 
rəngarəngliyi povestə kütləvi şirinlik, təbiilik gətirir.  

«İse-monoqatari» saray roman yaradıcılığında ilk pillədir. 
Bu əsər «Kokinşu»dan onunla fərqlənir ki, bu abidə də şeirlər azdır 
(İse sözü şeir kitabı deməkdir). Bu söz həm də şeir sənətinin dərsliyi 
deməkdir, yəni belə şeirlər əslində öyrədici əsərlər kimi 
qiymətləndirilir, şeir formalarını öyrənmək üçün tövsiyə edilir: 
sözdən necə istifadə etmək, onları hansı qaydada düzmək lazımdır 
ki, assonans və dissonans yaransın, sözləri mənasına görə necə 
sıralamaq lazımdır. Bu antologiyada mindən artıq şeir toplanmışdır 
və bu şeirlər povestin müəyyən hissələrinə səpələnmişdir. Hər bir 
şeir parçası prozaik fraqmentlərin arasında yerləşdirilib: prozasız bu 
şeirlər öz mənasını itirir, çünki onlar ümuminin hissələridir. Proza 
burada şeirlərlə bir hüquqdadır. Elə «Kokinşu»dan fərqli olaraq 
şeirlərin müxtəlif şəkildə əhatəsi göstərilir. 

«Almanax»da prozu əsərin əsas hüceyrəsini təşkil edir. İlk 
baxışdan «İse-monoqatari» elə təəssürat yaradır ki, burada müstəqil 
və bitkin parçalar verilir və bunların arasında rabitə yoxdur. Onlar 
bir-birinə fabulanın ümumiliyi yox, mövzunun ümumiliyi bir-birinə 
bağlayır: Kavalerlərlə xanım arasında olan sevgi macərası mövzusu 
burada əsas motiv kimi qiymətləndirilir. Bir-birilə bağlanmayan 
prozaik parçalar arasında müəllifin hadisələrə münasibəti açılır: 
onun şəxsiyyəti dünyaya, hadisələrə baxışı, obrazlara münasibəti 
aydınlaşır, müəllifin belə bir müdaxiləsi povestdə bir təbiilik, 
inandırıcılıq gətirir, eyni zamanda yazıçının ümumi dünyagörüşünü, 
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həyata, cəmiyyətə, insanlara münasibətini göstərir: Bəzən bu 
müəllif müdaxiləsi bir aforistik ifadə xarakteri daşıyır: «Görün 
qədim insanlar öz hərəkətlərində nə qədər cəld və qətiyyətlə hərəkət 
ediblər». 

Müəllifin qiyməti məhz belə şəkildə üzə çıxır, yəni onun 
düşüncələri heç vaxt predmetsiz, absurd mühakimə xarakteri 
daşımır, onun hadisələrin hər bir detallarına münasibəti oxucunun 
xəyalında həyatın özü ilə bağlı təəssüratlar və keçmişlə bağlı şirin 
reminissensiyalar yaradır. 

Hekayələrin qəhrəmanı saray cəngavəridir, yəni Heian 
vətəndaşıdır. Ola bilsin ki, elə müəllifin özüdür, həyatda alınmış, 
cəmiyyətdə prototipi olan qəhrəmandır. Heian paytaxtı dövrlərin 
mərkəzi kimi, yüksək mədəniyyət ehramı kimi, hekayələrdə təsvir 
edilən bütün hadisələrin mənbəyi kimi səciyyələndirilir. 

 
 

“Yamato monoqatari” 
 

«İse-monoqatari»nin «Yamato monoqatari» ilə əlaqəsi elə 
ilk baxışdan hiss edilir. Elə hər şeydən əvvəl bu bağlılıq almanaxın 
başlığından görünür: «İse-monoqatari» əsərinin adı qədim yapon 
əyalətinin adıyla bağlıdırsa, «Yamato-monoqatari»nin adı da 
Yamato adlı bir əyalətin adı ilə bağlıdır. Birinci almanaxda xırda 
hekayələr, bir-birilə əlaqəsi olmayan hekayələr yerləşdirilibsə, 
ikinci almanaxda da bir sıra hekayələr yığılıb. Birinci almanaxda 
hansı mövzu əsas götürülürsə, ikinci antologiyada həmin mövzular 
əsas götürülür. Birinci abidədə baş qəhrəmanlar saray cəngavərləri 
və saray xanımlarıdırsa, ikincidə də yenə bu tipli qəhrəmanların 
macəraları təsvir olunur. Birinci almanaxın hər bir hekayəsi proza 
və şeirlərlə müşayiət olunursa, ikinci almanaxda da kompozisiya 
belə qurulur. «İse-monoqatari»də şeirlərin əksəriyyəti müstəqil 
şeirlərdir, «Yamato-monoqatari»də şeirlərin qarşılıqlı əlaqəsi bir 
qədər başqa cürdür və bu şeirlər müəyyən aspektlərdə hekayələr 
əlaqələndirilir, əslində isə burada da həmin şeirlər müstəqildirlər. 
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«İse-monoqatari»də iki tip poetik nitq vardır: az proza təbii şəkildə 
poeziyaya keçir, «Yamato-monoqatari»də isə şeir artıq əhəmiyyətli 
yer tutur və prozaik hekayələri bəzəyir. Amma bu şeirlərsiz də 
hekayələr öz məzmununu itirmir, fabula şeirlərin olmamasından 
ziyan görmür. Beləliklə, «Yamato-monoqatari»nin mahiyyəti. Biz 
«Yamato-monoqatari»də bir neçə bədii formaya rast gəlirik. Bu 
vəziyyət «İse-monoqatari»də də hiss olunur.  

Başqa bir tərəfdən bu iki almanaxda verilən hekayələrin sayı  
hər ikisində kəmiyyətcə dəyişilir. 

«İse-monoqatari»də şeirdən istifadə edilməsi faktını izah 
etmək üçün bir nümunə gətirək: əsərin qəhrəmanı öz yoldaşı ilə 
səyahətdə olarkən paytaxtdan çox uzaqlaşır və görür ki, burada 
hamı tamam başqa paltar geyinir: onlar belə qərara gəlirlər ki, bir 
qədər dayanıb dincəlsinlər və buna görə də bir yer tapıb orada 
istirahət etmək istəyirlər. Onlar burada öz üst paltarlarını çıxarırlar 
və onları bir ağacın budağından asırlar. Bu zaman külək əsir və 
paltarları götürüb aparır. Onların hər ikisi bundan çox dilxor olurlar 
və bu qəhrəmanlardan biri bu şeiri oxuyur. 

Kara-qoramo                Burda paltar görürəm 
Kititsin naqenuşi                   Ona adət etmişən 
Tsuma si areba                      Getdi külək əlində 
Xary-bary kinyru                   Bu, necə dərdi-sərdi 
Tabi-o si dzo oman                Gör necə geri qaldıq 
(tərc:A.Bədəlzadə) 
Bu şeirdə əsas rolu assosiasiya tutur. Qəhrəman görür ki, 

onların bahalı paltarı küləklərin əlində fır-fır fırlanır. Onlara elə 
gəlir ki, paltarları bütün paytaxtın ətrafında fırlanacaq və bir daha 
onlara qismət olmayacaq və onlar bu vəziyyətdə paytaxta gedib çıxa 
bilməyəcəklər. Buna görə də onların xəyalən yaşadıqları sevinc də 
bu küləklərə qarışıb gedir. İndi paytaxt onlara nə qədər də uzaq 
görünür. Burada belə bir assosiativ fikir var. İnsanların arzu və 
istəkləri beləcə xəyal kimi uçub gedir və xoşbəxtlik insandan çox-
çox uzaqdır. 
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«Yamato-monoqatari» 951-ci ildə toplanıb, yazıya 
alınmışdır. Onun müəllifi məlum deyil. Bəzi mənbələrə görə əsərin 
müəllifi Arivara-no Şiqe xanımdır. Bəzi alimlər isə belə güman 
edirlər ki, bu əsəri İse-no va yazıb. Bu abidəni yapon dilindən rus 
dilinə A.M.Yermakova tərcümə etmiş, onu geniş filoloji təhlilə cəlb 
etmiş və ona geniş əhatəli şərh yazmışdır. Bu əsər Heian dövrünün 
(IX-XII əsrlər) ən mükəmməl ədəbi-estetik abidələrindən biridir. 
İ.M.Yermakova tədqiqatının əvvəlində Heian dövrünü belə 
səciyyələndirir: Yapon ədəbiyyatının və mədəniyyətinin hər hansı 
bir tədqiqatçısı, onun hansı dövrü tədqiq etmək istiqamətindən asılı 
olmayaraq həmişə tarixdə Heian dövrü (IX-XII) adlanan bir dövrün 
cazibəsindən uzaqlaşa bilməz. Bu dövr nəhəng ədəbi, quruculuq 
dövrü idi və bu mənada həmin dövr yapon söz sənətinin zirvə 
nöqtəsi adlandırılmağa layiq olan bir dövrdür… Məhz Heian dövrü 
bir çox əsrlər boyu əsas ədəbi etalonları, başlıca poetik priyomların 
teleologiyasını, ədəbi zövqlərin sistemə salınmasını, ədəbi 
dünyagörüşlərinin mahiyyətini müəyyənləşdirmişdir. (Teleologiya 
– elə bir idealist təlimdir ki, bu təlimə görə təbiətdə hər şey 
məqsədəuyğun şəkildə yaranmışdır.) (Bax: Yamato-monoqatari. 
Nauka. Moskva. 1982. səh.91.)  

Nara dövründən sonra gələn Heian dövrünün poeziya üçün 
romantik ideallar yaratmaq üçün, asudə düşünə bilmək üçün 
gözəlliklərini bir də o fakt sübut edir ki, yapon dilində «Heian» 
sözünün mənası – «Sakitlik» deməkdir. Tədqiqatçıların fikrincə, o 
dövrün Yaponiyası qeterodoksiyanın heyrət ediləcək 
nümunəsidir (Qeteredoksiya – düşüncədə, psixologiyada, dini 
etiqadda müəyyən qədər sərbəstlik monotonluqdan uzaqlaşmaq). 

Əgər yapon cəmiyyətinin ilk dövrlərində qədim yapon 
etiqadlarının məcmuu olan Şintoizm hökm sürürdüsə artıq Heian 
dövründə Budda metafizikasının «İn-yan» adlanan magiya 
praktikasının Substratına çevrilir. (Substrant – qalib gələn təfəkkür 
və ideologiya, yerli dili sıxışdırıb çıxaran gəlmə dildə və şair bu 
kimi hadisələrdə əvvəlki yerli adət və ənənələrin, dilin və s. 
qalması) 
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Heian dövrünün mədəniyyətinin daşıyıcıları bu və ya başqa 
dərəcədə poeziyanın fəal yaradıcıları idi. Bu dövrdə müəllif 
oxucuya, oxucu isə müəllifə çevrilirdi. İ.M.Yermakova yazır: 
«Yamato-monoqatari» abidəsində toplanan materiallarla tanış 
olduqca biz bir neçə konsepsiyanı üzə çıxarmış oluruq, bunlar bu və 
ya başqa arqumentlərlə möhkəmlənən konsepsiyalardır, lakin 
bununla belə yenə də həmin konsepsiyaların tam sübut edildiyini 
demək olmaz. Amma bircə şey aydındır. Bu abidənin bir neçə 
«qatı» vardır, görünür buradakıların hamısını eyni adam 
yazmamışdır, hətta oxucuya və tədqiqatçılara belə gəlsə də. Burada 
hadisəni nəql və təsvir etmə vahid bir stilə oxşasa da hiss edilir ki, 
müxtəlif üslubu müəlliflər eyni bir üslub texnikasına tabe olmuşlar. 
«Yamato-monoqatari»də vahid qəhrəman yoxdur, hətta üstünlük 
təşkil edən personojlar qrupu da yoxdur. Burada yeganə sabit 
mövzular bunlardır: sevgi, ayrılıq, dünyanın faniliyi. Deyildiyi kimi 
«Yamato-monoqatari»də üstünlük təşkil edən poeziya nümunələri 
tankalardır. Bu tankalar ya abidə müəllifinin eşitdiyi, ya hansısa bir 
ev dəftərindən götürülmüş hansısa başqa antologiya seçilmiş, 
kiminsə qaralamasından alınmış tankalardır. 

Yaponiyada poetik ritm məsələsi müasir yapon tankaları 
üçün artıq sabitləşən bir formanın yaranması ilə daha çox bağlıdır. 
Əgər köhnə tankaların ritmi musiqi vurğuların hərəkəti kimi başa 
düşülürsə (fraza intonasiyası), müasir tankalarlada bu ritm çox az 
dəyişikliyə məruz qalır. Ritm nöqteyi-nəzərindən tankanın poetik 
materialı, şübhəsiz, yenə də bir sıra gözlənilməz xüsusiyyətlər üzə 
çıxardı. Yapon tankalarında omofonlar bu şeir tipinə müsiqililik 
gətirir. Omofonlar – tələffüz zamanı oxşar, lakin ayrı cür yazılan 
sözlərə deyilir: məs. «luq» – «lük». Belə sözlərə yaponlar 
kakekotoba deyirlər. Bu da bir bədii priyomdur. Omofonlar 
(kakekotobalar) müxtəlif nitq hissələrindən düzələ bilər. Bir 
nümunəyə baxaq. 

Hiquraşi-ni                             Tsikadi 
Kimi matsu əma-na                Kimisə gözləyən 
Hototoqisu                              Bir qu quşudur 
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Tovanu toki-nicyo                 Özünə gələ bilməyib 
Kovemo osimanu    Gözlərinin yaşın heyfin gəlməsin 
Bu şeirdə iki omofon vardır (kakekotoba): Hiquraşi – 

Günün qürub etməsi və tsikada (birinci şeirdə olan mənada) Hi - 
gun, kurasi - qürub. İkinci misrada – kimi matsu yama, burada 
«kimi» sən, həm də «sevgili» mənasındadır. «Yama» - «dağ», 
«matsu» - gözləmək və s. 

«Yamato-monoqatari»nin əsas poetik problemi tankaların 
prozaya uyğunlaşdırılması məsələsidir, yəni şeirin kontekstə 
sığışdırılması problemidir. Yamato-monoqatari lirik prozanın 
inkişafında keçici eksperimental xarakter daşıyır, amma bu prozada 
gözəllik yaradır. «Yamatoda» nəql etmə zəncirvari şəkildədir. Bu, 
bəzən bütöv bir dövr-tsikl yaradır. 

Bu abidənin tədqiq edərkən belə nəticəyə gəlmək olur ki, bu 
abidədə pərakəndəlik yoxdur, düşünülmüş bir kompozisiya vardır. 
Bu abidə müəyyən mənada novator antologiyadır. Bu əsərin qiyməti 
yalnız onun forma və məzmun yeniliyində deyil, həm də bu abidədə 
daxili kompozisiya ilə poetika rəngarəngliyi arasında gözəl bir 
harmoniya vardır. 

 
 

Murasakinin «Genci-monoqatari» romanı  
haqqında ümumi məlumat  
(«Genci haqqında roman») 

 
«Genci-monoqatari» romanı yalnız yapon ədəbiyyatının 

deyil, həm də dünya ədəbiyyatının klassik nümunələrindəndir. Bu 
əsər Heian dövrünün zirvəsidir, bu dövrün kamil bədii təfəkkür 
məhsuludur, Heian aristokratiyasının şah əsəridir. Yaponlar üçün bu 
abidə bir bədii zövq, estetik zövqü tərbiyə edən çox qiymətli sənət 
nümunəsidir. Dünya ədəbiyyatşünaslığı üçünsə bu əsər romantik, 
moralist romandır. Yapon kurtuaz ədəbiyyatının – cəngavər rıtsar 
ədəbiyyatının gözəl nümunəsidir. Məlumdur ki, Avropanın özündə 
də cəngavər – saray ədəbiyyatının xüsusi bir inkişaf dövrü 
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olmuşdur. Qərbi Avropada feodalizmin kamillik dövrü yalnız 
iqtisadiyyatda deyil, mənəviyyatda, bədii və estetik düşüncə 
tərzində bir ruh yüksəkliyi yaranır, təmtəraqlı sarayları, saray 
ziyafətləri, musiqi poeziya sarayın bir növ şıltaq aristokrat zövqünə 
uyğunlaşdırılır, saraydı aşıb-daşan səxavət aristokratiyanın gündəlik 
tələbatına, həyat tərzinə çevrilir. Əgər əvvəllər səxavətlilik rıtsar 
ləyaqətinə əlavə bu bir şərəf gətirirdisə, indi o, artıq birinci dərəcəli 
şərəf hesab edilir və özünü rıtsar-cəngavər – bir sözlə saray 
ədəbiyyatını da sirayət edir. Avropa ədəbiyyatında, XII əsrdə hətta 
yarış vəziyyətinə yüksələn bir tələbat meydana çıxmışdı – cəngavəri 
daha çox nə şöhrətləndirə bilər – şərafət, yoxsa səxavət. Bütün 
bunlar saray terminologiyasında bir sözlə ümumiləşdirilirdi.  

Kurtuaz mədəniyyəti (kurtuaz sözü fransız dilində «kur» 
sözündəndir və bu «saray» deməkdir). Bu saray kodeksinə görə 
cəngavər yalnız cəsarətli, sədaqətli və səxavətli olmalı, o, həm də 
oxumuş, bilikli və zərif  etik zövqə yiyələnməlidir. Cəngavərin 
tərbiyə proqramına həm də təkcə hərbi təlim yox, eyni zamanda 
ovçuluq, əyləncə oyunları, musiqi alətlərini çalmaq, rəqs etmək, 
oxumaq, şeir demək qabiliyyəti də olmalıdır.  

Saray cəngavərlərinə xanımlarla mədəni rəftar münasibətləri 
aşılanmalıdır. Beləliklə, onlara qəhrəmanlıq  idealları ilə bərabər – 
estetik ideal da vacib idi və buna görə də aristokratiya üçün salon 
mədəniyyəti, saray poeziyası yaranır, bu mənada saray romanları da 
istisna deyildir. (bu barədə bax: İstorif zapodno-evropeyskoy 
literaturı Rannee srednevyekov i Vozrojdenie. Qosudarstvennoe 
uçevno-redaqoqiçeskoe izd-vo. Moskva. 1947. səh. 135-136) Eynilə 
yapon ədəbiyyatı tarixində də belə bir dövr olmuşdur. Dünya 
ədəbiyyatşünaslığı üçün bu əsər realistik mənəvi tərbiyə təbliğ edən 
bir romandır, yapon kurtuaz-saray ədəbiyyatının gözəl nümunəsidir. 
Roman təqribən 1000-ci ilə yaxın bir dövrdə yaranmışdır. Hələ o 
zaman dünya ədəbiyyatında bu tipli romanlara rast gəlmək mümkün 
deyildi. Bu roman ağılla, dərin müşahidə yolu ilə sağlam və incə 
zövqlə yazılan bir əsərdir. Onun müəllifi X-XI əsrlər arasında 
yaşayan, imperatriçaya xidmət edən Murasaki Şikibu adlı bir saray 
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xanımıdır. Yapon ədəbi tənqidi «Genci-monoqatari» əsərini 
müxtəlif şəkillərdə təhlil edirlər. Onlar bu romanda gizli Buddizm 
təlimi axtarırlar, başqaları «Genci»də əxlaqsızlıq, pornoqrafiya 
axtarırlar. Dörd qisim tənqidçilər belə hesab edirlər ki, bu əsər bir 
növ üstü maskalanmış, şifrələnmiş tarixi xronikadır, nəhayət beşinci 
qrup tənqidçilər bu əsəri yapon estetikasının rəngarəng prinsiplərini 
ümumiləşdirən bir roman kimi qiymətləndirirdi və deyirlər ki, 
romanda belə bir formula gözlənilmişdir. «Mono-na avape» - 
şeylərin füsunkarlığı, sehri. Murasakinin özü isə bu roman haqqında 
belə deyir: «Monoqatari bizə hər şeyi, dünyada olan hər şeyi – 
allahlardan bu günə qədər olan hər şeyi izah və təsvir edir. Yapon 
tarixi annalanları («salnamələri») «Nihonqi» ilə şeylərin yalnız bir 
tərəfi göstərilir. Amma bu povestdə isə hər şey öz təfərrüatları ilə 
təsvir olunur. Əlbəttə, müəllif hər şeyi göründüyü kimi təsvir 
etməmişdir.  

Müəllif bu romanda yalnız o şeyləri göstərir ki, onları öz 
ürəyində qoruyub saxlaya bilmişdir. O şeyləri müəllif insan 
həyatında müşahidə etmişdir. Bu dünyada olan yaxşı və pisi dərk 
edə bildiyim kimi təsvir etmişdir. 

Murasaki bu romanda birinci növbədə nəqli, təsviri janrı 
tarixi povest kimi təqdim edir. Roman toxunduğu hər şey bütün 
təfərrüatları ilə təsvir edir, keçmişi bütün tamlığı ilə oxucunun 
nəzərinə çatdırılır. Bu sözlər onu göstərir ki, Murasakinin vaxtında 
roman artıq əyləncə vasitə deyildi. Mədəni yaponlar Çin 
ədəbiyyatını oxumaqla məhdudlaşmaq istəmirdilər, onlar artıq 
özlərinin doğma yapon dilində əsərlər oxumaq istəyirdilər. 

Murasakinin bu sözləri müəllifin fərdi şüurunun yetişməsi 
faktını göstərir, həm də ümumiyyətlə, milli yapon şüurunun 
yarandığını, təsdiq olunduğunu bildirir. Nəhayət, Murasaki yapon 
ədəbiyyatında realist təsvirin labüdlüyünü və onun artıq 
gerçəkləşdiyini təsdiq etmək istəyir. Murasakiyə qədər olan 
povestlər «Taketori», «Oçikobo» «Usubo» kimi əsərlər mifoloji 
əsas üzərində qurulmuşdur. Murasaki özünün başqa bir bəyanatında 
yapon milli dilinin təmizliyini də etiraf edir. Yapon dili X-XI 
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əsrlərin hüdudlarında öz inkişaf səviyyəsini daha da yüksəldir. Bu 
dil artıq yaponların bütün hiss və düşüncələrinin, bütün intim 
duyğularının ifadə vasitəsinə çevrilir. O dövrün danışıq dili 
əhəmiyyətli dərəcədə  özündə yapon və Çin dillərinin elementlərini 
toplamışdır. Ədəbi dilə gəldikdə isə biz bu məsələdə ikiqat hadisə 
ilə rastlaşırıq: yapon dili hələ kifayət qədər yetkinləşməmişdi, ədəbi 
dil isə hələ də Çin dili idi və bu dövrün yüksək səviyyəli əsərləri 
Çin dilində yazılırdı. Beləliklə, Kambun adlı qarışıq bir dil 
yaranmışdı: Çin dilində yazılmış yapon ədəbiyyatı və «Vabun» 
adlanan bir ədəbiyyat növü – yapon dilində yapon ədəbiyyatı. 

Murasaki öz qəhrəmanının dili ilə belə deyir: «qadınlar 
dünyaya ona görə gəlirlər ki, kişilər onları aldatsınlar». Murasakinin 
romanı göstərir ki, onun müşahidə dairəsi buna imkan verir ki, o, 
yalnız öz intim duyğularını yox, həm də bütün Heian dövrünü əhatə 
eləsin, O, bu həyatdan daha çox səciyyəvi faktları, hadisələri təsvir 
etsin: Məhəbbəti, qadın və kişilərin qarşılıqlı münasibətlərini 
xüsusilə o, daha qabağa çəkirdi. Bu fakt bütün müşahidə edilən 
həyat şəraiti ilə şərtlənir: «Monoqatari» hökmranlıq edən sülalənin 
bütün həyat və məişətini əks etdirir. Heian əyanlarının həyatını! Bu 
həyat və məişət o zamanlar iqtisadi bolluq şəraitində həm də güclü 
siyasətində yaranmasına təkan verirdi. Sarayda faktiki olaraq 
gedonizm hökm sürürdü. Belə bir tox zəmanətə təbii ki, qadınlar 
birinci dərəcəli rol oynayırdılar: kişilərin və qadınların qarşılıqlı 
münasibətləri bu avaraçılıq, qayğısızlıq, bütünlüklə təmin olunmuş 
həyat, yaşayış tərzi hər şeyin fövqündə dayanmışdı.  

Bu romanın baş qəhrəmanı bir şəxsdir, bir adamın o da 
Gencidir! Nə üçün Murasaki əsərə çoxlu kişi və qadın obrazları 
gətirmir. Murasakinin fikrincə, qadınlar ancaq ona görə doğulurlar 
ki, kişilər onları aldatsınlar. Onun fikrincə qadınlar kişilərin əlində 
oyuncaqdan başqa bir şey deyildir. Bu mənzərəni göstərmək üçün 
Murasaki bir kişi obrazı yaratmışdır və bir çox qadın obrazlarını ona 
qarşı qoymuşdur. Yoxsa müstəqil qadın-kişi cütlüyü yaratmaqla 
Murasaki öz estetik idealını istədiyi kimi təqdim edə bilməzdi. 
Lakin bu, o demək deyildir ki, romanda Gencidən başqa kişi 
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qəhrəmanı yoxdur, yaxud başqa qadın qəhrəmanları yoxdur, lakin 
əsil aparıcı qəhrəman kimi bir kişi obrazı – Genci obrazı 
yaratmışdır. Mövzunun ilk konkret planı belədir. 

 
 

«Genci-monoqatari»nin qısa məzmunu 
 

Nə vaxtsa, bir imperatorun çarlığı zamanı imperatorun 
sarayında çoxlu gözəl xanımlar yaşayırmış. Onların arasında 
Kirişibo adlı bir gözəl xanım da var. Saraydakı bütün qadınlar onun 
gözəlliyinə paxıllıq edirlər. Bu xanım tanınmış nəsildən deyildi. Bu 
zavallı qadın bütün bu təqibedici baxışlara və paxıllıqlara dözə 
bilməyib xəstələnir və ölür. Onun yeganə övladı – Genci adlı oğlu 
anasız qalır. Balaca Genci tezliklə imperatorun və onu əhatə edən 
adamların sevimlisinə çevrilir. O, son dərəcə gözəl və istedadlı bir 
uşaq kimi hamının diqqətini cəlb edir. Gencinin 12 yaşı tamam 
olanda artıq yetkin yaşlı gənc hesab olunur. Aoi adlı bir qızla 
evlənir. Genci çox gözəl idi və buna görə də çox xanımlar onunla 
maraqlanmağa başlayırlar. Gencinin özü də başqa gözəl qadınlar 
axtarır. Bir gün o saray xanımlarından biri ilə rastlaşır – bu qadın 
bir əyalət çinovnikinin arvadı idi – Ytsı seminin arvadı. Bu qadın 
Gencidən böyük idi. Onun bu zaman on yeddi yaşı vardı. Sonra bu 
qadın başa düşür ki, bu əlaqə onun başına bəlalar aça bilər və buna 
görə o, Gencidən uzaqlaşmaq istəyir. Elə həmin ildə Genci ilk həyat 
sarsıntılarını keçirir. Lakin bir səyahət zamanı o, bir tənha daxma ilə 
maraqlanır. Burada sən demə öz məşuqu tərəfindən atılmış gözəl bir 
qadın yaşayırmış. Bu qadının adı Yuqao idi. Genci Yuqaonu bir 
kənar sığınacağa aparır və onlar sevgi nəşələri alırlar. Birinci gecə 
Yuqao hücuma məruz qalır. Bu hücum edən qısqanc qadın RokuZe 
Gencinin rəfiqəsi olan qadın idi. Genci əvvəlcə onu sevmiş və onu 
atmışdı. Rokuze bundan güclü sarsıntı keçirib ölmüşdü. İndi həmin 
qadının həyuləsi-ruhu Gencini təqib edir. Genci ağır ruhi sarsıntı 
keçirir. Hətta fiziki cəhətdən də pis vəziyyətə düşür. Onu 
qarabasmalar təqib edir. Şər ruhun təqibindən xilas olmaq üçün 
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Genci belə qərara gəlir ki, məşhur ovsunçunun yanına getsin. O, 
ovsunçu qadının yanında bir müddət yaşayır və burada lap gənc və 
gözəl qızın olduğunu görür. Bu qız Genciyə bir zaman gizli sevdiyi 
bir qadını Fucisubonu xatırladır. Bu qızın adı Murasakidir. Genci 
sonra başa düşür ki, bu kiçik Murasaki Fucisubonun qardaşı qızıdır. 
O, nənəsinin yanında tərbiyə olunmuşdu. Genci qoca qadını dilə 
tutur ki, balaca Murasakini ona versin, çünki guya o, Murasakini bir 
tərbiyəçi qız kimi aparmaq istəyir. Genci paytaxta qayıdanda onun 
keçmiş sevgilisi Fucisubo xəstədir və artıq sarayda yox, 
valideynlərinin evində yaşayır. Gencinin ehtirası yenidən coşur və 
təzədən məhəbbət odu ilə yanır. Fucisubonun uşağı dünyaya gəlir: 
İmperator ya bir şey başa düşmür, ya da özünü elə göstərir ki, heç 
nədən xəbəri yoxdur. Hər ehtimalçün imperator bu uşağa öz övladı 
kimi baxır. Bu uşaq sonralar imperator taxtına çıxır. Onun adı da 
Reysendir. Həmin il Murasakinin nənəsi ölür. Genci onun nəvəsini, 
yəni Murasakini öz yanına gətirməyə tələsir. Genci istəyir ki,  
Murasaki sarayda o zamanın bütün incəsənət sahələrinə bələd olsun. 
Bundan sonra da Genci bir çox qadınlarla yaxınlaşır. Bu 
qadınlardan hər biri təbiətli qadın tipləri idi. Gencinin iyirmi yaşı 
tamam olanda, onun atası – imperator taxtdan uzaqlaşır, 
hakimiyyəti öz böyük oğluna verir. Bu zaman varis sifətində balaca 
şahzadə, yəni Gencinin sevgilisi Fucisibonun doğduğu uşaq, yəni 
Genci elan edilir. Əslində bu balaca Genci əsərin baş qəhrəmanı 
Gencinin qeyri-qanuni oğludur. 

Bir dəfə dini ibadət zamanı Gencinin özü də burada iştirak 
edir. Gencinin qanuni arvadı Aoidə gəlib buraya çıxır və onun 
rəqibi olan Rakize (burada fantaziyadan istifadə edilib, çünki 
Rakize artıq həyatda yox idi).Sonra təsvir olunur ki, Aoi ekipajda 
gedir, hamı ona böyük hörmətlə yol verir və birdən yolda Rakizenin 
arabası görünür (Daha doğrusu Rakizenin ruhunun arabası və o, 
Aoiyə imkan vermir ki, keçsin. Aoi qulluqçularına əmr edir ki, nə 
yolla olursa-olsun Rakizenin arabası aradan götürülməlidir. 
Qulluqçular işə qarışır və bunun nəticəsində Rakizenin arabası sınır, 
xıncım-xıncım olur tökülür. Təhqir olunmuş və alçaldılmış Rakize 
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artıq ikinci dəfə yenə Aoidən qisas almaq istəyir. Bir dəfə onun 
intiqam hissi nəticəsində Gencinin Yuqao adlı bir məşuqəsi də 
öldürülmüşdü. İndi isə həmin şər qüvvə qəzəbli ruh formasında 
Aoiyə  hücum çəkir. Bu dəfə Aoi ölür və öz ömrünü Genciyə 
tapşırır. Nəhayət, Genci başa düşür ki, Rakize – onun iki 
məşuqəsinin ölümünə səbəb olmuşdur və Rakizenin ruhundan da 
soyuyur. Bundan sonra hadisələr fantastik şəkildə davam edir.  

Rakize Gencinin soyuq münasibətini hiss edir və istəyir ki, 
Gencidən ayrılsın. O ise vilayətinə gedir və orada az müddət ərzində 
yaşayır və cəhd göstərir ki, öz qızını, gələcək imperatriçanı 
Gencinin himayəsinə versin. 

Aoinin ölümündən sonra Genci gənc Murasakini özünə 
sevimli rəfiqə kimi götürür. O biri il Gencinin atası ölür. 
Hakimiyyətə Genci ilə düşmən ailədən olan adam keçir. Gencinin 
vəziyyəti ağırlaşır. Konflikt dərinləşir. Düşmənçilik bir də onun 
üstündə dərinləşir ki, bir vaxt bu nəsildən olan bir qızla sevişib, 
amma qızın valideynləri istəyirdi ki, qızları imperatorun məşuqəsi 
olsun. Genci bu qızla sevişdiyi üçün onu paytaxtdan kənara sürgün 
etmişdilər. O Suma dənizinin sahillərinə gedir. Bir müddət orada 
qalır. Burda olarkən o bir yuxu görür: Yuxuda o mərhum atasını 
görür və ata oğluna əmr edir ki, allahlar onu haraya göndərirlərsə, 
oraya da getsin. Elə bu zaman bir monax Gencinin yanına gəlir və 
Genciyə deyir ki, ona allahlar tərəfindən vəhy gəlmişdir ki, Genci 
monaxın yanına gedir. Sən demə monaxın gözəl bir qızı varmış və 
o, son dərəcə gözəl imiş. Monax öz qızı Ahaşi ilə Genciyə xeyir-dua 
verir və bu qız Gencinin məşuqəsi olur. Bu zaman sarayda qorxulu 
hadisələr baş verir. Dəhşətli uraqomen tufanı başlanması, sarayda 
Gencinin düşməninin ölməsi, imperatorun xəstələnməsi. Bütün bu 
dəhşətli hadisələri kahinlər belə yozurlar ki, bu fəlakətlər Gencinin 
saraydan uzaqlaşdırıldığına görə allahların göndərdiyi cəzadır. 

Genci 27 yaşında paytaxta qayıdır. İmperator Sudzaki 
taxtdan imtina edir və taxtı Gencinin varis oğlu Reysenə verir. 
Genci saray sferasında yaxşı mövqe tutur və böyük şan-şöhrət 
qazanır. Onun sevgilisi Ahaşidən bir qız doğulur və bununla da 



 73 

Gencinin üç övladı olur. Hərəsi də bir qadından. Bir gün Gencinin 
axırıncı arvadı monax qızı Ahaşi dağlara çəkilir və orada yoxa çıxır. 
Genci paytaxtda özünə təmtəraqlı bir saray tikdirir. Bütün sevimli 
qadınlarını bu saraya toplayır və onun xoşbəxt günləri başlayır. O, 
bu qadınlarla yenə də sevgi macəraları yaşayır, sonra xoşbəxtlik onu 
tərk edir. Onun sevimli arvadı Murasaki ölür. Gencinin ömrünün 
sonu çox kədərli keçir. Onun başına üç qəzyə gəlir: Birinci fəlakət: 
onun Yuqaodan olan qızı Rakizdenin ruhu tərəfindən öldürülür. 
İkinci hadisə: Genci imperator seçilmiş oğlu Genciyə bildirirlər ki, 
onun atası çox macəralar yaşamış böyük Gencinin oğludur. 
İmperator oğul Genci atası Gencinin yanına gedir və atasına təklif 
edir ki, taxta o sahib olsun. Üçüncü qəziyə odur ki, onun başqa bir 
sevimli qadınından olan qızı da ölür. Deməli, Karma öz işini 
görmüşdü. Genci öz əməlləri ilə öz faciəli taleyini yaradır və 
nəhayət ölür. 

 
 

«Genci-monoqatari» romanının mövzusu:  
Heian dövründə kişi və qadının qarşılıqlı münasibəti problemi 

 
«Genci-monoqatari» romanında əsas mövzu: Heian 

epixasında kişi və qadın münasibətləri məsələsidir. Romanda bu 
mövzu necə işlənib və həmin münasibətlərin bədii-estetik 
interpretasiyası hansı konfliktlər üzərində bədii təhlilə, yazıçı 
mühakiməsinə verilir? Mövzunun xarakteri qadınlarla kişilərin 
qarşılaşdırılması, daha doğrusu qadın taleyinin müvəqqəti 
xoşbəxtlik eyforiyasına çevrilməsi, bu mənada onların kişilərə qarşı 
qoyulması və Genci tipli kişilərin özləri üçün mənfi karma 
hazırlaması prosesinin dramatizmi bir qədər dolaşıq və düyünlü 
süjet dairəsində dərin etik estetik prizmadan keçirilməsi bu romanın 
əsas mahiyyətini təşkil edir. Təbii bir sual doğur: nə üçün müəllif 
əsərdə çox qadın və kişi qəhrəmanlarından istifadə etmək qərarına 
gəlməyib? Bu sualın cavabı isə belədir. Ona görə ki, Murasakinin 
fikrincə, «qadınlar dünyaya kişilərin oyuncağına çevrilməsi üçün 
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doğulurlar». Məhz bu məsələni daha aydın izah etmək üçün və bu 
problemi çox insan talelərinin dramatizmində yox, yalnız bir kişi 
qəhrəmanının obrazında araşdırmaq üçün Murasaki bu mövqeyi 
seçmişdir. Lakin, yuxarıda deyildiyi kimi, bu o demək deyildir ki, 
əsərdə başqa kişi personajları yoxdur. Genci ətrafında onun 
aldatdığı qadınların çoxluğu elə Murasakinin köklü bir ideyasını 
təsdiq edir ki, təkcə bir kişi obrazı, çox qadınların bələdliyinə səbəb 
olursa, o biri kişilərlə belə bir psixologiyadan uzaq deyillər. 
Romandakı ideyanın əsas formulu da elə bu tezisdən ibarətdir. 
Məhəbbət çox zaman kişilərin vasitəsilə bu şəkildə faciələrə gətirib 
çıxarır. 

Murasaki öz romanının süjetini saray mühitindən, aristokratı 
ya əxlaqi ilə əhatə olunmuş elə bir mənbədən, özü də toxluqdan, 
harınlıqdan doğan əxlaqi deqradasiyaları, ətaləti, müəyyən mənada 
tənbəllikdən doğan bəhrəsiz romantik xülyalar dünyasından götürür 
ki, bu mühitdən həmişə labüd faciələr göyərir. İmperatorun 
qanundan kənar oğlu olan Gencinin də taleyi sübut edir ki, 
qudurmuş əxlaqın məhvə apardığı insan ən yüksək mövqedə 
dayansa belə: fəlakət və uğursuzluq həmişə onu izləyəcəkdi. 
Romanda ata imperator «Oğul Gencinin taxtdan imtina etməsi və 
atası Genciyə taxtı həvalə etməsi bəlkə də başqa bir roman süjetində 
xoşbəxtlik gətirə bilərdi. Amma bu romanda həmin hadisə 
xoşbəxtlik simvolu deyil, çünki bu zahiri xoşbəxtliyin mayasında 
bədbəxtlik cövhəri vardır. 

Romanda oxucuya elə gəlir ki, Genci monaxla görüşəndən 
sonra, ona mistik şəkildə allahlardan vəhy gələndən sonra hadisələr 
tam nikbinliklə başa yetəcək və Gencinin fəlakətə doğru aparan 
yollar kəsiləcək. 

Amma belə olmur: Bütün epizodlar Gencini uçuruma aparır 
və sözün həqiqi mənasında nivranaya qoşula bilmir. Çünki Genci 
müqəddəs Buddanın insanların təlqin etmək istədiyi həqiqətləri – 
dörd həqiqəti  bu qəhrəman tez unudur. Budda isə belə deyirdi: 
İnsanlar əzablara məhkum olub, bu əzabların səbəbi vardır; insan 
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iztirablarının səbəbi insanın həqiqətə sığmayan arzularıdır. İnsan 
belə arzulardan qoruna bilsə bu əzablardan xilas ola bilər. 

Murasaki qəhrəmanının belə arzulardan qaçmağa, 
təmizlənməyə güclü potensialı yoxdur. Buna görə də o, xoşbəxt ola 
bilmir. 

 
 

«Genci-monoqatari» romanının kompozisiya quruluşu 
 

Romanın fabula toxuması ilk baxışdan elə çox mürəkkəb 
görünür. Oxucuya elə gəlir ki, bu romanda təkcə bir qəhrəman var: 
O da Gencidir. Əslində isə bu romanda üç yüzə yaxın personaj 
vardır. Fabula romanın ancaq əsas hissəsinə aiddir. Yəni romandakı 
ilk qırx dörd fəsilə aiddir. Onlardan başqa hələ on fəsil vardır ki, 
onlar da romanın davamına xidmət edir. Bunlar Gencinin həyatının 
təsvirinə yox, onun qeyri-qanuni oğlu olan Kauruya həsr edilmişdir. 
Bu başlıqlar (on əlavə başlıqlar) Uci adlanır: bu o deməkdir ki, 
sonrakı hadisələr artıq Kiotoda yox, Uci adlanan yerdə baş verir. 

Fabula materialının süjet kimi formalaşması bir çox özünə 
məxsus cizgilərlə fərqlənir. Murasaki fabulanı süjetə çevirmişdir. 
Murasaki süjeti iki fabula faktorunu qarşılaşdırılması hesabına 
yaradır: hərəkətlərin, hadisələrin xronoloji ardıcıllığı və 
situasiyaların ardıcıllığı süjetin əsas kompozisiya başlanğıcı və sonu 
başlıqlardır: Məsələn, birinci başlıq Gencinin anadan olmasından 
başlayaraq, onun 12 yaşına qədər ki, dövrün xronoloji təsviri verilir, 
doqquzuncu başlıq yalnız bir ilin, 18 yaşın bütöv həyatı səciyyəsi, 
iyirmi birinci başlıq (fəsil Gencinin həyatındakı) o dövrü təsvir edir 
ki, o zaman Gencinin artıq otuz üç və otuz beş yaşı vardır. Hər bir 
fəslin hadisələri bəzən Gencinin həyat macəraları illərə və aylara 
görə təsvir edilir. Murasaki süjeti böyük istedadla qurur. Romanın 
motivləri dinamik xarakter daşıyır. 

Situasiyaların biri o birini izləyir, onu daha da dərinləşdirir. 
Situasiyanın tərkibinə daxil olan bir dinamik ox ətrafında birləşir. 
Murasakidə situasiyaların quruluşu süjet rəngarəngliyi yaradır. 
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Heian ədəbiyyatının məşhur bilicisi Fuciok bütün romanı 10 böyük 
başlığa, fəslə, əlavə Uci adlanan fəsilləri isə üç böyük fəslə bölür. 

Birinci hissə də Gencinin doğulmasından otuz iki yaşına 
qədər olan dövrü. Burada Gencinin yeniyetməlik və gənclik dövrü, 
onun sonsuz macəraları, bir qadının sərgüzəştindən o biri qadınla 
sərgüzəştinə qədər olan dövr təsvir edilir. Bu mərhələdə o, yeni və 
yeni macəra silsiləsi yaradır və öz gələcəyinin uğursuz bünövrəsini 
hazırlayır. 

Üçüncü hissə (cild) Gencinin artıq yetkin illərini təsvir edir 
– onun 31 yaşından otuz doqquz yaşına qədər olan dövrü təsvir 
olunur. 

Üçüncü cild qəhrəmanın artıq ömrünün qurub çağın otuz 
doqquz yaşındakı sərgüzəştlərini əhatə edir. Bu cilddə bütünlüklə 
onun qürub dövrünün son ayları, günləri təsvir olunmaqla artıq 
sanki onuncunu Gencinin ölümünə hazırlayır. 

Üçüncü cildin baş qadın qəhrəmanı San-no-musdur. O, 
Gencinin sonuncu məhəbbətidir. Onun tarixçəsi ən dramatik 
epizodlardan biridir. 

 
 

Süjet qurulmasında Murasakinin xüsusi priyomları 
 

Süjet qurma prosesində Murasakinin bir neçə orijinal bədii 
priyomlarını göstərmək vacibdir. Müəllif romanda iki ekspozisiya 
verir: onlardan biri birinci fəsildə, o biri isə ikinci fəslin birinci 
yarısında verilir. Birinci hissədə Gencinin dünyaya gəlməsindən, 
onun dünyaya gəldiyi dövrün səciyyəvi siyasi, iqtisadi, mədəni 
səviyyəsindən, imperatorun Kiritsubaya məhəbbətindən, onun 
uşaqlıq illərindən, yeniyetməlik və gənclik illərindən və onun ilk 
dəfə olaraq Fudzisuboya vurulmasından danışılır. İkinci 
ekspozisiyada müxtəlif qadınların simasından, gözəlliklərindən çox 
maraqlı detallarla bəhs olunur. Birinci ekspozisiya öz xarakterinə 
görə daha fabulistik ekspozisiya adlandırmaq olar: bu hissədə 
(ekspozisiyada Murasaki mövzunun mahiyyətini açmağa cəhd 
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göstərir. İkinci ekspozisiyada romanın süjet quruluşu və burada bəzi 
təfərrüatlar buraxılır və bunlar sanki oxucuların mühakiməsinə 
verilir. Belə təfərrüatların qəsdən buraxılması VIII-IX fəsillərdə 
daha aydın görünür. IX başlığın fəslin başlanğıcın Rakize meydana 
çıxır, özü də onun «zühur etməsi» əvvəlcədən motivləşdirilmir. 
Süjetdə belə hallar, yəni bəzi motivlərin qəsdən buraxılması dərhal 
gözə çarpır və aradakı bu boşluğu sanki oxucu öz fantaziyası, 
mühakimələri, yozumları ilə doldurur.Romanda başqa bir boşluq 
(səbəbin açılması, motivləşdirilməməsi də) görünür. Müəllifin bədii 
priyomu kimi başa düşülməlidir. Romanın qırx birinci fəsli – 
Gencinin ölümünün təsvir edilməsi fəslini sanki mühüm hissə, necə 
deyərlər roman içində bir roman buraxılır, təsvirin yeri boş qalır. 

Romanın hər bir fəslinin öz adı vardır və görünür bu bədii 
priyomda məzmunun simvoluna xidmət edir. Belə maraqlı 
simvollardan biri də qırx birinci fəsildə hiss edilir. Gencinin ləqəbi 
Hakaru kimi bəlli olur. Bu sözün mənası: “parlaq”, parıldayan 
deməkdir. Yəni parlaq bir gündə buludların içərisində batıb gedir. 
Yapon tədqiqatçıları romanla buraxılan bəzi detalların məhz niyə 
təsvir edilməməsi barədə az qala hipotezlər irəli sürürlər. Amma 
çoxlarının fikrincə bu bədii priyomnda öz  funksiyası, romanın daha 
maraqlı oxunması üçün nəzərdə tutulur. Murasaki romanın axırında 
sanki özünün bütün təsvir istedadı ilə sanki oxucunu baş 
qəhrəmanın Gencinin ölümünə hazırlayır, bu ölümə yaxınlaşdıran, 
motivləşdirən ən kiçik təfərrüatları, cizgiləri belə unutmur və 
beləliklə də bir taleyin sona çatmasını real situasiyalarla 
əyaniləşdirib. Sonuncu hadisə Murasakinin ölmü bu hadisələr 
zəncirində sonuncu halqa kimi mənalandırılır, sona gələn fəsil 
bütünlükdə Gencinin kədərinin, hüznünün təsvirinə həsr olunur. 
Oxucunun gözü qarşısında xüsusi düşünülmüş fonda – bir-birini 
əvəz edən, hər şeyin keçici, fani olduğunu, xarakterlərin 
dəyişkənliyi ifadə edən simvolik mənzərələr-əslində qəhrəmanın 
yaşadığı mühitin özünün simasıdır. Onun gözləri qarşısında gah 
bahar, gah yay, gah payız, gah da qış fəsilləri ötüb keçir və bu 
fəsillərin hər biri həyatda qəhrəmanın gördüyü qadınların 
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xarakterini ifadə edir. Axı məhəbbət Genci üçün həmişə bir kolorit 
olmuşdu. Qış qurtarır, il qurtarır. Bütün bu mənzərələri rəssam kimi 
çəkən Murasakidir. 
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«KAMAKURA» DÖVRÜNÜN ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏRİ 
 
 

XII əsrin sonunda Yaponiya rəsmi olaraq yeni dövlət 
quruluşuna keçir. 1192-ci ildə Şərqi (Kanı) Samuray drujinaların 
rəhbəri Minomato özünü ali hərbi rəhbər (komandan) elan edir. Bu 
da çox uzun mübarizədən sonra başa gəlmişdir. O, əslində bütün 
ölkənin başçısı hesab edilirdi. Yapon hökmdarları eyni zamanda 
böyük kahin hesab edilirdi. Və eyni zamanda Şintonun xidmətçisi 
sayılırdı. Bu zaman ciddi sosial dəyişiklik dövrü keçirir. Yeni-
silklər yaranır. Bu da dvoryanlardan ibarət idi. İlk silklər 
Samuraylar idi. İncə Heian aristokratiyasının yerini şərt Kamakura 
döyüşçüsü əvəz edir. 

Siyasi hegemonluq 1192-ci ildən 1868-ci ilə qədər davam 
etmişdir. Lakin altı əsr müddətində üç mərhələ olmuşdur. Bu 
dövrdə 3 (üç) şoqun (hərbi) sülalə bir-öirini əvəz etmişdir. Bunlar 
aşağıdakılardır.  

I Minomato (1192-1333) 
II Aşikaqa (1335-1572) 
III Tokuqava (1572-1868) 
Bu dövr ərzində Samuraylar nəhəng mədəni inqilab 

keçirmişlər. Kobud drujinalardan parlaq təhsilli Konfusçilik 
zirvəsinə. Buna görə də bütün bu üç dövrü bir müstəvidə 
dünyagörüşlərin məcmui kimi götürmək mümkün deyil. Hər bir 
mərhələnin öz xüsusi cizgiləri ilə fərqlənir. Bununla yanaşı bədii 
yaradıcılığın xarakteri də dəyişib. İlk dövrlərdə Samuraylar o qədər 
də güclü deyildilər və buna görə də Heian ədəbiyyatına güzəştə 
gedirdilər. Son əsrlərdə isə yeni mədəniyyətin bünövrəsini 
qoydular. 

Samurayların altı (6) əsrlik hökmranlığı üç tarixi mərhələ 
olmaqla bərabər, həm də üç ədəbi mərhələnin tarixidir. 

I mərhələ – XII əsrin sonlarından XIV əsrin əvvəllərinə 
qədər olan dövrü hesab etmək lazımdır. Bu dövr hərbi sülalənin 
yaratdığı ilk dövlətçilik dövrüdür. Bu hərbi sülalə Şoqunlar 
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adlanırdı ki, bununla da mənası “hərbi sülalə” deməkdir. Bu dövr 
Kamakura dövrü adlandırırlar (XII-XIV əsrlər). 

II mərhələ də yeni dövlətçiliyə başçılıq edən Aşikaqa idi. 
Hakim olduqları yerin adı ilə bu dövr Mukomati dövrü adlanır 
(XIV-XVI əsrlər). 

III mərhələ XVII əsrin əvvəllərindən XIX əsrə qədər davam 
edir. Bu dövr Tokuqava nəslinin feodal imperiyası dövrü idi. O 
dövrün baş şəhərinin adı ilə bağlı bu dövrə Edo epoxası adlanır 
(Edo şəhəri indiki Tokiodur). Heian dövrü aristokratiyası ilə 
mübarizədə Samurayları sözün həqiqi mənasında bütün ölkə dayaq 
durmuşdu. Heian mədəniyyəti həddindən artıq ekzotik xarakter 
daşıyırdı. O, yalnız bir şəhərdə – Heian şəhərində mərkəzləşmişdi. 
Xalqın içərisindən çıxmış Samuraylar ifrat millətçi idilər. Onlar Çin 
təsirindən imtina etmək istəyirdilər, onlar Yaponiyanı milliləşmə 
yoluna qaytarırdılar. İkinci tərəfdən barbarlaşmış, əyalətləridə onlar 
mədəni həyata qaytarmaq istəyirdilər. Onlar Çin sayağı yox, 
əcdadlarının düşündükləri kimi düşünürdülər. Heian rejimi suqut 
etdi. Çünki onlar ömürlərinin axırına yaxın xalq kütləsindən ayrı 
düşmüşdülər. Bu dövr artıq yeni başlanan prosesə qoşula bilməzdi. 
Buna görə də yeni dövrün tələblərini həzm edə bilmədi və tərəddüd 
içərisində qaldı. Samuraylar meydana çıxanda Heian aristokratları 
buna qarşı dura bilmədilər. Samurayların böyük rəhbəri Erutomo 
onları darmadağın elədi. Samuraylar Kamakura iradə gərginliyi 
keçirirdilər, özlərini ciddi şəkildə cəmləşdirirdilər, sarsılmaz 
emosionallıqdan uzaq sadə Kamakura rejimi hökmran oldu. 

 
 

Kamakura dövrü ədəbiyyatının xarakter xüsusiyyətləri 
 

Samuraylar ilk Heian sülaləsinin iqtisadi-siyasi qüdrətini 
sarsıtdı, lakin onun mədəniyyətini məhv edə bilmədi. Bu 
mədəniyyət məğlub olmuş aristokratiya qalıqlarının həyat tərzində 
özünü hələ də qoruyub  saxlaya bilmişdi. Kamakura özünün əsr 
yarımlıq hökmranlıq dövründə ilk mədəni mərkəz yaratmışdı. 
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Bunlardan biri yeni Kamakura, o biri isə köhnə Kamakura, Kiotoda 
iki mədəniyyət daşıyıcısı rolunu oynayırdı. Birinci mərkəzdə daha 
yeni mədəniyyət göyərirdi, o birində isə əvvəlki mədəniyyət 
qalmaqda idi. Buna uyğun olaraq ədəbiyyatın özü də iki cəbhəyə 
ayrılmışdı: birinci cəbhənin mədəniyyəti Kiotoda çar sarayının 
sarayında inkişaf edirdi, ikinci cəbhədə isə qüdrətli hərbi hökumətin 
himayəsində idi. Bir tərəfdə məğlub edilən Heianlıların aristokrati-
yasının mədəniyyəti, o biri tərəfdə isə güclü , qalib Samurayların 
himayəsindəki mədəniyyət. 

Məğlubların ədəbiyyatı inamsızlıqla dolu pessimist 
ədəbiyyat idi, bu ədəbiyyatdan kədər, qüssə yağırdı. Bu mədəniyyət 
həyatdan gedən, hər şeyin keçmişdə qaldığını düşünən, gələcəyə 
inanmayan və gələcəyi olmayan Heian-aristokratiya mədəniyyəti 
idi. Bu ədəbiyyatın daşıyıcıları nəinki yeni ədəbiyyatdan, 
mədəniyyətdən qaçırdılar hətta özlərindən, cansıxıcı həyatdan, 
dünyadan qaçmaq istəyirdilər. Onların ədəbiyyatı müasir Avropa 
ədəbiyyatında dəbdə olan dekadent düşüncəli, xüsusən 
ekzistersialist təfəkkür tərzinə bənzəyirdi: ölməkdə olan Heian 
sülalələrinin ədəbiyyatını Tema adlı yazıçı və onun «Kilsədən 
qeydlər» əsəri idi. 

Qalib sülalənin ədəbiyyatı isə tamam başqa axardadır. 
Onların əsərlərində enerji bulaq kimi çağlanır, insanlar həyata, 
ədəbiyyata, gələcəyə tələsirdi. Yeni dövrün ədəbiyyatındakı bütün 
obrazlarla iradə coşqunluğa güclü meyl olan, gələcəyə böyük inam 
vardı. Yeni ədəbi əsərlərdə göstərilir ki, onlar necə meydana 
çıxıblar, Heian aristokratiyasına qarşı mübarizə aparırlar, böyük 
rəhbərləri Kiyomorinin başçılığı altında öz düşmənlərinin qüdrətini 
sarsıtmışlar. Bu əsərlərdə yeni dövr cəmiyyətinin başçısı Erimato 
köhnə cəmiyyətə qarşı mübarizə aparır. Bu əsərlərdə göstərilir ki, 
Samuraylar necə cəsarətlə vuruşurlar. Qaliblərin ədəbiyyatı məhz 
belə idi. Bu yeni ədəbiyyatın janrları da rəngarəng idi. Qunki – 
müharibə haqqında qeydlər. Onların içərisində birinci yerdə «Taura 
ailəsi haqqında povest» dayanır., daha sonra «Heyke-monoqatari» - 
Avropalılar Yapon ədəbiyyatı tarixinə bu yeni ədəbiyyata o qədər 
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də yaxşı qiymət vermirlər, onların bütün simpatiyası köhnə Heian 
dövrü ədəbiyyatı tərəfindədir. Elə yaponların özü də bu mövqedə 
dururdular. Məsələn professor Fuciko, belə hesab edir ki, XII əsrin 
sonundakı çevriliş dövründən sonra Kamakura ədəbiyyatında yeni 
deyilən heç bir şey yoxdur. O, belə düşünür ki, Samurayların 
Heianları məğlub etməsi nə qədər xoş təsir bağışlasa da, onlar 
pessimist və sertimentalist Heian ədəbiyyatına yeni heç bir şey 
gətirə bilmədilər. Bu professorun fikrincə, Kamakura Samurayları 
bədii yaradıcılıq meydanında öz gücsüzlüyünü göstərdilər. 
Doğrudur ki, Heian monoqatariləri öz formal gözəlliklərinə, 
eleqantlığına görə Kamakura qunkilərindən üstündür (Qunki-hərbi 
povestlər), lakin bu ədəbiyyatların hər ikisi bir arşınla yox, başqa-
başqa arşınlarla ölçülməlidir. Samuray ədəbiyyatının meyarını bu 
ədəbiyyatın öz məzmunuda axtarmaq lazımdır. Belə bir aspektdə bu 
ədəbiyyat bədii və üslubi cəhətdən qiymətli görünə bilər. 

 
 

Hocoki-Comoi. «Hocoki» mətni haqqında qısa məlumat 
 

Heian dövrü keçdi və əbədiyyətə qoşuldu. Yapon tarixinin 
sərt dövrü başlandı. Feodalizm daha da möhkəmləndi. Hərbi idarə 
sistemi yarandı. XIX əsrin ikinci yarısına qədər davam edən hərbi 
rejim ölkənin bütün həyatı üzərində hökmran oldu, onun tarixini, 
mədəniyyətini müəyyənləşdirdi. Bu dövrdə Comoi adlı bir müəllif 
meydana çıxdı və o, cəmiyyəti maraqlandıran əsərlər yaratmağa 
başladı. Bu yazıçı 1154-1216-cı illər arasında yaşamışdır. Onun 
haqqında çox az məlumat qalmışdı. O, tanınmış nəsildən idi, onun 
atası Kamo Şintoist məbədinə qulluq edirdi. Buna görə də o, saraya 
asanlıqla yol tapmışdı. Comoi yaradıcılıqda və həyatda böyük 
uğurlar qazanmışdı, eyni zamanda musiqi aləmində də onun 
nailiyyətləri çoxdur. Comoi gözəl şair və musiqiçi kimi də tanınırdı. 
Öz istedadı sayəsində o, imperatora da yaxınlaşmışdır və Poeziya 
akademiyasının üzvü seçilmişdir (Vakadokovo). Comoi bu 
akademiyada lirik şeirlər – tankalar yazır, poeziya haqqında 
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mühakimələr yürüdür, tənqid edir, mübahisələr aparır, siyasi 
konkurslarda iştirak edirdi. Onun «Köhnə və yeni dövr şeirlərinin 
məcmuəsi» adlı (Şin-Kokinşu) kitabında toplanmışdı. 

Onun otuz yaşı tamam olanda öz əcdadlarının yolu ilə 
getmək istəyir. O, Kamo kilsəsində qulluqçu olmaq üçün bir vəzifə 
tutmaq istəyirdi. Lakin o, bu arzusuna çata bilmir və bu hadisə onun 
həyatında dönüş nöqtəsi olur. O, istəyir ki, köhnə həyat tərzi ilə 
vidalaşsın. O, Kiota yaxınlığındakı bir yerdə sadə bir evdə yaşayır. 
Yazıçı burada 20 il yaşayır. Onu imperator sarayına qaytarmaq 
istəyirlər, lakin o bu təklifdən imtina edir. O, istəyirdi ki, bütün 
dünyəvi işlərdən və əməllərdən uzaq olsun. Buna görə də Comoi 
buddizmə qayıdır, saçlarını qırxdırır, monax olur, hətta adını da 
dəyişib Renyun qoyur. O, yeni dövrün nümayəndələrinə yaxın 
olmaq istəyir, xüsusən Syoqun Sanetəkomo ilə. 1128-ci ildə Şoqun 
Eritamo vəfat edir. Comoi ona matəm şeiri həsr edir. O, ömrünün 
son günlərini tənhalıqda keçirmişdir. Yazıçı bütün həyatını Toyama 
dağında keçirmiş, dərviş həyatı sürmüşdü və öz məşhur əsəri olan 
«Kilsədən qeydlər» əsərini yaşmaqla məşğul olmuşdur. (Əsərin 
daha düzgün adı: «Hücrədən qeydlər»dir) Comoi 216-cı ildə vəfat 
etmişdir. 

Comoi dünya həyatından uzaq olmaq istəyirdi? O, nə üçün 
cahı-cəlallı imperator sarayını tərk etmişdi? O, nə üçün dini zövq 
almağa can atırdı, dini əzablara daha çox meyl edirdi? Şintoist 
olaraq o, başqa bir dinə yaxınlaşır. Birinci, ona görə ki, o, məbəddə 
bir vəzifə tutmaq istərkən onun bu xahişini yerinə yetirməmişdilər. 
İkinci, ona görə ki, onun taleyinin yolu artıq pozulmuşdu. Lakin 
onun dünyadan nifrətlə uzaqlaşmaq istəyi onunla bağlı idi ki, real 
faktlarda yox, həyatın ümumi axarı ilə bağlı idi. Tufanlı qorxulu 
dövr, hərbi toqquşmalar dövrü, hakimiyyət üstündə çəkişmələr, 
hərbi diktatura bütün bunlar onu yormuş və həvəsdən salmışdır. 
Etika aləminə də Samuraylar sərt bir hava gətirmişdilər. Samuraylar 
köhnə mədəniyyəti tamam gözdən salmaq istəyirdilər. Əlbəttə, 
köhnə mədəniyyətdən miras da qalmışdı, lakin bu, kifayət deyildi. 
Bunlar yeni qayda-qanunlara sığmırdı. Bəzi köhnə ənənələr qalsa 
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da, onlar artıq lazımsız miras hesab edilirdi və buna görə də bütün 
bunlar Comoida pessimizm hissləri yaratmışdır. İqtisadi dağınıqlıq, 
dilənçi vəziyyətinə düşmüş əhalinin vəziyyəti – bütün bu faktorlar 
bu yazıçının idealına sığışmırdı. 

Elə bu yerdə də Buddizmə meyl etmək arzusu meydana 
gəlir. Buddimz  bu mənada Comoi kimi adamlar üçün sanki bir 
sığınacaq idi. Ümidi qırılmış insanlar Buddizm təliminə sığınırdılar 
və belə deyirdilər ki, bu dünya fərəhsiz dünyadır. Bu dünyanın 
bütün işləri, əməlləri etibarsızdır. Comoi məhz belə adamların 
sırasına daxil idi. O, belə həyat istəyirdi ki, onun ürəyindən olsun, 
onun təbiətinə uyğun gəlsin, onun ruhunu oxşasın. Bu qoca Heianlı 
real həyatda mübarizə aparmaq istəyirdi, bu həyatdan onun ürəyinə 
yatan nə isə götürmək istəyirdi, ancaq buna nail ola bilmirdi, öz 
vəziyyətinin ağır olduğunu başa düşürdü və getdikcə bu dünyaya 
ikrah hissi ilə yanaşırdı.  

Comoi dağların sakitliyində və burada öz arzuladığı dünyanı 
tapa bilirdi. O, burada əsərlər yazırdı və istəyirdi ki, bu əsərlər 
yapon ədəbiyyatında ölməz əsərlər olsun. Bu əsərin adı «Hocoki» 
idi. Comoi əsərinin mətnini tədqiq edərək bizim gözümüz 
qarşısında maraqlı bir fakt dayanır. «Hocoki»nin bir sıra bölmələri 
azacıq dəyişdirilmə etməklə Kamakura dövrünün başqa bir əsəri 
olan «Heyke-monoqatari»yə bənzəyir. «Hocoki»nin bütün tarixi 
hissəsi, daha doğrusu müəllifin bu Günəşli dünyadan küskünləşməsi 
dövrünə qədər olan tarixi hadisələrin təsviri baş vermiş yanğınlar, 
tufanlar haqqında, paytaxtın dəyişilməsi faktları çox inandırıcı 
təsvir olunur. Fucioka bu əsəri müəllifin əsl əsəri kimi qəbul etmir 
və güman edir ki, guya bu əsər hansısa özündən qabaqkı illərdə 
yazılmış bir əsərin dəyişilmiş şəklidir və bu əsər müəyyən dərəcədə, 
«Heyke-monoqatari»ni xatırladır. «Hocoki» o tipli əsərə oxşayır ki, 
belə əsərlərə «Ağlına nə gəldisə onu yazan» yazıçıların əsərləri 
tipdədir. Belə əsərlərə «cuhitsu» deyilirdi. Lakin əsərin mətni ilə 
tanış olandan sonra bu fikri təsdiq etmirsən. 

«Hocoki» əsərinin mətni bizi inandırır ki, bu əsər bütünlüklə 
bir mövzuya bəraət qazandırmaq üçün yazılıb. Bu dünyanın 
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etibarsız olması fikrinə haqq qazandırmaq üçün. Comoi yazır: «Bu 
dünyada hər şey insanların özü də, onların yaşayış yerləri də daima 
axan bir bulaq suyunun şırnağına bənzəyir, köpük qovuqcuqlarına 
bənzəyir, onlar yaranır və tezliklə də yox olub gedir». Tema üçün 
Heraklitin hər şey axır aforizmi də hələ kifayət deyil. Comoi bu 
fikri davam etdirir: «Biz bu dünyaya gələn və dünyadan gedən 
insanların necə gəlib getdiklərini görmürük». Başqa sözlə desək, 
Comoi hələ Buddizmin təlimini də sanki yarımçıq hesab edir. 
Yazıçı bu Budda fəlsəfəsinin dərinliyinə gedir və deyir: «Biz 
deyiriksə ki, bu dünya fanidir və bizim hamımız günahkarıq, bunları 
görmək və başa düşmək bəlkə də asandır, amma biz hələ dərk edə 
bilmirik ki, nə üçün bu dünya fani və etibarsızdır, biz əbədi 
olmamağımızın, günahkar olmağımızın əsl səbəblərini dərk edə 
bilmirik: Biz nə üçün bu dünyaya gəlmişik, nə üçün məhz bu 
şəkildə dünyaya  varid olmuşuq». Comoinin ideyası bundan 
ibarətdir. Biz əsərin iki yerini bir-birilə müqayisə etməklə, yazıçının 
ideyasını başa düşə bilərik: Əsərin əvvəlini və  axırını, əsərin əvvəli 
təsdiq edir ki, «Bu dünyada yaşayan adamlar, onların yaşayışı, axıb 
gedən çayların sularına bənzəyir: adamlar da bu sular kimi 
gündüzlər ölür, axşamlar isə təzədən yaranırlar». Əsərin sonu isə 
bizə belə deyir: Həyat artıq qüruba doğru gedir və deməli, 
Comoinin əsas ideyası bundan ibarətdir. 

Comoi onu deyir ki, onun həyatı necə quruldu, o, dünyada 
nələri gördü, hansı sınaqlardan keçdi, bu həyatın gedişindən nələri 
başa düşdü, o, hansı nəticəyə gəldi. Beləliklə, bu əsər əslində 
Comoiun öz tərcümeyi-halıdır və o, öz həyatının mənasını Budda 
fəlsəfəsi ilə şərh edir. 
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«Hocoki»nin poetikası və süjet quruluşu 
 

Bu əsərin süjet quruluşu bütünlüklə onun əsas iki elementi 
ilə müəyyənləşir: bunlardan biri mövzunun məzmunu, o biri isə 
məzmunun mahiyyəti ilə bağlıdır. Əsərin süjeti bu iki əsas tələbin 
kombinasiyasının bir-biri ilə uyğunlaşması nəticəsində qurula bilir: 
bütün əsəri çox asanlıqla iki böyük bölməyə ayırmaq olar. Birinci 
bölmə: aşağıdakı ifadəyə qədərdir: «Harada qərar tutmaq, hansı işlə 
məşğul olmaq lazımdır ki, heç olmasa bircə anlıq öz ruhunu 
sakitləşdirə biləsən». İkinci bölmə isə bu ifadəyə uyğundur: 
«Budur, mən özüm də həyatı necə keçirəcəyəm ki,  onu başa düşə 
biləsən». Üçüncü bölmə: «Bax bu da Aylı bir gün və bu günündə 
axını». Bütün bu süjet quruluşu həm yapon, həm də Çin ədəbiyyatı 
üçün bir növ etolon formasına düşüb: yəni bədii əsərin əvvəlində və 
axırında elə simvolik, zahirən anlaşılmaz frazalar işlədilir ki, bunlar 
yazıçı ideyasını, simvollarını bildirir və yazıçı bu simvollar əsasında 
əsərin süjetini formaya salır və kompozisiya qurur. «Okorı» adlanan 
birinci bölmədə ekspozisiya qurulmalıdır. Birinci bölmə bütün 
əsərin mövzusunu xatırladır, yəni bu dünyanın etibarsızlığını, 
insanların günahkar olduğunu və bütün varlığın sirr, tapmaca 
olması. Bu mövzu əvvəlcə sırf təmiz şəkildə, yəni ideya planında 
verilir, sonra isə illüstrasiya şəklində verilir, bir sıra konkret 
mənzərələr şəklində verilir. Beləliklə, yeni kompozisiya quruluşu 
yaranır və birinci bölmənin özü də üç hissəyə bölünür: Okori, Hari, 
Musubi. Okori mövzusu deklarativ şəkildə ifadə olunur, Hari bu 
mövzunu nümayiş etdirir, Musubi isə mövzunu detallarla 
aydınlaşdırır. Əgər birinci bölmədə sual olunur ki, niyə insan 
dünyadan küsüb, dərviş həyatını can atır, ikinci bölmə bu suala belə 
cavab verməlidir: «insanların günahkarlığı». Sonrakı sual belə 
verilir: «Dərviş öz həyatını necə qurur? Comoi öz fikrini belə 
ümumiləşdirir: «Əgər dünyada hər cür xoşbəxtlik belə ötəri, 
keçicidirsə, əgər bütün həyat belə etibarsızdırsa, onda biz harada 
məskunlaşmalıyıq? İnsan öz bədəninə yer tapa bilmək üçün hara 
getməlidir ki, onun ruhu sakit olsun? Bu sualların cavabları qısa 
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şəkildə belədir: çıxıb qurtulmaq, xilas olmaq. Tərkidünya olub 
dərviş həyatı keçirmək. 

İkinci bölmə: «Hocoki bütün əsər üçün «Hari» rolunu 
oynayır və süjetin mahiyyətini ifadə edir. Bütün bu bölmə 
bütünlüklə dərvişliyin təsvirinə həsr olunub. Bu bölmənin özü də üç 
hissəyə bölünür: birinci hissə onu göstərir ki, insan dərvişlik yoluna 
düşmək üçün öz əvvəlki, yəni dərvişliyə qədər ki, yolundan necə 
çıxmalı. Comoi özü bu dünyadan uzaqlaşıb, yəni tərki-dünya olub, 
otuz il dağlarda yaşayıb. 

İkinci hissə: dərvişin tənhalıqda necə yaşadığını təsvir edir. 
İkinci bölmənin üçüncü hissəsi dərvişçilik fəlsəfəsinə həsr olunur. 
Müəllif bu fəlsəfənin üç tezisini göstərir: a) Dərvişin həyatı ən 
uğurlu və ən etibarlı həyatdır. b) Dərvişin həyatı ən sakit həyatdır. 
c) Dərvişin həyatı ən xoş həyatdır.  

«Hocoki»nin üçüncü bölməsi artıq nəticə (musubi) 
hissəsidir. Comoi öz dərviş həyatı haqqında danışaraq və yenə də 
həyatın etibarsızlığı haqqında mühakimələrə qayıdır. Çin-yapon 
poetikası ko-o adlanır və bu da Çağırış – səsləşmə mənasını verir və 
bu simvollar vasitəsilə müəllif insanı etibarsız həyatdan tənhalığa, 
tərki-dünyalığa,  ruhun rahat olacağı guşənsinliyə çağırır. 

Comoi əsərini yenə də bu real həyatdan uzaqlaşmaq şüarı ilə 
bitirir. 

 
«Kamakura» dövründə «Qunki» janrı 

 
«Qunki» hərfi mənada «hərbi təsvir» deməkdir. Bu janrı 

Kamakura dövrünün hərbi hadisələrini təsvir edən əsərləri belə 
adlandırırdılar. «Qunkilərin» bir hissəsi O zamankı Heian 
dövründəkinə uyğun olaraq əsərin predmetinə, mövzusuna görə 
seçilir. (məs. Horen dövrünün povesti – Horen-monoqatari: Meyci 
dövrünün povesti, «Heyke-monoqatari», «tayra nəsli haqqında 
povesti) 

Deməli, «Qunki» ilə monoqatari arasında genetik əlaqə 
vardır. Bununla belə «Qunki»nin özünə məxsus fərqləndirici cəhəti 
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vardır. Qunki ədəbi dilin yeni tipi ilə səciyyəvidir. Kitaizm burada 
yalnız leksik simada özünü göstərir, lakin elə sintaktik mənada da 
əsərin quruluşuna azca təsir göstərmişdir. Biz «Qunki»də Heian 
ədəbiyyatının dil elementlərini görə bilirik və burada bir sıra xalq 
sözlərinin də şahidi oluruq. Bütün bunlarla bərabər, Qunkilər 
özünün fərdi stilistikası ilə seçilir. Bu əsərdə canlı təsvir effekti, 
nitqin enerji sanbalı vardır. Əsərdə cəsarətli təsvir, gümrahlıq, 
təravət vardır. 

Kamakura dövrünün ən yaxşı qunkalarından «hərbi 
əsərlərindən» «hosen-monoqatari», «Heyke-monoqatari» kimi 
əsərləri öz bədii mükəmməlliyinə görə xüsusi qeyd eləmək lazımdır. 
Bütün bu əsərlər aristokratiya monarxiyasının tənəzzülünü və hərbi 
idarə üsulunun perspektivlərini göstərir. Bu əsərlər hərbi 
dvoryanlığın bütün tipik mənzərələrini əks etdirir. Bu əsərlərdə iki 
nəslin – Samurayların və Tayra nəsli arasında gedən mübarizənin ən 
tipik mənzərəsi canlandırılır. Mahiyyətcə onu demək lazımdır ki, 
XII əsrin ikinci yarısının bütün bu mürəkkəb hadisələri özləri 
bərabər yeni sosial və siyasi qayda-qanunlar sistemi gətirirdi, bu iki 
nəslin obrazında bu mənzərə aydınca təsəvvür olunurdu. 

Beləliklə: «Hogen-monoqtari» - Horen dövrünün (1156-
1158) povestləri, həmin dövrün dramatik hadisələrini realist təsvir 
yolu ilə oxuculara çatdırılır – bu iki nəsil adamlarının mübarizəsi 
fonunda dövrün bütün potensial ziddiyyətləri açılıb tökülür, hər iki 
tərəfin canlı xarakteri üzə çıxır. Eks-imperator Sutoku üsyanının  
dramatik lövhələri əyaniləşir. Bu üsyanın yatırılması Tayra nəslinin 
qələbəsi göstərir ki, dövlət arenasına fəal bir mübariz nəsil gəlir. 
«Heyke-monoqatari» - “Heyke dövrünün povestləri” deməkdir. 
Burada Muromaçi nəslinin güclənmiş Tayraya qarşı ciddi 
mübarizəsi əks etdirilir. 

«Heyke-monoqatari» əsərində Tayra nəslinin qələbəsinin 
apogeyə-yüksək zirvəyə qalxmasının bütün təfərrüatları təsvir edilir, 
onun hakimiyyətinin güclənməsi, sonra bu nəslin öz rəhbərini 
itirməsi (1181) və başqa bu kimi hadisələr Tayra nəslinin və 



 89 

bununla bərabər onun bütün tərəfdarlarının dramatik taleyi təsvir 
olunur. 

«Temney-Seisuiki» əsərində Minomato və Tayra nəslinin 
çiçəklənmə dövrü və məhvi təsvir edilməklə hər iki nəsli bu faciəyə 
gətirib çıxaran ictimai-siyasi səbəblər bədii sözün qüdrəti ilə 
əyaniləşir. 

Bütün bu hadisələr «Tayra haqqında» povestdə də öz əksini 
tapır. Bu əsərin fabulasında Tayra nəsli tarixinin dramatik sonluğu 
əhatə olunur. Bu tarix üç mərhələyə bölünür. Tayra nəslinin 
ucalması, çiçəklənməsi və tənəzzülü, əsərdə göstərir ki, Tayra nəsli 
hakimiyyətə ləng yolla gəlməmişdi, bu nəsil bütün potensial 
qüvvələrini cəmləşdirərək qəti surətdə vuruşaraq qələbə yaranmış-
dır. Tayra nəslinin çiçəklənməsinin əsas səbəbi hakimiyyətin 
möhkəmliyini sübut edir. Bu nəslin tənəzzül səbəbləri isə onun 
zəifliyindən yox, əksinə, onun qüdrətindən, öz potensialından 
düzgün istifadə etməməsindən, özünə həddindən artıq 
güvənməsindən, özünə arxayın olmasından, yersiz iddialarından 
irəli gəlirdi. Tayra tarixi bütünlüklə, özünün bütün etaplarında 
böyük bir dramadır və bu drama sonrada tragizmə çevrilir. Tayra 
özünün mənşəyinə görə o zamankı cəmiyyətin ən yüksək 
nöqtəsində dayanan bir nəsildən idi. Onların nəsli Kammu (782-
805) çarlığına gedib çıxır, o, həmin çarın oğlanlarının birindən, 
şahzadə Katsuravadan törəməsidir və bu nəslin sonu isə dramatik 
tale ilə bitdi.  

 
 

Tayra haqqında povest. Böyük rəhbər – Tayra 
 

Tunkilərin – hərbi təsvirlərin hansı janra mənsub olmasını 
müəyyənləşdirmək çətindir. Bir tərəfdən onlar həddindən artıq tarixi 
xarakter daşıyır və onları xalis bədii əsər adlandırmaq çətin olur, 
amma ikinci tərəfdən bədiilik bu əsərlərdə o qədər güclüdür ki, 
onları tarixi əsər kimi qəbul etməklə çətinlik çəkirsən. Bu əsərləri 
xalis bədii əsər kimi qəbul etmək üçün bir sıra elementlər buna 
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imkan vermir, çünki bunlar adətən tarixi xronikaya xas olan 
əlamətlərdir. Amma bu əsərlərdə təsvir olunanları bütünlüklə ona 
görə tarixdə hesab etmək olmur ki, burada istənilən qədər bədii 
priyomlar, xalis bədii inikasa xas olan təsvir əsil bədii 
nümunələrdir.  

Qunkilərdə daimi olaraq adların çəkilməsi, vəzifələrin 
rütbələrin sadalanması belə təsəvvür yaradır ki, bu əsər ancaq tarixi 
ad və rütbələrin siyahısıdır. Əsərin dili son dərəcə kobud  bar-bar 
dildir. Bu əsərlərdə hərbi sənədlərdən alınmış uzun çıxarlar, 
mərasimlərin uzun-uzadı təsvirləri vardır. Lakin, bununla belə biz 
bugünkülərdə – hərbi əsərlərdə bir sıra bədii priyomlar, metoforik 
təsvir, lirik ricətlər özünü göstərir. Bunun üçün «Tayra haqqında 
povest»in birinci kitabını oxumaq kifayətdir. Kiyomoru-Tayranın 
ölümünü təsvir edən hissədi. 

Müəllifin tarixi faktları ilk şəklinə sala bilməsi məharətinə 
bələd olandan sonra, bədii təsvirin tarixi faktlara yanaşmada 
qüdrətini, pafos və dramatizmini hiss etdikdən sonra adama elə gəlir 
ki, yazısı ən prozaik tarixi faktları romantik vusətə qaldıra bilər, 
tarixi faktları hətta nağıllaşdıra bilər. Tayranın ölümünün bütün 
təfərrüatları bu dediklərimizi sübut edə bilər. Bu əsərdə bəzən bütöv 
fəsillər – xalis bədii xarakter daşıyır. Məsələn, əsərin birinci 
kitabındakı «Ayın füsunkarlığı» fəsli tam bədii mənzərə xarakteri 
daşıyır. Buddizmdən alınan və imaq adlanan nəğmələr əsərə 
romantik rəng verir və bəzən bu romantika sentimental təsvirlə əvəz 
olunur. Başqa sözlə desək bir çox səhifələrdə yalnız quru tarixi 
xronika yox, yalnız tarixi roman yox, hətta özünə məxsus epos 
koloriti vardır. 

Yuxarıda göstərilən bütün elementlər «Tayra haqqında 
povesti»də öz parlaq əksini tapmışdır və bütün bunlara görə də əsəri 
heç bir tərəddüd etmədən bədii əsər hesab etmək olar, çünki əsərin 
üslubu və bütün estetik əlamətləri ancaq bədii əsərin spesifikasına 
aiddir. 

«Tayra haqqında povest»in girişinin birinci hissəsində təsvir 
olunan hadisələr X əsrə aiddir. Tayra nəslindən olan bir adam – 
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Masakada Yaponiyanın bütün Şərq hissəsinə sahib olur və 
Samuraylar dövlətinin – hərbi dövlətin başçısı olur. O, Heian 
hakimiyyətinə qarşı üsyan qaldırır və taxt-taca can atır. Nəhayət 
Masakada öz məqsədinə nail olur və heç bir qüvvə onun qarşısını 
ala bilmir. Onun siması əsərdəki bir ifadə ilə çox yaxşı ifadə olunur. 
Bu ifadəni Masakada Hieydzan dağının yoxuşunda işlədir: Necə də 
böyük və əzəmətli ucalıq, bax, güclü kişilər belə bir yüksəklikdə 
dayanmalıdır!» 

Həqiqətən də Heian paytaxtında əsl kişilər yox idi. Heian 
Əyanları cah-cəlal içərisində itib-batmışdı. Harınlıq, işsizlik, 
poeziya nəşələri içərisində məst olmuşdular. Onları hakimiyyət 
iradəsi mürgüləyirdi. Onlarda elə təkcə hökmran olmaq vərdişi 
qalmışdı. 

Maskada üsyanı uğursuzluqla başa çatdı, çünki Samuraylıq 
hələ kifayət qədər yaxşı təşkil olmamışdı, hələ onda birlik yox idi. 
Bundan sonrakı üsyanda – Sadamaro üsyanı da məğlub oldu (O da 
tayra nəslindən idi). Amma sonradan elə bu Sadomorinin özü Tayra 
nəslinin mövqeyini möhkəmləndirir. Onlar öz paytaxtlarını Heian-
ke şəhərinə köçürdülər və bu paytaxtı möhkəmləndirməyə  ciddi-
cəhd göstərirdilər. Onlar hərbinin qüdrətinə arxalanırdılar. Çünki bu 
ordu, bu hərbi sistem bir çox döyüşlərdə sınanmışdı. Masakadan 
sonra ikinci böyük fiqur Tadamori idi. Onun hakimiyyəti ikili 
xarakter daşıyırdı: o, bir tərəfdən gizli əlaqələrlə sarayda öz 
drujinalarını salmaq, o biri tərəfdən isə sarayda öz mövqeyini 
möhkəmləndirmək istəyirdi, özü də gizli yollarla. 

Tadomori saraya yol tapmaq üçün çar Şirakovanın cariyəsi 
ilə əlaqə saxlayırdı. Artıq demək olar ki, Tadamori saraya yol 
tapmış kimi idi. Lakin Tayra nəsli öz qüdrətli mövqeyini yalnız 
məşhur Kiyomori Tayranın şəxsində tapa bildi. O, Tadamorinin 
oğlu idi. Özü də Kiyomori atası Tadamorinin saray cariyəsindən 
doğulan övladı idi və o, Tayra nəslini möhkəmləndirdi. Kiyomori 
bir tərəfdən – qəhrəman, cəsarətli rəhbər, öz drujinasının qüdrətli 
sərkərdəsi, o biri tərəfdən isə o həyatdan, həyatın nəşələri ilə 
yaşamaq istəyən bir gənc idi. Onun ətrafında gözəl qadınlar çox idi. 
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O, ipə-sapa yatmayan bir qəhrəmandır. Bu fakt, onun ölümqabağı 
özünü necə dözüm və təmkinlə, polad iradəsilə sübut edir. O, 
dəhşətli ağrılar qarşısında diz çökmür. Qəhrəmanın arvad ona deyir 
ki, heç olmasa son arzusunu desin. Qəhrəman isə belə cavab verir: 
«Mən ölərkən məni Budda qurbanına çevirməyin, ona dua 
eləməyin, siz yalnız Eritamonun başını kəsb mənim qəbrimin 
üstündən asın!» Deməli bu sarsılmaz, inadkar adam ölüm ayağında 
belə öz düşmənindən intiqam almaq istəyi, düşmənini məhv etmək 
haqqında düşünür və onun arzusu həqiqətə çevrilir. Minomato 
Eritoma başqa bir Samuray qoşununun başçısı qələbəyə yavaş-
yavaş gəldi. Öz başçısının, yəni Kiyomorinin ölümündən sonra 
Tayra nəsli bir qədər özünü itirdi.Minomato paytaxtı aldı. Tayra 
qaçmağa məcbur oldu. Onlar Qərbə qaçırlar ki, tezliklə bütün 
qüvvələrini toplasınlar və minomatonun drujinasını məhv etsinlər. 
Amma onların bu cəhdi də uğursuz olur və bir-birinin ardınca 
onların bir neçə qoşun hissəsi məhv edilir. 

Nəhayət Minomato onları dənizə sıxışdırır. Onlar gəmilərə 
keçirlər. Burda da onları düşmən donanması qarşılayır. Dəniz 
döyüşündə (1185-ci il) onların donanması məhv olur. Onlar (Tayra 
əsgərləri) öz rəhbərləri iləbərabər və Kiyomorinin nəvəsi Antoki ilə 
birlikdə yapon tarixindən silinirlər. Lakin onlar təzədən göyərir və 
təzədən yaşamağa  başlayırlar – özü də yapon tarixinin səhifələrin-
dən və bir sıra əbədi əsərlərin qəhrəmanlarına çevriirlər və hər 
şeydən qabaqda «Heyke-monoqatari» əsərində! «Tayra haqqında 
povest»də! 

Bu povestdə Tayra nəslinin dramatik taleyindən bəhs olunur. 
Bu əsərin də əsas mövzusu bütün insan əməllərinin fani olması 
məsələsidir. Mövzunun bu şəkildə qoyulması bu əsərin yaradılması 
dövründəki əhval-ruhiyyənin tam uyğun gəlir. Belə bir düşüncə 
etalonu həm Heian aristokratları üçün, həm də Samurayların özü 
üçündə təbii fəlsəfə idi, çünki hər iki tərəf Buddizmin təsiri altında 
tərbiyə almışdı və fatalizm bu zaman hökmran düşüncə tərzi idi. 
Povestdə tez-tez Buddizm xatırlanır. Buddizmin əhəmiyyəti və yeri 
o dövr ki, həyatın povestin bir çox elementlərində öz təsdiqini tapır. 
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Tayranın bütün taleyi, onların bütün fəaliyyəti dairəsi Buddizm 
fəlsəfəsi ilə tam bağlıdır. 

 
 

«Tayra haqqında povesti»n Girişinin II hissəsi 
 

Əgər «Girişin» birinci hissəsində əsasən povestin mövzu 
məsələlərinə toxunulursa, ikinci hissəsində mövzunun real 
təcəssümü haqqında danışılır: bu hissədə artıq süjetin mahiyyətinə 
toxunulur: Kiyomarinin sarsılmaz qüruru onun xarakterinin hər bir 
cizgisində özünü göstərir. Tayra nəslinin bu məğrur törəmələri öz 
qürurlarını axıra qədər qoruyub saxlayırlar. 

Tayra nəslinin dövranı çox da uzun olmur. Onların erası 
yalnız öz fəaliyyətlərinin ömrü qədər olur. Bu, o deməkdir ki, ən 
qüdrətli nəsil belə haçansa məhvə məhkumdur. Doğrudan da 
Dankouro yaxınlığında bütün Tayra nəsli məhv edilir və onların 
nəsli bütünlüklə yer üzündən silinir.  Beləliklə də bütün povest bu 
faciənin təfərrüatları ilə doludur. Povestdə qarşıya belə məqsəd 
qoyulmur ki, Tayra nəslinin tərcümeyi-halı əvvəldən axıra qədər 
bütün xırda təfərrüatları ilə belə təsvir edilsin. Povest də qarşıya bir 
məqsəd qoyulmuşdur ki, tipik bir hadisə fonunda bir nəslin 
epopeyası təsvir edilib qurtarsın. Belə bir süjet qurma niyyəti əsərin 
bütün strukturundan anlaşılır. Hər şeydən əvvəl povestin miqyası 
çox məhduddur. Əsərdə hadisələrin bütöv bir zənciri vardır. 
Hadisələr təqribən on ili əhatə edir. Hekayə Dzuşo dövründən (117-
1176) başlanır və Bunci dövrünə qədər davam edir (1186-cı ilə 
qədər). Povestin xronoloji diapazonu 1175-1186-cı illəri əhatə edir. 
Məhz bu dövrü Tayra nəslinin qüdrətli dövranı olmuşdur. Tayranın 
bütün əvvəlki və sonrakı fəaliyyəti haqqında isə söhbət çox başdan-
sovdu gedir. 

Tayra nəslinin çiçəklənmə dövrü və onların taleyi onların 
darmadağın edilməsindən sonra hadisələr artıq öz inkişaf tempini 
azaldır və ikinci təfərrüatları əsas süjetin içərisində itib gedir. Bu 
povest tarixi xarakter daşımır. Tayra dövrü ümumiyyətlə 
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bütünlükdə yalnız onların tarixi deyildir. Hadisələr də bu 
düşünülmüş, fabula çərçivəsi dairəsində inkişaf edir. Povestin süjeti 
daxilində elə təsvir elementləri var ki, onlar Budda dinindən 
məbədlərdən, Budda yazılarından alınmış və məharətlə əsas 
hadisələrə calanmışdır. 

 
 

Tayra haqqında povestin kompozisiyası 
 

Əsərin birinci kitabının birinci fəsli Tayra nəslinin qüdrətli 
nümayəndələrindən olan Kiyomorinin düşmən tərəfindən təhqirə və 
alçalmağa məruz qalması epizodlarını təsvir edir. Bu Tayra 
nümayəndəsi isə Tadamaridir. Sarayda, şənlik zamanı o, məsxərəyə 
qoyulur, istehza obyektinə çevrilir, hətta onu sui-qəsd təhlükəsi də 
gözləyir. Lakin bu povesti diqqətlə oxuyub tədqiq edən Fucioko 
belə hesab edir ki, bütün bunlar müəllif tərəfindən yalnız bu 
məqsədlə təsvir edilmişdir ki, qəhrəmanın obrazı daha əzəmətli 
olsun, oxusu hiss eləsin ki, bu qəhrəman hamar, tikansız, daşsız-
kəsəksiz yollarla şöhrət zirvəsinə yüksəlməmişdir. İnsanların bütün 
həyatının, bütün fəaliyyətinin fani olması ideyası, eyni zamanda 
Tayra qəhrəmanının ölümü. Məsələn, qadın gözəlliyi, qadına 
məhəbbət, həyat eşqi – bütün nə qədər gözəl və şirin olsa da, əbədi 
deyildir və hər şeyin sonu vardır, xoşbəxtlik də əbədi deyildir. Elə 
buna görə də povest personajlarının taleləri həmişə iztirab içindədir 
və belə tale adamların axırıda belə olur ki, onlar bu dünyadan 
monastrlara gedirlər, yəni tərki-dünya olurlar. «Heyke-monoqatari» 
əsərinin süjeti, məzmunu ayrı-ayrı dramatik epizodlarla tamamlanır, 
zənginləşir. Müəllifin təsəvvüründə təkcə bir ailənin, beş nəslin 
yaxud nəsil şəcərəsinin taleyi yox, həm də bir dövlətin bir millətin 
bütöv taleyi də əhatə olunur. Sonda biz təkcə baş qəhrəmanın yox, 
həm də əsərdə iştirak edən bütün personajların kədərli aqibətinin 
şahidi oluruq. Fabula Tayra nəslinin dramatik faciəli həyatı fonunda 
ümumiləşdirilir. 
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Bu bədii tarixsə üç stadiya-mərhələ formasında təsvir 
olunub: yüksəlmək, çiçəklənmək və tənəzzül. Hadisələrin 
ardıcıllıqla təsviri Tayra nəslinin tarixi inkişafına uyğunlaşdırılıb. 
Təsvir konkret, müəyyən material əsasında konsentrasiya olunur. 
Hər bir hissədə, hər bir fəsildə mütləq bir problem qoyulur və 
müəllif bunların hamısını dərindən işləyib. Povestin fabulası Tayra 
ailəsinin taleyinə tamam uyğunlaşdırılıb. 

Beləliklə, povest bütün bədii vasitələrinə, bədii priyomların 
zənginliyinə, tarixi faktların zənginliyinə, talelərin mürəkkəbliyinə, 
personajların çoxluğuna baxmayaraq, müəllif bütünlüklə bu çətin 
işin öhdəsindən gəlib, uzun ömürlü bir əsər yaradıb. 

Povestdə bütün bir xalqın həyat tərzi, psixologiyası, dini 
görüşləri, inamı, etiqadı, ziddiyyətləri, arzu və idealları, məhəbbəti, 
vətənə sevgisi,  azadlıq eşqi, fəlsəfəsi ilə ümumiləşdirib ki, elə bədii 
sistemə salınıb ki, bu povestdən həm tarixi, həm fəlsəfi, həm 
psixoloji əsər kimi istifadə etmək mümkündür. 

 
 

«Tayra haqqında povestin» bədii xüsusiyyətləri 
 

«Tayra haqqında povest» bədii ifadə, bədii təsvir vasitələri 
ilə zəngin olan bir əsərdir. Burada personajların obrazları güclü və 
sərrast metaforlarla konkretləşir. Povestin dili bir qədər qarışıqlıq, 
yəni əsərdə Çin və Yapon dillərinin sintezi açıq-aşkar hiss olunur. 
Bu faktor bir tərəfdən həmin dövrlərin təsviri üçün münasib 
üsuldur, həm də ədəbi dilin bu tərkibdə olması tarixi faktların 
bolluğundan irəli gəlir: İki dilin leksikası ilə verilən təsvirin koloriti 
daha aydın vermək üçün vacib faktordur. Povestdə elə nəğmələrdən 
istifadə olunur ki, bunlar personajların əhval-ruhiyyəsini əks etdirir: 
onların əbədi olaraq mübarizə məhkum olması, onların kədəri və 
sevinci, həyəcanları bu nəğmələrlə müşayiət olunur. Povestin dili bu 
mənada danışıq dilini faktiki mənzərəsini əks etdirir. Əsərdəki 
kitaizmlər yalnız leksik mənada deyil, həm də ifadələrin sintaktik 
quruluşu üçün imkan yaradır. Biz bu əsərdə həm də Heian dövrü 
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leksikasının elementlərinə də rast gəlirik və həm də çoxlu miqdarda 
sadə xalq sözləri, xalq deyimləri əsərin dilinə zənginlik verir. 
«Povest»də hərdən kobud, vulqar sözlərə də rast gəlirik ki, bunlar 
da personajların dilini danışığını fərdiləşdirir. Metaforik və 
metenomik ifadə təsvirə gözəllik, rəvanlıq, axıcılıq verir. Bunlar 
əsərdə lüzumsuz ritorikanı və ifrat bər-bəzəyi əsərin leksikasından 
sıxışdırıb çıxarır. 

Bəzən belə söz və ifadələr süni görünsələr də, onların 
təsvirin müəyyən aspektlərində xüsusi fərdiləşdirmə funksiyaları 
vardır və hər halda ritorikanı aradan çıxarır. Bütün bu disqarmoniya 
əsərin stilistik koloriti üçün çox vacib üsuldur. 

Povest elə sözlərlə başlayır ki, onlar bütün sonrakı hadisələr 
üçün epiqrafik rolunu oynayır, yaxud bu sözlər sentensiya kimi 
səslənir. Misal gətirək: 

«Zəngin səsi bütün insan əməllərinin fanilik simvolu kimi 
səslənir». 

«Ağacdakı çiçəklərin rəngləri bahar gecələrinin yuxusuna 
bənzəyir». Güclü olanlar da əvvəl axır əcəl yuxusuna gedir». 

Yaxud onlar küləkləri qabaq titrəyən yovşana oxşayır. Bu 
sözlər və ifadələr aforizm kimi səslənir və povestin əsas mövzuları 
və problemlərini göstərir. Bu problemlər sonrakı hadisələrin 
gedişində konkret obrazlarla təhlil olunur. Bu ofaristik ifadələr 
povestin əsasında qoyulan ideyaların nüvəsidir. Bütün sonradan 
inkişaf edən, mürəkkəb hadisələr məhz bu kredoya tabe olur. Bu 
sözlər povest müəllifinin dünyagörüşünün, fəlsəfəsini, pessimist 
ruhunu ifadə edir. Tarixi hadisələrin təsviri zamanı faktlara düzgün 
yanaşılır. 

Tayranın qəhrəmanlığı boş sözlərlə yox, varlığın canlı 
mənzərələri ilə göstərir. Baş qəhrəman Kiyomorinin məğrurluğu 
onun xarakterinin bütün cizgilərində özünü göstərir. Povestdə 
peyzaj xüsusi yer verilib. Peyzaj personajların intim dünyasını 
dərindən açmağa xidmət edir və povestin ümumi simasını bəzəyir. 
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Povest oxucuları özünə xüsusi koloriti ilə cəlb edir. 
Macəraların sənətkarlıqla təsvirinə görə Buddizm fəlsəfəsinin bütün 
mahiyətinin gözəl bədii şərhinə görə. 

 
 

Kamakura dövrü mədəniyyəti 
(«Hocoki», «Qunki» və başqa janrlar) 

 
XII əsrin sonundan Yaponiya rəsmi surətdə yeni Dövlət 

quruluşuna keçir. 1192-ci ildə Şərq («Kanto») Samuraylarının 
böyük rəhbəri Minomato Eritamo uzun mübarizədən sonra özünü 
«Ali hərbi rəhbər» elan edir və bununla da faktiki olaraq bütün 
ölkənin irsi hökmdarı hesab olunur. Heian çarları üzdən özlərinin 
preroqativini qoruyub saxlayır (prereqativ – imtiyaz), lakin faktiki 
olaraq, öz xalqının «böyük, müstəsna kahinləri rolunu oynayırlar, 
ali Şinto xidmətçiləri sayılırlar. Şinto kultunun mühafizəçiləri kimi 
tanınırlar. Heian monarxiyasının əvəzinə «Şoqunat» - «Hərbi 
idarəçilik sistemi» yaradılır: incə Heian aristokratiyasının yerini 
kobud Kamakura döyüşçüsü tutur. Siyasi nöqteyi-nəzərdən bu eranı 
rəsmi olaraq yeni  rejimin başlanğıc dövrü kimi tanıdılar (1192-ci il) 
Lakin yeni sülalənin gələcək tarixi əslində qabaqcadan 
müəyyənləşmişdi. («Horen» dövründə (1156-1158) və Heyke 
dövründə yəni 1159-1160-cı illərdir. Elə həmin dövrdən də 
həyəcanların arası kəsilməmişdi. Bu həyəcan dalğaları yalnız 
Samurayların (hərbi diktaturanın) reallaşması ilə kəsildi. Ciddi 
desək, bu siyasi hegemonluq 1868-ci ilə qədər davam etmişdi. O 
dövrdə ki, hakimiyyətə yeni sinif, burjuaziya gəlmişdi. Lakin 6 əsr 
ərzində hökmranlıq etdikləri bir zamanda Samuraylar bir sıra 
özünəməxsus mərhələlərdən keçmiş – həm siyasi, həm də mədəni-
tarixi baxımdan. 
1) Minomato (1192-1333) 2) Aşikaqa (1335-1572) və 3) Tokuqava 
(1606-1867). 

Bütün bu dövrlərdə Samuraylar nəhəng mədəni inqilablar 
keçirmişdilər. Öz inkişafı dövründə dvoryanlıq bir sıra mədəni 
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mədəniyyət siması yaratmışdılar və bu mədəniyyətin və ədəbiyyatın 
hər bir dövrü tarixi mərhələlərin tələbinə uyğun inkişaf etmişdi. 
Samurayların altı əsrlik ağalığı ərzində onlar üç tarixi – mədəni-
mərhələ keçmişlər: 

I mərhələ kimi XII əsrin sonu və XIV əsrin ortalarını hesab 
etmək olar. Bu dövr ilk syuequn dövlətçiliyinin epoxasıdır. Yeni 
rejimin paytaxtı kimi Kamakura şəhəri ilə bağlı olduğuna görə bu 
dövrü adətən Kamakura dövrü adlandırırlar. 

II mərhələ XIV əsrin ortasından XVI əsrin sonuna qədər 
uzanır. Bu dövr Samuraylar dövlətinin təşkil olunması dövrüdür və 
bu dövrə Aşikaqa nəsli başçılıq etmişdi. Yeni dövlətin yerləşdiyi 
məkanın adı ilə bağlı olaraq həmin dövr Muramati dövrü adlanır. 

III mərhələ XVII əsrin əvvəlindən XIX əsrə qədər davam 
edir. Bu dövr artıq Tokuqava nəslinin feodal imperiyası dövrüdür. 
O dövrün baş şəhəri Edo ilə bağlı olduğuna görə (indi Tokio 
şəhəridir) bu dövr Edo dövrü adlanır. Samurayların Heian 
aristokratiyası ilə mübarizədə əsas dayaqlar geniş mənada bütün 
xalq, bütün ölkə idi. Heian sivilizasiyası son dərəcə ekzotik xarakter 
daşıyırdı, həm də öz diapazonuna görə bu mədəniyyət tamam silinib 
getmədi.  

Heian rejimi ona görə süqut elədi ki, o, öz həyatının sonunda 
qəti şəkildə xalq kütləsindən ayrılmışdı. Bu dövrlər ölkədə baş 
verən prosesləri izləyə bilmək və bu prosesləri düzgün 
istiqamətləndirə bilmək və yeni yaranan dövlətin ona qarşı 
mübarizəsində duruş verə bilmədi.  

Samurayların böyük rəhbəri Eritama Heian dövlətinin bütün 
müqavimətlərini darmadağın elədi. İnadlı məqsədəyönlük, güclü 
iradə energiyası Kamakura dövrünün aparıcı qüvvəsi idi.  

Kamakura dövrü ədəbiyyatı iki cəbhəyə bölünmüşdü. a) 
əvvəlki ənənələrini qoruyub saxlayan ədəbiyyat və b) yeni 
formalara can atan ədəbiyyat. Bir tərəfdə məğlub olanların 
ədəbiyyatı, o biri tərəfdə isə qaliblərin ədəbiyyatı sığınacaq 
tapmışdı. Məğlub olanların ədəbiyyatı pessimizm inilti və qüssə ilə 
dolu idi. Qaliblərin ədəbiyyatı isə çeşmə kimi qaynayırdı. Professor 
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Fujuka Kamakura dövrü ədəbiyyatının inkişafında iki daxili 
mərhələni göstərir. Onlardan biri Seyki dövrünə qədər davam edir. 
(1219-1220) yəni Heian sülaləsinin tam məğlubiyyətinə qədər olan 
dövr, o birisi isə 1221-ci ildən 1333-cü ilə – Heianın tamam məhv 
olması dövrünə qədər. 

 
 

Hocoki (Çoumei) 
 

Bu dövrdə Çoumei adlı bir müəllif meydana çıxdı. O, doğma 
Şinto dininin qədim məbədi ətrafında qruplaşan adamların 
nümayəndəsi idi. Onu Kamo-no Çoumei adlandırırdılar. Bu adamın 
həyatı qaranlıq olaraq qalır. O, 1154-1216-cı illər arasında 
yaşamışdır və o zaman haqqında da bizim etibarlı mənbələrimiz 
yoxdur. O, tanınmış nəslə mənsub idi, atası Kamo məbədinin 
xidmətçilərindən idi. Nənəsi sarayda qulluq eləmişdi. O, hələ gənc 
yaşlarından saraya yol tapmışdır. Çoumei mahir bir musiqiçi kimi 
də tanınırdı. O, poetik Akademiyanın üzvü idi. Burada o, öz 
tankalarını oxuyurdu. Otuz yaşına çatanda Çoumei cəhd edir ki, ata-
babalarının yolu ilə getsin və buna görə də Kama məbədində bir 
vəzifə almaq istəyir. Lakin ona məbəddə vəzifə vermirlər və o da 
dərviş həyatı keçirməyə məcbur olur və ev-eşiyini də atıb güşənişin 
olur. Çoumei dağında yaşayır və orada məşhur əsərlərini yazır. 
Ömrünün son günlərini tamamilə tənhalıqla, bir balaca məbəd 
hücrəsində keçirir (Hanayamo dağları yanında). Burada o, məşhur 
«Hücrədən qeydlər (1261) əsərini yazır. Çoumei 1216-cı ildə vəfat 
etmişdir. Çoumei nə üçün dünyadan narazı idi? Nəyə görə özü 
Şintoist  olan bir adam birdən-birə başqa dinə keçir, sanki öz doğma 
allahlarını da unudur. «Qeydlər»ində hər bir təfərrüat Buddizmlə 
bağlıdır. Çünki bu yazıçı çox uğursuzluqla qarşılaşmışdı, həyatla 
özü arasında olan bağları qırmışdır. «Qeydlər» sözü yaponca 
«Hocoki» kimi tərcümə olunur. Bu əsər ətrafında qızğın 
mübahisələr getmişdir. Bu əsərin bir neçə bölməsi azca dəyişikliklə 
başqa bir əsərdə «Heyke-monoqatari» əsərində təkrar olunmuşdur. 
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Professor Fucioko belə risk edərək belə deyir ki, guya «Hocoki» 
orijinal əsər deyil, guya bu əsər «Heyke-monoqatari»dən 
kompilyasiyadır. Bu cür əsərlər «dzuyhitsu» adlanan janra daxildir. 

Bu sözün mənası «Fırça ardınca» deməkdir. Bu, o deməkdir 
ki, «ağlına nə gəldi, yaz!» Belə əsərlərin heç birini xalis prozaik 
janra daxil etmək olmaz. Bunlarda təsvirdə, mühakimə də qarışıq 
haldadır. Yapon ədəbiyyatının başqa tədqiqatçıları da, məs. Uqarisi 
bu əsəri lirik-prozaik mühakimələr kitabı adlandırır. 

Bu kitab bütünlüklə bir mövzunu təsdiq etmək naminə 
yazırdı. Bu da ki, yuxarıda deyildiyi kimi dünyanın etibarsızlığı 
məsələsidir. Belə bir pessimist ideyanın meydana gəlməsinin əsl 
səbəbi isə həyatda olan problemlərdir. Yazıçı bu əsərdə öz həyatının 
xronikasını verir.  
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MUROMAÇİ DÖVRÜNÜN ƏDƏBİ CƏRƏYANLARI VƏ 
JANRLARI 

 
Muromaçi dövrü XIV əsrin ortalarını və XVI əsrin sonlarını 

əhatə edir. Bu dövr Aşikaqa nəslinin başçılıq etdiyi (1335-1572) 
Samurayların yenidən Dövlət təşkilatı dövrü ölkənin bu dövrdəki 
bütün işi ölkəni birləşdirmək planıdır. Bu birləşmənin əsas 
xadimləri hər şeydən qabaq Şyoqunlardan olan Aşikaqa və onun 
yaxın adamları idi. Bunlardan başqa ölkə problemləri ilə məşğul 
olanlar içərisində monaxlar da xüsusi yer tuturdular. Əgər syoqunlar 
real adamlar idisə, yəni yeni mədəniyyətin real himayəçiləri idisə, 
budda monaxları bu mədəniyyətin yaradıcıları idi. Muromaçi 
mədəniyyəti dövrü bu monaxlar tərəfindən yaradılmışdı, özü də 
savadlı syoqunların himayəsi altında. Bu mədəniyyət sinkretik 
mədəniyyət idi. Bu Şinkretizm Budda təlimi ilə sıx bağlı idi, dah 
sonra isə Buşido idi. Buşido ümumi mədəni elementlərlə zəngin 
olmaqla bərabər, həm də xüsusi kodeksə tabe idilər. Bu samuray 
kodeksində əsas şüar Samuray şərəfini qorumaq idealı idi. Busido – 
Samurayların şərəf koteksi idi. Buşido qanunlarına görə 
qəhrəmanlıq kultu, cəsarət mərdanəlik. Onlar insan həyatının 
emosional tərəfini inkar edirdilər. Muromaçi dövründə aşağıdakı 
janrlar var idi: a) «Aşibaki» tipli povestlər b) «Onin-ko» adlanan 
hərböi hekayətlər c) yapon kultudur (vaka) ç) tankalar. 

O zamankı ədəbiyyatın əsas ləyaqəti – «Keqenlərdə 
poekeku» adlanan pyeslərdə idi. Renqa – adlı janr Heian dövrü 
ədəbiyyatı ilə Kamakura dövrünün sintezindən ibarətdir. Keqen – 
komediya janrının ilk formalaşan nümunəsi idi. «Keqen» dedikdə 
cəmiyyətdəki, qüsurları tənqid edən əsərlər idi.  

 
 

Muromaçi dövründə lirik dramlar – Ekeku 
 

Muromaçi dövründə «No» teatrı da meydana gəlir ki, onun 
da səhnəsində ekeku deyilən lirik pyeslər oynanılırdı. Bu teatr o 
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dövrün maarifçi Mesenantı və dövlət başçısı olan Aşikaqanın 
himayəsində idi. No teatrının inkişafı böyük təkamül yolu keçmişdi: 
a) onun yaranma dövrü b) yenidən inkişafı c) Mamoyama dövrü və 
Tokuqava dövrü. Bu pyeslər hələ Seami dövründən formalaşan, 
xüsusi üslubu və quruluşu, forması, məzmunu olan əsərlər idi. 

-Ekeku Yaponiyada (XIV-XVI əsrlərdə) dramatik janr idi. 
Onlara qədər Yaponiyada bu şəkildə görünməmişdi. Ekeku hər 
şeydən qabaq prozaik əsərlərin səhnələşdirilmiş və dramatikləş-
dirilmiş və Aşikaka dövründə daha da çiçəklənmişdi. Bu dövr 
müəyyən dərəcədə reminissensiyalarla (keçmişi xatırlamaq) keçmişi 
daha çox xatırlamaqla keçmişi ideallaşdırmaqla fərqlənən bir dövr 
edir. Ekeku əsərlərində hərbi sülalələrin qəhrəmanlıq keçmişindən 
parlıq səhifələrindən səhnələr verilirdi. Bu teatra qədər Yaponiyada 
«Kaqura» deyilən teatr var idi və bu teatrın repertuarında 
Şintoizmlə bağlı mövzuları əks etdirən əsərlər tamaşaya qoyulurdu. 
Bu teatrın özündə müxtəlif növləri vardır: «Rəqs-pyesləri» («Ka-
bu») və «Musiqili pyeslər» («Kae»). 

Beləliklə ekeku teatrının başlıca mənbələri ədəbiyyat xətti 
ilə – prozaik əsərlərin dramatikləşdirilməsi, teatr xətti ilə ümumi 
adlar altında gedən «Kabu», «Kae» və yapon xalq tamaşaları və 
kitab teatr tamaşaları idi. 

Ekeku Seaminin pyesləri ilə məşhur idi. O, «No» teatrın 
tarixində böyük fiqur idi. O, böyük dramaturq və aktyor idi. Seami 
həm də bəstəkar Horelqraf idi. Ekekulər – iki pərdəli pyeslər idi. 

 
 

1. Haçimananın «Yayı və oxu» pyesinin müəllifi Seami idi 
(1374-1455).  

Əsərin məzmunu 
 

Hçtiman allahının şərəfinə tikilmiş məbəddə hər il sadə xalq 
şənlikləri keçirilir. Belə gündə adətən xüsusi təntənəli ibadətlər və 
mərasimlər keçirilirdi. Bu mərasimlərdə iştirak etmək üçün 
saraydan xüsusi elçi (nümayəndə) göndərilir. Bu elçi məbədin 
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kandlarına ayaq basan kimi burada bir qocanı zəvvar sifətində görür 
və elçini qarşılamağa gəlir. Onlar salam-kəlamdan sonra həmin 
qoca elçiyə bir kaman verir və ondan xahiş edir ki, bu kamanı (yayı) 
sarayda hökmdara versin. Elçi çox maraqlanır və qocanı suala tutur, 
qoca onu başa salır ki, tut ağacından düzəldilmiş bu yay və ox çox 
keçmişdən yadigar qalıb və bunlar dövləti uğurla idarə etmək üçün 
müqəddəs əşyalar kimi hökmdarı hər cür şər və bəladan qurtarar və 
sonra da elçiyə bildirir ki, yay və ox şəxsən Haçimana allahı 
tərəfindən göndərilmişdir. Qoca öz sözünü qurtaran kimi deyir: 
“mən özüm də bir zəvvaram və buraya ibadətə gəlmişəm”. Bu 
sözləri deyən kimi, qoca gözdən itir və təzədən elçinin qarşısında 
həqiqi allah surətində, yəni Haçimana sifətində görünür. Haçimana 
müqəddəs rəqsi ifadə edir, Yamato ölkəsini vəsf edir və bu ölkəyə 
xoşbəxtlik arzu edir. 

 
 

2. «Sanemori» pyesi («Qəhrəmanlıq pyesləri» 
silsiləsindən). Qısa məzmunu 

 
Hansısa bir din təlimçisi səyahətə çıxır və bütün ölkəni gəzir 

və hər yerdə də Budda tövsiyələrini təbliğ edir. O, səyahəti zamanı 
təsadüfən Şiqohari adlı düzənlikdə bir döyüş meydanına gəlib çıxır, 
o bu yerdə bir müddət ləngiyir və camaatı müqəddəs kitablardan 
maraqlı söhbətlər edir. Bu adam onu dinləyənlərə diqqətlə baxır və 
görür ki, bu qoca onun hər kəlməsini dinləyir. Budda təlimçisi bu 
qocaya təəccüblə baxır və ondan kimliyini soruşur. Onu dinləyən 
qoca deyir ki, mən bu meydandakı döyüşlərdə ölən bir döyüşçünün 
ruhuyam. Sonra birdən birə həmin döyüşçünün ruhu bu ruh 
sahibinin həqiqi şəklinə düşür və həmin döyüşlər haqqa dini 
təlimçiyə maraqlı söhbətlər edir. 

 
 
 
 



 104 

3. Zençikunun «Baba-yaqa» («Yama-uba») 
pyesinin qısa məzmunu 

(«Küpəgirən qarı» pyesi) 
 

Paytaxt şəhərində məşhur bir rəqqasə yaşayır və o, rəqs 
etməkdə böyük şöhrət qazanmışdır. Özü də o, «Baba-yaqa» rəqsini 
qeyri-adi məharətlə oynayır. Günlərin birində bu rəqqasə ZenkoZe 
məbədinə ziyarətə getmək istəyir. O, yola düşür və gəlib insan 
yaşamayan bir dağa çıxır və bu rəqqasəyə bildirir ki, mən səni 
tanıyıram, sənin ifa etdiyin rəqslərdən xüsusən «Baba-yaqa» 
(«Küpəgirən qarı» rəqsi haqqında) çox eşitmişəm və bu naməlum 
qadın rəqqasədən xahiş edir ki, bu rəqsi yenə ifa etsin. Rəqqasə bu 
boş səhrada  oynamaq istəmir, lakin bu naməlum qadının qorxusun-
dan oynamağa razı olur. Rəqqasə oynamağa hazır olanda naməlum 
qadın onu dayandırır və ona deyir ki, sən hələ indi rəqs eləmə. 
Gözləyək, gecə düşəndə və Ay görünəndə sən dağda rəqsi ifa 
edərsən. Gecə düşür, Ay çıxır, rəqqasə oynayır və sonra məlum olur 
ki, bu naməlum qadın elə özü Küpəgirən qadındır və bu qadın özü 
«Küpəgirən qadın» rəqsini özü oynayır və birdən qəflətən gözdən 
itir. 

Beləliklə, «No» teatrının quruluşu belədir ki, burada 
insanların, xüsusən də baş qəhrəmanların özü iki sifətdən ibarət 
olur. Bu ideya dolayısı ilə onu bildirir ki, insanlar özünün əsil 
mahiyyətini gizlədir. 

Lakin «No» teatrında nadir pyeslər oynanılır ki, onların baş 
qəhrəmanları o biri pyeslərdə olduğu kimi iki sifətdə yox, bir sifətdə 
görünürlər. Bu pyeslərdən biri də Seaminin «Yuya» pyesidir. Pyesin 
qısa məzmunu qüdrətli və böyük Minamorinin Yuya adlı bir sevimli 
cariyəsi vardır. O, uzaq bir əyalətdən gəlib ki, orada hələ də anası 
yaşayır. Bu cariyə öz hökmdarının yanında onun anası ilə doğma 
kəndində yaşayır. Cariyə öz hökmdarını şənləndirir, anası isə qəm-
qüssə içərisindədir. Rəqqasə anasını görmək istəyir, ancaq ağası onu 
buraxmır. Ana qızının xiffətindən xəstəliyə düşür. Hökmdar öz 
sevimli cariyəsindən ayrılmaq istəmir. Nəhayət ana öz etibarlı 
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qulluqçusuna bir məktub verib. Onu saraya, qızının yanına göndərir. 
Qulluqçu gəlib Yuyanı görür, məktubu ona verir. Qız anasının 
məktubunu oxuyub, göz yaşları tökür və yenə də hökmdardan xahiş 
edir ki, onu anasının yanına buraxsın, hökmdar yenə razı olmur və 
bildirir ki, Yuya ona daha çox lazımdır, çünki məbəddə keçiriləcək 
mərasimdə Yuya oynamalıdır. Yuya məbəddə dua edir. Anasına 
qovuşmaq üçün dua edirsə də, bunun bir xeyri olmur. Bu 
mərasimdə Yuya elə bir kədərli tanka oxuyur ki, hökmdarın ürəyi 
yumşalır və qızı anasının yanına getməyinə razı olur. 

Ekekunun baniləri Seami və Kanyamidir. 
Professor Hari qeyd edir ki, Ekeku pyeslərinin müəllifləri 

Şintoistik mifologiyadan istifadə etmişdi. 
Ekekunun bütün estetikası, yəni onların stilistik prinsipləri 

hər şeydən əvvəl unikal klassik poeziyadan gəlir. Bu mənbələr 
aşağıdakılardır.  

1. «Roey» – Heian dövründə bayram və şənliklərdə oxunan 
mahnılar.  

2. «Umayo» nəğməsi. Bu şeir dörd misralıqdır və heca 
sistemi belədir: 7+5+7+5. Bu şeir genetik cəhətdən Budda 
nəğmələrinə oxşayır. 

3. «Vana». Hərfi mənada yapon nəğməsi – tankadır. Bütün 
bunlar sübut edir ki, ekekunun estetikası – Heian dövrünün 
estetikasıdır. Aşıkaqanın himayəsi altında bu nəğmə janrları xeyli 
çiçəklənmişdi. Bu dövr Heian İntibahı idi. Bütün intibah dövründə 
olduğu kimi burada da mütləq şərt və kanonlar yoxdur. 

4. Samuray estetikasına açar kimi incəsənətin iki mövzusu 
nəzərdə tutmaq lazımdır: «Buqey» və «Buqaku», «Buqey» - «qılınc 
sənəti», «Buqaku» isə «hərbi nəğmə və rəqsdir». 

5. Aşikaqa epoxası sanki iki böyük dövrün epiqonu, yəni 
təqlididir: Heian və Kamakura dövrünün. Lakin bu epiqonşuluqda 
bir sinketizm var. Professor Hare düz deyir ki, bunları başa düşmək 
üçün Heian və Kamakura dövrlərini yaxşı öyrənmək lazımdı. 
Professor Uqarasinin fikrincə Ekyekunun ümumi tendensiyası 
belədir: onlar hər hansı bir gözəlliyi və gözəli təsvir edərkən 
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müqayisə üçün, daha doğrusu epitet və metafor üçün istənilən 
predmeti (oxşar predmeti) götürə bilirlər. Məs. Bir tərəfdən – 
gavalını, albalını, şaftalını, qərənfili, söyüdü, Ayı və o biri tərəfdən 
isə bütün keçmişin ən gözəllərini müqayisə predmeti kimi 
göstərirlər. Ekeku müəllifləri dünyanın faniliyini göstərmək üçün 
müxtəlif predmetlərin obrazlaşdırırlar və poetik kolorit yaratmaq 
üçün aşağıdakı üslubi vasitələrdən istifadə edirdilər. 

1. Ekekunun üslubu pyeslərin məzmununa uyğundur. 
Birinci üslub «Syugen-no-kokoro» adlanır. Burada əsas yer ürəyə 
verilir. 

2. Yuren-no-kokoro. «Ürəkdən gələn» mənasındadır. 
3. «Zen qi» üslubu: Zenqi-no-kokoro. Burada əsas personaj 

allahlardır. 
4. Dördüncü üslub «Syakki-no-kokoro» adlanır. Burada 

Budda sevgisi tərənnüm edilir. 
5. «Rembo-no-kokoro» üslubu: Göz yaşı ilə müşaiyət 

olunan sevgi haqqında nəğmələr. 
6. «Aye-no-kokoro»üslubu: İztirabın tərənnümü. 
7. «MuZe-no-kokoro» - həyatın fənalığı haqqında şeir. 
8. «Suitai-no-kokoro» - həyat nəşələrinə meyllilik 
9. «Hisen-no-kokoro» - Sadə xalqın duyğularını tərənnüm 

edən şeirlər. 
10. «Zyukay-no-kokoro» üslubu həyatdan giley-güzar. Bu 
on cür üslubun hər birində «kokoro» sözü işlədilir. Bu o 
deməkdir ki, ekeku pyeslərində ürək obrazı mütləq lazımdır. 
Bunun xüsusi mənası vardır. Bu o deməkdir ki, hansı bir 
pyesin mahiyyətində dayanan bir hadisə başqa bir pyesin 
ürəyini təşkil edir.  
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Şinto və yapon ədəbiyyatı 
 

Şinto – Qədim Yaponiyanın doğma dinidir. Şinto qədim 
mifologiyanı xatırladır. Şintoizmin praktik məqsədi mahiyyəti 
Yaponiyanın qədim ədəbiyyatının özünəməxsusluğunu, təbiiliyini, 
ilkinliyini bildirir. Yapon xalqının ilahi mənşədən törədiyini bildirir. 
Şintoya görə Mikado (imperator) Göy ruhlarının törəməsidir və hər 
bir yapon ikinci dərəcəli Göylər ruhundan törəmədir. Yaponlar üçün 
«kami» ilahi allah deməkdir və o, əcdadların allahıdır, 
qəhrəmanların, ruhların, allahıdır. Şintoizm yaponlarda dünyaya, 
şeylərə xüsusi baxış formalaşdırıb. Bu baxış 5 (beş) konsepsiya 
üzərində dayanır. 

I konsepsiya – təsdiq edir ki, bütün varlıq dünyanın öz-
özünə inkişafının nəticəsidir: dünya öz-özünə yaranıb, o gözəldir və 
kamildir. Şinto doktunasına görə varlığın tənzimləyici qüdrəti onu 
o, özü yaradır, hansısa kənar bir qüvvədən yaranmır. Xristianlarda 
da, müsəlmanlarda da belədir.  

II konsepsiya – həyatın gücünü təsdiq edir. Mifologiyaya 
görə ilk seksual yaxınlıq allah arasında olub. Buna görə də seks və 
əxlaqi günahlar yapon adamlarının şüuru ilə bağlı deyil, Təbii olan 
hər şey hörmətlə yad edilməli, onlara hörmət edilməlidir, yalnız 
təmiz olmayan şeyləri hörmət etmək olmaz, amma təmiz olmayan 
hər şey təmizlənə bilər. Şinto fəlsəfəsi bu inama söykənir. Şintonun 
tələb etdiyinə görə insanlarda təbiətə, şeylərə öyrəşmək, adaptasiya 
lazımdır. 

III konsepsiya – təsdiq edir ki, təbiət və tarix vəhdətdədir. 
Şintoist görüşlərdə, onun dünyaya baxışında canlı və cansızları bir-
birindən ayrı təsəvvür etmək ideyası yoxdur. Şinto tərəfdarları üçün 
hər şey canlıdır: heyvanlar da, bitkilər də, əşyalar da. Hər bir təbii 
şeydə – insanın özündə də allah vardır. Bəziləri belə hesab edirlər 
ki,  insanlar Kamidirlər, yaxud daha doğrusu «Kami» insanların 
bədənində yerləşir, yaxud onlar haçansa Kamiyə çevrilə bilərlər. 
Buna görə də xilas olmaq üçün başqa sığınacaq axtarmamalıdır. 
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IV konsepsiya – çox allahlıqla bağlıdır. Şinto yerli təbiət 
kulbundan yaranmışdır, yerli, nəsil, qəbilə allahlarında yaranıb. 
Şintonun ibtidai, Saman və ovsunçuluq mərasimləri vahid bir 
formaya, şəklə ancaq V-VI əsrlər imperatorun məbədləri öz 
nəzarətinə alandan sonra başladı. VIII əsrin  əvvəlində imperator 
sarayında Şinto məsələlərinə dair xüsusi bir departament yarandı. 
IX əsrdə Şinto allahlarının siyahısı tutuldu. Bu siyahıda 3132 allah 
var idi. 

V konsepsiya milli-psixoloji əsaslar üzərində yarandı. Bu 
konsepsiyaya görə Şinto allahları, kamillər yalnız bütün insanları 
yox, yalnız yaponları yaratmışdır. Bununla bağlı olaraq yaponların 
şüurunda həyatlarının ilk illərində başlayaraq belə bir fikir kök salır 
ki, onlar yalnız Şintoya mənsubdurlar. 

 
DİQQƏT!!! 

Yaponlarda hər hansı bir sənəti, işi öyrənərkən «Yol» 
sözündən daha çox istifadə edirlər. Bunun səbəbi nədir? Əgər 
Avropada, qədim Yunanıstanda təfəkkür, düşüncə  prosesində ağıl, 
rasionalizm, mühakimə əsas rol oynayırdısa (məsələn: dialoq, 
disput və kritik analiz) yaponlar onlardan fərqli olaraq elmi nəticəyə 
mühakimə yolu ilə yox, əvvəlcədən qəbul olunmuş, davranış 
normaları diqqətlə öyrənmək yolu ilə «Yol» anlayışına isnad edərək 
«elmi nəticəyə gəlib çıxırdılar. Məsələn: «Yamato-dağların yolu, 
(Yaponiyanın köhnə adıdır), «Busido» (döyüşçünün yolu), «Sado» 
(çay yolu), «Kinto» (qılınc-ynatma yolu) «Zyudo» (Güzəşt yolu), 
«Sodo» (yazmaq yolu) və s. 

 
Muromaçi dövrü mədəniyyəti və onun əsas xüsusiyyətləri 

 (1392-XV əsr) 
 

Muromaçi dövrü üç müxtəlif mərhələdən ibarətdir. 
Kamakura rejiminin süqutundan(1332) sonra Yaponiya bir-birinə 
düşmən olan iki hissəyə bölünür: a) Mərkəzi Muromaçi və başçısı 
Asikaqa olan Sequnlar dövləti və b) Kioto sülaləsindən hakim 
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olduğu cənub hissəsi (paytaxt Esiko olmaqla). Yaponiya tarixində 
bir vəziyyət «Namboku-çu» adlanır (yəni Şimal və Cənub 
sülalələrini idarə sistemi. 1392-ci ildə ölkə təzədən birləşmiş rejimə 
çevrilir, yəni ölkə qətiyyətlə birləşir və doven şoqunların – 
hərbiçilərin əlinə keçir. Aşikaqanın əlinə, başqa sözlə desək, daxili 
çəkişmələr bitir və Şimal sülaləsi qalib gəlir və hakimiyyət 
bütünlüklə Aşikaqa sülaləsinin tabeliyində olur. 1392-ci əsrdən 
təqribən XVI əsrə qədər Muromaçi epoxası başlayır. Bu ikinci 
mərhələ hesab olunur. III dövr bütün XVI əsri əhatə edir və bu 
dövrYaponiya tarixində «Dövlət qovğaları» dövrü hesab olunur. Bu 
ifadə bir-birinə düşmən kəsilən feodal sisteminin bütün 
ziddiyyətlərini göstərir. Tarixi-ədəbi baxımdan bu dövrlərin hər biri 
xüsusi maraq doğurur. İki sülalənin bu dramatik çəkişmələri 
dövründə iki məşhur əsər meydana çıxır: a) Taiheiki - Yaponiyanın 
tarixi taleyi haqqında Eritama çevrilişi dövründən Kamakura 
dövrünə qədər olan dövrü əhatə edən əsər və Kenko monaxının 
cuhitsu janrında yazdığı «Çurezuri-qusa» əsəri. Bu əsərlər sanki 
Kamakura dövrü üçün epiloqdur. O zaman meydana çıxan hər bir 
əsər Muramoçi dövründən daha çox yaxınlaşmaqda olan Edo 
dövrünün atmosferini təmsil edirdi. Məs: «Otoqizoşi-moralist 
hekayələr» ruhunda yazılan (XVI əsr) Edo dövrünün ədəbiyyatının 
mənbəyi kimi hesab oluna bilər. Məhz bu dövrdə gələcək Dezuri 
dramının rüşeymi olan ilk əsərlər meydana çıxır.  

Yaponiyanın bu dövründən vacib fakt ondan ibarətdir ki, 
həmin dövrdə Dövlət birliyi yaranmışdı, yəni ictimai pərakəndilik 
yox idi. Burda mədəniyyətin hər iki axını bir-birə nüfuz edə bilirdi 
və necə deyərlər birgə mədəni «məhsul» buraxırdılar. Bu inkişafın 
başında isə başda Aşikaqa durmaqla şoqunlar dururdu. Fahanaci 
siyasi harmoniyanı bərpa elədi. Eşimici yeni qayda-qanun yaratdı, 
Eşimici – bu üç fiqur Yaponiyada iqtisadi-siyasi problemləri 
sahmana salırdı. Bunların ardınca Buddizm monaxları da çox işlər 
görürdülər. Şoqunlar yeni mədəniyyətin yaradıcıları idilər. Budda 
xadimləri isə yeni mədəniyyətin himayəçiləri idilər. Onlar yeni 
dünyagörüşü formalaşdırır, ölkədə maarifi yayırdılar. 
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Muromaçi dövrünün mədəniyyəti sinskritizm meyarları ilə 
fərqlənirdilər. Bu sinkretizmin əsas ilhamvericisi Buddizm idi. 
İkincisi isə Busido idi, Busido hələ Nara dövründən formalaşan 
hərbi sistem, hərbi əxlaq kodeksi idi, indi isə o, yeni bir forma 
almışdı və çiçəklənmişdi. Busido hələ də Samurayların əsas 
dünyagörüşü hesab olunurdu: onlar igidliyi kult səviyyəsinə 
qaldırmışdılar və insan psixikası emosional tərəfini qəbul 
etmişdilər. 

Muromaçi dövrünün Samurayları iki dövrün epiqonları 
idilər: Heian aristokratiyasının mədəniyyəti və Kamakura 
mədəniyyəti. Belə bir sinkretik mədəniyyət forması bir tərəfdən 
dekadent ədəbiyyatı, o biri tərəfdən isə Muromaçi estetikası idi. 
Muromaçi dövründə «Aşibika» tipli povestlər var idi və onların 
«hərbi hekayələri»də var idi. məsələn: «Onin-ni» (Onin dövrünün 
Salnaməsi). Bu dövrün «Yapon nəğmələri»də mövcud idi, xüsusən 
tankalar daha çox yayılmışdı. Daha sonra yenə də Tayra nəslinin 
povestinə təqlidlər Saqo nəsli haqqında nağıl. Bütün bu janrların 
heç biri orijinal deyildi. Onların bəzilərinin də süjetləri Çin 
ədəbiyyatından gəlirdi. Onlarda bədiilikdə mükəmməl deyildi. Bu 
mədəniyyətin əsas nailiyyətləri bunlar idi: Kyoqen- farslar 
(əyləncə, melodramatik xarakterli əsərlər), Renqa – köhnəlmiş 
şeirlər. Renqa Heian və Kamakura sənətinin qarışığı idi. Renqalar 
yaradılarkən şairlər ənənəvi tanka priyomlarından istifadə edirdilər: 
Bunlar yarım şeir idilər və cəmi üç misradan ibarətdilər (heca 
sistemi 5-7-5), bunlar bəzən iki misradan ibarət olurdu (5-7). Belə 
şeirlər iki müəllif tərəfindən yaradılırdı. Renqaların birinci hissəsini 
bir şair, o biri hissəsini başqa şair yazırdı, sonra bu şairlərdən biri 
aşağı misranı, o biri isə yuxarı misranı bir növ təkmilləşdirirdilər. 
Və bu minvalla şeirin misralarını artırırdılar. Bunlar bir növ 
əyləncəli şeirlər idi. Kyoqen – yaponlarda ilk komediya janrı idi. 
Bu ad altında kiçik məişət pyesləri nəzərdə tutulurdu – o vaxtın 
məişət, ictimai qüsurları tənqid olunurdu. Bunların içərisində isə ən 
çox məşhur olan və sevilən janr No teatrının repertuarını bəzəyən 
ekeku pyesləri idi.  
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Lirik dramlar Ekeku-lər və onların estetik mənbələri 
 

Ekekunun başlıca, tükənməz mənbələri hər şeydən əvvəl 
qəhrəmanlıq saqaları ilə bağlı idi. Bu adlar altında Taura və 
Muromaçi dövründəki qəhrəmanlıq haqqında söylənilən rəvayətlər 
idi. İkinci mənbə isə romantik əfsanələr idi. Bu ad altında da o 
əfsanələri nəzərdə tutmaq lazımdır ki, onlar Heian dövrü 
cəngavərlərinin və xanımlarının macəralarından ibarətdir. Aşikaqa 
dövrü də əfsanələr haləsinə bürünmüşdü və müəyyən mənada bu 
əfsanələr mifoloji xarakter daşıyırdı. Heian dövrü ədəbiyyatının 
personajları və povest personajlarının məsələn: «İse-
monoqatari»nin, «Yamato-monoqatari»nin bu dəfə Aşikaqa 
dövrünün personajlarına çevrildi. (Muromaçi dövrü) Bu əsərlərdəki 
süjetlər və personajlar sanki əfsanəvi həyatda yaşayan adamların 
sərgüzəşti idi. Bu dövr ədəbiyyatının mövzuları əhatəli olsa da, çox 
zaman hadisələrin çoxu mifoloji xarakter daşıyır və bəzən fatalizm 
çərçivəsində sığışdırılırdı. Lakin ekekular tarixi hadisələrin 
ideyalarını da bəzən müasirləşdirirdilər və xüsusi estetik əhəmiyyət 
daşıyırdı. 

Bütün bu üç növ rəvayətlər – qəhrəmanlıq saqaları, romantik 
əfsanələr və mədəni-tarixi rəvayətlər ekeku janrının birinci 
dövrəsini təşkil edir.  

İkinci dövrə (tsikl) rəvayətlər folklor tipli rəvayətlər idi. 
Folklor rəvayətləri iki xətt üzrə gedirdi: birinci – məişət xətti, ikinci 
isə fantastik xətt idi. Birinci xətt xalq kütləsinin həyat və məişətini, 
ikinci xətt isə yüksək dairələri həyatını. İkinci xətt daha çox 
mifologiya ilə bağlı idi.  

Üçüncü tsikl isə dini xarakterli rəvayətlər idi. Bu da iki 
mənbədən gəlirdi: Şinto yazılarından və Buddizm yazılarından. Bu 
zaman daha çox məbəd əfsanəsindən istifadə edilirdi, o biri tərəfdən 
kult ənənələri xüsusi əhəmiyyət kəsb edirdi. Muromaçi dövrünün 
yazıçıları Şintoizm dövrünün miflərindən az istifadə edirdilər, yəni 
o dövrün incəsənətində Şintotan gələn süjetlərə o qədər də 
əhəmiyyət vermirdilər. Onlar incəsənətin böyük yolundan kənarda 
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qalırdı. İndi yaponlar daha çox yeni əsərlərində mifologiyanı 
müəyyən mənada yeni həyat ideyalarına uyğunlaşdırırdılar. Qədim 
Yunanıstanda isə mifologiya daha çox bədii ədəbiyyatın əsası kimi 
götürülürdü. Beləliklə, tarixi rəvayətlər qəhrəmanlıq saqaları 
formasının, yaxud da romantik əfsanə və mədəni-tarixi rəvayətlər 
formasında, xalq nağılları isə məişət fantastik əsərlərdə bir növ 
sintez edilirdi. Bəzən dini mövzular az qala realist düşüncə tərzi ilə 
yeni dövrün ideyalarına və ideallarına uyğun şəkildə sintez edilir, ya 
da real hadisələr az qala mifikləşdirilirdi. Deməli, samuray 
epoxasının ədəbiyyatı bir növ qədim rəvayətləri modernləşdirir ki, 
köhnə estetik etalonlardan uzaqlaşırdı. 

Lakin bir məsələni də əlavə etmək lazımdır ki, çox zaman bu 
süjetlərin mənbəyi ya Çin, ya da hind təfəkkür məhsulu olurdu. 

 
 

Yapon ədəbiyyatı, etikası və teatrı haqqında 
 konkret nümunələr (anlayışlar) 

 
1. Hokkular (XVII əsr. Esa Buson (1716-1783) Xokkular 

(bunlara Xaykalar da deyilir), cəmi üç misradan ibarət olur. Bu 
şeirlərdə nə qafiyə sistemi, nə də bədii ümumiləşdirmə olmur ki,  bu 
da Buddizm fəlsəfəsindən irəli gəlir. Buddizmə görə həyat və 
predmetlər haqqında, yəni yekun söz demək olmaz, hər hansı bir 
predmet haqqında biz az şey bilirik və predmetin son taleyini 
düşünə bilmərik. Tankalarda olduğu kimi bu şeirlərdə də assosiativ 
təfəkkür tərzi əsas rol oynayır. Məsələn: Esa Busonun bir 
Hokkusuna diqqət yetirən şeirin adı belədir:  
                   Yamaqi – Ağlar söyüd,  
                   Yamaqi tiri – Söyüd yandı, ütüldü  
                   Simidzu kare isi – Çaylar belə qurudu 
                  Tokoqodoko – lüt daşlar, üzdə qaldı 

2. Zen-meditasiya, özünü cəmləşdirən 
3. Koon – təfəkkürü ümumiləşdirən tapmacalar 
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4. Yapon incəsənətində assimetriya anlayışı əsas yer tutur. 
Bunun özü də Zenlə bağlanır. Zen doktrinasına görə təkin 
əzəmətini, vahidin ayrılıqda əzəmətini göstərmək meyli ilə bağlıdır. 
Məsələn: hər hansı bir predmeti təsvir edərkən onun bir elementini 
ayırmaq çox böyük planda göstərilir. Təsvir edilən obyektlərin 
kütləsi həmişə kənara hərəkət etməyə meyllidir. Tək, vahid üçün 
məkanı, meydanı azad edir. Təkin özünün qüdrəti qabarıq görünür. 

5. No teatrı. XV əsrdə yaranmış, Zen prinsipi əsasında 
yaranır. 

6. Kabuki teatrı – xalq  dühası ilə yaranır. Mənbələri çox 
qədimlərə gedib çıxır. 1603-cü ildə yaranır. 

Kabuki teatrı ilk dəfə aktrisa Okuni tərəfindən əsası qoyulur, 
sonra Naqoya Sondzaburi bu rəqsləri formalaşdırıb, xoreoqrafiya 
teatrı yaradıblar, 1629-cu ildə bu teatr qadağan edildi. Sonra «qadın 
teatrı» əvəzini «Bakacyu-kabuk» - «Gənclər» teatrı yarandı. 

Müasir Kabukinin ən böyük nümayəndələri Ennoskedir. 
Teatrda xalqın sevinci və kədəri, mübarizəsini, onun ümidlərini və 
gücünü nümayiş etdirir. Teatrın əsas janrı «Quldurlar haqqında 
pyesi»dir. Kabuki teatrı nəğmə və rəqs üzərində qurulan teatrdır. 

Lakin bu mahnı və rəqslər sadəcə rəqslər deyil. Bunlar 
oynanılan tamaşanın dramatik süjetlərinin mahiyyətini açır. Teatrda 
musiqi və rəqsin mükəmməl sintezi vardır. 

Bu teatrda qadın rollarını kişilər oynayır. Qadın rollarını ifa 
etmək «Onnaqato» yaxud «Oema» adlanır. Teatrda belə bir amplua 
Çində olduğu kimi böyük tarixə malikdir.  
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EDO DÖVRÜ MƏDƏNİYYƏTİ (XVII ƏSR) 
DÖVRÜN ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

 
1606-cı ildə qüdrətli feodal Tokurava elan edir ki, bundan 

sonra o, Seyr-tayesqun rütbəsini və titulunu qəbul edir, yəni Yamato 
Yaponiya ölkəsinin ali rəhbəri elan edir və öz Rezidensiyasınıda 
Edo şəhərində yerləşdiyini elan edir (indiki Tokio) və bu şəhərdə o, 
bütün qüvvələrini əzəmətli bir qalada dayaq kimi saxlayacaq. Bu 
momentdən də Yaponiyada yeni eranın rəsmi başlanğıcı elan edilir. 
Bununla da Yaponiya tarixində Takuqava nəslinin hakimiyyəti 
bərqərar olur. Takuqava dövrü Samuraylar sülaləsinin ikinci 
nəslinin dövrü kimi tarixdə qalır. Həmin dövrdə artıq Samuraylar 
nəslinin üçüncü mərhələsi başlanırdı. Siyasi tərəfdən bu dövr ciddi 
feodalizm – yəni artıq mərkəzləşdirilmiş feodal sistemli bünövrə 
üzərində dayanmışdı, iqtisadi tərəfdən isə bu dövlət planlı təsərrüfat 
dövləti idi, mədəni tərəfdən isə bu ölkə üç müxtəlif faktordan asılı 
idi. a) Çin maarifçiliyi b) milli Renessans və c) şəhər əhalisindən 
ibarət olan xalqın (geniş kütlənin) fəallığı. Tokuyara kitayizmi Çin 
mədəniyyəti və fəlsəfəsi xəzinəsinə çox qiymətli töhfələr vermişdi. 
Tokuqava Çinşünaslarının əsərləri bəzi Çin yazıçılarının 
əsərlərindən də qiymətli idi. Kitaizm Tokuqava dövrü üçün yalnız 
təkcə doktrina deyildi, o eyni zamanda dövlət quruculuğu üçün əsas 
təşkiledici prinsip idi. Bütün dövlət idarəçilik sistemində kitaizm 
hakim doktrina idi. 

Bu prinsip bütün Dövlət və sosial həyatın əsas tənzimləmə 
vasitəsi və silah kimi xidmət edirdi. Kitaizmin və millətçiliyin sosial 
mahiyyəti Samurayların dövlət siyasəti ilə sıx bağlı idi. Həm 
Çinşünaslar, həm də yaponşünaslar yeni həqiqi mədəniyyət yarada 
bilmədilər. Çünki onların hər ikisi mürtəce niyyət daşıyırdılar. 
Çinşünaslar onlara müasir olan Çinə yox, klassik dövrə Konfusi 
dövrünə üz tuturdular, yaxud onlar orta əsrlərdəki və Xan və Tan 
imperiyaları dövrünə üz tuturdular. Fəlsəfə, hüquq, sosiologiya 
sahəsində olduğu kimi zərif ədəbiyyat sahəsində də güclü inkişaf 
var idi. Buna görə də o dövrün bütün əsərləri ruhi mədəniyyətinin 
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və ədəbiyyatının əks sədası idi. Lakin Edo yaponşünasları üzlərini 
Yaponiyanın keçmişinə çevirdilər: onlar öz ideallarını yapon 
tarixinin ilk dövrlərində – Nara dövründə tapdılar, daha sonra isə 
Heian dövründə, Samuraylara qədər olan dövrlərdə tapırlar. Buna 
görə də Çinşünasların və yaponşünasların yaratdığı əsərlərin hamısı 
psevdoklassik – yalançı klassik əsərlər idi. İkinci tərəfdən bu iki 
nəzəri cərəyanın başqa bir səbəbi də onların həqiqətdən uzaq 
düşməsi. Onlar xalqı başa düşmür, onları əhatə edən həyatdan ikrah 
hissi ilə üz döndərirdilər. Amma onların yaşadığı müasir həyat öz 
vamı ilə, öz qayda-qanunları ilə gedirdi, başqa səmtə axırdı. Hətta 
Şirakova kimi məşhur tarixçilər də həqiqi həyat mənzərəsini görə 
bilmirdi. Beləliklə, hər iki cərəyanın mürtəce münasibətləri yeni 
mədəniyyətin yaranmasına imkan vermirdi, amma bu cərəyanların 
cidd-cəhdlərinə baxmayaraq, Yaponiya Avropa yolu ilə gedirdi. Çin 
cərəyanı mühafizəedici, yapon cərəyanı isə dağıdıcı rol oynayırdı. 
Amma yaradıcı qüvvə isə burjuaziyadan ibarət idi. Bu həm siyasi, 
həm də sırf bədii təfəkkürdə özünü göstərirdi. 

Çinşünaslar və yaponşünaslar Samuraylara qarşı düşmən 
münasibəti bəsləyirdi. Sənətkarlar və tacirlər onlar üçün cahil 
adamlar hesab olunurdu. Öz növbəsində onlara nifrət edirdilər. Edo 
dövründə üç sosial qüvvə var idi: a) yaponşünaslar 2) Çinşünaslar 
və 3) burjuaziya. Onların hamısı da bir-birinə düşmən idilər, güclü 
antoqonizm cəbhəsində idilər. Yapon cəmiyyətinin yeni təbəqəsi 
artıq hiss edirdi ki, onun yaşamaq haqqı vardır, hətta hərəkətə 
gəlməyə haqlar vardır. Günlərin bir günündə yapon burjuaziyasının 
gözü açıldı: O, gördü ki, kainat (tenka) məhz onlara məxsusdur. Bu 
dünya, yəni kainat artıq ukiyo deyil dərd dünyasıdır və bu dünyanı 
vaxtilə Heianlılar və onların epiqonları necə başa düşürdülər, bu 
dünyanı dindar adamlar necə başa düşürdülər. Burjuaziya isə artıq 
dünyaya açıq gözlə baxırdılar. 

Edosunların can atdığı aləm – şənlik, nikbinlik dünyası idi. 
(Ukiyo) – onların idealı məhəbbət idi, lakin bu məhəbbət Heian 
dövrün məhəbbəti deyildi, Edosular Heianlılardan məhəbbət kultı 
əxz etmişdilər, onlar Heian mədəniyyətinə Kamakura ruhu 
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gətirdilər. O dövrün ayıqlığını gətirdilər. Edosular məhəbbətdə 
ancaq möhkəmlik, sədaqət axtarırdılar. Onlar məhəbbətə ayıq, 
naturalistik gözlə baxırdılar. Buna görə də Edo dövrünün məhəbbəti 
Heian məhəbbəti ilə daban-dabana zidd mövqe tuturdu. Heianlıların 
məhəbbəti daha çox romantik, sentimental məhəbbətlə sevirdilər, 
Edolular isə dəbdəbəli, səs-küylü yerlərdə məhəbbətin ləzzətini 
duymaq istəyirdilər. Bütün erotik, pornoqrafik duyğularla dolu olan 
Edo ədəbiyyatı, onların bütün məhəbbət macəraları, romanları 
(«Koseku-hon» - məhəbbət romanlar) belə motivlərlə dolu idi. Elə 
yaponların erotik hissələri də, naturalistik duyğuları da onların 
əsərlərinə hakim kəsilmişdi. Görkəmli yapon tarixçisi Uqarasi bütün 
bu vəziyyəti belə aydınlaşdırır: “Yapon mədəniyyətinin ilk 
dövrlərində, yaponların müqəddəs kitabı onların Bibliya adlanan 
kitabı – «Kociki» allahlar bir-birilə necə də sıx, möhkəm birləşiblər, 
yəni onların allahlarının məhəbbəti də naturalistik məhəbbət 
olmuşdur, onların kosmoqonik dünyası belə olub. Qədim yaponlar 
dünyanı məhz mifologiyada olduğu kimi qavrayırdılar. Buna görə 
də yaponların ədəbiyyatında da bütün bu naturalistik detallar öz 
əksini tapırdı. Miflərdə olan erotik elementlər həm «Kociki»də, həm 
də Edo dövrü romanlarında öz təsirini göstərirdi və bütün bunlar 
sosial təbəqənin əhvalı-ruhiyyəsinə sığışmırdı. 

Buna baxmayaraq Tokuqava şəhərləri öz mədəniyyətlərinin 
qayda-qanunlarına, estetik meyarlarına həmişə sadiq qalırdılar: bu 
dövrün rasional və mühakiməli qaydalarını Tokuqava 
mədəniyyətinin mühakiməli xarakteri daha çox moralist, öyüd-
nəsihət xarakterli ədəbiyyatında özünü göstərirdi. Edo şəhərliləri 
təkcə gəzmək, şənlənmək istəmirdilər, onlar eyni zamanda 
gördüklərindən moralist-nəsihətverici nəticə çıxarmağa da can 
atırdılar. Amma onlar nə moralist olmaq istəyirdilər, nə alim, nə də 
şair, onlar bu mədəniyyətin, moralist poeziyanın özünə də relomt 
(xırdaçı) nəzəri ilə baxırdılar. 

Belə bir Ukladen tipik nümayəndəsi məşhur romançı Bakin 
idi. O, romançı olmaqdan daha çox nəsihətçi – moralist olmaq 
istəyirdi. O, xeyirxahlığa can atırdı. Bu xüsusiyyət onun bütün 
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yaradıcılıq fəaliyyətinin meyarı idi. Buna görə də o, öz 
romanlarında daha çox onun idealına uyğun insanların obrazını 
yaratmağa can atırdı. Uqarasi təsdiq edir ki, Bakinin romanları onun 
üçün mühüm olan obrazların mübaliğəli təsviri ilə zəngindir.  

Başqa bir görkəmli yazıçı, dramaturq Çikamasu idi. Onun 
yaradıcılığında Tokuqava dövrü ədəbi yaradıcılığının bütün ədəbi 
tendensiyaları açıq-aydın hiss edilirdi. O, yalnız dramaturq deyildi, 
həm də ədəbiyyat nəzəriyyəçisi idi. Ümumiyyətlə, incəsənətin 
mahiyyəti haqqında qoyulan aktual məsələlər onun nəzəri 
görüşlərinin əsas məqsədi idi. Bu barədə o, belə deyirdi: «İncəsənət 
həqiqətlə yalan arasındakı bir sərhəddə dayanır; onlar həm yalandır, 
həm də yalan deyil: Çikamasu öz fikirlərini sadə nümunələrdə 
əyaniləşdirirdi və bu mənada sanki bütöv bir tarix aşırdı. Bir 
sarayda bir nəfər kameristka (xidmətçi qadın) yaşayırdı. Bu qadının 
bir aşnası var idi, amma o, elə bir ayrıca yerdə yaşayırdı ki, buraya 
nəinki kişilər, heç qadınlar da buraxılmırdı. Bu qadın bir 
heykəliaraşa sifariş etmişdi ki, sevdiyi kişinin heykəlini yaratsın və 
onu görməyən vaxtlarda bu heykəldən təsəlli alsın. Bu qadın 
heykəltəraşdan xahiş etmişdi ki, həmin heykəldə nəinki sevgilisinin 
boy buxunu, həm də dərisi, üzünün rəngi, cizgiləri, hətta üzündəki 
nöqtələr, tüklər, tüklərin rəngi, dodaqlarının rəngi – bir sözlə 
sevgilisinin orijinalını yaratsın. Heykəl hazır olandan sonra qadın 
onu böyük həyəcanla heykəli böyük məhəbbətlə evində saxlayır. 
Əvvəlcə qadın sevgilisinin heykəlini orijinal kimi qəbul edir: sanki 
onunla sevişir, lakin tədricən bu heykəl ona yadlaşır, qadının 
gözündən düşür və qadın bu heykəli götürüb atır. Çikamasu bununla 
demək istəyir ki, incəsənət müəyyən vaxtda həyatın özü kimi real, 
inandırıcı görünə bilər, amma elə vaxt gələr ki, bu incəsənət əsəri 
sənə artıq yalan kimi görünər. 
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Çikamasunun (1653-1724) dramaturgiyası 
 

Çikamasu MonZemonuzaq Şərq Renessansının ən böyük 
dramaturqudur.  Bir faktı görməmək olmaz ki, bu ədəbi hadisə,  
yəni uzaq Şərqdə meydana çıxan bu intibah gecikmiş intibah idi və 
bu, artıq Maarifçilik dövrünə gəlib düşmüşdü. Çikamasunun 
yaradıcılığı XVII əsrin axırına və XVIII əsrin əvvəllərinə düşürdü. 
Avropada isə İntibah dövrü XVI əsrdə qurtarır. 

Çikamasu Samuray ailəsindən çıxmışdır. 1677-ci ildə o, 
artıq dramaturgiyada böyük uğurlar qazanmışdı. Əvvəla o, Kabuki 
teatrında fəaliyyət göstərir. İlk əsərləri (pyesləri) üçün süjetləri o, 
knyaz ailələrində baş verən hadisələrdən götürürdü. Məsələn: onun 
yaşadığı əyalətin knyazı öləndən sonra, hakimiyyət onun böyük 
oğlunun ixtiyarına keçir, lakin bu gənc bir Oyranın (qeyşanın) 
eşqinə düşür və özünün bütün var-dövlətini onun yoluna xərcləyir. 
Bu fürsətdən istifadə edərək bu knyazın ögey anası çalışır ki, ögey 
oğlunu mirasdan məhrum eləsin və var-dövlətin hamısını öz doğma 
oğlunun ayağına keçirsin. Beləliklə, bu ailədə çox mürəkkəb bir 
situasiya yaranır və bunun da nəticəsində müxtəlif tiplər meydana 
çıxır. Nəhayət knyazın vəfalı arvadı Ouranın sədaqətli əməli ilə 
xeyir qalib gəlir. Çikamasunun ilk pyeslərinin süjetləri bu şəkildə 
qurulurdu. 

Sonra  Çikamasu Kabuki teatrından uzaqlaşır və bu dəfə 
Zeruri teatrına yaxınlaşır. O, elə teatr istəyirdi ki, ordu onun 
yaradıcılığı üçün məhdudiyyət olmasın, sərbəst olsun. Zeruri teatrı 
məhz belə bir teatr idi. Zeruri nə demək idi? Burada xalq 
rəvayətlərindən alınmış süjetlərdən ibarət əsərlər tamaşaya 
qoyulurdu. Bu pyeslər 12 hissədən ibarət idi və burada Zeruri adlı 
gözəl bir qızın məhəbbətindən bəhs edilir. Bu qız Uşivanodeoru adlı 
bir gənci sevir. Tamaşanı xüsusi musiqisi müşayiət edirdi. Sonra bu 
teatra marionetkalarda (oyuncaq kuklalar) daxil oldu. 80-cı illərdə 
məşhur bir musiqiçi – Tokemato Tidayu meydana çıxdı. O, öz 
teatrını yaratdı və Çikamasuya təklif etdi ki, bu teatr üçün pyeslər 
yazsın. Onların dostluğu yapon ədəbiyyatı tarixində xüsusi mərhələ 
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olmuşdu. Zeruri pyeslərinin – xüsusən Çikamasu pyeslərinin ilk 
nümunələrindən biri «Sredzure qusa» adlanır. Bu pyes nağıl 
xarakterli əsərdir. Bəs Çikamasu bu teatra hansı yeniliyi gətirmişdi? 
Yəni «Zeruri» nə ilə fərqlənirdi? Bu pyeslərin birinci fərqli cəhəti 
ondan ibarətdir ki, köhnə pyeslər 6 hissədən ibarət idi, lakin yeni 
tarixi pyeslər üç hissədən ibarət idi. Lakin başqa bir radikal fərq də 
var idi. Köhnə Zerurilər (pyeslər), nağılların dramatikləşdirilmiş 
şəklindən ibarət idi və pyeslər nəsrlə yazılırdı, yeni Zerurilər 
formasını dəyişdi və bu pyeslərin artıq bir hissəsi şeirlə yazılırdı: 
pyeslərin müəyyən hissəsi nəsrlə yazılırdı, qalan hissələri isə şeirlə 
yazılırdı. Bu Zeruri öz xarakterinə görə bir qədər Ekeku pyeslərinə 
oxşayırdı. Bu yeni pyeslərdə rəvayət, nağıl şəklində olan hadisələri 
bir qədər dəyişilərək, həqiqətə uyğunlaşdırılırdı. Çikamasunun 
fikrincə, incəsənət nazik, zərif bir pərdədir. Bu pərdə də yalanla 
gerçək arasında dayanır və teatrın əsas məqsədi də bundan ibarət 
olmalıdır ki, tamaşaçıları inandırsın, onları razı  salsın. Teatrda belə 
vəziyyətə naqusame deyirdilər. Çikamasunun tarixi pyeslərində 
konflikt həmişə xeyirlə şərin toqquşması ilə müşayiət olunur və 
xeyrin təntənəsi üstündə ataların və oğulların qarşılıqlı 
münasibətlərini göstərə bilirdi. Bu əsərlərdə ata ilə oğul, ərlə arvad, 
qardaşlar, bacılar arasındakı münaqişə, ixtilaf dramatikləşdirilir və 
insanların borc hissələri öz əksini tapırdı. Çikamasunun məişət 
pyesləri «Sevemano» adlanırdı. Bu pyeslər elə əsərlərdir ki, onlarda 
ikiqat qatillik, intihar təsvir edilirdi. İntihar hadisələri isə 
cəmiyyətin özündən doğurdu, ailə həyatının möhkəm 
olmamasından irəli gəlirdi. Belə pyeslər «Sicyomono» adlanırdı 
(«İkiqat qətl» deməkdir). Bütün bu pyeslərdə elə xüsusi yerlər var 
ki, bunlar bütünlüklə lirik xarakter daşıyır. Bunlar «Mitiyuki» 
adlanırdı. Bu sözün mənası «Ölümə aparan yollar» deməkdir. Bu 
pyeslərdən birinin qısa məzmununa diqqət yetirək: bu pyesin adı 
«Ten-no-Amizima»dır. Kağız ticarətçisi Zihey Kohari adlı bir 
oyranı (Teysanı) sevir (Teysalar – Yaponiyada elə qadınlara deyilir 
ki, onlar savadlıdırlar, rəqs etməyi, oxumağı, insanları öz istedadı 
ilə əyləndirməyi bacaran qadınlardır).  Lakin onun sahibi (Geyşanın 
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sahibi) qıza imkan vermir ki, Zihey ilə görüşsün, çünki sahibkar 
qadın qızı varlı bir tacirə vermək istəyirdi. Ziheyin həqiqi arvadı 
Geyşadan xahiş edir ki, onun ərindən əl çəksin, heç olmasa onun 
uşaqlarının xətrinə. Koharu (Geyşa) razı olur. Zihey bunun üstündə 
arvadını boşayır. Bu zaman Ziheyin qayınatası onun yanına gəlir. 
Zihey əslində bağlama getmək istərkən görür ki, kürəkəninin 
bağlamasında olan bütün pal-paltar onun aldıqlarıdır. Qayınata həm 
qızını, həm də paltarları götürüb aparır və deməli burada intihar 
üçün imkan yaranır. 

 
 

«Hokku» janrının poetik forması 
 

Edo dövrü ədəbiyyatının poetik forması «Hokku»idi. 
Hokkular öz formal şəklinə görə 17 hecadan ibarətdir. Bu şeir cəmi 
üç misradan ibarətdir və misraların da cəmi hecaları 17-dir. (5-7-5-). 
Hecə növbələşməsinə görə Hokkular tankalara oxşayır. (Tankalar 
isə 5 misradan ibarət olur) Əgər tankalar Heian dövründəki 
poeziyanın əsas növü idisə və janr yapon xalqını əhatə edən poetik 
varlığın əsas əks-sədası idisə, Hokku Tokuqava dövrünün ən çox 
yayılmış poeziya forması idi. Bu şeirin əsas məzmunu ondan ibarət 
idi ki, bu şeirlərdə əks olunan bütün predmet və hadisələr insan 
təfəkkürünə, hiss və duyğularına təsir göstərən və onlarda poetik, 
estetik və fəlsəfi reaksiyalar yaradan xüsusi simvollar, işarələr, 
tarixi reminissensiyalar oxucuları düşündürməyə sövq etdirirdi. 
Hokkular yapon şəhərlilərinin həyata və dünyaya reaksiyası idi. 
Bunlar canlı, lakonin şeirlər idi ki, onlarda zahiri təbii faktların həm 
səbəblərinə işarə edilir, həm də predmetlərə uyğun yaranan 
emosiyaların sanki ümumi xarakterini ümumiləşdirir. Buna görə də 
Hokku bütün Edo aləmini, Edo dünyasını əks etdirir. Bu şeirlərdə 
sequn paytaxtı da onun qaynar həyatında, şəhərlilərin özü də, zövqu 
də, təəssüratları da yığcam simvolun ifadələrdə əks etdirilir. 
Məsələn: 

Qarı görmək üçün 



 121 

Ayaqdan düşüncə dağa qalxıram 
Hər yerdə avara dolanıram mən (Başo) 
Bu Hokkuda Edo vətəndaşı təbiətə reaksiya verir və təbiətin 

özünəməxsus poeziyasını ürəyindən keçirir. Bu şeirdə kədər, qüssəli 
payızın insana verdiyi qəmli reaksiya asılır. 

Başqa bir Hokkunu misal gətiririk: 
Payızdır yağış da darıxdırıcı 
Bəs bu nə deməkdir 
Səninlə görüşə tələsirəm mən. 
Başqa bir Hokkuda çiçək açan gavalı ağacının yaratdığı 

poetik təəssürat oxucunun düşüncələrə sövq etdirir. 
Oy! Dağlarda çığırlar 
Günəş də çıxır üfüqdən 
Ətrafı bürüyüb gavalı ətri (Başo) 
İki duyğu arasında estetik və məişət duyğuları arasında insan 

romantik duyğularla yükləyən simvollar insanı xəyal aləminə aparır. 
Maraqlıdır ki, tankalarda olduğu kimi xokkular da müxtəlif 
insanlara müxtəlif təəssüratlar verir, hər bir insan bu simvolları öz 
həyatı, öz taleyi, sevgisi fonunda ümumiləşdirir. Əslində Hokkuda 
ifadə olunan təəssüratlar predmetin xarakterini, məzmununu, onun 
estetik çalarlarını bütünlüklə ifadə eləyə bilmir. Elə əslində 
hokkunun funksiyası da bundan ibarətdir ki, predmetin açılmamış, 
gizli impulslarını başa düşəsən, hokku sənə öz taleyi, sənə verdiyi 
suallara cavab tapasan, səninlə predmet arasında olan assosiativ 
əlaqəni tuta biləsən. Deyildiyi kimi, Hokkular Budda fəlsəfəsinin 
dövrünə əsaslanır. Budda fəlsəfəsi dərindir, onu adi sözlə ifadə 
etmək çətindir. Onun simvollarını konkret sözlərlə ümumiləşdirmək 
olmaz. Çünki həyatın özünün dialektikası var: hər şey dəyişir, onu 
təşkil edən varlıqların hər biri ilə dəyişir. Doğurur, böyüyür, qocalır, 
ölür və təzədən bu  proses bir də təkrar olunur. İnsan predmeti, 
onunla bağlı olan təəssüratları ancaq qismən təhlil edə bilər. 

Zen fəlsəfəsi ədəbiyyatının (yapon ədəbiyyatının) bir çox 
janrlarına təsir göstərib. Jenin həm dini, həm də fəlsəfi əsası vardır. 
Bus öz sanskrit mənşəli sözdür. «Jeni özünü cəmləşdirmək, özünü 
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təkmilləşdirmək fəlsəfəsidir. Bu özünü cəmləşdirir. Zen, 
ümumiyyətlə həyatın bütün sferalarında tətbiq edilir. O cümlədən 
poeziyanın özündə də. 

Jen Hokku janrına xüsusi təsir göstərmişdir. Bu şeir  forması 
bəzən Hayka da adlanır. Hokku xalq yaradıcılığı zəminində 
yaranmışdır. Əvvəllər bu janr ilə monastırlarda və samuray 
ailələrində məşğul olurdular. Ədəbi mənbələrdə Hokku üç misralıq 
şeir kimi tanınır: Birinci misrada və ikincidə sanki üçüncü misra 
üçün hazırlıq aparılır. Bu hissəyə maeku deyilir. II hissəyə isə 
tsukeku deyilir. Bu janr salon oyuncaqları ilə bağlı yaranmışdır. Bu 
oyunun qaydasına görə birinci misrada bir adamın verdiyi suala 
ikinci adam ikinci misrada cavab verməlidir. Demək, iki adam üz-
üzə dayanır: bunlardan biri iki misranı ifadə edir, o birisi isə bu şeiri 
tamamlamalıdır. 

Əvvəllər, birinci hissə sanki mənasız sözlərdən ibarət olur-
du. Bu, böyük istedad tələb edirdi, məharət istəyirdi. Bunun üçün 
elə sözlər tapmaq lazımdır ki, o biri adamlar buna cavab verə 
bilməsin. O biri tərəfin ustalığı ondan ibarət olmalıdır ki, sonuncu, 
üçüncü misranı, yəni bütünlükdə şeiri tamamlasın və bu şeirə məna 
versin. Hokku güclü improvizasiya tələb edir. 

Bir nümunə gətirək. 
Naburas ete                        Çiçəkli bir lətafət 
Yaşinai tabe                       Onu yalamaq lazımdır 
Hana-no ame           Uşaqları belə yedirtmək gərək (Teitoku) 
Hokku şeirinin ən görkəmli nümayəndəsi Başoodur. O, 

XVII əsrdə yaşamışdı. Buddizmin Zen fəlsəfəsinə görə Başoo 
özünün məşhur xokkusunu yaratmışdır. 

Furi ke ya                            Köhnə göl suzutdadır 
Kavaju tobokomy             Suya qurbağa tullanar 
Miji-no-oto                       Gölün sükutu pozuldu 
Bu şeirdə əbədi olanla köçəri, fani, müvəqqəti olan sanki 

birləşir, vəhdət təşkil edir və qəribə paradoksal təzad təəssüratı 
yaradır, həyata gedən dialektik prosesi əyaniləşdirir. Qurbağanın 
gölə tullanması – dünyanın müvəqqəti olduğunu, keçici olduğunu, 
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gedənin bir də qayıtmayacağını bildirir. Bu təsvir dərk etmək 
momenti yaradır. 

Beləliklə, Hokkuda iki element birləşir: 
a) Sonsuzluq (əbədilik) 
b) Anilik (müvəqqətilik) 
Hokkunu başa düşmək üçün insan gərək Samodoxi 

vəziyyətinə düşsün. Bu artıq meditasiyadır (Samodoxi-psixoloji 
vəziyyət deməkdir). 1905-ci ildə, Romada psixoloqların konqresini 
Tokio Universitetinin professoru Matoro Şərq fəlsəfəsində olan Edo 
ideyası haqqında mühazirə oxumuşdur. Professor öz mühazirəsinin 
mərkəzində məhz bu özünütəlqin fəlsəfəsinin əsas müddəalarını 
qoymuşdu. 
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MEYCİ EPOXASININ ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏRİ 
 

Yeni Yaponiyanın rəsmi surətdə meydana gəlməsi 1868-ci 
ildən hesablanır ki, bu da Meyci epoxasının birinci ilidir. Yeni 
ədəbiyyatın doğulması günü isə həmin dövrün 18-ci ilinə düşür, 
yəni 1885-ci ilə. 1868-ci ildə yeni dövlət quruluşunun kapitalizm 
inkişafı yolu ilə yenidən dirçəldilməsi elan edildi və 1885-ci ildə isə 
bədii ədəbiyyatın yeni prinsipləri məlum oldu. Bu prinsiplər artıq 
köhnə ədəbiyyatın estetik normaları ilə əlaqələri kəsmişdir, yəni 
formasiya – burjua dövlət quruluşu feodal ukladları ilə bir yerə 
sığmırdı, artıq ölkədə yeni burjua sisteminə çağırış başlanmışdı. 
1868-ci ildə imperator andı rəsmiləşdirildi və liberal hərəkatın 
bütün nümayəndələri bu imperator andının yeni dövlət 
prinsiplərinin möhrü, təsdiqi kimi qəbul etdilər. 1885-ci ildə söz 
sənəti namizədi Tsuboti «Romanın mahiyyəti» adlı bir traktat nəşr 
etdirir ki, traktatda yeni ədəbiyyatın prinsipləri əks etdirilirdi. Lakin 
Yaponiya yalnız 25-30 ildən sonra özünü burjua yoluna sala bildi və 
bunun kimi ədəbiyyatın özü də yeni inkişaf yoluna elə həmin vaxt 
ərzində düşə bildi. Əlbəttə ədəbiyyat quruluşun başqa sahələrinə 
nisbətən bir qədər gecikmişdi. Ona görə ki, Dövlət birinci növbədə 
diqqəti təxirəsalınmaz problemlərə yönəltmişdi: məsələn, feodal 
qalıqları ilə əlaqəni kəsmək birinci növbədə vacib idi. Bu vəzifəni 
yerinə yetirmək üçün yalnız bircə yol var idi. Bu da Avropa inkişafı 
yolu idi. Birinci növbədə təsərrüfatın yeni ukladla – qanun qayda ilə 
inkişaf diqqət mərkəzinə çəkildi. Daha sonra Maarifçilik məsələsi 
təxirə salınmadan həll olunmalıydı. 

Buna görə də ölkədə yeni maarif sistemi, yeni elm və yeni 
ideya konsepsiyaları irəli sürülməlidir. 

Fukucava – yeni yapon burjuaziyasının bu peyğəmbəri bu 
inkişafın prinsiplərini sözlə və qələmlə işləyib hazırladı. 
İctimaiyyətə başa salmaq lazım idi ki, seçki sistemi nə deməkdir, 
bank sistemi, poçta nə deməkdir. 1869-cu ildə onun «Qərbin 
təsviri» adlı əsəri nəşr olundu. 5 il müddətində xüsusi seriyalarla 
«Elmin tərəqqisi» adlı proqram səviyyəli əsəri meydana çıxdı və bu 
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əsər oxuculara yeni elmin faydasını izah etdi və cəmiyyəti Avropa 
bilik sistemlərinə çağırdı. Avropa tipli nəşr – dərslik, qəzet və jurnal 
nəşrlərinin vacib olduğunu ictimaiyyətin beyninə daha möhkəm 
yeritmək lazım idi. Avropa tipli ədəbiyyatın yaradılmasına 
başlamaq vacib idi. Qabaqcıl maarifçilər fransız yazıçısı Yül 
Vernen əsərlərini tərcümə edirdilər ki, oxucular Avropa ədəbiyyatı 
ilə tanış olsunlar. Onlar Dümanı, Volteri, Valter Skottu tərcümə 
edirdilər ki, tarixi daha yaxşı öyrənə bilsinlər. Daha çox siyasi 
romanlar tərcümə etməyə meylli idilər. Xüsusən Dizraellinin və bu 
kimi yazıçıların əsərlərini oxuculara çatdırmağa tələsirdilər. Ona 
görə ki, bu yazıçılar o məsələlərə, problemlərə toxunurdular ki, 
onlar çox vacib idi. Elə tarixi, siyasi əsərləri bellestristi şəkildə çap 
etdirirdilər ki, oxucular bu əsəri daha asan başa düşsünlər. Sonra isə 
Yapon siyasətçiləri başa düşdülər ki, onların özü də belə Avropa 
tipli əsərlər yaza bilərlər və yazılmalıdır da. Bu dövrdə hansı 
mövzular populyar idi? Yazıçı Yano «Dövləti idarə etmək 
haqqında» gözəl söhbətlər, gözəl roman yazdı. Siyasi bellestristika 
silsiləsindən gözəl əsərlər meydana çıxdı. Bu proses 1883-1887-ci 
illərdə daha da canlandırıldı. Siyasi ədəbiyyatın, belə bir rolu çox 
böyük idi. Belə əsərlər ideoloji tərbiyə üçün çox vacib idi. Xüsusilə 
yeni cəmiyyət üçün! Hələ o zaman yazıçıların bədii niyyəti yox idi. 
Buna görə də onlar nə yeni dil, nə də yeni ədəbi forma yaratmadılar. 
Onlar yalnız Avropa əsərlərinin az qala surətini çıxarır, yeni bədii 
üslub vasitələri axtarmağa fikir vermirdilər, ya da köhnə yapon 
Sentimental ədəbiyyatına söykənirdilər. Bu zaman siyasi 
ədəbiyyatın xüsusi qolu kimi müxtəlif «utopik» mövzulara müraciət 
edirdilər, yəni «gələcək haqqında nə isə uydururdular. Bunlara 
yaponca «Mirayki» deyirdilər. Onlar Tomas Morun «Utopiya» 
əsərini tərcümə edirdilər və onun əsərini belə adlandırırdılar: «Yaxşı 
hökumət haqqında hekayə». 1887-ci ildə orijinal bir roman çap 
olunur. Roman belə adlanırdı: «Yaponiyanın gələcəyi» («Nihon-no-
miron»). Bu əsərin ikili müəllifi var: Fucisabo və Uşiyamo: onlar 
Yaponiyanın 200 illik dövrünü təsvir edirdilər. Müəlliflər romanın 
müqəddiməsində yazırlar: «İngilis dili gələcəkdə Yaponiyanın da 
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dili olacaq». Romanen baş qəhrəmanı Yumido siyasi xadimdir və o, 
Yapon liberalizminin tipik nümayəndəsidir. Romanda gələcək 
yapon parlamentinin mənzərəsi təsvir olunur. Romanda bu siyasi 
xadimin gələcək idealları təsvir olunur. Gələcək haqqında yazılan 
başqa romanlarda daha çox konkretlik var. Məsələn: Bir roman belə 
adlanır: «Gələcək 29-cu ildə, yəni guya həmin dövrdə konstitusiya 
yaranacaq». 

 
 

Meyci prozasının (nəsrinin) əsas mövzu və süjetləri 
 

1887-ci ildə Futabateyin «Uzun buludlar» adlı əsəri nəşr 
olundu. Bu əsəri Yaponiya ədəbiyyatının ilk nümunəsi hesab etmək 
olar. Müəllif bu romanın süjetini real həyatdan almışdır. Əsərin 
qəhrəmanı Utsumi Fumidzo idarələrdən birinin məmuru idi. Onunla 
bərabər Haboru adlı qəhrəman da xaraktercə elə FumiZeyə oxşayır. 
Fumidzonun yaşadığı ailə xalası O-Masa köhnə görüşlü bir qadın, o 
biri isə onun qızı O-Seydən ibarətdir. O-Sey ekspansiv bir qızdan 
ibarətdir (ekspansir – açıq fikirli adam). Bu qız Avropa ruhlu qızdır 
və Avropa şüuruna köklənmişdir. Bu tiplərin hamısı həyatın 
özündən qoparılıb çıxarılmışdır. Fumidzo O-Seyi sevir. O-Masa 
köhnə fikirli qadındır. O-Sey isə yeni, emansipasiya edilmiş qızdır 
(Emansipasiya – azad, azad olunmuş deməkdir). Fumico kiçik 
əyalət ailəsindən çıxmırdı. Romanın adı «Üzən buludlar» adlanırdı, 
yəni Fumiconun özü də dəryada üzən və sahil tapmayan bir 
qəhrəman tipidir. Təbiidir ki, Fumiconun sevdiyi qız – O-Sey ona 
ruhən yaxın olan, şən, nikbin əmisi oğlu Naboraya meyl edir. 
Naboru öz məqsədinə doğru inamla gedən, yeni bürokratik nəslin 
nümayəndəsidir. 

Futabatei yeni ədəbi dilin bünövrəsini qoydu. Bəs ona qədər 
yapon dili nə vəziyyətdə idi? Feodalizm dövründən qalma bir 
təsəvvür var idi ki, ancaq ədəbi dildə yazmaq olar, yəni adi danışıq 
dili ilə yazmaq olmaz. 
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Amma Futabatei qətiyyətlə xalq dilinə keçdi. Onun 
qəhrəmanları da məhz bu dildə danışırlar. Yazıçı sübut etdi ki, 
istədiyin dildə yaza bilərsən, təki sənin dilini xalq başa düşsün. Bu 
yeni dilin yaradıcısı məhz Ftabatei oldu. Bu yazıçı həm də rus 
dilindən yapon dilinə tərcümə edən ilk yapon yazıçısıdır. 

Meri Oqay 1890-cı ildə Alman həyatından bəhs edən bir 
hekayə yazdı. – «Rəqqasə qız», Koya adlı yazıçı isə «İki monasır 
qadının vəziyyəti» adlı hekayəsini gecə vaxtı bir sakit dağ kəndində, 
kasıb bir daxmada iki monatır qadınıla görüşür. Qəddar, onlara 
xoşbəxtlik gətirməyən, uğursuz tale onları tərki dünya etmişdir. Bu 
qadınlar xatirələrə dalır və özlərinin uğursuz məhəbbəti haqqında 
danışırlar və birdən bir sirrin üstü açılır və onlara məlum olur ki, hər 
ikisinin sevdiyi eyni adamdır. Koya bu əsərini XVII-XVIII əsr 
Avropa ədəbiyyatının üslubu ilə yazmışdır. O, bu əsərlə oxucuları 
heyrətə gətirmişdi. Hətta durğu işarələrinin işlədilməsi ilə də o, 
adamları təəccübləndirirdi. O, ilk dəfə sual  işarəsini işlətmişdir. 
Yapon ədəbiyyatı üçündə bu yeni hadisə idi. Bu əsərin uğurları 
müəllifi ruhlandırırdı və o, bir-birinin ardınca yeni hekayə və 
povestlər yazdı. Onlardan ən yaxşısı «İki qadın» plvestidir. Bu 
povest tiki qadının taleyindən bəhs edən bir əsərdir. Xırda 
çinovnikin iki qızı özlərinin gələcəyi haqqında düşünürlər və 
onların düşüncələri bir-birinə oxşamır. Gözəlqadın varlı ər haqqında 
düşünür, yaraşıqsız qızı isə sakit ailə həyatı arzulayır. Birinci qadın 
varlı bir ailəyə düşür, ikincisi isə əsil sevgi ilə kasıb bir sənətkara 
ərə gedir. 

Birinci qadının əri tezliklə müflisləşir və ona ancaq əzab 
çəkmək qalır, ikinci qadın isə öz adi, xoşbəxt həyatından zövq alır. 

Meyci dövrünün ikinci böyük yazıçısı Bimyodur. O, 
«Komyo» adlı povestin müəllifidir. Bu povestin fonu tarixi 
zəmindir. Əsərin mövzusu Tayra nəsli dövründən özü də bu dövrün 
faciəli bir dövründən, bu nəslin məhvi dövründən XII əsrdə öz 
rəqibi Minomato tərəfindən tam məğlubiyyətə uğradılmışdır. Tayra, 
Minomatonun təzyiqi altında arxaya çəkilir, özü ilə körpə varisi də 
aparır. Onu öz taleyinin girovu kimi xilas etmək istəyir. Onun 
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darmadağın edilmiş drujinasının qalıqları qaçıb ölkənin müxtəlif 
yerlərinə dağılışırlar. Bu zaman Tayranın vassallarından biri, yəni 
Tayranın tərəfdarlarından birinin qızı düşmən əlinə düşür və o, 
düşmən tərəfindən birinə ərə gedir və o, ərindən eşidir ki, Tayranın 
varisi olan körpə – gələcək imperatorluğa namizəd olacaq körpə 
hardadır və bu barədə düşmən sərkərdəsinə xəbər verir, yəni Tayra 
nəslinin düşmənlərinə xəbər verir. Komyo dəhşətə gəlir. Onun 
qəlbində iki hiss toqquşur, ərinə məhəbbət və Tayra vassallının qızı 
kimi sədaqət hissi (Deməli, Kotyo Tayra vassalının qızı idi, onun əri 
isə düşmən vassalı, Minomatinin vassalı idi). Nəhayət Kotyo belə 
bir yol seçir, gecə öz ərinin başını kəsir. Yaponiyanın üçüncü böyük 
yazıçısı Koda Rohan idi. Bu yazıçı Budda əhvali-ruhiyyəsinə 
köklənmiş bir yazıçı idi. Bu əhvali-ruhiyyə passir fatalizm şəklində 
onun yaradıcılığında özünü göstərir. 

Rohanın ən yaxşı əsəri «Beşmərtəbəli məbəd» əsəridir. Bu 
əsərin dayaq nöqtəsi Budda təliminə əsaslanır. Amma əsas mövzu 
bir qədər başqadır: insanın məqsədəuyğun hərəkəti, fəaliyyəti onun 
məğlubediləz məğrurluğundan irəli gəlir. Jyubey kiçik bir sahədə 
heç bir köməyi olmadan monastırda əzəmətli bir məbəd tikmək 
istəyir. O, bütün ənənələrin əksinə gedir və məbədi tikir. Amma 
bədbəxtlikdən məbəd (qüllə) tikilib qurtarandan sonra dəhşətli bir 
tufan qopur. Heç kim bu dəhşətli tufanın qarşısında dayana bilmir. 
Monaxlar məbədin taleyindən narahat olurlar, lakin Jyubey əmindir 
ki, onun yaratdığı qüllə möhkəmdir: onun yaratdığı qüllə üçün 
qorxulu heç bir şey yoxdur. Monaxların həyəcanı, yəni qüllənin 
tufan qarşısında tab verəcəyinə inamlarının olmaması, Dzubey üçün 
təhqir kimi görünür. Buna görə də o, heç nədən qorxmadan, 
cəsarətli tikdiyi qülləyə tərəf gedir və bu qüllənin lap zirvəsinə 
qalxır, bu zaman qüllə qətiyyən silkələnmir. Leysan yağışı kəsilir, 
külək sakitləşir. Beşmərtəbəli qüllə əzəmətlə öz yerində dayanır. 
Yalnız bundan sonra camaat Jyubenin sənətinin gücünə inanır. 

Koyo və Rohan – bu iki yazıçı o qədər böyük sənətkar idilər 
ki, yapon ədəbiyyatının bu dövrünü Koyo və Rohan dövrü 
adlandırırlar. 
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Varlanmış sənayeçilər artıq başa düşmüşdülər ki, ölkənin 
bütün xarici ticarətinə xaricilər nəzarət edirlər və belə düşünürdülər 
ki, irəli getmək üçün yolu ancaq Çinə münasibətdə tapmaq olar. 
Lakin elə adamlarda vardır ki, onlar milli iqtisadiyyatı, milli 
ticarətin inkişafını elə milli zəmində başlamalıdırlar və buna görə də 
milli mədəniyyətdə milli hərəkat başlandı. Bu hərəkatın birinci 
sıralarında o zamanın böyük ictimai xadimləri gedirdilər. Onlar 
«Seykesya» adlı bir cəmiyyətdə birləşdirilir. Bu qrupun başında 
Miyake dayanırdı. O, böyük siyasətçi, filosof, tənqidçi və alimdir. 

Miyake «Hipponjik» jurnalının redaktoru idi, sonralar bu 
jurnalın adı dəyişdirildi və «Yaponiya və yaponlar» oldu. Bu 
jurnalda siyasi, ictimai, əxlaqi, dini, fəlsəfi, ədəbi-məqalələr çap 
olunurdu. Bunlarla bərabər Miyake bu jurnalda öz siyasi mövzulu 
məqalələrini də nəşr edirdi. 

Miyakenin ictimai-siyasi görüşlərində bir qədər 
konservatizm (mühafizəkarlıq) var idi. O, Avropanı təqlid etməyin 
əleyhinə idi. O, belə deyirdi: «Ağına-bozuna baxmadan kor-koranə 
Avropa və Amerikanı təqlid etməyin». Öz milli naxışımızı 
götürmək lazımdır («kokusuy» – milli rəng, milli naxış, deməkdir). 
Öz də nailiyyətləri ilə nəşələnmək, özündə olanları isə rədd etmək, 
öz milli naxışını itirmək, köhnəni unutmaq, onu gözdən salmaq 
deməkdir, buna görə də Miyake Budda təlimlərini bərpa etmək 
istəyirdi. Miyakenen silahdaşlarından biri enre adlı bir müəllif bir 
kitab yazır. Onun kitabı belə adlanırdı: «Buddizmin canlı təlimi». 
Enre bir fəlsəfi institunun bünövrəsini qoyur. Əsas məqsəd isə Şərq 
fəlsəfəsini təzədən öyrənmək, xüsusən – konfusi fəlsəfəsidir. Bütün 
bunlar ona görə vacib idi ki, cavan yapon burjuaziyasının təqliddən 
uzaqlaşdırsın. 1888-ci ilə Milli yapon dili Assosiasiyası yaranır. Bu 
cəmiyyətin xadimləri istəyirdilər ki, konfusiçilər, Buddizm və 
Şintoizmin əsasında yeni bir din yaratsınlar. Heç də burjuaziyanın 
bütün nümayəndələri  bu ideyanı qəbul etmir. Onların çoxusu 
liberalizmin tərəfdarları idilər. Onların başçıları xalq dostları 
cəmiyyətinin üzvləri idi. Onlar belə deyirdilər ki, yeni mədəniyyət 
yalnız bütün xalqın gücü ilə yarana bilər. Demokratizm nə 
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deməkdir? Bu o deməkdir ki, xalqa əsaslanmaq, xalqın gücündən 
istifadə etmək lazımdı. Milli reaksiya öz əksinə bədii ədəbiyyatda 
tapdı. Bu zaman Yaponiyada özünəməxsus milli intibah yaranırdı. 

O dövrün görkəmli yazıçılarından biri də Namiroku idi. 
Yazıçı elə qəhrəmanlar yaratmaq istəyirdi ki, bu qəhrəmanlar onun 
ideallarını təmin etsinlər. Belə qəhrəmanlar Otokadate adlanırdı. 
Bunlar o zamankı burjuaziyanın cəngavərləri idilər, elə burjuaziya-
nın ki, hələ o feodal ruhunun əhatəsindən çıxa bilmirdi. Bu 
qəhrəmanlar müəyyən mənada XX əsr Avropa (ingilis) ədəbiyyatın 
yaranan neoromantizmin qəhrəmanlarına bənzəyirdi: cəsarətli, 
çevik, ölümün üzünə şax baxan, öz başçılarının əmrinə dərhal tabe 
olan, lazım olan adamı yaxalamaq, döymək, öldürmək fikrindən 
qətiyyən çəkinməsinlər. Bu dövrdə macəra ədəbiyyatına da güclü 
meyl var idi. Bu mövzuda yazan görkəmli yazıçılardan biri romançı 
Ruyko idi. XIX əsrin axırlarına yaxın ədəbiyyatda yeni cərəyanlar, 
yeni məktəblər myedana gəlir. Bu yeni dövrdə ədəbiyyatda da nə isə 
yeni bir şey yaranmalı idi, yəni bədii nəşr tələb olunurdu. Gənc 
tənqid irəli getməyi tələb edirdi. Bütün bu çağırışlar «İdeya povesti» 
adlanırdı. Kekonun «Gecə gəzintisi» hekayəsində bu ədəbi çağırışa 
bir cavab var: hekayənin qəhrəmanı – polis gecə yoxlaması zamanı 
görür ki, onun məhəbbətinin qarşısında dayanan rəqib sərxoş 
vəziyyətdə gəzir və bu zaman sərxoş öz müvazinətini saxlaya 
bilməyib su arxına yuvarlınır. Onun qəlbində iki hiss çarpışır: bir 
tərəfdən öz rəqibinə nifrət, o biri tərəfdən isə vəzifə borcu. Polis 
suya atılır ki, onu xilas etsin, özü həlak olur. 

Bu janrın ikinci nümayəndəsi Bidzondur, onun «Astar və 
üz» hekayəsinin qısa məzmunu belədir: Bir dəfə oğru katsumi 
adlanan bir nəfərin evinə girir. O, evdən bir neçə qiymətləi əşya 
götürüb, özü də qaçır. Ev sahibi görür ki, oğru onun sevdiyi qızın 
atasıdır. Oğrunun adı Hotanodur. Səhərisi gün ev sahibi katsumi 
sevdiyi qızın evinə gedir ki, bir təhər işi yumşaltsın. Lakin oğlu 
onun üstünə atılır və onu yumruqlayır. Oğrunun qızı, Katsuminin 
sevgilisi hay-haraya gəlir və bir təhər atasını sakitləşdirir. Bu 
vəziyyəti görən Katsumi qıza bildirir ki, artıq mən səninlə əlaqəni 
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kəsəcəyəm və sizin evə bir daha gəlməyəcəyəm. Bu sözləri eşidən 
Hatano o biri otağa keçir və özünü güllələyir və bir kağızda yazır ki, 
tamamilə müflişləşmisən. Bu əsərin ideyası ondan ibarətdir ki, bu 
oğruların əməllərinə səbəb elə cəmiyyətin özüdür. 

Bu dövrdə «dərinlik ədəbiyyatı» deyilən xüsusi cərəyan 
yaranır. Bu ədəbi axın tələb edir ki, həyatın lap dərinliklərinə qədər 
nüfuz etmək lazımdır. 

O dövrün ədəbi istiqamətini göstərən başqa bir cərəyan ilə 
«psixoloji povest» adlanırdı. Bu əsərlərdə tələb olunurdu ki, insan 
qəlbinin, insan psixologiyasının dərinliyinə qədər nüfuz etmək 
lazımdır. Bu ədəbi xəttin ən istedadlı nümayəndəsi qadın yazıçısı 
İmuyo idi. O, öz nəslindən olan Yapon qadınlarının həyatını təsvir 
edir və bu qadınların talesizliyini göstərir. 

Bu dövr ədəbiyyatında yaranan bütün əsərlərdə sentimental 
motivlər xüsusən güclüdür. Demək olar ki, hər bir yazıçı bu 
mövzuya mütləq xüsusi diqqət yetirir və bu mövzuda yazmağı 
özünə borc bilirdi. Həmin dövrün ədəbi janrlarından biri də – 
«Sosial roman» tipi idi. Bu əsərlərin süjeti həyatın «dibindən» 
götürülürdü. Siyasi, dini məsələlərdən yazılan əsərlərdə də sosial 
motiv qabarıq şəkildə özünü göstərirdi. Bu dövr ədəbiyyatını 
istedadlı yazıçılarından biri də Tokumati idi.  

O, «Yaxşısı budur ki, heç yaşamayasan» adlı romanında 
dövrün ən tipik bəlalarını çox inandırıcı şəkildə təsvir edir, zamanın 
ən ağır problemlərini bədii təhlilini verirdi. 

 
 

Meyci epoxasının poeziyası 
 

Meyci dövrünün prozasında baş verən ədəbi hadisələr o 
dövrün poeziyasında da görürük. Əgər o zaman Avropa romanlarını 
tərcümə etmək və onları təqlid etmək dəbdə idisə, poeziyada da bu 
atmosfer hiss olunurdu. Yəni həmin dövrdə təqlidi şeirlər də çox 
yazılırdı. 1882-ci ildə «Yeni formada yazılmış şeirlər məcmuəsi» 
adlı bir məcmuə buraxıldı. («Şintayşi). Bu kitabda üç əsas şairin 
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əsərləri toplanmışdı: Toyama, Yatoba və İnoyenen şeirləri. Nə 
qədər parodoksal olsa da bu hadisə o demək idi ki, artıq şairlər 
ənənəvi şeir ölçüsündən uzaqlaşmışdılar. Demək olar ki, Meyci 
dövrünə qədər poeziyada ənənəvi iki janr və onların ölçüsü yenə də 
davam edirdi: Tanka və Hokku janrı. Onların ölçüləri belə idi: 
Tanka – 5 misra (5-7-5-7-7), Hokkuların ölçü sistemi belə idi: 3 
misra (5-7-5). Bundan sonra isə avropa şeirinin təsiri ilə uzun şeir 
yaxılmağa başlandı və belə düşündülər ki, yeni ideyalar: yəni əsrin 
ideyaları artıq bu ənənəvi ölçülərə sığmır. Beləliklə, «Yeni şeir 
forması yarandı («Şintayşi»). Bu təzə şeirin ölçüləri artıq ixtiyarı 
şəkildə sərbəst idi. Bu yeni şeirin forması qabaqcıl filoloqların, 
ədəbiyyatşünasların işi idi. Buna görə də bu məcmuənin bədii 
qiymətindən daha çox onun nəzəri qiyməti gözə çarpır. Ola bilsin 
ki, əvvəllər belə bir praktika lazım idi. Çünki zamanın ruhunu 
tutmaq üçün bu vacib idi. 

Toyamanın «Döyüş dəstəsi» adlı, Tenisonun «qəhrəmanın 
nəğmələri» adlı şeirlərində düşmənlər haqqında danışılır və bu 
düşmənlər o adamlar hesab edilir ki, onlar yeni düşüncələri qəbul 
etmir. 1894-1895-ci illərdə baş verən Yapon-Çin müharibəsi yeni 
kapitalist Yaponiyanın birinci mərhələsini n sonu idi. Yaponiyanın 
qələbəsi yapon burjuaziyası qarşısında yeni və geniş perspektivlər 
açır. Bu mərhələ yapon-rus müharibəsinə qədər davam etmişdir və 
bu on illik vaxt yapon ədəbiyyatının inkişafında xüsusi bir zolaq 
kimi görünür. «Yeni şeirlər məcmuəsindən» sonrakı illərdə bu cür 
bir neçə almanaxlar meydana çıxdı. Beləliklə, yapon poeziyası ləng 
də olsa, inkişaf  yolunda idi. 

Mori-Oqay – «Şinesey-si» ədəbi birliyinin başçısı idi. Bu 
Birliyin əsas məqsədi bu idi ki, doğma ədəbiyyatın xarici 
ədəbiyyatla necə sintez etmək olar. Əsas məsələ bundadır ki, o, 
xarici ədəbiyyatla yapon oxucularını tanış edirdi. Bimyo «Yapon 
lirik poeziyası» haqqında adlı məqaləsində yeni poeziya hərəkatının 
iki nümayəndəsini xüsusilə fərqləndirir. Bunlardan biri Tokoku, o 
biri isə Bayka idi. Yaponlar bəzən hətta iki-üç roman ədəbi məktəb 
adlandırırlar. Onların poeziyaya münasibəti də belə idi. Onlar 
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poeziyadan dərin düşüncə tələb edirlər. Tokokunun şeirlərində 
kədər-qüssə hakimdir. O, hətta mənzum dram da yazmaq istəyirdi. 
Onun ən yaxşı şeirlərindən biri «Yatmış kəpənək» adlanır. 
Baykanın ən yaxşı şeiri isə «Qarı» adlı şeirdir. Meydzi dövrünün 
poeziyasında ənənəvi şeir formasında əlavə 5-5; 8-6; 8-7; 8-8 ölçülü 
şeirlər də yazılırdı. Bu şeirlərin quruluşu azad, sərbəst idi. Sonra 
poetik mövzuların miqyasıda genişləndirildi. 

Lirik şeirlərlə bərabər epik şeirlərdə yaranırdı. Epik şeir 
elementlərilə yanaşı, xüsusi povest xarakterli əsərlər də yaranırdı. 
Bütün bunlar yapon yazıçılarına bir həqiqəti açdı ki, onların özünün 
də xüsusi yaradıcılıq fəaliyyəti vardı. Yeni poeziyanın görkəmli 
nümayəndələri bunlar idi. Toson (1872-1943) və Bansuly Tosonun 
ilk şeir kitabı «Gənc yaşıllıq» adlanır (1872-1952). Bu kitab böyük 
uğur qazandı. Bu kitab yapon ədəbiyyatına yeni tematika-mövzu 
silsiləsi gətirdi, poetik kolori gətirdi. Burada əsas mövzular bunlar 
idi: məhəbbət və sənət. Bu kitabın ardınca isə «Ruh ləçəkləri» adlı o 
biri kitabı da nəşr olundu. Burada təbiət liriksı üstünlük təşkil 
edirdi. 

O dövrün yeni poeziyasının ikinci görkəmli şairi Bansuu idi. 
Əgər gənclərin gözündə Toson hisslər şairi idisə, eyni zamanda 
onlar üçün həm də fikir şairi idi. Toson öz şeirlərində dərin hiss və 
həyəcanlar, təlatümlər içərisində öz gözəl şeirlərini yazırdısa, Toson 
dərin fikir içində öz müdrik fikirlərini ifadə edirdi. Toson bir 
nümunə kimi Bansuyun şeirləri içərisində «Kaindı» adlı şeiri 
nümunə kimi göstərilirdi. Burada toplanan şeirlər fəlsəfi şeirlərdir. 
Onun təbiət şeirlərində də belə sentensiya xarakterli şeirlər çoxdur. 

Yeni poeziyanın inkişafı sanki tanka janrınıda dirçəltdi. 
Əslində Xokku və tanka tipli şeirlər tarix boyu yapon ədəbiyyatını 
müşayiət edib, amma yeni dövr poeziyasında artıq belə şeirlər sanki 
ikinci dərəcəli olmuşdu. Başoonun şeirlərini yüksək qiymətləndirən 
tənqidçilər onun şeirlərinin qüdrətini onların xalq ruhuna daha yaxın 
olmasında görürdülər. Yeni tankalar və xokkularda: şüşə, 
mandalina, kofe, saat, balıqçılar, kəndlilər və bu kimi sözlər 
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assosiativ olaraq həyatın müxtəlif sahələri haqqında mühakimə 
yürütmək üçün simvol rolunu oynayır. 

 
 

Meyci dövrünün ədəbi görüşləri 
 

Yapon burjuaziyasının yeni dövrü də özünün yeni ədəbi 
görüşlərini müəyyənləşdirirdi. Hələ 1885-ci ildə filoloq Subouti 
«Romanın mahiyyəti» adlı bir traktat yazır. Bu kitab əslində ədəbi 
manifest idi – özüdə bütün qabaqcıl ədəbi gənclik üçün, əvvəllər 
həm prozada, həm də poeziyada epiqonçuluq – təqlidçiliklə üstün 
mövqe tuturdu. Bu kitabdan sonra bu təqlidçilik bir qədər azaldı. 
Suboutinin «Romanın mahiyyəti» adıl kitab oxucuları və 
yazıçılarına elə bir təsəvvür aşıladı ki, əsil ədəbiyyat haqqında nəyi 
bilmək lazımdır. Ümumiyyətlə, ədəbiyyat nədir, ədəbi janr nədir, 
ədəbi priyom nədir və ümumiyyətlə ədəbiyyat necə olmalıdır. Başqa 
cür desək, O, Avropa ədəbiyyatının da əsas nəzəri tərəflərini 
oxuculara aydınlaşdırırdı. O, ədəbiyyatda iki mövqeyi əsas 
tuturdu.Birinci şərt – ədəbiyyat elə bir müstəqil sənətdir ki, o, 
mədəniyyət sferasında xüsusi yer tutur və onun özünün xüsusi 
problemləri, xüsusi vəzifəsi vardır. İkinci şərt – ədəbiyyat həqiqəti, 
gerçəkliyi təsvir etməlidir. Roman insan hisslərində olan sirləri 
açmalıdır, ürəyin qanunlarını göstərməlidir. 

Feodalizm yapon poeziyasında ədəbiyyata ikili münasibət 
yaratmışdı: ədəbiyyat həm əyləncə xarakteri olmalı, həm də əxlaqi 
nümunələrlə zəngin olmalıdır.Ədəbiyyat həyatın bütün sferalarına, 
qəlbin, ruhun bütün psixoloji dərinliklərinə etməlidir. 

Suboutinin «zəmanəmizin tələbləri» adlı əsərində 
qəhrəmanlar həqiqi canlı adamlardır. 

Ensikeopedik təfəkkürə malik olan Miyake özünün estetik 
prinsiplərində göstərirdi ki, hər cür təqlid ədəbiyyata ancaq zərər 
gətirir. Miyake yazıçıları milli psixologiyada, milli şüurda, milli 
təfəkkürdə olan özünəməxsusluğa, fərdiyyətə çağırırdı. Bu dövrdə 
ədəbi mübahisələr də ləngimirdi; bir tənqidi əsər güclü sensasiya 
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yaradırdı, məsələn Bimyonun «Yapon lirik poeziyası haqqında» 
yazdığı kitab kimi (1890).  

Yapon tənqidçiləri eyni zamanda yazıçılara tövsiyə edirdi ki, 
bədii ədəbiyyatda müasirlik ruhunu da unutmaq olmaz. Tənqidçi 
Teqyu «Zamanın ruhu» adlı məqaləsində öz nəslinin qabağında 
getməyi tələb edirdi. Bütün dünya ədəbiyyatının ruhu – istər Şərq, 
istərsə də Qərb ədəbiyyatının ruhu təkzibolunmaz bir faktı sübut 
edir ki, bu ədəbiyyatların böyük nümayəndələri həmişə öz 
rəmanəsinin ruhunu tuta bilmişlər. 

Sosial roman haqqında mübahisələr həmişə davam edirdi. 
Qəzet və jurnallar tənqidçilərin, ədəbiyyatşünasların məqalələrini 
tez-tez oxuculara çatdırırdı. Bu məqalələr bir fikri daha çox 
təkraredirdilər. Sosial romanlar ədəbiyyatda həmişə birinci 
mövqedə dayanıb. 

 
Yapon ədəbiyyatında naturalizm 

 
Naturalizmə (o dövrün təbirincə-realizmə) meyl etmə 

əslində bütün həyatın özünün tələbi idi. Çünki bu həyatın 
mərkəzində duran bir çox problemlər, xüsusən rus-yapon 
müharibəsindən sonra yaranan problemlər tələb edirdi, həyatı 
olduğu kimi əks etdirmək vacibdir. 

Yaponiyada ictimai-iqtisadi və siyasi vəziyyət elə həddə 
gəlib çatmışdı ki, artıq sentimental, passiv düşüncələrə yer 
qalmamışdı. Demokratik qüvvələr güclənmişdi. . İri burjuaziya öz 
mövqeyini genişləndirmişdi. İndi siyasətdə, düşüncədə qaynar 
romantik xülyalar yox, soyuq mühakimə, fakt, sübut çox vacib 
faktor idi. Hər şeydə tədqiqedici ruh lazım idi, analiz lazım idi. 
Ədəbiyyatın özündə də gerçəkliyə, reallığa və bunların bədii 
təsvirinə böyük ehtiyac var idi, özü də daha çox milli təfəkkür, milli 
şüur mizan-tərəzisidir.XIX əsrin axırlarında və XX əsrin 
əvvəllərində Avropa yazıçılarından bir çoxunun əsərləri yapon 
dilinə tərcümə olunmuşdu. Floberin, Balzakın, Emil Zolyanın, 
İbsenen, Qaupt-monen, Furgenyevin, Çexovun, Dostayevskinin 
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kitabları yapon oxucularının sevimli kitabları idi. Eyni zamanda 
avropanın naturalizm ədəbi cərəyanı da yapon ədəbiyyatına təsirsiz 
qalmadı. Realizm statusunda olan naturalizmin Yaponiyada 
meydana gəlməsi bir sıra reallıqla, o cümlədən Rus-yapon 
müharibəsinin ibrətləri ilə də çoxbağlı idi. Yaponlar özləri 
deyirdilər ki, müharibə bütün romantik və sentimental duyğuları 
öldürdü, həyatı bütün çılpaklığı ilə bizə tanıtdı. 

Yaponiyada naturalizm yoluna ilk dəfə Teneqay üz tutdu. O, 
Emil Zolyanın təsiri altında və ədəbi cərəyana yaxınlaşmışdı. Emil 
Zolyanın ədəbi prinsipi belə idi: «İnsanın həyatında heç bir mütləq 
yaxşı və heç bir mütləq pis yoxdu, nə xeyir, nə də şər var. Hər şey 
olduğu kimi və buna görə də yazıçı ona müasir olan həyatı təsvir 
edərkən insanları olduğu kimi və dəqiq göstərməlidir». 

Emil Zolyanın təsiri Tenqeyə o qədər güclü idi ki, hətta 
Tenqey özünün ən gözəl əsəri olan «Dəbdə olan mahnı» romanını 
bütünlüklə Zolyanın problemlərinə həsr etmişdi, yəni o da Zolyanın 
təsvir etdiyi problemləri Yaponiyanın həyatında axtarıb tapmışdı. 
Emil Zolya insanın taleyindəki, hərəkətlərindəki, dünyagörüşündəki 
onun irsi əlaqələri ilə bağlayırdı. Tenqeyin «Dəbdə olan nəğmə» 
romanının qəhrəmanı Yukiyl adlı qadın varlı ailədən çıxmışdı, yəni 
aristokratiya nümayəndəsi idi. Hamı onun xoşbəxt həyat tərzinə 
qibtə edir. Lakin birdən məlum olur ki, onun əri bir Qeysaya 
vurulub. Bu qeuşa həmin qadındır ki, onun portreti lüt şəkildə 
sərgidə nümayiş etdirilir. Yukiye əvvəlcə qısqanır, lakin sonra onu 
ürəyinin ev həkiminə, cavan və gözəl həkimə nə isə bir könül atəşi  
hiss edir. Bir dəfə bir yay günündə bu qadın hamamda çimərkən və 
çiməndən sonra bir qədər şərab içib bağa gedir və orada öz ev 
həkimini görür. Nə isə hiss onları bir-birinə tərəf çəkir. Demə 
yaxınlıqda olan adam – ərinin katibi bu mənzərəni görür. Katibdən 
gizlənmək üçün onlar bir yaşıllıqda gizlənirlər. Sonra məlum olur 
ki, Yukinlərin nəslində, ümumiyyətlə, əxlaqsızlığa meyl olub. 
Müəllif üçün də birnci növbədə bu irsiyyət məsələsi vacib idi, ikinci 
faktor isə bu pozğunluğun yaranması üçün ətraf mühitin özündə də 
natural faktorların bu məsələdə böyük rolu olur. 
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Yapon ədəbiyyatında naturalizmin ikinci böyük nümayən-
dəsi Kafudur. Onun ən yaxşı əsəri belə adlanır: «Cəhənnəmin 
çiçəkləri». Bu əsərdə bir əxlaqsız aristokrat ailəsindən danışılır. Bir 
cavan qız bu ailəyə bir müəllimə sifəti ilə gəlir. O, təmiz, əxlaqlı bir 
qızdır, lakin mühit onu məcbur edir ki, əyri yola getsin. 

XX əsrin əvvəllərində Yapon ədəbiyyatında «Gecikmiş 
naturalizm» adlanan bir cərəyan yaranmışdı. Sonradan buna 
«Burjua tənqidi realizm» adı verildi. Bu cərəyanın görkəmli 
nümayəndəsi Donna və Toson idi. 

Toson «Bahar» adlı romanında çalışır ki, özünün baharını, 
özünün gənclik baharını, yeni dövrün qalib  baharını təsvir etsin. 
Onun intensiv inkişafının dövrü, 90-cı illər, Çin-yapon müharibələri 
dövrü və bunlardan alınan təəssürat bu kitabın əsas cövhəridir. 
Ədəbiyyatda bu dövr özünün çox çətinliyi ilə fərqlənir. 

Toson «Se» («ailə») romanında iki polis işçisinin iyirmi illik 
dostluğundan danışır və yeni dövrün onlara müsbət təsirini təsvir 
edir. 

Donnanın «Ət və kartof» adlı hekayəsi də maraqlıdır. Tokio 
dərnəklərinin birində gənclər toplaşır. Onlar bir dostluq ziyafəti 
düzəldirlər. Onların arasında ideal və gerçəklik mövzusunda 
mübahisə başlayır. Bu məclisdə ideal «kartof» obrazı ilə, gerçəklik 
isə «ət» obrazı ilə simvollaşdırılır. İdeal və gerçəkliyin bir-birinə 
münasibətini hərə bir cür aydınlaşdırmağa çalışır. Əsərdən belə 
nəticə çıxır ki, gerçəkliyin real faktlarını görə-görə ondan uzaqalşır, 
boş yerə ideal axtarır. Əsərin ideyası: İdealı gerçəkliyə çevirmək 
çox çətindir, kartofun ətə çevrilməyin çətin olduğu kimi. Yazıçı 
Katay «Futon» romanında maraqlı süjet yaradır. Əsərin qısa 
məzmunu belədir: Takenako adlı bir yazıçı arvadı və uşağı ola-ola 
onun oxucularından olan bir qızı övladlığa götürür. 

Takenaka bu qızı özünə bir şagird kimi götürür və onun 
ədəbi təcrübələrinə rəhbərlik etmək istəyir. Lakin Takenako tezliklə 
hiss edir ki, Yoşikonun gəncliyi və gözəlliyi onu bu qıza tərəf çəkir. 
O, cəhd göstərir ki, bu hisslərdən uzaqlaşsın. Arvadı onu bu yoldan 
çəkindirməyə çalışır. Amma məlum olur ki, bu gənc qızın 
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çoxdandır ki, bir sevgilisi var. Yazıçı (Takenaka) bu işdən razı 
qalmır və qızı öz atasının yanına göndərir. Yoşiko bu yazıçının 
evindən çıxıb gedir. Yazıçı tək qalır və qeyri-ixtiyari olaraq qızın 
yataq otağına gedir və qızın stolunun yeşiyini (siyirtməsini) açır və 
orada köhnə bir broşka görür və başlayır onu iyləməyə. Bir az 
keçəndən sonra o, otaqda bir-birinə bağlanmış üç çamadan görür. 
Bu çamadanlar ona görə bağlanmışdır ki, artıq onların yiyəsi yola 
düşəndə çamadanlar hazır olsun. Bu çamadanların yanına döşək 
qoyulmuşdur. Yosiko həmişə bu döşəyin üstündə yatırmış, bu 
döşəyin üstündə qızın gecə paltarı da vardır. Taxenaka qızın gecə 
paltarını çıxarır və Takenakanı ətir iyi vurur. 

Takenaka baxmayaraq ki, bu döşək çirklidir və yağlıdır, üzü 
üstə döşəyin üstünə yıxıb bu döşəyin iyini ürəyinə çəkir. 

Bu hekayədə natural təsvirin gözəl nümunəsi var. 
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XX ƏSR YAPON ƏDƏBİYYATI 
 

XX əsrin birinci onilliyində realist roman janrının 
çiçəkləndiyi dövrdür. Bu dövrün görkəmli yazıçılarından biri 
Syusiyin «Kif» (1911) adlı romanı ilə bu inkişafın əsas 
perspektivlərini əyani şəkildə göstərir. Yazıçı bu romanda demək 
olar ki, avtobioqrafik materiallardan geniş istifadə etmişdir. Əsərin 
qəhrəmanı Semura zəif xarakterli və zəif iradəli bir insandır. O, 
sadə bir qulluqçu qadınla evlənir. O-Qin adlanan bu qadın Semura 
üçün bir oğlan da doğur. Lakin Semura özü ilə arvadı arasında 
mədəni davranış və savad məsələsində fərq gördüyünə görə ondan 
ayrılmaq istəyir və buna görə də arvadından ayrılmaq üçün bir 
bəhanə axtarır: guya onun arvadı əvvəlcə kiminləsə görüşürmüş. 

Romanın sujetinin zahirən çox sadə olmasına baxmayaraq 
artıq burada ictimai konfliktlərin konkret insan talelərinə sirayət 
etməsi faktoru əyaniləşir. 

Bu dövrün yazıçılarından biri Natsume (1867-1916) 
müəyyən dərəcədə romantik ruhlu yazıçıdır. Əsərdəki hadisələr 
füsunkar dağ təbiəti fonunda təsvir olunur. Əsərdə müəmmalı bir 
qadının sərgüzəştləri və taleyi fonunda yenə də ictimai həyatdakı 
ziddiyyətlər konkret obrazlar əsasında ümumiləşdirilir. Bu romanda, 
yəni «Kusamakura» romanında arzu ilə imkan arasında sədlər dövr 
haqqında aydın təsəvvür yaradır. 

Bu dövrün istedadlı yazıçılarından biri – Xakutenin 
yaradıcılığında isə qatı nihilizm əhvali-ruhiyəsi vardır. Onun ən 
yaxşı romanlarından birinin «Haraya?» adlanan romanının qısa 
məzmunununa diqqət yetirək. Romanın qəhrəmanı Kenji 
Universiteti təzəcə bitirmiş cavan bir oğlandır. O, əvəvlcə Avropa 
mədəniyyətinə meyl edir, sonra onda izahedilməz bir tərəddüd 
psixologiyası yaranır. O, müstəqil həyata qədəm qoyur. Ona elə 
gəlir ki, bu mühit onu zəhərləyir və onun sərbəst yaradıcılığına 
mane olur. O bir jurnal redaksiyasında işə girir və bu yerdə ona çox 
darıxdırıcı görünür. Universitet yoldaşı Oda da onun ideallarına 
uyğun gəlmir. Kenjini öz müəlliminin, professorunun da əksinə 
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fikirləşir. Hər şey ona mənasız, əhəmiyyətsiz görünür. Ailə, həyat, 
tale, məhəbbət hər şey mənasızdır. Axırda o, öz evindən getmək 
üçün bir bəhanə axtarır və sonra bəhanə gətirir ki, atası evindən kif 
iyi gəlir və pansiona gedib, orada yaşamaq istəyir. Onu heç kim 
saxlaya bilmir, nə ata, nə ana, nə də heç kim. Onun elə bir idealı 
yoxdur ki, bu ideal ona təsəlli versin. Əslində bu romanda «Kif» 
obrazlaşmış alleqoriya şəklinə düşmüş bir simvoldur və bu simvol 
Kendzinin yaşadığı mühitin boğucu kifidir. Diqqət yetirilsə, bu 
qəhrəmanın simasında İ.Turgenyevin nihilisti, Lermantovun həmişə 
darıxan Peçorini, Puşkinin həmişə əzab çəkən Onegininin sintezi 
vardır.   

İndi isə XX əsrin I yarısında yazılmış bir pyesin qısa 
məzmununa diqqət yetirək. Pyes belə adlanır: «Tozeronun 
məhəbbəti»,əsərin müəllifi Kikuti Kamdır. 

Pyesin qəhrəmanı Tojyora XVIII əsrin məşhur aktyorudur. 
Bu dramaturq hələ öz sağlığında əfsanələşmişdi. O, növbəti dəfə də 
dövrünün klassik dramaturqu olan Çikamasunun bir pyesində baş 
rolu oynamalıdır. Bu rol bir şəhərli qadını yoldan çıxarmaq istəyən 
kişi rolu idi. Tozero bu rol üstündə nə qədər məşq edirsə də bu rolu 
oynamaqda çətinlik çəkir. Axırda belə qərara gəlir ki, o, həqiqətən 
bu rola girməlidir, daha doğrusu qadını yoldan çıxaran bir kişi kimi, 
bir qadınla görüşməlidir. Nəhayət o, belə bir qadın tapır və istəyir 
ki, rolun xarakterinə uyğun situasiya yaratnsın. Osana adlı bir qadın 
həqiqətən o məşhur aktyora Tozeroya vurulur. Nəhayət, Todzyoro 
tamaşanın başlanmasını elan edir. Osana fəxr edir ki, belə bir 
məşhur aktyorla sevgi macərası yaşayır və buna görə də o, bu 
tamaşaya getməyə tələsir və teatra gedir, pərdə açılır və Osana 
dəhşətə gəlir və səhnədə Tozeronun oynadığı rola baxdıqda belə 
qərara gəlir ki, o, başqa bir qadınla da sevişir və ona (Osanaya) 
dediyi sözləri, şirin vədləri bu qadına deyir. Tamaşa böyük razılıq 
hiss ilə qarşılanır. Aktyor tamaşa qurtarandan sonra öz otağına 
keçmək istəyir. O, otağın astanasına çatanda dəhşətli bir mənzərə 
onu titrədir. Astananın üstündəki tavandan onun sevdiyi  qadın 
özünü asmışdır. 
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Bu pyesin özündə də pessimist bir ideya vardır: hər şey 
yalandır: sevgi də, şirin sözlər də, sədaqət və etibar da, ona görə də 
bu həyatda ideal deyilən bir şey mümkün deyil. 

Üç müəllifdən, üç əsərdən gətirdiyimiz nümunələr onu 
göstərir ki, burjuaziya feodalizmə nisbətən üstünlük təşkil etsə də, 
bu formasıyla özü ilə bərabər dəhşətli ziddiyyətlər-pessimizm, 
qorxu, şübhə, nihilizm, xəyanət və idealsızlıq mühiti yaradır. 

Bəhs edilən dövrəd kütləvi ədəbiyyat deyilən bir cərəyanda 
dəbdə idi. Bu ad belə bir situasiyadan irəli gəlirdi ki, yazıçılar daha 
çox oxucu kütləsinə yaxınlaşmaq üçün yeni bədii üsul və priyomlar 
axtarırdılar. Bu dövr elə bir dövr idi ki, oxucu kütləsi kitab almaq 
üçün ancaq qəpik-quruş tapa bilirdi. Yazıçı da oxucunun bu 
vəziyyətinə uyğun elə əsər yazmaq istəyirdi ki, oxucu bu kitabı ala 
bilsin. Bu ədəbiyyata «kütləvi ədəbiyyat» deyilirdi. Bu dövrün 
ədəbi janrları içərisində fantastik süjeti əsərlərə də meyli güclü idi. 
Belə əsərlərə ümumilikdə «Kaydan» deyirdilər. Belə əsərlərdə tarixi 
süjetlərdən, qeyri-adi hadislərdən mövzu seçməyin özü də 
oxucuların tələblərinə cavab vermək məcburiyyətindən irəli gəlirdi, 
yəni hələ ki, yazıçı oxucunun ardınca gedirdi: oxucu yazıçının 
estetik idealı arxasında getmirdi. Belə əsərlərdən biri «Botan» yəni 
«pion fanarı» əsəridir. Əsərin qısa məzmunu belədir: feodal 
dövründə bir cavan samuray uşaqlıqdan yetim qalır və onu 
konfusiçi bir müəllim tərbiyə edir. Bu müəllim demək olar ki, nadir 
hallarda evdən çıxır və sadə bir həyat keçirirdi. Onun himayəsində 
olan yetim uşaq da heç yerə çıxmırdı. Qoca müəllim ona məsləhət 
görür ki, evdən çıxıb bir qədər çöldə gəzişsin. Bir gün bu uşaq 
qəribə xəstəliyə tutulur. Onu bir təhər müalicə etsələr də o, yenə zəif 
olaraq qalır. Bir gün o, gəzməyə çıxmağa razılaşır. O, yoldaşları ilə 
birlikdə şəhərdən kənar bir yerə gəlirlər. Birdən onun qulağına 
qəribə səslər gəlir və onu çağırırlar. Bu uşağın dostları haraya 
baxırlarsa bir ins-cins görmür və bir səsdə eşitmirlər. Birdən onlar 
çayın o biri tərəfində bir daxma görürlər. Bu, kimsəsiz ev idi. Oğlan 
zəif olduğu üçün yuxuya gedir və yuxuda görür ki, onun atası öz 
həkim dostu ilə bu daxmaya gəlirlər və çayın sahilində də gözəl bir 
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qız dayanıb və sitra alətində musiqi çalır. Məlum olur ki, bu qız bir 
yaşlı samurayın qızıdır və bu ev də onundur. O da məlumdur ki, bu 
evin sahibi olan həmin varlı samuray, sevdiyi cariyəsi ona xəyanət 
etdiyi üçün dəli olmuşdur. Oğlan yenə yuxuda görür ki, atasının 
dostu onu həmin qızla tanış edir. Oğlan bu gözəl qızla bir yerdə 
olduğu zaman hər ikisinin ürəyi məhəbbət hissi ilə çırpınır. Elə bu 
zaman oğlan görür ki, onun atası əlində qanlı qılınc evdən çıxdı və 
qoca samuray dəli olduğu üçün ona elə gəlir ki, onu sevdiyi  çariyə 
bu evdədir və o bir kişi ilə burada görüşür. Buna görə də guya kişi 
ona xəyanət edən çariyəni öldürür və sonra guya bu samuray üolda 
öz qızını bir oğlanla görür və o, hər ikisini öldürür. Bu yuxu oğlanı 
sakit buraxmır. O, gecə-gündüz bu yuxu barədə düşünür. Bir axşam 
o, qaldığı evin yaxınlığında addım səsləri eşidir. Oğlan bununla 
maraqlanır, onun gözünə qadın fiqurası görünür və sonra görür ki, 
evə yaxınlaşan qadın tək deyil, onlar bir neçə nəfərdirlər. Bu 
qadınlardan biri fanarla (ipək fanarla) yolu işıqlandırır. Oğlan görür 
ki, onun yuxuda gördüyü qız da burdadır. Sonra bu qadınlar gözdən 
itir və hər gecə bu mənzərə təkrar olunur, yəni əlində fanar olan qız 
gəlib bu evi işıqlandırır və yenə də qayıdıb gedir. Sonra oğlan 
saxlayan adamlar görür ki, bu oğlan gündən-günə arıqlayır və onun 
bənizi ağarır. Oğlanın bu vəziyyət səbəbini açıb söyləyir, əhvalatı 
öz tərbiyəçisinə söyləyir. Müəllim özü də bu qarabasmanı yoxlayır 
və görür ki, həqiqətən də belədir. Müəllim bu əhvalatı bir müdrik 
Budda monaxına danışır. O, bu qarabasmaya belə yozum verir ki, 
sənin tərbiyə etdiyin oğlan əvvəllər yaşamış və o zaman taleyin 
qurbanı olmuşdu. Həmin fanarla gələn qadında onun sevgilisinin 
ruhudur və o da öz sevgisindən yarımadığı üçün öz sevdiyi oğlanı 
izləyir. Bu oğlanın əsil adı Şindziburodur və onun ölümünə çox az 
qalıb. Bu kahin sonra məsləhət görür ki, Şindzoburonu bir müddət 
evdən bayıra çıxmağa qoymasınlar və evi elə hasara alsınlar ki, 
həmin ruh həyətə girə bilməsin. Qoca müəllim Budda kahininin 
dediyi kimi eləyir. Lakin bir gün bir zərif səs eşidilir və səs 
müəllimi acı sözlərlə danlayır. Müəllim bu dəfə evin divanına 
yapışdırdığı kağızı – ruhu qarğayan kağız yoxdur və sonra görürlər 
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ki, həmin kağızın asıldığı yerdə bir skelet var. Onlar tez evə qaçırlar 
və görürlər ki, cavan oğlan da ölüb. Deməli, XX əsrin ədəbiyyatında 
hələ də Buddizm doktrinası öz təsirini göstərir və bədii ədəbiyyat 
üçün onun mövzu, süjet və hətta ideyaları üçün Budda təlimləri 
zəngin mənbədir. 
 

 
Takakuranın «Hakone suları» romanı 

 
Takakuranın bu romanı haqqında görkəmli şərqşünas 

akademik Konrad yazır: Takakura yapon yazıçılarının yaşlı nəslinə 
mənsub olan yazıçıdır. Onun otuz ildən artıq ədəbi-publisist 
yaradıcılıq ömrü və təqribən o qədər də ictimai fəaliyyət dövrü 
olmuş və həmişə də insanların haqqı və hüququ uğrunda mübarizə 
aparmış, üç dəfə həbs cəzası çəkmişdir və bütün bunlar yapon-
irticasına tutarlı cavabdır. (bax: Konrad. H.U. Zapad i vostok. 
Qlavğnaə redaküiə Vost. Lit. Moskva. 1978, səh.366) 

Bu əsər rus dilinə 1954-cü ildə tərcümə edilmişdir. Roman 
üçün material Yaponiyanın keçmişindən alınmışdır. Hadisələr 
təqribən VII əsrin 67-70-ci illərində cərəyan edir. Fabulanın 
əsasında tarixi faktlar dayanır. Yeraltı kanalın çəkilməsi, özü də 
onun dağın altından keçməsi, dağ gölünün suyunun dağın o biri 
tərəfindəki çöldə yerləşən çəltik plantasiyasına aparılması – bütün 
bu işlər romandakı hadisələrin əsas məzmununu təşkil edir. Bu göl 
– Aşinoko gölüdür və o, Hakone dağlarında yerləşir. Bu sahə isə 
Kantov ə Kansay arasındakı adanın Şərq adanın şərq və Qərb 
tərəfini əhatə edir. Bu su mənbəyini həqiqətən mövcud olması tarixi 
faktdır. Kanalın çəkilməsi məsələsində heç bir qeyri-adi hadisə 
yoxdu. İrriqasiya kanallarının çəkilməsi faktı istər şərqdə, istərsə də 
avstriya ölkələrində məlum olan hadisədir. Bu hələ çox-çox 
qədimlərdən məlumdur. Bunlara Şərqdə kəhriz deyilib. Kəhrizlərin 
çəkilməsi bəzən kilometrlərlə uzanır. Belə kəhrizlər haqqında 
Parfiyalıların da xəbəri var. Belə kanallara həmişə xüsusi nəzarət 
olurdu.  
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Yazıçı tarixi hadisələrə həqiqətən sadiq qalmışdı. O, belə bir 
epizod uydurmamışdır ki, guya kəndlilər bu kanalın çəkilişini 
dərhal xüsusi pafosla alqışlamışdı. Kəndlilər az suvarılan 
tarlalarında susuzluqdan əziyyət çəkirdilər, dilənçi vəziyyətində 
idilər. Bu zaman gözlənilməz şəkildə şəhərdə bir tacir peyda oldu və 
bildirdi ki, mən bu dağın altından kanal çəkə bilərəm və Somada 
ölkə başçısından xahiş ntdi ki, bunun üçün işçi tapmaq lazımdır və 
buna görə də işləyənlərə yaxşı zəhmət haqqı verəcəyəm. Əvvəllər 
elə bu zəhmət haqqının guya çox olacağına görə kəndlilər işləməyə 
razı oldular. Kəndlilər öz zəhmətlərinin qiymətini yxşı bilirdilər. 
Əsər boyu həqiqət hissi yazıçını tərk etmir. O, bütün kəndliləri eyni 
səviyyədə səciyyələndirmir. Lakin kəndlilərin əksəriyyəti bu işə 
girişir və işi axıra çatdırırlar. Tomano Yoeman nə kəndlidir, nə də 
samuray. O, tacirdir və eyni zamanda varlıdır. O, iri bir topdansatış 
şirkətinin payçısıdır. Əlavə olaraq o, öz qildiya tayfasının başçısıdır. 
Hətta ona iki qılınc gəzdirməyə də icazə verilmişdir, yəni ona 
dvoryanlığın bir sıra imtiyazlarını vermişdilər. 

Tomona (tacir) ilk burjuaziyanın nümayəndəsidir. Əlbəttə, 
bu burjuaziya indiki mənada yox, feodalizm şəraitində olan 
burjuaziyadır. Lakin Yaponiyada burjuaziyanın inkişafı XVII əsrə 
aiddir və bu dövrdə ilk yığım prosesi başlanmışdı və o dövrdə 
burjuaziyanın mövcud olması müsbət xarakter daşıyırdı. Müəllif 
knyaz Utanın obrazını yaradarkən belə bir həqiqəti də unutmur ki, 
bu knyazın canfəşanlığı qətiyyən kəndlilər məhəbbətindən irəli 
gəlmirdi – və onu da bilirdi ki, şəhərlilər gizlicə mərkəzi 
hökumətinin ayağını eşirlər. Buna görə də bu şəhərliləri 
şirnikləşdirmək onun da xeyrinə olar, axı çəkilən sudan şəhərlilərdə 
istifadə edə biləcəklər.Yapon burjuaziyası eynicinsli deyildi. Tacir 
bu məsələdə kommersiya məqsədi güdür. Lakin camaat onun 
ətrafında toplaşanda o, fürsətdən istifadə edir və istəyirdi ki, 
kəndlilərin köməyi ilə hökumətlə vuruşmaq – ona qarşı mübarizə 
aparmaq olar. Lakin axırda Tomana ölür, hökumət onu məhv edir. 
Həmin şərait böyük xalq işi yalnız böyük qurbanlar bahasına başa 
gələ bilərdi. Lakin necə deyərlər bu faciəli ölüm xalqın yükünü bir 
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qədər yüngülləşdirir: kəndlilər ona, yəni Tomanaya təzə məhsuldan 
fətir bişirib göndərirlər və Tomanonun hələ ki, zəhməti hədər get-
mir. 

Bu romanın tarixi qəhrəmanlarından biri Otomodur. O, ola 
bilsin ki, oxucuları bir qədər təəccübləndirə bilər və oxucular belə 
düşünə bilər ki, Otomo İtaliyada Portuqaliyada, Hollandiyada və 
İngiltərədə də olmuşdur, guya bu adam Qaleliyin, Keplerində adını 
bilir, onları tanıyır, hətta Ulduzları seyr etmək üçün onun xüsusi 
trubası da vardır. Ola bilsin ki, onun evində böyük bir qlobusda 
vardır. Axı bu necə ola bilir ki, Yapon hökuməti XVII əsrin 20-30-
cu illərində yapon vətəndaşlarının xaricə getməsi qadağan olunur: 
eyni zamanda xaricilərin də üzünə ölkənin qapıları bağlanmışdır. 
Əgər ildə bir dəfə Naqasakiyə bir Nolland ticarət gəmisi gəlirsə, 
deməli Çindən də belə bir gəmi gələ bilər. Yaponiyaya xarici 
xəbərləri onlar gətirə bilər. Bu gəmidən lap bircə deşik açılsa belə, 
Avropanın bütün xəbərləri Yaponiyaya yayıla bilər. O zaman hətta 
gəmilərdə açılan kiçik bir deşikdən guya ancaq malları keçirə 
bilərdilər.bəlkə də Otomo kimi bilikli adamlar elə bu deşikdən keçib 
Avropaya gedib, oradanda bu balaca deşikdən keçib Yaponiyaya 
qayıtmışdır. Bu suala cavab vermək üçün Ümumdünya tarixinin 
səhifələrini oxumaq lazımdır, özü də ən mühüm bir səhifəni. 

XVI əsri xatırlayaq. Bu əsrin sərhəddində 1489-cu ildə ərəb 
losman Vaskoda Qamanın gəmisini Afrika ətrafına dolandırır, 
ordanda Kəlkuttiyə Hindistana aparır. Avropada xəbər yayılırdı ki, 
Hindistana dəniz yolu açılmışdır. Hind okeanında Avropadan gələn 
ilk qonaqlar görünür. Bunlar portuqaliyalılar idi. Portuqaliyalılırda 
daha uzağa gedirdilər. Onları aldadan guya Hindistan adalarında 
olan «Qızıl xəzinələri» idi. Guya belə xəzinələr İndoneziyada 
daçoxdur. 1510-cu ildə Hindistanda özlərinə dayaq məntəqələri 
tikərək, onlar çalışırdılar ki, Şərqin lap uzaqlarına gedə bilsinlər. 
1543-cü ildə əcnəbi gəmilərdən biri Yaponiya sahillərinə yaxınlaşır. 
Beləliklə, tədricən avropalılar sakit okeana yavaş-yavaş, necə 
deyərlər, sızmağa başlayırlar. 1519-1521-cu ildə ispanlar Sakit 
okeanın Adalar aləminə keçirlər. 1571-1577-ci ildə onlar Filippin 



 146 

adalarını zəbt edirlər və orada dayaq məntəqələri yaradırlar. Bu 
mənada ən qabaqda gedənlər Hollandiyalılar olur. 1619-cu ildə 
onlar Yava adasına soxulurlar. 1622-ci ildə isə Çində görünürlər. 
1624-cu ildə onlar Çin yaxınlığındakı adaları tuturlar. Bu adalara 
«Formozo» adı verirlər. (Portuqal dilində «Gözəl» deməkdir.) Bu 
ada Çinlilərə çoxdan məlum idi və ona Tayvan adası deyirdilər. 

Hələ 1609-cu ildə hollandlar Yaponiyaya qədər gəlib 
çıxmışdılar, daha sonra isə onlar Hind və Sakit okeanlarına 
yaxınlaşmışdılar. İngilis isə 1609-cu ildə Yaponiya sahillərinə qədər 
gəlib çıxmışdılar. Bütün bu ekspedisiyalar ticarət və siyasi 
ekspedisiyalar idi. Sakit və Hind okeanları ölkələri ilə mədəni 
əlaqəyə girmək məqsədi daşıyırdı. Çjen-xenen ekspedisiyalar 
Çinlilərin həmin ölkələr haqqında yeni məlumatlarla 
zənginləşdirirdilər, yeni ticarət yolları kəşf edirdilər və bunun 
nəticəsində də İndoneziya adalarında çoxlu Çin qəsəbələri salınırdı.  

XIV əsrdən isə yaponlar öz adalarının sahillərindən cənuba 
qədər hərəkət edirdilər. XV əsrdə bu piratlar bütün Çin sahillərini 
tuturlar. Yapon piratları Tayvanın, Filippinin, Hind-Çinin 
sahillərinə doluşurlar. Beləliklə, XV-XVI əsrlər böyük coğrafi 
kəşflər, cənub dənizlərinə «şirniyyat adasına» (İndoneziya, 
Xəzinələr evinə) Şərq ölkələrinə ikitərəfli yürüşlər kimi tarixə daxil 
olur, cənub dənizlərində iki tarixi dəniz yürüşlərinin toqquşması, 
yəni görüşməsi baş verir. Yeni Ümumdünya tarixi era yaranır: 
Ümumdünya ünsiyyət erası. Bu hərəkatda Uzaq Qərbin xalqları – 
Portuqaliyalılar, ispanlar, hollandlılar, ingilislər və uzaq Şərqin 
xalqları – Çinlilər və yaponlar iştirak edirdilər. Bu həm də hər iki 
tərəf üçün mədəni əlaqə idi. Buna görə də əsrlər boyu Çinlilərin və 
yaponların qərb mədəniyyətinə bələd olmaları təəccüblü deyildi. Bu 
dövrün (XIV-XVI əsrlər)) nəinki Avropalılar Çində və Yaponiyada 
olublar, Yaponiyadan 1582-190-cı illərdə İspaniyanın Romaya səfir 
göndərilməsi, 1613-1620-ci illərdə Meksikaya, İspaniyaya və 
Romaya səfir göndərilməsi bunu sübut edir. Lakin konkret olaraq, 
hansı yaponun Avropada məhz bu dövrdə olması barədə məlumat 
yoxdur. Romanda təsvir edilən Otomo kimi adamlar ola bilsinlər ki, 
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olublar, ola bilsin ki, Yaponiyanın özündə də bəzi qocalar XVII 
əsrin 60-cı illərinə qədər yaşaya biliblər. Tamamilə mümkündür ki, 
belə bir tarixi fakt olsun. Çünki axı Yaponiya qəti surətdə yalnız 
1639-cu ildə bağlı elan edilmişdir. Romanda Otomo təbiətçi həkim 
kimi təsvir edilir. O, Avropada təhsil almışdır. Avropada isə təbiət 
elmləri birinci sırada dayanırdı. Otomonun dilində verilmiş Kepler 
və Qaliley kimi adlar məhz bununla bağlıdır. 

Romanın müəllifi Takakura Otomanı tarixi prosesin 
içərisində təsvir etməkdə şərh eləmir. Elə dövrlər olur ki, və adama 
elə gəlir ki, həyat həddindən artıq ağırlaşıb və korlanıb, əslində isə 
həyat irəli gedir və yaxşılaşır. 

XII-XIII əsrlərdə təbiət elmləri Çində inkişaf etmişdi. Hələ 
VII əsrdə «Dərman bitkilərinin təsviri» adlı kitabı var idi. Marko 
Pola yazır ki, bu kitab Avropaya da məlum idi. Daha sonra 
«Farmakologiyanın əsasları» (Li Cjenin kitabı) məlum idi. XVII 
əsrdə bu kitabların yapon dilinə tərcümə edilmişdi. Bu kitab 1606-cı 
ildə Yaponiyaya gəlib çıxmışdı. Deməli, əsərin qəhrəmanı Otomonu 
bu kitabdan istifadə edə bilərdi, onu da demək lazımdır ki, bu 
dövrdə Yaponiyanın özündə də təbiət elmləri inkişaf etmişdi. 
Məsələn, Kambara Ekenen (1630-1714) böyük botanika alimi idi. 

Çində riyaziyyat – «Suanvara»: VI əsrdə qyeri-müəyyən 
tənliklər sistemi; əl çatmayan predmetlərin ölçülməsi qaydaları; VII 
əsrdə III dərəcəli tənliklər sisteminin həlli yolu; XI əsrin sonlarında 
9 fəsilli tənliklər sisteminin həlli; XVI əsrdə «Hesablama 
qaydalarının əsasları» və s. məlumdur.  

Romanda belə bir suala cavab yoxdur ki, Tokukava 
hökuməti məhz uzaq Şərqin və uzaq Qərbin mədəniyyətlərinin 
yaxınlaşmasına nə mane olurdu? 30-cu illərin feodal Yaponiyasını 
nə məcbur etmişdi ki, ölkəni bağlı elan etsin. Romanda bu barədə 
kədərlə danışılır.  

Küşü adasında 1637-ci ildə üsyan olub (kəndli üsyanı). 
Lakin bu üsyanda samuraylar da iştirak edirdilər. Onların içərisində 
Konişi Yakinopanın vassallarıda çox-çox idi. Onlar xristian idilər.  
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Xristianlıq Yaponiyada XVI-XVII əsrlərdə meydana gəlib. 
Bu da təəccüblü deyil. Portuqaliyalılar və ispanlar xristianlığı 
yaırdılar. Knyazlar öz vassallarını xristianlaşdırırdılar. 

Məlumdur ki, Avropada üsyanlar çox vaxt bir din pərdəsi 
altında gedirdi. XVI-XVII əsrlərdə Yaponiyada bu dini ideologiyan 
Buddizmin müxtəlif təriqətləri təşkil edirdi. Lakin tədricən 
Buddizmin bu hərəkatı təmin edə bilmədi. Yeni bir təriqət tələö 
olunurdu. Buna görə də XVII əsrdə Xristianlıq Yaponiyada bu 
funksiyanı yerinə yetirdi. Xristianlıq daha çox Kyusuyu adasında 
yaranmışdı. Çünki avropalılar ilə yaponlar ən çox burada 
görüşürdülər. Yaponiyanın Şimobora əyalətində  üsyan 1637-ci ildə 
baş vermişdi. Çində də 1628-ci ildə böyük kəndli müharibəsi 
gedirdi. Bu üsyan nəticəsində Min sülaləsinin hakimiyyətinə son 
qoyuldu. İndi Qərbə baxaq. 

1599-1603-cü illərdə Osmanlı Türkiyəsində kəndli üsyanı 
baş verdi (Qara yazıçı üsyanı). 1607-ci ildə Moskvada Bolotnikov 
üsyanı; 1648-1654-cü illərdə Ukraynada kəndli üsyanları, 1629-cu 
ildə Almaniyada kəndli üsyanı, 1639-cu ildə Normandiyada kəndli 
üsyanı. Tək bu faktlar sübut edirdi ki, XVII əsrin ortalarında feodal 
dünyasının nöqtələrində kəndli üsyanları baş vermişdi. Bu 
üsyanların hamısı əzildi. Bununla belə bu üsyanların əhəmiyyəti də 
oldu. Onlar feodalizmin dayaqlarını laxlatdılar və onu bu 
formasiyanın son pilləsinə atdılar. Nəyə görə Yaponiyada feodal 
mütləqiyyətinə keçid dövründə avropalıların qovulması və ölkənin 
bağlanması ilə müşayiət olundu. Yaponları bunu məcbur edən 
Portuqaliyalılar və ispanlar oldu. Çünki bu Avropalılar çalışırdılar 
ki, Yaponiyanı bütünlüklə Avropa təsiri altında salsınlar. Bu zaman 
xristianlığı da Yaponiyada qəti surətdə qadağan etdilər. 

Bir çox Avropa ölkələrində kəndli üsyanları yatırıldıqdan 
sonra katolik irticası gücləndi. Yaponiyada isə Konfusiçilik irticası. 

«Hoken suları»na yazdığı bu müqəddimədə müəllif 
Takakura yazırdı: «Mən Tokuqava dövrü feodalizminin dayaqlarını 
göstərmək istəyirdim. Bağlı Yaponiya dövründəki feodalizmi 
göstərmək istəyirdim». Bu sözlər göstərir ki, Takakura keçmiş 
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haqqında roman yazarkən öz dövrünü nəzərdə tutmuşdu, onda bəs 
müəllif zəmanəsindəki vətəndaş müasirləri üçün nədən yazmışdı, 
daha doğrusu, nə haqda yazmışdı? Romanda elə bir xətt var ki, bu 
xətt həmin suala cavab verə bilər. Bu xətt Kayte xəttidir! 

Kayte – Budda kahinidir – aristokrat Fucivar nəslindəndir. 
O, Hokone dağlarında yerləşən Budda məbədinin kahini-
müəllimidir. Bu məbəd Hokone dağlarının allahına həsr edilmiş, 
yəni onun şərəfinə tikilmişdi. Kayfe Budda kilsəsinin xidmətçisidir. 
Kayte öz arzusuna əsasən ruhani olmamışdır, onun keçmiş həyatı 
hadisələrlə zəngindir, yəni o da dünya nemətlərindən kənarda 
qalmamışdı. O, öz sevimli arvadını itirdikdən sonra elə bil ki, bütün 
dünyanı da itirmişdi. Bir çox illər o, dağlara çəkilərək, əhmin 
monastırda gün keçirmişdir. Onu bu təcrid olunmadan kanalın 
çəkilişi xilas edir. O, kanalın çəkilişində də iştirak edir. Müəyyən 
vaxtlarda hakimiyyət dairələrindən bu tikintiyə maneə olanda, o, öz 
ruhanilik səlahiyyətindən istifadə edərək, tikintinin başa çatmasına 
kömək eləyirdi. Məsəln o, Tomakonun həbsdən azad olunması da 
nail olmuşdu. 

Nəhayət, kanalın sınaqdan keçirilməsi günü gəlib çıxdı. 
Şilyüzün qapıları yavaş-yavaş açılır və sel yavaş-yavaş axmağa 
başlayır. Kaytı bu suyu müqəddəsləşdirir. Birdən uşaq qışqırır: 
«Əladır! Ey böyük allah Tomono! Sən yaxşı iş görmüsən!» Tomono 
isə adi bir adamdır. Onun gördüyü işi uşaq Alalhın işi kimi qəbul 
edir. 

Bu səhnə əsərin kulminasiya nöqtəsidir. 
Kayte başa düşür ki, əsl həqiqətdə Hokone allahı kimdir. Bu 

allah bütün həyatını, zəhmətini və gücünü ümumi xalqın işinə sərf 
edən, xalqla birlikdə hərəkət edən yoxsullar və məzlumlarla çiyin-
çiyinə iş görən İnsandır! Allah – öz əməllərinin axırına, haqq işinə 
onun möhkəm inamı olan insanlardır, təbiəti özünə tabe edən 
insanlardır. 

Romanın əsasında dayanan böyük ideya budur. 
 



 150 

Qeyd: Biz yapon ədəbiyyatının Qədim dövrdən XX əsrə 
qədər olan klassik tarixinin mühüm səhifələrini mümkün qədər 
yığcam şəkildə də olsa, əhatə etməyə çalışmışıq və təbii ki, 
Yaponiya ədəbiyyatının bu uzun əsrlik tarixini bununla 
məhdudlaşdırmaq olmaz. Biz kitabın axırında bəzi çox vacib 
tarixləri ədəbi-estetik faktları, əsas dövrlərin qısa xülasəsini 
N.Federenkonun Kavabata haqqında fikirlərini Kennet Kirkvudun 
Yaponiya Renessansı haqqında qeydlərini, daha doğrusu çox 
qiymətli məqaləsini olduğu kimi əlavə etməyi lazım bildik. 

Daha sonra məşhur şərqşünas N.Federenkonun Yapon 
ədəbiyyatının klassik yazıçısı Kavabataya həsr etdi, tənqidi-nəzəri 
konsepsiyasını da ümumiləşdirilmiş şəkildə bu əlavələrə daxil 
etməyi lazım bildik.  
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ƏLAVƏLƏR 
Yaddaş üçün kiçik qeydlər 

 
1) Yapon ədəbiyyatında ilk monoqatarilər (povestlər) Heian 

dövründə yaranmışdır. Monoqatarilərinin qəhrəmanları müsbət və 
mənfi surətlərə bölünürdü. 

2) Povestlər IX əsrdə yaranır. İlk povest «Taketori-
monoqatari»dir. («Qoca Taketori haqqında povest») Bu əsər 
novellalardan ibarətdir: məzmunu: Bir yoxsul qoca kişi meşədən bir 
qız tapır, bu qız sürətlə böyüyür və misilsiz bir gözəl olur. Bir çox 
igid oğlanlar bu qıza çatmaq üçün çox macəralarla qarşılaşırlar. 
Qızın adı – Kaquyamatidir. 

3)  X-XI əsrlər yapon mədəniyyətinin çiçəklənmə dövrüdür. 
Bu dövrdə yeni ədəbi cərəyanlar, janrlar meydana çıxır. Buddizmin 
yeni cərəyanları yaranır (Tenday, Şinqon) 

4) Yapon ədəbiyyatında yaranmış estetik kateqoriyalar 
Mono-no-avare idi («Şeylərin kədərli məftunluğu) 

5) X əsrdə şeirlə nəsrin növbələşməsinə əsaslanan yeni ədəb 
növü yaranır. Məsələn, «İse-monoqatari» və memuar ədəbiyyatı. 

6) X əsrin ikinci yarısından yapon nəsri iki yerə bölünür: a) 
kişi ədəbiyyatı və b) qadın ədəbiyyatı yaxud kişi nəsri və qadın 
qəsri. Kişilər adətən Çin dilindən, qadınlar isə təmiz yapon dilində 
yazırdılar. 

7) Bu dövrdə ədəbiyyatda «qadın axını» adlı hərəkat vardır. 
Bu axında nikki nəsri xüsusi yer tutur. 

8) Yapon nəsrinin zirvəsi «Genci-monoqatari»dir. Bu 
romanda 300 qəhrəman var. Əsərin ideyası Budda Karması ilə 
bağlıdır («Karma» – təmizliyə aparan yol). X-XI əsrlərdə esselər 
yaranır (Cuhitsu). XI əsrdə saray ədəbiyyatına son qoyulur. Nəsrdə 
folklor yenə güclənir. Tarixi janrda əsərlər yaranır («Çiçəklənmə 
haqqında povestlər»). Bu dövrdə «Kokinşyu» almanaxı yaranır. 
Onu Şirayki tərtib edib və ona böyük bir müqəddimə yazıb. Bu 
almanax «köhnə və yeni yaranan nəğmələrin» toplusudur. Burda 
şeirlər mövzusuna görə bölünür. «Bahar», «Yay», «Payız», «Qış» 
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mövzularına görə «Məhəbbət», «Ayrılıq» «Səyahət» və s. mövzu-
lar. Bu dövrün poeziyasında ən çox yayılmış janr Tankadır. 

9) Kamakura, Muromaçi və Mamoyami dövrləri. (XII-XVI 
əsrlər). Bu zaman ədəbiyyatda üç mərhələ nəzərə çarpır. a) hərbi 
feodal epopeyası – qunkilər (XIII-XIV əsrlər) b) Poeziya və 
dramaturgiyanın inkişafı: renqa poeziyası («Sapa düzülmüş 
misralar») (XV əsr). 

10) Şəhər ədəbiyyatının yaranması və inkişafı. XVI əsr. 
Hərbi feodal epopeyası. Bu əsərdə hərbi başçıların Minomati və 
Tayra nəsillərinin döyüşçülərindən, yürüşlərindən bəhs edilir. Bu 
mövzuda 5 (beş) hərbi əsər vardır. Bunlardan 4-ü XII əsrə aiddir. 
Mərkəzi dövrlər uğrunda mübarizə: a) «Meyci dövrü haqqında 
hekayətlər. b) Minomato və Tayra nəsillərinin döyüşləri c)Tayra 
haqqında povest ç) Böyük sülh haqqında povest. Əsərdə əsas ideya: 
«Həyatda əbədi olan heç bir şey yoxdur». Gündəlik janrları. Epik 
əsərlər – «Katarimona – Setsusa» populyar hekayələr. 

11) XIII əsrdə Budda ədəbiyyatı yaranır: Budda 
təlimçilərinin həyatından… «İmayo» janrı sadə xalq ruhunda olan 
şeirlər. 

12) “Ekeku” – lirik dramlar. Bu dramlarda Jen konsepsiyası 
əsasdır. (Dünyanın ancaq ani bir vaxt ərzində dərk etmək olar. Ağıl 
dünyanı yalnız bir anlığa işıqlandırır. Belə pyeslər «No» adlı milli 
teatrda tamaşaya qoyulurdu. XVI əsrdə bu dramaturgiyanın 
görkəmli nümayəndəsi Seami idi. Bu dramaturgiyanın əsas 
mövzuları: Şintoizm miflərindən alınırdı. Bu dövrdə «Keqen» 
adlanan – yüngül fars janrı yaranır. XV əsrdə Renqa poeziya janrı. 
Bu janr bir növ deyişən söz döyüşü idi. Qaydası belə idi: Bir nəfər 
üç (3) misra deyirdi, sonra başqa bir nəfər bu misranın sonunu 
tamamlayırdı, üçüncü bir nəfər isə ikincinin dediyini tamamlayırdı. 

13) XIV-XV əsrlərdə Çin dilində yazılan ədəbiyyat. Hələ 
XIII əsrdən Çindən Yaponiyaya monaxlar gəlirdi. Bu savadlı 
monaxlar Çin dilində ədəbiyyat yaradırdı. 

14) XVI əsrdə şəhər ədəbiyyatı yaranır və inkişaf edir. 
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15) Son orta əsrlər yapon ədəbiyyatı. XVII əsrdə yapon 
ədəbiyyatı. Bu dövrdə mütləq Tokuqava rejimi yaranır. Katolik 
missinerlər ölkədən qovulur. Xarici ölkələrlə əlaqə kəsilir. Buddizm 
dövlət dini elan edilir. Hər ailə bir məbədə təhkim olunur. «Yeni 
konfusiçilik» bir konsepsiya kimi qəbul edilir. Yapon 
Samuraylarının əxlaq kodeksi olan «Buşido» yaranır. Bu zaman 
kitab çapı güclənir. «Kanazaşi» deyilən kütləvi hekayələr yazılır. 
XVII-XVIII əsrin dramaturgiyası teatr sənətinin iki növü ilə 
bağlıdır: gzeruri (kukla teatrı) və «Kabuki». Bu dövrün ən böyük 
dramaturqu Çikamatsu idi. 

16) XVII əsrdə Hokkular çox geniş yayılır. Bu şeirin 
görkəmli nümayəndəsi Başo idi. O, bu janrın forma və estetikasını 
yaratmışdır. 

17)  XVIII əsrdə paytaxt Edo şəhəri olur. Yaponların sosial 
tərkibi dəyişir. Erotik motivlər qadağan olunur. 

18)  1759-cu ildə hekayələr məcmuəsi çıxır. Bu hekayələr 
qiraət üçün yazılırdı. Fantastik mövzular geniş yayılırdı (kabuslar, 
ruzlar, əfsanə və rəvayətlər). Belə hekayələr «Emihon» janrı 
adlanırdı. XIX əsrin əvvəllərində Bakin adlı şair bu janrda didaktik 
roman yazır. O, real hadisələri fantastik motivlər əlavə edir. Əsərin 
qəhrəmanı fövqəltəbii xüsusiyyətləri malik idi. Onun məşhur əsəri 
belə adlanır: «Səkkiz itin əhvalatı» romanıdır. Bu əsərin 
qəhrəmanları – yarı it, yarı insan idilər. Əsas ideya bu idi ki, 
humanizm, borc hissi, şərəf, müdriklik, sədaqət, ailəyə bağlılıq. 

19)  XIX əsrdə rokan adlanan janrda olub. Bu janra 
«kusazoşi» deyilirdi. Bu janrda yazılan ən görkəmli əsər «Kəndli 
Genci» romanıdır. (Tanehikonun əsəri) 

20)  XIX əsrdə sentimental romanlar yazılırdı. Belə əsərlərə 
«hindzobon» deyilirdi. Bu janrın banisi Taminoqodur. 
Dramaturgiyada Çikamasunun ənənələri davam etdirilirdi. Məs. 
Dramaturq Tohey. Bu dövrdə məzhəkə xarakterli Yumoristik 
əsərlər də yazılır. Kyoka («Dəli şeirlər») adlı yumoristik şeirlər. Bu 
janra Akora və Mosomaçi adlı şairlər yazırdılar. Bu dövrdə fəlsəfi 
şeirlər yenə də Çin dilində yazılan əsərlərdə meydana çıxır. 
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21)  1868-1918-ci illərdə Meydzi burjua inqilabı feodal 
quruluşunu dağıtdı və kapitalizm sisteminə yol açdı. Yeni və köhnə 
ideologiyalar toqquşdu. XIX əsrin 70-ci illərində publisistika bir 
müddət bədii ədəbiyyatı sıxışdırdı. Yeni traktatlar yazıldı 
(Burjuaziya yeniləşməsi haqqında). Avropa ədəbiyyatına yaxınlıq. 
Ryokiti və tyudzon adlı şairlər. Avropa ruhunda yazılan şeirlər. 

22)  1880-cı illərdə siyasi romanlar yazılır. Bu romanın 
qəhrəmanları siyasi xadimlər idi və onlar ədəbiyyatı azadlıq 
uğrunda mübarizədə ən güclü vasitə hesab edirdilər. 

23) Ədəbi reformanın binasını Tsubotinin (1859-1935) 
«Romanın mahiyyəti» adlı əsərində qoymuşdur. Tsuboti öz estetik 
görüşlərini burada ifadə edirdi. O, ilk plana hissiyatı, ehtirası və 
fərdi həyatı qoyurdu. Futabatey Şimey (1864-1909) Tsubotinin 
nəzəri fikirlərini tənqid edir. Onun estetik görüşləri «Üzən bulud» 
əsərində özünü göstərir. O, Yaponiyada tənqidi realizmin binasını 
qoydu. Bu dövrdə yapon ədəbiyyatında hakim mövzu «Kenyuşin» 
adlı qrup tutur («Rəng dostları») deməkdir. Lakin bu dövr «Koro 
epoxası» adlanır. Bu ad məşhur yazıçılar olar. Koyo (1867-1903) 
və Rohanın adlarından düzəldilir. Onlar burjua əxlaqına qarşı 
çıxırdılar, onlarda romantik motivlərdə vardır.  

Qadın yazıçı Hiquçi Uçiyu (1872-1836) realist ənənələri 
davam etdirirdi. O, sosial-psixoloji romanlar yazırdı (Bulanıq axın» 
romanı). 

24)  1894-1895-ci illərdə Çin – yapon müharibəsindən sonra 
«Sosial nəsr» adlı nəsr əsərləri yazılır. Bu romanlar realizmin 
inkişafında mühüm rol oynamışdır. Uçida Roar bu janrın görkəmli 
nümayəndəsidir. 80-cı illərdə yeni şeir uğrunda hərəkat başlandı. 
(Buna Turezon başçılıq edirdi) 

XIX əsrin axırında, XX əsrin əvvəllərində, yapon poeziyası 
üçün romantik tendensiyalar dövrü idi. Katamura Tokoku yeni 
ruhlu şeirlər yazır. O, mütləqiyyətə qarşı çıxır. Bayronik şeirlər 
yazır.  

25) Hosano Akiko (1878-1942) qadın yazıçısıdır. O, 
«Pırtdaşan saçlar» adlı şeirlər kitabında gəncliyin təmiz məhəbbətini 
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tərənnüm edir və bununla da konfusi əxlaqına meydan oxuyur. Bu 
zaman ənənəvi Vaka  şeir forması da yaranır. 

26)  Teatr sahəsində reforma başlanır. Hətta teatr islahatları 
başlanır. Köhnə teatrın repertuarı tənqid edilir. Avropa 
dramaturgiyasına müraciət edilir. See adlı müəllif psixoloji dramı 
təbliğ edir. 

27)  XX əsrin 20-ci illərində naturalizm uğrunda mübarizə 
başlanır. Emil Zolyanın təsiri ilə Tenqay adlı yazıçı özünün 
«Məhəbbət, məhəbbət» adlı əsərində, Kafu adlı yazısı «Cəhənnəm 
çiçəkləri» adlı povestində insana bioloji varlıq kimi baxırdılar. İdeal 
ilə gerçəklik arasında konflikt Kunikido Dopponun əsərində geniş 
yer tutur. Erobellestristika adlı naturalist janrı yaradıldı. 

28)  1918-1945-ci illərdə Yaponiyada proletar ədəbiyyatı 
yaranır, məsələn, Hoson Vakizonun «Fabrik» əsərində hüquqsuz 
fəhlələrin qabaqcıl fəhlələrə çevrilməsi prosesi başlanır. Matrosların 
qəddarcasına istismarı Hayama Yesunidin «Dənizdə yaşayanlar» 
əsərində parlıq şəkildə  göstərilir. Hətta bəzi burjua yazıçılarıda bu 
hərəkata qoşulurdular. Bu hərəkatda poeziyaya daha geniş yer 
verilirdi. Məsələn, «Syuşiha» adlı poeziya cərəyanlarının 
nümayəndələri: Soci, Masao və b. bu qəbildəndir. Modernizm 
cərəyanı da bu dövr üçün səciyyəvidir. 

Proletar ədəbiyyatı ilə yanaşı yaranan modernizm ədəbiy-
yatı: neoromantizm, neoqumanizm cərəyanları naturalizmə qarşı 
çıxırdı. 

Bu zaman ədəbiyyatda psixologizm güclənir. Realizmin 
inkşiafında Miyomato Yurikonun rolu böyükdür. 20-ci illərdə 
avanqardizm cərəyanı başlanır. Avarqardistlər özlərini «terrorçu» 
adlandırır və onlar nəinki təkcə burjua mədəniyyətini, hətta realist 
sənəti də inkar edirdilər. 

Müharibədən sonrakı dövr ənənəvi cərəyanlarla birlikdə 
başqa cərəyanlar da fəaliyyət göstərir, demokratik ədəbiyyat 
uğrunda mübarizə gedir. Avanqardizm yenə də öz fəaliyyətini 
davam etdirir. «Senqoho» («müharibədən sonrakı») adlı qrup 
yaranır. Onlar bəzən psixologizmə meyl edirdilər. Müharibədən 
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sonrakı ədəbiyyatda qəddarlıq seks təbliğ olunurdu. Lakin bununla 
birlikdə Yaponiyanın problemlərini əks etdirən əsərlər az deyildi. 

Yığcam şəkildə verilən bu xülasələr bir də onu göstərir ki, 
yapon ədəbiyyatının inkişafında başqa ədəbiyyatlardan fərqlənən 
tipik cəhətlər çoxdur. Xüsusən bu ədəbiyyatda ədəbi cərəyanlar, 
ədəbi hərəkat necə deyərlər, daban-dabana tarixi dövrləri uyğun 
olaraq inkişaf edir, zənginləşir, yeni cərəyanlar meydana çıxır, ciddi 
mübahisələr, münaqişələr bu ədəbiyyatın əbədi yol yoldaşı olub. 

Buna görə də biz yapon mədəniyyətinin, o cümlədən 
ədəbiyyatının inkişaf dövrlərini bəzi əlavələri yenə də təkrar edirik.  

 
 

Yapon mədəniyyətinin dövrləri 
 

1. Mifologiya dövrü: Mifoloji baxışla ədəbi cərəyanları 
təyin edir, həyata mifoloji üsulla reaksiya verilir. Sözün özünə 
mifoloji reaksiya estetika aləmində ilk addım olur. İdrak 
fəaliyyətinin ikinci mühüm prinsipi əfsunlardır. Bütün bunlar 
sonralar birlikdə bir sistem kimi «Şinto» adını alır («Şinto» - 
allahların yolu) «Busido» isə – Buddanın yolu deməkdir. Daha 
sonra animizm və okkultizm meydana gəlir. Yapon okkultizmi 
konfusiçilik və Daosizmlə sıx bağlıdır. Orta əsr Daosizmi 3 xətlə 
inkşiaf edirdi: a) gedonizm b) pessimizm c) mistisizm. Estetizm 
bütün təsəvvürlərin aparıcı yayı idi. 

II dövr.Nara dövrü (710-794) Əsas janrlar «Yapon anaları» 
«Nihonqi», «Kociki», «Fudoki»də ayrı-ayrı vilayətlərin təsviri 
verilir. 

Kociki – kosmoqonin və tarixi əsatirlərin toplusu. «Norito» 
– Dualar məcmuəsi. «Baka» - yapon nəğmələri, «Semmyo» - 
hökmdarların xalqa müraciətlərinin toplusu. Bu dövrün ən məşhur 
abidəsi «Kociki»dir. («Ötən günlərin salnaməsi» Yasumaro bu 
almanaxa giriş sözü yazır).  O dövrün əsas allahları: İzanaqi (ər) və 
İdzanami (arvadı). 
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III dövr.Heian dövrü (794-1192). «Kokinşyu» (şeirlər 
məcmuəsi) 

a) Taketori-monoqatari – ilk nağıl 
b) «İse-monoqatari» – «İlk lirik povesti» 
c) Manyoşu – ən monumental antologiya. Estetik prinsip: 
«Mono-no avare» - «Şeylərin məftunluğu» 
ç) Tanka – Heian dövrünün ən populyar lirik janrı 
e) «Kokinşu» Surayun İmperator Dayqonun əmri ilə nəşr 
olunub. 
IV epoxa. Kamakura dövrü (1192-1868) böyük bir dövrü 

əhatə edir. Bu böyük epoxanın içərisində bir neçə kiçik dövrlər 
vardır. 1192-ci ildən sonra Yaponiyada yeni dövlət quruluşu 
yaranır. Bu zaman Samuray (hərbçi) drujinaların başçısı Minomati 
hakimiyyətə keçir. Heian hökmdarları yalnız üzdə, zahirdə hakim 
titullarını saxlayırdılar. Əslində isə onlar artıq kahinlərə 
çevrilmişdilər. Heian monarxiyası əvəzinə hərbi idarə üsulu – 
Şyoqunat yaranır. İncə, zərif Heian aristokratiyasının yerini kobud 
Kamakur hərbçisi tutur. 

Kamakura şəhəri yeni epoxanın mərkəzi olur və buna görə 
də bu epoxa Kamakura dövrü adlanır. Kamakura epoxası bir neçə 
dövrə bölünür. 

I mərhələ – XII əsrdən XIV əsrə qədər davam edir. Bu 
mərhələ Kamakura dövrü adlanır (başçı – Minomato). 

II mərhələ – XIV əsrdən XVI əsrə qədər davam edir. Bu 
mərhələ Muromaçi dövrü adlanır. Yəni hökumət bu dövrdə 
Muromaçi şəhərində yerləşir. (Başçı Aşinako idi) 

III mərhələ. XVIII əsrin əvvəlindən XIX əsrə qədər. Sonra 
paytaxt Edo şəhərinə köçür. (Dövlət başçısı – Tokuqava) Bu dövr 
Edo dövrü hesab olunur. Bu dövrün əsas janrları bunlardır: 

«Kociki» – Comoi («Comoi haqqında qeydlər) 
«Tunki» janrı (hərbi əsərlər); Hokku – XVII əsr 
Lirik dram – Ekeku. Seaminin pyesləri. Hatimanın «Yay və 

oxları»ö Bu pyeslərə «Şincyu»da deyirlər. Bunlarda «Mityuki» 
deyilən məqamlar var – «Ölümə aparan lirik yol» məsələn, «Ten-
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no-Amidzoman» adlı bir pyesin qısa məzmunu: «Kağız taciri Cihey 
Koharu adlı bir qızı sevir (Geyşanı). Lakin bu qızı saxlayan qızı 
pulla başqasına vermək istəyir. Bu zaman qızı başqa bir varlı tacir 
almaq istəyir (Tahu). 

Dzixeyin arvad-uşağı var. Onun arvadı Koharudan (Cihey 
məşuqəsindən) xahiş edir ki, onun ərindən əl çəksin, onun uşaqları 
var. Lakin bu yazıq arvad qorxur ki, Cihey özünü öldürər. Ona görə 
də qəpik-qəpik topladığı pulları ərinə verir ki, əri Koharunu atsın. 
Lakin Cihey xəlvətdə sevgilisi ilə görüşür və faciənin «Micuki» 
deyilən məqamı başlanır. Micuki vəziyyəti – Zeruri teatrında, 
xüsusən Çikamasunun əsərlərində (dramlarında) çox tez-tez rast 
gəlinir prinsipdir. («Micuki vəziyyəti» elə təsvir edilir ki, sanki 
sevgililər özləri də bilmədən tələsərək irəli – ölümə doğru gedirlər. 
Onlar müxtəlif körpülərdən keçib, yeraltı dünyaya getməlidirlər. 
Onlar bu yolu getdikcə, fəlsəfi muhakimələr onları müşayiət edir, 
onlar dünyəvi həyatda mistik ruhani həyata doğru tələsirlər). 

2) Meyci dövrü: Yeni ədəbiyyatın yaranması dövrü 1885-ci 
ildən başlayır. Bu dövrdən yeni ədəbi prinsiplər irəli sürülür. 
Tsubotinin «Romanın mahiyyəti» adlı traktatı nəşr olunur. Bu 
traktat bütün qabaqcıl gənclərin manifesti olur. 

3) Futabatey məhşur romançı idi. Onun 1887-ci ildə «Üzən 
buludlar» adlı dramı nəşr olunur. Başqa bir məşhur yazıçı 
Bimyodur. Roxan adlı yazıçının «Beşmərtəbəli qüllə» əsəri 
məşhurdur. Tokoku XIX əsrin məşhur şairi idi.  (Kəpənək) 

4) XX əsrdə isə «Şintayşi» deyilən yeni şeir növü meydana 
gəlir. Artıq qəti şəkildə qəbul edildi ki, Yapon şeirində qafiyə 
mümkün deyil (5-5, 8-6, 8-7, 8-8) ölçülü hecaları olur). Şeirin 
kompozisiyası sərbəst olur. Bu dövrün məşhur şairləri Toson və 
Başodur. “Prorafaelet üslubu” – məhəbbət mövzusuna çox yer 
verirdilər. Tosonun «Altı qız» şeiri məşhur idi. 

5) Qərb şeirinin Yapon şeirinə təsiri böyük idi. Bu zaman 
Hokku yenidən dəbə düşür. XVIII əsrdə Başo Hokku şeirinə yeni 
həyat ritmi gətirir: 
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Hiquraşi ya                         Cırcırama cırıldayır    
Kaminari haren                   Tufanlar ötüşdü 
Mata yuuhu                         Yenə şəfəq saçıldı 
6) XIX əsrdə «İdeya povesti» deyilən yeni povestlər 

meydana çıxdı. İdzuminin «Gecə yoxlaması» əsəri. Bu əsərin baş 
qəhrəmanı polisdir. O, öz sahəsini gəzərkən görür ki, bir nəfər 
sərxoş adam bir uçuruma yıxılmaq üzrədir. O, baxıb görür ki, bu 
adam onun sevgisinə mane olan adamdır. Bu zaman onun qəlbində 
bir-birinə zidd fikir vuruşur. Nəhayət, xidməti borc hissi şəxsi 
hissinə qalib gəlir, yıxılan adamı xilas edir, özü isə uçuruma yıxılıb 
ölür. 

7)  1889-cu ildən «Sosial roman» deyilən yeni tipli roman-
lar. Belə əsərlərdə yoxsullar və fəhlələrin mənafeləri müdafiə 
olunurdu. İlk sosial romanı Uçida Roon yazmışdı. «28 dekabr» 
romanı. 

Bu zaman Tenqay adlı yazıçıya Emil Zolyanın böyüktəsiri 
olur. Onun «dəbdə olan mahnı» adlı əsəri məhz Emil Zolyanın 
sevdiyi problemə həsr olunur: insanların hərəkət və taleyini onların 
irsiyyəti təyin edir. Əsərin qısa məzmunu Yukiye adlı bir qız bir 
aristokrata ərə gedir. Onun əri evli ola-ola bir qeysaya vurulur. 
Yazıçı demək istəyir ki, qızın ərinin bu hərəkəti o nəslin təbiətindən 
irəli gəlir. O dövrün məşhur şair və nasiri Doppon idi.  

Tosonun «Pozulmuş əhdi» romanı ilk burjua realist 
romanıdır. Hadisələr həqiqətən naturadan alınıb. Qısa məzmunu 
belədir: «Eta» adlanan adamla aristokratların nəzərində «çirkin», 
«natəmiz» adamlar hesab olunur. Guya onlarla təmas etmək olmaz. 
Onlar rezervasiyada yaşamalıdırlar. Bu rezervasiyalara «qetto» 
deyilir. Əgər belə adamlardan kimsə böyük və faydalı iş görmək 
istəyirlərsə, onda gərək öz mənşələrini gizlətməlidirlər. Belə adam-
lardan biri – müəllim Uşimasudur. O, əvvəlcə atasının vəsiyyətinə 
əməl edərək öz mənşəyini gizlədir. Lakin sonra görür ki, Rentaro 
adlı bir nəfər öz mənşəyini gizlətmir, Uşimasu da öz mənşəyini açıb 
bildirir. O, istəmir ki, cəmiyyəti aldatsın. Onu məktəbdən qovirlar 
və onun mühacirət etməkdən başqa çarəsi olmur.  
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XX əsr. «Kabuki» teatrı. Əsərlərin çoxu tarixi sujetlər 
əsasında qürülür. Dramaturq Kon (Kihuti Kon, «Tozeronun 
məhəbbəti» əsərinin qısa məzmunu: Tozero XVIII əsrin məşhur 
aktyorudur. O, dramaturq Çikamasunun əsərində elə bir qəhrəman 
rolunu oynamalıdır ki, bu qəhrəman başqa bir kişinin arvadını 
yoldan çıxarmalıdır. Aktyor bu rolu səhnədə yaxşı oynamaq üçün 
həyatda bu rolu oynamalıdr, yəni o, gərək həyatda hansı qadınısa  
yoldan çıxarmalı və Yolla da öz rolunu məşq etməlidir. O, belə də 
edir: Bir qadını yoldan çıxarır. Aktyor sonra bu rolu səhnədə 
oynayır. Bu zaman onun həqiqətən həyatda yoldan çıxartdığı qadın 
demə tamaşa salonunda imiş. O, sevdiyi aktyorun həqiqətən də 
başqa qadınla sevişdiyini güman edib, elə teatr binasının bir 
guşəsində özünü asıb öldürür. 

Məşhur proletar yazıçıları: Fuzimora və Nakakişi, 
Fucimoronan, “Carmıxa çəkilən Mociomon” dramı. Burada yapon 
kəndlisinin vəziyyəti təsvir edilir. 

Takakura. “Hakone suları” romanı. 
Tokutomi Roka (1868-1927) «Yaşamamaq daha yaxşıdır» 

romanı yazıçı həqiqət olmayan bir hadisəni qələmə alır. Gənc bir 
qadın ərindən ona görə ayırırlar ki, o, xəstədir və uşaq doğa bilmir. 
Natsumi Soseki (1867-1916) «Ürək» romanı. Romana epiqraf kimi 
bu sözlər götürülür: «Ürək – insan varlığının hakimidir». Kavabata 
Yasunari. Onun haqqında sonrakı səhifələrdə ətraflı danışılacaq. 



 161 

Иностранная литература №7, 1974 
 

N.FEDERENKO 
«KAVABATA – GÖZƏLLİYƏ BAXIŞ» 

 
Kavabata Yasunari Kamakura şəhərində doğulmuşdu. Ona 

hamı hörmətlə Kavabat-Şimey deyirdilər. “Sensei” yapon dilində 
«müəllim» deməkdir. 

Çin şairi, novella ustası Lyao Cjou (XVII-XVIII əsrlər) 
yazır: «Dərd-qaranlıq, sevinc isə işıqdır və işıq özünün son həddinə 
çatanda, qaranlıq yaranır. Hər hansı bir dairə üzrə hərəkət edən 
insan taleyi də bax belə olur» (s.159). 

Boris Pilnyak «Yapon günəşinin kökləri» adlı əsərində 
yazırdı: «Mən yaponların əşyalardan azad olduğunu əşya qarşısında 
asılılıqdan necə xilas olduqlarını görürəm. Yapon xalqı öz evlərini 
şəraitə uyğun tikir, bu evlərin divarları bambuk ağacındandır, 
yaponların evi iki gün müddətində tikilir və onların evlərində bir 
dənə də olsun artıq şey yoxdur, ümumiyyətlə, yaponlar bütün ev 
əşyalarını çiyninə alıb apara bilər». 

Yaponlar mübahisə etməyi sevmirlər, yaponların hətta ən 
aşağı təbəqələrində mübahisə olmur. 

Yaponların təbiətə bağlılığı adamı heyrətə gətirir. Bəzən 
adama elə gəlir ki, yaponların təbiəti hiss etmə qabiliyyəti dərk 
edilməz bir sirrdir. 

Yaponların öz bağlarında daş saxlaması simvolik məna 
daşıyır. Bu ənənə VII-VIII əsrlərə gedib çıxır. Bu zaman bağ 
incəsənəti Çindən iqtibas olunmuşdu. Daş yaponlarda həm də 
tonallıq, melodiya simvoludur. 

Tarixdən məlumdur ki, ta qədimdən Şərqdə, xüsusən Çində 
musiqili daşlar yüksək qiymətləndirilirdi. 

Yaponiyada bir daşın öz təbii yerindən götürülüb başqa 
şəkildə qoyulmasına yol verilmir. Məsələn, şaquli şəkildə qoyulmuş 
daşı köndələn şəkildə qoyulmasına yol verilmir. 
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XIV-XV əsrlərdə Zen-Buddizm geniş yayılır ki, bu fəlsəfə 
peyzajın, kalliqrafiyanın, habelə, peyzaj bağı incəsənətinin 
xarakterini müəyyənləşdirir. Bir daşın, yaxud çiçəyin üzərində 
təcəssüm edilən dünyanın obrazı o zaman populyar idi. Kavabata 
yazırdı: «Bir çiçək yuz çiçəkdən daha çox çiçəyin əzəmətini bildirir. 
Bu, insanlarda da özünü göstərmiş, bir dost yüz dostdan daha çox 
dost haqqında təsəvvür yaradır». 

Zen-Buddizm fəlsəfəsinə görə canlı əşyalar öz zirvə 
nöqtəsinə ölüm momentində çatırlar, o zaman ki, bunlar quruyur və 
solurlar. 

Bəzən bizə elə gəlir ki, hər şey bizə məlumdur, heç bir 
müəmmalı şey yoxdur, elə ki, bunları analizdən keçiririk, hiss edirik 
ki, hər şey heç də aydın deyil, sonra müəmmalar, sirlər meydana 
çıxır. Beləliklə, oxucu sanki şərikli yaradıcılıq aləminə çağrılır. 
Bəlkə də bu, onunla izah olunur ki, yaponların fikrincə, əsl sənət 
odur ki, hər hansısa bir dərinliyi göstərir – ikinci, üçüncü planı, 
mənası var, əks halda o, sənət deyil, peşədir. Belə sənətdə elə sirlər 
olur ki, onu izah etmək olmur, hiss etmək olur. 

Yapon estetikasının prinsiplərindən biri də «yuq» anlayşıdır. 
Bu da əşyanın gizli mənalarını bildirir. 

Yaponların təsəvvürünə görə gözəllik 4 (dörd) meyarla 
şərtlənir. 

I. «Sabi» («pas» deməkdir) – yəni qədimlik – gözəllikdir. 
Öz ilkinliyni qoruya bilən hər şey – gözəllikdir. 

II. «Vabi» - təxminən sabi ilə eyni mənadadır, predmetin 
adiliyinin gözəlliyidir, yaponlar ən adi predmeti belə gözəl görürlər. 

III. «Şibuy» - tünd, turş mənasına gəlir, yəni şirinlik 
qatılmamış, əzəldən yarandığı kimi qalmış, öz təbiiliyini saxlamış 
şey gözəllikdir. Sibuy sadəliyin gözəlliyidir. 

IV. «Yuqen» - “işarə”. Buddizmlə bağlıdır, mənası «insan 
axıra qədər deyə bilməmək» mənasındadır. Buddizmin təliminə 
görə Budda o qədər dərindir ki, onu axıracan dərk etmək mümkün 
deyil. Buddizmə görə hər şey müvəqqəti, dəyişkən olduğu üçün ona 
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mütləq məna vermək olmaz. Sənətin zirvəsi bu gizli mənanı 
açmaqdan ibarətdir. 

Kavataba Nobel mükafatı alarkən söylədiyi nitqində Ryokan 
adlı bir şairin bir parça gətirir (Bu şair XVIII-XIX əsərlərdə 
yaşamışdır). Həmin şeir belədir: 

Nə danışsam, insanı 
Öz yerindən tərpətmirəm. 
İnsanlardan ayrılmıram 
Təkliyi də çox sevirəm. 

(Rus dilindən tərcümə A.Bədəlzadənindir) 
Kavabata öz nitqində Jen duyğularına, Zen şairlərinə xüsusi 

diqqət yetirir. Təxminən XIII-XIV əsrlərdə Jen etikası – sadəliklə 
ciddiliyin etikası yaponların məişətinə daxil olmuşdu. Jen estetikası 
– lakonik priyom estetikası poeziyanın xarakterini müəyyən edirdi. 

Kavabatanın əsərlərində təbiət tez-tez insan təsvirini 
müşayiət edir, onun qəhrəmanlarını, onun düşüncələrini müşayiət 
edir, insanın ətraf mühitə yaxınlaşdırır, doğmalaşdırır. Bunun özü 
də humanist təsəvvürlərin sisteminə daxildir. Bəzən təbiət fon 
rolunu oynayır. Və onun üzərində qəhrəmanların həyatı dolanır. 
Bəzən elə olur ki, təbiət müstəqil məna daşıyır. Kavabata təbiətdən 
öyrənməyə, onun öyrənilməmiş tərəflərinə vaqif olmağa çağırır. 

Kavabata Nobel mükafatını bir neçə seçilmiş əsərinə görə 
almışdır. Bu əsərlərin içərisində «Dağın iniltisi», «Ulduzdan olan 
pərvanə», «Qar ölkəsi», «Min uçan durna», «Gözəl haqqında yuxu 
daha maraqlıdır». (Kavatabanın «Dağın iniltsi» əsəri rus dilinə 
tərcümə edilib). İnostrannaya literatura №9-10, 1973. 

Kavataba belə bir rəvayətə istinad edir ki, guya ilk Zen 
ustası Çindən Daruma-Dayşi olub (VI əsr). O doqquz il mağarada 
oturmuş və qalanın divarına baxıb, dinməz-söyləməz həqiqət 
Günəşinin parlamasını söyləyib. Belə adamlar uzun müddət, illərlə 
üzlərini divara tutaraq, oturub həqiqət günəşini gözləyirlər. Məhz 
buradan - Jen vəziyyətində oturmaq anlayışı yaranıb. 
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Kavabatanın bir essesini universitetdə mühazirə kimi 
oxumuşdum. Əsərin adı belədir: «Gözəlliyin mövcudluğu və kəşf 
edilməsi». 

Kavabata deyir: «Artıq söz, artıq qayğıdır». 
Kavabata həm esse yaradırdı, həm də bədii yaradıcılığında 

biz onun şahidi oluruq ki, yapon klassikası ona görə ölməz. 
Kavabatanın özünün fərdi manerası, özünün ayrıca orijinal 

təfəkkürü vardır, onun obrazları çox vaxt xüsusi obrazlar olur və 
onlar öz subyektiv koloriti ilə seçilir. 

Söz sənətinin tarixi təcrübəsi göstərir ki, həm bədii 
ədəbiyyatda, həm də təsviri incəsənətdə obrazı subyektiv 
başlanğıcdan məhrum etmək olmaz. Obraz fərdi olmalıdır. Onun 
sxemdən, stereotipdən fərqi də bundadır. 

Folkner 1950-ci ildə Nobel mükafatı alanda söylədiyi 
nitqində deyir: müasir yazıçılar, o cümlədən yazıçı qadınlar 
döyüşən, çırpınan ürəyin problemlərini unudublar, yalnız ürəyin öz 
problemləri layiqli ədəbiyyat yaradır. Yazıçılara təzədən öyrənmək 
lazım olacaq, o bilməlidir ki, qorxu-hisslərin ən alçağıdır və bunu 
həmişəlik dərk edərək bir dəfəlik qorxunu unutmaq, öz yaradı-
cılığında ürək haqqında həqiqətdən başqa hər şeyi unutmalıdır. 

Kavabata yeni «Kokinşu» haqqında yazır: «Bu abidənin əsas 
xüsusiyyəti gözəlliyə vurğunluqdan, gizlilikdən, axıra qədər deyilə 
bilməyən sözdən ibarətdi, onun gözəlliyi hisslərin illüziyasındadır, 
onu müasir simvolik poeziya ilə yaxınlaşdıran illüziyadı». 

Yaponlarda həyat fəlsəfəsi yoxdur, onlarda ölüm fəlsəfəsi 
vardır. 

1927-ci ildə görkəmli yapon yazıçısı Akudaqava özünü 
öldürəndə Kavabata özünün «Sonuncu baxış» əsərində yazırdı: «Bu 
dünya nə qədər əziyyətli olsa da, özunü öldürmək nə qədər nəcib 
olsa belə, o kamillikdən uzaqdı». Nə Akudakava, nə də özünü 
müharibədən sonra öldurənlər və başqaları məndə heç vaxt onlara 
hüsn-rəğbət yarada bilməyib. Mənim bir rəssam dostum var idi. O 
da cavan ölmüşdü və həmişə intihar haqqında düşünürdü. Bu 
rəssam həmişə belə deməyi sevirdi ki, «Ölümdən yüksək sənət 
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yoxdur», yaxud «Ölmək – yaşamaq deməkdir». Bu rəssam Budda 
məktəbində doğulmuş, Budda məktəbini bitimiş və ölümə fərqli 
olaraq başqa cür baxırdı. 

Kavabata (1899-1972) Akudakava rayonunda doğulsa da, 
Kiotonu vətəni hesab edirdi. Yazıçı həkim ailəsində doğulmuşdu. 
Onun həyatı dramatik hadisələrlə dolu idi. Onun üç yaşı olanda 
atası vəfat edib, bir ildən sonra da anası ölüb, onu babası 
saxlamışdı. Lakin tezliklə onun babası da ölür, o, anasının 
qohumları arasında sığınacaq axtarır. Məktəb illərində ədəbiyyata 
böyük həvəs göstərir və o, özünü ədəbiyyat meydanında sınamaq 
istəyir. Babasının ölümündən bir qədər qabaq, «16 yaşın gündəliyi» 
adlı əsər yazır. Bu əsərdə səmimi bir həyəcanla yetim bir uşağın atrı 
və acılarını ifadə edir. Bu motiv sonradan yazıçının bir çox 
əsərlərində keçib getmişdi. 

Kavabata hələ universitetdə oxuyarkən «Yeni axın» jurnalını 
nəşr etdirir (sintyo jurnalı). Bu jurnalda Kavabatanın «Dua üçün 
şəkil» əsərini yazır. 

1923-cü ildə Kavabata aparıcı jurnal olan «Bunqley 
Şyuqjyu» jurnalının redkollegiyasına daxil olur. 1924-cü ildə Tokio 
universitetini bitirərək bu jurnalın nəşrində iştirak edir. Bu 
jurnaldan sonra Yaponiyada modernist nəzəriyyələrin ruhu açıqca 
hiss olunurdu. Yaponiyada bu zaman Prustun, Freydin və bu kimi  
yazıçıların əsərləri çap olunurdu. 

Daha sonra Yaponiyada Berqsonun traktatları çap olunur. 
Berqson deyirdi: «İnsan beyni reallıqdan aldığı təəssüratları aydın 
xüsusiləşmiş elementlərə çevirə bilmir, beyin bu təəssüratları fikir 
axını şəklinə verir». Onun fikrincə, şüur və instinktlər insanın fərdi 
təcrübəsini ifadə edir və bu da həqiqi reallıq deməkdir. 

Bir çox şeylər Kavabataya qaranlıq və dumanlı görünürdü. 
O, istəyirdi ki, nəsə yeni bir ədəbiyyatın yaranmasında iştirak etsin. 

Kavabata deyirdi: «Qərbin müasir ədəbiyyatını oxuduqca 
mən bəzən bu ədəbiyyatı təqlid etməyə cəhd göstərirəm.. Lakin mən 
qəti olaraq heç zaman öz yolumu gözdən qaçırmamışam». 
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Məlumdur ki, ədəbi yaradıcılığa bədii əsərin yararlığı 
ictimai şəraitin bütün kompleksi yox, eyni zamanda xalqın dil və 
ədəbi mədəniyyəti də təsir göstərir. Bu mənada Kavabataya yapon 
klassikasının görkəmli əsəri «Genci-monoqotan» böyük təsir 
göstərmişdir. 

Kavabata «varlıq və gözəlliyin kəşfi» adlı mühazirəsində 
deyirdi ki, mənim yapon ədəbiyyatında ən çox sevdiyim aşağıdakı 
əsərlərdir: «Genci-monoqotan» və «Baş tərəfdən qeydlər» əsəri. Bu 
iki əsərə qədim yapon ədəbiyyatında «Kociki» (712) və onlardan 
sonra XIII əsrdə «Heyke-monoqatari» əsərlərini oxumuşam. 
«Sayqaki» (1642-1643) və Çikamasunu o, sonralar oxumuşdur. 
Poeziyaya gəldikdə isə o, aşağıdakı əsərləri oxumuşdu: Heian 
dövründəki «Kokinşu», sonra isə «Manyoşu»nu oxumuşdur. 
«Manyoşu»dan «Kokinşu»ya keçidi Jemon mədəniyyətindən Yaey 
mədəniyyətinə keçidlə müqayisə etmək olar. 

Kavabatanın estetikasının ümumi anlayışlarını fəlsəfə ilə 
bağlamaq istedadı vardı, yapon xalqının mədəniyyətinin təbiiliyini, 
ilkin təmizliyini əks etdirən xüsusiyyətlərini dərindən duyur. 1968-
ci ildə ona verilən Nobel mükafatı müəllifin «yazıçı ustalığına görə» 
verilmişdi. 

Kavabatanın «Ucidan gələn rəqqasə» (1925) əsəri onun ilk 
novellasıdır. Burada bir gəncin lirik yaşantıları təsvir edilir, yazıçı 
cavan oğlanın ruhi hərəkətini, ilk məhəbbətin təmizliyini böyük 
ustalıqla qələmə alıb. Yazıçıya şöhrət gətirən onun «Qarlı ölkə» 
povestidir. Burada sənətkarın çox nadir fərdi üslubu aşkar 
edilmişdir. Kavabata yapon ədəbiyyatına təzə material gətirmiş, 
insan ümidlərinin görünməmiş arxipelaqların yaratmışdır. Yazıçı bu 
əsəri uzun müddətə yazmışdır (1934-1948). Əslində bu əsər bir neçə 
hissədən ibarətdir. Əsərin süjet əsasını povestin qəhrəmanı 
Simamuranın Tokiodan qatarla Yaponiyanın şimalına gəlişi ilə 
bağlı hadisələr təşkil edir ki, bu yerlərin qışı ilə maraqlanan 
oxucular qarşısında şimali Yaponiyanın lirik mənzərəsi açılır. 
Simamura öz həyat yolunda Komako adlı bir reyşa ilə rastlaşır. 
Komako məhəbbət ümidi ilə yanıb-yaxılır. Komakonun simasında 
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yazıçı yapon qadınının cazibəli obrazını yaratmışdır. Elə bil ki, 
sözlə təsvir edilən qadın XVII-XVIII əsrlərdə yaşamış və qadın 
portretlərini çəkməklə məşğul olan Moronobu ilə Utamaronun 
rəsmləridir. 

Kavabatanın ən yaxşı əsərləri aşağıdakılardır: «Uçan min 
durna» (19450, «Dağın iniltisi» (1959) və «Kiota» (1962) əsərləri. 

«Uçan min durna» əsəri 1952-ci ildə incəsənət 
Akademiyasının mükafatına layiq görülmüşdü. Bu əsərin tematik 
əsasını Yaponiyada ta qədimdən ənənə şəklini almış çay mərasimi 
təşkil edir. Bu mərasimə «Tyado – çay yolu» deyilir,  yaxud 
«Tyamol» – çay mərasimi. Bu mərasimlər müəyyən dərəcədə 
estetik və ruhi xarakter daşıyır. Yaponlar bu mərasimə işıqlandırma 
yolu, təbiət qanunlarının dərk edilməsi yolu kimi baxırlar. Bu 
mərasimin 400-ə qədər yaşı var. «Okakuqo-Kakuco» - «Çay 
haqqında» kitab (1906) müəllif yazır ki, samurayların yolu deyil, 
çay yolunun estetikası ən yaxşı şəkildə yapon xalqının təbiətini açıb 
göstərir. 

Kavabatanın əsərlərində tez-tez «Nihon-no-bi» - 
«Yaponiyanın gözəlliyi» sözü işlədilir. Kavabata gözəlliyi hər 
şeydə, hər məqamda aşkar etməyə cəhd göstərir. Yapon xalqının 
estetikasının bir gözəlliyi də bundadır. Kavabata üçün həyatın 
mahiyyəti gözəllik axtarışlarındadı. Elə bil ki, Kavabata öz 
yaradıcılığı ilə bizə deyir: «Gözəlliksiz həqiqi sənət yoxdur». 

Kavabatanın fikrincə, sənətkarın istedadı ondadır ki, heç 
kimin görə bilmədiyi gözəlliyi görə bilsin, lap ola bilər ki, həmin 
adam bu gözə görünməyən gözəlliyi görə bilər, lakin onu əhatə edən 
adilik üzündən gözəlliyi görə bilməz. 

2) Kavabatanın «Bambuk səsi, şaftalı çiçəyi» adlı 
hekayəsində ölüm və həyatı iki obraz təcəssüm etdirir: qüdrətli 
şahin və quru şam ağacı. 

Ölməkdə olan qoca görür, yaxud ona elə gəlir ki, 
yüksəklərdə qanad çalan şahin şam ağacının üstünə düşür. Bu 
mənzərə qocaya xəyal kimi görünür, əvvəlcə, ona elə gəlir ki, onun 
gördükləri arasında heç bir əlaqə yoxdur – nə zahirən, nə də daxilən. 
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Lakin bütün bu görünənlər əldən düşmüh qocanın qəlbinə, ruhuna 
enerji gətirir, onun qüvvələrini dirçəldir, ölməkdə, qurumaqda olan 
şam ağacının budağında oturması ona göylərə atılmış, göylərə 
çəkilmiş və hələ ölməmiş insan ruhunun və gözlə görünən bu 
fenomen insana təzədən onun qüdrətinə inamı bərpa edir, yəni 
dirilən ruh ölməkdə olana da gözəllik verir. Ölən, deməli, ölən 
insanın ruhu da ölməzdir, qüdrətlidir, əzəmətlidir. Burada 
tamaşaçının özündən, onun təxəyyülündən çox şey asılıdır. Obrazın 
yaranmasında birinci dərəcəli rolu ölçü hissi oynayır. Sənətkarın elə 
bir duyğusu olmalıdır ki, bu duyğu onun yarımçıq fikrinin ardını 
tapmaqda kömək etsin. 

Fikrin yarmçıqlığı, tamamlanmaması, estetik müəmma, 
estetik əsrar nəinki sənət əsərinin qavranılmasını zəiflədir, əksinə, 
bu yarımçıqlıq, bu estetik natamamlıq bədii hadisənin, bədii obrazın 
təsir gücünü bir qədər də artırır, oxucunu fikir ətalətindən, 
fəaliyyətsizlik patologiyasından, passiv seyrçilikdən xilas edir, onu 
şairin şərikin, hadisənin canlı şahidinə, yaradıcılıq rəqabətinə 
çağırır. 

Kavabatanın yaradıcılığını xarakterizə edən yapon yazıçısı 
Aona «Müasir yapon yazıçıları» (1953) adlı kitabında yazır: «Hər 
dəfə mən onun (Kavabatanın) əsərlərini oxuyanda hiss edirəm ki, 
mənim ətrafımda səslər donur. Hava kristall kimi təmiz olur və mən 
bu havanın özündə əriyib, ona hopuram. Mən başqa elə bir əsər 
tanımıram ki, o, mənə bu dərəcədə təsir göstərə bilsin və buna görə 
elə görünür ki, Kavabatanın şeirində heç bir bulanıq və vulqar bir 
şey yoxdur. Haçansa, zamanın şıltaqlığı üzündən Kavabatanın əsl, 
təmiz gözəllik dünyasına çevrilmiş yaradıcılığını boş əyləncə 
adlandırırsa, onda bu bütün yapon ədəbiyyatı üçün həqiqətən matəm 
vəziyyət ola bilər» (s.216). 

Müşahidələrin incəliyi, təsvirin ruhani canlılığı, zərifliyi, 
bədii talantının sehrini üzə çıxaran hər şey yazıçının dilindən ayrı 
deyil, onun yazıçı dili, insan fikirlərinin hər şeyə qadir olan açarıdır. 
Kavabatanın dili – yapon stilinin nümunəsidir. Bu dil yığcamdır, 
tutumludur, dərindir. Bu dil obrazlılığı və metaforların zənginliyi ilə 
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fərqlənir. Kavabatanın əsərləri şahidlik verir və sübut edir ki, söz 
sənəti sehrdir, elə sehrdir ki, sənətkardar böyük və yorulmaz bir 
diqqətçilik tələb edir. 

Prozanın poetikliyi yüksək yazıçı sənətkarlığı, təbiətə 
ehtiyatlı münasibət barədə humanist fikir, milli incəsənətə hörmət – 
bütün bunlar Kavabata yaradıcılığını yapon ədəbiyyatında görkəmli 
bir hadisəyə çevirir. V.Q.Belinski deyirdi: «Hər bir xalqın 
dünyagörüşü onun ruhunun toxumu, mahiyyəti, substansiyasıdır. 
Kavabatanın yaradıcılığı onun dünyagörüşünün parlaq əksi, onun 
dünyagörüşü isə yapon xalqının dünyagörüşünün bədii əksidir».  
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KENNET KİRKVUD «YAPONİYADA İNTİBAH» 
 
Görkəmli şərqşünas Kennet Kirkvud «Yaponiyada İntibah» 

adlı tədqiqat əsərində XVII əsr yapon mədəniyyətinin ən maraqlı bir 
dövrünün geniş elmi xülasəsinə çevrilmiş və bu xülasədə yapon 
intibahının yaranma zəmini, mühiti, sosial və siyasi şərtləri zəngin 
faktlarla ümumiləşdirilmişdir və bu faktları Yaponiyada şəhər 
mədəniyyətinin müxtəlif parametrlərdə inkişafı ilə əlaqələndirə 
bilmişdir. O, tədqiqatının əsasında – yapon ədəbiyyatının üç 
görkəmli yazıçısının yaradıcılığını praktik meyar kimi götürə 
bilmişdir. Həmin üç yazıçı bunlardır: 1) Matsu Başo, 2) nasir-
novellaçı İhara Saikaku və 3) dramaturq Çikamasu Monaveomon. 

Yapon tarixi göstərir ki, yaponlar yad mədəniyyətini necə də 
acgözlüklə mənimsəyiblər: xüsusən çinlilərin, ingilislərin, rusların 
mədəniyyətini uzun zaman təqlid etmişlər. Yapon mədəniyyəti öz 
tarixi inkişafında bir sıra dövlət formasıları ilə siyasi baxışlarla 
müşayiət olunmuşdur. 

Avropalılar Yaponiyanı özləri üçün XVII əsrdə kəşf 
etmişlər, 1542-ci ilə gəmi qəzası nəticəsində yapon adalarına 
portuqaliya dənizçiləri çıxırlar. Yaponlar onları mehribanlıqla 
qarşılayırlar. Sonra buraya katolik missionerləri gəlirlər. Daha sonra 
Yaponiya ilə ticarət əlaqəsi yaranır. 

Yaponların doğma dini Şintodur. Lakin Tokuqava 
Yaponiyasının rəsmi dini Şinto və buddizm olmuşdur. 1614-cü ildə 
Yaponiyada xristianlıq rəsmi surətdə ləğv olunur və bu din şeytan 
dini, «dağıdıcı din» adlandırılır. Tokuqava Şoqunatlarının «Yüz 
maddə» adlı kodeksində təsbit edilmişdir ki, daxili intizamı 
möhkəmləndirmək üçün hər cür sərt rejimdən belə çəkinmək 
yolverilməzdir. 

XVII əsrdən əvvəlki dövrlərdə hakim olan bir psixologiya – 
dünyanın faniliyi fəlsəfəsi bu dövrdə (XVII əsrdə) sanki unuduldu. 
Şəhər əhalisi dünyəvi sevinci, hissi zövqə daha çox meyl etməyə 
başladılar. Onlar artıq yer damları kimi düşünürdülər. Dünya artıq 
əzablar mənbəyi kimi yox, artıq zövq, ləzzət mənbəyi kimi 
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mənalandırılırdı. İhara Saikakunu bəzən Yaponiyanın Bokkoçosu 
hesab edirlər. Çünki Saikaku yapon ədəbiyyatına yeni, nikbin 
dünyagörüşü gətirdi, yazıçının əsərlərində psixoloji analiz çox 
güclüdür. 

XVII-XVIII əsr dramaturgiyası teatrın iki növü üzərində 
inkişaf edirdi: 

I. Zeruri – kuklalar teatrı. Bu teatrda bir qiraətçi vardı, o 
kuklaların dili ilə danışırdı.  

II. Kabuki teatrı. Bu teatrda rolları aktyorlar oynayırdılar. 
Hər iki teatr XVII əsrin əvvəllərində yaranmışdı. Çikamasu hər iki 
teatr üçün əsərlər yazırdı. Çikamasunu çox zaman V.Şekspirlə 
müqayisə edirlər. Böyük yapon dramaturqunun ilk əsərləri 
çoxpərdəli tarixi dramlar idi (Cudaimono). Belə əsərlərin süjetləri 
qədim tarixi mənbələrdən alınır. Hər şeydən əvvəl hərbi-feodal 
eposlarından, daha sonra yapon və Çin tarixindən, qədim əfsanə və 
rəvayətlərdən alınırdı. Bu əsərlər fantastik təsvirlərlə təchiz 
olunurdu. Uzun bir dövrü əhatə edən Tokuqava dövrü (1603-1867) 
yapon tarixinin ən maraqlı dövrlərindən biridir. Bəzən bu dövrü 
səhv olaraq «Edo dövrü» adlandırırlar. Əslində isə bu dövr iki 
mərhələni əhatə edir. 

I dövr – Kioto dövrü (1600-1700). Bu dövrdə yapon 
mədəniyyəti ən yüksək zirvəyə qalxmışdı. 

II dövr əsasən XVIII əsri əhatə edir və bu dövrü «Edo 
dövrü» adlandırırlar. 

Bu dövrdə (XVII) tarixin axarındakı bir hadisə başqasını 
əvəz edir. Qarşılıqlı əlaqələr müxtəlif sahələrdə özünü göstərir: 
dində, incəsənətdə, poeziyada, musiqidə, dramda, tətbiqi 
incəsənətdə. İncəsənətin hər bir növü başqa növünə təsir edir və hə 
biri də mədəniyyətin ümumi axarına bir töhfə verirdi. 

XVII əsrdə yapon mədəniyyətinin bu axarı mühüm bir 
mərhələyə daxil oldu. Bu, o  zaman baş verdi ki, ənənəvi 
aristokratiya mədəniyyətinin əvəzinə sadə xalqın mədəniyyəti gəldi, 
daha sərbəst, daha dinamik, bir qədər də qaba mədəniyyət gəldi. 
Tokuqava ölkəni tamam qaydaya saldı, ticarət mərkəzlərinin 
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inkişafı öz növbəsində xalqın rifahını yüksəltdi. Bunların hamısı bir 
yerdə Yaponiyada humanizm hərəkatının meydana gəlməsinə və 
xalq yaradıcılığı janrlarının ən sadə formalarının yaranmasına 
gətirib çıxardı. Bu ümumi oyanış yapon mədəniyyətinin tarixində 
əsl Renessans dövrü idi (İntibah dövrü). Bu elə dövr idi ki, bunun 
üstündə yapon sivilizasiyası dayanırdı. 

Bu dövr bir də ona görə maraqlıdır ki, XVII əsrdə 
Yaponiyada baş verən bu hadisələr eynilə Avropada XVI-XVII 
əsrlərdə baş vermişdir ki, bunların arasında müqayisəli analiz 
aparmaq labüddür. 
 

I. Kioto 
 

XVII əsrdə Kioto Yaponiyanın ən gözəl şəhərlərindən biri 
olur. Yapon ədəbiyyatının ən parlaq dövrü Kioto dövrüdür. Necə ki, 
XIV əsrdə XIV Lüdovik dövrünün ən parlaq mədəniyyəti Versal və  
Parisdə yanarmışdı. Bu şəhərlərin arasında oxşarlıq çoxdu. 1603-cü 
ildə siyasi mübarizədə rəqiblərin mübarizəsi qurtarır Seyqunatın 
başında Tokuqava dayanır (ali baş komandan). Onun taxta oturması 
ilə Tokuqava sülaləsinin bünövrəsi qoyuldu. 

 
 

Avropada klassik intibah 
 

Avropada ilk intibahın əlamətlərindən biri – elmi intibah idi. 
Lakin iş bununla bitmədi. Bununla birlikdə itmiş zamanların 
mənəvi xəzinəsini də öyrənməyə başladılar. Monastırlarda qədim 
elmlərdən nümunələr seçilir, kitab çapı ixtira edilir, məktəblərin 
sayı artır. Tanınmış himayədarlar alimlərə kömək edir. 
Konstantinopoldan qayıdan səlib yürüşlərinin ardınca Avropadan 
Qərbə yunan alimləri gəldi. Onlar Svaliyada dərs keçi rvə insanların 
beynini işıqla doldururdular. Dante ədəbiyyata danışıq dili gətirdi, 
Retrarka bu işi sürətləndirdi. Vala təzəcə kəşf edilmiş yaza 
maşınlarından istifadə etdi. Lüver və Erazm Rotterdamlı bir sıra 
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teologiya elmləri, Lokk və Nyuton, Leybnis, Dekart qədim 
nəzəriyyələrin öyrənilməsinə təzədən baxılması fikrini irəli 
sürdülər. Yeni ixtiralar xalqın və zamanın tələblərinə cavab verirdi. 
Bu mənada Erazm Notterdamlının qiyməti böyük idi (1446-1560). 

Bəs bu dövrdə Yaponiyada nə baş verirdi? 
Muromaçi dövrü yüz ildən artıq bir dövrdür. Çindən gələn 

ədəbiyyat, incəsənət və adətlər Yaponiyaya daxil oldu. Avropada 
olduğu kimi Çin alimləri də Yaponiyaya gəldilər, yapon alimləri isə 
Çinə səfərdən qayıdandan sonra Sun və Min mədəniyyəti ilə öz 
həmvətənlərini tanış edirdilər. 

Keçmişə qayıdış hər şeydən qabaq din və etika sahəsində 
oldu. Uzun sürən Muromaçi dövrü 1573-cü ilə qədər davam etdi və 
həmin ildən sonra hakimiyyətə Aşikaqa şoqunları gəldi. Buddizm 
Hindistandan Çinə, Çindən Koreyaya, oradan da yaponiyaya 
keçmişdir. Sek Budda incəsənətinin mərkəzi Nara şəhəri 
idi.Konfusi dini praktik din idi. O, belə deyirdi: «Əgər sən insanlara 
xidmət edə bilmirsənsə, ruhlara necə xidmət edə bilərsən». Belə bir 
təlim Tokuqava şoqunlarına lazımlı təlim idi. Sek Tokuqava 
şoqunları xalqa buddizm prinsiplərini qəbul etdirirdi. 

Klassik intibahın fərqli cəhətlərindən biri də o idi ki, qədim 
ədəbi abidələri bərpa edir, onlardan kolleksiyalar toplayırdılar. 
Yaponiyada da belə idi. «Kociki» (Qədim illərin əməlləri haqqında 
qeydlər) almanaxında Yaponiyanın qədim mifologiyası öyrənilirdi: 
«Yaponiya anaları» (Nihonqi abidəsi-800-cü il). Bu ona bənzəyirdi 
ki, klassik yunan filosofları  Aralıq dənizi hövzəsinin əsatirləri 
təzədən dirçəldilirdi. 

Kamo Mabuto və Motoqo kimi alimlər milli din olan 
Şintonu təzədən canlandırır, əsərlər yazır və Şinto haqqında olan 
materiallara şərhlər yazırdılar. 

Seyasu adlı alim orta əsr Florensiya alimi Medisikin qədim 
əlyazmalarını toplayırdılar. 

Ayrı-ayrı şəxslər, xüsusən hökmdarlar Konfusi fəlsəfəsini 
yayırdılar. 



 174 

XVI əsrin sonunda imperator Foeruzey-menno (1586-1614) 
elmə himayədarlıq edirdi. O deyirdi: «Şinto bütün əxlaqın əsası, 
konfusiçilik əxlaqın budaqları və yarpaqları, buddizm isə əxlaqın 
meyvələridir». 

Seyasu-syoqunun elmə hədsiz məhəbbəti vardı. Rəvayətə 
görə Seyasu iki keşiş arasında diskussiyalar təşkil edir, bu 
mübahisələrə sekundantlıq edirdi. O, hətta qaliblər üçün mükafatda 
təyin edirdi. Mübahisə saatlarla davam edirdi. 

Klassik dram: Qədim Yaponiyada əvvəllər ritual rəqsləri, 
pantomimo və Sakral pyeslər var idi. Sonra feodal müharibələri 
başlandı. Müharibədə böyük şəxsiyyətlər üzə çıxdı (xüsusən 
döyüşçülərdən). Bu qəhrəmanların igidliyi xalqın dramatik 
impulslarına təkan verirdi. XV əsrdə «No» teatrı var idi. Bu teatr 
keşişlər tərəfindən yaradılmışdı. Yaponiyada da qədim 
Yunanıstanda və İngiltərədə olduğu kimi drama əvvəllər dinlə bağlı 
idi. Əvvəlcə rəqs və pantomimodan istifadə olunurdu. Buna Kaqura 
deyilirdi. Sonra Kaqura rəqslərinə dialoq da əlavə olundu və «No» 
teatrı yarandı. Seyqunatlar «No» teatrına daha çox əhəmiyyət 
verirdilər. 

İngiltərədə də dram əvvəllər dini mahiyyət daşıyırdı. 
Onlarda «Maska» teatrı var idi. Restavrasiya dövründə isə artıq 
«Bibliya» mövzusundan uzaqlaşdılar və qədim Roma komediyasına 
çox yaxınlaşdılar. Ta XVII əsrə qədər zövqləri və mədəniyyət 
kanonlarını məhz aristokratiya diktə edirdi. 

Yaponiyada sadə xalq klassisizm ədəbiyyatını başa düşə 
bilmirdi. Ona görə də xalq öz sadə üslublu ədəbiyyatını yaradırdı və 
klassik üslubu rədd edirdi. Maraqlıdır ki, Avropanın özündə hələ 
İntibah ədəbiyyatı özünü belə sadə xalq həzm edə bilmirdi. 

Slavyan intibahı öz təbiətinə görə ikili xarakter daşıyır: a) 
bir tərəfdən qədim yunan və bütpərəstlərin ideallarını dirildir və 
onları roma təsviri vasitələri ilə tənzimləyirdi və ikinci tərəfdən bu 
enerjini xalis italyan formasına salırdı. 

«Tanka» yapon ədəbiyyatında imajenist xarakter daşıyırdı. 
«Haiku» (Hokki) isə tankanın bir komponenti idi. Haiku bir zaman 
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savadlı təbəqələrin əyləncə vasitəsi də olmuşdu. 1664-cü ildə Hokki 
janrı üzrə dərnək yaradılmışdı. 

Kabuki teatrı XVII əsrdə yaranmışdı. Bu teatr Samuraylar 
tərəfindən yarandı. Xalq bu teatrı əvvəllər yaxşı başa düşmürdü. 

Okuki XVII əsrin ən məşhur rəqqaslarından olub. 1603-cü 
ildə Kabuki teatrı qəti şəkildə formalaşır. Bu teatr xalqın sevimli 
əyləncəsinə çevrilir. 

1608-ci ildə Qadın Kabuki teatrı yarandı (Onno Kabuki). 
Əvvəlllər teatrda kişilərdə qadınlar bir yerdə oynayırdılar. Sonra 
qadın teatrına ancaq şəhərdənkənar fəaliyyət göstərməyə icazə 
verildi. Sonra Vakaşyu Kabuki yarandı. 1629-cu ildən 1648-ci ildə 
hökumət aristokratlara teatra getməyi qadağan edildi. Qadın 
rollarına Onnaqatu deyilirdi. XIX əsrdə qadınlar üçün qoyulan 
qadağalar götürüldü. Lakin artıq qadınlar elə ruhdan düşmüşdülər 
ki, rolları apara bilmirdilər. Buna görə də qadın rollarını XIX əsrdə 
kişilər oynamağa məcbur oldular. Sonra iş o yerə gəlib çıxmışdı ki, 
gündəlik həyatda kişilər özlərini qadın kimi aparırdılar. 

XVII əsrdə Yaponiyanın ümumi mədəni səviyyəsi həmin 
dövrdəki İngiltərəni xatırladırdı. Tokuqava dövründə Puritanizm 
dövründə (1625-1661) bu dövrün ədəbiyyatı realist və romantik 
ədəbiyyatdan daha çox fəlsəfi ədəbiyyat idi. Bu dövrün məşhur 
nümayəndələri Milta və Benyam idi (İngiltərədə). Onlar klassik 
ənənələri müdafiə edirdilər. 1660-cı  ildə restavrasiya dövrü 
başlandı. 

Klassisizm dövründən realizm dövrünə keçid. Bu keçid 
dövrünün böyük nümayəndəsi Drayden idi (1631-1700 İngiltərə). O 
ikibeytlik şeir formasının yaradıcısı idi. Bu forma tam bir əsr 
yaşadı. Drayden həm də o dövr nəsrinin böyük nümayəndəsi idi. 
İngiltərə XVII əsrin məşhur filosofları Con Lokk, tomas qobbi ilə 
tanınırdı. 

«Kabuki»  teatrı ilə «No» teatrı arasında fərq bundan 
ibarətdir ki, şair ona müasir olan əxlaq normalarını olduğu kimi 
şəklini çəkmir. Çox zəngin materiallardan elə həyəcanlı anları seçir 
ki, bunlar onun talantına  uyğun gəlir. Əgər müəllif məntiqidirsə, 
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moralist və naturalistdir və (fransız yazıçısı Rasin kimi). XVII əsrdə 
onda həmin müəllif ancaq incə, zərif maneraları təsvir edəcək, 
alçaq, asan səviyyəli personajlardan imtina edəcək. 

Qədim Yaponiyada BİVA adlı musiqi aləti olub ki, 
samuraylar dövründə bu alət daha çox şöhrət qazanmışdı. 1500-cü 
ildə Koto adlı musiqi aləti yarandı ki, bu alət sarayda daha çox 
işlənirdi. 

Kabuki – zarafat, məzhəkə mənasında işlənir. Lakin 
heroqliflərlə ifadə edildikdə «ka - nəğmə, bu - rəqs» deməkdir. 

1615 –ci ildə samuraylar paytaxtı Kiotodan Edo şəhərinə 
köçürdülər. Bu Yaponiyanın iqtisadi inkişafına, o da öz növbəsində 
mədəni inkişafa xeyli təsir göstərdi. Mədəniyyət çiçəkləndi. Bu 
dövrdə Başo, Çikamasu və Saikoku kimi sənətkarlar meydana gəldi. 
Bunlar XVII əsrdə Yaponiyanın Renesans şairləridir. 
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1. Başo – şair, səyyah (sərkərdan) 
 

XI-XII əsrlərdə Avropada trubadurlar adlanan şairlər var idi 
ki, onlar əsasən cəngavərlərin sənətini tərənnüm edirdilər. Fokusçu-
jonqlyorlar da bu qəbildən olan insanlar idi. Orta əsrlər Avropasının 
yolları belə avara, sərgərdan adamlarla dolu idi. 

Yaponiyada bunlara bənzər bir sərgərdan şair var idi. O da 
Başo idi. Başo dilənçilik etməsə də, sədəqələrlə dolanırdı. O, monax 
olsa da, Yaponiyanın bir sıra yerlərini ziyarət edirdi. 

Başo cəngavərlərin şərəfini tərənnüm etməsə də, belə şeirlər 
yazır və onlara öz şeirlərini paylayırdı. O, musiqiçi olmasa də, 
musiqili dramlara baxırdı. 

Qeyd: Vaşinqtondakı sabiq fransız səfiri olan J.Jusseron 
orta əsrlərdəki səfil sənətkarlar haqqında sanballı bir əsər yazmışdı. 
Vaxtilə Robert Stivenson eşşəklə səyahət edirmiş.  

Başoo – 1644-cü ildə Samuray ailəsində doğulmuşdu. O, bir 
neçə dəfə adını dəyişmişdi. Eşidata adlı bir knyazın yanında bir 
neçə il işlədikdən sonra o, Kiotoya – imperator sarayına getmiş və 
burada «Renqa» janrında şeirlər yazmışdı. Burada məşhur Haiku 
(Hokki) ustası Kurinin təsiri altına düşür. 1672-ci ildə ıqoqun 
məşhur şair Kurini Edo şəhərinə çağırır. Şair tosey (Başo) da onu 
müşayiət edir. Edo şəhərində onun çoxlu şagirdləri olur. Başo bağ 
salır, orada banan ağacları əkir. Şairin təxəllüsü də elə buradan 
alınmışdır. Şagirdləri ona «Başo» deyirdilər. Başyo yapon dilində 
banan deməkdi. Başo Zen fəlsəfəsini öyrənməyə başlayır. Əslində 
Zen fəlsəfi sistem deyildi, onun yazılı əsası yoxdur, lakin həqiqəti 
dərk etmək üçün Zen praktik əməldir. Şagird özü-özünü dərk 
etməyi, öz qəlbini təmizləməyi bacarmalıdır və sonra insan dünyanı, 
allahı da dərk edə bilər. İnsan özündən azad olandan sonra, təbiəti 
və dünyanı böyük həssaslıqla seyr edəndən sonra Allahı da dərk edə 
biləcək. 

Başo hiss edirdi ki, qədim bir poetik ənənənin, qədim poetik 
instinktin varisidir. «Kokinşu» kitabına yazdığı məşhur 
müqəddimədə Kino-Surayuki yazırdı: «Qədimdə nəsildən-nəslə 
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keçən bir ənənə vardı, hökmdar səhərlər ətirli güllərin əhatəsində və 
axşamlar saray adamlarını çağırır və onlara tapşırıq verərdi ki, onun 
seyr etdiyi mənzərələri özlərinin istədikləri şəkildə təsvir etsinlər». 

İmperatorun fikrincə, bu gül-çiçəkli bağı seyr edib, onun 
haqqında öz həssas təəssüratlarını ifadə edə bilən insan həssas ürəyi 
olan adamdır və ona görə də bu adamların təsviri gerçəkliyə daha 
çox uyğun gəlir. Bununla da imperator həmin adamların necə 
adamlar olduğunu bilərdi. Başyo bu mənada təbitəi dərindən dərk 
edir və o, özünü bütövlüklə təbiətə vermişdi. 

Yaponlar payız fəslini bütün fəsillərdən çox sevirlər, çünki 
payızın özünəməxsus çox xarakter cizgiləri var. Buna görə də 
Hokki (Hayku) janrında ən çox payız fəslindən bəhs edilir. 
Yaponlar nədənsə əvvəldən dünyaya etibarsız, ümidsiz dünya kimi 
baxıblar (görünür bu buddizmin pessimist fəlsəfəsindən irəli gəlir, 
ikinci tərəfdən də arasıkəsilməz müharibələr buna səbəb ola bilər). 
Başoonun xokkularından biri belədir: 

Furike ya    Köhnə gölməçə 
Karadzu tebikomu   Gölə qurbağa sıçradı 
Midzu – no oto   Sükut pozuldu 
 
Zahiri quruluşuna baxmayaraq, bu hokku ən gözəl 

şeirlərindən biri hesab olunur: gölməçə Başyonun nəzərində 
dəyişməz bir varlıqdır. O, sakitliyin simvoludur, lakin birdən 
gölməçəyə qurbağa atılır, onun şappıltısı gölməçənin sükutunu 
pozur və bu zaman şairin şüuru və düşüncələri də  sanki oyanır və o, 
hiss edir ki, həyat hələ də davam edir. Dünyanın ömür sükutu 
içərisində hələ həyat əlamətləri vardı. Sükutu pozan suyun səsi isə 
komnatın sirrini onun üçün açır və bu misralar öz-özünə gəlir: 

Furu-köhnə, ike – gölməçə, yakarazu – qurbağa, tete komu – 
tullanır, mizu  - su, oto – səs. 

Hokkuların möcüzəsi ondadır ki, o bir mənalı deyil. Hərə bu 
şeirdə bir məna tapır. Hokku – müəmmalı sual verən sfinks kimidir. 
Hokkular impessionizmlə imajinizmi birləşdirir. 
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Başo tankanı sadələşdirdi, qısaltdı və nəhayət tankaları 
cilalayaraq, onları hokku (hayku) şəklinə saldı. Lakin Başonun 
dahiliyi onda idi ki, o, beş (5) misralıq tankanı 3 (üç) misralıq 
hokkuya çevirərkən, əvvəlki formaya bədii və estetik cəhətdən heç 
nə gətirmədi. O, şeirdən jonqlyorluğu görürdü, ucuz un moru və 
vulqarizmləri şeirdən atdı. Başo şeirə təmkinlik gətirdi. Şeirə zəiflik 
verdi. 

 
İhara Saikaku 

 
Saikaku 1641-cm ildə Osaka şəhərində doğulmuşdur. O, 

Yaponiyanı çox gəzib dolaşmışdır. Saikaku yapon intibahının 
böyük nümayəndəsidir. O, 52 yaşında vəfat etmişdir (1693). 
Bioqrafiyası, xüsusən gənclik illəri haqqında az məlumat vardır. O, 
həyata şəmişə ayıq gözlə baxmışdır. Osaka şəhərini böyük şənliklər 
və əyləncələr şəhəri adlandırırdı. 

 
 

Saikaku – şair 
 

Saikaku ilk dəfə hokku (hayku) janrında yazan şair kimi 
çıxış etmişdir. Onun nəsr əsərlərini yaxşı başa düşmək üçün birinci 
növbədə onun şeirlərini oxumaq lazımdır. O, Dakrin deyilən 
məktəbin nümayəndəsidir. Bu məktəbin nümayəndələri materialı 
həyatın özündən götürürdü. Elə olub ki, o, kütlə qarşısında minlərlə 
şeir oxuyub. 

Onun şeirlərinin sayının çox olması onu sübut edir ki, qəlbi 
doludur və o, yüzlərlə hadisələr və sujetlər, obrazlar içərisindədir və 
o, ürəyini beş-on şeirlə boşalda bilməz. O, mütləq hiss və 
duyğularını, fikirlərini proza ilə də yazmalıdır. 

Yaponlar qapalı xalqdırlar, onlar hələ də öz hisslərini ifadə 
etməyə cürət etmirlər. Lakin onlar həm də emosional xalqdır və 
onlara mütləq öz fikirlərini ifadə etmək üçün bir forma lazımdır. Bu 
forma «uta» janrıdır. Uta sanki fəvvarənin ən güclü şırnağıdır. O, 
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elə bir formadır ki, özünə qapanan bir insan hisslərinin yalnız bu 
janrda ifadə edə bilər. 

 
 

III. Saikaku – teatr tənqidçisidir. 
XVII əsrdə kukla teatrı ilə bərabər dramatik teatr da var idi. 

Kabuki teatrı üçün pyeslər yazırdı. Bu dövrdə Saikaku da 
dramaturgiyaya müraciət edir, pyeslər yazır. Saikaku eyni zamanda 
teatr tənqidi ilə də məşğul olurdu. 

 
 

IV. Saikaku – novella ustası idi. 
Saikaku gözəl novellalar da yazmışdı.  Saikaku Osaka 

şəhərində şən məhəllələrin əbədi sakini olduğu üçün özünün ilk 
romanının mövzusunu da bu məhəllələrin həyatından götürmüşdür. 
Onun ilk romanının adı belədir: «Bir kişinin məhəbbət macərasının 
tarixi». Bu əsərində o, yeni prozaik üslubdan istifadə etmişdir. 
Romanın cümlələri son dərəcə yığcam, lakin təsirlidir. Bu 
yığcamlığa meyl onun xokku yaradıcılığından gəlirdi. 

Saykakonun «Ümiday otoko» romanında enosuko adlı 
kişinin başına gələn əhvalat təsvir olunur. Bu kişi ilk dəfə məhəbbət 
hisslərini yeddi yaşında keçirib, sonra onun məhəbbət macəralara 
başlayıb. Enesukenin 60 yaşı olanda o, bu macəralardan yorularaq, 
«Məhəbbət gəmisi» adlı bir gəmi düzəldir və «Qadınlar adasına» 
səfərə çıxır. Enesuke obrazı müəllifə ona görə lazım olmuşdu ki, o, 
cürbəcür, şən məhəllələrin mənzərəsini təsvir etsin. Əsərdə bir-birilə 
çox zəif əlaqəsi olan hadisələr təsvir edilir. Hebakko janrında 
olduğu kimi (Hebakki – tənqid ədəbiyyatı) bu hadisələri 
kurtuzankaların (saray xanımlarının) həyatı ilə bağlayır. Bu əsər elə 
roman tipidir ki, burada hadisələr yalnız bir qəhrəmanla bağlı deyil. 

Saikakunun əsərləri çox populyardır, onun zərif və ifadəli 
nəsri şəhər aristokratiyasının həyatını təsvir edən zövqlü oxucuların 
zövqünü nəzərə alaraq elə zəif əsərlər yazır ki, hökumət məcbur 
olub, onun əsərlərini qadağan edir. 
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Saikakunun ədəbiyyatda rolu 
 

Saikaku sadə xalq dilində yazırdı. Onun üslubu ala-bəzək – 
təmtəraqlı ibarələrdən uzaq idi. Onu italyan yazıçısı Bokkaço ilə 
müqayisə etmək olar. O, Ömər Xəyyamın rübailərindəki fəlsəfi 
fikirlərlə razılaşmır. Saikaku Çikamasudan fərqli olaraq ancaq 
çılpaq hadisələri olduğu kimi yazırdı və bu təsvirə öz 
mühakimələrini, hisslərini, əxlaqi meyarlarını da əlavə edirdi. O, 
köhnə formadan imtina etdi. O, xalqın danışıq dilində, müasiri 
olduğu zəmanəni realistcəsinə təsvir edərək yeni tipli povestlər 
yaratdı. 

Saikakunun böyüklüyü də bunda idi. Onun novellaları həyat 
və realizmlə dolu idi. Onun romanlarını oxuduqdan sonra oxucular 
köhnə romanları oxumaqdan imtina etdilər. 

Saikaku yeni ideyaların, meydana təzəcə gəlməkdə olan 
burjua sinfinin və dirçəlməkdə olan xalqın ideallarını ifadə edirdi. 
Epoxa insanı formalaşdırdığı kimi, insanda dövrü, zamanı 
formalaşdıra bilər. Bu funksiyanı Saikaku yerinə yetirdi. Saikaku 
Haiku (hokku) xalq dilinə yaxınlaşdırdı. Şeiri təmtəraqlı Parnas 
zirvəsindən sadə insanlar səviyyəsinə endirdi. Bu janrı 
kütləviləşdirdi. Saikakunun ən böyük xidməti onun xalq romanını 
dirçəltməsidir. Saikaku novella və roman janrına elə yol açdı ki, bu 
yoldan dramaturgiyada da istifadə etdi. 

 
Çikamasu MonZeomon 

 
Çikamasu elə bir teatr janrı yaratmışdır ki, bu teatr yüz ildən 

çox tamaşaçıların zövqünü oxşamış və bu dramaturq bəşər həyatının 
mühüm bir hissəsini təşkil edən xeyirxah əməlləri kimi diqqətə 
layiqdir. Onun əsl adı Suqumori Nobumoridir. 1653-cü ildə 
doğulmuşdur, lakin doğulduğu yer məlum deyil. Buna görə də 
Homer kimi 4 (dörd) vilayət ona sahib çıxır. O, Samuray 
təbəqəsindən çıxmışdır. O, 19 yaşında olanda öz evini tərk edir və 
buddizmi öyrənməyə gedir. Onun təxəllüsü MonZeomondur. 
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«MonZeomon» sözü darvaza deməkdir. O imperator Seyasu 
dövründə yaşamışdır. Bu imperator isə elmə, poeziyaya çox 
himayədarlıq edirdi. İmperator özü onun əsərlərini oxuyub 
öyrənirdi. Seyasu (imperator XVII əsr) mütaliə haqqında deyirdi: 
«Oxumamaq, öyrənməmək – qədim, müdrik adamlardan xəbərdar 
olmamaq deməkdir. Hələ bu vaxta qədər elə savadsız hakim 
tapılmamışdır ki, ölkəni yaxşı idarə etsin». 

Seyasu özü Samuray ola-ola ədəbiyyatı hərb sənətindən 
üstün tuturdu. Çikamasu da onun yolu ilə gedərək klassik ədəbiyyatı 
öyrənirdi. Elmə maraq o zaman o qədər artmışdı ki, monastırlar 
Avropada olduğu kimi elm mərkəzinə çevrilmişdi və monastırlarda 
ciddi elmi əsərlər yazılırdı. 

Çikamasunun böyük qardaşı həkim idi, özü də məşhur 
həkim. O, istəyirdi ki, Çikamasu da həkim olsun. Qardaşı ona belə 
demişdi ki, elə iş görsün ki, kukla teatrı üçün əsər yazmaqdan üstün 
olsun. Çikamasu da həkim qardaşına Molyer kimi belə demişdi: 
«Mənə elə gəlir ki, pyes yazmaq təbabətə aid  traktat yazmaqdan az 
faydalı deyildir. çünki pyeslərdə olan səhvlərdən insanlar o qədər də 
ziyan görə bilməz, lakin təbabətə dair yazılan əsərlərdəki bir səhv, 
bir xəta insanların ölümünə də səbəb ola bilər». Çikamasu deyirdi 
ki, həkimlərin xoşbəxtliyi ondadır ki, onların səhvlərini torpaq 
gizlədir. Təbabət yaxşı sənətdir, lakin hər pis yazılmış pyesdən 
sonra səhnənin pərdəsi endirilirsə, pis və səhv yazılmış reseptdən 
sonra ölən adamın evlərindəki pərdələr bağlanır. Aktyorlardan sonra 
səhnəyə xadimələr, həkimlərdən sonra isə qəbirqazanlar gəlir. 

 
II. Çikamasunun poeziyası və dramaturgiyası. 

 
Çikamasu 19-20 yaşında artıq şeir yazırdı. O zaman 

imperator sarayında yaşayan şairlərin takaraquçu adını alması 
təsadüfi deyildi. 

Çikamasu Kabuki teatrının dramaturqudur. 
Çikamasunun Kabuki teatrında ilk pyesi «Xanım Acitsinin 

qorxduğu şər ruhu» adlı pyesidir. Deyilənlərə görə Çikamasunun 26 
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tarixi və məişət dramı vardır. Dramaturq öz pyeslərini rejissor 
Sakado Tozeronın truppası üçün yazırdı. Kabuki teatrı bu dövrdə 
böyük sıçrayışla inkişaf edirdi. Onun əsərlərində samuray ruhu – 
busido əks etdirilirdi. Bu əsərlər tamahaçılara döyüşkən ruh tərbiyə 
edirdi. 

26 yaşında Çikamasu özünün ən yaxşı məişət dramı olan 
«Yuqira üçün sonuncu yenilik» dramını yazır. Əsərin qısa 
məzmunu belədir: sentimental, zirək, lakin həmişə düşüncələr 
içərisində olan cavan oğlan Ucaemon Hanamitiyə gəlir ki, həsrətini 
çəkdiyi sevgilisi Yuqiuni görsün (Hanamıiçi siyahıya alınmış 
mərasimdir). O, bilir ki, sevgilisi Osaka şəhərinin şən 
məhəllələrindən birində Oqayo adlı bir evdə yaşayır. O zaman bu 
məhəllələrin bir adəti var idi ki, adamlar üzü örtülü gəzirdilər. 
Oğlan, yəni Ucaemon elə bir seyapa tapır ki, onun qırmızı ipi olur, 
bunu ona görə eləyir ki, sevgilisi Yuqirranı tanısın. Bu zaman 
kurtizian qadınlarla əhatə olunmuş Yuqiri Hanamiçidə böyük bir 
tamaşa verir və elə bu zaman udziemon gəlib buraya çıxır. Ujeomon 
o zaman deyildiyi kimi «Qızıl gəncliyin» ərköyün nümayəndəsi idi. 
O vaxtın cəh-cəlallı həyatına vərdiş etmişdi. Kioto şəhərində beş 
sahibkar onu oğulluğa götürmüşdü. Sonra hadisələr MonZeomonun 
evində cərəyan edir. Ucaemonun anası görəndə ki, oğlu Yuqiridən 
ötrü əldən gedir, oğlunu irsdən məhrum edir. Bir qarlı qış günündə 
idzuemon öz otağında oturub xəyala dalır və fikirləşir ki, bax, indi 
bu saat o, nə haqqında fikirləşir. Onu bir belə dərd də sıxır ki, o, 
irsdən məhrum olmuşdur. Daha Osakaya getmək imkanı yoxdur. 
Ana bu zaman gəlib çıxır. O, həyəcan hissi ilə gəlsə də, belə güman 
edir ki, işlər yaxşılığa doğru gedir, sonra ana oğluna bir pambıq 
kimono verir. Bu kimono Ucaemonun atasınındır. Gəzib 
dolaşmaqdan yorulmuş Ucaemon eşidir ki, Yuqiri xəstədir və baş 
çəkməyə gedir. O, üzünü həsir şlyapa ilə örtüb, Yuqirinin evinin 
yaxınlığında dayanır. Xidmətçilər onu dilənçi bilib qovmaq 
istəyirlər, lakin evin sahibi öz köhnə varlı müştərisini tanıyır və onu 
evə dəvət edir. Ucaemon öyrənir ki, Yuqiri artıq sağalmışdır və 
Hiroka adlı bir samuray onunla evlənmək istəyir və Yuqirinin 
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doğduğu uşağı da bu samuray oğulluğa götürür. Ujeomon belə 
qərara gəlir ki, yuqiri ona xəyanət etmişdi. O bundan çox qəzəblənir 
və sonra görür ki, Yuqiri öz otağında yoxdur. Onun otağına keçir, 
özünü yuxululuğa qoyur və Yuqirinin gəlməsini gözləyir. Yuqiri 
gəlib onu görür və oyadır. Ucaemon əvvəlcə özünü soyuqqanlı 
aparır, lakin sonra hiss edir ki, Yuqiri onu əvvəlki kimi sevir, onlar 
bir-biri ilə sevgi söhbətləri edirlər, əsl hisslərini ifadə edirlər. 
Onların şirin söhbətini bir naməlum samuray pozur. Samurayın 
əlində qılınc var. Həmin adam samuray baltasını çıxarandan sonra 
məlum olur ki, bu adam kişi paltarı geymiş qadındır. Samuray 
Xirookanın arvadıdır, öz rəqibi olan Yuqiri ilə söhbət etməyə gəlib. 
O, Yuqiridən xahiş edir ki, uşaqdan əl çəksin və bir də bu qadın 
təkid edir ki, bu uşağı ərimə vermək istəyirəm ki, o uşağı özünün 
varisi elan eləsin. 

Bundan sonra dramın patetik hissəsi gəlir: Yuqiri samurayın 
evinə gedir ki, sonuncu dəfə öz uşağını görsün. Ucaemon da heç 
olmasa uşağı görmək üçün hambal paltarında samurayın evinə ge-
dir. Samurayın arvadının ürəyində mərhəmət hissi yaranır və o, pul 
göndərir ki, Yuqiri bu pula «Oqiya» adlı evdən xilas olsun. Eyni 
zamanda Ucaemonun anası da görür ki, oğlu çox əzab çəkir, 
yumşalır və ona böyük məbləğdə pul göndərir ki, Yuqiri həmin 
evdən xilas olsun (Yuqiri bu evdə qulluqçu kimi xidmət edirdi). 

Yuqirinin uşağını özünə qaytarırlar və o, yenə də yaxın 
adamları ilə sərbəst həyat yaşayır. Hər şey salamatlıqla qurtarır. 
Bununla da pyes qurtarır. 

Çikamasunun bir pyesi də «Məhəbbət təqvimi» adlanır. Bu 
əsərin dərin və çox əhəmiyyətli məzmunu olmasa da, əsər  sübut 
edir ki, dramaturq hətta ən əhəmiyyətsiz materialdan belə pyes 
yarada bilir. Bu komediyanın əsasında Şekspirin əsərində olduğu 
kimi, səhvlər komediyası dayanır, yəni sevişən cütlər arasında 
dolaşıqlıq düşür və hadisələr faciəli sonluqla bitir, yəni həmin səhv 
hadisələri faciəyə doğru aparır. 

Hadisələr 1864-cü ilin noyabrında baş verir. Bu faciə illik 
təqvim nəşr edən bir naşirin ailəsində baş verir. Əsərin qısa 
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məzmunu belədir: Naşir Şun – əxlaqsız, arvadbaz olan bu adamın 
xidmətçisi O-Tamaya gözü düşür. Bu xidmətçi də öz növbəsində 
naşirin şagirdi olan Moheyunu sevir. Bu oğlan gözəldir, lakin çox 
qorxaqdır. Şunun arvadı ərinin xəyanətindən dəhşətə gəlir. Buna 
görə də çalışır ki, ərinin vurulduğu qız öz istədiyi oğlana getsin ki, 
onu əri də həmin qızdan əl çəksin. Buna görə də Şunun arvadı O-
San bir kələk qurmaq istəyir. O, ərinin vurulduğu qızın otağında 
gizlənir və fikir verir ki, o gecə onun əri xidmətçi qızın namusuna 
qəsd etmək istəyir. Şunun arvadının  əsas məqsədi də budur ki, ərini 
xəyanət üstündə yaxalasın və rüsvay eləsin. İş elə gətirir ki, 
təsadüfən qulluqçu qadının sevdiyi oğlan Mohaya də qızın otağına 
gəlir və qızın ona olan rəğbətinin səbəbini öyrənmək istəyir. 
Qaranlıqda Mohey Şunun arvadı ilə rastlaşır və elə bilir ki, bu qadın 
ona vurulan xidmətçi qızdır. Onların hər ikisi biabır olurlar. Mohey 
(naşirin şagirdi) və O-San (naşirin arvadı)  bir-birindən üzr 
istəyirlər, bir-birini qaranlıqda tanımadan cinsi əlaqədə olurlar və 
ədalət məhkəməsindən və naşirin qəzəbindən qorxaraq qaçırlar. 
Nəhayət, onları tutub həbs edirlər. O-Tamanın (qulluqçu qızın) 
dayısı çalışır ki, O-Tamanı həbsdən azad etsin, lakin O-Tama 
dayısından xahiş edir ki, onu öldürsün. Çünki O-Tama istəmirdi ki, 
onun ağasının – naşirin adı biabırçılıqla çəkilsin. Doğrudan da 
dayısı O-Tamanı öldürür. Əsərin ən dramatik, ən tragik səhnəsi 
oradır ki, iki cinayətkar – yəni Mohey və O-San layiq olduqları 
ölümə hazırlaşırlar, özü də əlləri və qolları bağlanmış halda ölümə 
hazırlaşırlar. Onlar edam yerinə doğru gedirlər. Yolda onların hər 
ikisi özlərini günahkar hesab edib, bir-birindən üzr istəyirlər, 
ağlaşırlar. Camaat edam yerinə yığışır. Onlar xahiş edirlər ki, 
(Mohey və O-San) onları gecə vaxtı edam etsinlər, özü də bir yerdə 
öldürsünlər. Bu zaman xalq arasında böyük nüfuzu olan keşiş onları 
müdafiə edir. Keşişin dövlət yanında da böyük nüfuzu olduğu üçün 
o, ölümə məhkum olunanları azad edir. Bununlad a pyes bitir. 

Göründüyü kimi, bu əsər müəyyən qədər fars xarakteri 
daşıyır. (Fars məişətə dair yüngül komediya) Burada yüngül, 
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əhvalat səciyyəli sujet qurulur və personajlar ciddi psixoloji 
xarakterlər daşımırlar. 

Yapon ədəbiyyatında və estetikasında elə anlayışlar var ki, 
onlar sırf mili kolorit səciyyəsi daşıyır. Onlardan bir neçəsini qeyd 
edək: 

1. Coruri – kukla teatrı. Bu teatrda ancaq bir qiraətçi olur. 
2. Kabuki – bu teatrda isə rolları kuklalar yox, aktyorlar 

oynayırlar. 
3. Sonezaki-şincu – sevişənlərin ikiqat ölümü 
4. Məişət pyeslərinə sevamono deyilir. Sevgililərin öz-

özünü öldürməsi yapon tarixində olmuş hadisələrdir. Bir zaman 
kurtiziankalar və onların pərəstişkarları öz sevgisi yolunda özlərini 
öldürdüyü üçün bunu şərəf hesab edirdilər. 

5. İnqa – Yaponiyada səbəb və nəticənin zənciri haqqında 
camaat arasında yayılmış bir təsəvvürdür. Bu qeyri-fəlsəfi təlim 
şəklində Yaponiyada yayılmışdır. Yaponlar belə düşünürlər ki, bu 
faciə ilə toqquşan insanlar əvvəlki həyatlarında (guya insan bir neçə 
dəfə dünyaya gələ bilir) günahların cəzasını çəkir. Lakin bu 
intiharların dinlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bu ancaq pirnsipdir: özünü 
öldürmək istəyən oğlan (kişi) sevdiyi qadının belindən kəmərini açır 
və onunla da özünü öldürür (özünü asır). 

6. Şincu – yaponlarda öz sevdilisini öldürəndən sonra   
özünü öldürməyə deyilir. 
 

 
Bununla da biz dünya ədəbi prosesi fonunda öz orijinal 

psixologiyası, bir bəşər fərdi kimi özünəməxsus psixologiyası, dini 
əqidəsi, fəlsəfəsi, estetik prinsipləri və mili ədəbi janrları ilə seçilən 
bir xalqın zəngin ədəbiyyat tarixindən ən səciyyəvi tarixi-ədəbi 
momentləri öz imkanımız daxilində oxucuları tanış edə bildik. Təbii 
ki, bu kitabda yapon ədəbiyyatı heç də bütünlüklə əhatə olunmayıb, 
amma prinsip etibarı ilə ən qədim dövrdən XX əsrin II yarısına 
qədər bu ədəbiyyatın ən səciyyəvi hadisələri əks etdirilmişdir. 
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