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DİQQƏT 

 
Müəlliflik hüququ Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və 

əlaqədar beynəlxalq sənədlərə uyğun qorunur. Müəllifin razılığı 

olmadan kitabın bütöv halda, yaxud hər hansı bir hissəsinin nəşri, eləcə 

də elektron informasiya daşıyıcılarında, İnternetdə yayımı yasaqdır. Bu 

qadağa kitabın elmi mənbə kimi istifadəsinə, araşdırma və tədqiqatlar 

üçün ədəbiyyat kimi göstərilməsinə şamil olunmur. 
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Babayeva Eşqanə Akif qızı 1982-ci ildə 

Cəlilabad rayonunun Alar kəndində 

ziyalı ailəsində doğulmuşdur. 

2000-2004-cü illərdə Qafqaz 

Universiteti filologiya fakültəsi Türk 

dili və ədəbiyyatı bölümünü 

“Universitet birincisi” olaraq bitirmiş, 

2004-2006-cı illərdə isə Qafqaz 

Universitetinin həmin fakültəsinin 

magistr pilləsini fərqlənmə diplomu ilə 

başa vurmuşdur.  

Qafqaz Universitetində müəllim 

kimi fəaliyyət göstərmişdir (2004-

2009). 

2006-2009-cu illərdə AMEA 

Nizami adına Ədəbiyyat İnstitunda filologiya elmləri fəlsəfə doktorluğu 

üzrə əyani doktoranturada təhsil almış, akademik Bəkir Nəbiyevin elmi 

rəhbərliyi ilə “Nəcib Fazil Qısakürəyin yaradıcılıq yolu” mövzusunda  

dissertasiyasını uğurla müdafiə etmişdir . 

Hazırda,  elmlər doktorluğu üzrə dissertanturada təhsil alır, XX əsr 

türk romanlarıyla bağlı tədqiqatlar aparır.  

 Respublikamızda və xarici ölkələrdə keçirilmiş bir çox elmi 

konfranslarda məruzələr etmişdir. Qırxa yaxın elmi məqalənin müəllifidir. 

Bədii tərcümə ilə məşğul olur. N.F.Qısakürəyin “Bir adam yaratmaq” 

pyesini azərbaycan türkcəsinə uyğunlaşdıraraq nəşr etdirmişdir. 

2010-cu ildən AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu Gənc Alimlər 

birliyinin sədridir. 

“Türk  xalqları ədəbiyyatı” məqalələr toplusunun məsul katibidir. 

Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunda böyük elmi işçidir. 
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Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami adına 

Ədəbiyyat İnstitutunun Elmi Şurasının 31 oktyabr 2012-ci il 

tarixli 6 saylı  qərarı ilə çapa tövsiyə edilmişdir. 

 

 Elmi redaktor:  Bəkir Əhməd oğlu Nəbiyev 

akademik 

  

Rəyçilər:          Aydın Müstəcəb oğlu Abi  

         filologiya elmləri doktoru, professor 

    

                 Tahirə Qəşəm qızı Məmməd 

filologiya elmləri doktoru, professor 

                                              

Eşqanə Akif qızı Babayeva. Nəcib Fazil Qısakürəyin 

yaradıcılıq yolu. Bakı - 2013 

 

Oxuculara təqdim edilən bu kitabda XX əsr Türk ədəbiyyatının 

görkəmli şəxsiyyətlərindən biri böyük şair, qüdrətli dramaturq, 

yazıçı, tənqidçi, filosof və publisist Nəcib Fazil Qısakürəyin (1904-

1983) ömür yolu, ədəbi mühiti və yaradıcılığının spesifik 

xüsusiyyətləri sistemli şəkildə təhlil  olunmuşdur. 

 Monoqrafiya N.F.Qısakürək haqqında Azərbaycanda yazılmış 

ilk elmi tədqiqat işidir.  
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Anladım işi, sanat Allahı aramakmış;  

Marifet bu, gerisi yalnız çelik çomakmış. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.elmler.net/


www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi 

EĢqanə Babayeva              N.F.Qısakürəyin yaradıcılıq yolu 

8 8 

 

GĠRĠġ     
 

Azərbaycan və Türkiyə arasında dinamik inkişafla səciy-

yələnən ədəbi-mədəni əlaqələr bir müddət məlum ideoloji-si-

yasi qadağalara məruz qalmışdır. Azərbaycan öz müstəqil-

liyini bərpa etdikdən sonra isə qədim və zəngin türk ədəbiyya-

tının obyektiv şəkildə öyrənilməsinə münbit şərait 

yaranmışdır. Bu baxımdan Türkiyənin söz sənətində çox 

mühüm yer tutan ustad sənətkar Nəcib Fazil Qısakürəyin 

həyat və yaradıcılığının araşdırılması xüsusilə böyük elmi 

aktuallıq və əhəmiyyət kəsb edir.  

Nəcib Fazil Qısakürək (1904-1983) Türkiyənin XX 

əsrdə yetişdirdiyi böyük sənətkarlardan biridir. Qələmini söz 

sənətinin müxtəlif janrlarında sınayan ədib, ilk növbədə, 

qüdrətli şair və istedadlı dramaturqdur. Onun bugünə qədər 

irili-xırdalı yüzə yaxın kitabı işıq üzü görmüşdür. Bu 

kitablardan təxminən yarısı şeir, dram, nəsr, ədəbi portret, 

memuar və esse janrında qələmə alınmış ədəbi-bədii əsərlər, 

digər yarısı dini, fəlsəfi və tarixi tədqiqatlar, siyasi-ideoloji-

islami məzmunlu məruzələrin toplandığı kitablardır. 

Cümhuriyyət dövründə yeni ədəbi fikir cərəyanlarının 

yarandığı, ədəbiyyatın sürətlə inkişaf etməyə başladığı bir za-

manda zəngin poetikası, əsərlərinin dərin lirizmi ilə əks-səda 
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doğuran Nəcib Fazil, zəmanəsinin qərbi təqlid etməyə çalışan 

ədəbi qruplarından kənar qalmağa üstünlük vermiş, müstəqil 

bir şair kimi klassik türk poeziyası ənənələrini yaradıcı şəkildə 

davam etdirmişdir. Nəcib Fazil yaradıcılığında ənənə və nova-

torluq vəhdət təşkil edir. Onun yaradıcılığını izləyən oxucular 

bir tərəfdən sənətkarın əsərlərində zəngin ədəbi ənənələrin öz 

mövqeyini qoruyub saxladığını görür, digər tərəfdən isə 

müasirləşmə hərəkatının geniş vüsət almasının şahidi olurlar. 

Ədibin əsərləri insanları humanist ideyalara səsləyir, 

ülviyyətə, paklığa dəvət edir. İnsan və cəmiyyət, insan və 

ölüm, insan və Allah, insan və onun metafizik dünyası kimi 

fəlsəfi düşüncə oxucunu riqqətə gətirir. Belə fəlsəfi 

mənalandırma üslubu ilə şair, hazırda Səzai Qaraqoç kimi 

məşhur şairlər tərəfindən davam etdirilən böyük ədəbi məktəb 

qoyub getmişdir. 

N.F.Qısakürəyin zəngin bədii irsi, əsasən də poeziyası 

Türkiyədə geniş şəkildə araşdırılsa da, təəssüf ki, 

türkologiyamızda, bəzi kiçik istisnaları nəzərə almasaq, 

yaradıcılığı elmi araşdırmalara cəlb edilməmiş, bədii 

əsərlərinin tərcüməsi və nəşri uzun illər həyata 

keçirilməmişdir. Bu baxımdan, son dərəcə keşməkeşli həyatı 

və ziddiyyətli yaradıcılığı olan Nəcib Fazilin bədii irsinin 

araşdırılması, ədibin poeziyası, nəsri və dramaturgiyasının 
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elmi-nəzəri tədqiqi, sənətkarın müasir türk ədəbiyyatındakı 

yeri və onun inkişafındakı rolunun müəyyənləşdirilməsi türko-

logiyamızın aktual problemlərindəndir. 

Türkiyədə Nəcib Fazil haqqında ilk kitabı 1968-ci ildə 

şairi yaxından tanıyan Hilmi Oflaz “Arif Büləndoğlu” tə-

xəllüsüylə çap etdirmişdir. 160 səhifədən ibarət olan “Nəcib 

Fazil Qısakürək. Şeiri, sənətı,  aksiyonu” adlı bu kitabda Peya-

mi Səfa, Əhməd Hamdi Tanpınar, Məhməd Qaplan, Əhməd 

Qabaqlı, Agah Sırrı Ləvənd, Yaşar Nabi Nayır kimi məşhur 

simaların şair haqqında elmi-tədqiqi məqalələri çap olunmuş-

dur (59). Kitabda şairlə bağlı xatirələr də öz əksini tapır. 

Əsərin sonuna Nəcib Fazilin şeirlərindən verilmiş nümunələr 

də əlavə edilmişdir. Əsər şairin haqqında sağlığında çap 

olunmuş ilk kitab olması baxımından əhəmiyyət kəsb edir. 

Ustadın ölümündən sonra “Türk ədəbiyyatı”, “Yönəliş-

lər”, “Suffə Kültür və Sənət illiyi”,  “Mavəra” və s. jurnallar 

bir-birinin ardınca onun vəfatına həsr edilmiş xüsusi nömrələr 

buraxdılar. Bu jurnallarda Sevinc Çokum, Orxan Okay, Səzai 

Qaraqoç kimi tanınmış ədəbi şəxsiyyətlərin Nəcib Fazilin 

ömür salnaməsi və yaradıcılığına həsr edilmiş məqalələri öz 

əksini tapmışdır. Onu da əlavə edək ki, bu jurnallar istər 

həcmi, istərsə də əhatə dairəsi baxımından Nəcib Fazil 

tədqiqatçıları üçün çox gözəl qaynaqlardır.  
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Şairdən bəhs edən digər əsər, 1982-ci ildə Toker nəş-

riyyatı redaksiyası tərəfindən hazırlanıb oxuculara təqdim 

edilən 290 səhifəlik bir kitabdır. Bu əsərdə şairin həyat və 

yaradıcılığı haqqında geniş məlumat verilərək, əsərlərində 

toxunduğu əsas problemlərdən söhbət açılmış, bəzi əsərlərinin 

qısa xülasəsi verilmişdir (70). 

Nəcib Fazil haqqında yazılmış digər əsər Bəkir Oğuzba-

şaranın İstanbulda 1983-cü ildə çap etdirdiyi 300 səhifəlik 

“Nəcib Fazilin şeiri” adlı kitabıdır. Əsər “Giriş”, “Həyatı və 

sənəti”, “Dənəmələr”, “İncələmələr”, “Şeir təhlilləri” və “Əla-

vələr” başlıqlı bölmələrdən ibarətdir. Burada Saleh Zəki 

Aktay, Abdullah Cevdət, Mustafa Şəkip Tunc, Ziya Osman 

Səba kimi qələm ustalarının şair haqqında yazdığı məqalələr 

verilmişdir. Biz, bu əsərə Nəcib Fazilin poeziyasından bəhs 

edən məqalələr toplusu da deyə bilərik. Əsərin orjinallığı isə  

60 illik bir zaman kəsiyini əhatə edən bu məqalələrin müxtəlif 

qəzet və jurnallardan toplanmasındadır (161).  

Şair haqqında digər bir kitab isə Osman Səlim Qo-

caxanoğluna aiddir. O, “Nəcib Fazil Qısakürək - həyatı, 

sənəti,  çiləsi: haqqındakı tüm yazılar-I” adlı bu kitabı 2 cildlik 

nəzərdə tutsa da, bircə cildini çap etdirmişdir. Kitab 

Qısakürəyin vəfatından öncə onun haqqında yazılmış 

məqalələri əhatə edir. Əsər beş fəsildən ibarətdir. İlk fəsildə 
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poeziyası, II fəsildə dramaturgiyası, III fəsildə romanları 

haqqında yazılan məqalələr təqdim edilmişdir. IV fəsildə 

N.Fazilin beş konfrans materialı, V fəsildə isə “Şairlər 

Sultanı” mərasimindəki məruzələr verilmişdir (142). 

 Nəcib Fazil haqqında ilk monoqrafiyanı isə görkəmli 

tədqiqatçı-yazıçı Mustafa Miyasoğlu qələmə almışdır. “Nəcib 

Fazil Qısakürək” adlanan bu kitab üç bölümdən ibarətdir: Bi-

rinci bölüm Nəcib Fazilin ədəbi şəxsiyyətindən, ikinci bölüm 

əsərlərindən, üçüncü bölüm isə yaradıcılığının təsir 

çevrəsindən bəhs edir. Kitabın sonuna edilmiş əlavədə şairin 

“Canım İstanbul” şeirinin təhlili verilmişdir (154). Onu da 

qeyd edək ki, kitab ilk öncə hissə-hissə müxtəlif qəzet və 

jurnallarda dərc olunmuşdur. Tədqiqatçı “Nəcib Fazil 

ərmağanı” adlı toplusunu da şairə həsr etmişdir (153). 

Nəcib Fazil haqqında əsər müəlliflərindən biri də onu 

yaxından tanıyan böyük alim Orxan Okaydır. Bilirik ki, şair 

haqqında yazılmış kitabların əksəriyyəti xatirə xarakteri 

daşıyır. Professor Okay isə onun haqqında elmi araşdırmalar 

aparmış, 1987-ci ildə “Nəcib Fazil Qısakürək” adlı monoqra-

fiyasını çap etdirmişdir. Şairin həyatı, sənətkarlığı, əsərləri və 

əsərlərindən seçmələr olmaqla dörd fəsildən ibarət olan bu 

əsərdə Qısakürəyin həyat salnaməsi təfərrüatıyla işıqlandırıl-

mış, əsasən poeziyası üzərində durulmuş, nəsr və dram yara-
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dıcılığına isə cəmi bir neçə səhifə ayrılmışdır (164). Daha 

sonra tədqiqatçı, “Kəndi səsinin yankısı Nəcib Fazil”  (Öz 

səsinin əks-sədası Nəcib Fazil) adlı kitabında şairin 

əsərlərindən seçmələri oxuculara təqdim etmişdir (162).  

Fikrimizcə, Nəcib Fazilin lirikasından bəhs edən ən qiy-

mətli əsərlərdən biri Həsən Çəbinin “Bütün yönləriylə Nəcib 

Fazil Qısakürəyin şeiri” adlı tədqiqatıdır. Əsər professor Qaya 

Bilgəgilin elmi rəhbərliyi ilə yazılmış doktorluq dissertasi-

yasıdır. 352 səhifədən ibarət olan bu tədqiqat işi 1987-ci ildə 

çap olunmuşdur (65). Kitabda əsasən şairin poeziyası 

tədqiqata cəlb edilmişdir. Qeyd edək ki, Həsən Çəbi magistr 

dissertasiyasını da N.Fazilin dramaturgiyası haqqında 

yazmışdır (66). 1981-ci ildə “Maddə və mənada tiyatro 

əsərlərində Nəcib Fazil” adıyla çap olunan bu əsər demək olar 

ki, N.Fazilin dramaturgiyası haqqında nəşr olunmuş yeganə 

mənbədir. Onu da qeyd edək ki, Qısakürək eyni zamanda 

böyük bir dramaturq idi. Onun “Bir adam yaratmaq”, “Rəis 

bəy”, “Yunus Əmrə” kimi əsərləri böyük əks-səda 

doğurmuşdur. Amma təəssüf ki, onun dramaturgiyası geniş 

tədqiqata cəlb olunmamış, bu haqda yalnız elmi-publisistik 

məqalələr yazılmışdır.  

Böyük şair Nəcib Fazil Qısakürəyin zəngin bədii irsi və 

ədəbi şəxsiyyəti görkəmli alim Əhməd Qabaqlının da 
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diqqətindən kənarda qalmamışdır. O, 2003-cü ildə Türk Ədə-

biyyatı Vəqfi tərəfindən çap olunmuş “Türkiyəni yoğuranlar” 

adlı əsərini Məhməd Akif Ərsoy, Yəhya Kamal Bayatlı və 

Nəcib Fazil Qısakürəyə həsr etmişdir (94). Kitabda bu böyük 

şəxsiyyətlərin türk ədəbiyyatına və mədəniyyət tarixinə ver-

dikləri əvəzsiz xidmətdən bəhs olunur. 

 Ərgun Gözənin “Üç böyük muztarib” adlı əsərində isə 

Nəcib Fazil, Peyami Safa və Cəmil Meric kimi böyük şəx-

siyyətlərdən söhbət açılır (82). 

Minə Urgan “Bir dinazavrın anıları” xatirə kitabında 

N.Fazilə geniş yer verir (177).  

Bunlardan başqa, Nəcib Fazil haqqında İhsan Qurdun 

“Çilədəki insan Nəcib Fazil” (149), Salih Mirzəbəyoğlunun 

“Nəcib Fazillə başbaşa-I” (152), Mustafa Özdamarın “Sənət 

və aksiyon içində bir portret dənəməsi” (154), Əhməd 

Qabaqlının “Şairlər sultanı”(89), Lütfü Şahsuvaroğlunun 

“Nəcib Fazil Qısakürək”(172), Əbdurrəhman Şənin “Son 

Sultanüş-şuara Nəcib Fazil” (173) və s. kimi kitabları da çap 

olunmuşdur. Əli İhsan Qolcunun “Albatrosun kölgəsi-

Boudlerin  türk şeirinə təsiri üzərinə bir incələmə” adlı 

tədqiqat əsərində təxminən 60 səhifə Nəcib Fazilə ayrılmış, 

qərb ədəbiyyatının əsasən də Boudlerin N.Fazil poeziyasına 

təsiri araşdırılmışdır. 
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“Heca” aylıq kültür dərgisinin 2005-cı il yanvar ayında 

çıxan sayı tamamilə Qısakürəyə həsr olunmuşdur. Burada 

müxtəlif müəlliflərin şair haqqında məqalələri müəyyən 

xronoloji ardıcıllıqla çap olunmuşdur. Bu məqalələr məcmuəsi 

N.F.Qısakürək haqqında yazılmış mühüm mənbələrdən 

biridir. 

2008-ci ildə  M.N.Şahin və M.Çətinin redaktorluğu ilə 

Mədəniyyət və Turizm nazirliyi tərəfindən hazırlanmış “Nəcib 

Fazil Qısakürək” adlı kitab da təqdirəlayiqdir (171).   

Nəcib Fazil haqqında məlumata xarici ədəbiyyat 

antologiyalarında da rast gəlinir (191, 394-96) (192, 52-62 ).   

Tanınmış rus türkoloqları L.Alkayeva, A.Eyzenşteyn, 

A.Babayev türk ədəbiyyatına həsr etdiyi araşdırılmalarında 

N.Fazilə də yer ayırmış, poeziyasında diqqət çəkən məqamın 

zəriflik, incəlik və fərdilik olduğunu xüsusi ilə vurğulamışlar 

(185, 87) (186, 118-119). Bu tədqiqatçılar da diqqəti əsasən, 

şairin poeziyasına yönəltmişlər.      

Pakistanlı tədqiqatçı Məsud Aktar Şaiq, Nəcib Fazil haq-

qında ingilis dilində monoqrafiya yazmış, burada şairi yüksək 

qiymətləndirərək, onun təkcə türk ədəbiyyatında deyil, dünya 

ədəbiyyatında da ən yüksək zirvəni tutduğunu qeyd etmişdir 

(190, 9). Məsud Aktar, şairin bir sıra əsərlərini ingilis dilinə 

tərcümə etmişdir. 
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 Yuxarıdakı qeydlərdən aydın olduğu kimi, Türkiyədə 

Qısakürək 1968-ci ildən bəri tədqiq olunmağa başlamış, haq-

qında çoxlu əsərlər qələmə alınmışdır. Demək olar ki, bütün 

şeir antologiyalarında N.Fazilin adına rast gəlinir. Əsasən şair-

liyi ilə şöhrət qazanan Qısakürək, eyni zamanda böyük drama-

turq, gözəl nasir, publisist olduğu halda, kitabların böyük 

əksəriyyətində əsasən onun poeziyası haqqında dolğun təsəv-

vür yaradılır, yaradıcılığının digər sahələri haqqında ötəri mə-

lumat verməklə kifayətlənilir.  

Qısakürək Azərbaycanda da əsasən lirikası ilə tanınır. 

Əlimizdəki məlumata görə, ölkəmizdə ustad haqqında ilk dəfə 

şair Mikayıl Müşfiq fikir söyləmişdir. O, 1929-cu ildə 

görkəmli əruzşünas və şərqşünas Əkrəm Cəfərə yazdığı 

məktubda Nəcib Fazilin poeziyasından böyük sevgi və 

heyranlıqla söhbət açır (37, 87-88). 

“Dəmir pərdə”nin bütün təzyiq və yasaqlarına baxmaya-

raq, hələ 1958-ci ildə böyük şairimiz Rəsul Rza Nəcib Fazilin 

məşhur “Otel odalarında” şeirini dilimizə çevirərək 

“Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetində (28 iyun) çap etdirmiş 

(29, 4), bunun ardınca onun bir neçə şeiri elə həmin il Bakıda  

nəşr olunan “Sülh və Dostluq” almanaxına daxil edilmişdir.  

Sənətkarın poetik nümunələrinin ölkəmizə ikinci gəlişi 

tam otuz il sonra - müstəqilliyimizin ilk illərində baş tut-

http://www.elmler.net/


www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi 

         EĢqanə Babayeva              N.F.Qısakürəyin yaradıcılıq yolu 

17 17 17 17 17 17 17 

muşdur. 1991-ci il mayın 22-də “Ədəbiyyat qəzeti”ndə şairin 

“Onun ümmətindən ol”, “Məndədir”, “Ulduzlu bir gecədə” və 

“Aydınlıq” adlı şeirləri çap olunmuşdur (27, 8). Şeirləri Azər-

baycan dilinə Müzahim İsmayılzadə uyğunlaşdırmışdır. 

Qəzetdə eyni zamanda Nəcib Fazilin lirikasından da qısaca 

bəhs edilmişdir. 

1991-ci il aprel ayının 26-da çap olunan “Ədəbiyyat qə-

zet”ində də şairin şeirlərinə yer verilmişdir (28, 4). Onun liri-

kası haqqında ilk dolğun məlumata isə “Yeni Azərbaycan” 

qəzetinin ədəbiyyat bölməsində rast gəlirik. Şairi oxuculara 

“Şeirə yeni həyat verən adam”, “Böyük bir aksiyon adamı” və 

“Şairlər sultanı” kimi təqdim edən Tofiq Abdin onun 

“Həsrət”, “Gözəl”, “Bağışla”, “Otel odalarında” və s. kimi 

şeirlərini də Azərbaycan türkcəsinə uyğunlaşdırmışdır (1, 12). 

Daha sonra T.Abdin “Xalq cəbhəsi” adlı qəzetdə Nəcib 

Fazilin ölümünün 20-ci ildönümü münasibətiylə ona “Türk 

şeiri 20 ildir sultansız” adlı məqalə həsr etmişdir (2, 13). 

Bəxtiyar Vahabzadə, Zəlimxan Yaqub, Xəlil Rza Ulu-

türk, Fikrət Sadıq kimi tanınmış şairlər, Nəcib Fazil poeziya-

sına yaxından bələd olmuş, yeri gəldikcə bu gözəl sənət 

nümunələrindən ilham almış, sənətkar haqqında qiymətli 

fikirlər söyləmişlər. X.R.Ulutürk “Sakarya türküsü” haqqında 

yazır ki, poeziyanın nə demək olduğunu anlamaq üçün bu şeiri 
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oxumaq və bərkdən söyləmək lazımdır (22, 5).  Z.Yaqub da 

“Bu yaşıl ağacın altı bizimdir” adlı şeir kitabında Qısakürəyin 

ulu ruhuna qoşa sətirlər həsr etmişdir (50, 386-395). 2004-cü 

ildə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Natəvan klubunda 

ustadın doğumunun 100 illik yubileyi qeyd olunmuşdur. 

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri xalq yazıçısı Anar, 

Abbas Abdulla, Fikrət Sadıq, Zəlimxan Yaqub, Azər Turan və 

başqaları şairin həyatı, ədəbi fəaliyyəti haqqında söhbət 

açmışlar. Tədbirdən sonra nəşr olunan “Ədəbiyyat qəzeti”nin 

bir səhifəsi tamamilə N.F.Qısakürəyə həsr olunmuş, 

şeirlərindən seçmələr verilmişdir (42, 6).  

Şair Rasim Qaraca, Nəcib Fazilin doğumunun 100-cü 

ildönümü münasibətilə onun “Çilə” şeirlər toplusunu 

Azərbaycan türkcəsinə uyğunlaşdıraraq çap etdirmişdir (26). 

Bu əsər, Qısakürəyin azərbaycan dilinə uyğunlaşdırılmış ilk 

kitabı olması baxımından əhəmiyyət kəsb edir. Mirzə Fətəli 

Axundov adına Milli kitabxanada həmin kitabın təqdimatı da 

keçirilmişdir. “Azərbaycan” qəzetinin 2004-ci il 12 noyabr 

nömrəsində Azər Turanın “Çilə”nin tərcüməsiylə bağlı tənqidi 

bir məqaləsi çap olunmuşdur. “Çilənin çiləsi...” başlıqlı yazıda 

şairin şeirlərindən nümunələr verilərək müqayisə əsasında 

göstərilir ki, ruhumuzun şairi olan N.F.Qısakürəyin 

“Çilə”sinin Azərbaycan türkcəsinə uyğunlaşdırılmış variantı 
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orijinaldakı şeirin təsirini azaldır (47, 5). Jurnalist Flora 

Xəlilzadə də N.Fazilin həm Türkiyədə, həm də Bakıda çap 

edilmiş “Çilə” kitabını, müqayisəli şəkildə təhlil edərkən, 

onun amansız redaktəyə, səriştəsiz təqdimə məruz qaldığını 

qeyd edir (22, 5). 

Şairin şeir nümunələri müxtəlif Azərbaycan antologi-

yalarına da daxil edilmişdir (16, 61-69 ) (38, 41-48) (49, 90-

95).  

“Min beş yüz ilin Oğuz şeiri” adlı 2 cildlik antologiyada 

xalq yazıçısı Anar N.Fazilin Türk ədəbiyyatına, fikir aləminə, 

çox dəyərli töhfələr bəxş etmiş böyük sənətkar olduğunu xü-

susilə vurğulayaraq,  şairin şeirlərini geniş oxucu kütləsinə 

təqdim etmişdir (38, 41-42). 

Təəssüf ki, indiyə qədər N.Fazilin ədəbi-bədii yaradı-

cılığı haqqında Azərbaycan türkologiyasında ümumiləşdirici 

elmi-nəzəri əsər yazılmamışdır. Bununla yanaşı, türk ədəbiy-

yatı, xüsusilə poeziyası haqqında yazılan tədqiqatlarda, türk 

ədiblərinin həyat və yaradıcılığına həsr edilmiş monoqrafiya-

larda tədqiqatımızın obyekti olan mövzuya, pərakəndə şəkildə 

də olsa, toxunulmuş, ədibin yaradıcılığı haqqında qiymətli 

fikirlər söylənmişdir. 

Müasir türk poeziyasının tədqiqatçısı Jalə Əliyevanın 

“Çağdaş türk şeirinin poetikası” adlı monoqrafiyasında və 
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doktorluq dissertasiyasında Nəcib Fazilin poeziyası haqqında 

dəyərli fikirlər irəli sürülmüşdür (12,  185).  

Görkəmli türkoloq Əsgər Rəsulovun “N.F.Qısakürəyin 

poeziyası” adlı məqaləsində N.Fazilin bütün şeirlərinin top-

landığı “Çilə” kitabının təhlili əsasında ustadın sənətkarlıq xü-

susiyyətləri, çağdaş türk poeziyasında ədəbi hadisə sayılan 

yaradıcılığının ideya-məzmununu və sənət anlayışının mahiy-

yətini təşkil edən islami metafizik fəlsəfəsi, simvolik-sufi 

mündəricəsi və rəmzi atributları müəyyənləşdirilir (41, 161-

165). 

Gənc türk ədəbiyyatı mütəxəssisi Aydan Xəndanın “Nə-

cib Fazil Qısakürəyin poeziyasına ümumi baxış” məqaləsində 

şairin poetik yaradıcılığının ümumi mənzərəsi haqqında yığ-

cam məlumat yer alır (23, 92-93). 

Şair-mütərcim Səlim Babullaoğlunun “Türkiyə çağdaş 

şeiri ilə bağlı mülahizələr” adlı məqaləsində müasir türk 

şeirinin üç böyük şairi – Orxan Vəli, Fazil Hüsnü Dağlarca 

və Nəcib Fazilin hər birindən bir şeirin təhlili verilmişdir. 

Bütün yuxarıda qeyd olunanlar Azərbaycanda Nəcib 

Fazil sənətinin və şəxsiyyətinin tədqiqatına doğru atılmış ilk 

uğurlu addımlar hesab oluna bilər.  

Nəcib Fazil Qısakürəyin yaradıcılığı sistemli şəkildə və 

tam halda ilk dəfə məhz bu monoqrafiyada tədqiq olunmuş, 
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şairin türk ictimai fikrindəki yeri, XX əsr türk poeziyası, 

dramaturgiyası və nəsrinin inkişafındakı xidmətləri müəyyən-

ləşdirilmişdir. Xüsusi ilə vurğulayaq ki, türk ədəbiyyatında 

şairin yaradıcılığının əsasən II mərhələsi tədqiqat obyektinə 

çevrilmişdir. Bu monoqrafiyada isə ədibin ilk yaradıcılıq 

dövrünə aid əsərləri də geniş  təhlil olumuşdur. 
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I FƏSĠL 

 

NƏCĠB FAZĠL QISAKÜRƏYĠN HƏYATI 

VƏ ƏDƏBĠ MÜHĠTĠ 

  

1.1. Həyat yolu  

 

Böyük bir yaradıcılıq yolu keçmiş Əhməd Nəcib Fazil 

Qısakürək cümhuriyyət dövrü türk poeziyasının ölməz sənət-

karlarındandır. XX əsrdə yaşamasına baxmayaraq, şairin do-

ğum tarixi ayrı-ayrı qaynaqlarda müxtəlif cür göstərilir. Tür-

kiyəli tədqiqatçı Kənan Akyüz bu tarixi 1903-cü il (53, 934), 

Orxan Okay (164, 11), İlhan Geçər (80, 125) və Rauf Mutluay 

1905-ci il (157, 241), Arif Büləndoğlu isə 1907-ci il (59, 6) 

kimi təqdim etmişlər. Lakin şair  özü “O və mən” 

avtobioqrafik əsərində doğum tarixinin 26 may 1904-cü il 

(130, 11)  olduğunu qeyd edir. 

İstanbulun Çəmbərlitaş səmtində böyük bir malikanədə 

dünyaya göz açan Əhməd Nəcib Osmanoğullarına qədər 

gedən məşhur “Qısakürəklər” soyundan olmuşdur. Atası 

Əbdülbaki Fazil bəy hüquqşünas, anası Mədihə xanım evdar 

qadın idi. Onların 2 övladı olmuş, qızları Səlma altı yaşında 
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vəfat etmişdir. Şair, balaca Səlmanı belə xatırlayır: 

“Qız olduğu üçün o qədər də əhəmiyyət verilmir, evin 

əzilməyə məhkum gəlini anamdan başqa heç kəsdən qayğı 

görmürdü. O, körpəliyindən bəri daim divarlara yapışa-yapışa, 

ortalıqda ona, buna əngəl olmaqdan ürkə-ürkə, bəyazı damar-

damar görünən ala gözləriylə hey öləcəyi günü gözlədi. Səlma 

məndə, uşaqlığımın ən dərin müəmmalarından biridir” (130, 

15). 

  Nəcib Fazil “O və mən” adlı əsərində Səlmayla bağlı 

olan, onda ilk vicdan əzabı oyandıran xatirələrindən, sonralar 

isə, Rza Tofiqin “Səlma, sən də unut, yavrum” şeirini hər dəfə 

oxuyanda necə acı göz yaşları tökməyindən, qəlbinin sızla-

masından böyük bir ağrıyla danışmışdır. 

Əhməd Nəcibin uşaqlıq illəri bu böyük malikanədə ba-

bası Məhmət Hilmi əfəndinin himayəsi altında keçmiş, 4-5 

yaşındaykən oxuyub yazmağı ondan öyrənmişdir. Əslən Ma-

raşlı olan Məhmət Hilmi vaxtı ilə İstanbulda cinayət işləri üzrə 

məhkəmə rəisi işləmiş bir təqaüdçü idi. Şair, keçmişin nurlu 

xatirəsiylə babası haqqında yazırdı:  

“Babam mənə çox bağlı idi. Malikanəmizin ruhu babam, 

babamın ruhu isə mən idim... Çünki bircəcik oğlunun bircəcik 

oğlu idim... Onun fikrincə nəsillərdən-nəsillərə keçəcək böyük 

soy idealının ən mükəmməl örnəyi mən idim” (180, 268). 
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Babasının “əql-i əvvəl torunum (130, 12)” adlandırdığı 

balaca Nəcib uşaqları başına yığıb evi alt-üst edir, bir təhlükə 

görəndə isə sevimli babasına sığınırdı. Onun bu yaramazlıq-

larının qarşısını almaq üçün nənəsi Zəfər xanım 7-8 yaşında 

olan bu uşağı roman oxumağa alışdırır. Təbii ki, bu əsərlər 

onun psixologiyasına böyük təsir göstərir. Sonralar şair öz 

xatirələrində bu əsərləri oxuduqdan sonra, “Mərəzi bir 

həssaslıq... Əzab verən bir təxəyyül... Dəhşətli bir qorxu” (88, 

331)...  hiss etdiyini yazır. 

Nəcib Fazil ilk təhsilinə məhəllə məktəbində başlasa da, 

sonra təhsilini fransız məktəbində, daha sonra Amerikan 

kollecində davam etdirir. Bir müddət burada oxuduqdan sonra 

“Amerikan məktəbindən çabucak usandım (130, 30)” deyərək 

“Rəhbər-i İttihad”da təhsilini davam etdirir. “Rəhbər-i İtti-

had”da qərar tuta bilməyən şair, nəhayət, Heybəliada Nümunə 

məktəbinə keçir və burada təhsilini başa vurur. 

O, 1916-cı ildə Yəhya Kamal Bayatlının müəllimlik et-

diyi “Məktəb-i Fünun-u Bəhriye-i Şahanə”yə imtahan verərək 

qəbul olunur. “Nə oldumsa bu məktəbdə oldum (124, 17)” de-

yən şair ilk qələm təcrübələrinə də burada başlayır. Ədəbiyyat 

müəllimi İbrahim Eşqi əfəndinin təsiri ilə sufizmə meyl edir. 

Nəcib Fazil, “O və mən” və “Kafa Kağıdı” (Doğum şəhadət-

naməsi) adlı əsərlərində bu sevimli müəllimindən söhbət 
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açaraq, İbrahim Eşqini “irfan sahibi” adlandırır. Şair, ondan 

Məhəmməd Füzulinin, Şeyx Qalibin və İmadəddin Nəsiminin 

sufi görüşləri haqqında bilgilər əldə edir. Xüsusən şiə məzhə-

bində sufizmin yeri ilə bağlı məlumatı İbrahim Eşqinin 

oxumaq üçün verdiyi kitablardan əldə edən Nəcib Fazil “Elm 

Bəldəsinin qapısı Həzrət-i Əli” (Elm aləminin qapısı Həzrəti 

Əli), həmçinin “Batı təfəkkürü və islam təsəvvüfü” adlı 

əsərlərini bu təsir altında yazmışdır. Göründüyü kimi, 

Qısakürək, dini-fəlsəfi baxışlarının formalaşmasında böyük 

rolu olan Əbdülhakim Ərvasidən öncə İbrahim Eşqinin sufi 

təlimlərinə yiyələnmişdir. Deməli, Nəcib Fazilin düşüncə 

dünyasının köklərinə enə bilmək və təsəvvüfi bilgilərinin 

mənbəyini araşdırmaq üçün Əbdülhakim Ərvasi ilə yanaşı 

İbrahim Eşqinin də ona önəmli təsir göstərdiyini vurğulamaq 

lazımdır.  

Nəcib Fazilin böyük türk şairi Nazim Hikmət Ranla  

tanışlığı da bu illərə təsadüf edir.  

Yoldaşlarının “Şair” ləqəbi verdiyi Əhməd Nəcib ilk 

dəfə olaraq atasının adına bitişik olaraq qəlibləşdirilən 

“Əbdülbaki Fazil oğlu Əhməd Nəcib” imzasının yerinə 

yalnışlıqla “Nəcib Fazil” qeyd olunduğunu görəndə, illər boyu 

axtardığını tapmış kimi çox sevinir və həmin gündən əsərlərini 

“Nəcib Fazil” imzasıyla yazmağa başlayır.  
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Nəcib Fazil 1921-ci ildə (17 yaşında) İstanbul 

universiteti ədəbiyyat fakültəsinin fəlsəfə şöbəsinə daxil olur. 

Gələcəkdə əsərlərinə təsir edəcək Berqson fəlsəfəsinin 

incəliklərini də burada müəllimi Mustafa Şəkib Tuncdan 

öyrənir. Türk ədəbiyyatının məşhur simalarından olan Əhməd 

Qüdsi Tecər, Əhməd Hamdi Tanpınar, Peyami Səfa kimi 

ədiblərlə də bu illərdə tanış olmuş, dostluq əlaqəsi qurmuşdur. 

Onun ilk şeirləri 1921-ci ildə “Yeni Məcmua”da işıq üzü 

görmüşdür. Bu məcmuədə yalnız Yaqub Qədri Qaraosmanoğ-

lu, Əhməd Haşim, Yəhya Kamal Bayatlı, Xalidə Ədip Adıvar, 

Rafiq Xalid Qaray kimi sənətkarların şeir və məqalələri dərc 

olunurdu. Belə bir məcmuədə şeirlərinin çap olunması ədəbiy-

yat aləminə yenicə qədəm qoyan bir gəncin parlaq gələcəyinə 

ümid oyadırdı. 

Qısakürək universitetin axırıncı kursunda oxuyarkən, 

maarif vəkalətinin Avropaya təhsil almağa göndəriləcək ilk 

tələbə qrupu üçün təşkil etdiyi imtahanda iştirak edir və qəbul 

olunur. 1924-cü ildə Sorbonna universitetinin fəlsəfə 

şöbəsində oxumaq üçün Parisə göndərilir. Şair burada, özünün 

də dediyi kimi, Parisin “bohem həyatı”nı yaşayır. Burada 

qumar oynamaq xəstəliyinə tutulan ədib, Parisi belə təsvir 

edir: 

“Bütöv bir mövsüm, Parisdə gün işığını görmədim. 
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Parisdə gündüz necə olur xəbərim olmadı... Günəş doğarkən 

yatır, gecənin bir aləmində yatağımdan qalxıb kluba qaçırdım” 

(111, 29).  

“Paris həyatım, daxili “mən”imin  axtarışlarının qeyri-

adi dalğalanmaları və qorxulu girinti-çıxıntıları arasında nəfs 

cəsarəti baxımından peşmanlıq dolu bir tablo yaratdı” (130, 

62).  

Sonralar bu illətdən qurtulmaq üçün nəfsi ilə mübarizə 

aparan Nəcib Fazil, “Babiali” əsərində yazır ki, bir gün sanki 

yuxudaymışam kimi, silkələnib ayıldım. Və ucları kir dolu 

dırnaqlarımla yanaqlarımı qanadaraq, “Allahım, məni 

özümdən qurtar” deyib ağlamağa başladım (111, 32). Beləcə, 

şair Sorbonna universitetindəki təhsilini  yarıda qoyub geri 

qayıdır. Nəcib Fazil burada bir müddət müxtəlif banklarda 

müfəttişlik edir. 1925-ci ildə isə onun ilk şeir kitabı olan 

“Örümcek ağı” (Hörümçək toru) işıq üzü görür. Bir neçə il 

sonra isə 64 səhifədən ibarət olan “Qaldırımlar” (Səkilər) şeir 

kitabı nəşr olunur. “Qaldırımlar şairi” kimi şöhrət qazanan 

Nəcib Fazilin həyatında dönüş yaradacaq hadisə baş verir. 

“Allahım məni özümdən qurtar” deyib, çarə axtaran şairin 

dərdinə Şeyx Ədülhakim Ərvasi məlhəm olur. Sufiliyin 

Nəqşibəndi qolunun ünlü şəxslərindən biri olan bu adam onun 

həyatında fırtınalar qoparan, bütün yaradıcılığına və bir 
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şəxsiyyət kimi formalaşmasına önəmli təsir göstərən bir 

şəxsiyyət olmuşdur: 

 

Bana yakan gözlerle bir kerecik baktınız, 

Ruhuma büyük temel çivisini çaktınız (117, 76). 

 

– deyən şair böyük iztirablar, fikir böhranı keçirdiyi bu illəri 

ömrünün ən bəlalı dönəmi hesab edir. O, keçirdiyi bu 

duyğuları “O və mən” əsərində belə ifadə edir:  

“Həyatım başından bəri müəzzəm bir şeyi axtarıb tap-

manın cərəyanı içində axıb gedirdi. Bu və ya digər miskin və-

silənin həssaslığı içində birini axtarırdım. BİRİNİ ... 

O kimdi? 

Allahın sevgilisi... 

Sonsuzluq iqliminin batmayan günəşi və əbədilik sara-

yının paslanmaz tacı” (130, 40)... 

Beləcə axtardığını tapan Nəcibin həyatında yeni 

səhifələr açılmağa başlayır. Ərvasinin təsiri ilə o, 

peyğəmbərlərin peyğəmbərini dərk etməmişdən əvvəlki 

illərini bir heç sayır: 

 

Tam otuz yıl saatim işlemiş ben durmuşum, 

Gök yüzünden habersiz uçurtma uçurmuşum (117, 35). 
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– deyən şair uzun müddət ən gözəl vaxtlarını boş yerə keçir-

diyinə təəssüflənir. 

O, 1941-ci ildə tanınmış bir ailədən olan Fatma Nəslixan 

xanımla ailə həyatı qurur. Onların Məhməd (1943), Ömər 

(1944), Ayşə (1948), Osman (1950) və Zeynəb (1954) adlı 5 

övladı olur. 

Ədib 1943-cü ildən siyasi məsələlərdə fəal iştirak 

etməyə başlayır və dəfələrlə həbs olunur. Türklüyün böyük 

gələcəyinə ümidlər bəsləyən Nəcib Fazil, yaradıcılığının ikinci 

mərhələsində artıq yenilməz bir mücadilə adamına çevrilir. 

Hətta bir gün məhkəmədə Nəcib Fazil lirikasına böyük rəğbət 

bəsləyən bir hakimin:  

– Bax, dostum, bundan sonra səni bir də hüzurumda 

görməyəcəyəm, elə deyilmi? – sualına: 

– Hakim bəy, yoxsa istefa edirsiniz? - deyə təəccüblə ca-

vab verir (63, 210). 

Keçirdiyi həbsxana həyatı Nəcib Fazilin yaradıcılığına 

böyük təsir göstərir. 

 

Zindan iki hece, Mehmed`im lafta! 

Baba katiliyle baban bir safta! 

Bir de, geri adam, boynunda yafta... 
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Halimi düşünüp yanma Mehmed`im! 

Kavuşmak mı? Belki... Daha ölmedim! 

 

Şairin məşhur “Zindandan Mehmedə məktub”u bu 

illərin, çəkdiyi əzabların təcəssüm olunduğu şeirlərdən biridir. 

 O, “Cinnət Mustatili” (Dəlilik mübtəlası) adlı əsərində 

də həbsxana həyatından, keçirdiyi hisslərdən, başına gələn ha-

disələrdən bəhs edir. Bundan başqa şairin “Hacdan çizgilər, 

rənglər və səslər” (1973), “O və mən”(1974) və “Babiali” 

(1975) əsərləri də xatirə xarakteri daşıyır. 

Təkcə lirikasıyla deyil, dram və nəsr əsərləriylə də uğur 

qazanan Nəcib Fazil jurnalistikayla da məşğul olmuşdur. 

Onun jurnalistikaya marağı hələ dənizçilik məktəbində 

oxuduğu illərdə, dərc etdirdiyi “Nihal” adlı dərgiylə başlayır. 

O, 1936-cı il 14 martda Ankarada “Ağac” dərgisini nəşr 

etdirir. 17 sayından sonra nəşri dayandırılan “Ağac” əvvəlcə 

Ankarada çıxsa da, 7-ci nömrədən etibarən İstanbulda nəşr 

olunmağa başlayır. “Ağac” həftəlik sənət, fikir dərgisi idi. 

Burada Əhməd Qüdsi Tecər, Əhməd Hamdi Tanpınar, 

Mustafa Şəkib Tunç, Səməd Ağaoğlu kimi məşhur türk sənət-

karlarının yazıları çap olunurdu. Şair özü isə “Nə irəli, nə 

geri”, “Ölülər”, “Zaman”, “Göylər və yollar”, “Bəndədir” 

kimi şeirlərini ilk dəfə bu jurnalda oxuculara təqdim etmişdir. 

http://www.elmler.net/


www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi 

         EĢqanə Babayeva              N.F.Qısakürəyin yaradıcılıq yolu 

31 31 31 31 31 31 31 

Qısakürək 1947-ci ildən “Borazan” (nəfəsli musiqi aləti) 

adlı həftəlik, satirik qəzet nəşr etməyə başlayır. Qəzetdəki 

yazıların əksəriyyətinin imzasız olmasına baxmayaraq, 

üslubundan Nəcib Fazilə məxsusluğu açıq şəkildə hiss olunur. 

Qısa müddətdə fəaliyyət göstərən və cəmi bir ay yarım 

yaşayan qəzet tezliklə bağlanır. Bunun səbəbini müəllif belə 

izah edir: “Ziyafət masasına şahzadə gələn kimi, yavər təmsil 

mövqeyini tərk etdi” (164, 27). 

Onun şahzadə hesab etdiyi jurnal isə “Böyük Doğu” 

(Böyük şərq) idi. 1943-1978-ci illərdə çıxan bu dərgi ictimai-

siyasi xarakterli yazılarına görə dəfələrlə bağladılmış, sonra 

təkrar nəşr olunmağa başlamışdı. Gah gündəlik, gah həftəlik, 

gah da aylıq çıxan bu jurnalın cəmi 512 sayı işıq üzü 

görmüşdür. Nəcib Fazil “Mömün-Kafir”, “Altun halqa”, “Çölə 

enən nur”, “Bir parıltı, min bir işıq” əsərlərini hissə-hissə ilk 

dəfə bu dərgidə oxuculara təqdim etmişdir. Ustad burada çap 

olunmuş əsərlərini “Ne-Fa-Ka”, “Ha-A-Ka”, “Bankacı”, 

“Adıdəyməz”, “Ozan” imzalarıyla yazırdı. Qeyd edək ki, 

N.Fazil əsərlərinin əksəriyyətini müxtəlif imzalarla verirdi: 

“Mürid”, “Zabit katibi” (dini təsəvvüfi yazılarında), “Əhməd 

Əbdülbaki” (hekayələrində), “Dilci” (dilə dair məqalələrində), 

“Adını verməyən professor” (məqalələrində), “Əski bir türk 

zabiti”, “Dağların çocuğu”, “Pertavsız”, “Muhasibəci” (bəzi 
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siyasi yazılarında), “Dedektif bir”, “M.Sarıçizməli” (tənqidi 

yazılarında) və s. 

N.Fazil eyni zamanda ciddi elmi-tədqiqi əsərlər də yaz-

mışdır. Onlardan bir neçəsinin adını yazmaq kifayətdir ki, 

onun elmi araşdırmalarının vüsəti haqqında təsəvvür əldə edə 

bilək: “Namiq Kamal”  (1940),  “O ki o yüzdən varız” (1961), 

“Həzrət-i Əli” (1964), “Vahidüddin” (1968) (Qeyd edək ki, bu 

əsər uzun müddət Türkiyədə qadağan olunmuşdur), “Ulu 

xaqan II Əbdülhəmid xan” (1965) və s. 

Həm elmi yaradıcılıqla, həm də jurnalistikayla məşğul 

olan Nəcib Fazil eyni zamanda İncəsənət Akademiyasında, 

Dövlət Konservatoriyasında və Robert Kollecində pedaqoji 

fəaliyyət göstərmişdir. O, 1965-ci ildə “Böyük Doğu Fikir 

Klubu”nu, daha sonra isə oğlu Məhmədə “Böyük Doğu Ya-

yınevi”ni qurdurur. Onu da qeyd edək ki, bu gün də bu 

nəşriyyat evinin sahibi Məhməd Qısakürəkdir. 

N.F.Qısakürək 1968-ci ildən başlayaraq Türkiyənin İz-

mir, Ərzurum, Konya, Van, Adana, Kahramanmaraş, Gazian-

tep, Ankara, Antalya kimi şəhərlərində məruzələr edir. Bu 

materiallar onun “Saxta qəhrəmanlar”, “İman və aksiyon”, 

“Yolumuz, halımız, çarəmiz”, “Hər cəhbəsiylə kommunizm” 

və s. kimi kitablarında toplanmışdır. O, bu məruzələrində 

cəmiyyətdə baş verən ictimai-siyasi hadisələrə münasibət bil-
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dirir, ölkədəki problemlərin həlli yollarını göstərirdi. Əsasən 

türk gəncliyinə, Məhmədciklərə səslənən Nəcib Fazil xütbə-

lərinin üslubu canlı və axıcı idi, insanları hərəkətə gətirə bilə-

cək bir gücə malik idi. 

Şair, 1973-cü ildə Həcc ziyarətinə gedir. 1981-ci ildə isə 

20 ildən çox düşünüb beynində hazırladığı  “İman və İslam at-

lası” adlı əsərini yazmaq üçün evinə, balaca otağına qapanır, 

bəzən isə Turqut Özalın xahişi ilə onu elə öz otağında qəbul 

edir, dəyərli məsləhətlər verirdi (117, 523). 

Nəcib Fazil Qısakürək 1983-cü il may ayının 26-da vəfat 

etmişdir. O, illər öncə vəsiyyətnamə tərtib etmiş və heç vaxt 

mətnini dəyişdirməmişdir. Vəsiyyətnaməyə qısaca nəzər 

salaq:  

“Cənazəmə çiçək və orkestr göndərəcək məqam və 

insanlara uzaq olmağımız və kimsənin belə bir əziyyət 

çəkməyəcəyi məlumdur. Lakin bu barədə bir təşəbbüs olarsa,  

nə etmək lazım olduğu da  məni sevənlərə məlumdur... Baş 

ucumda nə nitq söylənsin, nə mədhiyyə, nə o, nə bu...  Təkcə 

fatihə və Quran” (195)... 

Onun bu vəsiyyətinə tam əməl edilmiş, şair böyük bir iz-

dihamla, lakin gülsüz-çiçəksiz İstanbulun Əyyub Sultan qə-

biristanlığında dəfn edilmişdir. 

Bu böyük sənətkarın vəfatı qəlbləri sızlatmış, ölümünə 
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bir sıra tarixi misraları yazmışlar.  

 

Erdi artık ruh sükuna derviş-i kamil gibi, 

Öldü, el açmaksızın nadana bir sail gibi. 

Çille çille üstüne düştü mücevher tarihi 

“Var mı şair çilleden çıksın Necip Fazıl gibi?”(164, 13). 

 

Bütün bunlar, dəfn mərasimində misli görünməmiş iz-

diham, haqqında yazılmış şeirlər və məqalələr Nəcib Fazilin 

Türkiyəyə xidmətlərinin, nüfuzunun və ictimai həyatdakı 

mövqeyinin göstəricisidir. 

Ona ölümündən əvvəl də yüksək qiymət verirdilər. 

26 may 1980-cı ildə İstanbuldakı Atatürk Mədəniyyət 

evində şairin 75 illik yubileyi təntənə ilə keçirilmiş, Türk 

Ədəbiyyatı Vəqfi tərəfindən ona “Sultanüş-Şüara” titulu veril-

mişdir. 1982-ci ildə isə “Batı təfəkkürü və İslam təsəvvüfü” 

adlı əsəri münasibəti ilə sənətkar “İlin fikir və sənət” adamı 

seçilmişdir. Nəcib Fazilin əsərlərinin demək olar ki, hamısı öz 

sağlığında nəşr olunmuşdur. Ölümündən sonra, bu günə qədər 

də “Böyuk Doğu Yayınları” tərəfindən mütəmadi olaraq onun 

əsərlərinin təkrar nəşrləri çap olunur.  

1993-cü il may ayının 22-28-də İstanbulda Türkiyə 

Yazıçılar İttifaqının təşəbbüsü ilə “10 il sonra Nəcib Fazil” 
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adlı xatirə həftəsi keçirilmişdir. 1993-cü ilin martında 

Türkmənistanda türk ölkələri yazıçıları qurultayının iclasında 

“Nəcib Fazil Qısakürəyin türk dünyasında anılması” məsələsi 

gündəmə gətirilmiş, daha sonra 1993-cü ilin sentyabrında 

Almatıda türk dilinin II Beynəlxalq şeir şölənində bir gün 

Nəcib Fazilə ayrılmış, Nəcib Fazil adına mükafata çuvaş şairi 

Raiza Sabriyə layiq görülmüşdür (68, 10).  

2009-cu il iyunun 25-dən 29-dək Türkiyənin Elazığ 

əyalətində keçirilən 17-ci Beynəlxalq Xəzər şeir axşamları da 

N.F.Qısakürəyin əziz xatirəsinə həsr olunmuşdur. Dörd gün 

sürən bu tədbirə türk dünyasının böyük şairlərindən başqa, 

N.Fazilin tədqiqatçıları (Mustafa Miyasoğlu, Məsud Aktar 

Şaiq (Pakistan), Bəkir Oğuzbaşaran, Məhməd Törənək, Vəhbi 

Vakkasoğlu, İbrahim Kavaz və s.) da dəvət olunmuşdular. 

Tədbir rəsmi və bədii hissədən ibarət idi. Rəsmi hissə Nəcib 

Fazillə bağlı xatirələr, N.Fazilin publisistikası, lirikası və s. 

kimi bölmələrə ayrılmışdı. (Müəllif də, Türkiyənin Elazığ 

əyalətində N.F.Qısakürəyin xatirəsinə həsr olunmuş tədbirdə 

iştirak edərək, “N.F.Qısakürək Azərbaycan ədəbiyyatında” 

mövzusunda məruzə etmişdir). 

 İnternet səhifələrində www.necipfazil.com və 

www.buyukdogu.com adlı iki böyük sayt hazırlanıb Nəcib 

Fazil sevənlərə təqdim olunmuşdur (199) (200). N.Fazilin təd-
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qiqatçısı görkəmli yazıçı Mustafa Miyasoğludan aldığımız 

müsahibə də kultaz.com saytına yerləşdirilmişdir (193). 

Böyük ədiblər də həmişə şairə yüksək qiymət vermişlər. 

Bəzi nümunələri nəzərdən keçirək: 

 “Təkkə şeirimizin nümunələrini modern fransız şeiri öl-

çüləriylə dəyərləndirən, şeirlərində mücərrəd insanın 

həyatdakı yerini araşdıran, aləmin gizli duyğu və istəklərini 

dilə gətirən Nəcip Fazil səlis, rəvan dil və sağlam bir üslubla 

yazıb yaratmışdır” (160, 197). 

 “Şekspir ingilislər üçün, Viktor Hüqo fransızlar üçün, 

Höte almanlar üçün nədirsə, Nəcib Fazil də bizim üçün odur 

artıq. Puşkinlə Dostoyevskinin millətləri üçün etmədiklərini 

Nəcip Fazil bizim üçün gerçəkləşdirmişdir. Ona təkcə milli 

qürur olaraq deyil, həm də  tarix misyamızın ifadə edicisi kimi 

baxmaq lazımdır” (154, 151).   

“Nəcib Fazil Qısakürək  bütün dahilər kimi anlaşılması 

və anlatılması son dərəcə mürəkkəb bir sənətkar olmuşdur. O 

özü tək başına böyük bir nəsil idi. Sənət və fikir dünyamız 

onsuz yoxsul olardı” (56, 30-32). 

Bu fikirlərə onu da əlavə edək ki, uzun və keşməkeşli bir 

yaradıcılıq yolu keçən ustad Nəcib Fazil bir-birindən gözəl 

əsərləri ilə ölümsüzlük qazanmışdır. Doğrudan da, sənət 

gözəllikləri əbədidir, ölməzdir. Nəcib Fazil Qısakürəyin 
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sənətkaranə söyləyişləri, yaratdığı nadir sənət inciləri təkcə 

bugünkü nəsil üçün deyil, gələcək nəsillər üçün də gözəl bədii 

nümunələrdir. 

 

 

 

1.2. Nəcib Fazil Qısakürəyin ədəbi mühiti 

 

Bir şairin ədəbiyyatdakı mövqeyini müəyyənləşdirmək 

üçün ilk növbədə onun yetişdiyi ədəbi mühitə və ictimai-siyasi 

hadisələrə nəzər salmaq lazımdır. 

Nəcib Fazil də cümhuriyyət dövründə yaşayıb-yaratmış 

bir şəxsiyyət idi. Bunu xüsusi ilə qeyd etmək lazımdır ki, onun 

uşaqlıq və ilk gənclik illəri 600 ildən çox hökm sürən böyük 

Osmanlı imperiyasının çökməyə başladığı, I Dünya müharibə-

sinin başladığı qanlı-qadalı illərə və cümhuriyyətin qurulmağa 

başladığı dövrə təsadüf edir. Türkiyəli tədqiqatçı Rauf 

Mutluay bu dövrü belə dəyərləndirir:  

“İmperatorluqdan cümhuriyyətə, üç qitə coğrafiyasından 

milli dövlət sərhədlərinə, teokratik monarxiyadan dünyəvi de-

mokratiyaya, ümmətdən millətə, Osmanlıcadan türkcəyə, 

İslam mühafizəkarlığından, qərb sivilizasiyasına keçidlərin 

bütün prosesləri bu dövrdə yarandı” (157, 15). 

http://www.elmler.net/


www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi 

EĢqanə Babayeva              N.F.Qısakürəyin yaradıcılıq yolu 

38 38 

 Doğrudan da bu dövr həm ictimai-siyasi həyatda, həm 

də ədəbiyyatda xaosun yaşandığı, bir-birinə zidd fikir 

axımlarının yarandığı, eyni zamanda böyük bir ədəbiyyatın 

meydana gəlməyə başladığı bir mərhələ idi. 

Ədəbiyyata da təsir edən bəzi vacib əsas ictimai-siyasi 

hadisələrə nəzər salaq:  

23 aprel 1920-ci ildə 120 millət vəkili və xalq 

nümayəndələrinin iştirakı ilə Türkiyə Böyük Millət Məclisi 

açılmış, Mustafa Kamal Atatürk bu məclisin başqanı 

seçilmişdi. 1923-cü il oktyabrın 29-da Atatürkün başçılığıyla 

cümhuriyyət elan edilmişdi (81, 289) (32, 7). Eyni zamanda 

milli ədəbiyyatdan ana xətləriylə əsla ayrılmayan yeni bir ədə-

biyyat-cümhuriyyət ədəbiyyatı yaranmağa başlamışdı. Tənzi-

mat dövrünə nəzər salsaq, 1839-cu il tənzimat fərmanının 

verilməsiylə böyük bir canlanmanın yarandığının şahidi 

olarıq. Filologiya elmlər doktoru, proffessor Aydın Abıyevin 

qeyd etdiyi kimi, islahat fərmanları Türkiyənin iqtisadi-

mədəni yaşamında böyük canlanmaya səbəb olur. Qərbi 

Avropa ilə hərtərəfli əlaqələr üçün yol açılır. Türkiyə də yeni 

ədəbi prosesə qoşulur. Ölkədə yeni tipli ədəbiyyat yaranmağa 

başlayır (3, 3). 

Bu hal eyni ilə cümhuriyyət dövründə də müşahidə 

edilir. Ümumiyyətlə, ictimai-siyasi həyatda baş verən böyük 
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islahatlar, yenidənqurmalar yeni mövzu axtarışlarına rəvac 

verir. 

Məlumdur ki, Osmanlı dili, türk və ərəb-fars sözlərinin 

qarışığından ibarət olmaqla o dövrün ədəbi fikrinin ifadə for-

malarından biri olan poeziyada tam üstün vəziyyətdə idi. 

Geniş xalq kütləsi bu dili qavramaqda böyük çətinliklərlə 

üzləşirdi. Elə buna görə də ölkədə dilin sadələşdirilməsi ilə 

bağlı islahatlar başlamışdır. Böyük alim akademik Bəkir 

Nəbiyev “Dilimiz – mənəviyyatımız. Ədəbi dildə alınmalar 

məsələsinə dair” adlı məqaləsində türk dilinin 

sadələşdirilməsində milli dil siyasətini yüksək dəyərləndirərək 

qeyd edir:  

“Türkiyədə o zamankı elm, maarif və mədəniyyət 

xadimləri, əlbəttə, dövlət başçıları çox böyük tarixi bir iş 

görmüş, bəzi itkilər hesabına olsa da milli dil siyasəti 

sahəsində ciddi uğurların əsasını qoymuşdular” (40, 475). 

 Xatırladaq ki, hələ Tənzimat dövründən ölkə 

miqyasında  dilin sadələşdirilməsi uğrunda mübarizə 

başlanmışdı. Danışıq dilini yazı dili etmək, dildən yabancı 

sözləri çıxartmaq, əruzdan imtina etmək (15, 19), poetik 

ifadənin yeni formalarını axtarmaq, Nəcib Fazil Qısakürəyin 

bir şair, yazıçı, dramaturq və fikir adamı kimi yetişməyə 

başladığı cümhuriyyət dövrünün ilk illərinin əsas 
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prioritetlərindən idi. Beləliklə, XX əsrin ilk yarısında diqqəti 

cəlb edən proseslərdən biri türk dilinin sadələşdirilməsi idi. 

Yuxarıda bəhs etdiyimiz kimi, bu hərəkat tənzimat dövründən 

İbrahim Şinasinin böyük səyi ilə başlamış, milli ədəbiyyat 

dövründə Ziya Göyalpın öncüllüyü ilə vüsət qazanmış, 

cümhuriyyət dövründə isə daha böyük miqyasda canlanmışdı. 

Bu hərəkatın öncüllərindən biri olan Məhməd Əmin Yurdaqul 

cümhuriyyət dövründə də yaradıcılıqla məşğul idi. 

“Ədəbiyyatı-cədidəçilər” vaxtı onların bəzəkli dilinə qarşı çı-

xan şair mənəvi dəyərləri yüksək qiymətləndirirdi. Onun 

“Cəngə gedərkən” şeiri bu gün də milyonların sevimlisinə 

çevrilmişdir. 

 

Ben bir türküm, dinim, cinsim uludur; 

Sinem, özüm ateş ile doludur; 

İnsan olan vatanının kuludur. 

Türk evladı, evde durmaz, giderim (184, 564). 

 

Milli ruhda yazılmış bu şeir istər dil, istərsə də ideya-

məzmun dolğunluğu baxımından diqqəti cəlb edir. Tədqiqatçı 

Bilgə Ərcilasun haqlı olaraq yazır ki, “Cəngə gedərkən” Məh-

məd Əminin daha sonrakı illərdə də önəmini itirməyən 

məşhur şeirlərindən biridir. Burada türklük və müsəlmanlıq 
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teması işlənmişdir. Şair dini türklüyə bağlı şəkildə ələ alır. 

Sadə və açıq şəkildə türklüyün hayqırdığı bu şeir, həm ruh, 

həm də ifadə tərzinə görə tamamilə yenidir (73, 23-24). 

“Türkçə şeirlər”, “Türk sazı”, “Üsyan və dua”, “Mustafa 

Kamal”, “Ankara” kimi şeir kitablarının müəllifi olan 

M.Ə.Yurdaqul türk ədəbiyyatının ən böyük şairlərindəndir. 

Şərqşünas Gibb haqlı olaraq onun haqqında “Türk ədəbiy-

yatında məzmun və formanı siz tapdınız, ədəbiyyat altı əsr 

sizin yolunuzu gözləmişdir” (36, 20)  demişdir. 

Bu dövrdə diqqəti cəlb edən əsas xüsusiyyətlərdən biri 

ədəbiyyatın həm qərb təsiri altında, həm də divan və xalq ədə-

biyyatı ənənələri əsasında formalaşması ilə bağlıdır. 

Qərb ədəbiyyatı deyəndə istər-istəməz ağlımıza fransız 

ədəbiyyatı gəlir. Heç təsadüfi deyil ki, dövrün şairləri (Nəcib 

Fazil Qısakürək, Orxan Vəli Qanıq, Cahid Sidqi Tarancı və s.) 

fransız dilinin bütün incəliklərinə vaqif olmuş, fransız şeirini 

ilk mənbədən oxumuş, Paul Valleri, Rimbaud, Boudler poezi-

yasına heyranlıq duymuşlar. Bu şairlərin əsərlərində qərb 

ədəbi axınlarının böyük təsiri olmuşdur.  

Nümunə üçün deyə bilərik ki, əsas tədqiqat obyektimiz 

olan N.F.Qısakürəyin ilk yaradıcllıq dövründə yazdığı şeirlər 

ideya-məzmun baxımından Boudler poeziyası ilə səsləşir.  Əli 

İhsan Qolçu öz tədqiqat əsərində N.Fazilin “Qadın bacaqları”, 
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“Saat 12”, “Kim bilir nərdəsiniz?” və s. kimi şeirlərini 

Boudlerin poeziyası ilə müqayisə edərək, onların arasında 

uyğunluq olduğunu təsbit edir. Müqayisəli şəkildə Boudlerin 

“Çalar saat” şeiri ilə ustadın “Keçən dəqiqələrim” adlı 

şeirlərindən bir parçanı nəzərdən keçirək; 

 

Vaden doldu , az sonra çalacağım. Ve felek 

Ve eşin yüce erdem, hala kız olarak 

Ve son pişmanlık bir de (eyvah bu en son durak) 

Ve diyecek: “Gec kaldın! Ey koca ödlek geber (58, 205). 

 

Kim bilir nerdesiniz 

Geçen dakikalarım? 

Kim bilir nerdesiniz, 

 

Gün geldi, saat çaldı, 

Aranızda verin yer; 

Sararmış biri kaldı (117, 266). 

 

Doğrudan da, verilmiş nümunələr arasında bir səsləşmə 

vardır. Vaxtın saman kimi sovrulması, əcəlin gəlib çatması, 

sonrakı peşimançılığın faydasızlığı kimi fikirlər hər iki sənət-

karın lirikasında biri-birini tamamlayır. Zaman bir su kimi 
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əlimizdən axıb gedir. Saniyələr dəqiqələri, dəqiqələr saatları, 

günləri, illəri sürətlə əvəz edir. Geriyə boylandıqda isə dili-

mizdən təəssüfdolu bir söz çıxır: “Eyvah son dayanacaqmış 

ki”… 

Bütün bu düşüncələr hər iki şairin yaradıcılığında öz 

poetik ifadəsini tapır. Onu da qeyd edək ki, “zaman” N.Fazilin 

çox tez-tez müraciət etdiyi motivdir. Tədqiqatçı Qolcunun 

fikrincə şairin poeziyasındakı bu duyğu, Boudlerdən gəlmə bir 

təsirdir (145, 280).  Bizcə, bu, təkcə Boudlerdən gəlmə təsir 

deyil, eyni zamanda şairin Berqson fəlsəfəsindən 

bəhrələnməsi ilə də bağlıdır. Ümumiyyətlə, bu dövrdə qərb 

ədəbi cərəyanlarının yeri böyük idi.  

Ədəbiyyata təsir edən cərəyanlardan biri parnasçılıq idi. 

Bu ədəbi axın XIX əsrdə Fransada yaranmışdır. Cərəyan öz 

adını yunan mifologiyasından, uca bir dağ olan Parnas dağın-

dan almışdır. Əfsanəyə görə, bu dağda gözəllik və sənət 

ilahəsi olan Appalon məskən salmışdır. 1860-85-ci illərdə bu 

ədəbi cərəyanı meydana gətirən fransız şairləri qədim yunan 

zövqünə və Appalonun qüsursuz gözəlliyinə bağlı olduqlarını 

göstərmək üçün özlərinə “parnasien” adını vermişdilər. 

Onların fikrincə sənət əsəri yalnız sənət üçün yaradılmalıdır 

(91, 310-11). İnsan həyatda baş verən bütün dərdlərin, 

əzabların içində özünə yalnız gözəlliklə təsəlli tapa biləcək. 
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Elə buna görə də şeirdə hər şey gözəl olmalı, insanın zövqünü 

oxşamalıdır. 

Ədəbiyyata təsir edən digər ədəbi cərəyan isə Şopen-

haurenin (1783-1860) fəlsəfəsinin təsiri altında formalaşan 

simvolizm idi. 1886-1902-ci illərdə böyük vüsət qazanan sim-

volizm, əvvəlcə Fransada meydana çıxsa da tez bir zamanda 

Avropa, Amerika və Asiya ölkələrində yayılmışdı. Bu ədəbi 

axının Avropada əsas nümayəndələri Boudler (1821-1867), 

Verlane (1844-1896) və Rimbaud (1854-1891) idi. Parnasçı 

şairlərdən fərqli olaraq simvolist şairlər pitoreskə önəm 

vermirdilər. Onların fikirncə, şeir rəsm əsəri deyil, şeir ruh ha-

lının bir axışı, bir növ uçuşudur və şeir reallıqla bütün bağların 

kəsildiyi nöqtədən başlayıb sonsuzluğa qədər uzanır (182, 72). 

Simvolist şairlər şeirdə harmoniyaya, ahəngə böyük 

əhəmiyyət verirdilər. Simvolizmin öncüllərindən biri olan 

Verlane bu məsələyə münasibət bildirərək yazırdı ki, 

pozitivizmin həyatdan qovmaq istədiyi röya və əsrar, 

ədəbiyyata simvolizmlə daxil oldu. Bu yuxu ədəbiyyatında isə 

bütün baxışlar insanın daxilinə doğru yönələrək, xaricdən 

gələn əks-sədanın parıltılarının seyrinə daldı. Bu parıltıların 

ifadəsi üçün axıcı, pıçıltıya bənzəyən əsrarəngiz, təkcə qulağa 

deyil, birbaşa ruha xitab edən misralar və kölgə dolu 

simvollarla hiss və xəyalımızda ürpərtilər oyandıran bir növü 
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mahnı sözü olmayan  bəstələr lazımdır (182, 76). Deməli, şeir 

musiqili bir dillə yazılmalıdır və sözlər elə seçilməlidir ki, 

oxunarkən gözəl bir ahəng ortaya çıxa bilsin. Yalnız belə şeir 

nəğmə kimi insanın ruhunu oxşaya bilər. Heç təsadüfi deyil ki, 

türk ədəbiyyatında simvolizmin ən görkəmli nümayəndəsi 

olan Əhməd Haşım “sözdən ziyadə musiqi və yekun bir 

lisanla şeir (91, 315)” yazmağa üstünlük verirdi. 

Qeyd edək ki, poeziyada “sənət, sənət üçündür” devizinə 

sadiq qalan, “saf şeir” nümunələri ortaya qoyan Əhməd 

Haşimi Türkiyənin görkəmli alimləri İnci Ənginün və Zeynəb 

Kerman belə dəyərlənirirdilər: “Haşim səslər duyan bir insan 

deyil, səslərdə belə rənglər görən insandı” (85, 27). “Gecə”, 

“Mərdivən”, “Qərənfil” və s. şeirləri ilə türk poeziyasına yeni 

nəfəs gətirən Ə.Haşimin (1885-1933) simvolizm ədəbi 

cərəyanının XX əsr türk şairlərinin demək olar ki, hər birisi 

üzərində təsiri olmuşdur. Bunu da xüsusi ilə qeyd eləmək 

lazımdır ki, simvolizm ədəbi cərəyanı XVII əsrdə divan 

ədəbiyyatına yeni ruh gətirən “səbki-hindi” ilə çox yaxından 

səsləşir. “Səbki-hindçilərin” şeir haqqında görüşləri, xüsusən 

də şeirdə daxili ahəngə, musiqiliyə verilən önəm onları 

simvolistlərə yaxınlaşdırırdı. 

Cümhuriyyət dövrü türk ədəbiyyatında parnasizm və 

simvolizmdən başqa, sürrealizm, ekzistensializm ədəbi 

http://www.elmler.net/


www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi 

EĢqanə Babayeva              N.F.Qısakürəyin yaradıcılıq yolu 

46 46 

cərəyanlarının və Berqson fəlsəfəsinin təsiri hiss edilir. 

Tədqiqatçı Seyyid Kamal Qaraəlioğlu öz araşdırmasında türk 

ədəbiyyatının formalaşmasında bu fəlsəfi cərəyanların, bir 

sözlə qərb ədəbiyyatının böyük əhəmiyyət kəsb etdiyini 

xüsusi vurğulayaraq yazırdı ki, əgər türk ədəbiyyatı qərbə 

doğru istiqamətlənməsəydi, yeni bir dünya görüşünü 

hazırlayan fikirlər ortaya çıxmayacaq, bəlkə də Atatürkü 

hazırlayan ortam doğmayacaqdı (101, 9). 

Deməli, türk ədəbiyyatı tənzimat dövründən başlayaraq, 

qərb ədəbiyyatı, qərb mədəniyyəti ilə sıx əlaqəli şəkildə 

inkişaf edirdi. Dövlət tərəfindən gənclərin xaricdə, özəlliklə də 

Fransada təhsil almalarına şərait yaradılması gənclərin qərb 

mədəniyyəti ilə tanışlığına, bu ədəbiyyatdan kifayət qədər 

bəhrələnməsinə şərait yaradırdı. 

 Ədəbiyyata təsir edən ənənələrdən biri də divan ədəbiy-

yatı idi. XI əsrdən başlayaraq XIX əsrə qədər türk ədəbiyya-

tında ən zəngin irs divan ədəbiyyatından ibarət olmuşdur. 

Tənzimat dövründə divan ədəbiyyatı yavaş-yavaş öz yerini 

yeni yaranmış ədəbiyyata versə də, şairlərin bəhrələndiyi əsas 

qaynaq olaraq qalmışdır. Füzuli, Şeyx Qalib, Nabi ənənələri 

türk ədəbiyyatında bu gün də davam edir. Tənzimat dövründə 

İbrahim Şinasi, Namiq Kamal kimi böyük sənətkarlar ideya-

məzmun, forma baxımından divan şeiri üzərində dəyişiklik 
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etmişdir. Cümhuriyyət dövründə jurnalistikanın inkişafı, dildə 

sadələşmə hərəkatının sürətlənməsi divan ədəbiyyatını bir 

qədər arxa planda qoymuşdur. Hətta görkəmli alim Vəsfi 

Mahir Qocatürk bu dövrü xarakterizə edərkən, divan 

ədəbiyyatının ortadan qalxdığını qeyd edir (144, 13). 

Türk ədəbiyyatının tanınmış tədqiqatçısı Əhməd Qabaqlı 

göstərir ki, 1910-1911-ci illərdə divan ədəbiyyatının bir 

ənənəsi olan əruz haqqında, bəziləri “əruz vəzni öldü” yazmış, 

“əruzun milli türk vəzni olmadığını” iddia etmişdilər (93, 

471). Hətta əvvəllər əruz vəzniylə yaradıcılığa başlayan Xalid 

Fəxri Ozansoy da sonralar “Əruza vəda” adlı şeir yazmışdır: 

 

İlk hasretiyle gençliğimin ilk elemleri 

Ey paslı tellerinde gülen, ağlayan aruz; 

Ey eski dost, yad edelim eski demleri 

Madem ki, son sadanı dağıtmış, yorulmuşuz (92, 

548). 

 

Bununla da, şair əruzun vaxtı keçdiyini, artıq hecanın 

dövrünün gəldiyini dilə gətirir, böyük bir şövqlə hecanı salam-

layırdı. 

Dildə sadələşmə hərəkatının əsas nümayəndəsi olan Ziya 

Göyalpda bu hisslər daha qabarıqdır. Şair konkret olaraq əruzu 
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rədd edib, hecanı qəbul edir. Aşağıda verdiyimiz nümunədə 

bunu görə bilərik: 

 

“Aruz” sizin olsun, “heca” bizimdir, 

Halkın söylediği türkçe bizimdir. 

“Leyl” sizin, “şəb” sizin, “gece” bizimdir, 

Değildir bir məna üç ada möhtaç (57, 1130). 

 

Bütün bunlara baxmayaraq divan ədəbiyyatına, eləcə də 

əruza maraq heç də tam sönməmişdi. Y.K.Bayatlı (“Ox” mən-

zuməsi istisna olmaqla) M.A.Ərsoy və Ə.Haşim kimi böyük 

şairlər əruz vəznindən ustalıqla istifadə etmiş, özlərindən 

sonra gələcək nəsillərə də bir növ nümunə olmuşlar. 

XX əsr türk ədəbiyyatının bəhrələndiyi əsas 

qaynaqlardan biri də xalq ədəbiyyatı idi. Türkiyəli tədqiqatçı 

İnci Ənginün folklorun ədəbiyyatdakı mövqeyini yüksək 

qiymətləndirərək onun önəmli bir mənbə olduğunu xüsusi 

vurğulayırdı (71, 567). Deməli, hər zaman olduğu kimi bu 

dövrdə də folklora maraq azalmamış, xalq ədəbiyyatı 

ənənələri davam etdirilmişdir. Şairlər xalq dilinə ciddi meyl 

edir, heca vəznində qoşma şəklində  də yazırdılar. 

Cümhuriyyət dövrü türk ədəbiyyatına etdiyimiz bu müx-

təsər ekskursiyadan sonra bu qənaətə gələ bilərik ki, qərbin 
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təsiri altında, həmçinin divan və folklor ənənələri əsasında for-

malaşan türk ədəbiyyatında daha çox folklor və qərb ədəbiy-

yatının havası duyulmaqda idi. Beləliklə, əsrlərdən bəri, statik 

halda davam edən türk ədəbiyyatı XIX əsrin ikinci yarısından 

forma və məzmun dəyişikliyində dinamik istiqamət götürərək 

ədəbiyyat tarixinin müxtəlif mərhələlərində bir-birini əvəz 

edən ədəbi cərəyanlarla yeni dəyər, düşüncə sistemi, insan və 

dünya münasibətlərində müxtəliflik və çoxçeşidlilik  nümayiş 

etdirir. XX əsrdə, qloballaşmanın daha sürətlə getdiyi bir 

vaxtda şairlərin çoxunun yaradıcılığında ənənəvidən fərqli 

olaraq yeni poetik axtarışlar daha böyük vüsət alırdı. 

Bu dövrdə diqqəti cəlb edən xüsusiyyətlərdən biri də 

çoxsaylı mətbuat orqanlarının fəaliyyət göstərməsi idi. Əsas 

dərgi və qəzetlər bunlar idi: “Böyük Məcmua” (1919), “Mə-

şalə” (1928), “Ağac” (1936), “Ana yurd” (1933), “Adsız Məc-

mua” (1931) və s (158, 63-64). Adı çəkilən və çəkilməyən 

mətbuat səhifələrində dərc olunan türk poeziyası bu zaman 

müxtəlif istiqamətlərdə inkişaf edirdi. Poeziyanın inkişaf  

mərhələləri ilə bağlı tədqiqatçılar arasında müxtəlif fikirlər 

mövcud idi. Məsələn: Tədqiqatçı Ramazan Qorxmaz və Tarık 

Özcan cümhuriyyət dövrü türk şeirini əsasən 4 böyük 

mərhələyə ayırırdı: 
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1) 1920-1935 

2) 1935-1960 

3) 1960-1980 

4) 1980–2000 (146, 215-330). 

 

Tədqiqatçı İnci Ənginün isə Ramazan Qorxmaz və Tarık 

Özcandan fərqli olaraq bu poeziyanı 3 böyük mərhələyə 

ayırırdı:  

 

1) 1923-1940 

2) 1940-1960 

3) 1960-1980 (71, 568). 

 

Bizcə, bu bölgü tarixi xronoloji ardıcıllığı deyil, forma 

və məzmun dəyişikliyini əks etdirdiyi üçün daha düzgündür. 

Cümhuriyyət dövründə Tənzimat, Sərvət-i fünun və Mil-

li ədəbiyyatın nümayəndəsi olan şairlərin əksəriyyəti həyatda 

idilər. Bu şairlərdən Əhməd Hamid, Əli Əkrəm Bolayır, Məh-

məd Əmin Yurdaqul və başqaları bu dövrdə də yaradıcılıqla 

məşğul idilər. Gənclər də bu şairlərdən ilham alır, onların 

təsiri altında yazıb-yaradırdılar. Onlardan əsasən Əhməd Haşi-

min, Yəhya Kamal Bayatlının və Mehmed Akif Ərsoyun 

gənclər üzərində təsiri böyük idi. Yuxarıda qeyd etdiyimiz 
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kimi, təkcə əruz vəznindən istifadə etmələrinə görə deyil, 

ümumiyyətlə demək olar ki, bütün gənc şairlərin şeir 

zövqünün formalaşmasında bu şairlərin rolu var idi. 

İstanbul aşiqi Yəhya Kamalın yaradıcılığında əsas möv-

zu sevgi, qəhrəmanlıq, sonsuzluq və ölümdür. Türk ədəbiy-

yatında ən gözəl İstanbul şeirlərini o yazmışdır. O, şeirlərini 

“Kəndi göy qübbəmiz”, “Əski şeirin rüzgarıyla”, “Rübailər” 

kimi kitablarda toplamışdır. 

Dövrün digər nüfuz sahibi şairlərindən biri də Mehmed 

Akif Ərsoy idi. Onun “Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al 

sancak (97, 147)” misralarıyla başlayan cahanşümul “İstiqlal 

marşı” bu dövrün də ilk ən qiymətli şeiri sayıla bilər. 

İslamçılıq axımının əsas nümayəndəsi olan Ərsoy şeirlərində 

dini lirizim ilə diqqəti cəlb edir. “Küfə”, “Çanaqqala 

şəhidlərinə” və s. şeirləri ilə milyonların sevimlisinə çevrilən 

şair, xütbələri ilə də müharibə və müharibədən sonrakı illərdə 

xalqına çox ciddi xidmət etmişdir. Şair, bir neçəsi istisna 

olmaqla, bütün şeirlərini “Safahat” adı altında toplamışdı. 

“Safahat”a daxil etmədiyi şeirlərdən biri yuxarıda adını 

çəkdiyimiz “İstiqlal marşı”dı. O, bu şeirini “Safahat”a daxil 

etməməsinin səbəbini belə izah edir ki, bu şeir artıq onun 

deyil, yalnız millətinindi (57, 159). 

Mehmed Akif Ərsoy və əsas tədqiqat obyektimiz olan 
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Nəcib Fazil Qısakürəyin poeziyası arasında bir çox 

səsləşmələr vardır ki, bunlardan biri də qərbə münasibətlə 

bağlıdır. M.Akifin fikrincə, Babaililəri basmaq və adam 

asmaqla inqilab olmaz. Yenilik ancaq mədrəsələr, məktəblər, 

universitetlər açmaqla, elmə və təhsilə yiyələnməklə olur. 

Şərq ruhuna sadiq qalan şair bu mütərəqqi ideyalarını Asimin 

simasında gəncliyə tövsiyə edir: 

 

Gezmeyin ortada oğlum, sokulun bir sapaya, 

Varsa imkanı, yarın avdet edin Avrupa’ya (78, 170 ). 

 

Böyük şairin fikrincə, xalqın inkişafı üçün Asimlərin 

Avropa elminə və texnologiyasına sahib olması çox önəmlidir. 

Çünki elmin və texnologiyanın milliyyəti yoxdur: 

 

Alınız ilmini Garb’in, alınız sanatını, 

Veriniz, hem de mesainize son süratini. 

Çünki kabil değil, artık yaşamak, bunlarsız; 

Çünki milliyyeti yok sanatın, ilmin yalnız.  (78, 170) 

 

M.Akif öz qərb düşüncələrini mərifət və fəzilət deyə iki 

yerə ayırır. Mərifət qərbin elmi, sənəti, təhsili və 

texnologiyası, fəzilət isə türkün mənəvi dəyərləri, inanc 
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sistemidir. Bu baxımdan Ərsoyla Qısakürəyin mövqeyi üst-

üstə düşür. Onların hər ikisinin fikrinə görə, türk xalqının 

nicat yolu öz mənəvi dəyərlərinə sahib çıxması və eyni 

zamanda qərb mədəniyyətini öyrənməsiylə başlayır.   

Bu dövrün türk poeziyyasında diqqəti cəlb edən əsas isti-

qamətlərdən biri də məmləkət ədəbiyyatının yaranması idi. Bu 

cərəyanın nümayəndələri əsasən xalq ədəbiyyatından bəhrələ-

nirdilər. Əvvəllər ədəbiyyatda əsasən İstanbuldan, İstanbullu 

insanların arzu və istəklərindən, kədərlərindən bəhs edilirdisə, 

artıq indi yeni mövzular, Anadolu, bir sözlə məmləkət 

mövzusu poeziyaya gəlirdi. Onu da qeyd edək ki, bu istiqamət 

təkcə poeziyada deyil, nəsr sahəsində, xüsusən də Ömər Sey-

fəddin, Rəfiq Xalid Qaray və Rəşad Nuri Güntəkinin əsərlə-

rində daha  çox özünü doğrultmuşdur. 

Yeni tipli ədəbiyyatda məmləkət, kasıb insanlar, onların 

sevgisi, həyat tərzi, duyğu və düşüncələri  ön plana gəlirdi. Zi-

ya Göyalp və Məhməd Əmin Yurdaqulun təsiri altında yara-

dıcılığa başlayan məmləkətçi şairlər “sənət xalq üçün” 

devizinə sadiqlik nümayiş etdirir, hamının başa düşəcəyi sadə 

bir dillə yazırdılar. Heca vəznindən ustalıqla ıstifadə edən bu 

şairlərin əsərləri əsasən didaktik xarakter daşıyırdı (71, 371). 

Bu cərəyanın əsas nümayəndələri “hecanın 5 şairi” adıyla 

məşhur olan Faruk Nafız Çamlıbel, Orxan Seyfi Orxan, Enis 

http://www.elmler.net/


www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi 

EĢqanə Babayeva              N.F.Qısakürəyin yaradıcılıq yolu 

54 54 

Behiç Koryürək, Yusif  Ziya Ortac və Xalid Fəxri 

Ozansoydur.  

Cərəyanın ən güclü təmsilçisi isə F.N.Çamlıbeldi. İlk 

yaradıcılığı illərində sevgi şairi kimi gənclərin sevimlisinə 

çevrilən gənc şair, qısa müddətdən sonra öz sənət anlayışını, 

atacağı addımları müəyyənləşdirir:  

            

Başka sanat bilmeyiz, önümüzdə dururken  

Söylenmemiş bir masal gibi Anadolumuz. 

Arkadaş, biz bu yolda türküler tutturarken 

Sana uğurlar olsun, ayrılıyor yolumuz (64, 16). 

 

 Şairin “Sənət” şeiri məmləkət ədəbiyyatının yaranma-

sında bir növ təkan olur. Tədqiqatçı Necati Birinci haqlı 

olaraq bu şeirə belə münasibət bildirir: 

 “Sənət” şeiri, milli şüurun, tam bir oyanışının ifadəsidir. 

Faruk Nafiz bu şeirdə milli zövq və milli sənət anlayışını ölçü 

olaraq almışdır” (146, 223).  

Deməli, bu şeir məmləkətçi şairlər üçün simvolik 

xarakter daşıyırdı. Faruk Nafiz xəlqi bir üslubda, 

nənələrimizin laylay deyib nağıl danışdığı bir dildə yazır, özü 

də bunu açıq etiraf edirdi: 

 

http://www.elmler.net/


www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi 

         EĢqanə Babayeva              N.F.Qısakürəyin yaradıcılıq yolu 

55 55 55 55 55 55 55 

Hangi sözlerle ninem gönlünü açmışsa bana,  

Ben o sözlerle gönül vermedeyim sevgilime.  

Sözlerime ninni kadar duygulu olmak yaraşır, 

Bağlıdır çünki dilim gönlüme, gönlüm dilime (64,161) 

 

 Məmləkətçilərin əsas şeir dilinə çevrilən bu üslub şairin 

bütün poeziyasında hiss olunur. O, “Xan divarları” (Karvansa-

ray divarları), “Həyəcan və Sükut”, “Axar su”, “Çoban Çeş-

məsi” və s. kimi kitabların müəllifi idi. 

  Məmləkətçi şairlərdən Enis Behiç Koryürək də, digər 

“Beş hecaçı”lar kimi ədəbiyyat aləminə əruzla qədəm qoy-

muşdur. İlk şeirlərini Tofiq Fikrətin, Cənab Şəhabəddinin 

təsiri ilə yazan şair, sonralar heca vəzninə meyl etmişdir. 

Aşağıda verdiyimiz nümunə Enis Behiç Koryürəyin qələminə 

məxsusdur: 

 

Biz kimleriz? Biz Altaydan gelen erleriz, 

“Çamlıbel”de uğuldarız, coşar, gürleriz. 

Biz böyle bir milletiz ki, ezelden beri 

Hak yolunda yalın kılınc hep seferberiz (57, 1133) 

 

  Əsasən milli qəhrəmanlıq ruhunda şeirlər yazan Enis 

Behiç poeziya aləminə milli həyəcanla girərək, heca vəznində 
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çox gözəl şeirlər yazmışdır. Onu da qeyd edək ki, vətənpərvər-

lik mövzusuna tez-tez müraicət edən şair ömrünün son 

illərində mistikaya meyl etmiş, axırıncı şeirlərini yenə də əruz 

vəznində yazmışdır. O şeirlərini “Miras”, “Varidat-ı 

Süleyman”, “Günəşin ölümü” adlı kitablarında toplamışdır. 

Beş məşhur hecaçılardan başqa, bu istiqamətə meyl edən 

şairlərdən biri də Kəmaləddin Kami Kamudur. Əsasən 

“Böyük Məcmua”, “Dərgah”, “Oluş”, “Varlıq” kimi 

jurnallarda çıxış edən şairin poeziyasında hakim mövzu vətən 

sevgisi və qürbət duyğusudur. 

 

Gurbet o kadar acı 

Ki, ne varsa içimde. 

Hepsi bana yabancı 

Hepsi başka biçimde. 

 

Ne arzum, ne emelim, 

Yaralanmış bir elim. 

Ben  gurbette değilim,  

Gurbet benim içimde (169, 56).  

 

deyən şair ədəbiyyat tarixində haqlı olaraq “Qürbət 

Şairi” kimi tanınır. Əhməd  Qüdsi Tecər, Zəki Ömər Dəfnə, 
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Haluk Nihad Pepeyi kimi şairlərin yaradıcılığında da 

məmləkət mövzusu sanballı yer tutur. 

Poeziyada diqqəti cəlb edən istiqamətlərdən biri də “öz 

şeir” istiqamətidir. Məmləkətçilərdən fərqli olaraq, bu cərəya-

nın nümayəndələri şeirdə, şeirdən başqa qayə güdmürdülər. 

Onların əsas şüarı “sənət sənət üçün” idi. Əsasən C.Qüdrət, 

V.M.Qocatürk, Y.N.Nayır, M.Lütfi, Ə.Siyavuşgil və Z.O.Sə-

badan ibarət “7 məşaləçilər” adıyla tanınan  bu cərəyanın 

nümayəndələri “7 məşalə” dərgisi ətrafında toplanmışdılar. 

Ə.Haşimin şeirlərini nümunə alan bu gənc şairlərin şeirlərində 

“Sərvət-i fünun” və “Fəcr-i ati” ədəbiyyatının təsiri 

duyulurdu. Onlar həmin jurnalın müqəddiməsində öz 

məqsədlərini belə izah edirdilər: 

 “Yazılarımızda nə dünənin donmuş hisslərini, nə də 

ənənəvi rəngsiz, darıxdırıcı Ayşə, Fatma tərənnümünü 

görəcəksiniz. Biz hər şeydən öncə duyğularımızı başqalarının 

mənəvi yardımına ehtiyac duymadan ifadə etməyə 

çalışacağıq” (71, 589). 

 Deməli, onların fikrincə əsl şeir yalnız saf duyğuların 

ifadə olunduğu, səmimi və yenilikdolu şeirdir. Bir sözlə bu 

şairlər şeirin hər hansı bir ideologiyaya xidmət etməsini 

istəmirdilər.  

Şair N.F.Qısakürək əvvəllər öz şeirə meyl etsə də, bu 
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axımların heç birisinə qatılmamışdır. Prof. O.Okay N.Fazilin 

yaradıcılığını digər şeir cərəyanları ilə müqayisə edərək bu 

qənaətə gəlir:  

“Bu yeni səs, sosial-ideoloji mahiyətli şeirə verilən bir 

reaksiya təsiri bağışlayır. Xarici aləmə baxan gözlər N.Fazilin 

poeziyasında insanın daxili aləminə çəkilir, bu zaman yeni və 

orijinal təsir yaradan psixoloji bir dərinlik özünü biruzə verir. 

Mistik, metafizik təmayüllər, tənhalıq, vahimələr, sayıqlama-

larla özünü göstərən faciəvi xarakter Y.Kamal və Ə.Haşimin 

saf şeirindən onu uzaqlaşdırır”(194). 

Doğrudan da N.Fazilin əsərləri ideya-məzmun baxımdan 

tamamilə fərqlənir. Onu bu istiqamətlərdən ayıran əsas nüans 

isə, şairin sənət anlayışıdır. Dövrünün və mühitinin 

şairlərindən fərqli olaraq N.Fazilə görə sənət nə sənət üçün, nə 

də xalq üçündür. Sənət yalnız Onu, mütləq həqiqəti aramaq 

üçündür.  Bu fikirlər aşağıdakı şeirdə də öz poetik ifadəsini 

tapır: 

 

Anladım işi, sanat Allahı aramakmış;  

Marifet bu, gerisi yalnız çelik çomakmış (117, 64). 

 

Bu sətirlər bir daha şeirin “Allahı sirr və gözəllik 

yolunda aramaq üçün”  bir vasitə olduğunu təsdiq edir. 
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Onu da qeyd edək ki, N.Fazilin yetişdiyi, müxtəlif təsir 

altında qaldığı illər 1923-40-cı illər olduğu üçün biz əsasən bu 

illərin qaynar ədəbi mühitindən bəhs etdik. 1940-cı ildən sonra 

da poeziyada Orxan Vəli Qanıqın başçılığı ilə qəribçilik, II 

yenilər, hisarcılar kimi ədəbi istiqamətlər fəaliyyət göstərmiş-

dir. Amma bu mərhələ Nəcib Fazilin yaradıcılığının kamillik 

dövrünə təsadüf edirdi. Elə buna görə də N.Fazil  öz cığırına 

sığmayan müstəqil sənətkar kimi fəaliyyət göstərmiş, bu cərə-

yanların heç birinə qoşulmamışdır.   

 

 

 

 

 

 

II FƏSĠL 

 

NƏCĠB FAZĠL QISAKÜRƏYĠN  

POEZĠYASI 

 

2.1. Nəcib Fazil  poeziyasının ideya-bədii  

xüsusiyyətləri 
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Yaradıcılığa gözəl lirik şeirlərlə başlayan Nəcib Fazil 

Qısakürək ədəbiyyatın müxtəlif sahələrində çox dəyərli əsərlər 

yaratmasına baxmayaraq, türk ədəbiyyatında əsasən böyük bir 

şair kimi tanınmışdır. Heç təsadüfi deyil ki, “Qaldırımlar 

şairi”, ustad, üstün sənətkar, “Çilə”nin şairi və “Sultanuş-

şüəra” adları ona məhz şairliyinə görə verilmişdir. Hətta, 

1943-cü illərdə poeziyasına bir az ara verdikdə, təəssüfdolu 

baxışlarla “sabiq şair”, “sənətini heyf elədi (117, 520)” sözləri 

də şairliyinə görə deyilmişdi.  

İlk şeir kitabı “Örümcək ağı”nı (Hörümçək toru) 1925-ci 

ildə nəşr etdirən şair, bir-birinin ardınca “Qaldırımlar” 

(Səkilər) (1928), “Bən ve ötəsi” (1932), “Sonsuzluq Karvanı” 

(1955), “Çilə” (1962), “Şeirlərim” (1969) və “Əssəlam” 

(1973) adlı kitablarını çap etdirmişdir. Sonralar şair, 

(“Əssəlam” şeir kitabı istisna olmaqla) bəyənmədiyi şeirləri 

bir kənara qoyaraq “mal sahibi mənəmsə, bunları istəmədiyim 

bilinsin (117, 9)” deyib sevdiyi şeirləri “Çilə” şeir kitabında 

toplamışdır (1974). 

Nəcib Fazilin yaradıcılıq yolunu:  

1) ilk gənclik dövrü (1925-1934) 

 2) kamillik dövrü (1935-1974) 

3) son dövr yaradıcılığı (1975-1983) 

- deyə 3 mərhələyə ayırsaq, şairin lirikasının əsasən ilk iki 
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mərhələni əhatə etdiyinin şahidi olarıq. Onu da qeyd edək ki, 

ustad ömrünün sonuna qədər çox az da olsa, yeni şeir 

nümunələri yazmış, böyük bir həssaslıqla əvvəlki şeirləri 

üzərində redaktə işləri aparmışdır. 

Zəngin yaradıcılıq irsinə malik olan Nəcib Fazil, lirik bir 

şair idi. Əbdülhaq Hamiddən sonra fəlsəfi fikrə yeni məna qa-

zandıraraq onu özəl şeir aləminə gətirən (89, 11) şairin şeirləri 

əhatə dairəsinə görə olduqca genişdir. Ədalət naminə etiraf 

etməliyik ki, Həsən Çəbi, Əhməd Qabaqlı, Orxan Okay, Səzai 

Qaraqoç, Bəkir Oğuzbaşaran və  Mustafa Miyasoğlu kimi gör-

kəmli alimlər onun lirikasını ideya-məzmun baxımdan geniş 

təhlil etmiş, dəyərli fikirlər söyləmişlər. Bu tədqiqatçılardan 

Səzai Qaraqoçun “Nəcib Fazilin şeiri” adlı üç məqaləsi (102, 

55-90), Həsən Çəbinin “Bütün yönləriylə Nəcib Fazil 

Qısakürəyin şeiri” adlı doktorluq dissertasiyası (65) xüsusi 

əhəmiyyət kəsb edir. Onu da qeyd edək ki, bu tədqiqatçılar 

şairin sənətinin mövzu dairəsini küll halında deyil, məqsəddən 

asılı olaraq bir neçə tərəfini izah etmişlər. 

Fikrimizcə, Nəcib Fazilin şeirlərini ideya-məzmun 

baxımından aşağıdakı qruplara ayıraraq təhlilə cəlb etmək 

daha məqsədəuyğundur: 

 

1)  İctimai-siyasi xarakterli şeirlər 
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2) Məhəbbət lirikası 

3) Fəlsəfi lirika 

 

1. Ġctimai-siyasi xarakterli Ģeirlər. Yaradıcılığa gözəl 

lirik şeirlərlə başlayan N.Fazil poeziyasının əsas hissəsini 

ictimai-siyasi xarakterli şeirlər təşkil edir. O, bu əsərlərini, 

oxuculara, əsasən “Çilə” (Əzab) kitabında “Dava və 

cəmiyyət” başlığı altında təqdim etmişdir. Digər ictimai-siyasi 

şeirləri əhatə edən “Öfkə və hiciv” (1988) (Qəzəb və həcv) 

kitabı isə şairin vaxtilə müxtəlif məcmuələrə verdiyi şeirlərin 

toplusudur. Onu da qeyd edək ki,  “Ozan” və ya “Ozanbaşı” 

təxəllüsləri ilə yazılmış bu şeirlər şairin vəfatından sonra çap 

olunmuşdur. 

İstanbul kimi qaynar mühitdə yaşamış kəskin etirazlarına 

görə dəfələrlə həbsə məruz qalmış, N.Fazilin şair könlü 

cəmiyyətdə baş vermiş hadisələrə biganə qala bilməzdi. Bu 

dövrdə istiqlal uğrunda savaşlar, yeni cümhuriyyətin qurul-

ması, Osmanlı imperiyasının çökməsi kimi ictimai-siyasi 

əhəmiyyətli hadisələr baş verirdi. Bir sözlə, Türkiyənin bu 

dövrü qaynar qazanı xatırladırdı. Şübhəsiz, N.Fazil bütün 

bunlara biganə qala bilməzdi. N.A.Dobrolyubov yazırdı ki, 

“Həqiqi xalq şairi olmaq üçün xalqın ruhunu duymaq 

lazımdır. Onun həyatını yaşamaq, onunla birlikdə nəfəs 
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almaq, onun bütün sadə hisslərini başa düşmək lazımdır” 

(187, 236). Nəcibin siyasi lirikasında biz, məhz xalqın ruhunu 

yaxından duyan bir vətəndaş şairlə rastlaşırıq. Onun lirik 

qəhrəmanı xalqının qarşısında tarixi məsuliyyətini dərk edən 

milli düşüncəli bir insandır. O, bəzən şeirlərində xalqın 

qəhrəmanlıq simvollarına müraciət edir. Bu şeirlərdən 

“Qırata”, “Kıbrıs”  şeirləri xüsusilə maraq doğurur. 

 

Resimde kalma, Kırat! 

Yık çerçeveni, kır, at! 

Bul o kayıp  ruhu ki, 

Ölçemez hiçbir karat  

Ya olmak var, ya ölmek 

Gerisi boş nakarat (131, 26)!   

 

– deyən şair bu sətirlərdə əfsanəvi “ab-ı həyat” içmiş, ölməz, 

Qıratdan bəhs edir. Qeyd edək ki, N.Fazil türklüyün 

atributuna çevrilən ata dərin rəğbət bəsləyirdi. O, ata olan 

sevgisini “Ata simfoniya” əsərində əbədiləşdirmişdir (109). 

Yuxarıda verdiyimiz şeir nümunəsində isə sənətkar türkün 

sadiq dostu olan atın, təkcə xatirələrdə, rəsmlərdə qalmasını 

böyük bir acıyla qələmə alaraq, sən “buludlarla şahə qalxmış, 

Fatehin yadigarı olan Qırat”san (117, 167), bütün çərçivələri 
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qırmalı məhv etməli, itirilmiş ruhuna sahib çıxmalısan, deyir. 

Beləcə şair, xalqın mərdlik simvoluna müraciət edərək, milləti 

öz içindən silkinib ayağa qalxmağa, fəlakətlərin girdabından 

çıxmaq üçün özündə güc-qüvvət tapmağa, adına, şöhrətinə, 

əcdadına layiq olmağa çağırır. 

Şair “Halımız” şeirində isə dövrün ictimai-siyasi hadisə-

lərinə nəzər salaraq, cəmiyyətin durumunu belə ifadə edir: 

 

Nedir Allahım, nedir, bu diyarın şu hali, 

Bezginlikten ruhunu kaybetmiş bir ahali. 

Ve bir mecnun idare, tam da hastahanelik… 

Öyle davranışlar ki, destanlık, efsanelik…  

 

Ne bilgi, ne düşünce, ne gelenek ne nizam 

Anladıkları tek şey zam ve zam üstüne zam… 

Hepsinden baskın şu: particilik gayreti 

Kahramanları sahte, dünyaları iğreti… 

 

Mehmetciğin sırtından bir birini gammazlar; 

Kıprıs’a köprü kurar, hükumet kuramazlar (131, 45-

46) 

  

Gördüyümüz kimi, şeir boyunca N.Fazil xalqın 
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acınacaqlı vəziyyətini təsvir edərək çətinlik, sıxıntı içində 

çırpınan insanların öz qəliblərindən çıxaraq yaddaşsızlaşdığını 

vurğulayır. Şairin fikrincə, cəmiyyəti bu vəziyyətə salan 

səbəblərdən biri çoxpartiyalılıqdır. Hər şeydən əlini üzən 

N.Fazil, şeirini  

 

Allah Türke acısın yalnız bunu dilerim! (131, 46) 

 

misralarıyla bitirir.    

O, 1979-cu ildə yazdığı “Günümüzə qəsidə” adlı 

şeirində də eyni mövzuya toxunur. Şeirdə dövrün mənzərəsinə 

böyük zaman prizmasından baxış öz poetik əksini tapır: 

 

Bin yıllık koca devlet, 

Açıkta bir cenaze. 

İktidar vurdum, duymaz. 

Muhalefet geveze (131, 53). 

 

Şair, misralar boyunca ictimai həyatın ümumi 

mənzərəsini yaradarkən oxucuda, əsasən xalqın həyat 

şəraitinin ağırlığı, ölkədə işsizliyin baş alıb getməsi, insanların 

kütləşərək öz haqlarını tələb edə bilməmələri haqqında fikirlər 

formalaşdırır. Bir növ ictimai eyiblərə güzgü tutur. Xalqını 
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sevən, onun gələcəyini düşünən Qısakürək, bu şeirini də 

əllərini göyə tutaraq,  

 

Bize Allah acısın (131, 55)! 

 

misraları ilə bitirir. O, cəmiyyətin eybəcərliklərini və dövrün 

acı mənzərəsini “Of aman”, “Meydan”, “Görəm” və s. kimi 

şeirlərində də böyük ustalıqla əks etdirir. Onu da  qeyd edək 

ki, o bu mövzulara yazı manerasına uyğun olaraq, hər dəfə 

fərqli aspektlərdən yanaşdığı üçün hər şeir öz orijinallığı ilə 

fərqlənir. 

N.Fazil “Mənzərə” adlı digər siyasi şeirində insanları bu 

vəziyyətə salan səbəblərdən birinin iqtisadi böhran olduğunu 

göstərir. Türk milləti bütün bunların içində boğulur. Şair 

aşağıdakı sətirlərdə insanlığın vəziyyətini belə təsvir edir: 

 

Ölsen, kefen pahalı 

Bilməm kaça patiska
1
?  

Yaşasam, kaça pişer, 

Bir tencere
2
 kapuska

3
 (131, 60) 

 

                                                 
1 Pambıq parça, kətan 
2 Qazança 
3 Kələmdən hazırlanmış yemək növü 
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 Maddi çətinliklər, işsizlik, inflyasiya insanları 

acınacaqlı duruma salır. Bir tərəfdən də miqrasiya… Vəziyyət 

daha da çətinləşir. Amma dərd bununla bitmir. 

 

 

Dert ne lokma, ne hırka. 

Bizde en büyük cahil, 

Okur yazar tabaka (131, 61). 

 

Bu dəfə şair, ən böyük bəlalardan birinin - türk dilinin öz 

kökündən qoparılaraq eybəcərləşdirildiyini vurğulayır, bu 

problemi poetik dillə ifadə edir: 

 

Şu dil belası nedir? 

Vakvaka ve laklaka 

Aramızda ne kaldı 

Kargalarla farika
4
 (131, 62) 

 

Xatırladaq ki, XX əsrin 20-ci illərində türk dilinin leksik 

tərkibini alınma sözlərdən, xüsusilə, ərəb-fars söz və 

ifadələrindən, izafət birləşmələrindən təmizləmək uğrunda, 

“özləşmə” hərəkatı başlamışdır (20, 237). Bunun nəticəsində 

                                                 
4
 Fərqlilik 
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dilə bəzi “uyduruqçu kəlimələr” (N.Fazıl) də girmişdir. Dilin 

leksik tərkibinin yad ünsürlərdən əsaslı surətdə təmizləndiyini 

yüksək qiymətləndirən görkəmli alim F.Zeynalov bu haqda 

tənqidi fikirlərini də verir:  

“Belə hərəkət etmə bir neçə cəhətdən özünü doğrultmur. 

Əvvəlan, demək olar ki, hər gün “yaradılan” bu sözlərin 

əksəriyyəti “qondarma” (Doğan Aksan “Tartışılan 

sözcüklər”), həm də miqdarca çox olduğu üçün xalq 

tərəfindən həzm edilə bilmir. Beləliklə, geniş xalq kütləsi ilə 

radio, televiziya, müxtəlif mətbuat orqanları arasında bir növ 

sədd çəkilir. Bundan əlavə, klassik ədəbiyyatın dili ilə müasir 

dil arasında yavaş-yavaş əlaqə pozulur, klassik irsi artıq 

lüğətlə oxumaq zərurəti ortaya çıxır (51, 124-125).  

Qısakürək də, “Ədəbiyyat məhkəmələri” adlı əsərində 

bu məsələyə belə münasibət göstərir:  

“Kömür, torpak altında almas olana qədər illər boyunca 

bişir. Dildəki kəlimələr də belədir… Millətin dilində illər uzu-

nu bişməlidir ki, qəlblə dodaq arasındakı almas düzülmüş na-

qili vücuda gətirə bilsin… Sonradan və zorla bu naqilə düzü-

ləcək hər maddə, o millətin ruh və idrak təməlinə edilmiş ən 

qorxunc sui-qəsddir. Belə bir lisanın da adı türkcə deyil, uydu-

ruqçadır” (118, 243)… 

Verdiyimiz sitatdan bəlli olur ki, şair belə bir dili 
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“uydurma” adlandırır. Daha sonra yazır ki, hər millətin dili, 

təkcə ziyalıların, üst təbəqənin deyil, eyni zamanda yazı-

pozusu olmayan baqqalın, dilənçinin, fəhlənin, qoca nənələrin, 

körpələrin, ən ucqar kəndlilərin, bir sözlə, geniş xalq 

kütləsinin dilidir. Bütün bu insanların bilmədiyi hər hansı bir 

söz türkcə ola bilməz. Belə bir hərəkat isə bir millətin ruh 

naxışlarını silmək, onu mənasızlaşdırmaq və ona xəyanət 

etmək deməkdir (118, 243). Elə buna görə də, o yuxarıdakı 

şeir parçasında bu məsələyə toxunaraq, kəskin etirazını 

bildirir. Cəmiyyət elə bir vəziyyətdədir ki, “elm kölə” (131, 

50), “professorlar isə kitab yüklü mərkəbə” (131, 50) 

bənzəyirlər. Türkün bu vəziyyətinə sevinənlər isə Avropa və 

Rusiyadır. Dövlət günü-gündən uçuruma doğru gedir. Şair göz 

yaşı tökmək istəyir, amma göz qalıb ki, göz yaşı da töksün?! 

Bütün bunlara baxmayaraq, onun şair qəlbi, hələ ümidini 

itirməyib, siyasi liderlərin xalqı ağ günə çıxaracağı günü 

həsrətlə gözləyir. O, Cümhuriyyət Xalq partiyası, Ədalət 

partiyası kimi bir sıra partiyalara və vəzifə sahiblərinə böyük 

ümid bəsləyir. Çox keçmədən bu ümidlərinin də puç olduğunu 

anlayır: 

 

Ya baş derdi konuşun, yahut hiç toplanmayın. 

Kurultay kapısında tokaları neyleyim?  
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   Bahsetme, sayın bayım, beş yıllık planlardan 

İki ucu kavuşmaz yakaları neyleyim? (131, 9)   

 

 Beləcə böyük bir təəssüf hissi ilə o, bütün günü felin 

gələcək zamanını bildirən “-caq, -cək” şəkilçilərindən istifadə 

edərək, xalqın rifahından, 5 illik planlarından danışan bu 

insanlardan xalqa xeyir gəlməyəcəyini açıqca bildirir. Bu 

siyasi liderləri yalnız seçkiqabağı səsvermələr (oy) 

maraqlandırır. Şair “Oy” adlı şeirində bu insanların iç üzünü 

açıb göstərir.  

 

Oy anam, oy anam, oy,  

Başka dert yok, oy! 

Halkı önce teslim al, 

Sonra cigerini oy! 

 

Vicdanlar iç ceptedir. 

Yeter ki, milyonu koy 

Bas parayı, bas getsin, 

Cebe el atmadan soy! (131, 56) 

 

Qısakürək, şeirdə əvvəlcə özünü vətənpərvər kimi tanı-

dan, səsvermədən sonra isə bütün maskalarını ataraq, əsl 
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simasını göstərən bu başçılara nifrətini gizlətmir, onlara qarşı 

od püskürür, kəskin şəkildə tənqid edərək, hətta hədələməkdən 

də çəkinmir. 

 

Ozanım, korksunlar susan milletten 

Bu sükut nə aha, nə zara bənzər!.. (131, 40) 

 

 Bəzi şeirlərində isə daha da irəli gedərək bu siyasi 

liderlərin adlarını da açıqca bildirir, onları tənqid atəşinə tutur. 

(İ.İönü, A.Menderes və b.)    

N.Fazilin “Evim” adlı şeirində, digər siyasi şeirlərdən 

fərqli olaraq gur pafos və ritorika deyil, konkret həyat səhnə-

ləri, bunların doğurduğu acı nəticələr şairin humanist dünya-

görüşünün işığında öz əksini tapır. 6 bənddən ibarət olan şeir, 

evə xitabla başlayır. 

 

Ahşap ev; camlarından kızıl biberler sarkan! 

Arsız gökdelenlerle çevrilmiş, önün, arkan (117, 

333). 

   

Elə ilk sətirlərdən şairin nə demək istədiyini anlayırıq. 

Şeirdə simvolik şəkildə verilmiş göydələn qərbləşmə hərəka-

tına bir işarədir. Türkiyədə baş verən qərbləşmə, yavaş-yavaş 
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türk oğlunun canına-qanına hopmaqdadır. Tədqiqatçı Bəkir 

Oğuzbaşaranın qeyd etdiyi kimi, etiraf eləməliyik ki, qərbdən 

aldıqlarımızı öz həyatımıza uyğunlaşdıra bilmir, ona milli 

üslub verə bilmirik (161, 249). Doğrudan da, milli-mənəvi də-

yərlərimizi itirməyə başlayırıq. Bunun başlıca səbəbi isə özün-

də şərq-qərb müsahibəsi apara bilməyən gənclər yetişdirə 

bilməməyimizdir. Evlərimiz - o isti ocağımız, milli mənəvi 

dəyərlərimiz arsız göydələnlərin əhatəsində boğulur. O, bu 

taxta evi lazımsız bir əşya kimi “çırılçıplaq ortaya atılmış 

sahibsiz, kəfənsiz bir cənazə”yə (117, 333) bənzədir. 

Dünyamızın sarsılmağı şairi hüzünləndirir. Xatirələr onu bir 

qədər keçmişə aparır. Bu duyğu aşağıdakı parçada öz poetik 

ifadəsini tapır: 

 

Eskiden ne güzeldin, köşktün, yalıydın! 

Madden kaç para eder, sen bir remz olmalıydın. 

Bir köşende anneannem, dalgın Kuran okurdu; 

Ve karşısında annem, sessiz, gergef dokurdu 

 

                              *** 

Komşuya hatır soran, sıra sıra terlikler, 

Ölçülü uzaklıkta, yakın beraberlikler… 

Seni yeyip-bitiren, kırk katlı ejder oldu; 
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Komşuluk, mana ve ruh ne varsa heder oldu (117, 

333). 

 

Beləcə şair, sətirlər boyunca köhnə xatirələri bir-bir yada 

salır. O günlərin həsrətini çəkir. Bu ev, onun üçün adi, maddi 

dəyəri olan taxta malikanə deyil. Oğuzbaşaranın ifadəsiylə 

desək, əşyadan, məkandan “fazla bir şey”dir, bir ruhdur (161, 

254). Şərq və qərbin müqayisəsi bu evin planında verilmişdir. 

Şair, milli-mənəvi dəyərlərimizin simvolu kimi verdiyi evə 

sahib çıxaraq, ona “evim” deyə müraciət edir, bütün mənəvi 

dəyərlərimizi - inancımızı, qonşuluq, yaxınlıq, bərabərlik bağ-

larını bir-birindən qoparan maddiyatın, sətiraltı anlamına görə 

qərbləşmənin rəmzi kimi verdiyi “apartmanlara”, “göydələn-

lərə”, “qırx mərtəbəli əjdahalara” qarşı çıxır. O, şeirin 

sonunda, sanki vətənin simvolu kimi təqdim etdiyi evinə yas 

tutaraq, ağı deyir; 

 

Evim, evim, vah evim, gönül bucağı evim, 

Tadım, rengim, işığım, anne kucağı evim (117, 333) 

    

Şair bu bədbin misralarla “vətənim, zavallı tapdanmış, 

ayaqlar altında qalmış vətənim” deyib sanki sızıldayır. O, 

“Aman” şeirində də bu fikirlərini davam etdirir, türkün evinin 
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xarabazara döndüyünü təsvir edərək, taxtaları çürümüş, sar-

sılmış, ayaq üstə güclə dayanan dəyərlərimizi xarakterizə edir. 

Qısakürək, yeni yaranmış bu türk gəncliyini, “apartman 

nəsilləri” anlaya bilmir. Bu nəsil ən yüksək zirvələri fəth edim 

deyərkən, yerə yuvarlanmış, nə qərbli, nə də şərqli olmayan 

kosmopolit bir nəsilə çevrilmişdir. Şair, böyük bir acıyla 

onları belə təsvir edir. 

 

Bu nesil, hazin ağaçtı, bütün ufkumu tutmuş 

Kötü iffet, dalları taklit, meyvesi fuhuş (117, 403)  

 

Verdiyimiz şeir parçasında şair, bədii təsvir vasitələ-

rindən istifadə edərək yeni yaranmış bu nəsli bütün üfüqü tut-

muş bir ağaca bənzədir. Elə bir ağaca ki, bu ağacın budaqları 

təqlid, meyvəsi əxlaqsızlıqdır. “Dastan” şeirində isə şair, cə-

miyyətin bu gedişatına qarşı çıxaraq hayqırır: 

 

Durun kalabalıklar, bu cadde çıkmaz sokak! 

Haykırsam, kollarımı makas gibi açarak: 

Durun durun, bir dünya iniyor tepemizden, 

Çatırdılar geliyor karanlık kubbemizden (138, 

194). 
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İnsanlığın, türklüyün məhv olması onu dəhşətə gətirir. 

Faciə bundadır ki, o özü-özünü məhvə məhkum edir. “Bu 

yurda her bela içinden gelir (138, 231)” deyən şair, bu müdrik 

kəlamı xatırladan misrasında insanın özünün-özünə etdiyi 

pisliyi bir başqasının edə bilməyəcəyi fikrini vurğulayır. Be-

ləcə, “qərbləşirəm” deyə moda arxasınca qaçaraq, avropalılaş-

mağı əlcək geyinib  şərab içməkdə görən bu nəsil, hər gün öz 

kimliyindən uzaqlaşır. Şair, bu cəmiyyətin içində tənhalaşır, 

yalqız qalaraq, “dışımda bir dünya var, zıp zıp küçülen (117, 

403)” deyir. Beləcə, şair qərbləşmənin, təqlid belə edə 

bilmədiyimiz yabançı ideyaların köləsi halına gəldiyimizi 

açıqca göstərərək (65, 280), gözlərimiz önündə acınacaqlı bir 

mənzərə yaradaraq, bunun  insanların öz əsəri olduğunu vur-

ğulayır. Belə insanlara dərin kin bəsləyən şair, “Hücum və 

polemik” əsərində yazır: 

“İyrənirəm! Dil ilə qəlblər arasındakı məsafədən, hər ax-

şam başına yorğanı çəkən kimi yatan, nəfs haqq-hesabı çək-

məyən siyasətçidən, təcridxana və iman zindanı halına 

gətirdikləri məscidlərə duyğusuzca girib-çıxan marka 

müsəlmanlardan… Ağlaya bilməyən, anlaya bilməyən, 

yumruğunu sıxa bilməyən insanlardan iyrənirəm!.. (121, 4)” 

Yuxarıda verdiymiz sitatdan aydın olur ki, sənətkar öz 

milli-mənəvi kökündən qopmuş kosmopolit insanlara dərin nif-
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rət bəsləyir. O, “Ey insan sığdığın çizgiden utan (117, 425)”, 

deyərək, bu fikirlərini bir qədər də poetikləşdirir. Bu baxımdan 

şairin “Utansın” şeiri xüsusi maraq doğurur: 

 

Tohum saç, bitmezse toprak utansın! 

Hedefe vurmayan mızrak utansın! 

Ustada kalırsa bir öksüz yapı 

Onu sürdürmeyen çırak utansın (117, 413)! 

 

- deyən şair, insanı özünə qayıtmağa səsləyir. 

Milli ruhdan məhrum edilmiş cəmiyyətdə baş verənlər 

N.Fazilin incə şair qəlbini çuğlamaqdadır.  Özünü cəmiyyətin 

bətnində “doğum sancısı” hesab edən (117, 403) sənətkar in-

sanı işıqlı yola aparan yollardan birinin də maariflənmək oldu-

ğunu qeyd edir. Tariximiz saxtalaşdırılır, qəlbimizdən iman 

hissi  çıxarılır, gənclik yaddaşsızlaşmağa başlayır. Bunun 

səbəbkarı savadsızlıqdır. N.Fazil türkün tarixini saxtalaş-

dıranlara qarşı üsyan qaldırır: 

 

Tarihimi, kefenlik bir bez gibi dürdüler, 

Beni, dirilmesi yok ölümle öldürdüler (131, 81)  

 

Və ya; 
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Yeter senden çekdiğim ey tersi dönmüş ahmak, 

Bir saman kağıdından, işin kopya almak (117, 404) 

 

Və ya; 

 

İnanmıyorum bana öğretilen tarihe (117, 403). 

 

Verdiyimiz nümunələrdən sənətkarın nə demək istədiyi 

tamamilə aydındır. O, xalqa öz tarixi keçmişini zorla 

unutduran siyasi rejimlərə, onların “manqurtlaşma” siyasətinə 

nifrət və etirazını bildirir. Şairə görə keçmişin unudulması, 

unutdurulması elə böyük bir faciədir ki, hər doğulan körpəni 

mənəvi cəhətdən kor qoyur. Onun nəticəsində bütün əxlaqi 

dəyər və meyarlar baş-ayaq salınır. Milli və fərdi ləyaqət yox 

olub gedir, ayaqlar altında tapdanır. Ən dəhşətlisi isə 

savadsızlığın nəticəsi olan yaddaşsızlaşma, öz keçmiş adət-

ənənəsini, ibrətlərini unutmaq zaman keçdikcə bu milləti yeni 

bəlalara məruz qoyur. Bu millətin yeganə qurtuluş yolu yalnız 

və yalnız  gənclərin özünə, soykökünə qayıtmasındadır. Şair 

cəmiyyətin bütün eybəcərliklərinə baxmayaraq, bu “böyük 

qayıdışa” ümid bəsləyir.  
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Yetmez mi bunca zaman? 

Yan gelip yattıkları 

Bir nesil özlüyorum, 

Doğrultsun yatıkları (117, 431) 

 

Və ya: 

 

Büyük doğu gençliği, arslanlardan gür sesli 

Sahabi mayasından, Yüce Fatih’in nesli (131, 80). 

 

Və ya: 

 

Bir nesil bekliyoruz, 

Büyük nizama gebe, 

Nedir? O nizam nedir? 

Boyun eğmektir Rabbe (131, 52)! 

 

İlk şeir nümunəsində şair, bu yeni nəsli silkələyib ayağa 

qaldırmağa çalışır. İkinci şeir parçasında keçmişə nəzər 

salaraq, gəncliyə qəhrəmanlığın simvoluna çevrilən Fatehin 

nəvəsi olduğunu xatırladır. Sonuncu nümunədə isə, onu eyni 

zamanda dininə də sahib çıxmağa səsləyir. Tarixə qara 

yaxanlara qarşı yalnız belə mənəvi keyfiyyətlərə yiyələnmiş 
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nəsil mübarizə apara bilər. Xalqı rifaha bu nəsil 

qovuşduracaqdır. 

Tədqiqatçı Rəcəb Duymaz şairin bu səpkidə yazdığı 

şeirlərə nəzər salaraq, onun ictimai-siyasi fəaliyyəti haqqında 

çox haqlı olaraq yazır:  

“1930-80-ci illər arasındakı dövrdə, bəzən ümid işıqları 

görülsə də, bu mərhələ, fərd, ailə və cəmiyyətin bütün qu-

rumlarının tam bir dağılma, yadlaşma və milli dəyərlə-

rimizdən uzaqlaşma dövrüdür. O (Nəcib Fazil) belə bir  

vəziyyət qarşısında bu prosesdə iştirak etməmək, laqeyd 

qalmaq və ya sadəcə kənardan izləmək  davranışları sərgiləyə 

bilərdi; lakin bunlardan heç birinə tənəzzül etməyib bir şair 

həssaslığıyla cəmiyyətin gələcəyini hecalamağa çalışmışdır” 

(167, 234).  

Doğrudan da, özünün də ifadə etdiyi kimi “müqəddəs 

əmanətin” daşıyıcısı olan N.Fazil hər şeydən öncə mübariz bir 

şəxsiyyət idi. O, ictimai-siyasi xarakterli şeirlərində günün 

milli, ictimai, mənəvi gerçəkliyinin diqtə etdiyi problemlərdən 

çıxış edərək, xalqın qan və gen yaddaşını oyatmağa, onu 

hərəkətə gətirməyə çalışırdı. Elə vətənpərvərliyə çağırış ruhu, 

pafosu da bundan irəli gəlirdi. 

Onun siyasi şeirlərini nəzərdən keçirdikdə bu qənaətə 

gəlirik ki, şair əsərlərində ən aktual mövzuları dilə gətirir, eyni 
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zamanda onun həlli yollarını göstərirdi. Bir sözlə, onun bu sə-

nət inciləri  türk xalqını mübarizliyə, əyilməzliyə, milli qürura, 

insanlığa, haqq-ədalətə, bütövlüyə, birliyə, yurdun ağrı-acı-

larını duymağa səsləyirdi. Şairin əsərləri insanları ayıq-sayıq 

olmağa, öz məsuliyyətlərini dərk etməyə sövq edirdi. Bu 

şeirlərin hamısını bir haray, bir çağırış birləşdirirdi: “Üz 

üstündə çox süründün, ayağa qalx Sakarya” (117, 400)! 

Anadoluçuluğun, türkçülüyün, bir sözlə, vətənin simvolu olan 

Sakarya! Ey türk, axı, sən Allahın seçdiyi qurtulmuş millətsən 

(117, 396). N.Fazilin ictimai-siyasi şeirlərini birləşdirən nöqtə 

də elə bu idi. 

 

2. Məhəbbət lirikası - Bütün lirik şairlər kimi, Nəcib 

Fazilin yaradıcılığında da insanın ən kövrək duyğuları olan 

sevgi hissinin poetik inikası mövcuddur. Ta qədimdən bu 

günə qədər insanları yaşamağa, qurub-yaratmağa sövq edən 

sevgidir. Yerin cazibə qüvvəsini kəşf edən Nyuton, dünyanın 

qəribə bir cazibə ilə idarə edildiyini elmi şəkildə bir daha 

sübut etmişdir. Doğrudan da, kainatdakı bütün qüvvələr 

əsrarəngiz şəkildə bir-birinə bağlıdır. Elə buna görə də, bu 

duyğu, klassik dövrdən günümüzə qədər məzmun və 

formasını dəyişsə də şairlərin müraciət etdiyi ən aktual 

mövzulardan biri olaraq qalmışdır. 
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N.Fazil lirikasının müəyyən bir hissəsini təşkil edən bu 

kövrək duyğu, özünəməxsus şəkildə əks olunur. Məhəbbəti 

insanı yaşadan, onun duyğularına qanad verən və gerçəkliyin 

hər bir zərrəsində bərqərar olan əlçatmaz ülvi bir nemət kimi 

qiymətləndirən şairin “Sevgilim” şeiri bu baxımdan olduqca 

mənalıdır. 

 

Sevgilime kul oldum 

Güzelliği seçeli, 

Varlıkta yoksul oldum. 

Benliğimden geçeli  

 

Vücut ruha ağ gibi, 

Bir düğümlü bağ gibi, 

Muhabbet menba gibi, 

Kevserinden içeli (132, 5). 

 

Şair ilk qələm təcrübəsi olan bu şeir parçasında  məhəb-

bət hissinin gözəlliyi ilə yanaşı, onun odu, alovu, atəşi, əzabı 
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haqqında da aydın təsəvvür yaradır. Yunus şeirinin ruhu duyu-

lan bu parça haqqında bir sıra alimlərin fikir və mülahizələri 

mövcuddur. Belə ki, prof. dr. O.Okay əsasən “Varlıkta yoksul 

oldum / Benliğimden geçeli (132, 5)” misralarının mistikliyi 

üzərində duraraq qeyd edir ki, qərb düşüncə tərzinə görə 

mistik sözü, tamamilə təsəvvüf mənasını verə bilməz. Misti-

sizm, təkcə dini mənada deyil, ümumiyyətlə insanın özündən 

üstün hesab etdiyi bir varlıqda yox olması deməkdir. Məsələn, 

insan Tanrı xüsusunda olduğu kimi, təbiət, eləcə də sevgi 

qarşısında mistik ola bilər. Bu misralar isə təsəvvüfi deyil, 

mistikdir (163, 135). Doğrudur, bu tamamilə kamil bir şeir 

nümunəsi deyil. Amma burada xüsusən də şeirin ikinci 

bəndində vücudun ruhu bürüyən tora bənzədilməsi, aşiqin 

mənliyindən keçməsi tamamilə mistik ola bilməz. Fikrimizcə, 

bu, N.Fazilin özünün belə fərqində olmadan dilə gətirdiyi 

dini-təsəvvüfi bir duyğudur. Şairin yenə təxminən eyni illərdə 

qələmə aldığı “Dərbədər” şeirində də eyni ab-havanın hakim 

mövqe tutduğunun şahidi oluruq. Bunu aşağıdakı misralardan 

aydın görmək mümkündür: 

 

Cananımı kendimle seversem, 

Farkım olamaz hakka erenden (65, 300). 
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Yuxarıda verdiyimiz şeir nümunələrindən aydın olur ki, 

N.Fazil məhəbbəti paklığın, ülviliyin rəmzi olaraq qəbul edir. 

Bu saf duyğular onun “Yarın səsi”, “Çılğın” “Yeganə” və s. 

şeirlərində də öz əksini tapır. N.Fazil yaradıcılığının əsasən 

ilkin mərhələsini təşkil edən sevgi şeirləri bəzən dünyəvi, 

bəzən isə tamamilə dini xarakter daşıyır. Belə ki, şairin qərb 

ədəbiyyatının təsiri ilə yazdığı “Qadın bacaqları”, “Xəyal”, 

“Tütən ruh” və s. kimi şeir nümunələri tamamilə bəşəridir.  

Tədqiqatçı Əli Ehsan Qolcu öz araşdırmasında bu şeirlər 

ilə Boudlerin lirikası arasındakı səsləşmələrdən bəhs edərkən, 

xüsusən də “Qadın bacaqları” şeirinin, Boudlerin “Öylən 

sonrasının şarkısı”nın təsiri ilə yazdığını qeyd edir (145, 288).  

Doğrudan da, hər iki  nümunəni nəzərdən keçirərkən şeirlər 

arasında xeyli səsləşmələr olduğu qənaətinə gəlmək olur. Məs: 

N.Fazilin aşağıdakı misraları Boudlerin nümunə gətirdiyimiz 

sətirləri ilə müəyyən mənada üst-üstə düşür: 

 

N.Fazildə: 

 

Boynuna doladığım güzel putu görseler, 
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İnsanlar öğrenirdi neye tapacağını (113, 75) 

 

Boudlerdə: 

 

Nasıl rahip tapıyorsa putuna 

Ben de öyle sofu tapmışım sana (58, 196) 

 

Həm ideya-məzmun, həm də estetik baxımdan səsləşmə-

lərin müşahidə edildiyi misraların sayını istənilən qədər 

artırmaq mümkündür. Onu da xüsusi ilə vurğulamaq lazımdır 

ki, yuxarıda  bəhs etdiyimiz bu şeirlər onun ilk yaradıcılıq 

dövrünün məhsuludur. Şair 1920-ci illərdə qələmə aldığı bu 

şeirləri, həm məna yükü, həm də estetik baxımdan 

bəyənməyib, ““Çilə” şeir kitabından başqa heç bir şeir, mənə, 

adıma və ruhuma mal edilə bilməz (117, 11)” şəklində imtina 

etmişdir. Onu da qeyd edək ki, bu şeir nümunələrinin əksəriy-

yəti elə məcmuələrdə qalıb unudulmuşdur. 

O, yaradıcılığının ikinci mərhələsində bu kövrək 

duyğuya artıq yeni aspektdən yanaşmağa başlamışdır. Süjetli 

lirikanın hakim olduğu “Dönəməc” (Döngə) şeiri bu baxımdan 
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çox maraqlıdır;  

 

Bir gündü, hava ılık 

Ve cadde kalabalık… 

Bir kadın sapıverdi önümden dönemece; 

Yalnız bir endam gördüm, arkasından, ipince. 

Ve görmeden sevdiğim, işte bu kadın dedim, 

Çarpıldım, sendeledim. 

 

*** 

Bir gündü mevsim bayat 

Ve esnemekte hayat… 

Dönemeçten bir tabut çıktı ve üç beş adam. 

Yalnız bir ahenk sezdim, çerçevede bir endam 

Ve tabutta, incecik, o kadın var, anladım; 

Bir köşede ağladım (117, 200)… 
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Böyük bir sevgidən bəhs edən şair, bu şeirində gözləri-

mizin qarşısında bir tablo canlandırır. O, insanın əhval-ruhiy-

yəsiylə təbiət hadisələri arasında uyarlıq tapır, ustalıqla bunu 

öz personajının daxili aləmi ilə həmahəng təsvir edir. Lirik 

qəhrəman ilk baxışdan üzünü belə görmədiyi sevgiliyə bir 

könüldən min könülə aşiq olarkən, xoş bir yaz havası təsvir 

edilir. Sevgilinin vəfatı isə romantik qəhrəmanın əhval-

ruhiyyəsiylə səsləşən həyatın özünün belə əsnəməyə başladığı, 

darıxdırıcı payız gününə təsadüf edir. Döngədən çıxan tabutun 

incə ahəngindən, ordakının məhz sevdiyinin olduğunu anlayır. 

Bundan təsirlənən romantik qəhrəmanın qəlbində qasırğalar, 

tufanlar qopur, o titrəyir. Biçarə aşiq təsəllini göz yaşında 

tapır. Bu şeirdə ölüm və eşq vəhdət halında göstərilir. Lakin 

ölüm - əbədi ayrılıq eşqin gücünü daha da artıraraq, hüzün 

saçan fenomen kimi təqdim olunur. Bu şeirin 

müvəffəqiyyətinin sirri, eyni zamanda dilinin sadəliyində və 

təsvir olunan hadisənin təbiiliyndədir. 

Şairin sevgi şeirlərindən biri də “Bəklənən” adlanır. Bu 

şeirdə də, böyük sevgi hissinin poetik ifadəsi özünəməxsus 

şəkildə ifadə olunur: 

 

Ne hasta bekler sabahı, 
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Ne taze ölüyü mezar. 

Ne de şeytan bir günahı 

Seni beklediğim kadar (117, 198). 

 

İnsanların qəlbinə yol axtaran, oxucunun fikrində eşqin 

ülviyyəti və qüdrəti haqqında dərin təsəvvür yaratmağı 

bacaran N.Fazil bu şeir parçasında insanın qəlbində qəribə bir 

nisgil duyğusu oyadır. Romantik aşiq, sevgilisini elə böyük bir 

intizarla gözləyir ki, bu həsrət ölüm yatağında olan bir 

xəstənin ümidlə sabahı gözləməsindən, şeytanın böyük ciddi-

cəhdlə insanı günaha təhrik etməsindən, yenicə qazılmış bir 

məzarın təzə ölü istəməsindən daha  qüvvətlidir. Şeirin ikinci 

bəndində isə bu hisslər dəyişərək yeni məna kəsb edir:  

               

Geçti, istemem gelmeni, 

Yokluğunda buldum seni. 

Burak da  vehmimde gölgeni 

Gelme  artık, neye yarar?!.. (117, 198) 
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Şair bu misralarda o böyük həsrətdən sonra, sevgilisinin 

cismani yoxluğuyla özünə təsəlli tapır, artıq onun gəlməsini 

istəmir. Beləcə, şairin məhəbbəti fəlsəfi ülviyyət qazanır, ila-

hiliyə yönəlir. Bu eşq, bəsitdən mürəkkəbə doğru gedir. Nəcib 

Fazilin bu sətirləri bizə dahi Füzulini xatırladır: 

 

Məndə olan aşikar sənsən! 

Mən xud yoxam, ol ki, var sənsən (14, 151)! 

 

Sələflərinə sadiqlik nümayiş etdirən şair, artıq sevgilini 

cismani gözəlliyi ilə aşiqi özünə cəzb edən füsunkar bir qadın 

kimi deyil, sonsuzluğun simvolu kimi təqdim edir. Sevgili, 

Nəcib Fazil üçün nə Fərhadın, nə də Məcnunun çata bilmədiyi 

sonsuz bir üfüq, sirrinə heç kimin vaqif ola bilmədiyi bir 

fikirdir. Ən başlıcası, şairin nəzərində sevgi təkcə qadına olan 

sevgi deyil, bu eşq həm də ilahiyə olan eşqdir. İlahi eşq isə 

yalnız böyük Allahın eşqiylə alışıb-yanan aşiqi haqqa 

qovuşdura bilən bir vasitə, bir simvoldur. 

Gördüyümüz kimi, Yunus Əmrənin, Mövlanə 

Cəlaləddin Ruminin, Məhəmməd Füzulinin ənənələri Nəcib 

Fazil yaradıcılığında sevgiylə yaşadılır. Əslində klassik 
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dövrdə, sufizm ənənələrinin geniş vüsət qazandığı bir 

zamanda ilahi eşqin gözəlliyindən bəhs etmək o qədər də çətin 

deyildi. Amma XX əsrdə bir tərəfdən qloballaşmanın bütün 

cəmiyyəti çulğaladığı, digər tərəfdən Atatürk inqilablarının 

başladığı və onun prinsiplərinin həyata keçirildiyi bir 

mərhələdə sufizmə meyl edərək, ilahi eşqi dilə gətirmək o 

qədər də asan deyildi. Klassik dövrdə əlçatmaz bir günəş olan, 

XVIII əsrdə bulaq başında səhənginə su dolduran, uzun hörük-

lü Fatmaların timsalında maddiləşən sevgi, postmodernizmin 

inkişaf etdiyi XX əsrdə xeyli adiləşdi və ... bayağılaşdı. 

Fikrimizcə, modernist bir şair olan Nəcib Fazilin bu mə-

sələyə belə münasibəti sufizmin yeni mərhələdə inkişafına 

təkan oldu. 

 

3. Fəlsəfi lirika - Nəcib Fazil lirikasının əsasını fəlsəfi 

şeirlər təşkil edir. Nəcib Fazil bədii idrak baxımından varlığa, 

həyata, fəlsəfi bucaq altında yanaşmağı bacaran şair olduğu 

üçün insan ruhunun, qəlbinin ən dərin duyğularını dilə 

gətirirdi. Prof.Vəsfi Mahir Qocatürk Nəcib Fazili fransız 

ədəbiyyatının böyük şairləri Boudler və Verlane ilə müqayisə 

edərək, onun fərsəfi lirikası haqqında belə bir mülahizə 

yürüdür. 

 “Duyğu və lirizm baxımından ədəbiyyatımızda onun 
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ustadı yoxdur. Nəcibin gətirdiyi bu düşüncə tərzini nə Hamid, 

nə də Fikrət bilirdi. Doğrudur əvvəllər də ədəbiyyatımızda 

fərdi ruhun şeiri var idi, amma bu Nəcibin gətirdiyi yeni 

ürpərişdən məhrum idi” (142, 49). 

Doğurdan da şair, bu ürpərtiləri, həyəcanları özünəməx-

sus şəkildə şeirlərində əks etdirir. Nümunə əsasında baxaq: 

 

Azap, saçlarıma ak, 

Yüzüme çizgi serdi. 

Ruhumu, çırıl çıplak, 

Soyup çarmıha çekdi.  

 

Bağrım, çizgi çizgi kan, 

Beni seyretti hayran. 

Bir kadın oldu o an, 

Kendini bana verdi (137, 128). 

 

Şairin 1928-ci ildə qələmə aldığı “Əzab” şeiri istər 

poetik imkanları, istərsə də məna yükü baxımından insanı 

cəzb edir. Şair oxucunu belə bir sual qarşısında qoyur. 

Cazibədar qadına bənzədilən bu əzab duyğusundan, 

əziyyətlərimizdən bir an olsun belə qurtula bilirikmi? 

Doğrudan da, yavaş-yavaş üzümüzə düşmüş qırışlar, 
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saçlarımızdakı dənlər, hər gün keçirdiyimiz əzab 

duyğusunun bir nişanəsi deyilmi?! N.Fazil onu düşündürən 

metafizik duyğularına poetik çalar qazandırırdı. Elə bu 

baxımdan da şair, fəlsəfi lirikada yeni bir tərz ortaya 

qoydu. Tədqiqatçı Ramazan Qaplan  bu məsələyə 

münasibət göstərərək yazırdı ki, Tənzimat dövründən 

etibarən Şinasi, Ziya paşa, Əhməd Hamid kimi şairlərin 

yaradıcılığında metafizik aləmə yönəliş ənənə şəklini 

almışdır. Amma cümhuriyyət dövrü türk poeziyasının 

yenicə formalaşmağa başladığı bir mərhələdə, metafizik 

düşüncə sistemindən bəhrələnən Nəcib Fazil, modern şeirin 

bütün imkanlarından istifadə edərək, özündən əvvəlki-

lərdən fərqli yeni bir tərzin öncüsü oldu (100, 198). Bu fikir 

və mülahizələrlə tamamilə razılaşıb deyə bilərik ki, 

ümumiyyətlə N.Fazil fəlsəfəsinin əsasını, metafizik 

dünyasından qaynaqlanan “Mən” və “O” problemi təşkil 

edir. Tədqiqatçı Əhməd Qabaqlı qeyd edir ki, “N.Fazildə 

mən duygusu hələ 1920-ci illərdən 1983-ə qədər, yəni 

bütün ömrü boyu, yetişə bilməməyin, çata bilməməyin, 

insanlığı da əhatə edən  hayqırışları və mübarizəsidir” (89, 

40). Bu “mən” Yunus Əmrənin aşağıdakı misralarında 

ifadə olunmuş insanın daxilindəki “mən”ə doğru atılmış ilk 

addımlardır. 
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Beni sorman bana, bende değilim, 

Suretim boş yürir, dondan içeri (13, 208) 

 

 Bu “Mən” insanın daxili səsi, keçirdiyi bütün 

duyğu və düşüncələrinin ifadəsidir. “Mən” ən aktual 

problem olan insan konsepsiyasıdır. Gecə-gündüz axtarışda 

olan insan özünü dərk eləməyə, anlamağa çalışır. Şairin 

metafizik dünyası insanın daxili “mən”ində özünü əks 

etdirir. Beləcə qəlbinin dərinliklərindəki o qapalı dünyanı 

şeir aləminə gətirən N.Fazilin hələ ilk şeirlərində təbiətə və 

cəmiyyətə fəlsəfi münasibətin işartıları görünür. Sənətkarın 

1924-cü ildə qələmə aldığı “Sərsəri” şeiri bu baxımdan 

maraq doğurur: 

 

 Yeryüzünde yalnız benim serseri, 

Yeryüzünde yalnız ben derbederim. 

Herkesin dünyada varsa bir yeri, 

Ben de bütün dünya benimdir, derim (132, 

s.29). 
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3 bəndlik  bu şeirdə ustad, misralar boyunca “lirik 

mən”in keçirdiyi duyğuları dilə gətirir. Romantik qəhrəman 

elə tənhadır ki, illərcə beynini “qurcalayan” fikirlərlə dolu 

“lənətə gəlmiş başını” gövdəsi üzərində birtəhər gəzdirir, 

özünə ürək həmdəmi axtarır, ölüm qorxusuyla yaşayır, 

çünki bir gün ölsə, ona məzar daşı qoyacaq bir dostu da 

yoxdu. Çarəsizlik içində çırpınan insan, dastan 

ədəbiyyatında gecə yuxusuna buta verilmiş aşiqlər kimi, 

yuxularının arxasınca diyar-diyar gəzir:  

 

Bir rüya uğrunda, ben diyar-diyar 

Gölgemin peşinden yürür giderim (132, 30). 

 

Gördüyümüz kimi, şeirin son misraları öz orjinallığı ilə 

xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Lirik qəhrəmanın daxili tənhalı-

ğından qaynaqlanan gileyləri isə “Qara bəxt” adlı şeirində əks 

olunur. 

 

Pazardan pazara gezdirdi beni, 

Sonunda bir pula sattı kara baht. 

Yan yan bakışlarla ezdirdi beni, 

Fırladıb ortaya attı kara baht..  
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Sağımı çevirdi, solumu kesdi, 

Kanadımı kırdı, kolumu kesdi. 

Bir herami gibi yolumu kesdi, 

En fena günümde çatdı, kara baht (132, 24-25)  

 

Beləcə hər şeyi qəzayi-qədərə bağlayan lirik qəhrəman o 

qədər bədbin düşüncələrə dalır ki, hətta özünü bu dünyada 

lazımsız hiss edir: 

 

An oluyor bir garip duyguya varıyorum, 

Ben bu sefil dünyada acep ne arıyorum (117, 

314)?!  

 

Verdiyimiz qoĢa sətirlərdə və “Qara bəxt” Ģeirində 

lirik “mən”in düĢdüyü psixoloji vəziyyət və fanilik hissi 

daha qabarıq Ģəkildə ifadə olunmuĢdur.  

ġair “Hoqqabaz”, “Göylər və yollar” kimi Ģeirlərində 

romantik qəhrəmanı bu duyğudan azad etməyə çalıĢaraq, 

insan ruhunun əbədiyyətini ön plana gətirir. Lirik 

qəhrəman gecə-gündüz düĢünür, sonsuzluğun sirrini 

açmağa çalıĢır. ġairin 1930-cu ildə yazdığı “Gecəyə 

Ģeir”ində lirik “mən”in bütün daxili yaĢantıları çılpaqlığı 

ilə öz əksini tapır: 
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Sesimi alıp da kaybetse rüzgar, 

Versem gözlerimi bir sonsuz renge! 

İçimde bir mahşer uğultusu var; 

Ruhumdur çağıran, tenimi cenge 

 

Gözlerim bir kuyu, dilim kördüğüm, 

Bir görünmez alem olsa gördüğüm; 

Mermer bir kapuğa girip, ördüğüm, 

Kapansam içimden gelen ahenge… (139, 102) 

  

Şeirin ilk bəndinin axırıncı misrası xüsusi maraq 

doğurur. Burada işlədilən “tən” daha çox insanın ayağını 

bağlayan bağdır. O, insanı torpağa “bağlayan”, ucalmağa qoy-

mayan, ruhun böyük uçuşuna əngəl olan günahların 

qaynağıdır. “Ruh” onlardan qurtulmağa sıyrılmağa çalışır 

(142, 64).  Ruh maddiyyatı ifadə edən “tən”lə savaşa çıxır, 

əgər zəfər qazansa insan irəliləyəcək, ucalacaq və həqiqətə 

yaxınlaşacaqdır. Amma hələ o, beynindəki “niyələrə?”, “nə 

üçün”lərə cavab  axtarmalıdır. Lirik qəhrəman cavabsız 

sualların zindan ağırlığı altında özünü axtarır. Daxilindəki 

“mən”inə əyilərək, beynindən bu fani dünyaya vurğunluğu 

silib atmaq istəyir. Onun üçün dünyada ən dəhşətli şey “fikir 
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çiləsi (117, 233)”dir. Bu əzab duyğusu, şairin 1958-ci ildə 

yazdığı “Aynalar yolumu kəsdi” şeirində öz poetik ifadəsini 

tapır. 

 

Suratımda her suç bir ayrı imza, 

Benmişim kendime en büyük ceza! 

Ey dibsiz berraklık, ülvi mahkeme! 

Acı, hapsettiğin gölgeme! 

 

Nur topu günlerin kanına girdim, 

Kutsi emaneti yedim, bitirdim. 

Doğmaz güneşlere bağlandı vade 

Dişlerinde köpek nefsin, irade. 

 

Çıkamam, aynalar, aynalar zindan, 

Bakamam, aynada, aynada vicdan (138, 140)! 

 

Şair, bu şeirində böyük bir ustalıqla ayna motivindən 
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istifadə edərək lirik qəhrəmanı vicdanı ilə üz-üzə qoyur. O, 

güzgüdə öz əksinə baxaraq, bütün günahlarının izini görür. 

Nəfsinin quluna çevrilib milli-mənəvi dəyərlərə xəyanət edən 

bu insan, o ulu yaradandan mərhəmət diləyir, göz yaşı töküb 

vicdan əzabı  çəkir. Onun keçirdiyi bu daxili yaşantı və 

sarsıntılar aşağıdakı şeirdə də öz əksini tapır. 

 

Yolculuk, her zaman düşündüm onu 

İçimde bu azgın davet ne demek?! 

Oraya nerdeyse güneşin sonu 

Uçmak, kayıp gitmek, kaçıp dönmemek (117, 

228). 

 

 Lirik qəhrəman hər şeydən qurtularaq tanımadığı dilsiz-

ağızsız varlıqlara qoşulub, tələm-tələsik əbədi yolçuluğa 

çıxmaq istəyir. Tədqiqatçı Ə.Cuma çox haqlı olaraq qeyd edir 

ki, Qısakürəyin şeirlərindəki bu tələskənlik əslində mənəvi 

aləmə duyulan həsrətdən qaynaqlanmaqdadır (171, 166). 

Onun bu bezginliyini, gileylənərək dediyi “Başım, artık onu 

taşımak zor (117, 228)” misrasında da görürük. Beləcə şairin 

qəlbində qasırğalar, tufanlar qopur. Böyük şair Səzai Qaraqoç 

onun bu duyğuları haqqında belə bir mülahizə yürüdür:  

“N.Fazilin şeirindəki əsil qiyamət, daxili dünyamızda 
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baş verən qiyamətdir.  Bu qiyamət inkişaf və yaradılış 

daxildəki bir irəlləyiş üçündir. Çəkilən fikir izdirabları, hazır 

öyrədilənlərdən insanı xilas edəcək və insan, “həqiqət”i əzab 

ve çilələr sonunda tapa biləcək, Rəbbi tanıyacaqdır” (102, 62-

63). 

 Elə şairin, “Yolçuluq” şeirindəki səyahət də mütləq 

həqiqəti axtarmaq, ona çatmaq uğrunda atılan addımların ilk 

qığılcımıdır. Əvvəllər durğun bir mistika ilə dünya və varlıq 

haqqında duyğularını açıb-tökən metafizik “mən”i artıq onu 

maraqlandırmır. Daha da irəli gedərək, həyatın gerçəkliklərini 

təsbit etməyə çalışır. Rəbbinə qovuşmaq istəyir. Sonsuzluğa 

gedən yol isə cəmiyyətdən keçir. 

Şairin “Bən” (1939) adlı şeirində “mən” duyğusu yeni 

məna kəsb etməyə başlayır. 

 

Ben kimsesiz seyyahı  mechuller caddesinin; 

Ben, yankısından kaçan çocuk, kendi sesinin 

 

Ben, sırtında taşıyan işlenmedik günahı; 

Allahın körebesi, cinlerin padişahı (138, 41). 

 

8 beytlik bu şeirdə fərdiyyətçiliyin doğurduğu “mən” 

əvəzliyinin yeni məna qazandığının şahidi oluruq. Tədqiqatçı 
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alim R.Qaplan bu şeirə nəzər salaraq, belə bir fikir yürüdür. 

“Artıq, “mən” şairin metafizik dünyasına  həbs olunmuş fərd 

deyil, yenə də metafizik düşüncə sistemi ilə ifadə edilən top-

lumdur” (100, 207). Deməli, burada artıq cəmiyyət xarakterizə 

edilir. Milyonların zərrəsi olan insan cəmiyyət qarşısında öz 

məsuliyyətini dərk edir. Kor və şikəst qalmış at kimi 

dolambaclı yollarla toplumun mənliyinə doğru yol alır. 

Eləmədiyi günahların ağırlığı altında əzilir. Axı o, bu dünyada 

kiçik bir zərrə, eyni zamanda özünün belə sığmadığı böyük bir 

dünyadır. O, misralar boyunca özünü, gah məchul bir küçənin 

kimsəsiz səyyahına, gah da öz səsinin əks-sədasından qorxub 

qaçan ürkək bir uşağa bənzədir. Bəzən isə, özünü xəritədə gör-

düyü dənizdə boğulmuş hiss edir, yaxud 9 kəndin sahibi olan 

bir ağa, gah da bu kəndlərdən qovulmuş kimi təqdim edir. Bü-

tün bu paradokslara baxmayaraq o, bu günün keçmişi, sabahın 

isə gələcəyi, ümidgahıdır. 

Bir sözlə, lirik “mən” özündə cəmiyyəti, onun 

keşməkeşli həyatını, iztirablarını əks etdirməyə başlayır. 

Beləliklə, N.Fazil oxucunu yeni bir problemlə üz-üzə qoyur. 

Bu, professor Əhməd Qabaqlının da ifadə etdiyi “biz” 

(cəmiyyət) problemidir. Şairin “biz”i xarakterizə edən 

şeirlərində “mən”i qurtaracaq duyğu, düşüncə və inanclar 

sistemi ilə cəmiyyəti qurtaracaq prinsip və ideyalar bir 
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təməldə birləşir (89, 44). Bu qurtuluşun yeganə  yolu 

“sonsuza” varmaqdır. Şair, “Sakarya Türküsü”, “Dastan”, 

“Bayraq və Sultan”, “Muhasibə” kimi şeirlərində lirik 

“mən”in, cəmiyyətin nəfsiylə mübarizəsini göstərir. Amma, 

onu hələ çox sınaqlar gözləyir. Çünki o, ilk növbədə özünü 

tapmalı, öz nəfsini yenməlidir. Amma onun qarşısına çıxaraq 

düşünməyə sövq edən çox vacib bir məsələ var. Bu, ölümdür. 

Ölüm-əbədiyyata açılan qapı, alnımıza yazılan bir 

yazıdır. “Hər canlının dadacağı ölüm, axirətə gedən bir 

yoldur” (75, 136).  İnsan həyatı ölümlə bitən bir yuxudur. Bu 

mövzu təkcə şair N.Fazili deyil, bir çox şair və yazıçını 

düşündürmüş, bu səpkidə çoxlu əsərlər yazılmışdır. Qədim 

dövrdən günümüzə qədər, ədəbiyyatda ölümə baxış tərzləri 

müxtəlif olmuşdur. Hələ islamiyyətdən öncə ağılarda öz əksini 

tapan bu motiv xalq ədəbiyyatı, divan ədəbiyyatı, tənzimat və 

cümhuriyyət ədəbiyyatında öz varlığını qoruyub saxlamışdır. 

Ölümün həqiqətə açılan qapı olduğuna inanan şairlər, bədbin 

fikirdən uzaq olmuşlar. Yunus Əmrə bu əbədiyyət düşüncəsini 

belə ifadə edir: 

 

Ölümdən nə qorxarsın, qorxma əbədi varsan, 

Ölmək sənin deyildir, çün nurun ilahidir (197). 
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Demək, çoxlarına görə dəhşətli bir hadisə olan ölüm 

Y.Əmrənin nəzərincə “maddənin” qanunlarına tabe olmayan 

ruhun bu cahan cəhənnəmindən qurtulması, əbədiliyə, Bütövə 

qovuşması deməkdir. Bu fikriylə şair islam dininin əsas 

müddəalarından biri olan bədən və ruh vəhdətini açıb göstərir, 

ruhların əbədiyyətə qovuşmağını, ölümsüzlüyünü tərənnüm 

edir. İnsanın ölüm vasitəsiylə mənəvi rahatlığa qovuşması 

fikri, divan ədəbiyyatında da mühüm yer tutur. Türk 

dünyasının ölməz sənətkarları Mövlanə Cəlaləddin Ruminin, 

Şeyx Qalibin şeirləri bunun bariz nümunələridir. Mövlanənin 

fikrincə, “ölüm şəb-i arus (24, 42)” deməkdir. “Düyün gecəsi” 

(Toy gecəsi) mənasını verən şəb-i arus Allaha qovuşma 

günüdür. Məhz həmin gün, həqiqət Sultanının eşqiylə alışıb 

yanan aşiq vüsalına çatır. Tənzimat və cümhuriyyət dövründə 

isə ölümə müxtəlif baxış tərzləri olmuşdur. Tənzimat 

dövründə Hamid bu mövzuda “Ölü”, “Məqbər” kimi şah 

əsərlər yaratmışdır. Cümhuriyyət dövründə isə əsasən Nəcib 

Fazil Qısakürək, Yəhya Kamal Bəyatlı və Cahit Sidqi Tarancı 

kimi şairlər bu mövzuya müraciət etmişlər. N.Fazilin bu 

mövzuda yazdığı şeirləri tədqiq edən Əkrəm Sağıroğlu “Nəcib 

Fazilin şeirində ölüm simfoniyası” əsərində yazır ki, 

cümhuriyyət dövrü türk poeziyasında ölüm temasını mərhum 

Nəcip Fazil qədər gözəl işləyən, ona həm realist, həm idealist, 
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həm də insanlığa faydalı olacaq şəkildə yaxınlaşan ikinci bir 

şair yoxdur deyilsə mübaliğə edilmiş olmaz” (168, 10). 

Tədqiqatçının bu fikirləri ilə razılaşaraq deyə bilərik ki, 

doğrudan da digər müasirlərindən fərqli olaraq, N.Fazilin 

şeirlərində bu mövzu həm rəngarəngliyi, həm də ifadə 

baxımından genişliyi ilə seçilir. Onun lirik qəhrəmanının bu 

haqdakı düşüncələri özünəməxsusluğu ilə əhəmiyyət kəsb 

edir. Şair, bəzi şeirlərində C.S.Tarancı kimi, insan həyatının 

ən böyük faciəsi, insan beyninin ən çətin tapmacası olan 

ölümdən bəhs edərkən qorxu və ürpərtilərini dilə gətirir. 

 

Köpek korkusuyla korktum ölümden, 

Ölmeden ölmeyi anlayamadım. 

Ne güneşler doğup, battı üstümden 

Bir günü, bir güne bağlayamadım (117, 71) 

 

Şeirin ikinci bəndində isə şair lirlk “mən”in nəfsindən 

söhbət açır. Lirik qəhrəman ona görə ölümdən qorxur ki, ömrü 

boyu şan-şöhrət dalınca qaçmış, nəfsinin quluna çevrilmişdir. 

Bu dəhşətli qorxu, 1939-cu ildə yazdığı “Dibsiz Quyu” 

şeirində də öz  əksini tapır. Bu dövrdə qələmə aldığı 

əsərlərdən fərqli olaraq, şair kamillik dövrünün məhsulu olan 

şeirlərdə məsələyə tamam başqa aspektdən yanaşmağa 
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başlayır. Onun fikrincə, özünü dərk edən kamil insan daha 

ölməkdən niyə qorxmalıdır ki?!  

Peyğəmbərimiz buyurmuşdur: “Möminin hədiyyəsi 

ölümdür” (76, 15). Bütün bu qorxular maddi aləmlə, fani 

dünya ilə  əlaqədardır. Ona görə də şair yazır: 

 

Ölüm… O geldimi ne var korkacak, 

Korkular biter (117, 128)... 

 

A r t ı q  o n u n  ü ç ü n  ö l ü m  ə d ə b i y y ə t  

q a p ı s ı n ı n  a ç a r ı d ı r .  E l ə  b u n a  g ö r ə  d ə  h ə s r ə t l ə  

r u h u n u  t ə s l i m  e d ə c ə k  o  g ü n ü  g ö z l ə m ə k d ə d i r .  

N . F a z i l  “ H ü n ə r ” ,  “ Q a p ı ”  “ G e t d i l ə r ”  v ə  s .  

ş e i r l ə r i n i  ö l ü m ü n  g ö z ə l l i y i n ə  h ə s r  e t m i ş d i r .  

B ü t ü n  b u n l a r ,  o n u n  k l a s s i k  ə n ə n ə l ə r ə  

s a d i q l i y i n i  g ö s t ə r i r .  Y . Ə m r ə ,  M . C . R u m i  

s ə n ə t i n ə  d ə r i n  s e v g i  v ə  r ə ğ b ə t  b ə s l ə y ə n  ş a i r ,  

e y n ə n  s ə l ə f l ə r i  k i m i  ö l ü m  h a q q ı n d a  ə n  g ö z ə l  

ş e i r i n i  y a z ı r :   

 

Ölüm güzel şey; budur perde ardından haber… 

Hiç güzel olmasaydı, ölür müydü Peygamber? (117, 

153).   
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Fikrimizcə, 1977-ci ildə qələmə alınmış bu sətirlər N.Fa-

zilin o zamankı düşüncə sistemini özündə əks etdirə bilən şah 

beytdir.  

Halistin Kukul, bu şeiri təhlil edərək yazır ki, şair 

balacadan böyüyə qədər hamının ürpərdiyi, yeri gəldikcə isə 

dəhşətə gəldiyi ölüm qarşısında ona gözəl deyə biləcək qədər 

təslimiyyətçidir (148, 23). Doğrudan da, axı şair burada 

“gözəl” sözünü də elə-belə, şeirə poetik çalar vermək üçün 

yox, bir dəhşətin, qorxunun ziddiyyətini açıb göstərmək üçün 

işlətmişdir. Quran-i Kərimin “Ali İmran” surəsində deyilir ki, 

hər bir kəs (canlı) ölümü dadacaqdır (34, 49). “Əl-Qəsəs” 

surəsində də bu fikir davam etdirilir (34, 295). Bu ayələrdən 

ilham alan şair, “Batı təfəkkürü və islam təsəvvüfü” adlı 

əsərində yazır ki, ölməkdən ödü qopan nəfsdir. Ruh isə 

amadədir qurtulmağa (112, 129). Deməli, artıq şairimiz ölüm 

qarşısında qorxusunu yenib, ölüm mələyini intizarla 

gözləməkdədir. Çünki onun üçün ölüm, insan ruhunun 

rahatlığa qovuşması deməkdir. Bir sözlə, ölüm haqq aşiqini 

böyük həqiqətə aparan yoldur. Səzai Qaraqoç bu haqda belə 

bir fikir yürüdür: “Mənliyin bu böyük varlıq savaşını sürdürən 

N.Fazil əvvəlcə mistik bir güclə əşyanın, daha sonra isə 

qarşısına çıxan ölümün pərdəsini qaldıraraq birdən-birə ruhun 
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böyük cəhdiylə həqiqətlə qarşılaşır” (102, 69).  

Yazıçı, tədqiqatçı Mustafa Miyasoğlu da bu fikri davam 

etdirərək yazır: 

 “Bən və ötəsi” şairi, artıq şeirin deyil, şeirini də aşacaq 

bir “Həqiqət”in sorağındadır” (154, 69). 

 Hər iki tədqiqatçının ifadə etdiyi “Həqiqət” o böyük 

yaradandır. Mavəra pərdəsinin arxasında var olan Allah… 

Ona gedən yol isə Peyğəmbərin yoludur. Metafizik “mən”in 

nicat yolu “O”dur. O, bütün varlığıyla sonsuzluğa varmaq 

üçün çırpınır. Bütün bu fikirlər N.Fazilin şeirlərində 

billurlaşaraq poetik çalar qazanır: 

 

Bir parçacığım bütüne hasret, 

Zaman döne dursun o güne hasret, 

Ruhumsa zamanın üstüne hasret, 

Ebediyat boyu bir an… olmaz mı (117, 24)? 

 

Beləcə, qəlbini parçalayan suallara cavab tapan lirik 

“mən” “Bir yollar ki, Allaha çıxar məndədir (117, 66)” deyə-

rək, ilahiliyə yönəlmiş olur. 
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N.Fazil poeziyasına nəzər saldıqda belə bir nəticəyə 

gəlirik ki, onun fəlsəfi lirikasında əvvəlcə fərdiyyətçi, daha 

sonra metafizik və toplumsal ruh hakim mövqedədir. Onun bu 

fəlsəfi düşüncə sistemini, şəxs əvəzlikləri ilə ifadə etsək, 

bütün fikirlərin “mən”, “biz” və “o”nun ətrafında cərəyan et-

diyinin şahidi olarıq. Qənaətimcə, şair özüylə vicdanı arasında 

mükalimə aparır. “O”na qovuşmaq üçün çırpınan “mən”in 

yolu isə cəmiyyətdən (“biz”dən) keçir. Çünki “mən” eyni 

zamanda cəmiyyətin bir parçası olan sosial varlıqdır. Bu 

baxımdan da, N.Fazil poeziyasında modernist baxışlarla 

sufizm ənənələri vəhdət təşkil edir. 

 

 

 

2.2. Poeziyasının baĢlıca sənətkarlıq məsələləri  

 

Nəcib Fazil Qısakürək ənənə və novatorluğu özündə 

uğurla birləşdirərək, onu fərdi bədii təfəkkürün süzgəcindən 

keçirib, yeni məna çalarları ilə təqdim edən, bununla da 

müasir türk ədəbiyyatında yeni cığır açan ustad bir 

sənətkardır. 
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Onun şeir üslubu, bir sözlə, sənətkarlıq xüsusiyyətləri 

geniş tədqiqata cəlb olunmamış, yalnız bəzi məqalələrdə bu 

məsələyə toxunulmuşdur. Yeni türk ensiklopediyasında bu 

haqda yazılır ki, N.Fazilin xüsusən də şeir üslubu, dilin bütün 

imkanlarından istifadə edilərək, əsil, köklü, tamamilə yerli-

yerində işlədilmiş zərif bir türkcədir” (181, 1843). Ayhan Son-

gar isə N.Fazilin adi məişətdə belə özünəməxsus bir üslubla 

danışdığını, hətta salamı belə şahanə bir tərzdə verdiyini yazır-

dı (170, 32). Doğrudan da, Nəcib Fazil Qısakürək adi sözləri, 

qeyri-adi bir tərzdə işlədərək, şeirə yeni məna çaları 

qazandırırdı. Məsələn:  

 

“Sanki burnum değdi, burnuna yokun  

Kustum ağzımdan kafatasımı” (117, 17) 

 

 “Yolumun karanlığa saplanan noktasında  

Sanki, beni bekleyen bir hayal görüyorum” (117, 156) 

 

“Çağır bütün günahkar ruhları cehenneme” (117, 182) 
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“Elimde, sükutun nabzını dinle,  

Dinle de gönlümü alıver gitsin” (117, 202) 

 

“Yanan mum, bir rüya seyreder camda” (117, 212) 

 

“Bıçak soksan gölgeme,  

Sıcacık kanım damlar” (117, 418) 

 

“Geceler çekmeyin benimçin hüzün  

Gelin siz ruhumu tenimden üzün” (117, 225) 

 

 “Kulağım ruhumun kanat sesinde” (117, 306) 

 

“İçimde bir mahşer uğultusu var  

Ruhumdur çağıran tenimi cenge” (117, 227) 

 

 Belə nümunələrin sayını istənilən qədər artırmaq müm-
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kündür. Bu, bir daha sübut edir ki, sözün bədii imkanlarından 

məharətlə istifadə edən şair, insan və onun daxili dünyasından 

çıxış edərək, fərdi-üslubi xüsusiyyətləri ilə seçilən əsl sənət 

əsərləri yaratmışdır. Onun özünəməxsus üslubu üzərində kiçik 

bir araşdırma aparan Qafar Taşkın, ustadın bu orijinal ifadələ-

rindən ibarət bir “Nəcib Fazil lüğətçəsi” hazırlamağın 

mümkün olduğunu qeyd edirdi (175).  

Bütün bunlar onun şeir dilinin qeyri-adiliyinə dəlalət 

edir.  

N.Fazilin poeziyasında diqqəti cəlb edən nüanslardan 

biri də, onun mütəmadi olaraq şeirləri üzərində dəyişiklik 

etməsidir. Şair, ilk yazdığı şeir nümunələrini belə dəfələrlə 

nəzərdən keçirir, yeni redaktə ilə nəşr etdirirdi. Hətta 1980-ci 

ildə Qısakürəyin tədqiqatçısı Həsən Çəbinin aldığı 

müsahibədə ustad bu sualı belə cavablandırmışdı:  

“Şeirlərimi dəyişdirirəm, təkcə başlığı-zadı deyil. İndi 

şeir yazmağım naşılıq dövrümdə, qısa hecaların ucbatından 

yaranan səs və ya nüans pozuqluğunu dəyişdirməyimə mane 

ola bilməz. Yəni mən bir dəfə yazdım, görüldü, bəyənildi deyə 

bir şey yoxdur, ölənə qədər dəyişdirəcəyəm” (65, 51).  

Doğrudan da, şair ömrünün sonuna qədər şeirləri 

üzərində redaktə işləri aparmışdır. Hətta, H.Çəbi öz heyrətini 
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gizlətməyərək N.Fazilin poeziyasına həsr etdiyi doktorluq 

dissertasiyasında yazırdı ki, əsərlərindəki bu qədər dəyişikliyə 

başqa şairlərdə rast gəlmək çətindir (65, 51). Şairin bu 

xüsusiyyəti digər tədqiqatçı alimlərin, professor Orxan 

Okayın, İbrahim Kavazın da diqqətindən yayınmamış, öz 

monoqrafiyalarında bu məsələyə toxunmuş, çox dəyərli elmi 

mülahizələr irəli sürmüşlər.  

N.Fazilin şeirləri üzərində etdiyi dəyişikliklər leksik-se-

mantik, bəzən isə fonetik səciyyə daşıyır. Nümunə üçün 

baxaq. 

 

Ben bu qurbet ile düşdüm, düşeli 

Her gün bir az daha süzülüyorum. 

Her gece içine mermer döşeli 

Bir soğuk yatakta büzülüyorum. 

 

Böylece bir lahza kaldığım zaman, 

Zülmeti koynuma aldığım zaman, 

Gözlerim kapanıp, daldığım zaman 

Yeniden yollara düzülüyorum.  

 

Bir genclik geçirdim sürünesiye 

Son günüm yaklaşdı görünesiye,  
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Yüzünü görmeden ölürsem diye 

Üzülüyorum, ah, üzülüyorum. (132, 37-38)  

 

“Anama məktub” adlı bu şeir, “Bən və ötəsi” adlı III 

şeir kitabında cüzi dəyişikliyə uğramış, son bəndin ilk iki 

misrası 

 

Son günüm yaklaştı görünesiye, 

Kalmadı bir adım yol ileriye. (113, 42) 

 

şəklində dəyişdirilmişdir. “Sonsuzluq karvanı” kitabında isə 

yalnız 3-cü bəndin son misrası  

 

Derin derin, anne üzülmekteyim (137, 105) 

 

misrasıylı əvəz olunaraq, kədər hissinə bir az poetik çalar 

verilmişdir. Bundan başqa şair, -yor indiki zaman şəkilçisini 

də, -maqda
2
 şəkilçisiylə əvəz etmişdir. Tədqiqatçı H.Çəbi bu 

haqda yazır:  

“1924-cü ildə yazılmış bu şeirin feilini dəyişdirməklə, şair, 

şeirə davamedici zaman qazandırmış olur” (65, 56).  

Bu fikirlərlə razılaşıb deyə bilərik ki, “süzülüyorum”, 

“büzülüyorum”, “düzülüyorum”, “üzülüyorum” qafiyələri 
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“sü-zülmekteyim”, “büzülmekteyim”, “düzülmekteyim”, 

“üzül-mekteyim” şəklində həm poetik məna yükü, həm də 

ahəngdarlıq baxımından gözəllik kəsb edir. Onu da qeyd edək 

ki, “Çilə” şeir kitabında son bəndin axırıncı misrası  

 

Üzülmekteyim ben, üzülmekteyim, (117, 229) 

 

şəklində dəyişdirilmişdir. Fikrimizcə “Bən” sözü o qədər də 

yerinə düşməmişdir. İlk kitabında verdiyi  

 

Üzülüyorum, ah, üzülüyorum.  (132, 38) 

 

Misrası (feilini  dəyiştirmək şərti ilə)  daha ahəngdardır.  

Dəyişikliyə uğramış şeirlərdən biri də, 1924-cü ildə 

qələmə alınmış “Bən” şeiridir:  

 

Yeryüzünde, yalnız benim serseri 

Yer yüzünde yalnız ben derbederim, 

Dünyada herkesin varsa bir yeri,  

Ben de, bütün dünya benimdir, derim. 

 

Ne anamı gördüm, ne kardeşimi, 

Yıllarca gezdirdim bu dik başımı, 
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Ölsem, kimse koymaz, mezar taşımı 

Kendime ben bile, hayret ederim. 

 

Gönlüm ne derdlidir, ne de bahtiyar, 

Ne başkasına yar, ne kendine yar. 

Canım isteyince, ben, diyar-diyar 

Gölgemin peşinden yürür giderim. (132, 29-30) 

 

İlk öncə onu deyək ki, şeirin adı dəyişdirilərək, sonrakı 

kitablarda “Sərsəri” kimi təqdim edilmişdir. “Hörümçək toru” 

kitabından verdiyimiz bu şeir nümunəsi nə “Səkilər”də, nə də 

“Bən və Ötəsi” kitabında dəyişikliyə uğramamışdır. Şeirin 

redaktə edilmiş variantı ilk dəfə “Sonsuzluq karvanı”nda 

oxucuya təqdim edilmişdir. İlk bəndin yalnız 3-cü misrası 

 

Her kesin dünyada varsa bir yeri, (137, 38) 

 

şəklində inversiya edilmişdir. Fikrimizcə, bu o qədər də ciddi 

dəyişiklik  olmayıb, tamamilə tənha qalmış “sərsəri”nin 

danışıq ədasının bir göstəricisidir. II bəndi isə, şair demək olar 

ki, tamamilə dəyişdirmişdir.  

 

Yıllarca gezdirdim hoyrat başımı, 
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Aradım, bir ömür arkadaşımı.  

Ölsem, dikecek yok mezar taşımı, 

Halime ben bile hayret  ederim.   (137, 38) 

 

Görüyümüz kimi sənətkar, sanki əvvəlki variantı tama-

milə silib yerinə bir başkasını yazmışdır. Fikrimizcə, ilk 

variantdakı “dik baş”ın lənətə gəlmiş mənasını verən “hoyrat” 

sözüylə əvəz olunması və bir ömür boyu ürək həmdəminin 

axtarılması şeirə romantik ab-hava bəxş edir. Tənhalığını dilə 

gətirərək, “kəndi”nə deyil, düşdüyü “hal”ına belə heyrət edən 

lirik qəhrəman, “kəndi” və “hal” sözləri arasında dəyişiklik 

edərək, şeirə həm estetik, həm də ahəngdarlıq baxımından 

yeni çalar qazandırır. 

Şeirin son bəndindəki 2-ci və 3-cü misralardakı 

dəyişiklik də nəzəri cəlb edir.  

 

Gönlüm ne dertlidir, ne de bahtiyar, 

Ne kedisine yar, ne kimseye yar 

Bir rüya uğrunda, ben diyar diyar 

Gölgemin peşinden yürür giderim. (137, 38) 

 

2-ci misrada N.Fazilin “nə başqasına yar, nə kəndinə 

yar” misrasını, “Nə kəndinə yar, nə kimsəyə yar” şəklində 
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dəyişdirməsi doğrudan da gözəl  tapıntıdır. Çünki, şair böyük 

bir sənətkarlıqla həm birinci, həm də ikinci misranı bir-birinə 

uyğunlaşdıraraq, söz oyunu yaradır. Eyni zamanda oxucunun 

diqqətini assonans və alliterasiyaya yönəldir. 3-cü misradakı 

“canım istəyincə” ifadəsinin, “bir röya uğrunda” ifadəsiylə 

dəyişdirilməsi isə şeirə romantik çalar qazandırır. Lirik qəh-

rəman, dastanlarda olduğu kimi, yuxuda buta verilmiş aşiqlər 

kimi, yuxusunun dalınca diyar-diyar dolaşır. Fikrimizcə, “ca-

nım istəyincə”, “sərsəri” ədasından daha çox, “röya uğrunda” 

dolaşmaq ifadəsi daha yerinə düşərək, şeirə yeni semantik 

məna qazandırır. 

N.Fazilin üzərində dəyişiklik etdiyi şeirlərdən biri də 

1928-ci ildə qələmə alınan “Kədər”dir. Sonralar Nəcib Fazil 

şeirin adını dəyişib “Əzab” qoyur, buna uyğun olaraq  yalnız 

iki misrada dəyişiklik edir. 1-ci bəndin ilk misrası “Keder saç-

larıma ak”, “Azap saçlarıma ak” şəklində, 2-ci bəndin ilk 

misrası  “Akarken bağrımdan kan”, “Bağrım çizgi, çizgi kan” 

şəklində dəyişdirilmişdir. Tədqiqatçı H.Çəbi çox haqlı olaraq, 

bu şeirin adının şairin fikri inqilabına parallel olaraq dəyiş-

dirildiyini iddia edir. Doğurdan da, “əzab” sözü semantik 

baxımdan “kədər” sözündən daha dərin fəlsəfi məna kəsb edir. 

“Əzab” sözündə təkcə kədər deyil, eyni zamanda insan 

ruhunun məşəqqətləri ifadə olunur. N.Fazil, şeirin adı və cəmi 
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iki misrası üzərində dəyişiklik etməsinə baxmayaraq bədbin 

əhval-ruhiyyəni daha da artırır, bununla da mənanı bir qədər 

də qüvvətləndirmiş olur. 

 Nümunədən bəlli olduğu kimi, şair təkcə misralar 

üzərində deyil, eyni zamanda şeir adları, hətta kitab adları 

üzərində də dəyişikliklər etmişdir. Məsələn, o, “Son axşam” 

(132, 7) şeirini “Mövsüm dönərkən” (137, 182), “Ayrılıq 

vaxtı”nı (132, 19) “Vəda” (137, 85), “Nöktürün”ü (113, 109-

111) “Gecəyə şeir” (137, 100-102) və s. kimi təqdim etmişdir. 

Gördüyümüz kimi, şair redaktə işləri üzərində çox israrla 

dayanırdı. Bunun səbəbini isə Fazilşünaslar müxtəlif cür 

açıqlayırlar. Tədqiqatçı, alim H.Çəbinin fikrincə bu “bir 

mizac” (65, 92) məsələsidir. Professor O.Okay isə bu 

məsələyə  bir az fərqli aspektdən yanaşaraq qeyd edir ki, şair 

həyatının müəyyən mərhələsindən sonra, keçirdiyi fikri 

dəyişikliklər səbəbiylə şeirlərindən bəzi misra və ya bəndləri 

çıxarmış və ya dəyişdirmiş, poetik baxımdan zəif hesab  

etdiklərini isə tamamilə rədd etmişdir (164, 71-72). Bu 

mülahizələri nəzərdən keçirdikdən sonra belə qənaətə gəlirik 

ki, yaradıcılığının kamillik mərhələsinə qədəm qoyan şairin 

fikrindəki dəyişikliklər onu yeni axtarışlara sövq edirdi. O, 

həmişə ən yaxşını, ən mükəmməli axtarırdı. Bu axtarışlar şairi 

yeni poetik tapıntılara gətirib çıxarırdı. O, təkcə məna yükü 
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baxımından deyil, eyni zamanda vəzn, qafiyə və rədif 

məsələsində də mükəmməlliyə can atırdı. 

Qısakürək, ilk şeir təcrübələrini (“Dərbədər”, “Düğüm-

lenirken uzun yolların ufukta ucu” misrasıyla başlayan şeiri) 

əruzla yazsa da, bütün yaradıcılığı boyunca yalnız heca 

vəzninə müraciət etmişdi. Türkiyəli tədqiqatçı Ə.Əroğlu bu 

haqda yazır: “Nəcib Fazil olmasa əsrimizdəki heca təcrübəsi 

gündəlik tələbləri ödəməyə cəhd edən və dərinləşə bilməyən 

bir keçid dövrünün özəlliyi olaraq qalardı” (77, 103). Elə buna 

görə də N.Fazil ədəbiyyatda “Hecanı ayağa qaldıran şair” kimi 

tanınırdı. Ümumiyyətlə, hər şeydə ciddi nizam-intizamı sevən 

şair yazırdı ki, mən şeirdə nizamın tərafdarıyam. Bu nizam isə 

ya heca, ya da əruz olmalıdır (178, 19-20). Onu da qeyd edək 

ki, şair öz “Poetika” əsərində şeir, vəzn, üslub və s. kimi 

poetik məsələlərə diqqət yetirmiş, bu haqda görüşlərini 

sistemləşdirərək oxucularına təqdim etmişdir.  

Üstünlüyü hecaya verən şairin fikrincə, şeirdə daxili 

ahəng və məna xarici görünüşlə bir-birini tamamlamalıdır (55, 

79-80). Bunun üçün ən uğurlu seçim isə hecadır. Çünki bu 

vəznin kökü canlı danışıq dilində, onun qrammatik 

quruluşunda, dilin fonetik xüsusiyyətlərində, ahəng və 

melodiyasındadır (17, 242). Nəcib Fazil şeirlərini hecanın 

müxtəlif ölçülərində yazırdı. Üstünlüyü isə 14-lük (“O an”, 
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“Allah ve İnsan”, “İşarət”, “Bən” və s.), 11-lik (“Çilə”, “Ta 

mavəradan”, “Orada”, “Sərsəri” və s.) və 7-lik (“Sən”, “Yar o 

ki”, “Səbr”, “Tablo” və s.) heca ölçüsünə verirdi. Bundan 

başqa onun şeir yaradıcılığında 9 (“Allah deyənə” və s.), 8 

(“Bəklənən”), 5 (“O’na”, “İşgəncəylə qıydıqları ada 

şəhidimizə” və s.), 4 (“O”nun sənəti”) və 3 (“Qafiyələr”, “Of 

aman” və s.) hecadan ibarət olan şeir nümunələrinə də rast 

gəlmək mümkündür. Məhmət Qaplanın ifadəsiylə desək, “bir 

qafiyə virtiözü (99, 77)” olan N.Fazil şeirdə qafiyələrin 

gözəlliyinə də xüsusi əhəmiyyət verirdi. 

 

Uyu yavrum, akşam seni üzüyor, 

Artık gözlerini uyku süzüyor. 

Uykunun gölünde başın yüzüyor, 

Dalgalandırmadan o durgun suyu (117, 331) 

 

“Ninni” adlı şeir parçasındakı “üzüyor”, “süzüyor” və 

“yüzüyor” sözləri təkcə şəkil cəhətdən yox, məntiq, vurğu, sə-

tirlər arasında uyğunluq, vəhdət baxımından da şeirə gözəllik 

və qüvvət verir. Çox uğurlu tapılmış bu qafiyələr misraların 

sonunu elə möhürləmişdir ki, daha onları bir-birindən 
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ayırmaq, hər hansı bir başqa həmqafiyə sözlə əvəz etmək 

mümkün belə deyildir. 

Şairin öz oynaqlığı, özünəməxsus zəngin qafiyə sistemi 

ilə diqqəti cəlb edən şeirlərindən biri də “Qafiyələr”dir. 112 

misradan ibarət olan bu şeir nümunəsinin bəzi parçalarını 

nəzərdən keçirək; 

 

Bir varmış,  

Bir yokmuş.  

Kararmış, 

Ve kokmuş, 

Dünyamız.  

Rüyamız,  

Kapkara.  

Manzara: 

Gebeler  

Döşeksiz. 

Ebeler 
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İsteksiz.  

Kubbeler,  

Desteksiz. 

Türbeler, 

Meleksiz. 

 

Tövbeler 

Gerçeksiz. 

Cübbeler, 

Yüreksiz (117, 261). 

 

Gördüyümüz kimi, bir və ya bir neçə sözdən ibarət olan 

misralar ilk baxışdan mənasız görünsə də, diqqətlə baxdıqda 

dərin məna kəsb edildiyinin şahidi oluruq. Dövrün mənzərəsi, 

insanlığın qurtuluşu kimi fəlsəfi mövzuları özünəməxsus şə-

kildə əks etdirən bu şeir nümunəsi, bir növ, yanıltmac 

xarakteri daşıyaraq öz ritmiylə də poetikliyə xidmət edir. 

Ümumiyyətlə, N.Fazil şeirində, çox uğurla seçilmiş qafiyə 

sistemi həm tələffüz gözəlliyi yaradır, həm də misraların 
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sonuna doğru vurğulu deyim tərzi ilə poetik mətləbin daha 

yaxşı açıqlanmasına kömək edir: 

 

Bu dünya bir kuyu, havasız çömlek; Daralıyorum!  

Kelime, manayı boğan bir gömlek! Paralıyorum! 

Allah ismi varken lüğat ne demek, Karalıyorum! 

Kapımı, buyursun diye o Melek; aralıyorum (117, 

135)!  

 

İlk növbədə məzmun baxımından yanaşsaq, dərin fəlsəfi 

məna kəsb edən bu şeir nümunəsində fani dünyanın dar saxsı 

bir qaba, dibsiz quyuya, sözlərin isə mənanı boğan bir 

köynəyə bənzədilməsi çox orijinaldır. Şeirdəki, çömlek-

gömlek-demek-Melek; və daralıyorum-paralıyorum-

karalıyorum-aralıyorum ikiqat (züqafiyəteyn) qafiyələri də 

şeirə xüsusi gözəllik verir. 

N.Fazilin poeziyasında cinas qafiyələr də üstünlük təşkil 

edir: 

Dininde 163 yara açan ulusun, 

Günde 163 kez cehennemde ulusun! 
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Ona deyin: Nemrutlar, su dökmez eline, 

Küfr tarihinde sen, erişilmez ulu’sun (131, 30)!   

 

Şair, 1965-ci ildə Böyük Doğu dərgisindəki çıxışlarına 

görə (“Hökumətin mənəvi şəxsiyyətini təhqir”(117, 519).) 

163-cü maddəyə əsasən haqsız yerə təqiblərə uğramış buna 

cavab olaraq, “163-ə 3 qafiyə” adlanan bu şeir parçasını 

yazmışdır. Şeirin ilk misrasındakı qafiyə “ulus”, II misradakı 

“ulamaq”, IV misradakı qafiyə isə böyük, uca mənasını verən 

“ulu”dur. Bundan başqa, o, “Anneciyim”, “Nəfs”, 

“Qafiyələr”, “Yarasa” və s. kimi şeirlərində də uğurla cinas 

qafiyələr yaratmışdır.   

N.F.Qısakürək qəzəl (“Gəlir”, “Otel odaları”), marş 

(“Böyük doğu marşı”), türkü (“Mani”, “Sən”, “Sokak”), 

qoşma (“Nəfs”, “Gəl”, “Vəda”), səmai (“Bəklənən”), sonet 

(“Açıklarda”, “Otel odaları” və s.) və s. kimi müxtəlif şeir 

növlərindən yaradıcı şəkildə bəhrələnmişdir. Xalq şeir 

şəkillərinə modern tərz verən N.Fazilin poeziyasında qafiyə 

sistemi çox rəngarəngdir. 11 hecalı şeirlərində qafiyələnmə 

əsasən abab (“Çilə”, “Dalğalar”), abab / cccb / addb (“Gecəyə 

şeir”, “Anama məktub”) və abba (“Bayraq və Sultan”, 

“Müjdə”) şəklindədir. 14 hecalı şeirləri isə adətən məsnəvi 
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kimi aabb/ ccdd/ vvee (“Sakarya Türküsü”, “Vüsal”, 

“Muhasibə”) şəklində qafiyələnir. Şeirlərini ikilik (“Tam otuz 

il”, “Mimari”, “Hoqqabaz”), üçlük (“Keçən dəqiqələrim”, 

“Babadan oğula”), dördlük (“Hayat-mayat”, “Şarkımız”), 

beşlik (“Sonsuzluq Karvanı”, “Nur”) və s. kimi müxtəlif 

formada yazan N.Fazilin poeziyası həm məzmun, həm forma, 

həm də qafiyə quruluşuna görə zəngin və əlvandır. 

N.Fazilin şeir dilini gözəlləşdirən xüsusiyyətlərdən biri 

də onun daxili qafiyələrdən məharətlə istifadə etməsiylə 

bağlıdır. 

 

Bende sıklet, sende letafet… Allahım, affet! 

Etten ve kemikten kıyafet… Allahım, affet! (117, 34) 

 

Aşıq ədəbiyyatında “qoşa yarpaq” (39, 118) adlanan bu 

daxili qafiyələr forma baxımdan şeirin bədiilik siqlətini artırır. 

N.Fazil əsərlərində müxtəlif poetik füqurlardan məharətlə 

istifadə edərək, şeirin bədiilik meyarını daha da 

qüvvətləndirir.  

Onun müraciət etdiyi bu poetik füqurlardan biri 

təşbehdir. Təşbeh obrazlı təfəkkürün ən sadə, ən ibtidai, amma 
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ən çox işlənən növüdür. Ona bənzətmə və ya oxşatma da 

deyirlər (17, 216). İlləri nurani ixtiyarın gözlərindən süzülən 

yaşa, dərdlərini bir hörümçək kimi divarın bir küncündə 

saldığı incə bir tora, evlərin pəncərəsini gözünə mil çəkilmiş 

korlara, insan ömrünü quru, ucsuz-bucaqsız səhraya, bəzən isə 

bircə gün ömrü olan kiçicik bir şeh damlasına, özünü isə 

əsrarəngiz, qaranlıq bir gecəyə bənzədən şair, demək olar ki, 

bütün şeirlərində bu poetik fiqurdan çox uğurla istifadə edir. 

Onun yaradıcılığında həm müfəssəl, həm də mükəmməl 

təşbehlər çoxluq təşkil edir. Müfəssəl təşbehlərə aşağıdakı 

nümunələri göstərə bilərik: 

 

“Şimdi bir sur gibi yıkılan gönül 

Sevgi diyarının viranesidir” (65, 173) 

 

 “Vücut ruha ağ gibi  

Bir düğümlü bağ gibi” (132, 7) 

 

“Ümidim yılların seline düştü  

Kuru yaprak gibi eline düştü” (117, 202) 
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 “O titrek kalbini bahtın yeline  

Bir ince tüy gibi sal,  anneciğim” (117, 322) 

 

“Bana tül gibi ince  

Bir hülya verir, mangal.  

Şikayetsiz aşıklar gibi içinden yanar  

Sabaha erir mangal” (117, 327) 

 

 “Elinden, dal gibi düşerken ümit” (117, 201) 

 

 “Bir bardak su gibi çalkandı dünya” (117, 17) 

 

“Bir göz gibi süzüyor beni camlardan gece”  (117, 303)  

    

N.Fazilin elə şeirləri vardır ki, başdan-ayağa 

bənzətmələr əsasında qurulmuşdur. Şeirin bir parçasına və ya 

əsərin tamamına tətbiq edilən, belə poetik fiqura təfsili təşbeh 
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deyilir (61, 58).    

 

Bir esmer kadındır ki, kaldırımlarda gece, 

Vecd içinde başı dik, hayalini sürükler. 

Simsiyah gözlerine, bir an, gözüm değince, 

Yolumu bekleyen genç, haydi düş peşime, der (117, 160) 

 

Yüksək poetizmi ilə seçilən şeir parçasında gecənin əsra-

rəngiz qaranlığı, qürurlu əsmər bir qadına bənzədilir. Şeir bo-

yunca qadın, qaldırımlar (səki) və gecə arasında müxtəlif təş-

behlər yaradan şair axırıncı bənddə bu qaranlıq gecəni “lirik 

qəhrəman”ın ölüm yatağında, gecə-gündüz göz yaşı tökən, 

sadiq bir sevgiliyə bənzədir. 

Onun şeirlərində mükəmməl təşbehlər də üstünlük təşkil 

edir (Bənzətmə qoşması iştirak etmədən yaranan bu bənzət-

mələrə müstəqil təşbeh də deyirlər). 

 

Uyku, katillerin bile çeşmesi 

Yorgan, Allahsıza kadar sığınak (117, 19). 
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Akıl, kırık kanadı hiçin 

 

Yollar bir yumaktır, uzun, dolaşık (117, 19). 

 

Verdiyimiz, şeir parçalarından şairin böyük bir ustalıqla 

özünəməxsus, orjinal bənzətmələr yaratdığının şahidi oluruq. 

Belə nümunələrin sayını istənilən qədər artırmaq mümkündür. 

Məlumdur ki, bədii təsvir vasitələrindən biri də bədii 

köçürmələrdir. N.Fazilin yaradıcılığında metaforalar xüsusi 

əhəmiyyət kəsb edir; 

 

Sıra dağlar inliyor, 

Kalbi diye dinliyor. 

Çelik, nal seslerini (117, 329). 

 

“Üç atlı” adlanan bu şeir nümunəsində ifadənin daha 

qüvvətli və təsirli olması üçün insana məxsus olan dinləmək 

və inləmək ifadəsi dağların üzərinə köçürülmüşdür. “Axşam” 
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adlı şeirində isə şair belə təsvir vasitələri ilə şeirin emosional 

gücünü daha da artırır: 

 

Akşamı duya duya, 

Sular yattı uykuya (117, 328); 

 

Digər bir istiarədə isə “günəş qürub etdi” və ya “batdı” 

əvəzinə “Günəş gözünü yumdu, has odamız loş kaldı… (117, 

462)” ifadəsini işlədir. Bununla da şeirə yeni poetik çalar qa-

zandırır. O, eyni zamanda “səma bizə səslənir”, “gecələr 

hüzünlənir”, “qaranlıq oynadı, qopdu yerindən” və s. kimi 

maraqlı istiarələr yaradırdı. Bəzi nümunələri nəzərdən keçirək: 

 

Sarmış deniz kızları gibi dalgalar bizi,  

Yumuşak başlarıyla sarsarak teknemizi,  

Yolcu, gittiğin sahil nerde diye bağrıyor (117, 183) 

 

 Sevgilim, kapımı çaldı aydınlık (117, 203) 
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 Sonbahar ağlıyor ayaklarında (117, 324) 

 

Fani günleri anar, mangal (117, 327) 

 

Gah susar, gah çırpınır, gah ürperir, gah çağlar; 

Su, eşyayı gemiren kife ve pasa ağlar (117, 192) 

 Dövünsün kılıç  

 Mızrak ağlasın(131, 18)  

 

N.Fazilin müraciət etdiyi bədii təsvir vasitələrindən biri 

də epitetdir. Sözün həqiqi yox, məcazi mənada təyin edilmə-

siylə yaranan bu poetik füqura bədii təyin də deyirlər. şairin 

poeziyasında da bu məcaz növü poetikliyə xidmət edir. Ümu-

miyyətlə, onun yaradıcılığında xəncər qaş, badam gözlər, hoq-

qa ağız, sırma saçlar, almas qız (135, 71-74) müqəyyəd 

epitetlər əksəriyyət təşkil edir.  

 

“Baygın gözlerimi aldı aydınlık” (117, 203) 
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“Menekşe gözüne kiprikler insin” (117, 331) 

 

 “Her sabah güneşi seyreden kızlar, 

Mahmur gözlerini oğmak üzredir”(117, 203)  

 

Bunlardan başqa şair öz təxəyyülünün məhsulu olan 

“Kavuklu, başörtülü, fesli, başaçık taşlar” (117, 171), “nur 

topu günler” (117, 280), “cam gözlü devler” (117, 177) kimi 

yeni epitetlər də yaratmağa nail olur. 

N.Fazil yaradıcılığında bədii təsvir vasitələrini araşdırar-

kən metonimiyalardan da bəhs etmək yerinə düşər. Addəyiş-

məyə nümunə olaraq, 

 

 “Söyle, Karacaahmet, bu ne acıklı talih!” (117, 171) 

 

“Yüzüste çok süründüm, ayağa kalk, Sakarya” (117, 

400) 

 

 “Beyoğlu tepinirken, ağlar Karacaahmet” (104, 35) 
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misralarını göstərmək olar. Verdiyimiz bütün 

nümunələrdə əslində türk milləti nəzərdə tutulmuşdur. Şair 

türk millətindən bu acı alın yazının səbəbini soruşur. Məşhur 

“Sakarya Türküsü”ndə isə şair müxtəlif məcaz növlərindən 

istifadə edərək türkçülüyü bir nəhrin timsalında təqdim edir. 

Belə bir sual doğur. Niyə məhz Sakarya? Onun əvəzində hər 

hansı bir çay adı ola bilərdimi? Bu suala görkəmli alim 

Ə.Qabaqlı belə aydınlıq gətirir:  

“Anadolunun mərkəzindən keçməsi, rənginin qandan və 

çamurdan olması, ehtişamlı bir keçmişdən sonra öz yurdunda 

haqsızlıq və səfalət içində “sürünməsi” cəhətindən, bu timsalı-

nəhir, ancaq Sakarya ola bilər”(90, 281). 

Deməli, Sakarya, keçmişindəki şan-şöhrəti, zəfərləri, 

eyni zamanda bugünkü acı durumuyla, bütün çılğınlıqlarıyla, 

bu ağır yükü cılız gövdəsi üzərində daşımasıyla məhz Anado-

ludur, türk millətidir. Şair, bu şeirində həm simvol, həm də 

addəyişmədən məharətlə istifadə edir. 

N.Fazil əsərlərində bədii ifadə vasitəsi olan mübaliğə və 

litotalora da müraciət edirdi: 
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Ben ki toz kanatlı bir kelebeğim,  

Minicik gövdeme yüklü kafdağı, 

Bir zerreciğim ki, Arş’a gebeyim, 

Dev sancılarımın budur kaynağı (117, 19) 

 

Şişirtmə və kiçiltmələrdən bir yerdə istifadə edən şair, 

eyni zamanda bədii təzad da yaradır. Özünü zərif bir kəpənəyə 

bənzədən ustad, Qaf dağından da ağır dərdləri cılız gövdəsi 

üzərində daşıyır, kiçik bir zərrəcik olmasına baxmayaraq, dev 

sancılarını çəkir. “Zindandan Mehmedə məktub” şeirində o, 

dualarının gücüylə parçalanmış səmanı və ovcuna tökülmüş 

ulduzları təsvir edir. Digər misrada isə dualarıyla vəcdə gələn 

göz yaşlarının intəhasızlığını şişirdir, onu yonca basmış ucsuz-

bucaqsız tarla sahəsinə bənzədir. Bəzən isə 

  

“Sırtımda taşınmaz yükü göklerin” (117, 23) 

 

 “İçimdeki dağı dağlara vursam 

Bu vuruş gönlümü yıkar mı bilmem” (132, 26) 
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 deyərək dərdlərinin ağırlığını və çoxluğunu göylərlə, uca 

dağlarla  müqayisə edir və mübaliğə yaradır: 

 

Öyle bir devim ki, ben, hakikatta pireyim, 

Bir delik gösterin de, utancımdan gireyim (117, 

105). 

 

N.Fazil bu qoşa sətrində çəkdiyi əzabların böyüklüyünü 

şişirdərək özünü əvvəlcə böyük bir devə, daha sonra isə bu 

problemlərin qarşısındakı çarəsizliyindən xəcalət çəkib, 

gizlənmək istəyən bapbalaca birəyə bənzədir. O, bu nümunədə 

çox uğurla bədii təzad yaradır. 

Ümumiyyətlə, onun poeziyasında əks mənalı sözlərə 

geniş yer verilir: 

 

Ak saçlı başını alıp eline 

Kara hülyalara dal, anneciğim (117, 322).      
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Yokuşlar iniştir, inişler yokuş; 

Bir yokluk, bir varlık; ne değiş-tokuş! 

Bir şu yan, bir bu yan gidip gelmeler (117, 307)… 

 

“Var”ın altında yokluk, yokun altında varlık, 

Başını kaldır da bak, boşluk bile mezarlık (117, 348)…    

   

Verdiyimiz nümunələr təkcə sözün antonim mənaları 

üzərində deyil, eyni zamanda təzadlı fikir üzərində qurulmuş-

dur. Belə nümunələrdən biri də N.Fazilin son şeiri olan (1983) 

“Zəhər”dir. 

 

Yokluk, sen de yoksun, bir var, bir yoksun! 

İnsanoğlu kendi varından yoksun… 

Gelsin beni yokluk akrebi soksun 

Bir zehir ki, hayat özü faniye (117, 310)… 

 

Bu şeir parçası həm dərin fəlsəfi məzmun, həm də ifadə 
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vasitələrinə görə maraq doğurur. İlk misrada oxucunun diqqəti 

insanın əbədiyyat düşüncəsinə yönəlir. İkinci misrada isə şair 

cinas qafiyə yaradaraq yoxsul mənasını verən “yoksun” ifa-

dəsini işlədir. O, eyni zamanda bu şeirdə “var və yox” sözləri 

üzərində  oynayaraq alliterasiya, assonans və bədii təkrir 

yaradır. 

Bədii təkrirlərə keçməmişdən öncə qısaca onun bir növü 

olan əkslərdən bəhs etmək yerinə düşərdi. “Tərd-ü əks” adla-

nan bu poetik fiqurda əsas şərt həmcins üzvlərin və ya sadə 

cümlələrin əks sıra ilə sadalanmasıdır (5, 321-23). Bu bədii 

ifadə vasitəsi şeirin ritmini və harmoniyasını artırması 

baxımından diqqəti cəlb edir. 

 

Bir şey dinleme artık, artık bir şey dinleme (117, 181) 

 

Şimşekler yanıp söndü, şimşekler sönüp yandı (117, 120) 

 

Sintaktik paralelizmin müşahidə olunduğu bu misralar 

N.Fazilin şeir dilinin poetikliyinə xidmət edir. 

Bədii təkririn növlərindən biri də qərb ədəbiyyatında 
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“gemination”, türk ədəbiyyatında isə “əkizləmə” və ya “düz 

yeniləmə” adıyla tanınır (61, 269). Şairin “Otel odaları” şeiri-

nin hər ikinci misrası bu poetik fiqur üzərində qurulmuşdur: 

 

Bir merhamettir yanan daracık odaların 

İsli lambalarında, isli lambalarında (117, 161) 

 

Bədii təkririn klassik Şərq şeirində geniş yayılmış növlə-

rindən biri də birinci misranın sonundakı sözün ikinci 

misranın əvvəlində təkrarlanmasına əsaslanan “rəddul-əruz-əl 

ibtida”dır. O, şeirlərində bu poetik fiqurdan çox məharətlə 

istifadə  etmişdir:  

 

İnsandır sanyordum, mukaddes yüke hamal, 

Hamallık ki, sonunda ne rutbe var, ne de mal (117, 399 ) 

 

Yere batsın bu dünya, 

Bu dünyadan hayr uman! (117, 428) 
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N.Fazilin şeirlərində sıralı təkrir növünə də rast gəlinir; 

 

Eti zehir, yağı zehir, balı zehir dünyada, 

Bütün fani lezzetlere darılmadan, geçilmez (117, 

134) 

 

Sular ürperdi, eşya ürperdi, tunc ürperdi (117, 121). 

 

Sıralı təkrir mətində bir kəlimə və ya ibarənin eyni 

vəzifə və mənada, amma fərqli qavramlar üçün sıralanmasına 

deyilir (61, 271). Şair, bu təkrir növündən həm ahəng 

yaratmaq, həm də mənanı vurğulamaq məqsədiylə istifadə 

edir. 

Bədii təkririn növlərindən biri də anaforadır. Misraların 

əvvəlində işlənən eyni söz və ya ifadələr şeirin dilini daha da 

gözəlləşdirir. 

 

Kaldırımlar, çilekes yalnızların annesi; 

Kaldırımlar, içimde yaşamış bir insandır. 

http://www.elmler.net/


www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi 

EĢqanə Babayeva              N.F.Qısakürəyin yaradıcılıq yolu 

138 138 

Kaldırımlar, duyulur, ses kesilince sesi, 

Kaldırımlar, içimde kıvrılan bir lisandır (117, 

157). 

 

Onun yaratdığı epiforalar isə şeirin təsir gücünü daha da 

artırır. 

Aman efendim, aman! 

Efendim, aman, aman (117, 428)! 

 

Bu parçada iki dəfə təkrar olunmuş “aman” sözü şeirin 

emosional ahəngini daha da artırır. Belə təkrir xarakterli 

misralara həm klassik, həm də müasir şairlərin əsərlərində tez-

tez rast gəlinir. Şair bəzən bir və ya iki misranı bütün bəndlər-

dən sonra işlədərək təkrir yaradır: 

 

Küçükken derdi ki, dadım, 

Çoğu gitti, azı kaldı. 

Büyüdüm, ihtiyarladım. 

Çoğu gitti, azı kaldı (117, 269). 
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“Çoğu gitti, azı kaldı” misrası bir qayda olaraq bütün 

bəndlərdə təkrar edilir, təkririn xüsusi forması kimi diqqəti 

cəlb edən nəqarət yaradır. Bu nəqarət şeir bəndlərini müşayiət 

edərək, fikri daha da qüvvətləndirir. Şair “Nəqarət”, “Bizim 

Yunus”, “Keçən dəqiqələrim” və s. kimi şeirlərini bu təkrir 

əsasında qurmuşdur. 

N.Fazil yaradıcılığında bədii dilin fonetik göstəriciləri 

olan assonans və alliterasiyadan da istifadə edilmişdir. Onu da 

xüsusi ilə qeyd edik ki, N.Fazil üçün musiqi ən önəmli amil-

lərdən biridir. Səslərin daxili ahəngi onun şeirlərində xüsusi 

ahəngdarlıq yaradır: 

 

Telli pullu, anlı şanlı bir gelin 

En güzeli en güzeli, güzelin. 

Habercisi, habercisi, ezelin; 

Tellerinde safak söken bir gelin; 

Anneler, babalar, çocuklar, gelin!.. (117, 414)    

 

Şeirdəki “a”, “e”, “ü” sait səsləri və “l”, “n”, “g”, “ş” sa-

http://www.elmler.net/


www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi 

EĢqanə Babayeva              N.F.Qısakürəyin yaradıcılıq yolu 

140 140 

mit səsləri alliterasiya əmələ gətirmək baxımından xüsusilə 

diqqəti cəlb edir. Şairin “Sayıklama” adlı şeiri də müxtəlif rit-

mik səslərin təkrarından yaranmışdır: 

 

Sussun, sussun uzakta ölmüme ağlayan; 

Gencim, ölmem, arzular kanımda bir çağlayan, 

Şırıl, şırıl, şırıl, şırıl.. 

 

Ne olurdu, bir kadın, elleri avucumda, 

Bahsetse yaşamanın tadından başucumda 

Mırıl, mırıl, mırıl, mırıl (117, 303)… 

 

Ümumiyyətlə, onun şeirlərində demək olar ki, türk 

əlifbasındaki bütün səslərin ahəngi vardır:  

 

“Durmadan çaldı çanlar, durmadan çaldı çanlar  

 Çanlar, kocaman çanlar, korkunç konkunç ürperdi”(117, 

121) 
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“Bilmem, kaçı kaç geçe 

Bilmem kaça kaç kala (117, 126)”  

 

Belə nümunələrin sayını istənilən qədər artırmaq 

mümkündür.  

O, klassik türk şeirində geniş yayılmış tənasüb və ya 

miratün-nəzir adlı bədii ifadə vasitəsinə də müraciət edirdi. 

Lüğəvi mənası “uyğunluq” ifadəsini verən, əks mənalı sözlər 

xaricində, “Gül, bağça, bülbül” kimi ən azı iki yaxın mənalı 

söz üzərində qurulan bu poetik füqur (143, 200), N.Fazil 

poeziyasında ənənəvi ifadələrdən çox, “lirik mən”in daxili 

dünyasından qaynaqlanan sözlərə əsaslanır.  

 

Hep ben, ayna ve hayal; hep ben pervane ve mum, 

Ölü ve Münker-Nekir; başdönmesi, uçurum (117, 

67)… 

 

Şeirin ilk misrasında “ayna”, “hayal”, “pervane” və 

“mum” kimi ənənəvi tənasübə müraciət olunmuş, ikinci mis-
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rada isə şairin bədii təxəyyülünün məhsulu olan “ölü”, 

“Nekir”, “Münkir”, “baş dönməsi”, “uçurum” sözləri arasında 

əlaqə qurulmuşdur. Onun digər şeirlərində də tənasüb sözlər 

bu baxımdan diqqəti cəlb edir. 

 

Yüce şah-ı Nakşıbend, Nakkaş ve Nakış onda; 

Bütün içi dışıyla ölüme bakış onda (117, 393). 

 

İman, ihlas, vecd ve aşk bunlar birer kelime... 

Kelimeyi boğardım, verselerdi elime… (117, 366) 

 

Kırıldı oyuncağım, artık bir daha gülmem; 

Toz olur, torpak olur, duman olurum, ölmem (117, 

377) 

 

Verilmiş nümunələrdə şair “Nakşıbend, nakkaş, nakış”, 

“ihlas vecd, aşk” və “toz, torpaq, duman” sözləri arasında 

əlaqə qurub, çox uğurla bu  poetik fiqurdan istifadə etmişdir. 

Şifahi xalq ədəbiyyatından bəhrələnən ustad, böyük bir 
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incəliklə atalar sözü və zərbi-məsəllərə müraciət edir, bununla 

da şeir dilini daha da canlandırırdı. Məsələn, şair “Akıl” 

şeirində “İki gönül bir olunca, samanlık seyran olur.” atalar 

sözünü özünəməxsus şəkildə dəyişdirmiş, tamamilə yeni məna 

verən fraza yaratmışdır: 

 

  Akıl, akıl olsaydı ismi gönül olurdu; 

“Gönül gönlü bulsaydı, bozkırlar gül olurdu” (117, 106) 

 

“Canım İstanbul” şeirində də “Ana kimi yar, Bağdad 

kimi diyar olmaz” atalar sözünü, cüzi miqdarda dəyişdirib, bu 

sözləri İstanbula şamil etmişdir (156, 207). O, “Boş ufuklar” 

adlı qoşa sətrində isə “Yaxşı adamlar, yaxşı atlara minib 

getdi” atalar sözünü olduğu kimi vermişdir. “Sabır” adlı digər 

şeirində isə “Səbr elə, ay qora halva bişər səndən, gözləsən 

atlas olar, tut yarpağından” məsəlindən bəhrələnmişdir: 

 

Sabırla pişer koruk, 

Yerlə bir olur doruk. 

Sabır, sabır ve sabır; 
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İşte kuranda buyruk (117, 73). 

 

Bunlardan başqa, o, “dəlilər kəndindən bir kənd o 

tərəfə”, “başına corab hörmək”, “gəmiləri dəryada qərq 

olmaq” və s. kimi məsəllərdən və ya frazeoloji söz 

birləşmələrindən məharətlə istifadə etmişdir. Bəzi nümunələri 

nəzərdən keçirək: 

 

 “Sanki gemilerim battı ummanda  

 Paramparça oldu gökte ülkerim” (117, 298) 

 

“Deliler köyünden bir menzil aşkın  

 Her fikir içimde bir çift kelepçe” (117, 17). 

 

 “Başa çorap örenin 

 Başı keçti çoraba” (131, 65). 

 

“Çıkmaz ayı bekle dur  
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Geçsin Mayıs, Haziran” (131, 74) 

 

 “İnsan, yarın olsa da işe başlasam, diyor; 

Düşünmüyor ki, olan bugün yarın gelmiyor (131, 164)”  

 

Nəcib Fazil, iqtibaslardan da uğurla istifadə edir. İqtibas-

nəzm və nəsr əsərlərində ifadəni süsləyib mənanı qüvvət-

ləndirmək məqsədiylə “ayə” və “hədis”lərdən istifadə etməyə 

deyilir (143, 78). Məna və fikrə bağlı olan bu poetik füqur 

N.Fazil yaradıcılığında özünəməxsusluğu ilə diqqəti cəlb edir: 

 

Hep ard arda perdeler, ötenin ötesinde 

Ona göründü melek, bu dünya perdesinde   

“İkra” vahyin ilk oku; “İkra” bir emir; Oku (119, 54)! 

 

Şeirin son misrası Quran-i Kərimin “Yoxdan yaradan 

rəbbinin adıyla oxu” ayəsinə əsaslanır (34, 471). Onun 

şeirlərində hədislərdən alınmış iqtibaslar da maraq doğurur: 
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İnsanda güzel ahlak için, gönderilişim; 

Ahlakı nokta nokta tamamlamaktır işim (119, 118). 

 

İslamda üstün insan,  

Ahlakı bütün insan (119, 118). 

 

Verdiyimiz ilk şeir nümunəsi Məhəmməd peyğəmbərin 

(s) “Mən gözəl huyları tamamlamaq üçün göndərildim” (52, 

10) hədisinə əsaslanır. İkinci şeir nümunəsində isə şair Rəsul-i 

Əkrəmin (s) “Gözəl əxlaq, Allahın uca əxlaqıdır” (52, 9) və 

“Ən xeyirliniz əxlaqca ən gözəl olanlarınızdır” (52, 11) hədi-

sindən bəhrələnmişdir. Nəcib Fazil “Cənnət anaların ayağı al-

tındadır” (52, 140) hədisindən ilham alaraq aşağıdakı qoşasətri  

yazmışdır: 

 

Varlık vesilesi anneye minnet… 

“Annenin ayağı altında cennet” (119, 127)… 

 

N.Fazil poeziyasında bədii mükalimələr də üstünlük təş-
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kil edir. Əsasən sual-cavaba əsaslanan dialoqlar şeirə canlılıq 

verir: 

 

Sordum: Kimsin, nesin sen? 

Dedi: Şeytandan sefir (117, 72)! 

 

Sual: Ey veli, insan nasıl olmalı, söyle! 

Cevap: Son anda nasıl olacaksa hep öyle (117, 103)!... 

 

Gördüyümüz kimi bu dialoqlar dili xəlqiləşdirsə də, adi-

ləşdirmir. Belə hallarda şeir öz poetik mənasını itirmir. Elə 

buna görə də N.Fazilə xalqın diliylə şəhərin şeirini yazan şair 

deyirdilər (74, 489). 

Onun şeirlərində bədii xitab da dilin xəlqiliyinə xidmət 

edir. Eyni zamanda vurğunu qüvvətləndirir: 

 

“Ey yedinci kat gök, esrarını aç” (117, 18)! 
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“Ey kudret, ey rehmet, ey refet” (117, 34)! 

 

“Hey gidi, gölgeler ülkesi dünya” (117, 119)! 

 

N.Fazil yaradıcılığında belə nümunələr əksəriyyət təşkil 

edir. Ümumiyyətlə, Allaha, kainata, nəfsinə, daxili məninə, 

ölümə, anasına, yurduna etdiyi bu müraciətlərdə ənənəvilik və 

müasirlik xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

Məlum olduğu kimi şeir üslubunun pafosunu artıran 

bədii ifadə vasitələrindən biri də bədii sualdır. Bəzi 

nümunələrə nəzər salaq:  

 

“Dünyada her nimeti buraksam ne çıkar ki? 

 Orda o varken, burda burakılmaz ne var ki?” (117, 

241) 

 

“Ya benim sevdiklerim,  

Şimdi nerde? nerdeler?” (117, 258) 
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 “Ya artık bir daha olmazsa gündüz?” (117, 305) 

 

 “Sonum yokluk olsa, bu varlık niye? (117, 310)”  

 

Nümunələrdən də aydın olur ki, fəlsəfi əhəmiyyət kəsb 

edərək fikri məna baxımdan qüvvətləndirən bədii suallar, oxu-

cunu öz daxili “mən”i ilə üz-üzə qoyur, onu düşünməyə, 

cavabsız sualların axtarışına sövq edir. 

Üslubun qrammatik səviyyədə göstəricisi olan inversiya 

da N.Fazil yaradıcılığında xüsusi yer tutur. Məsələn:  

  

“Geçti, geçti mevsimler, 

Süpürüldü takvimler”(117, 234) 

 

“Yok mudur, sizin köyde, çeken fikir sancısı?” (117, 

433) 

 

“Müjdeler olsun size, doğdu batmayan güneş!” (117, 401)  
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Bu nümunələrin sayını istənilən qədər artırmaq müm-

kündür. Bu misralarda cümlə üzvlərinin yerdəyişməsini 

müşahidə edirik. Bu xüsusiyyət şeirin bədii-emosional gücünü 

artırır. Fikrin belə poetik ifadəsi qrammatik normaya sığmayıb 

onun tələblərindən kənara çıxır. Elə onun poetik gözəlliyi də 

bundadır. 

N.Fazilin yaradıcılığında poetika məsələlərini araş-

dırarkən bu qənaətə gəlirik ki, xüsusi fərdi üsluba malik olan 

şairin şeirləri klassik və modern şeir qaydalarına özünəməxsus 

şəkildə cavab verərək, ona yeni çalar qazandıran əsl sənət 

nümunələridir.   
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III FƏSĠL 

 

NƏCĠB FAZĠL QISAKÜRƏYĠN  

NƏSR YARADICILIĞI 
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 3.1. Əxlaqi-mənəvi dəyərlərin epik təsviri 

 

Türk nəsrinin qüdrətli nümayəndələrindən biri olan 

N.F.Qısakürəyin poeziyası kimi, nəsr yaradıcılığı da özünə-

məxsusluğu ilə diqqəti cəlb edir.  Hekayə yazmağa hələ 

gənclik illərində başlayan Nəcib Fazil, arada fasilələr versə də, 

yaradıcılığının ikinci mərələsində bu janra yenidən müraciət 

etmişdi. Miqdarca o qədər də çox olmayan bu hekayələri, ilk 

dəfə dostu yazıçı Peyami Səfanın məsləhətiylə “Cümhuriyyət” 

qəzetində çap etdirən nasir, 1933-cü ildə həmin nəsr əsərlərini 

“Bir kaç hekayə, bir kaç təhlil” adı altında toplayıb kitab 

halına salır. İkinci hekayə kitabını isə “Ruh burxuntularından 

hekayələr” (1960) adıyla nəşr etdirir və buraya birinci 

kitabdakı nəsr əsərlərini  də daxil edir. 1970-ci ildə isə 

“Hekayələrim” adlı kitabını nəşr etdirir. N.Fazilin  bütün 

hekayələrini əhatə edən bu kitab, dəfələrlə yenidən çap 

olunmuşdur. Bunlardan başqa, yazıçının 3 romanı da vardır. 

1928-ci ildə qələmə aldığı “Məşum Yaqut” qədim osmanlı 

əlifbasıyla bir dəfə çap olunmuş, sonra isə tamamilə 

unudulmuşdur. Bu roman haqqında heç bir yerdə məlumat 

verməyən Qısakürək, hətta müsahibələrinin birində deyir: 

“Aynadakı Yalan adlı bir roman yazdım. Bu ilk romanımdır” 

(127, 176).  
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Professor Orxan Okayın fikrincə, xatirələrində belə bəhs 

etmədiyi bu roman, çox güman ki, ustadın da unutmaq istədiyi 

bir əsərdir (164, 87). Nəcib Fazilin digər romanı isə 

avtobioqrafik xarakter daşıyan, yarımçıq qalmış “Kafa 

Kağıdı”dır (Doğum şəhadətnaməsi). Təəssüf hissi ilə qeyd 

edək ki, N.Fazil həm hekayə, həm də roman janrında əsərlər 

qələmə almasına baxmayaraq, bir nasir kimi geniş tədqiqata 

cəlb olunmamış, hekayə və romanları haqqında bəzi elmi-

publisistik məqalələr yazmaqla kifayətlənilmişdir. Onun 

roman və hekayələri mövzu əlvanlığı, məna dərinliyi və bədii 

təsvir vasitələrinin zənginliyi ilə diqqəti cəlb edir. Meşşan 

həyat tərzinə, tüfeyliliyə, biganəliyə qarşı mübarizənin bədii-

fəlsəfi təcəssümü  N.Fazil yaradıcılığında dolğun həllini tapır. 

Folklor nümunələrindən məharətlə bəhrələnən N.Fazilin nəsr 

yaradıcılığı da poeziyası kimi təkrarsız gözəlliyə malikdir. 

Qısakürəyin roman sahəsində o qədər də uğur qazanmadığını 

söyləyən tədqiqatçılar, onun hekayələrinin türk hekayə 

tarixində önəmli yer tutduğunu xüsusi vurğulayırlar. Tədqi-

qatçı Hüseyn Ecenin fikrincə, Nəcib Fazilin hekayə anlayışını 

hər hansı bir cərəyana bağlamaq mümkün deyil. O, təkbaşına 

bir məktəbin təmsilçisi olduğu kimi, hekayədə də 

özünəməxsus yerin sahibidir (69, 128). Ömər Ləkəsiz də 

ədibin nəsr üslubunu yüksək qiymətləndirərək, yazır ki, türk 
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hekayə tarixində M.Şevkət, S.Əli, F.S.Abasıyanıq yeniliyin 

təmsilçisi olduğu halda, N.Fazıl sadəcə öz hekayəsinin 

təmsilçisidir. Bu baxımdan nə təqlid edən, nə də təqlid 

ediləndir (150, 75). Bu fikirlərlə tamamilə razılaşıb əlavə edə 

bilərik ki, şeirlərində olduğu kimi, nəsr yaradıcılığında da 

insan psixologiyasına dərindən nüfuz edib, onun daxili 

dünyasını səmimi, emosional bir dillə qələmə alan 

Qısakürəyin türk hekayə tarixində yeri, elə bu orjinallıqdan, 

bənzərsizlikdən ibarətdir. O, həyatdan götürdüyü hadisələri 

böyük bir ustalıqla qələmə alaraq, oxucunu müdrikliyə, 

ləyaqətli olmağa, bir sözlə, mənəvi zənginliyə səsləyir. 

Yığcam təhkiyə üsulu ilə  oxuculara təqdim olunan bu əsərlər, 

ifadə tərzi, obrazlar aləmi, real, bədii lövhələri ilə diqqəti cəlb 

edir. Onun hekayələrində insan və onun daxili aləmi, insan və 

cəmiyyət kimi məsələlər nəzərdən keçirilir. Ümumiyyətlə, 

şairin hekayələri ideyasına və məzmununa görə rəngarəngdir. 

O, hekayələrində vətənpərvərlik, qəhrəmanlıq, ülvi məhəbbət, 

metafizik aləm, alın yazısı, ölüm və s. mövzulara müraciət 

edirdi. Bilirik ki, insan obrazının ictimai həyatla təması və 

bunun kontekstləri  üzərində qurulan əsərlər sosial mövzuya 

aid edilir. Sosial mövzu çərçivəsində hadisələrin ən çox 

işlənən tipi insan əxlaqına və onun cəmiyyətlə münasibətlərinə 

aid hadisələr sayıla bilər ki, bu da mənəvi-əxlaqi mövzu 
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adlanır (11, 254). N.Fazilin də nəsr əsərlərinin hər birində 

mənəvi-əxlaqi problemlərin bədii həlli ön plana çəkilir. O, öz 

hekayələri ilə insanları mənəvi-əxlaqi dəyərlərə sahib olmağa 

səsləyir.  

İnsan mənəviyyatını zənginləşdirən ən ali duyğulardan 

biri şəfqət hissidir. Yazıçının “Gözlərində mərhəmət yoxdur” 

hekayəsi bu baxımdan maraq doğurur. Hekayənin qəhrəmanı 

nənəsindən başqa heç kimi olmayan, çörək pulunu küçələrdə 

qəzet satmaqla qazanan balaca Xaliddir. Eynilə Xalidə bənzə-

yən uşağını itirən, zəngin bir ailə, özünə təsəlli etmək üçün 

onu övladlığa götürür. Burada ona zəngin bir həyat bəxş 

edirlər, gözəl paltarlar, bahalı oyuncaqlar alır, dadlı yeməklər 

verirlər. Xalid sanki möcüzələr aləminə düşür. Amma çox 

keçmir, o özünü burada çox pis hiss edir. Onu dəhşət bürüyür. 

N.Fazil bu evi ən kiçik detallarına qədər təsvir edir:  

“Arı pətəyi kimi bir ev… Nə girən bəlli, nə çıxan… Nə 

çörək gətirən bəlli, nə yeyən… Qızılı saçlı, uzun dırnaqlı bu 

qadının hər gün çoxlu müsafiri gəlir və onlar qumar masası 

arxasında sabahı açırlar. Qadının təxminən 20 yaşlarında olan 

oğlu və qızı isə evə neçədə girib çıxdıqları bəlli olmayan iki 

suçlu xəyal kimidirlər” (120, 181)…  

Bir qədər təfərrüatı ilə verdiyimiz bu nümunədən evin 

bütün ab-havası hiss olunur. Xalid bu yad insanların yanında 
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tənhalaşır, onu kukla kimi geyindirib-gecindirən, hər arzusunu 

bir göz qırpımında yerinə yetirən bu soyuq insanlara onun 

qəlbində sevgi yarana bilmir. Onların özləri kimi dünyaları da 

Xalidə uzaqdır, yaddır. Xalid öz körpə təfəkkürü ilə başa 

düşür ki, bu zənginliyin içində dərin bir yoxsulluğa 

uğramışdır. Hər dəfə naz-nemət düzülmüş süfrə arxasında 

əyləşəndə dostlarıyla bərabər içdiyi şorbanın tamı üçün 

darıxdığını hiss edir, o xüdbin baxışların arasında nənəsinin 

şəfqət və mərhəmət dolu baxışlarını axtarır və bir gün bütün 

bunlara dözə bilməyib bər-bəzəkli paltarlarını, hədiyyələrini 

bir tərəfə atır və öz cır-cındır paltarlarını geyinib nənəsinin 

yanına qaçır.  

Xalidin dostuyla söhbəti əsərin əsas ideyasını ortaya 

çıxarır: 

–“Bilirsən, mən bu adamların gözlərini xoşlamıram!   

– Gözlərində nə var ki?  

– Heç bir şey yoxdur!.. Heç bir şey olmadığına görə 

xoşlamıram!” (120, 182).   

Bəli, balaca Xalidi bu naz-nemətdən, zəngin həyat 

tərzindən qaçırdan da, boş, mənasız gözlər olur. Bu fikirləri 

uşağın təfəkkürünün təzahürü şəklində təcəssüm etdirən 

müəllif, dialoqun ardınca öz müəllif konsepsiyasını bildirir:  

“Əgər yanlarında olğun bir insan olsaydı Xalidin 
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cavabını belə tamamlaya bilərdi: Gözlərində mərhəmət 

yoxdur” (120, 182)!.. Əsərin elə ideyası da bu idi. Balaca 

Xalid ona görə xoşbəxt ola bilmir ki, həmin insanlar onu 

maddi cəhətdən təmin etsələr də, ona mənəvi heç nə verə 

bilmirlər. İnsanın isə ən çox ehtiyacı olan şey sevgi, qayğı, 

şəfqətdir. Gördüyümüz kimi, Nəcib Fazil bu hissi çox yuksək 

qiymətləndirir, övladlarımızın maddidən daha çox, mənəvi 

ehtiyacları olduğunu vurğulayır. Bundan başqa yazıçı villada 

yaşayan yüksək zümrəyə mənsub bir ailənin timsalında 

meşşan həyat tərzinə, tüfeyliliyə kəskin etirazını bildirir. 

Əslində hekayədə mənəvi cəhətdən yoxsul, amma maddi 

cəhətdən zəngin ailə ilə maddi cəhətdən ehtiyac içində 

yaşayan, amma mənəvi zənginliyi, humanizmi ilə diqqəti cəlb 

edən insanlar qarşı-qarşıya qoyulur. N.Fazilə görə şəfqətli, 

mərhəmətli, sevgi dolu baxışlar, ən yüksək mənəvi zənginlik 

deməkdir.  

İnsan mənəviyyatının dərinliyini göstərən amillərdən biri 

də sevgidir. O, “Xəyalət” “Hacət Dərəsi”, “İşıqlı pəncərə”, 

“Ölü saklayan məzarçı” (Ölü gizlədən qəbirqazan), 

“Öyrətmən bəy”, “Qədər böyləymiş” və s. hekayələrini 

məhəbbət mövzusuna həsr etmişdir. Bu əsərlərin hər birində 

eyni mövzuya toxunulsa da, heç biri digərini təkrar etmir, hər 

bir əsər öz orijinallığı ilə diqqəti cəlb edir. Bu bənzərsiz 
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əsərlərdən biri “Xəyalət”dir. N.Fazilin yaradıcılığının ilk 

illərinə xas olan bu əsər istər üslub, istərsə də ideya-məzmun 

baxımından təqdirəlayiqdir. Əsərdə insanın xəyal dünyasını 

pərvazlandıraraq, onun həyatına müsbət impuls verən sevgi  

hissi ən yüksək zirvəyə qaldırılır. Hekayədə “Mərd” deyə 

çağırılan bir gəncin nakam, ümidsiz sevgisi real boyalarla əks 

olunur. Bu gəncin bütün varlığıyla sevdiyi qız ona biganədir. 

Bu sevgi dildən-dilə dolaşır, gənc isə günü-gündən saralıb-

solur. Əsərdə gəncin xarakteri dolğun şəkildə əks olunur. 

Nasir sözdən rəssam fırçası kimi istifadə edib gəncin portretini 

gözlərimizin qarşısında canlandırır. Heç kəsə bənzəməyən bu 

məğrur gəncin sevgisi real boyalarla təsvir edilir. Gəncin 

susması, öz sevgisini dilinə gətirməməsi və dərin baxışları 

yavaş-yavaş qızı narahat etməyə başlayır. Hər yerdə bu 

sevgidən danışırlar. Qız, az qala kölgəsinə dönən bu oğlandan 

qaçır, onu xəyalına belə gətirmək istəmir. O, bu nəhəng 

sevgini anlaya bilmir. Gəncin hər an onu izləməsi, səssiz 

baxışları onu qorxudur. Bu hiss az qala dərin bir işgəncəyə 

dönür. Bir tərəfdən də kənddə onun haqqında dedi-qodular 

uydurulur, onu “ovsunçu, cadugər” adlandıraraq lənətləyirlər. 

Bütün rəfiqələri onu bir-bir tərk edir. Beləcə, tamamilə tənha 

qalan gənc qız hər şeyin səbəbini dəliqanlıda görərək, ona 

dərin nifrət bəsləməyə başlayır. Bir gün gənc öz ürəyini ona 
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açır. Bu sevginin ən yüksək nöqtəsini, eyni zamanda faciəsini 

əks etdirən həmin mükalimə diqqəti xüsusi ilə  cəlb edir. Bu 

mükalimədə sevgisini etiraf edən gəncin, qızın buz kimi soyuq 

baxışları və “ölsəydin canım qurtarardı” sərt sözlərilə 

qarşılaşdığını görürük. Bu etinasızlıqdan sarsılan gənc, ertəsi 

əlindəki biçağı köksünə sancıb sevdiyinin gözlərinin içinə 

baxaraq, o gözlərdə qərq olmaq istəyirmiş kimi onun ayaqları 

altına yıxılıb ölür. Yalnız bu zaman qız, onun gözlərindəki 

nəhəng sevgini anlayır. Onun xəyalları, xatirələriylə yaşamağa 

başlayır. Ona elə gəlir ki, qapı açılır, ölən dəliqanlının xəyalı 

ona doğru addımlayır, qız dolabın kəskin, iti ucu tərəfə 

sürüşür. N.Fazil az qala bir romana sığan bu hekayəni belə bir 

sonluqla bitirir. “Yuxudan sıçrayıb duranlar otağa girərkən 

böyük dolabın kəskin ucunu qızın köksünə saplanmış 

gördülər” (115, 38).  Qeyd edək ki, N.Fazil bu hekayəsində 

qəhrəmanın əhval-ruhiyyəsiylə zamanı vəhdət şəklində 

qələmə alır. Məsələn: “Qadın silkinərək xatirələrdən oyandı. 

Başını qaldırdı. Rüzgar gözəgörünməz fəlakət təbili kimi çalır 

və hər qanad çırpıntısında pəncərələri döyəcləyirdi” (115, 36). 

Gördüyümüz kimi, qızın qara-qura xəyalları və ölümü, 

fəlakət təbili kimi çırpınan rüzgarla həmahəngdir. Sanki 

rüzgar ölümün nəfəsini hiss edərək, qıza xəbərdarlıq etmək 

istəyir. Deməli, yüksək sənətkarlıqla qələmə alınmış bu əsərdə 
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heç bir şey təsadüfi seçilməmiş, hər bir detal müəyyən bir 

məqsədi ifadə edir. N.Fazil bu əsərində, cəmiyyət tərəfindən 

başa düşülməyən böyük bir sevginin faciəsini verir. Dərin 

lirizmlə qələmə alınan əsərdə eşqin ülviyyəti ön plana 

çıxarılır.  

N.Fazilin məhəbbət mövzusuna həsr etdiyi hekayələrdən 

biri də “Hacət dərəsi”dir. İki şəxsin dialoquyla təqdim edilən 

bu əsərdə varlı bir ailənin oğlu olan Əli ilə kasıb qızı gözəl 

Həbibə arasındakı saf, səmimi duyğulardan bəhs edilir. Arala-

rında təbəqə fərqi olmasına baxmayaraq, bir-birinə təmiz, 

qırılmaz tellərlə bağlı olan bu gənclərin məhəbbətinə vali-

deynlər mane olurlar. Oğlunun kasıb bir ailənin qızıyla 

evlənmək istəməsini öz şərəf və ləyaqətinə sığışdırmayan ata, 

onları ayırmaq üçün rəislə danışıb Əlini silah altına (əsgərliyə) 

göndərir. Əli kənddən çıxarkən Hacət dərəsindən götürdüyü 

daşı sevgilisinə verib deyir ki, Hacət dərəsindən aldığım bu 

daş, qoynunda əriyincəyə qədər qalsa belə, yenə məni gözlə, 

qayıdacağam (120, 239)! Qeyd edək ki, yazıçı burada 

folklordan bəhrələnərək kiçik bir rəvayət də verir. Rəvayətə 

görə, bir-birini sevən gənclər Hacət dərəsini müqəddəs 

bildikləri üçün dilək tutur və daş götürürdülər. Əli də dilək 

tutub götürdüyü daşı, sevgilisinə əmanət edir. Bir tərəfdən də 

Əlinin getdiyini bilən Muxtarın tüfeyli oğlu, gözəl Həbibəni 
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qaçırdaraq, namusuna ləkə vurur. Bunu eşidən Əli elə həmin 

gün geri qayıdıb qorxusundan yükün dalında gizlənmiş 

Muxtarın oğlunu çəkib güllə ilə öldürür və o gündən Əli sanki 

qeybə çəkilir. İntiqam hissi ilə alışıb-yanan Muxtar da 

Həbibəyə gah çoxlu pul vədləri, gah da olmazın işgəncələr 

versə də, Həbibə sevgilisinin yerini bilmədiyini söyləyir. Bu 

işgəncələr nəticəsində gözəl Həbibə ağlını itirir. O vaxtdan 

düz 22 il keçsə də, Həbibə hər gün qoynunda sevgilisinin 

verdiyi daş, bulaq başında oturub sevdiyinin gələcəyi günü 

səbirsizliklə gözləyir. Yazıçı, hekayənin  sonunda baş 

verənlərə öz münasibətini də bildirir və bu əlavə hekayənin 

məntiqi davamı kimi görünür. Burada, N.Fazil hekayəsinin 

təhlilini də sanki özü verir. O, bu hekayəsində əsl Anadolu 

insanlarının həyatına güzgü tutaraq, onların saf, səmimi 

duyğularını dərin bir lirizmlə əks etdirir. Əsərdə diqqətimizi 

cəlb edən ən əsas xüsusiyyət isə gözəlliyi dillər əzbəri olmuş 

Həbibənin sevgisinə sədaqətidir. Bir ömür boyunca sevdiyinin 

yolunu ümidlə gözləyən Həbibə, N.Fazilin də ifadə etdiyi 

kimi, Anadolu qadınlarının ümumiləşdirilmiş obrazıdır.Yalnız 

türk qadını belə bir məhəbbəti, sədaqəti qoruyub saxlaya bilər. 

Beləcə, Qısakürək, sədaqətin simvoluna çevrilən Həbibə 

obrazını oxuculara təqdim etməklə, onları ən yüksək əxlaqi-

mənəvi keyfiyyətlərə, bir sözlə, sadiqliyə, saf sevgiyə səsləyir. 
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Əsərin leytmotivini də elə bu məsələ təşkil edir.  

Ümumiyyətlə, Nəcib Fazilin yaradıcılığında özünə, vətəninə 

sadiq qalan əsl Anadolu qadınlarının ümumiləşdirilmiş obrazı 

bütün dolğunluğu ilə əks olunur.         

Qeyd edək ki, cümhuriyyət dönəmi ədəbiyyata yeni 

mövzular gətirdi. Onların başında Anadoluda baş verən ictimi-

siyasi hadisələr və Anadolu insanlarının taleyi mühüm yer 

alırdı. Bu isə türk ədəbiyyatı üçün ən önəmli yenilik idi. 

İstanbuldan seyr edilən Anadolu və anadoluların həyatı, gü-

zəranı, məişəti, qayğıları yavaş-yavaş qələmə alınır, 

Anadolunun ədəbi panoraması yaradılırdı (72, 257). N.Fazilin 

ifadəsiylə desək, şəhidlər torpağı, qazilər bucağı, vəlilər ocağı 

olan Anadolu (123, 554) ədəbiyyatın əsas mövzusuna 

çevrilirdi. Şairin ədəbi mühitindən bəhs edərkən qeyd 

etmişdik ki, bununla əlaqədar olaraq, məmləkət ədəbiyyatı 

yaranmışdır. Dövrün nəbzini tutan, Qısakürək də bu mövzuda 

özünəməxsus bir üsulda xeyli nəsr əsəri yaratdı. Onun bu tipli 

hekayələri vətənpərvərlik hissinin təcəssümü baxımından 

xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Belə hekayələrdən biri “Hasənə 

bacı”dır. Yazıçı bu qadını oxuculara belə təqdim edir:  

“XX əsrlə bərabər doğulmuş... İstiqlal Savaşında 

cəbhəyə çiyinlərində sandıq-sandıq yardım daşımış… Heç bir 

zaman ailə həyatı qurmamışdır... Bu dar-ı dünyada bir qohum-
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qardaşı yox idi. Bütün yaxınlarını müharibədə itirmişdir” 

(120, 113)...  

Hekayə boyunca Hasənə bacının gənclik illərindən ixti-

yarlaşdığı dövrə qədər vətəni üçün etdiyi mücadilənin şahidi 

oluruq. Hələ 20 yaşındaykən məscidin qabağında durub 

insanları azadlıq uğrunda savaşa səsləyərək:  

- “Ey müsəlmanlar! Qaldırın başınızı səccadədən!.. Po-

zun, zatən pozulmuş namazlarınızı! Allaha səcdə edə bilmək 

üçün əvvəlcə məmləkətinizdən kafirləri qovun” (120, 116)  

deyə hayqıran Hasənə bacı öz cəsurluğu, məğrurluğu ilə əsl 

Anadolu qadınıdır. Əslində Hasənə bacı, insanları halal 

zəhmətə səsləyən Əsma qadındır (“Zəlzələ”), Hasənə bacı 

sədaqətin simvoluna çevrilən Hüriyyə xanım (“Prenses”), 

bütün sevdiklərini vətən uğrunda fəda edib, qoynundakı Qu-

rani-Kərimin gücünə arxalanaraq, cəsarətlə düşmənin rotasına 

girən nənədir (“Quranın gücü”),  sədaqətin, sevginin 

simvoluna çevrilən gözəl Həbibə (“Hacət dərəsi”), gözəl 

Zeynəbdir (“Dəniz”), bir sözlə, Hasənə bacı elə  Anadolunun 

özüdür. Daha dəqiq ifadə etsək, onun yaradıcılığında 

Anadoluçuluğun  ümumiləşdirilmiş obrazı bu tipli türk 

xanımların timsalında təcəssüm etdirilir.  

Yazıçının bu əsərlərində bir qayə var: İnsanlara bu gözəl 

əxlaqi-mənəvi dəyərləri aşılamaq! Əcdad harayı hiss olunan 
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bu əsərlər oxucuları vətən təəssübkeşliyinə, cəsarətə, mübariz 

ruha sahib olmağa, halal zəhmətə səsləyir.  

Qısakürək əsərlərində yüksək əxlaqi-mənəvi 

keyfiyyətləri bədii sözün gücüylə təbliğ etməklə yanaşı, 

dəyərlərimizə kölgə salan, sarsıdan əsas problemləri də dilə 

gətirir. Yeri gəldikcə onların həlli yollarını da göstərirdi.  

Onun “Yusifcik” hekayəsi bu baxımdan əhəmiyyət kəsb 

edir. Şair folklor nümunəsindən bəhrələnərək əsərinə yeni ab-

hava verir… Hekayəmizin qəhrəmanı Yusif və əsrarəngiz 

Yusifcik quşudur. Yalnız səsdən ibarət olan bu əfsanəvi quşu 

görmək mümkün deyil. O, ancaq lazım olan anda Xızır kimi 

yetişib qəhrəmanımızı pisliklərdən qorumaq üçün hayqırır: 

“Yusifcik, Yusifcik”. Bu quş sanki qəhrəmanımız Yusifin 

qoruyucu mələyi, bəlkə də, vicdanının səsidir. Qəhrəmanımız 

nə vaxt maddi-mənəvi cinayətə qalxsa, quş onun qarşısını kə-

sib, hayqırır: “Gəl etmə, gəl etmə (120, 116)” Bir gün qəhrə-

manımız Yusif nəfsinin əsarətinə düşərək, bütün varlığını 

unudur, bununla da quşcuğazın səsi eşidilməz olur. Hər şeyini 

itirən qəhrəmanın vicdanı ölü bir sükuta qərq olur. O, bu 

sükutun da, quşcuğazın susmasının da fərqindədir. Amma heç 

bir şey edə bilməyərək öz tamahının qurbanına çevrilir, 

batdıqca batır. Bu zaman quşun sükutunun dərinləşdiyini, qat 

bağladığını hiss edir. Bir gün öz cəsarətini toplayıb əzgin bir 
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halda çölə çıxır, bu zaman qarşısına Yusifcik quşunun ölüsü 

çıxır. 

Əslində yığcam süjet xətti, oxunaqlı təhkiyə üsulu ilə 

qələmə alınan bu hekayə ilk baxışdan bir qədər bəsit görünsə 

də, dərin-fəlsəfi fikirləri əhatə edir. Əsərin xüsusən də 

sonunda müəllif konsepsiyası diqqəti cəlb edərək, oxucunu 

düşündürür: 

“Zaman işlədi, durdu. Dəfələrlə, iztirabı çağırırmış kimi 

əzbərlənmiş formullarla Yusifciyi səslədim. Nə iztirab gəldi, 

nə Yusifcik…Bəlkə də, səmimi ola bilsəydim, o dirilərdi. 

Qəlbimin dərinliklərindən bir səs… Deyəsən Yusifcik idi. 

Hayqırırdı:Yalançı, yalançı” (120, 96)! 

Bəli, N.Fazilin əsərdə qoyduğu məsələ də elə bu idi. 

Qəhrəmanımız bir az səmimi, vicdanlı ola bilsəydi,  bəlkə də 

zavallı Yusifcik ölməzdi. Yusifcik ona görə ölür ki, qəhrə-

manımız vicdanını unudaraq, hər şeyi tamahının öhdəsinə 

buraxır. Zavalı quşcuğaz insan nəfsinin qurbanına çevrilir.  

Yazıçı, bu əsəriylə insanlara daxillərindəki o zərif, 

məsum quşcuğazı yaşatmağı tövsiyə edir.  

Qısakürək bu hekayəsində qoyduğu problemləri “Kanar-

yanın ölümü”ndə (Sarıbülbülün ölümü) daha dolğun əks 

etdirir. Hekayədə yaxşı bir ailədən olan, bankda məmur 

işləyən 22 yaşlı gəncin faciəsi sosial planda qələmə alınır. 
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Qumar xəstəliyinə bulaşaraq, tüfeyli həyat tərzi keçirən gənc 

nə qədər özünə söz versə də, sözünün üstündə dura bilmir, 

qumar həyatı onu hər an maqnit kimi özünə çəkir. Bütün var-

dövlətini uduzan gənc əlindəki son 400 lirəni də  götürüb 

qumar ehtirası ilə, özünün də “bataqxana” adlandırdığı 

qumarxanaya yollanır. Gənc ayaqlarını sürüyə-sürüyə masanın 

arxasında əyləşir. Budur, onun bəxti gətirir. Xəyallarında 

canlandırdığı məbləğə sahib olur. Pullarını sayarkən 

heyrətindən quruyub qalır. Hə, indi gənc bu pulun hamısını 

götürüb xəstə anasının yanına gedə bilər, göz yaşları içində 

tövbə edib normal həyatına başlaya bilərdi. Amma… sevgiylə, 

mərhəmətlə çırpınan qəlb hara, o hara? O qəlbin yerində 

hissiz, duyğusuz bir ət parçası var. Qısa bir tərəddüddən sonra 

gənc böyük bir ehtirasla qumara atılıb son qəpiyinə qədər 

uduzur. Yazıçı bu halı otağın ab-havası ilə həmahəng təsvir 

edərək, bu dəhşətli siqaret tüstüsündən qəfəsdəki bülbülün də 

boğulduğunu göstərir. Əsər belə bir təsiredici sonluqla bitir:  

“Uşaq qəlbini parçalamaq istəyirmiş kimi, əlini ürəyinin 

üstünə qoyarkən orada sarıbülbülün ölüsündən başqa heç bir 

şey tapa bilmədi” (120, 87). 

 Yazıçı, qəfəsə salınmış köməksiz sarıbülbüllə gəncin 

faciəsini həmahəng verir. Bu ideya yazıçının “Bu quşla ruhun 

arasındakı münasibəti axtar və tap (120, 87)” sözlərində də 
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təcəssüm olunur. Əsərdə sarıbülbülün ölümü simvolik 

xarakter daşıyır. Ümumiyyətlə, N.Fazil demək olar ki, bütün 

əsərlərində insan və ətraf aləm, insan və əşya arasında rabitə 

quraraq, öz ideyalarını xüsusi simvollarla ifadə edir. 

Tədqiqatçı İ.Qıllıoğlu bu məsələyə nəzər salaraq yazır ki, 

N.Fazilin yaradıcılığında simvollar çoxdur. Amma burada 

qərb ədəbiyyatında meydana çıxan simvolizm ədəbi 

cərəyanından söhbət getmir (105, 87).  Daha sonra Qıllıoğlu 

“sarıbülbül” simvolu üzərində duraraq, davam edir:  

“Sarıbülbül necə qəfəsə məhkum, eyni zamanda məzlum 

durumdadırsa, ruh da insanda elədir. Tən qəfəsində ruh 

dustaqdır” (105, 89). 

 Onun bu fikir və mülahizələri ilə razılaşıb deyə bilərik 

ki, həm qərb, həm də şərq fəlsəfi ideyaları özündə cəmləşdirən 

N.Fazilin əsərlərini təhlil edərkən dini-fəlsəfi nöqteyi nəzəri 

də diqqətdə saxlamaq lazımdır. Bütün bunları nəzərə aldıqda 

N.Fazilin “Bu quşla ruhun arasındakı əlaqəni axtar və tap” 

sözlərinə bir qədər aydınlıq gətirmiş oluruq. Doğrudan da, 

əsərdə öz nəfsinin qulu olan gənclə, qəfəsdə havasızlıqdan 

boğulan bülbül arasında bir bənzərlik vardır. İkisi də sanki, 

eyni taleyi yaşayır, bu qumar salonundan, kabuslar aləmindən, 

mənəvi iflasa sürüklənən bu mühitdən qaçmaq, qurtulmaq 

istəyir. Amma onların biri qəfəsə, digəri isə qumara, 
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məhkumdur. Hekayə faciəvi bir sonluqla bitir. Bülbül ölərək 

qurtulmuş, gəncin qəlbi isə ölü bir bülbülə dönmüşdür. Bu 

faciənin səbəbi isə qumardır. Qeyd edək ki, alafranka əyləncə 

ünsürlərindən biri olan qumar, Avropasayağı evlərin, 

qonaqlıqların, çayxanaların başlıca oyunu, hətta mədəni 

yaşayışın bir göstəricisi sayılırdı. Görkəmli alim C.Kavcar bu 

haqda yazır:  

"Qədimdən kişilərin və  bəzi yüksək təbəqə xanımlarının 

oynadığı əsas oyunlar dama, şahmat, nərd və s. idi. Domino, 

bilyard, oyun kartı, qumar kimi oyunlar isə Avropadan keç-

mişdir" (103, 234).  

Beləcə türk gəncliyini sarıb gedən bu sosial bəla 

ədəbiyyatın da mövzusuna çevrilir (Məhmət Rauf 

"Böyürtkən", "Qərənfil və yasəmən", "Xəyal içində" və s.).  

Milli-mənəvi dəyərləri iflasa uğradan bu bəlanı böyük bir 

acıyla dilə gətirən N.Fazil  müsahibələrinin birində bu haqda 

demişdir:  

“Qumar - günahların ən dəhşətlisidir. Şimaldan cənub 

qütbünə qədər, günəşin doğduğu hər nöqtədən, batdığı hər 

nöqtəyə qədər bütün yer üzünü saran yandırıcı, qovurucu, kül 

edici ehtirasdır” (127, 45)… 

 “Rəhinlik meymun” (Girov meymun), “Surat”, “Mad-

mazel Fofo”, “Yəmin”, “Xəstə qumarbazın ölümü”, “Xəstə 
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qumarbazın not dəftərindən” və sair silsilə xarakteri daşıyan 

hekayələrini bu mövzuya həsr edən Qısakürək, bu bəlanı həki-

mi və dərmanı olmayan xəstəlik adlandırır. Bu hekayələrin bir 

qəhrəmanı var, bu, xəstə qumarbazdır. Xəstə qumarbaz özü də 

bu səfaləti bütün dəhşətləri ilə başa düşür, eybəcərliklərin 

fərqinə varır, amma bu bataqlıqda çırpındıqca daha da dərinə 

batır. Ədibin bu mövzuda yazdığı hekayələrindən biri də “Yə-

min”dir. Bu hekayənin də qəhrəmanı xəstə qumarbazdır. 

Hekayədə xəstə qumarbazın ölüm yatağında olan bibisi qızına 

bir də qumar oynamayacağına dair söz verib tövbə etməsi nəql 

olunur. Hekayənin xüsusən bu qismi, xəstə qızcığazın ona 

tövsiyədolu sözləri oxucunu mütəssir edir:  

“- Qardaşım üzünüz necə də solğundur! Səhərdən 

axşama qədər qumar, qumar… Bəsdi daha! Gəncliyinizə və 

tərtəmiz ruhunuza yazığınız gəlsin! Dəyərmi heç? Bu ölümlü 

dünyada dəyərmi heç” (120, 65)?!.  

Bu sözlər əsərin ideyası ilə səsləşir. N.Fazil sanki belə 

həyat sürən insanlara üzünü tutub deyir: Bu ölümlü dünyada 

dəyərli həyatını, verilmiş ömrünü puç etməyə dəyərmi? 

Zamanı belə mənasız əyləncələrdə yelə verməyə dəyərmi? 

Yazıçı oxucunu bu suallarla  üz-üzə qoyur.  

Nasir göstərir ki, əslində xəstə qumarbaz da bunun 

fərqindədir. Ona görə də ürəklənib ölüm yatağında olan bibisi 
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qızına söz verib bu işdən əl çəkəcəyinə and içsə də, bir az 

sonra qızının ölümünü gözləyən zavallı atadan 50 lirə borc pul 

alıb, heç nə olmamış kimi oradan birbaşa qumarxanaya 

yollanır. Xəstə qumarbaz az qala, hər gün göz yaşları içində 

Qurani-Kərimə sarılıb tövbə etsə də, verdiyi sözlərin üstündə 

dura bilmir. Ortaya belə bir sual çıxır: Görəsən, faciə 

nədədir?!.. Sözün həqiqi mənasında xəstə qumarbazın əsl 

faciəsi verdiyi sözü də öz gözündən salmasında idi. Elə buna 

görə də o, ömrünün axırına qədər oynamağa məcburdu. Çünki, 

artıq onu bu yoldan çəkindirə biləcək heç bir güc qalmamışdır. 

Ədib, özü də hadisələri müşahidə edərək belə bir mülahizə 

yürüdür: “Xəstə qumarbaz çarə deyilən şeyin qiymətini o 

qədər aşağı səviyyəyə salmışdı ki, belindən iplə bir halqaya 

bağlanmaqdan başqa çarəsi qalmamışdır” (120, 66). O, son 

çarəni bibisi qızının cənazəsinin yanına çökərək, qulağına bir 

də oynamayacağına aid söz verməsində görür. N.Fazil bu 

epizodu real boyalarla qələmə alır:  

“Xəstə qumarbazın ürəyi bir an elə yandı ki, gözlərini 

misilsiz bir qüvvətlə tabuta dikdi. Qızın tel-tel düşüb, ölü 

saçları altında gizlənən saralmış qulağını tapdı və bu qulağa, 

bu qulaq vasitəsiylə də Allaha ən böyük andını içib tövbə etdi. 

Ömrü boyunca bir də qumar oynamayacağına and içdi (120, 

67)”. Bu andı içən xəstə qumarbaz, tövbə edərkən, üzündə 
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gənc qızın ölü saçlarını, dodaqlarında isə saralmış qulağın 

soyuq qıvrımlarını hiss etsə də, məzara axırıncı kürəkdolu 

torpaq atılarkən, tələsik başını götürüb harasa gedir. Yazıçı 

hekayənin sonunu belə bir sualla bitirir:  

“Əcaba nə üçün gedir? Bayaqkı yəminin şahidindən 

qaçmaq üçün? Allahdan qaça bilsə, qaçsın görək” (120, 68)!  

Hekayənin sonundan bəlli olur ki, xəstə qumarbaz bu 

dəfə də sözünün üstündə dura bilmir. Yazıçı bu əsəriylə göstə-

rir ki, mənəvi-əxlaqi dəyərlərimizi qamçılayan qumar elə bir 

bəladır ki, ondan qaçmaq, qurtulmaq mümkün deyil. Xəstə 

qumarbaz N.Fazilin əsərlərində müxtəlif cür,  bəzən hədsiz 

dərəcədə iradəsiz və duyğusuz, bəzən isə mənəvi cəhətdən 

əzablar çəkən, öz ağlı, zəkası, fəlsəfi düşüncəsi ilə insanı 

heyrətə gətirən dolğun bir obraz kimi təqdim edilir. Yazıçı, 

xəstə qumarbazın ruhi vəziyyətini belə təsvir edir:  

“Uşağın beynində zəhərli fikirlər vardır. Hər şey onda 

bir düyündür: zaman, məsafə, boşluq, cizgi, həcm” (120, 

135)… 

Dərin zəkası ilə digər qumarbazlardan ayrılan bu xəstə 

qumarbazın daxilindəki "mən" başqalarından fərqlidir. Amma 

o nə qədər yüksəkdə dayansa da, onun vəziyyəti ilanın ağzına 

düşən köməksiz quşdan fərqsizdir. Bu acizanə etirafları, xəstə 

qumarbazın gündəliyindən oxuyuruq:  
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“Allah məni özünə bağlamaq üçün yaratdı, amma mən, 

daxilimdə bu bağlanışın sərmayəsi olan nə varsa hamısını on-

dan uzaqlaşmağa sərf etdim! Mən, bu əmanətə xəyanət etdim” 

(120, 152)! 

 Bəli, əxlaqi-mənəvi dəyərlərə arxa çevirən xəstə qumar-

baz öz ehtiraslarının qurbanına çevrilərək, məhvə sürüklənir. 

Yazıçı, xəstə qumarbazı əli yanmış uşaqla müqayisə edərək, 

uşağın əlini soyuq suya basaraq ağrılarını bir anlıq unutmağa 

çalışdığı kimi, onun da eyni təlaşla qumara can atdığını təsvir 

edir. N.Fazil göstərir ki, o, öz faciəsini bütün dəhşətiylə dərk 

etsə də, iradəsizliyinin ucbatından bu bəladan qurtula bilmir. 

Bu hekayələrdə ana obrazı da böyük bir ustalıqla təqdim 

edilir. Yazıçı, xəstə, unudulmuş, köməksiz, pulsuz-parasız 

qalmış ananın acı fəryadlarını verərək, onun öz oğlu üçün 

ölüm diləmək dərəcəsinə çatdığını göstərir. Zavallı ananın edə 

biləcəyi heç bir şey qalmamışdır. Yazıçı göstərir ki, əgər bu 

zəhər onun ürəyinə, tam iliklərinə qədər işləyibsə, artıq heç bir 

qurtuluş yoxdur. Hekayələrində təhkiyə üsulu ilə dilə gətirilən 

bu mövzu “Namı-digər barmaqsız Saleh” əsərində 

dramlaşdırılaraq təqdim edilmişdir. Müsahibələrinin birində 

isə qumar haqqında deyir ki, dünya ədəbiyyatında Dosto-

yeviskidən tutmuş bir çox yazıçılar bu mövzuya toxunsa da, 

qumar əjdahasını yaxalayıb möhkəm-möhkəm çərçivələdiyinə 
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inanmıram. Bu sözlərimlə buna mən müvəffəq oldum, 

demirəm. Bu aciz əsərimlə mən də bu məsələnin dərinliyinə 

vara bilmədim. Amma demək istədiyim odur ki, tam dərinliyi 

ilə yazılıb qurtarmayan, elə sətirlərdə dolaşılıb qalan bu 

cəhənnəm iqlimininin dərinliyinə dalmaq çox vacibdir (120, 

46-47). 

Yeri gəlmişkən xatırladaq ki, Qısakürəyin tərcümeyi- 

halından onun ilk gənclik illərində bu dəhşətli bəlaya düçar 

olduğunu, möhkəm iradəsinin sayəsində qurtulduğunu bilirik. 

Fikrimizcə bu hadisə onun insanlığı saran qumar əjdahasını ən 

kiçik detallarına qədər açıb göstərməsinə, bu yolda olanları 

çəkindirmək məqsədiylə əsərlər yazmasına səbəb olmuşdur. 

Beləliklə, Qısakürək zəmanəsinin eybəcərliklərini bir güzgü 

kimi əks etdirərək, bu sahədə bacardığını edir. Yazıçı sübut 

edir ki, insanın özünün özünə etdiyi pisliyi heç kəs edə 

bilməz. O, bu əsərlərində insan iradəsizliyini tənqid edərək, 

real boyalarla insanı məhvə sürükləyən bu sosial bəlanı açıb 

göstərir.  

Onun dilə gətirdiyi problemlərdən biri də dəyişən dünya-

nın, avtomatlaşdırmanın, avropalaşmanın insan mənəviyyatına 

vurduğu ağır zərbədir. O, bu problemi yarımçıq qalmış “Kafa 

kağıdı” (Doğum şəhadətnaməsi) romanında da qələmə alır. Bu 

memorial əsər A.H.Haksalın ifadəsiylə desək, N.Fazil 
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ruhunun acılarını anlatır (84, 29). Bu əsərdə N.Fazilin 

dilindən, öz müşahidələrinin işığında cəmiyyətin, dövrün 

panoraması bütün dəhşətləriylə təsvir edilir. Dəyişən 

dünyamızın mənəviyyatımı-za vurduğu zərbələri böyük bir 

ağrıyla dilə gətirən N.Fazili gəncliyin taleyi çox maraqlandırır. 

Elə ona görə də modaya uymağa çalışan bu nəsillərə tənqidi 

münasibət ədibin hekayələrinin leytmotivini təşkil edir.  

Onun belə hekayələrindən biri “Şəhla Raziyə” adlanır. 

Hekayədə gənc nəslin nümayəndəsi, heç vaxt çimməyi sevmə-

yən Şəhla Raziyə adlı bir kənd qızının həyatından bəhs edilir. 

Bu kirli-pasaxlı qızı nənəsi dəfələrlə basıb çimizdirmək istəsə 

də qız sivişib aradan çıxır. Bir gün isə kəndin kənarından 

keçən tanımadığı şəxsin qırmızı avtomobilinə əyləşib şəhərə 

gəlir. Burada məşhur kino aktrisası kimi tanınan Selda Razi öz 

açıq-saçıqlığı ilə Amerika rejissorlarını da heyrətdə qoyur. Bu 

rejissorlardan birinin dəvətiylə Amerikaya gedib gecə klubla-

rında rəqs edən Selda Razi bir gün öz avtomobilində ağır qəza 

keçirib həlak olur. Bu xəbər kəndə, qoca nənəyə də çatır. Əsər 

nənənin sözləri ilə bitir:  

“Deməli bu kirli qıza tənəşirdə təmizlənmək belə nəsib 

deyilmiş! Nə olardı ki, kəndciyəzində qalsaydı, tənəşirdə  olsa 

da, yuyuna bilsəydi” (120, 174)!  

Əslində bu sözlər əsərin əsas ideyasıyla həmahəngdir. 
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Hekayənin əvvəlində də, sonunda da yazıçı Selda Razini çirkli 

bir qız kimi təqdim edir. Kir-pasını bahalı ətirlər, pudralar, 

ənlik-kirşanlarla ört-basdır edən Selda məşhurlaşdıqca, vücu-

dundakı kir də qat bağlayır. Əslində burada şair, Seldanın 

cismani çirkindən yox, daxili aləminin çirkliliyindən bəhs 

edir. Nənəsi, kənd camaatı özbaşına böyümüş bu qızı nə qədər 

düzgün yola dəvət etmək istəsələr də, Seldanın nə cismani 

vücuduna, nə də ruhuna təmizliyin simvolu olan su dəymir. 

Buna görə də, yazıçı nənənin diliylə deyir ki, bu kirli qız öz 

kəndində ölsəydi, yuyulardı, bəlkə təmizə çıxardı.  

N.Fazil bu mövzuya “Viyolensel” adlı hekayəsində də 

toxunur. Bu əsərdə Zəhra xanım adlı bir ana obrazıyla qarşıla-

şırıq. Yazıçı, qadını belə təsvir edir:  

“Çarşabı burnuna qədər örtülü, nəsli tükənməyə 

başlamış tiplərdəndir… Nyu Yorkun Brodvey prospektində 

bir hinduya necə baxırlarsa, o da doğulub-böyüdüyü 

İstanbulda eyni mövqedədir” (120, 157).  

Zəhra xanımın iki sevdiyi şey vardır: Səhərdən axşama 

qədər evi tər-təmiz silib-süpürmək və Rəbbinə ibadət etmək. 

Evindən isə həmişə müşk ətrinə bənzər bir ətir gəlirdi. N.Fazil 

bunu belə adlandırır: “Müsəlman evinin ətri” (120, 157). 

Zəhra xanımın işi bunlarla bitmirdi, gecənin bir aləmində evə 

gələn, gözünün ağı-qarası bircə oğluna da xidmət edirdi. Oğlu 
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Həyatinin isə bircə dərdi vardı, nə olursa olsun tez bir 

zamanda anasına viyolensel (yeni musiqi aləti) aldırtmaq. 

Evdə hər gün “Ana, mənə viyolensel al” sözləri nəqarət edilsə 

də, ana kəskin şəkildə “Mənim belə şeytan alətlərinə veriləcək 

pulum yoxdur!” deyib etiraz edir, hətta oğlunun əlindən 

altunlarını da rəfiqəsigildə saxlayır. Həyati də istəyinin yerinə 

yetirilmədiyini görərək, anasıyla danışmır, onun bişirdiyi 

yeməkləri yemir, evə isə kefi istədiyi vaxt gəlib-gedir. Bir gün 

ana ölür. Ananın vəsiyyətilə elə həmin gün altunlar oğula 

çatdırılır. Hekayənin sonu isə oxucunu dəhşətə gətirir:  

“Həmin günün axşamı, taxta  evin qarşısındakı o biri 

taxta evdə başbaşa vermiş, Zəhra xanımın ruhuna Quran 

oxuyan iki axirət qardaşı, birdən, tüklər ürpədici bir səsə 

diksindilər, Zəhra xanımın o gün cənazəsi çıxan həmin evdən 

viyolonsel səsi gəlirdi. Viyolensel, yeni musiqi kəşfi olaraq, 

sanki qəhqəhə çəkib gülürdü” (120, 159).  

N.Fazil yeni musiqi alətindən istifadə edərək, Avropa 

ənənələrinin əsiri olan və öz həqiqi simasını itirən, eybəcər-

ləşən türk gəncliyinin acı faciəsini verir. Bu məsələlər onu çox 

narahat edirdi. O, oxucunu belə bir sualla qarşı-qarşıya qoyur: 

Necə oldu ki, bütün həyatını balasına fəda edən ananın 

sevgiylə böyütdüyü övlad belə naxələf çıxdı? Necə oldu ki, ot 

kökü üstündə bitə bilmədi? Fərz edək ki, yetimliklə böyüyən 
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Selda Razi, bir az da başıboş olduğu üçün bu səfalətə 

sürükləndi. Bəs Həyati (“Viyolensel”), Sevil (“Babaanne”), 

Pərizad (“Kırmızı Kurdela”), daha yüzlərlə türk gənci niyə bu 

yollara düşdü?! 

Deməli, şəxsiyyətin formalaşmasında təkcə ailə tərbiyəsi 

və gen yaddaşı həlledici rola sahib ola bilməz. Dəyişən dünya, 

qərb sivilizasiyasına keçid kimi önəmli hadisələr də sosial 

varlıq olan insanı öz təsiri altına salır.  

Yazıçı, bu mövzuya “Nöqtə” hekayəsində də toxunur. 

Əsər tez-tez “İyi adamlar, iyi atlara minib getdi” məsələni xa-

tırlayan 83 yaşlı Hadımünnis əfəndininin dilindən nəql olunur. 

Tarixi mövzuya həsr olunmuş bu hekayədə müharibələrin, 

müxtəlif ictimai-siyasi hadisələrin, bir sözlə, dəyişilən rejim-

lərin xaosunun türk gəncliyinə vurduğu böyük zərərlər dilə 

gətirilir. Bu qarma-qarışıqlıq hər addımbaşı türklüyü 

kökündən bir az da qopardır. Əsərdə təqdim edilən 

Hadimünnis əfəndi əxlaqi-mənəvi dəyərləri özündə əks 

etdirən yaşlı nəsillərin ümumiləşdirilmiş obrazıdır. Lakin o, 

kökündən qoparılmış bu yeni nəsillərlə mübarizə edə bilmir. 

Onun bu durumunu yazıçı belə təsvir edir:  

“Hadimünnis əfəndi, tango-çarşabdan mantoya, manto-

dan, qısa ətəyə qədər qızlarında seyr etdiyi qarderop 

devrimini, nəhayət səksəninə yaxınlaşarkən, nəvələrində 
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çimərlik paltarı və mini ətək olaraq dünya gözüylə görmək 

fürsətinə çatdı” (120, 256).  

N.Fazil, Hadimünnis əfəndinin dilindən dəyişən dünya-

mızı, dəyişən mənəviyyatımızı qadınların timsalında, daha 

doğrusu, qadın qarderobunun inqilabı ilə göstərir. Bilirik ki, 

geyim insanın sosial həyat tərzini, mənəvi dünyasını, 

zövqünü,  hansı təbəqəyə xas olmasını göstərən çox önəmli bir 

amildir. Dəyişilən ideyalogiyalar, mili-mənəvi dəyişikliklərin 

təzahürü ilk növbədə libaslarımızda özünü göstərir. N.Fazil bu 

haqda yazır:  

“Bu işin təmsilçisi mini ətəkdir və yarım əsrdir yuxarıya 

doğru çəkilə-çəkilə bayraqlaşdırmaq istədiyi mənaya doğru 

yüksələn örtük, nəhayət mini ətəklə gayəsinə varmışdır” (69, 

130). 

 Hadimünnis əfəndinin nəvələri də mini ətəkli qızlardır. 

Bu qızların biri aktrisa, digəri müğənnidir. O, nəvələrinin jur-

nalların üz qapağını bəzəyən yarımçılpaq şəkillərini gördüyü 

zaman ürəyi dayanır. Beləcə, bu şərəfli, ləyaqətli insanın hə-

yatına nöqtə qoyulur.  Hadimünnis əfəndidən fərqli olaraq 87 

yaşlı Həsən Səbri bəy (“Mini ətək”)  isə mini ətəkli nəvəsinin 

üzünə kislata tökərək, onu kor edir. Məhkəmə qarşısında 

duran babanın sözləri oxucunu düşündürür. Baba fəryad 

qopararaq deyir:  
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“Mən hər an bu mənanı nəvəmin diz qapaqlarının 

üstündə bir nişan kimi seyr edərək yaşaya bilmərəm! Heç 

deyilsə, onu yaşatmam və nəslimi qurudaram... Ətəyini 

dizlərinin üstündən bir-iki barmaq olsa belə, aşağıya endir ki, 

mən nəfəs ala bilim, nəfəs aldığımı hiss edə bilim… Ona görə 

də üzünə kislata töküb evə mıxladım… Siz də məni zindana 

mıxlayın ki, bu cəmiyyəti seyr etməkdən qurtulum” (120, 

203).  

Həsən Səbri bəy əxlaqsızlığın, mənəviyyatsızlığın baş 

alıb getdiyi bu cəmiyyətdə yaşamaq istəmir. Həbsxananı 

yaşadığı cəmiyyətdən üstün tutan baba bu dəhşətlərə dözə 

bilmir. Gördüyümüz kimi, N.Fazil bu tipli hekayələrinin hər 

birində hadisələrə yaşlı nəsil nümayəndəsinin gözləriylə baxır. 

Bu nəsillər əxlaqi-mənəvi dəyərlərin iflası qarşısında aciz 

qalır, kökündən qopmuş gəncliyin yaramaz əməllərindən 

dəhşətə gəlirlər. Yazıçı “Nöqtə” və “Mini ətək” hekayələrində 

bu yaşlı nəslin bir qədər mübarizəsini, dirənişini göstərirsə, 

“Kırmızı kurdela”da (Qırmızı lent) yaşlı baba hadisələrə 

müdaxilə belə etmir. Yazıçı, hekayənin sonunda babanın bu 

dirənişini kiçik bir epizod verməklə kifayətlənir. Yazıçı 

göstərir ki, hər şeyi qoynuna alıb aparan rüzgar yaşlı babaya 

ona görə  toxunmur ki, onsuz da o, artıq tamamilə çürüyüb 

məhv olmuş əxlaqi-mənəvi dəyərlərə sarılaraq, öləcəyi günü 

http://www.elmler.net/


www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi 

EĢqanə Babayeva              N.F.Qısakürəyin yaradıcılıq yolu 

180 180 

gözləyir. Babanın varlığı, babanın dirənişi rüzgar üçün heç bir 

qorxu yaratmır. Çünki yaşlı baba mənəvi dəyərlərimizi 

qoynuna alıb aparan rüzgara qarşı çıxmaqda acizdir.  

Qeyd edək ki, bu mövzu N.Fazilin təkcə nəsr yaradıcılı-

ğında deyil, poeziyasında, eləcə də dramaturgiyasında mühüm 

yer tutur. N.Fazilin yaratdığı Hadimünnis əfəndi əslində Rəcai 

əfəndidir (“Ahşap konak”), Abdullah əfəndidir (“Müqəddəs 

Əmanət”), ən başlıcası isə N.Fazilin prototipidir. Onun bu 

əsərlərinin əsas ideyası Hadimünnis əfəndinin tez-tez təkrar 

etdiyi “İyi insanlar, iyi atlara mindi, getdi” məsəli ilə səsləşir. 

Ölkədə baş verən ictimai-siyasi hadisələr cəmiyyətdən nəyisə 

oğurlayır. Bu oğurlanan şey isə türklüyün ruhu, türklüyün mə-

nəviyyatıdır. Bu problemin qaldırıldığı hekayələrdən biri də 

“Blok apartman”dır. Bu çoxmərtəbəli binada yaşlı baba, oğlu 

və gəlini yaşayır. Yazıçı, oğulu “Filan”, gəlini isə “Falan” 

deyə təqdim edir. Yazıçı, o biri əsərlərində qoyduğu 

problemləri bu əsərində bir az da dərinləşdirir. Bu gənc ər-

arvad hər gün səhər tezdən 15 dəqiqəlik yolu, 15 kəlimə 

kəsmədən gedir. Gecənin bir aləmi isə adətən tək-tək qayıdır, 

evə tez gələn isə təzədən bəzənib-düzənib harasa gedir. Yaşlı 

ata “Övladım, hara?” deyə soruşanda isə ona bir cavab verilir: 

“İclasa”. Yazıçı göstərir ki, bu iclasların nə olduğu bilinmir, 

Filanın getdiyi yerlər nə qədər məlumdursa, “Falan”ınkı da o 
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qədər məchuldur.  

Bu evin ab-havasını isə arabir atanın etiraz dolu deyin-

mələri pozur. O, hər dəfə ağzını açıb bir söz demək istəyəndə, 

oğlu “Ata, siz köhnə nəsildənsiniz, bizi anlaya bilməzsiniz” 

(120, 249)!.. deyə cavap verir. Həyat bu şəkildə axıb 

gedərkən, bir gün qapı möhkəm-möhkəm döyülür. Bir qadın 

yalvararaq atasının infarkt keçirdiyini bildirərək, göz yaşları 

içərisində yardım istəyir. Filan qadına qəribə-qəribə baxıb 

mən sizi tanımıram, tanıdığınız birinə müraciət edin, deyərək, 

qapını üzünə bağlayır.   

Əslində oxunaqlı, bəsit süjet xəttindən ibarət olan bu 

hekayədə bir çox problemlər qoyulur. Bu problemlərdən biri 

insanlar arasında ruh bağlarının qırılmasıdır. Əsərin adının 

“Blok apartman”, yəni çoxmərtəbəli bina (göydələn) olması 

da təsadüfi deyil. Bu binalar baş vermiş texnoloji inqilabların 

qələbəsi nəticəsində tikilmişdir. Üst-üstə balaca qutularda 

yaşayan insanlar bir-birindən uzaq düşmüş, yadlaşmışlar. 

Yazıçı göstərir ki, şəhər mədəniyyəti aul mədəniyyətindən, 

təbiətdən uzaqlaşdıqca, qohumluq-qardaşlıq bağlarından da 

məhrum olur. Onlar həmrəy olmaq, paylaşmaq, bir-birinin 

dərdinə yanmaq duyğusundan uzaqlaşırlar. Yazıçı göstərir ki, 

belə getsə, türklüyü böyük bir təhlükə gözləyəcək. Bu 

ailələrdən yeni övladlar doğulacaq. Yazıçının təbirincə desək, 
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biz adət-ənənələrimizdən, kökümüzdən, soyumuzdan 

ayrıldıqca, türklüyü məhvə sürükləmiş oluruq.  N.Fazil 

hekayənin axırında kömək istəyən qadının atasının öldüyünü 

göstərir. Yaşlı ata üzünü pəncərənin şüşəsinə dayayıb 

qonşuların pəncərəsindən gələn müsiqi sədaları altında, 

binanın qapısından çıxarılan tabuta baxır. Yazıçı, 1971-ci ildə 

qələmə aldığı bu hekayəni təsiredici sözlərlə bitirir:  

“(Baba) öz-özünə söylənir: Bu tabutun içində bütöv bir 

millətin ruhu gedir,  məzarlığa” (120, 251)… 

Bu sözlər təkcə konkret bir hekayənin deyil, N.Fazilin  

bu mövzuya həsr etdiyi əsərlərin demək olar ki, hamısının 

leytmotivini təşkil edir. Bəli, vəfat etmiş qonşu kişinin və 

mütəəssir olmuş qızın halı heç kəsin vecinə deyil. Bu 

göydələn sanki sehirli bir əllə bütün insanlıq hisslərini öldür-

müşdür. Musiqi sədaları altında kimsəsiz tabutun məzarlığa 

yollanışı, türklüyün ruhunun ölümü deməkdir.  

N.Fazil bu əsəriylə oxucunu belə bir sual qarşısında 

qoyur: Yenilik nədir? Müasirləşmək insanlar arasında 

yaranmış uçurum deməkdir? Müasirləşmək əxlaqi-mənəvi 

dəyərlərə dönük çıxmaqdır? Yoxsa, müasirləşmək “məndən 

ötdü” düşüncəsini təcəssüm etdirməkdir?! 

N.Fazil bu suallarla oxucunu düşünməyə məcbur edir. 

Yuxarıdakı sualların cavabını isə elə yazıçının öz əsərlərində 
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tapmaq mümkündür. Yeri gəldikcə bu problemlərin həlli yol-

larını da göstərən N.Fazil bu əsərləriylə demək istəyir ki, bəli, 

yeniləşmək, müasirləşmək çox vacib məsələdir. Ancaq biz bu 

müasirlik mərhələsinə əxlaqi-mənəvi dəyərlərimizlə bərabər 

qədəm qoymalıyıq.   

 

 

 

3.2. Kamil insan konsepsiyası 

 

Qısakürəyin poeziya, dramaturgiya, eləcə də nəsr yaradı-

cılığında kamil insan axtarışları diqqəti cəlb edir. Əxlaqi-mə-

nəvi dəyərlərdən bəhs edərkən, onun xüsusən də nəsr yaradı-

cılığında sevgi, vətənpərvərlik, mərhəmət, sədaqət, şəfqət kimi 

insani keyfiyyətlərin tərənnümünü görürük. Bütün bunlar 

şairin humanist ideyalarının təzahürü olaraq ortaya çıxır. 

Ümumiyyətlə, onun yaradıcılığının bütün mərhələlərində 

kamil insan axtarışı bu və ya digər dərəcədə özünü göstərir. 

Bəs kamil insan nədir? Kamillik-nöqsansız, qüsursuz, 

mükəmməl olan, kamilləşmiş insan deməkdir. Deməli, kamil 

insan arxasınca xoş bir səda qoyub gedən xatırlandıqca 

könüllərdə sevgi və rəhmətlə anılan, aranan bir insandır.  

Qurani-Kərimin “Tin” surəsindən oxuyuruq: “Biz insanı 

http://www.elmler.net/


www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi 

EĢqanə Babayeva              N.F.Qısakürəyin yaradıcılıq yolu 

184 184 

ən gözəl şəkildə yaratdıq” (34, 599).  Bəs ən gözəl şəkildə 

xəlq olunmuş insan fitrətən kamil ola bilərmi? Görkəmli alim 

Səlahəddin Xəlilov bu haqda yazır:  

“İnsan mənəviyyatının kamilləşdirilməsi bir məqsəd 

kimi qarşıya qoyulursa, əvvəlcə kamil mənəviyyat etalonunun 

özü düzgün müəyyənləşdirilməlidir (21, 13).  

Fikrimizcə, kamil mənəviyyat etalonuna isə xeyir, 

fəzilət, hikmət daxildir. Belə bir sual ortaya çıxır. İnsan 

fitrətən bu keyfiyyətlərə malik ola bilərmi? Hegelə görə, təzə 

doğulan insan nə xeyirxah, nə də bədxah olur. O, bu 

keyfiyyətlərə sonradan nail olur. Russo hesab edirdi ki, insan 

təbiətən xeyirxahdır. Freydə görə, insan əzazildir (45, 83). 

Onlardan fərqli olaraq, N.Fazil hesab edir ki, mələk kimi saf 

doğulan insana ailə, cəmiyyət kimi mühüm faktorlar təsir 

edərək, onu formalaşdırır. İnsanın mənəvi təkamülü isə elə 

insanın öz daxilindən başlayır. Klassiklərimizdən biri olan 

M.C.Rumi yazır ki, canında bir can var, o canı axtar… Ey 

yeriyib gedən sufi! Gücün çatırsa axtar, amma kənarda deyil, 

axtardığını özündə axtar (24, 50).  

Sələflərindən məharətlə bəhrələnən N.Fazil üçün də 

kamilliyin ilk şərti özünüdərkdir. Bununçün isə ilk növbədə 

insanın vicdanı oyaq olmalıdır. Bu fikir və mülahizələr şairin 

“Məktub” hekayəsində özünəməxsus şəkildə təcəssüm olun-

http://www.elmler.net/


www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi 

         EĢqanə Babayeva              N.F.Qısakürəyin yaradıcılıq yolu 

185 185 185 185 185 185 185 

muşdur. Hekayənin qəhrəmanı olan gənc qız, bir aydan yuxa-

rıdır ki,  atdığı hər hansı bir yanlış addımdan sonra, “V” imza-

sıyla yazılmış, xəbərdarlıqdolu əsrarlı məktublar alır. 

Günbəgün artmağa başlayan bu məktublarda, elədiyi dedi-

qodulardan, kiminsə qəlbini qırmağından, yalan vədlər 

verməyindən, dilənçiyə acıqlanmağından, ödəmədiyi 

borclarından daha nələr, nələrdən bəhs edilmir… Gənc qız 

artıq anonim məktublardan qorxaraq bu sirri açmaq üçün qapı-

qapı dolaşaraq, bir övliyaya pənah gətirir. Nəhayət, yaşlı bir 

övliya bu məsələyə belə açıqlıq gətirir.  

“– Qızım, qeyb aləmini Allahdan başqa heç kəs bilə 

bilməz, heç kəs bu sirri çözə bilməz. Amma mənə elə gəlir ki, 

sən dəhşətli bir günahın əzabını çəkirsən, bu halın da, sənə o 

məktubları yazdırır. Məncə, vicdanın sənin içindən çıxıb mək-

tubları yazan qələmin içinə girir” (120, 283)!  

Beləcə sirr çözülür, mətləb aydın olur. N.Fazil oxucunu 

çox intizarda saxlamayıb hekayəni çox maraqlı bir sonluqla 

bitirir:  

“Anası həmin günün axşamı, revmatizm ağrılarından 

yata bilmirdi. Elə bu vaxt eşitdiyi tıqqıltıya sakitcə koridora 

çıxdı. Qızı, çiynində bəyaz gecəlik, dimdik, giriş qapısına 

doğru irəliləyirdi… Onu arxadan görürdü… Sol əli köksündə, 

sağ əli bükülmüş vəziyyətdə… Və sağ əlində bir zərf…  
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Qızını diksindirməmək üçün durduğu yerə mıxlandı. Onun bir 

“uyur-gəzər” (lunatik) olduğunu bilirdi” (120, 284). 

Nümunədən bəlli olduğu kimi, gözəl və maraqlı süjet 

xəttinə malik olan bu əsərdə yazıçı bir çox mətləblərə toxunur. 

Verdiyimiz sitatlar göstərir ki, gənc qız həyatında bir yanlışlıq 

etdiyi zaman, şüuraltındakı vicdan duyğusu qızı gecənin bir 

aləmi şirin yuxudan ayıldıb özünə məktub  yazmağa, özünü 

tənbeh etməyə vadar edir. Bu, onu göstərir ki, hər bir insanda 

bəzən yarımyuxulu olsa belə, vicdan duyğusu vardır. N.Fazil 

bu əsəriylə insanları öz vicdanları qarşısında məsuliyyət daşı-

mağa çağırır. İnsanın mənəvi təkamül yolu da elə burdan baş-

layır. Sənətkar bu əsəriylə göstərir ki,  vicdan insanın daxili 

hakimi olub öz hərəkətlərini hiss etmək və başa düşmək qabi-

liyyəti kimi çıxış edir. Bu duyğu insanın hərəkətlərinin möv-

cud cəmiyyətin əxlaq normaları baxımından ən yaxşı mənəvi 

qiymətləndiricisi və nəzarətçisidir. Deməli, vicdan duyğusu 

özünü axtaran insanların ən yaxşı yol göstəricisidir. Bu 

duyğunun həssaslığı insan mənəviyyatının zənginliyinə dəlalət 

edir. Kamilliyə can atan insan ilk növbədə öz vicdanının səsini 

dinləməli, onunla hesablaşmalıdır. Vicdanın oyaqlığı elə 

xeyirin şər üzərində qalibiyyəti deməkdir. N.Fazil insan 

şəxsiyyətinin formalaşmasına təsir edən amillərdən birinin də 

insanlararası münasibət və cəmiyyətə münasibət olduğunu 
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göstərir. Onun qənaətinə görə, bəzən bəd xislətlilər, yaxşı 

insanlarla münasibətdə olarkən, həqiqəti dərk edib kamilləşə 

bilərlər. Onun “Örtüdəki sirr”, “Dialoq” kimi hekayələri bu 

mövzuya həsr olunmuşdur.  

İki şəxsin söhbəti əsasında qurulan “Dialoq” 

hekayəsində bir qərib digərinə başına gələn hadisəni nəql edir. 

Hadisədə hakim və məhkumdan bəhs edilir. Hakim işi nə 

qədər çək-çevirə salsa belə adam öldürməkdə günahkar hesab 

olunan məhkum yalnız bir sözü deyir: “Hakim bəy, üzümə 

baxın, sonra hökm edin! Bir də şahidlərin üzlərinə baxın! 

Bundan başqa heç bir sözüm yoxdur” (120, 197).  Bu söz, 

sanki hakimi ayıldır və işə yenidən baxılmaq qərarını verir. 

Təhqiqat nəticəsindən gəncin günahkar olmadığı sübuta 

yetirilir. Bu doğru qərar hakimi mənəvi cəhətdən dəyişdirir, 

sanki qəlb gözü açılaraq, həqiqəti olduğu kimi anlayır. Yazıçı 

göstərir ki, şər nə qədər məkrli olsa da, gec-tez xeyir ona qalib 

gələcək. 

Kamil insan axtarışları yazıçının “Səs”, “Kölgələr”, 

“Pansiyon yolu” kimi hekayələrində də davam etdirilir. Bu 

fəlsəfi konsepsiya, əsasən “Aynadakı yalan” adlı romanını 

ehtiva edir.  

“Aynadakı yalan” romanı 1979-cu il 17 dekabrdan 1980-

ci il 13 marta qədər “Yeni İstanbul” qəzetində hissə-hissə çap 
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olunmuşdur (166, 446). Böyük rəğbətlə qarşılanan bu əsər 

Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən yüksək qiymətləndirilərək, 

Böyük kültür ərmağanına layiq görülmüş, hətta ustada pul 

mükafatı təqdim edilmişdir. 

 Əsərin əsas qəhrəmanı Naci, universitetdə fəlsəfə 

asistenidır. Qeyd edək ki, N.Fazil hekayələrində kamil insan 

axtarışlarından kiçik fraqmetlər verirdisə, bu roman kamillik 

zirvəsinə qədəm qoymaq istəyən insanın keçdiyi bütün mərhə-

lələri özündə əks etdirir. 26 bölümdən ibarət olan əsərdə 

N.Fazil dini-fəlsəfi ideyalarını Nacinin ətrafında cəm etdirir. 

Qeyd edək ki, qəhrəmanımız Naci təsəvvüfi bir arayış içində-

dir. Bu əsərdə oxucu Nacinin timsalında insanın keçdiyi 

mənəvi təkamül yolunu izləyir.  

Əsərin əvvəlində Qısakürək, əsl türk ziyalısı olan Nacini 

solçu düşüncənin sahibi olan Minə, rəssam Abid və bir sıra 

yeni tipli müasir gənclərin arasında təqdim edir. Naci, 

təxminən 40 yaşı olan, keçmiş əri və atası səfir olan gözəllər 

gözəli Bəlmaya vurğundur. Naci bu füsunkar qadının 

saxtakarlıqlarına, bütün hiylələrinə bələd olduğu halda yenə 

də ona dərin sevgi bəsləyir. N.Fazil Bəlmanı Nacinin dilindən 

belə təsvir edir:  

“O, səadətini borclu olduğu kişiyə məhkum olmaq 

yerinə, hakim olmuş qadın tipinin son modelidir” (110, 22).  
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Naci, həm sevgisi uğrunda hər şeyini fəda etməyə hazır-

dır, həm də dəhşətli bir qorxu hiss edir. Çox keçmir, o, bu 

hisslərin ötəri olduğunu anlayır. Onun qarşısına kəndli qızı 

Xədicə çıxır. Xədicənin təsviri sanki rəssam fırçasından 

çıxmış kimi rəngli boyalarla əks olunur:  

“Hörüyü belinə çatan, qızılı sarı saçlar… Açıq qumral, par-

laq, bənzərsiz bir rəng tonu… Gözləri də saçlarına uyğun… Açıq 

bir alın, gözəl bir burun, özündən qıpqırmızı, xəfifcə qalın, qaçaq 

bir istehzayla bükülmüş qövüslü dodaqlar” (110, 9)…  

Naci, sanki nağıllar aləmindən oğurlanmış Xədicəyə bir 

könüldən min könülə aşiq olur. Bu sevgi onun qəlbində iğti-

şaşlar yaradır, sanki onu yuxudan ayıldır.  

Bilirik ki, klassik Şərq fəlsəfəsində özünü dərk edən, 

“O”na, o böyük yaradana çatmağın yolu haqq aşiqliyindən 

keçir. Bir çox klassiklər həqiqət yolunun kamillik məqamının 

hissi idrakdan yox, ilahi eşqdən keçdiyini qəbul edirlər. İnsan 

kamilliyinin ilk şərtlərindən biri də eşqdir. Bu ilahi eşq insanın 

qəlbində ən ali hisslər - ülviyyət, müqəddəslik, nəciblik 

yaradır.  

Əsərin əvvəlində Naci, Bəlmanın timsalında qadın cazi-

bədarlığının, qadın gözəlliyinin sehrinə düşürdüsə, sonda artıq 

Naci üçün qadın “O”na çatmaq üçün bir vasitəyə dönür. N.Fa-

zil əsərin qəhrəmanının diliylə qadın haqqında düşüncələrini 
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belə ifadə edir:  

“Qadın bir fikirdir. Hər şey bir fikirdir; amma qadın, üs-

tün fikrin qəlibə tökdüyü heykəldir… Onu o zənn edib özündə 

başlayır və biləndə ki, bitib, bu heykəl çökür: Təpəsinə bir 

yumruq enmiş palçığa dönür və ortada yalnız uzaq aləmləri 

göstərən, onun işarət barmağı qalır. Qadın ancaq müəyyən bir 

ruh rejimi içində vasitə rolu oynaya bilər; qayə olanda isə 

göyləri kişinin üzərinə yıxar” (110, 50).  

Bir qədər təfsilatı ilə verdiyimiz nümunə Nacinin qadın 

fəlsəfəsini açıqlayır. Əsərdə isə dörd qadın obrazı vardır. 

Ateist düşüncəli, hər ürəyi istəyəni həyata keçirən, Nacinin 

ifadəsiylə desək, diş qıcırtısı Minə, heyranlıq təbəssümü 

Xədicə, beyin xərcəngi Bəlma və Nacinin anası. Ədib qadın 

haqqında düşüncələrini bu obrazların timsalında 

ümumiləşdirir.  

Öz müdrikliyi, zəkasıyla diqqəti cəlb edən Xədicə qan 

xərcənginə tutulub ölüm yatağına düşür. Ömrünün son gün-

lərini yaşayan Xədicə babası Hüsmən ağa və Nacinin anasının 

razılığıyla, Naciylə xəstəxanada evlənir. Qısa müddət sonra 

isə Xədicə vəfat edir.  

Naci qasırğalarda sovrulan ruhuna sığınacaq axtarır, əqli, 

ruhu və nəfsi ilə qarşı-qarşıya mübarizə aparır. Hüsmən 

ağanın, qəhvəçinin və imam dostunun sözləri ona heç cürə 
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təsəlli verə bilmir. Gecə-gündüz əzab çəkir, onu narahat edən 

suallara cavab axtarır: 

“Şübhə… Varlıq? Yoxsa, yoxluq? Dişlədiyi yerin 

sancısı heç bir işgəncəylə müqayisə edilə bilməz, o ulduzlu 

fəzanı udmaq üçün çabalayan qorxunc ağız… şübhə… (110, 

45)” 

 Naci bu qarmaqarışıq hisslərin içində çırpınır. O, 

ruhunu geniş bir tarlaya, içini didib parçalayan şübhələri isə 

bu tarlaya hücuma keçən qara bulutlar kimi topa-topa üstünə 

cuman çəyirtkə sürüsünə bənzədir. Qəhrəmanımız gözlərini 

qapadığı zaman sanki beynindən qan süzülür. Beynindəki hər 

fikir sanki qapqara bir qan damlasına dönür (110, 45).  

Beləcə Naci, böyük bir məsuliyyətlə nəfsiylə qarşı-

qarşıya durub daxili aləmini təmizləmək, içindəki şübhələrə 

son qoymaq istəyir. Bu fikirlər M.C.Ruminin aşağıdakı düşün-

cələri ilə səsləşir:  

“İnsan bir qab, bir çanaq kimidir. Onun zahirini nə qədər 

yumaq lazımdırsa, içini də o qədər yumaq lazımdır. Çünki 

Allahın şərabı ancaq  təmiz bir qaba doldurulur, çünki tökülə-

cək maddə qabın xaricinə deyil, içinə tökülür. Allahın 

Quranda “Mənim evimi təmizləyin” sözü bunun üçündür” (42, 

95). 

 Elə buna görə də, kamil insanın daxili aləmi saf, təmiz 
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və ləkəsiz olmalıdır. Bunun üçün isə ilk növbədə nəfsini 

yenməli, qəlbindən həsəd, qısqanclıq, paxıllıq kimi mənfi 

hissləri təmizliyə bilməlidir. Naci həm yuxularında, həm də 

real həyatda nəfsiylə çarpışır. N.Fazil “Mömin-Kafir” adlı 

əsərində nəfs haqqında yazır:  

“Bəxtəvərdir o insanlar ki, nəfsini incəldə-incəldə siqaret 

kağızına çevirib içəriyə nuru sızdıra bilirlər!... Və bəxtəvərdir 

onu dəlib irəliyə keçənlər” (129, 79)!...  

Gördüyümüz kimi, N.Fazil həm “Mömün-Kafir”, həm 

“İdeologiya hörgüsü” adlı kitablarında, həm də lirika və 

dramaturgiyasında nəfs məsələsinə toxunur. Bu əsərdə isə nəfs 

iblis Bəlmanın timsalında ortaya çıxıb öz gözəlliyi, cilvəsiylə 

Nacini doğru yoldan döndərməyə çalışır. Qəhrəman özünü 

ona təslim etməsə də, o qadının cazibəsindən canını qurtara da 

bilmir. Onun rəğbətini qazanmaq üçün hətta bir gecə bütün 

dostlarını da yığıb yaxta kirayələyərək, qonaqlıq verməyi belə 

düşünür. Bir gün bütün duyğularını məktuba tökməyə qərar 

verən Naci, bu zaman beynində Bəlmanın şəxsində ideallaş-

dırdığı fiziki gözəlliyə və cazibəyə sahib olan bu qadının 

tükəndiyini və ona istədiklərini verə bilməyəcəyini anlayır, 

sanki daxilindəki səs  ona “Nə axtarırsan, axmaq, aradığının 

ötəsində Allah var” deyir. Bu düşüncələr onun qəlbində 

fırtınalar qoparır. Yavaş-yavaş beynindəki qadın 
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müəmmasının sirrini çözməyə başlayır. Bəli, Naci anlayır ki, 

qadın onun üçün yalnız bir vasitə olmalıdır. O, bilir ki, “qadın 

bir tərəfdən batırıcı və məhvedici olduğu kimi, digər tərəfdən 

yüksəldici gücə malikdir” (110, 50). Elə buna görə də, 

Bəlmaya duyduğu eşq nə qədər onu eybəcərləşdirirsə, 

Xədicənin saf, təmiz, məsum sevgisi onu bir o qədər 

müdrikləşdirir.  

Deməli, kamilliyin əsas şərtlərindən biri də sevgidir. 

Yəni insan yalnız sevərək gözəlləşir. Bəşəriyyətə-insanlığa 

bağlılıq, özünü, dünyanı, Allahı dərk etməyin mənəvi yüksəliş 

yolu sevgidən başlayır. İnsan dünyanın harmoniyasını, insan 

qəlbinin zənginliyini, əqlin fitrətini yalnız ilahi qüdrətin 

ecazkarlığını duymaqla gözəlləşir. İnsanın qəlbini saran eşq 

insanı saflaşdıraraq, kamillik zirvəsinə qaldırır.       

Sufizmə görə eşq “məcazi” və “həqiqi” olmaqla iki yerə 

ayrılır: Məcazi eşq keçici bir zamanda birini sevməkdir. Bu 

sevgi insanı şəhvətsiz, həqiqi, ilahi bir eşqə aparan körpüdür. 

“Saf, təmiz bir eşqlə birinə aşiq olan və məhəbbətini izhar et-

məyə belə cəsarət etmədən bu sevgi uğrunda ölən, şəhid hesab 

olunar” hədisi də buna dəlalət edir. Həqiqi eşq isə Mütləq 

varlığı, yəni Allahı sevmək, həqdən başqa hər şeyindən 

keçmək deməkdir (183, 208). Beləliklə də, ilahi eşqə çatan 

kamil insan hesab olunur.  

http://www.elmler.net/


www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi 

EĢqanə Babayeva              N.F.Qısakürəyin yaradıcılıq yolu 

194 194 

Özünü axtaran Naci məcazi eşqi Xədicənin simasında 

tapır. Onun fikrincə, qadın “içi ilıq suyla dolu plastik bir 

heykəl, gözəlliyi bəstələyən soylu cizgilər içində billurdan bir 

iksir şüşəsi” (110, 137) və ya “evinin işini görən, avtomatlaş-

dırılmış cihaz kimi faydalı bir alət” (110, 137) deyildir. O, 

Allaha çatmaq üçün bir vasitə olan əsrarlı bir məxluqdur. Naci 

belə bir qadını axtarıb tapmağın çox çətin olduğunu bilir. Elə 

buna görə məşhur Don Juana haqq qazandıraraq yazır ki, Don 

Juan bir qadın “kolleksiyaçısı” deyil, axtardığı ideal qadını 

tapa bilməyən bir zavallıdır. Bu baxımdan Naci xoşbəxtdir. 

Amma xoşbəxtlik uzun çəkmir və o, sevgilisini tezliklə itirir.  

Naci başa düşür ki, təkcə Xədicənin sevgisiylə “O”na 

çata bilməz. O, qəlbindəki qasırğalarla ordan-bura, burdan-ora 

sovrulmaqda, başını qadın, əql, şübhə və nəfs daşlarına çırp-

maqdadır. Gecə-gündüz çarə axtarır: 

 “Nə axtarırdı ki, tapa bilmirdi?… Bu işin yəqin ki bir 

bilicisi vardı, amma o harada idi?.. Bu işin əsl təbibi yəqin ki, 

mənalar aləmindəydi; amma necə axtarıb tapmalı” (110, 49-

51)?  

Naci artıq təsəvvüf deyilən ümmana dalmış, hər gün 

böyüyən həsrətlə, Mütləq Həqiqəti axtarırdı. 

“Necə axtarıb tapsın?! Camilərdəmi, küçələrdəmi, evlər-

dəmi, məzarlıqlardamı?.. Harada axtarsın” (110, 209)?.. 
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Bu axtarışlar onu kitab oxumağa sövq edir. Təsəvvüf tət-

biqi elm olduğu üçün (183, 20) kitablar onun dərdinə dərman 

ola bilmir. Naci başa düşür ki, Allahı arayış məqamında, ona 

varma nöqtəsində onu aydınlığa qovuşduracaq yolgöstəriciyə, 

mürşidə ehtiyacı var. Bilirik ki, sufizmdə təriqət mühüm rol 

oynayır. Ümumiyyətlə, sufinin səciyyəvi cəhətləri bunlardır:  

 

1. İdealist metafizikanın xüsusi tərki-dünya praktikası ilə        

birləşdirilməsi; 

2. Müridin daxili məhəbbət yolu ilə Allahı dərk etməyə 

və tədricən ona qovuşmağa yaxınlaşması təlimi;   

3. Müridin Allaha qovuşana qədər aparan təriqətdə 

ustadın (mürşid, pir) rolunun mühüm olması. 

Ümumiyyətlə şəriət, təriqət və həqiqət mərhələsini 

uğurla başa vuran şəxs kamil insan hesab olunur (19, 15).    

 

N.Fazil də bu mərhələləri böyük bir ustalıqla Nacinin 

timsalında verir. Nəhayət, Naci mürşidini tapır. Yazıçı, onun 

görünüşünü qeyri-adi, insanı heyrətləndirəcək, nurlu bir sima 

kimi təsvir edir:  

“Qırpıq bəyaz bığlı, uzun saqqallı bir insan… Naci 

başqa bir şey bilmirdi. Bu insan oturduğu yerdə böyüyür. Başı 

tavana dəyir, sanki Nacini qucağına alaraq göyə yüksəlirdi” 
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(110, 217). 

Ədib, bu mübarək insani əsrarəngiz şəkildə canlandırır. 

Naci ona pənah gətirdikdən sonra sanki musiqi şəlaləsi altında 

çağlayan mənalar ona deyir: 

-“Yalandır, bu dünya yalandır, aynadakı yalan” (110, 

217)...  

Əslində əsərin adının “Aynadakı yalan” olması da təsa-

düfi deyil. Ayna - kainat, bu fani dünya, maddi aləm 

deməkdir. Aynadakı yalan - maddi aləmin mənasızlığı, 

faniliyidir. Hər şey yalandır, yalnız həqiqi olan bir O vardır. 

Bu fikirlər “Kölgələr” hekayəsinin də letmotivini təşkil edir. 

Yazıçı göstərir ki, özünü dərk edə bilməyən, yalnız maddiyat 

düşkünü olan insanlar aynadakı yalana qurban getmişdir. 

Mürid və mürşid arasındakı mükalimə də əsərin əsas məğzini 

açır: 

“- Sən aynada yol almağa başladın! Devir, o yol verməz 

saxtakarı, arxasında gizlətdiyi həqiqətə çat! Var olmaq istə-

yirsənsə, Allahda yox ol” (110, 218). 

Xüsusən də “Var olmaq istəyirsənsə, Allahda yox ol” 

sözləri bu tapmacanın cavabıdır. Biz əsərin əvvəlində 

Xədicənin ruhunun bir xəyal kimi “Naci məni istəyirsən?” 

deyə müraciət etdiyini, Nacinin isə fəryad qopararaq, 

Xədicənin gəlinciyini sinəsinə sıxıb:  
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“Hə, hə, səni istəyirəm”,- deyə cavab verdiyinin şahidi 

olurduq. Əsərin sonunda xəyal yenə soruşur: 

 – “Naci, məni istəmirsən?” 

Naci hönkür-hönkür ağlayaraq deyir:  

 “– Xeyir Xədicə, mən səni yaradanı istəyirəm” (110, 

218). 

Bəli, Naci var olmaq üçün, “O”nda yox olur. Yazıçı de-

mək istəyir ki, ən böyük ideal Allahı ehtiva etmək deyil, Allah 

duyğusuyla ehtiva olunmaq, ona tapınmaq, ona sığınmaq, 

onda var olmaq deməkdir. 

Allahı təbiətdə və insanın qəlbində axtaranlar da var. Əl-

bəttə hər şeydə onun nişanəsini görmək olar. Yaradılmış olan-

lar ən azı yaradanın iradəsinin məhsuludur. Lakin məqsəd onu 

özündə tapmaq deyil, özünü onda itirmək, dəryanın damlası 

olmaqla sonsuzluğa qovuşmaqdır. Nəfs pillələri ilə qalxaraq 

(nəfs üzərində qələbə çalaraq) ruh aləminə qovuşmaq, Haqqa 

qovuşduğunu, onun bir parçasına çevrildiyini anlamaq, 

duymaq - budur böyük səadət, budur kamil olmaq (21, 436)! 

Deməli, kamil insan yüksək mənəviyyata, ən nəcib 

insani keyfiyyətlərə, ən başlıcası isə, ən yüksək zirvəyə, 

həqiqət sultanına çata bilmək gücünə sahib olandır.  

Qeyd edək ki, bu əsər ideya-məzmun baxımından 

klassiklərin (Ş.Qalibin “Hüsn ü eşq” və M.Füzulinin “Leyli və 
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Məcnun”) əsərləriylə səsləşir. Füzuli yaradıcılığına dərindən 

bələd olan, onu sevə-sevə oxuyan Nəcib Fazilin bu əsərində 

mənəvi varislik özünü göstərir. Naci-Xədicə sevgisi, köhnə 

Leyli-Məcnun sevgisi olsa da, oxucunu bezdirmir. Əsərin ən 

böyük yeniliyi isə Nacinin modern dünyaya və cəmiyyətə 

münasibətidir. N.Fazil, Nacini əsl türk ziyalısı olaraq təqdim 

edir. Elə əsərin əvvəlindən Nacinin cəmiyyətə münasibəti 

aydın olur. Onun filosof olduğunu bilən Hüsmən ağanın: 

“Fəlsəfə ha!… Gözbağlayıcı işi… Keşkə işiniz torpağı 

belləmək olsaydı (110, 12)!..” sözlərinə cavab olaraq, fəlsəfəni 

dünyada nə qədər fikir yanlışı olduğunu öyrənmək və 

öyrətmək üçün oxuduğunu bildirir  

Əsərdə Nacinin dissertasiya işindən də təfərrüatlarıyla 

bəhs edilməkdədir. Naci əvvəlcə “Ruhcu və maddəçi 

yönlərdən qərb fəlsəfəsi” adlı dissertasiya yazırdısa, həqiqət 

yolçuluğu, təsəvvüfi düşüncə tərzi onu bu işdən çəkindirir. 

Naci yazdığı əsəri laqeydliklə yanan sobaya atıb, “qərb karbon 

olmağa məhkum dünya”dır (110, 86) iddiasını irəli sürür. 

Xədicəyə olan sevgi yavaş-yavaş Nacini ayıltmağa, bəsirət 

gözünü açmağa, dünyaya, cəmiyyətə başqa prizmadan 

baxmağa sövq edir. Bu düşüncələr onu kamilləşdirir. 

Yoldaşları-solçu düşüncənin əsirləri Minə, rəssam Abid, onun 

bu fikirlərinə görə ona “əskiçi” (köhnə fikirli) deyib istehza 
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edirlər. Aşağıdakı dialoq - Naci ilə Abidin mükaliməsi ayrı-

ayrı dünyalara mənsub olan türk gəncliyinin bu günkü 

vəziyyətini açıqlaması baxımından vacib əhəmiyyət kəsb edir:  

“- Ortalıq bir-birinə qarışır, cəmiyyət yeni bir struktura 

doğru gedir. Sən hələ (fərdi) fikirlər içində çürüməyə davam 

edirsən! 

- Çürüyən nədir ki? 

 - Köhnələr. 

 - Sən də yenisən hə?... Aynanın qarşısına keçib hər gün 

köhnəltdiyin sifətinə baxacağın gün görəsən nə vaxt 

gələcək?... 

 - Biz indi, qadınlı-kişili böyük bir gənclik ordusu miqya-

sındayıq. Aynaya baxmağa vaxtımız da yoxdur” (110, 87)… 

Romanda dinə meyl edib islam əxlaqına yiyələnən, 

özünü axtaran Nacilər nəsli ilə maddiyyat əsiri olan, 

müasirliyi Avropanı yamsılamaqda görən Minələr, Abidlər 

nəsli qarşı-qarşıya qoyulur.  

N.Fazil göstərir ki, fəlakətlərimizin səbəbi aynaya bax-

mamaqdır, daha dəqiq ifadə etsək, özümüzü unutmağımızdr. 

O, bu əsərdə də yeni yaranmış gəncliyi dövrün xaosu içində 

verməkdədir. N.Fazil bu fikirləri Nacinin Minə, Abid və 

professorlarla mükaliməsi əsasında verir.  

Nacinin yeni dissertasiya işi “İslam təsəvvüfü və insanlı-
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ğın gözlədiyi nizam” (110, 112) adlanır. N.Fazil burada bir 

qədər təfərruatlara gedərək, Nacinin dünyagörüşünü, ruh 

aləmini özünəməxsus şəkildə özündə əks etdirən 

dissertasiyasının bütün fəsillərini, planını dəqiqliklə verir. 

Naci bu əsəriylə yeni türk gəncliyinə yol göstərir, onu özünə 

qayıtmağa, özü olmağa dəvət edir. Nacinin bu əsəri böyük 

əks-sədaya səbəb olur. Professorlar onu “yeni bir nizamı-

aləm” gətirmək iddiasıyla köhnəni xortladan gerici (geridə 

qalmış) adlandırırlar. Hətta universitetdə geridə qalmışlara yer 

verməyən professorlar onu bu elm ocağından xaric etdirirlər 

(110, 132). Özü təqiblərə məruz qalsa da, əsərinə maraq 

göstərən gənclər də az olmur. Onlar Naciylə görüşür, məsləhət 

alırlar. Nacinin əsərinin əks-sədası Avropaya da çataraq, qərb 

dillərinə tərcümə olunur. Əsərdə əslində Avropanın xeyrinə 

bir şey yazılmasa da, elm adamlarının diqqətini cəlb edir. Naci 

məruzə etmək üçün Avropaya dəvət edilir. Burada onun əsəri 

yüksək qiymətləndirilir. Burada işləmək təklifi alsa da, vətən 

təəssübkeşliyi, vətən sevgisi Nacini özünə daha çox 

çəkdiyindən bu təklifdən imtina edir, vətəninə, xalqına xidmət 

etməyi Avropada qalıb işləməkdən üstün tutur. N.Fazil 

göstərir ki, kamillik təkcə Allaha çatmaq üçün ruhi əzablar 

çəkərək, ən yüksək zirvəyə qalxıb “O”nda yox olmaq deyil. 

Elə bu baxımdan da Naci obrazı klassik Məcnun obrazından 
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fərqlənir. N.Fazil Nacinin simasında Avropaya can atan, 

müasirləşmək üçün çırpınan yeni türk aydınının 

ümumiləşdirilmiş obrazını yaradır. Deməli, N.Fazilə görə 

kamil insan (insani-kamil) öz milli-mənəvi dəyərlərinə sahib 

çıxmalı, islam əxlaqına yiyələnməli, davranışlarıylı 

nümunəvilik qazanmalı, gen yaddaşını unutmamalı, dini və 

dünyəvi elmlərə vaqif olmalıdır. Kamil insan cəsarət, səbr, 

sevgi, vətənpərvərlik, mərhəmət, sədaqət kimi müsbət 

keyfiyyətləri özündə təcəssüm etdirməli, ən başlıcası 

cəmiyyətə faydalı olmalıdır. Bu ideyalar Nacinin simasında 

ümumiləşdirilir.  

Qeyd edək ki, Naci, N.Fazilin prototipidir. Bu haqda 

türk alimləri bir çox maraqlı fikirlər yürütmüşlər. Bəlkis 

Qabaqlı yazır ki, Qısakürək bu əsərində, keçirdiyi daxili 

sarsıntı və məşəqqətlərini əsərin qəhrəmanının çiyinlərinə 

yükləyir (95, 73). Əhməd Özpay da bu fikir və mülahizələrlə 

razılaşaraq, romanı şairin digər əsərləri ilə müqayisə edərək 

qeyd edir ki, “Aynadakı Yalan”da bəhs edilən hadisələrin 

əsasında Nəcib Fazilin həyat hekayəsindən izlər vardır. “Çilə” 

şeiriylə bərabər düşündükdə, “Aynadakı Yalan”ın, bu şeirin 

roman şəklində yenidən vücuda gəlmiş şəkli olduğunu 

görəcəksiniz” (166, 446). 

 Bu fikir və mülahizələr professor Orxan Okay, 
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Müzəffər Uygunər və Lütfü Şahsuvaroğlu kimi tədqiqatçıların 

da əsərlərində öz əksini tapır. Xatırladaq ki, vəfatından 3-4 il 

öncə qələmə alınan bu əsər ədibin kamillik dövrünün məhsulu 

idi. Bilirik ki, fəlsəfə fakültəsində oxuyan N.Fazil 33-34 

yaşlarına qədər beynini didib-parçalayan şübhələrlə yaşamış, 

Nəqşibəndi Şeyxi Əbdülhakim Ərvasiylə tanışlıq onun 

əzablarına son qoymuş və ustad onun sayəsində həqiqəti dərk 

etmişdir. Təbii ki, onun həyatının bu lövhələri bu və ya digər 

dərəcədə əsərlərinə eləcə də “Aynadakı Yalan”a təsir etməyə 

bilməzdi. Yuxarıdakı fikir və mülahizələrlə razılaşıb deyə 

bilərik ki, Nəcib Fazil öz axtarışlarını, ruhi məşəqqətlərini 

Nacinin timsalında gerçəkləşdirir. Yuxarıda qeyd etdiyimiz 

digər tədqiqatçılar kimi O.Okay, V.Akbaş, N.H.Polad da bu 

əsərin avtobioqrafik xarakter daşıdığını, N.Fazil yaradıcılığına 

hər hansı bir yenilik gətirmədiyini, üstəlik digər əsərlərindən 

alınmış fikirlərin romanlaşdırılmış variantı olduğunu qeyd 

edirlər (164, 88) (153, 36).  

Həqiqətən də N.F.Qısakürəyin “İdeologiya hörgüsü” 

əsərindəki fikirlər bu əsərdə bədiiləşdirilərək oxuculara 

təqdim edilmişdir. Xüsusən də qadın, şərq və qərb məsələsiylə 

bağlı görüşləri təkrar təsiri bağışlayır. Ümimiyyətlə, qeyd 

edək ki, N.Fazil öz yaradıcılığında belə təkrarlara çox yer 

verir. Amma fikrimizcə bu təkrarlar heç də əsərin bədiiliyinə 
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ciddi xələl gətirmir. Digər tədqiqatçılar kimi S.Günaydın da 

bu əsərin qüsurları üzərində duraraq, hesab edir ki, N.Fazil 

romançı olaraq türk ədəbiyyatında önəmli bir yer tuta 

bilməmişdir (83, 470). S.Günaydından fərqli olaraq, 

M.Uygunər islami ideyaları əks etdirən  əsərin,  bu tipli 

romanların yazılmasına səbəb olduğunu xüsusi vurğulayır 

(178, 62). Əsəri yüksək qiymətləndirən M.Miyasoğlu da 

Nacini “islamı, qlobal miqyasda anlamağa və anlatmağa 

çalışan, bu günə qədər türk romanında rastlaşılmayan bir 

obraz olaraq təsvir edir” (154, 77). Fikrimizcə, əsərin bir 

yeniliyi də, onun insan və Tanrı, insan və cəmiyyət ikiliyi 

üzərində qurulmasındadır. Ümumiyyətlə, N.Fazilin kamil 

insan konsepsiyası haqqında irəli sürdüyü mülahizələrə nəzər 

yetirdikdə bu qənaətə gəlirik ki, N.Fazil üçün kamillik heç də 

fənəfillah zirvəsinə qalxaraq, Onda fani olmaqda deyil, eyni 

zamanda cəmiyyətə faydalı ola bilməkdə, maarifçilik ideyası 

ilə silahlanmaqdadır. Deməli, burada da sufi-fəlsəfi ideyalarla, 

maarifçilik vəhdət təşkil edir. 
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IV FƏSĠL 

 

NƏCĠB FAZĠL QISAKÜRƏYĠN   

DRAMATURGĠYASI 

 

 

4.1. Tarixi həqiqət və müasirlik 

 

Böyük türk şairi Nəcib Fazil Qısakürəyin zəngin ədəbi 

irsi içərisində onun dramaturgiyası da mühüm yer tutur. Səhnə 

əsərini gözəl sənətlər içində bir zirvə (164, 93) hesab edən 

Nəcib Fazil bu janrı bəşəriyyətin böyük kəşfi hesab edərək 

qeyd edir ki, mənim fikrimcə bəşəri ixtiraların ən böyüyü 

təkər, sənət növlərinin ən gözəli isə dramdır. Təkər necə bit-

məyən sonsuz məsafələr üzərində dönürsə, dram əsəri də dur-

mayan, axıb gedən zamanın bütün maddə və hərəkət kadro-

suyla bir anlıq dondurulması (128, 2)” deməkdir. Onun bu 

mülahizələri dramaturgiyanı “ədəbiyyatın inkişafının ən 

yüksək pilləsi və incəsənətin tacı (39, 192)”  hesab edən 

Belinski ilə səsləşir. Həqiqətən də, əsl sənətkar həyatın bir 

anını tutaraq, cəmiyyətə ibrətamiz bir mesaj verməlidir. Nəcib 

Fazil də böyük bir mübarizə adamı olduğu üçün bu fikirlərini 
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poeziyasında duyğu selində yoğuraraq təqdim edirdisə, 

pyeslərində ayrı-ayrı obrazların timsalında maddiləşdirərək 

təcəssüm etdirir, öz ideyalarını xalqa çatdırmaq üçün bu ədəbi 

janrdan məharətlə istifadə edirdi. 

N.F.Qısakürəyin ikisi yarımçıq qalmış, cəmi on yeddi 

dram əsəri vardır: “Toxum” (1935), “Bir adam yaratmaq” 

(1938), “Künyə” (1938), “Səbr daşı” (1940), “Para” (1941), 

“Sirr” (1946, əsər yarımçıq qalmışdır), “Nam-ı digər 

barmaqsız Saleh”(1948), “Siyah pelerenli adam” (Qara çuxalı 

adam) (1949), “Rəis bəy” (1960), “Ahşap konak” (Taxta 

malikanə) (1960) “Komandan” (1960 əsər yarımçıq 

qalmışdır), “Ulu xaqan Əbdülhəmid xan”(1965), “Qanlı sarıq” 

(Qanlı əmmamə) (1967), “Yunus Əmrə”(1969), “Müqəddəs 

əmanət”(1971), “İbrahim Ədhəm”(1978) və “Püf nöqtəsi” 

(Zəif nöqtə) (2000). 

Onu da qeyd edək ki, onun pyeslərinin sayı müxtəlif 

mənbələrdə 13 (70, 211),  bəzən isə 14 (59, 9)  kimi təqdim 

edilir. Təəssüf hissi ilə qeyd edək ki, N.Fazilin dramaturji irsi 

geniş şəkildə tədqiqata cəlb olunmamışdır. Bu dram əsərləri 

haqqında bəzi araşdırmalara elmi-publisistik məqalələrdə və 

Türkiyəli alim Həsən Çəbinin “(Tiyatrolarında)  Maddə və 

mənada Nəcib Fazil Qısakürək” adlı tədqiqat əsərində rast 

gəlinir. Ustada imperatorluq tacını geyindirən (179, 71) bu 
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dram əsərləri istər ideya-məzmun, istərsə də əhatə dairəsinə 

görə genişdir. Belə ki, H.Çəbi öz tədqiqat əsərində şairin 

dramaturji irsini maddə və məna baxımından iki yerə ayıraraq 

tədqiq edirsə, tədqiqatçı Əbdürrəhman Şən ideya-məzmununa 

görə tarixi hadisə və tarixi şəxsiyyətləri əks etdirən əsərlər, 

sosial və fəlsəfi mövzular, folklor nümunələrindən 

bəhrələnərək yazılmış əsərlər deyə beş qrupa ayırır (173, 104). 

Əbdürrəhman Şəndən fərqli olaraq, Səzai Coşqun isə öz 

məqaləsində bu əsərləri ideya-məzmun baxımından bir az da 

konkretləşdirərək üç qrupa ayırır (62, 385). Bizim fikrimizcə 

isə dramaturqun əsərlərini tarixi və fəlsəfi mövzu deyə iki yerə 

ayırıb tədqiqata cəlb etmək daha məqsədəuyğundur. Bunu da 

diqqətə çatdıraq ki, bizim bu bölgümüz  şərti xarakter daşıyır. 

Nəcib Fazilin dramaturgiyasında tarixi mövzular xüsusi 

aktuallıq kəsb edir. Onun belə mövzulara müraciəti təkcə keç-

mişi tərənnüm etmək, tanımaq məqsədi daşımır, daha çox 

müasir ictimai-əxlaqi problemləri tarixi təcrübənin materialları 

ilə  canlandırmaq vasitəsi kimi qarşımıza çıxır. Elə buna görə 

də Qısakürəyin dramaturgiyasında tarixi həqiqət və müasirlik 

prinsipi qorunaraq, bədii meyara çevrilir. Verəcəyimiz nümu-

nələrdə bu prinsipin nə dərəcədə qorunub saxlanıldığının 

şahidi olacağıq.  

Dramaturqun “Toxum”, “Künyə”, “Əbdülhəmid xan”, 
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“Yunus Əmrə”, “Qanlı Sarıq”, “İbrahim Ədhəm” və s. kimi  

əsərləri tarixi mövzulardadır. Bildiyimiz kimi, dramaturgiyada 

tarixi mövzu bəzi özəlliklərə malikdir. Görkəmli alim Arif 

Səfiyev öz tədqiqat əsərində bu məsələyə belə münasibət 

bildirir:  

“Burada ayrı-ayrı konkret şəxsiyyətlərin həyatı və fəaliy-

yəti yaşadığı dövrün ictimai-siyasi hadisələri fonunda təsvir 

edildiyi kimi, uzaq və yaxın keçmişimizin müəyyən mərhələsi, 

ictimai-tarixi hadisəsi də bədii tədqiqat predmetinə çevrilir” 

(43, 120).  

N.Fazil dramaturgiyasında da tarixi mövzu fil.e.d. 

A.Səfiyevin ifadə etdiyi kimi hər iki aspektdən qələmə alınır. 

Dramaturq “Toxum”, “Künyə”, “Qanlı Sarıq” kimi  əsərlərini 

Türkiyənin yaxın və ya uzaq keçmiş tarixi, ictimai-siyasi 

hadisələri fonunda qələmə alırsa, “Əbdülhəmid xan”, “Yunus 

Əmrə”, “İbrahim Ədhəm” kimi əsərlərində isə bu mövzuya 

tarixi şəxsiyyətlərin işığında nəzər salır. 

Qısakürəyin ilk dram əsəri milli mücadilə dövrü, 

Maraşın fransızlar tərəfindən işğalı və qurtuluşu illərindən 

bəhs edən “Toxum”dur. Əsər 1935-ci ildə qələmə alınmış, 

İstanbul şəhər teatr səhnəsində məşhur aktyor Möhsün 

Ərtoğrul tərəfindən oynanılmışdır. 3 pərdə, 7 şəkildən ibarət 

olan “Toxum”un ekspozisiyası karvansara sahibi ilə burada 
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gecələyən qərib səyyahın söhbəti ilə başlayır. Bu dialoq bizdə 

əsərin qəhrəmanı Fərhad bəy haqqında fikir formalaşdırır: 

 “Qərib - Dərd oldu mənə bu Fərhad bəy. Onu mütləq 

görməliyəm. Maraşa hələ iki günlük yol qalmışdan bəri hey 

onun adını eşidirəm. Balacadan böyüyə hamının dilində ancaq 

Fərhad bəydir. 

Karvansara sahibi - Bu adam Maraşın ən soylu nəslin-

dəndir. Beş yüz sənə əvvəlki babasını hamı onun qədər 

tanıyır” (139, 23).  

Bütün bunlar və bu kimi mükalimələr bizdə Fərhad 

bəyin əsl Anadolulu olduğunu, eyni zamanda qərb mədəniy-

yətini mənimsəyən, vətəni uğrunda canını fəda edən bir türk 

aydını olduğunu söyləməyə əsas verir. Elə əsas qəhrəmanın 

adının Fərhad olması da təsadüfi deyil. Xalq ədəbiyyatında 

mərdliyin, cəsarətin, əzmkarlığın, ədalətin və sədaqətin rəmzi 

olan Fərhad bəy! Qısakürək də, Anadoluçuluğun ruhunu 

Fərhad bəyin, eləcə də əsərdə adı çəkilən, xainlərin 

“Kişisənsə, filan saatda, təkbaşına filan yerə gəl” sözlərindən 

sonra, bilərəkdən özünü ölümün ağuşuna ataraq düşmən 

gülləsinə tuş gələn Fərhadın qardaşı Osmanın timsalında 

təcəssüm etdirir. 

Əsərdə Karvansara sahibi ilə qəribin söhbəti, onun Fər-

hadla tanışlığı ekspozisiyanı, Şərifə xalanın Fərhadın dul qal-
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mış qardaşı arvadının qaçırılma xəbərini gətirməsi 

razvyazkanı təşkil edir. Xanımın qaçırıldığını eşidən Fərhad 

bəyin səbri aşıb-daşır və gizli təşkilatçıların rəisinə “Bu gecə 

12-də gələcəyəm” sətirlərini yazaraq göndərir. Bununla da 

hadisələr düyünlənməyə başlayır. Fərhadın təkbaşına rəisin 

yanına gəlib, əli silahlı rəisi qaçırması kulminasiya nöqtəsini 

təşkil edir. Mübariz qəhrəman qətiyyən ölümdən qorxmur. 

Namusu, şərəfi üçün canını fəda etməkdən çəkinmir. Onun 

iradəsini sarsıtmaq mümkün deyil. Ürəyi elinə bağlı olan 

silahsız bir gəncin əli silahlı rəisi qaçırma cəsarəti onun 

yanındakıları heyrətə salır. Rəisin  qorxudan ürəyi partlayıb 

ölməsi, Xanımın geri qaytarılması və Maraşın azadlığa 

qovuşmasıyla düyünlər açılır və əsər bitir. Əsərdə diqqətimizi 

cəlb edən obrazlardan biri də əsl türk qadını olan Xanımdır. 

Xanım Osmanla ailə qurmamış, Fərhad bəylə tanış olmuş, ona 

gizli bir sevgi bəsləmişdir. Fərhad bəy də bu sevgiyə biganə 

deyil. Birdən-birə qardaşı Osmanın xanımla evlənmək 

istəməsi Fərhad bəyi məcbur edir ki,  ürəyindəki bu duyğunu 

dəfn etsin. Xanım isə ona uzaqdan da olsa yaxın ola bilmək 

üçün Osmanla evlənir. Son pərdədə Xanım öz hisslərini açıq 

ifadə edir. 

“Xanım - (Həyəcanla) İndi Osman qarşımızda olsaydı 

məni, şübhəsiz  sizdən daha yaxşı anlardı, məni diriltmək əvə-
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zinə, məni tanımamışdan əvvəlki anı dirildin, deyərdi. Mənə 

niyə ərə gəldiyini bilirəm. Maraşa gəlməyə razı olduğunun 

səbəbini də bilirəm, deyərdi. Çünki, ruh hər şeyi bilir. (Xanım 

susur... Gözləri Fərhad bəyin gözlərində) Özümdən belə 

gizlədə bilmədiyim sirrimi artıq nə sizdən, nə də ondan gizlət-

məyəcəyəm. Bu sirrə bu günə qədər mən hakim idim. İndi 

istəyirəm ki, o mənə hakim olsun! Artıq o mənə hakimdir” 

(139, 94-95). 

Ondan fərqli olaraq Fərhad bəy isə əllərini göyə açaraq: 

“Allahım! Məni sirrimin ayaqları altına atma! Məni ört,  

gizlə, məni göstərmə”(139, 96) 

- deyə yalvarır. Fərhad bəy Xanıma böyük sevgi bəsləsə 

də, bu duyğularına məğlub olmur. Hətta əsərin sonunda 

Xanımı özündən uzaqlaşdırmaq üçün İstanbula göndərir. 

Əsərdə diqqətimizi cəlb edən obrazlardan biri də vaxtı 

ilə əsir düşmüş, indi isə Sibirdən öz vətəninə qayıdan gənc za-

bitdir. Karvansarada gecələyərək, Fərhadın adını eşidib ona 

qoşulan bu qərib gənci, şair “Yolçu” deyə təqdim edir. Qərib 

öz əzmkarlığı, mübarizliyi ilə oxucuda ehtiram hissi oyadır. 

Əsərin qayəsi də qərib gənc ilə Fərhad bəyin mükaliməsindən 

bəlli olur. 

Dramaturq bu əsərində Anadolu insanının mənəvi dəyər-

lərini və bu dəyərlər uğrunda necə böyük mübarizə gücünə 
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sahib olduğunu göstərir. Peyami Səfanın ifadəsiylə desək, bu 

əsər “Ruhun topa, tüfəngə, gizlinin açığa, sirrin bədahətə, dərk 

olunmayan, yaxalanmayan, mahiyyətin tutulan və dar bir 

idrakda zincirə vurulan səthi reallığa qələbəsinin elanı, təlqini 

və sübutudur” (59, 76-77). N.Fazil bu əsəriylə ruhun  

maddəyə, görünməzin görünənə, inancın inkara, imanın 

şübhəyə üstünlüyünü sərgiləyir (66, 48). Bir sözlə, əsərin 

problematikasını maddə və ruh məsələsi əhatə edir. Qısakürək, 

“Toxum” əsərinin ön sözündə əsərin qayəsini belə açıqlayır: 

““Toxum”un biricik gayəsi budur: Məhrəm mənliyi 

fikirlərində, fikirləri aksiyonlarında və aksiyonları məmləkətin 

müdafiəsində gizlədilmiş bir şəxsiyyətin dastanı” (139, 8)...  

Əsərin adının və türklərin istifadə etdiyi parolun “To-

xum” olması da təsadüfi deyil. Bu ad birbaşa əsərin qayəsi ilə 

bağlıdır. III pərdədə Fərhad bəy və qəribin dialoqundan bu 

bəlli olur. 

“Qərib - Anadolunun görünməyən bir tərəfi var? 

Fərhad bəy - Ruhu var! Ruh görünməz! Maddə açıq, 

ruh gizlidir. Ruh toxumların toxumudur” (139, 86-87). 

Dialoqdan da aydın olur ki, toxumların toxumu, məhz 

Anadolunun ruhudur. Anadolu bu toxumun mənbəyidir. 

Dramaturq, özü əsərin məqsədini izah edərkən ifadə etdiyi o 

məhrəm, gizli mənlik duyğusu toxum sözündə təcəssüm 
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etdirir. Anadolu öz gizli mənliyi, ruhu üçün çırpınır. N.Fazilin 

ifadəsiylə desək, bu əsər həm günün əxlaqi panoramını ifadə 

edir, həm də milli müdafiənin qurşuna qarşı dişlə, dırnaqla 

mücadiləsini əks etdirir (66, 48). Deməli, dramaturqun 

məqsədi konkret tarixi fakt haqqında əsər yazmaq deyil, bu 

gün belə bizi düşündürən, narahat edən türklüyü ruhuna, öz 

gizli mənliyinə səsləyən əsər ortaya qoymaqdır. Bu da türk 

xalqının mənəvi qəhrəmanlıq keçmişi ilə müasir dövr arasında 

irs və varislik əlaqəsini özündə əks etdirməsi baxımından 

əhəmiyyət kəsb edir. Bu düşüncələr Qısakürəyin “Qanlı 

Sarıq” və “Künyə” əsərlərinə də şamil edilə bilər. 

Onun maraq doğuran tarixi dramlarından biri də “Qanlı 

Sarıq”dır (Qana boyanmış əmmamə). “Toxum”da milli 

mücadilə dövrü, “Künyə”də 1904-1922-ci illərin ictimai-

siyasi hadisələri əks olunurdusa, “Qanlı Sarıq”da daha geniş 

zaman kəsiyi qələmə alınmışdır. Əsər XI əsrdən (Alparslan 

dövründən) başlayaraq, 1920–ci illərə qədərki tarixi faktlar 

əsasında qələmə alınmışdır. Əsərdə Türkiyə cəmiyyətinin 

inkişaf tarixinin böyük mərhələsini görmək mümkündür. 3 

pərdəlik dramın ilk pərdəsi İxtiyar Timsal ilə tarix professoru 

Fraklı adamın dialoqu ilə başlayır. Tarix professorunun,  

“-Mən tarix professoruyam! Bəs siz kimsiniz? (141, 83)” 

sualına İxtiyar Timsal belə cavab verir:  
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“Mən şəxsən tarixin özüyəm  (141, 83)!” 

 Beləcə, İxtiyar Timsal Fraklı adama ruh metoduyla xro-

noloji ardıcıllıqla türklərin qədim dövrdən müasir dövrə 

qədərki tarixi həqiqətlərini bütün çılpaqlığıyla seyr etdirir. 

Türk xalqının ictimai-mənəvi həyatını əks etdirən bədii 

lövhələr oxucunun diqqətini cəlb edir. Əsərin hər səhifəsində 

qurbanlar verən, yenidən ayağa qalxmaq üçün iztirab çəkən, 

narahat bir cəmiyyət görürük. İxtiyar Timsal kinayə ilə 

gülümsünür, yazıya keçirilmiş yalan tarixə üsyan edərək 

deyir: “Xəbərdar olun! Türk tarixi bu günə qədər yazıla 

bilməmişdir” (141, 96).  

Pyesdə qoyulan problemın kəskinliyi maraq doğursa da, 

I pərdəni bütövlüklə əhatə edən ekspozisiyanın yalnız tarixi 

ekskursiyanı əhatə etməsi hadisələri bir qədər ləngidir. Nəha-

yət, II pərdədəki hadisələr fabula mexanizminin işə düşməsi 

ilə əsas dramaturji hadisələrin təqdimatına başlayır. Qeyd 

edək ki, artıq tarixə qovuşan o iki şəxsin dialoqu və verilmiş 

şeir nümunələri II pərdəyə zəmin hazırlayır. Məsələn: 

 

Yurda ilk eşik Kars! 

Rus hıncına beşik Kars! 

Kurtarıcı nerede? 

Bağrı delik-deşik Kars (141, 112)! 
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Verdiyimiz şeir parçasındaki inilti, baş verəcək 

hadisələrə rəvac verir. Əsərin əsas qəhrəmanlarından biri olan 

Yetim hoca ruslara qarşı gərgin mübarizə apararaq, şəhidlər 

karvanına qoşulur. Yetim hocanın ən böyük arzusu yetimlik 

və şəhidlikdir: 

“- Allahım, yetimlik və şəhidlik, mənim qanımdan 

gələnlərin dəyişməz nəsibi olsun (141, 120)...  

Bu evdə, başda Məzlum olmaqla, kim doğular və böyü-

yərsə Yetim hocanı xatırlasın!. Şəhid atanın şəhid oğlu Yetim 

hoca olaraq mən, “Moskva”dan öc alana qədər bu evdən 

yalnız şəhid və yetim çıxmasını vəsiyyət edirəm” (141, 123). 

Onun vəsiyyətiylə oğlu Məzlum, nəvəsi Fatma, qardaşı 

oğlu Xalid də onun yoluyla gedir, rus və erməni təcavüzünə 

qarşı kəskin mübarizə aparırlar. III pərdədə əsərin qəhrəman-

larının Qarsın qurtuluşu üçün göstərdiyi fədakarlıqlar, erməni 

vəhşətləri konflikti son mərhələyə çatdırır. Məzlum hocanın 

nəvəsi Fatmanın öz namusu uğrunda özünü süngünün üstünə 

atması və Qarsın qurtuluşu ilə zavyazka açılmağa başlayır.         

Əsərdə şəhid oğlu Yetim hoca, onun oğlu Məzlum hoca, 

qardaşı oğlu Xalid dini, imanı, millət sevgisini, bir sözlə, 

türklüyü özündə təcəssüm etdirir. Əsərdə türklüyü öz məngə-

nəsinə salmağa çalışan bolşeviklerin himayədarlığı nəticəsində 
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erməni təcavüzkarları ilə türklər arasındakı ziddiyət yüksək 

tragik həddə qaldırılır və ən kəskin çarpışmalar, sərt dramatik 

toqquşma yolu ilə həll edilir. Burada dramatik konfilikt əsasən 

türkçülüyü və islamı özündə cəmləşdirən sarıqlı (əmmaməli) 

hocalarla rus və erməni təcavüzkarları arasında qurulmuşdur. 

Əsərdə qadın obrazları da diqqətdən kənarda qalmır, 

süjet xəttindəki mürəkkəblik və gərginlik, kəskin psixoloji 

anlar bu obrazların timsalında əks olunur. N.Fazil, əsl türk 

qadınları olan Ayşə, Nədimə və Fatmanı sədaqətin, etibarın 

rəmzi kimi təqdim edir. Öz namusları uğrunda ölümü seçən bu 

qadınlar eyni zamanda vətəninin bir qarış torpağı üçün canını 

fəda edən şəhid analarıdır. Qeyd edək ki, bu tarixi dram 

çoxqəhrəmanlı əsərdir. Burada dramaturq, bu obrazlar 

vasitəsiylə vətən mənafeyini hər şeydən yüksək və müqəddəs 

tutmağı bacaran xarakterlər yaradır. Nəcib Fazil cəmiyyətdəki 

əxlaqi-mənəvi problemləri həll etmək üçün qəhrəmanları 

tarixi yaddaşla silahlandırır. Bununla da, türkün tarixini, onun 

milli-mənəvi sərvətini əxlaqi tərbiyə və təsvir qaynağı kimi 

dəyərləndirərək, hadisələrin fonunda türk-rus, türk-erməni 

düşmənçiliyini verir. Aşağıdakı şeir parçasında da bu fikirlər 

öz əksini tapır: 

 

Boş buldun meydanı, "aslanım" dersin, 
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Silahsız İslamı talar da yersin; 

Mevlam tez günlerde belanı versin, 

İçersin ağuyu tas tas, ermeni!. (141, 148) 

 

Tarixi hadisələrin bu şəkildə qoyulması bunu deməyə 

əsas verir ki, N.Fazilin məqsədi, necə deyərlər, bir qəhrə-

manlıq dastanı yazmaq yox, türkün keçdiyi keşməkeşli, əzablı 

yolları xatırlatmaqla onun böyüklüyünü, dühasını əks 

etdirməkdir. Deməli, dramaturq “Qanlı Sarıq”da türklərin 

təkcə tarixən qarşılaşdığı problemləri deyil, sanki bu gün 

üzləşdiyi məsələləri də ortaya qoyur. Günümüzdə baş verən 

tarixi olaylar bunu söyləməyə əsas verir ki, əsərdə bu 

kontekstdə qələmə alınanlar, eyni zamanda əsrlərdən bəri 

erməni soyqırımlarına məruz qalan bu günkü türk dünyasının 

ən yeni bədii-dramatik tarixidir. Tarixi ekskursiyadan bəlli 

olur ki, zaman dəyişsə də, tarix elə həmin tarixdir. Əsərdə 

təsvir olunan Qarsın müdafiəsi zamanı  erməni süngüsünə 

keçirilən türk balalarının düşdüyü fəlakətlərdən ibrət alırıqmı? 

Müəllifi düşündürən əsas problemlərdən biri budur. Nəcib 

Fazil məhz bu suala cavab almaq istəyir. 

Əsəri nəzərdən keçirdikdə bu qənaətə gəlirik ki, dra-

maturq bu dramıyla yanlış öyrədilmiş tarixi həqiqətləri üzə 

çıxarır, gələcək nəsillərə düşmənlərimizin kimliyini xatırladır. 
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Gələcəyi görə bilməyimiz üçün bizi geri baxmağa məcbur 

edir, tarixi faktlar əsasında müasir dünyamızın problemlərini 

işıqlandırır. Məkanın Qars olması, hadisələrin bu qalanın 

müdafiəsi fonunda təsvir edilməsi də təsadüfi deyil. Tarixən 

mücadilələr meydanına çevrilən qədim Qars qalası türklüyün 

qan yaddaşıdır. Məzlum hoca əsrlərdən bəri savaş meydanına 

çevrilən başı bəlalı Qarsı böyük bir acıyla belə təsvir edir: 

“(Qaranlıqda qeybdən gəlirmiş kimi heybətli bir tonla) 

Ordu gəlir!... Gedirlər!... Camiləri, evləri, qundaqdakı 

körpələri yandıraraq... İndi fürsət ermənidə... Mən bu 

mənzərəni 65 ildir ki, seyr edirəm. Əslində 113 illik mənzərə. 

113 il ərzində üç Moskva hücumu və qırğını, bir erməni 

bəlası, bir ingilis işğalı, sonra yenə də erməni vəhşəti” (141, 

150)... 

Beləcə, N.Fazil, təkcə bu sözlər vasitəsiylə deyil, eyni 

zamanda remarkalarda verdiyi təbiət təsvirləri vasitəsi ilə 

Qarsı bütün ab-havası ilə canlandırır. Məsələn, Qara 

bürünmüş Qars və ya payızın sonlarında qapqaranlıq gecədə 

alovlar içində yanan Qars; alaqaranlıqda topa-tüfəngə 

tutulmuş, iniltilərin, uğultuların çuğlandığı Qars; düşmən 

çəpərinə çevrilmiş, əzəmətli Qars və s. Şair, Məzlum hocanın 

diliylə Qarsı “Müsəlman türkün əzab qalası” (141, 142) 

adlandırır. Əsərin “Qanlı Sarıq” adlandırılması da təsadüfi 
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deyil. Bu ad birbaşa əsərin məqsədiylə bağlıdır. Bu məsələ 

ağır yaralanmış, ölüm ayağında olan Yetim hocanın 

vəsiyyətində belə əks olunur: 

“Əmmaməmi açıb yaramın üstünə basın! Qanımı 

dayandırmaq üçün deyil, içsin deyə... (Səsi getdikcə ölgün) 

Məzlum bu əmmaməni saxlayıb oğuldan-oğula ötürsün”  

(141, 125)!...  

Gördüyümüz kimi, Yetim hoca şəhidlik qanına bulaşmış 

əmmaməsini əmanət qoyur. Bu əmmamə islamın simvoludur. 

Bu əmanət layiqli şəxslər tərəfindən qorunmalı, nəsillərdən 

nəsillərə ötürülməlidir. 

Qeyd edək ki, bu düşüncələr onun “Müqəddəs Əmanət” 

əsərinin də leytmotivini təşkil edir. Pyesdə tənzimat döv-

ründən başlayaraq 1970-ci ilə qədərki bir zaman kəsiyi 

təcəssüm olunur. Dramaturq əsərin əsas qəhrəmanı olan 

Abdullahın atasının dilindən dövrün mənzərəsini belə verir:  

“Tənzimatdan sonrakı dövr belə idi: İstanbulda 

donanma, düyün, dərnək, Anadoluda qaranlıq, cənazə, qıtlıq... 

Sərhədlərdə atəş, qan. Bir tərəfdə köç.. Hər bucaqda qarma-

qarışıqlıq, qopuqluq... Dönüşü olmayan bir gediş, bir 

sürükləniş” (128, 20)...  

Bu kimi sözlər Türkiyənin o dövrkü ictimai-siyasi vəziy-

yətini gözlərimiz önündə canlandırır. “Qanlı Sarıq” əsərindəki 
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“Moskva” bu əsərdə də motiv olaraq qarşımıza çıxır. N.Fazil, 

burda da rus bolşeviklərini türkün ən qatı düşməni kimi 

təqdim edir. “Qanlı Sarıq”dan fərqli olaraq, bu əsərdə türkün 

düşmənləri, türkün qanına, canına hopdurularaq, Abdullahın 

oğlu və nəvələrinin timsalında ortaya çıxır. Sapı özümüzdən 

olan bu baltaları zərərsizləşdirmək isə çox çətindir. Əsərdəki 

yaşlı ata obrazı zamanın bu gedişatına üsyan edir və müqəddəs 

əmanəti oğlu Abdullaha tapşırıb elm və irfan sahibi olmağı, 

qərbin texnologiyasını öyrənib ruhunu isə onlardan qorumağı 

tövsiyə edir (128, 28). 

Yalnız bu xüsusiyyətlərə malik insan müqəddəs 

əmanətin daşıyıcısı ola bilər. Bu fikirlər əsərin əsas 

problematikasını təşkil edir. 

Milli-mənəvi dəyərlərin təzahürü Abdullah, onun atası 

və qız nəvəsinin timsalında təcəssüm olunur. Əks tərəfdə isə 

Abdullahın oğlu, gəlini və oğul nəvəsi durur. Əsərdəki 

konfilikt bu qütblər arasında baş verir. Əks qütbdə duranlar 

yenilik dalınca qaçaraq, ruhunu avropalılara “qaptıran”, Nəcib 

Fazilin ifadəsiylə desək, “Moskoflaşan” tiplərdir. “Qanlı 

Sarıq” əsərində türk-rus, türk-erməni qarşıdurması əsas 

konfilikti təşkil edirdisə, bu əsərdə türkün irzinin, namusunun 

düşmənləri elə Abdullahın oğlunun, nəvəsinin və gəlininin 

timsalında ümumiləşdirilir. N.Fazil, bu tipləri danışdıraraq 
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ifşa edir. “Qanlı Sarıq”da təsvir olunan Fatmaları, Ayşələri bu 

əsərdə kökündən qopmuş, mini ətəkli, yenilikçi qızlar əvəz 

edir. N.Fazil bu düşüncələrini Abdullahın nəvəsinin nişanlı-

sının obrazında ümumiləşdirir. Abdullah, kobud davranış-

larıyla qızdan daha çox oğlanı xatırladan gələcək gəlininin 

qarşısında dəhşətə gəlir; 

“Nə günlərə qaldıq! Kişilər qadınlaşır, qadınlar kişiləşir. 

Qiyamətin bu şərtləri tamamlanmaq üzrədir.. Necə 

peydahlandı bu nəsillər?.. Fatmaların, Ayşələrin yerini 

bunlarmı tutacaq” (128, 69-70)?! 

Dramaturqu yalnız bir şey düşündürür: Müqəddəs əma-

nəti nəsillərdən-nəsillərə ötürən övladları hansı ana yetişdi-

rəcək?!  Onu, kökündən qopmuş, dinini inkar edən, ruhunu 

itirmiş yeni nəsillər narahat edir.  

Nəcib Fazil nəsillər arasındakı uçurumun dəhşətli mən-

zərəsini “Ahşap Konak” (Taxta malikanə) əsərində də dilə 

gətirərək, eyni problemləri qaldırır. Deməli, bu məsələlər 

Nəcib Fazilin dramaturgiyasının leytmotivini təşkil edir. 

Ustad, bunları tarixi hadisələrin fonunda verərək, təkrarlanan 

tarixi səhvləri xatırladaraq gen yaddaşımızı təzələyir. Çünki, 

onun qaldırdığı problemlər, hər hansı bir zaman kəsiyində 

türkün qarşısına çıxan problemlər deyil, onun bu günüylə, 

sabahıyla səsləşən məsələlərdir. 
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N.Fazilin tarixi dramlarından biri də 1968-ci ildə qələmə 

aldığı "Əbdülhəmid xan"dır. Digər əsərlərindən fərqli olaraq 

burada təsvir edilən obrazlar tarixi şəxsiyyətlərin 

prototipləridir. Elə buna görə də dramaturq bu əsərində tarixi 

fakt və hadisələri düzgün şərh edərək, Osmanlı padşahlarının 

otuz dördüncüsü Sultan Əbdülməcidin ikinci oğlu Sultan 

Əbdülhəmidin obrazını yaratmışdır. Xatırladaq ki, bu mövzu 

onu çoxdan düşündürürdü. Dramaturq, hələ 1943-cü ildə, 

Əbdülhəmid xanın tənqidlərə məruz qaldığı dövrdə ictimai-

siyasi qınaqlardan çəkinmədən yazırdı: 

 “Əbdülhəmid tarixin ən böyük qurbanıdır və haqqında 

saxta elm emal edilmişdir” (147, 172).  

Daha sonra 1965-ci ildə o, böyük bir cəsarətlə “Ulu 

xaqan II Əbdülhəmid xan” adlı ciddi bir əsər yazır. O, bu 

əsərində də dövrün ictimai-siyasi vəziyyətini və Əbdülhəmid 

xanın siyasi fəaliyyətini əks etdirərək, bu həssas mövzunu 

büllurlaşdırmağa çalışır. Şair burada Əbdülhəmid xanı tənqid 

edənlərə cavab olaraq, konkret dəlillərlə tarixi həqiqətləri üzə 

çıxarmağa çalışır. Bu kəskin iddialı əsəri “Əbdülhəmidi 

anlamaq, hər şeyi anlamaq olacaqdır (140, 632)” cümləsiylə 

bitirir. 

Bu maraq və tədqiqatlar N.Fazili "Əbdülhəmid xan" adlı 

pyes yazmağa sövq edir. Beləcə, dramaturq tarixi faktları öz 
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yaradıcılıq süzgəcindən keçirərək, 3 pərdəlik tarixi pyesini 

yazır.  

Əsər, Sultan Əbdülhəmidin Osmanlı yəhudisiylə dialo-

quyla başlayır. Bu mükalimə əsərdə irəli sürüləcək əsas ideya-

larla ahəngdarlıq təşkil edir. Yəhudilərin ümumiləşdirilmiş 

obrazı olan Osmanlı Yəhudisinin bir çiftlik qədər torpaq 

istəməyini Əbdülhəmid xan qəzəblə qarşılayaraq belə cavab 

verir: 

“Soydaşlarınıza deyin ki, 34-cü türk padşahı II Əbdül-

həmid, Tunusdan Van gölünə və Balkanlardan Yəmənə qədər 

uzanan imperatorluğuna, bir o qədər də əlavə edilsə belə, Yə-

hudilərə, Filistində və ya vətənin hər hansı bir küncündə 

qurabiyə qədər belə topraq verməz” (107, 14). 

 Elə bu sözlər onun vətənpərvərliyini, elinə, yurduna 

bəslədiyi böyük sevgini göstərir. Qeyd edək ki, sultan 1842-ci 

ildə dünyaya gəlmiş, dini və dünyəvi elmləri öyrənmiş, düz 33 

il, N.Fazilin ifadəsiylə desək, “32 il, 7 ay, 22 gün (107, 64)” 

dövləti idarə etmişdir, 1909-cu ildə isə taxtdan endirilib Sə-

lanikə sürgün edilmiş, 1918-ci ildə vəfat etmiş, görülməmiş 

bir izdihamla İstanbulda dəfn olunmuşdur. Hökmdarın ən 

böyük uğursuzluğu, dövləti çox ağır şərtlər altında idarə 

etməsi ilə bağlı idi. Amma buna baxmayaraq, bezmədən, 

böyük bir zəka, səbr və məharətlə otuz üç il, ciddi itkilərə yol 
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vermədən dövləti idarə etmişdir (196). Əbdülhəmid xan 

ziddiyətli bir şəxsiyyət kimi mübahisələrə səbəb olmuş, uzun 

zaman onun haqqında çoxlu tənqidi fikirlər səslənmişdir. Şair 

Məhməd Əşrəf (1847-1912) onu oxuculara qəddar, 

zəhmətkeşlərin müsibətinə göz yuman, cəmiyyətin inkişafını 

əngəlləyən mühafizəkar bir despot, fanatik və əyyaş kimi 

təqdim edərək, “Həsb-i hal” şeirində yazırdı: 

 

Padişahım, bir dirahta döndü kim guya vatan, 

Daima bir baltadan bir şahı hali kalmıyor,  

Gam değil, amma şu mülkün böylə əldən çıkması 

Gitgide zulm etmeye elde ahali kalmıyor (4, 173). 

 

Bundan başqa o, “Şah və padşah” (Şah-İran şahı Müzə-

fərəddin, padşah-II Əbdülhəmid), “Zeyl, yaxud Əbdülhəmid-i 

saninin həyatından bir nəbzə”, “Lazımsa”, “Kimidir” və s. 

şeirlərində də hökmdarın zalımlığından, despot üsul-idarə 

qurmasından  kəskin şəkildə bəhs edir. Böyük  şair Mehmed 

Akif Ərsoy da, Əbdülhəmidi tənqid edən misralar yazmışdır 

(54, 297-98). Digər məşhur türk şairi Tofiq Fikrət də 21 iyul 

1905-ci ildə hökmdara qurulan sui-qəsdin baş tutmamasına öz 

təəssüflərini bildirərək aşağıdakı sətirləri yazmışdır. 
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Ey şanlı avcı, damını bihude kurmadın, 

Atdın, fakat yazıklar ki, vurmadın (159, 43)! 

 

Müasirlərindən fərqli olaraq, Nəcib Fazilin bu məsələyə 

münasibəti isə yuxarıda söylədiyimiz kimi, tamam fərqli idi. 

Əbdülhəmid haqqında çoxlu böhtanların yayılmasına, tənqid 

atəşinə tutulmasına baxmayaraq, N.Fazil böyük bir cəsarət və 

sevgiylə bu tarixi əsəri ərsəyə gətirir. Biz, Əbdülhəmid xan 

obrazının fonunda həmin dövrün böyük bir xof içində 

yaşandığını görürük. Əsərdəki dramatik konflikt əsasən 

hökmdar, yəhudilər, həmçinin ittihad və tərəqqi partiyası 

arasında qurulmuşdur. Osmanlı yəhudisinin hökmdardan 

“sığınacaq” istəməsi, olacaq hadisələrə zəmin yaradır. 

Əbdülhəmid xanın rədd cavabı, üstəlik yəhudi massonlarıyla 

bağlı fitva verməsi, hökmdara qurulmuş sui-qəsd yavaş-yavaş 

hadisələrin düyünləndiyini göstərir. İttihad və tərəqqi 

partiyasının hücuma keçməsi, ordunun şəhərə girməsi, şəhərin 

qaynar qazana dönməsi və nəhayət hökmdarın taxtdan 

endirilməsi kulminasiya nöqtəsini təşkil edir. Əsərdə şahın 

sürgünə göndərilmə tarixi faktı da öz əksini tapır. III pərdənin 

axırıncı səhnəsi, Əbdülhəmid xanın çox maraqlı monoloquyla 

başlanır. Səccadə önündə diz üstə çökmüş ixtiyar hökmdar, 

fəryad qopararaq deyir: 
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“Şəxsimə deyil, millətimi bu hala gətirənlərə, haqqımı 

halal etmirəm! Yırtıcı quşların dimdiyində qundaqdakı 

körpəyə dönən millətimi qoru, Allahım! Ya sübhan! Bu titrək 

əlləri, qiyamət günündə sənə “Ümmətim, ümmətim!” deyə 

yalvaran Həbibinin ətəyində, indi “Millətim, millətim” deyə 

dilənən bu ixtiyarın duasını qəbul et” (107, 67-68)...  

Gördüyümüz kimi, Qısakürək bu monoloq vasitəsiylə 

bizə ixtiyar hökmdarın vətənini, millətini sevdiyini, eyni 

zamanda iman sahibi olduğunu göstərir. Elə əsər də, 

hökmdarın “Allah, Allah" nidalarıyla bitir. 

N.Fazil, bu obrazı bütün incəlikləriylə canlandırmışdır. 

Əsərdə onun zahiri görünüşü ilə bərabər, daxili aləmi-hiss və 

duyğuları, düşüncə sistemi yaddaqalan bədii detallarla açılır.  

Şahın sadiq təbəələrindən biri İttihadçıların dövlətdə 

yaratdıqları xaosa işarə edərək, “Sultanım, orduya əmr edin, 

biz də qan tökək!" sözlərinə, hökmdar, “Nə edim, paşa?.. 

“(Ağlamsınan bir səslə) Mən Allahın yaratdığı ən uca məxluq  

olan insana qıya bilmərəm!... Onun bəzən bütün insanlığa 

qıyıcı bir alçaqlığa düşdüyünü bilsəm də, yenə qıya bilmərəm” 

(107, 27-28)! deyə cavab verir.  

Özündən sonrakı nəsillərə mərhəməti əmanət qoyan sul-

tanın insani keyfiyyətlərini dolğunluqla əks etdirən nü-

munələrin sayını kifayət qədər artırmaq mümkündür. Deməli, 
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şahın şəxsi taleyi həm mənəvi-hissi planda, həm də tarixi 

planda pyesin bədii strukturuna daxil edilmişdir. Dramaturq 

hikmət fırçasıyla onu humanist bir şəxsiyyət kimi təqdim edir. 

Əslində onun sülhsevər bir hökmdar olması tarixdə öz əksini 

tapır. Dramaturq əsər boyunca Osmanlı yəhudilərinin əsl 

simasını ifşa edir, ittihad və tərəqqiçilərin buraxdığı səhvləri 

açıb göstərir. N.Fazil şaha verilmiş “qızıl sultan” ləqəbinin də 

erməni icadı olduğunu vurğulayaraq, nəfsi üçün bir damla belə 

qan axmasına razı olmayan hökmdarın dilindən deyir: 

“- Məni təzə doğulmuş uşaqların körpə ciyərləriylə 

bəslənən bir canavar hesab edərək, adıma “Qızıl Sultan” 

deyirlər. Halbuki, mən bu təbiri icad edənlərə bir az olsun 

haqq verə bilmək üçün onları qana boyaya bilmirəm. Özümü 

çox sınadım, məcbur etdim, fəqət insan həyatına qıymaq üçün 

özümdə cəsarət tapa bilmədim” (107, 28). 

Qeyd edək ki, bu tarixi fakt tarixi əsərlərdə də öz əksini 

tapır. M.Müftüoğlu “Əbdülhəmid qızıl sultandırmı?” adlı araş-

dırmasında yazır ki, ermənilər illər boyu şərqi Anadoluda yurd 

salmağa çalışsa da, Əbdülhəmidin siyasi uzaqgörənliyi nəticə-

sində şərqi Anadolu erməni təcavüzündən qurtulmuş, bu ha-

disədən qəzəblənən müsəlman-türk düşmənləri hökmdara “Le 

Sultan Rouge” yəni “Qızıl Sultan” ləqəbi vermişdir (159, 37-

39). 
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Gördüyümüz kimi N.Fazil tarixi faktlara əsaslanaraq, 

Əbdülhəmidi həyatda olduğu kimi canlandırmışdır. Şübhəsiz, 

bu əsər tarixi həqiqətləri və ona müasir baxışları əks etdirir. 

Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, əsər şahın tənqid atəşinə 

tutulduğu, despot, qaniçən, əzazil, cani bir insan kimi qələmə 

verildiyi bir dövrdə ərsəyə gətirilmişdir və buna görə də tarixi 

gerçəklikləri əks etdirməsi baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb 

edir. Qısakürəyin bu mövzuya müraciəti onun haqqında 

tənqidi fikirlərin səslənməsinə də səbəb olmuşdur (151, 87). 

Bu gün belə adı dillərdən düşməyən, əfsanəyə çevrilən 

hökmdar haqqında dedi-qodular bitib-tükənmək bimir. 

M.Ərmağanın ifadəsiylə desək, şahın adı dönəmində olduğu 

kimi bu gün belə mətbuatımızda (Məsələn: Emin Çölaşan) 

qaralanmaqdadır (54, 295).  

Fransalı tədqiqatçı Français Georgen bu haqda yazır: 

“Əbdülhəmidin tarix önündə təmizə çıxarılması yeni bir olay-

dır” (54, 60). Doğrudan da, günümüzdə belə iftiralardan 

təmizlənib tamamilə bəraət qazana bilməyən hökmdar 

Əbdülhəmid xan, hələ o dövrdə N.Fazilin əsərində əsl tarixi 

qiymətini ala bilmişdir. Qısakürək bir tarixçi olmasa da, tarixi 

hadisələri analiz edərək, idrak gözüylə şahın obrazını olduğu 

kimi təcəssüm etdirə bilmişdir. Qeyd edək ki, bu əsər 

hökmdar haqqında yazılmış ilk pyesdir. Dramaturq, bu 
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əsərində susdurulmuş, qaranlıq dövrün sirlərini açıqlayır. 

Burada əcdad harayı, millət sevgisi və vətənpərvərliyin 

tərənnümü müasirliklə vəhdət şəklində götürülmüşdür. Əsərin 

üstün cəhətlərindən birini məhz hadisələrin belə uğurlu 

əlaqələndirilməsi təşkil edir.   

 

  

 

4.2. Bədii mənalandırma və fəlsəfi fikir 

 

Nəcib Fazil Qısakürəyin poeziyasında və nəsr yaradı-

cılığında olduğu kimi, dramaturgiyasında da fəlsəfilik ön 

plandadır. Dramaturq əsərlərində öz fəlsəfi ideyalarını 

obrazların timsalında əridərək oxuculara çatdırır. Onun “Bir 

adam yaratmaq”, “Para”, “Püf nöqtəsi”, “Rəis bəy” və s. 

əsərləri bu baxımdan diqqəti cəlb edir.  

Xatırladaq ki, onun dram sahəsində ilk qələm təcrübəsi 

“Toxum” idi. Bu əsər çox şöhrət qazansa da,  müəllifin 

ümidlərini o qədər də doğrultmadı. Çünki əsərin səhnə həyatı 

o qədər də uğurlu olmamışdı. Hətta dramaturq özü bu haqda 

yazırdı ki, istedadlı aktyor Möhsün Ərtoğrulun təşviqiylə  

yazdığım “Toxum”, Möhsün və Babiali əhlini heyran qoysa 

da, xalq tərəfindən o qədər də, bəyənilmədi (114, 149). Hətta 
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tənqidçi Selami İzzət əsərin səhnədəki uğursuzluğunu görüb 

heç çəkinmədən şairə yaxınlaşaraq “Məhv elədin yazığı!.. 

Heyf  Möhsündən!...” (114, 149)!... sözlərini də deyir. 

Qısakürək bu sözlərdən elə təsirlənir ki, dünya səviyyəsinə 

çıxa biləcək bir əsər yazmağı qərara alır. Beləcə, 2 il 

fasilələrlə üzərində işlədiyi “Bir adam yaratmaq” ərsəyə gəlir. 

Pyes, 1937-38-ci illərdə İstanbul şəhər teatrında səhnəyə 

qoyulur. Nəcib Fazilin dram yaradıcılığının mərkəzini təşkil 

edən bu əsər böyük uğur qazanır. 

Əsərin əsas qəhrəmanı Xosrovdur. Məşhur bir dramaturq 

olan Xosrov “Ölüm qorxusu” adlı pyes yazır. “Ölüm qorxusu” 

pyesinin qısa məzmunu belədir: Əsərin qəhrəmanının atası 

özünü əncir ağacından asır. Oğlu atasının bu hərəkətindən 

təsirlənir, ruhi sarsıntılar keçirir. Təsadüfən, qəza nəticəsində 

anasını silahla vurub öldürür. Bütün bunlar onu dəhşətə 

gətirir. Bu hadisələr onu ölümü düşünməyə sövq edir. 

Ölümdən qaçmaq, qurtulmaq istəyir. Amma bu ruhi 

sarsıntılar, ölüm qorxusu onu ölümün ağuşuna atır. Atası kimi, 

əncir ağacından özünü asaraq intihar edir. Gördüyümüz kimi, 

dramaturq pyes içində pyes yazmışdır. Beləcə əsas qəhrəman 

Xosrov bu əsəri ilə şöhrətin zirvəsini fəth edir. I pərdənin ilk 

tablosu, yəni Xosrovun “Ölüm Qorxusu” pyesini yazması, 

bununla da mətbuatın dilindən düşməməsi ekspozisiyanı təşkil 
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edir. Elə ilk pərdədə jurnalist Turqudun ondan müsahibə 

aldığını görürük. 

Turqud, əsərlə dramaturq arasında əlaqə olub-olmadığını 

israrla soruşur. Xosrova bu sözlər çox gülünc görünür. Amma 

həyətdə böyük bir əncir ağacının olması, üstəlik Xosrovun 

atasının da vaxtilə bu ağacdan özünü asaraq intihar etməsinin 

ortaya çıxmasıyla hadisələr düyünlənir. Hər kəsi bir şey 

düşündürür. Xosrov öz başına gələn hadisələri qələmə alır?!. 

Yoxsa, bu bir təxəyyül məhsuludur. Mətbuat yalnız bunu 

yazır. Xosrov, onun pyesi və taleyi hamını maraqlandırır. 

Əvvəllər özünü dost kimi göstərən qəzet naşiri Şərəf, 

nervpatoloq Nevzad bu şübhələri artırır. Şərəf gecə-gündüz 

qəzetinin reytinqini artırmaq üçün Xosrovla bağlı şübhə dolu 

yalan-palan məlumatlar yayır. Nevzat isə yeni açdığı klinikanı 

reklam etmək üçün Xosrovun ruhi xəstə kimi burada müalicə 

almasına çalışır. Bütün bunlar Xosrovu ruhi sıxıntılara salır. 

Bir gün Nevzat, Şərəf və arvadı Zeynəb Xosrovgilə gəlib əsəri 

müzakirə etməyə başlayırlar. Söhbət əsnasında əsərdə ananın 

təsadüfən öldürülmə məsələsinin çox süni olduğunu 

vurğulayırlar, hövsələdən çıxan Xosrov, Nevzadın silahını 

götürüb əsərindəki hissəni özü oynamağa başlayır. Və bu 

zaman eynən əsərdəki kimi, boş silahdan (içində güllə 

qalıbmış) atəş açılır və o, təsadüfən bibisi qızı Səlmanı vurur. 
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Bu hissə əsərin kulminasiya nöqtəsini təşkil edir. Səlmanın 

ölümü ilə Xosrovun daxilində qiyamətlər qopur, o həbs 

olunmasa da, vicdan əzabından qurtula bilmir. Gecə-gündüz 

əzab çəkir. Səlmanın ölümü dramatik konflikti ən yüksək 

nöqtəyə çatdırır. Ən başlıcası, əsərin bu qismində düşün-

məkdən beyni çatlayan Xosrovun, həm  öz-özüylə, həm də 

ətrafındakılarla  mübarizəsini görürük. Heç kəs onu anlamır. 

Bir qədər onu başa düşən isə tamaşada baş rolu oynayan 

aktyor Mənsurdur. Xosrov hiss etdiklərini dilə gətirməkdə 

acizdir. Xosrov əsərdə bir sirdən bəhs edir. Onun həyatını, 

xarakterini dolğunlaşdıran, ona dərin iztirablar yaşadan, 

tənhalığın qoynuna atan da elə budur. Mənliyini möhürləyən 

bu sirri ifadə etmək çox çətindir. O, içindəki qiyamətlə 

təkbaşınadır. Bu Xosrovun Mənsurla mükaliməsində özünü 

göstərir:  

“(Xosrov yerindən dikələrək) Mənsur! Aləmdən gizli 

bircə sirrim qaldı. Daxilimdəki qiyamət! Heç kəs bunu bilmir. 

Baxma, qıvranmağıma. Baxma, ağzımın tikişlərindən süzülən 

xırıltılara! Baxma, məni dəli sanmalarına! Bilmirlər. Söyləyə 

bilmirəm. İstəsəm də söyləyə bilmərəm. Söyləsəm də anla-

mazlar. (Bir xəyal kimi, dimdik, ayaq üstündə durur) Mənsur! 

O, sən demə mənim qurbanım imiş. Qəflətimin deyil, ən 

axmaq tərəfimin, sənətimin qurbanı! Əsərimi niyə yazdım? 

http://www.elmler.net/


www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi 

EĢqanə Babayeva              N.F.Qısakürəyin yaradıcılıq yolu 

232 232 

Onu öldürmək üçün? Onu niyə öldürdüm? Əsərimi yazdığım 

üçün?” (114, 70)... 

 Xosrov bu suallara heç cürə cavab tapa bilmir. Onun öz 

daxilində itib-batması konflikti bir az da dərinləşdirir. Artıq 

ətrafındakılar, hətta dünyalar qədər sevdiyi anası Ülviyyə belə 

onu başa düşə bilmir. Ərinin başına gələn hadisənin, oğlu 

tərəfindən təkrarlanacağından bərk qorxuya düşən ana, həyət-

dəki  əncir ağacını kəsdirir. Bununla da yavaş-yavaş düyünlər 

açılmağa başlayır. Xosrov artıq onu başa düşməyən bir mühit-

də, öz şəxsi mənafeyi üçün bütün mənəvi şeyləri qurban verən 

Nevzatlar, Şərəflər cəmiyyətində yaşamaq istəmir. Nevzatın 

klinikasındansa, bir dəlixanaya getməyə üstünlük verir. Əsər 

dəlixanaya gedən Xosrovun anasına kədərli-kədərli baxıb “Nə 

edim ana! Kəsdiniz əncir ağacını (114, 148)” sözləri ilə bitir. 

Gördüyümüz kimi, qısa məzmundan aydın olur ki, 

əsərdəki konfiliktin əsasında insan xarakterinə xas ən ali 

hisslərdən birinin - psixoloji ziddiyyətlərin açılışı dayanır. 

Ona görə də bu əsər xarakterlərarası konfliktdən daha çox, 

psixoloji yaşantının müxtəlif xarakterli insanlarda təzahürünün 

təhlili kimi meydana çıxır. Xosrov-Turqut, Xosrov-Səlma, 

Xosrov-Zeynəb, Xosrov-Şərəf, Xosrov-Nevzad, Xosrov-

Ülviyyə kimi konfliktlər əsas qəhrəmanın xarakterinin 

açılışına xidmət edir. Nəcib Fazil bu əsərində ziddiyyətli 
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şəkildə düşünən, özündə varlıq-yoxluq müsahibəsi aparan 

dolğun bir obraz yaradır. Xosrov ruhi əzabların içində 

qovrulan, beynindəki suallara cavab axtarmağa çalışan bir 

obrazdır. Əsərdə fikir böhranı dilə gətirilməkdədir. Xosrov 

yazdığı əsərlə birlikdə daxili dünyasıyla, eyni zamanda 

ətrafıyla gərgin konfliktdədir. O, bu əsəri yazdıqdan sonra öz 

faniliyini, öz acizliyini dərk edir. O, sanki ətraf aləmi daxili 

dünyasının bulanıq sularında qeyb edir. Əsərdə heçlikdən 

qaçmaq, yaşaya bilmək ehtirası əks olunur. Aşağıdakı 

monoloq onun bu düşüncələrini özünəməxsus şəkildə əks 

etdirir: 

“Allahım, mən yox ola bilmərəm! Nə istəsən olaram, 

yox ola bilmərəm! Tikə-tikə doğrana bilərəm. Nöqtə-nöqtə 

ləkələrə dönə bilərəm. Tütün kimi qurudula bilər, nazik-nazik 

doğranıb, bir çubuğa doldurulub, çəkilib, havaya sovrula 

bilərəm. Fəqət yox ola bilmərəm.” (114, 113).  

Sitatdan bəlli olur ki, Xosrov fanilikdən dəhşətli 

dərəcədə qorxur. Yoxluqdansa bir toz parçası olmağı və ya 

kiçik bir həşərat olmağı üstün tutur. Yetər ki, günəşin şüasını 

hiss edə bilsin. Əsərdən bəlli olur ki, bu sözlər əslində 

Xosrovun özünün deyil, “Ölüm qorxusu” pyesinin 

qəhrəmanının sözləridir. Xosrov bu əsəri yazdıqdan sonra öz 

mənliyindən çıxır. Yazdığı pyesin qəhrəmanının varlığında 
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əriyir, yox olur. Xosrov özü də çaş-baş qalır, “Axı, mən 

kiməm?” deyə fəryad qoparır. Əsərdə alın yazısı məsələsinə 

də toxunulur. Nəcib Fazilə görə, qədər-tale “beyin törpüsü”, 

böyük bir məsələdir (162, 53-54). O qədər incə məsələdir ki, 

ən bəsit cizgisinə belə heç bir xəyal nüfuz edə bilməz. Yalnız 

Allahın dediyi və onun yazdığından daha gözəl, daha doğru və 

daha yaxşı heç nə ola bilməz. Əsərdəki qədər isə Allahla insan 

arasındakı münasibətin ifadəsi şəklində üzə çıxır. Xosrov öz 

pyesini yazmaqla pyesdəki insana tale yazır. Əsərin ideyası 

doqquzuncu səhnədə Mənsurla Xosrovun mükaliməsində 

ortaya çıxır: 

“Xosrov - Bir adam yaratmağa qalxdım. Bir adam yarat-

maq.  Bir adam yaratmaq... Ona bir baş, bir cüt göz, bir burun, 

bir ağız uydurmaq. Onun üçün bir beyin yaratmaq və 

köksünün içərisinə bir ürək yerləşdirmək. Saat kimi işləyib 

qanını vücudunda dövr etdirən bir ürək. Bir ürək, başa 

düşürsən? Guya duyan, dərdinə-sevincinə məkan olan yer 

oradır. Bir ürək. Qurtardı? Heç qurtarar? Bu adama bir də alın 

yazısı cızmaq lazımdır. Bu adam yaşayacaq, gəzəcək, başına 

nələrsə gələcək.” (114, 132). 

 Yazdığı əsərin əlində aciz qalan Xosrov davam edir: 

Mən pyes yazaraq, burada bir adam (insan obrazı) yaratmaq 

istədim. Ona tale də yazmalıydım. Amma bu taleyi və sifəti 
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hardan alacaqdım? Mənim yaratdığım sifətsiz və talesiz insan 

öz zincirini qırıb əlimdən qaçdı. Yaratdığım bu insan mənim 

qəlibimə, mənim cildimə girib qarşıma çıxdı.  

Sanki Allah cəza olaraq Xosrovu belə bir vəziyyətlə üz-

üzə qoyur. Elə həmin səhnədə o, bunu etiraf edir:  

“Mən dırmanmaq istədiyim qayadan düşdüm. Demək, 

çox irəliyə getmişəm. Qadağan olunmuş ölkələrə girmişəm. 

Gözübağlı yeriyərkən əqrəb yuvasına basırmış kimi bəzi 

sirlərin üstünə basmışam. Onlar qeyb aləminin gözətçiləridir. 

Ürküb mənə toxundular. (Coşaraq) Yaradıcı nə imiş, 

yaratmağa qalxdığım an anladım. Yalançı illah, əsl Allahı 

tanıdı. Kölgə artist öz sənətkarını tanıdı. Mən indi, bu an 

tanıdım Allahı. Elminin, sənətinin təntənəsində ağlımı 

itirirəm. Beynim bir cəbhə anbarı kimi partlayır, kül olur.” 

(114, 134).  

Əsərin məğzi də bu mükalimədə təcəssüm olunur. Bu 

sözlər “Bir adam yaratmaq” gerçəyinin şifrəsi rolunu oynayır.  

Xosrov yazdığını yaşamağa məhkum edilir, rolunu oynayır. 

Söhbət burada özünü, əqlini ilahiləşdirərək, Xosrovun Allah 

kimi bir adam yaratmağa cəhd göstərməsindən gedir. Allahlıq 

iddiasına düşən Xosrov, qadağan olunmuş sərhədləri aşmaq 

istədiyini başa düşür, Allah qarşısındakı acizliyini anlayır. Elə 

əsərin əsas ideyası da budur.  
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Dramaturq, bu əsəriylə oxucu qarşısında aşağıdakı 

məsələləri qoyur: “Əsər və əsəri qarşısında insan... Allah və 

Allah qarşısında insan...  Ölüm və ölüm qarşısında insan... 

Cəmiyyət qarşısında insan.. (114, 6)” Təhlil boyunca bu 

məsələləri diqqətdə saxlamağa çalışırıq.  

Qeyd edək ki, əsərdə diqqətimizi çəkən motivlərdən biri 

də ölümdür. Hələ pyesin əvvəlində bəlli olur ki, əsas 

qəhrəmanımız Xosrovun əsərinin adı “Ölüm qorxusu”dur. 

Əslində bu təsadüfi deyil. Atasının intihar etməsi balaca 

Xosrovun şüur altına yerləşərək, onda bu qorxunu yaratmışdı. 

Əslində “Ölüm qorxusu” pyesinin meydana gəlməsi də 

Xosrovun şüuraltı istəkləri ilə bağlıdır. Buna görə də əsərdəki 

hadisələr onun şəxsi həyatı ilə üst-üstə düşür. Xosrov bu əsəri 

yazdıqdan sonra, insanların şübhə dolu sözləri Xosrovu 

atasının intihar etməsinin səbəbini düşünməyə sövq edir. 

Xosrov bu ölümün səbəblərini axtarmağa çalışır, anası da 

onun suallarına qane edici cavab verə bilmir. Xosrovun 

xidmətçi Osmanla mükaliməsi zamanı, onun necə böyük ruhi 

sarsıntı keçirdiyini görürük: 

     “Xosrov - Osman, heç atamın əlindən tutmusan? 

Osman - Əlbəttə, ağam. Dəfələrlə tutmuş və öpmüşəm. 

Xosrov - (Çılğınlıqla) İstiydi əlləri?  

İndi o əllər haradadır?... 
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O gözlər, baxanda görən, gördüklərinin xəyalını ayna 

kimi qəlbinin dərinliklərinə əks etdirən o gözlər hardadır? 

Onların hərəsi bir fincan, rəngli su idi. Torpağa töküldü. 

Buxar olub buludlara qarışdı. (Səsi birdən coşur. Getdikcə 

özündən çıxır) Hardadır bu adam, Osman? Gözünü, üzünü, 

əllərini, ayaqlarını qoy bir yana, bütün varlığı ilə, varlığının 

tək və yeganə mənasıyla haradadı bu adam? Əridi, dağıldı, 

qurudu, ovxalandı, silindi, hə? Bəs ərimək, dağılmaq, 

qurumaq, ovxalanmaq, silinmək nə deməkdir? Hər şey əriyir, 

dağılır, quruyur, ovxalanır, silinir, heç olur... 

(Sükut, musiqi.) Yaşamırıq. Rəsmlərimiz qədər yaşamırıq. 

Əl yaylığımız, köynəyimiz, ayaqqabılarımız qədər yaşamırıq.” 

(114, 112)!  

Xosrov burada insan və əşyanı müqayisə edərək, insanın 

faniliyi üzərində durur. Doğrudan da, bir əşyaya üç yüz il to-

xunulmasa tozlanar, bir az rəngini dəyişər, amma olduğu kimi 

qalar. Bəs insan?.. Nəhayət, Xosrov atasının ölüm səbəbini 

başa düşür. Atasının qeyd kitabçasında “Ölümə əlac, 

ölüm”dür (114, 129-130) sözlərinin altından xətt çəkilmişdir. 

Deməli, intiharın səbəbi də elə bu idi. 

Qeyd edək ki, başlanğıcda ölüm əsərin leytmotivini 

təşkil etsə də, yavaş-yavaş əsər məcrasını dəyişərək qorxu, 

vahimə, daha sonra isə yaratma düşüncəsinə, ordan da Allah 
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qarşısında çarəsiz qalan insanın sirlər aləminə dönür. Elə 

Xosrovun daxilindəki konfliktin səbəbləri də bu idi. 

Tədqiqatçı Əli Heydər Haksal onun daxilindəki iğtişaşları 

nəzərə alaraq qeyd edir ki, ölüm qorxusu və qarabasmalar, 

üstəlik də bir adam yaratmanın xofu Xosrovu bir çarəsizliyə 

doğru sürükləyir (84, 51). Bəli, bu cavabsız suallar, üstəlik də 

vicdan əzabı onun həyatını cəhənnəmə çevirir. O, özü-özünə 

düşmən kəsilir.  

Əsərdə diqqəti cəlb edən məqamlardan biri də əncir 

ağacıyla bağlıdır. “Ölüm qorxusu" pyesinin qəhrəmanı və 

atası, eləcə də Xosrovun atası özünü əncir ağacından asmışdı. 

Oxucunu belə bir şey düşündürür. Niyə əncir ağacı?! Niyə 

yazıçı öz əsərini bu motivlə başlayıb onunla da bitirir. Deməli, 

bu bir təsadüf deyil. Bu motiv elə əsərin əsas məqsədiylə 

bağlıdır. Xatırladaq ki, təhlilə başlayarkən Xosrovun heç kəsə 

demədiyi bir sirri olduğunu vurğulamışdıq. Türkiyəli 

araşdırmaçı Vəfa Taşdələn bu sirlə bağlı yazır: 

 “Öz daxilindən heç cürə başqasına doğru axmayan, açıl-

mayan bu “gizli sirr”, Xosrov obrazının bütün davranışlarını 

həyata keçirərək, əsərin onurğasını təşkil edən böyük əzaba da 

mənbə olur” (198).  

Bəs Xosrov belə bir sirrə necə sahib olmuşdur? Bilirik ki, 

o balacaykən, atası özünü əncir ağacından asmışdır. Bir sözlə, 
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onun uşaqlığı əncir ağacının uğursuzluq gətirən hekayətlərini 

dinləməklə keçmişdir. Bu köklü-köməcli ağac, yavaş-yavaş 

onun sirrinin bir parçasına çevrilmişdir. Bu ağaca olan bağlılıq 

şüuratlı olaraq beyninə hopmuşdur. Halbuki, o bunun fərqində 

belə deyil, hətta jurnalistin sualına istehzaqarışıq kədərlə belə 

cavab verir:  

“Mənim bir nənəm vardı, bu əncir ağacının dibində 

pərilər, cinlər aləmi təsəvvür edərdi. Uşaq vaxtı məni bu 

əncirin dibində oynamağa qoymazdılar. Bir gün orada 

oynayarkən, ayağım sürüşüb yıxıldım. Səhərdən axşama qədər 

mətbəxdə, cinlərin qəzəbini sakitləşdirmək üçün şərbət 

qaynatdılar. Sehirbaz dəyənəklərinə bənzər çömçələrlə uzun 

müddət bu qazanları qarışdırdılar. Sonra əncirin dibinə 

tökdülər. Sən demə, cinlər şirnini sevirmişlər”  (114, 19).  

Deməli, əncir ağacı haqqında hekayətlər, atasının 

təsiredici ölümü Xosrovun həyatında böyük iz buraxmışdır. 

Bəlkə, elə ölüm düşüncəsini də bu köklü-köməcli əncir 

ağacından almışdır. Bilirik ki, dində də əncir ağacının 

əhəmiyyətli yeri vardır. Hətta türk ədəbiyyatında qarğış 

mənasında “Ocağına incir tikilsin” (Evin yıxılsın) deyə bir 

deyim də vardır. Bir sözlə, əncir ağacı metafizik dərinliyi olan 

bir ağacdır. Fikrimizcə, simvolik xarakter daşıyan bu ağac, 

N.Fazilin ən uğurlu tapıntılarından biridir. N.Fazil əsərin 
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sonunda xatirələrlə dolu bu ağacın ətrafını “yasaq və sirli bir 

bölgə” kimi təqdim edir. Ağacın kəsilməsi, Xosrovun 

mənəviyyatına ağır zərbə vurur. Xosrov ağacın kəsilməsini 

görəndə dəli olur, fəryad qoparır, anasına “Axı niyə? Niyə?” 

deyə suallar yağdırır. Hətta xidmətçi Osmana “Nə çıxar aciz 

bir əncir ağacını qurutmaqdan? Xanımına söylə! Sənə əmr 

eləsin. Daxilimdəki ağacı kəs! O aciz deyil, çox qüvvətlidir.” 

(114, 122) deyir. Beləcə, Xosrov çılğınlıqla ağacın onun 

həyatında əvəzsiz rol oynadığını bildirir. Bu, aşağıdakı 

mükalimədə özünü açıqca göstərir: 

“Ülviyə - Mənim balam! Belə pis xatirələrlə dolu olan bir 

ağacı niyə bu qədər bağlısan? 

Xosrov - Çünki o atam idi. Özüm idim. Uşaqlığım idi. 

Bütün varlığım idi. Uşaq vaxtı onun altında oynayardım. Ona 

söykənər, buludlara tamaşa edərdim. Kölgəsinə sığınardım. O 

mənim dayəm idi. O, səndən sonra ən çox sevdiyim varlıq idi. 

Ən çox sevdiyim varlıqdan ən böyük pisliyi gördüm. Atam 

özünü ondan asdı. O mənim yenə də ən çox bağlı olduğum 

varlıq olaraq qaldı. İndi onu kəsdiniz. Düz dibindən kəsdiniz. 

Beləcə dünyamı da kəsmiş oldunuz. Artıq başa düşürəm ki, 

dünyam düz dibindən məhv olub.” (114, 125). 

 Mükalimədən də aydın olur ki, bu ağac maddilikdən 

çıxaraq, mənəvi xarakter qazanır. Ağacın kəsilməsi, Xosrova 
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ən ağır zərbəni vurur. Tədqiqatçı Məhməd Möhsünün ifadə-

siylə desək, əsərin əncir ağacıyla nöqtələnməsi, saxta, 

mənasız, insan gerçəkliklərinə sığmayan bir dünyadan, gerçək 

qurtuluşa “Dar-ı bekaya” qovuşmaq arzusuyla açıqlana bilər 

(155, 468). Elə buna görə də əsər Xosrovun "Nə edim ana, 

kəsdiniz əncir ağacını” (114, 148) təsiredici, düşündürücü 

sözləriylə bitir. Əsərdə qadın obrazları Xosrovun xarakterinin 

açılmasında xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

Qadın obrazlarından biri Xosrovun anası Ülviyyədir. 

Bütün analar kimi Ülviyyə də oğlunu dərin məhəbbətlə sevir 

və onu pisliklərdən qorumaq istəyir. Elə buna görə də bəzən 

yaxşılıq etmək istəyərkən, ən böyük pisliyi edir. Hər zaman 

atasının ölümünün sirlərini oğlundan gizlətməyə çalışan ana 

özü də bilmədən əncir ağacını kəsdirməklə Xosrova ən böyük 

zərbəni vurur.  

Yadda qalan güclü qadın obrazlarından biri də Səlmadır. 

Bu qadın öz sükunəti, səssizliyi ilə əslində çox şey deyir. 

Əsərdə Xosrovu dərindən anlayan ən güclü obraz da odur. Elə 

ona görə də Səlma, Xosrova gizli bir sevgi bəsləyir. Bilirik ki, 

o, qəza nəticəsində Xosrov tərəfindən öldürülür. Bu ölüm 

Xosrovun xarakterini açmağa xidmət edir. Xosrov böyük 

sarsıntı keçirir və dərdini Mənsurla bölüşməyə can atır (114, 

70). Səlmanın Xosrova sevgisi, ölərkən cibindən düşən gün-
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dəliyindən məlum olur. O, sevdiyinin qucağında ölməyə 

məhkum edilir. Bu gizli sevgidən xəbər tutan Xosrov onu 

sevdiyinin fərqinə varır. Mənsura yalvararaq deyir: 

“- Söylə qardaşım! Sevirdin onu?  

Qoyun, onu bundan sonra mən sevim! Qırxı haqlamış 

yaşımla, bu dəlixanalıq halımla, bir ata kimi yox, bir kişi kimi 

sevim Səlmanı. İcazə verirsiniz? Bəyəm bir ölünü sevə 

bilmərəm? Günahdı? Ayıbdı? Dəlicəsinə sevmək deyirlər e. 

Dəlicəsinə sevim. ... 

Səlma, gəlirəm. Sənsən mənim qadınım! Bu günə qədər 

hər rastlaşdığım qadın mənə səni xatırlatdı. Sənin ehtiyacını 

hiss etdirdi. Səni indi tapdım! Əlimlə ölərək məni özünə 

bağladın!" (114, 137-38)! 

Bu sevgi, platonik bir sevgiyə dönür. Bunları Xosrova 

söylədən də artıq bütün çərçivələri qıraraq, sonsuzluğa, 

əbədiyyətə doğru yol almış həqiqi sevgidir. Bu hissi onda 

oyandıran isə Səlma və onun ölümüdür. Əsərdəki Xosrov - 

Səlma xətti təsiredici gücə malikdir.  

Nəcib Fazil Şərəfin arvadı Zeynəbi yüngül əxlaqlı, 

xudbin və mənfəətpərəstin biri kimi təqdim edir. Səlma 

öləndən sonra onun gündəliyini oğurlayıb ərinin qəzetində çap 

etdirir. Vaxtıyla Xosrovun məşuqəsi olan Zeynəb, Xosrovu 

yenidən əldə etmək üçün dəridən-qabıqdan çıxır. Ümumiyyət-
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lə, Zeynəb, Nevzad, Şərəf obrazları əks qütbdə dayanırlar. Bu 

tiplər yalnız maddiyyata əsir olan insanların ümumiləşdirilmiş 

obrazlarıdır. Bu insanların ikiüzlülüyü Xosrovla münasibətdə 

ortaya çıxır. Xosrov özünü dost kimi göstərən Nevzatların, 

Şərəflərin, Zeynəblərin yaşadığı bu cəmiyyətdə sıxılır, 

tənhalaşır və o, bu dəhşətli cəmiyyətin qurbanına çevrilir. O, 

bu cəmiyyətlə mübarizədə məğlub olur. Xosrov onsuz da, 

onun xəyal dünyasından xəbərsiz olan bu insanlarla bir 

mühitdə yaşamaqdansa, dəlilərlə bərabər dəlixanada yaşamağa 

üstünlük verir.  

Bu əsər bizə Norveç yazıçısı Henrix İbsenin “Vahimə” 

əsərini xatırladır (18). Əsərin əsas qəhrəmanı Osvald Alvinq 

də Xosrov kimi evin bütün sirlərindən uzaq tutulur. Əyyaş 

atasının ölümünün səbəblərini oğlundan gizlədən ana, bu 

hadisənin ona psixoloji təsir etməsindən ehtiyatlanır və ərini 

ona ideal bir insan kimi təqdim edir. Amma şüuraltına hopmuş 

bəzi şeylər Osvald Alvinqi düşünməyə sövq edir. O, da eynən 

Xosrov kimi işgəncələrə düçar olur. Beyin sancısından əzab 

çəkir, Manderslərin olduğu cəmiyyətə məğlub olur. 

Gördüyümüz kimi, hər iki əsərdə şəxsiyyət və cəmiyyət 

məsələsi dayanır. Təbii ki, bu tipoloji səsləşmələr, bənzər 

mövzulara müraciət müxtəlif ədəbi axınların təsiri ilə izah 

oluna bilər. Onu da qeyd edək ki, N.Fazilin ortaya qoyduğu 
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fikirlər (ölüm və insan, ölüm və fanilik duyğusu, insan və 

cəmiyyət) demək olar ki, hər bir dövrdə insanları düşündürən 

ən ümdə məsələ olmuşdur.  

Qeyd edək ki, Xosrov obrazı dolğunluq, baxımından 

Şekspirin “Hamlet”ini də yada salır. "Hamlet"in ana 

mövzusunu təşkil edən məşhur “Olum, ya ölüm?” fəlsəfi 

düşüncəsi bu əsərdə də xüsusi yer tutur. Hər iki qəhrəman, 

atanın ölümündən təsirlənir. Hər iki qəhrəmanın beynini 

“ölüm” düşüncəsi məşğul edir. Çünki ətraflarında cərəyan 

edən hadisələr onları bu cür düşünməyə sövq edir. Hər iki 

qəhrəman həyatın faniliyini dilə gətirir. Hamlet məzarlıq 

səhnəsində, Yorcikin kəlləsini əlinə alıb deyir:  

"- Yazıq, zavallı Yorcik!  Azı min dəfə məni 

çiyinlərində gəzdirib, indi isə gör necə də iyrənc olub, ona 

baxdıqca ürəyim ağzımdan gəlir. Burada dodaqları vardı.  Bu 

dodaqlardan neçə dəfə öpdüyüm yadımda deyil. Ah, biçarə, 

sənin lağlağıların, sənin məzhəkələrin, sənin nəğmələrin indi 

harada qalıb? (46, 272)  

Xosrov da çılğınlıqla xidmətçi Osmana deyir:  

“- Hardadır,  bu adam Osman? Gözü, üzü, əlləri bir 

tərəfə, bütün tərkibiylə, tərkibinin tək və yeganə mənasyla 

haradadır, bu adam” (114, 112).  

Elə Xosrovla Hamleti bir-birinə yaxınlaşdıran da bu 
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fəlsəfi düşüncə sistemidir. Əsərlər arasında əsas fərq isə onun 

janrındadır. Hamlet faciədir. “Bir adam yaratmaq” isə faciə 

sayıla bilməz. Əsərdə tragik ünsürlərin olması hələ onun janrı-

nın faciə olmağına dəlalət etmir. Filologiya elmlər doktoru, 

professor Tahirə Məmməd qeyd edir ki, dram əsərinin bitməsi 

zavyazkada meydana çıxan konfliktin finalda nə cür həll 

olunmasıyla bağlıdır. Mübarizəyə girən tərəflərdən üstün 

gələnin qələbəsi dramatik növün janrını müəyyənləşdirən əsas 

şərtlərdən biridir (35, 181). Daha sonra tədqiqatçı “Şeyx Sə-

nanı” nümunə gətirərək deyir: “Şeyx Sənan”ın konfilikti ötəri, 

zahiri mənalarla haqq arayışı arayandadırsa, finalda qalib 

gələn də haqq arayandırsa nəyə görə o, faciə hesab olunma-

lıdır? Məhz bu cəhətə görə də əsərlərin janrı müəyyənləş-

dirilərkən mütləq milli kontekst, ifadə etmək istədiyi ideya 

olduğu kimi nəzərə alınmalıdır” (35, 181). 

Biz də, yazıçının ideyasını, fəlsəfi düşüncə sistemini 

milli kontekstdə nəzərə aldıqda əsərin janrının faciə olmadığı 

qənaətinə gəlirik. 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, hər iki əsər arasında 

səsləşmələr mövcuddur. Dərya Şenol “Səhnənin iki yüzü" adlı 

əsərində bu əsərləri müqayisə edərək belə nəticəyə gəlir ki, 

"N.Fazil “Bir adam yaratmaq” da öz təcrübələrini "Hamlet"lə 

zənginləşdirərək, özünəməxsus fərdi üslubuyla ətə-kəmiyə 
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bürüyərək yeni bir əsər meydana gətirir” (174, 91). Doğrudu, 

şairin xatirələrindən Şekspirə yaxından bələd olduğunu bilirik 

(125, 159). Amma fikrimizcə, bütün bunlar N.Fazilin bu əsəri 

“Hamlet”in təsiriylə yazdığı iddiasını irəli sürməyə əsas 

vermir. T.Məmmədin də ifadə etdiyi milli kontekst məsələsini 

və müəllifin düşüncəsini nəzərə aldıqda bu əsərin orijinal bir 

əsər olduğu qənaətinə gəlirik. Dramaturqun düşüncələrinə isə 

o dövrdə qərb ədəbi axınlarının, xüsusən də ekzistensializm 

ədəbi-fəlsəfi cərəyanının təsiri olmuşdur. Fransada meydana 

çıxan bu ədəbi cərəyan həyatın mənasızlığı konsepsiyasına 

əsaslanır (8, 198). Ekzistensializm təsdiq edir ki, cəmiyyətin 

hər bir üzvü fərd olaraq yalqızdır və yalqız olduğu qədər 

qapalıdır. İnsanlar qarşılıqlı anlaşılmazlığa məhkumdurlar. 

Hər adam-bütöv bir dünyadır. Lakin bu dünyalar arasında 

körpülər yoxdur. Adamların ünsiyyəti üzə görədir və insan 

qəlbinin dərinliyinə nüfuz etmir, buna görə də o, yalqızlığı 

unutdurmur. Dünya və insan haqqındakı ekzistensialist 

konsepsiyanın modeli belədi (8, 200). Biz “Bir adam 

yaratmaq” əsərində Xosrovun timsalında bu ədəbi cərəyanın 

təzahürünü görürük. Onun ruhunu təlatümə gətirən tənhalıq və 

fanilik duyğusudur. Ətrafındakıların Xosrovun qəlbinin 

dərinliklərinə nüfuz edə bilməməsi onu sonsuz əzablara düçar 

edir. Xosrovun, “Mən Allahın yalnız əzab-əziyyət çəkib 
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qıvransın deyə yaratdığı bir alətəm, deyəsən” (114, 74) sözləri 

də bu ədəbi cərəyanın təsirini göstərir. Xatırladaq ki, bu əsər 

N.Fazilin yaradıcılığının ilkin mərhələsini təşkil edir. Bu isə 

bir tərəfdən qərb ədəbi cərəyanlarının dramaturqun 

yaradıcılığına təsir etdiyi mərhələni, digər tərəfdən onun  ruhi 

sarsıntılar keçirdiyi, özüylə mübarizə apardığı və Nəqşibəndi 

şeyxi Əbdülhakim Ərvasiylə yenicə tanış olduğu dövrə 

təsadüf edir. Həyatının bu mərhələsi təbii ki, onun əsərlərinə 

də təsir etməyə bilməzdi. Ümumiyyətlə, tədqiqatçıların 

fikirincə, N.Fazil Xosrov obrazıyla özünü idealizə etmişdir 

(59, 120). N.Fazilin “Çilə”dən sonra ən çox bağlı olduğu əsər 

bu pyesdir. O, özü də həm əsərin ön sözündə, həm də 

müsahibələrində bunu açıq etiraf etmişdir (114, 6) (127, 250). 

Deməli, Qısakürək öz ruhi sarsıntılarını, mənəvi axtarışlarını 

məhşur “Çilə” şeirində duyğu selinə bürüyərək verirdisə, bu 

özünüdərki “Bir adam yaratmağ”ın timsalında dramatik 

şəkildə təcəssüm etdirmişdir 

Bu əsər gərgin dramatizmindən başqa düzgün seçilmiş 

zaman və məkan vəhdətinə görə də diqqəti cəlb edir. Seçilmiş 

zaman və məkan burada bir-birini tamamlayır. Əsərdə 

hadisələr dar, sıxıntılı, bəzən isə bomboş otaqda cərəyan edir. 

Zaman isə demək olar ki, bütün səhnələrdə yarımqaranlıqda, 

axşamçağı təsvir edilir. III pərdədəki hadisələr qapqaranlıq 
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gecədə təsvir edilir:  

“Qış mövsümü,  gecə vaxtı, qaranlıq otaq” (114, 101). 

Özdemir Nutku qeyd edir ki, Qısakürək səhnələri bu “ölüm” 

imajına olan yaxınlığı göstərə biləcək bir şəkildə tərtib 

etmişdir (59, 120).  

Doğrudan da məkan və zaman qəhrəmanın daxili 

dünyasıyla səsləşir. Xüsusən də axırıncı pərdədəki qaranlıq 

gecə Xosrovun dünyasının qaranlıqlara gömüldüyü kimi, ətraf 

mühitlə əlaqəsinin kəsildiyinə, qapqaranlıq bir gecəyə yollan-

dığını göstərir. Zaman və məkan vəhdətinə, obrazlar aləmi və 

gərgin dramatizminə görə bu əsər böyük şöhrət qazanır. 

Əsərin səhnə həyatı da çox uğurlu olur. Hətta N.Topçu bu 

əsəri seyr edərkən öz heyrətini gizlədə bilməyib deyir: 

“Möhsün Ərtoğrul bu pyesi oynamak için aktyor olmuş 

sandım” (84, 50-59). Əsər haqqında çoxlu məqalələr  də 

yazılmış, müxtəlif fikirlər səslənmişdir. Bu mülahizələrin 

bəzilərini nəzərdən keçirək;  

“Nəcib Fazil, teatr dünyasını bu əsərində xülasə 

etmişdir” (102, 91). 

““Bir adam yaratmak” bir yandan yaşanır, digər yandan 

öz-özünü yazdırır. Yaşanaraq yazılan bir əsərdir. Türk dram 

dünyasının başlıca əsərlərindən biridir, bəlkə də ilk sırada yer 

alanıdır” (84, 50-59). 
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İrəli sürülən fikir və mülahizələr bu əsərin türk 

ədəbiyyatında önəmli bir yerə sahib olduğunu göstərir. N.Fazil 

özü də dünya miqyasında bir əsər yazmağın iddiasında idi. O 

özü bu haqda yazırdı:  

"Elə bir əsər yazıram ki, dünya miqyasına çıxmaq 

iddiasındadır..  Türkiyəyə görə, mövcud nisbət ünsürlərinə gö-

rə, yaxşı əsər deyə bir mülahizə qəbul etmirəm. Ya dünyaya 

görə yaxşı, ya da pis” (114, 6)...  

Bütün bu  mülahizələr əsərin həqiqətən də türk ədəbiy-

yatında yeni bir hadisə olduğunu göstərir. 

N.Fazilin diqqətimizi cəlb edən əsərlərindən biri də “Si-

yah pelerenli adam”dır (Qara çuxalı adam). Əsərin iki qəhrə-

manı var. Şair və cilddən-cildə girən İblis. Bilirik ki, İblis 

mifik obrazdır. O poeziya və fəlsəfədən qabaq mifologiyada 

mövcud olmuşdur. Mifik İblis kimdir? Bu haqda görkəmli 

alim Yaşar Qarayevin mülahizələri maraqlıdır:  

“O, oddan yaranmış bir varlıqdır ki, palçıqdan yaranmış 

insana səcdə etmədiyi üçün Allah onu cənnətdən qovmuşdur. 

İnsanın və İblisin tərcümeyi-halı elə buraya qədər də bir neçə 

nöqtədə onlar arasında müəyyən dərəcədə birlik “saziş” imka-

nını mümkün edir. Odur ki, əvvəllər Qabil (Bayron, “Qabil” 

faciəsi) sonralar isə Faust (Göte, “Faust” faciəsi) İblislə 

ittifaqa girir. Lakin bu, İblisin hələ sonrakı, poeziyadakı 
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bioqrafiyasına aiddir. Buraya qədər dediklərimiz isə onun 

mifologiya və “İncil”dəki tarixidir. Əslində poeziyada da bu 

tarix demək olar ki, təkrar olunur” (25, 115-116). 

 Gördüyümüz kimi, İblis istər ədəbiyyatda, istərsə də 

dində mənfi obraz kimi təqdim olunur. İnsanı pisliklərə sürük-

ləyən nəfsin təzahürü İblisdir. Əslində əsərin qəhrəmanının 

İblis olması çox uğurlu bir tapıntıdır. Bir pərdədən ibarət olan 

“Siyah pelerenli adam” bizə dahi şairimiz Hüseyn Cavidin 

məhşur “İblis”ini xatırladır. Hər iki əsərdə İblis cilddən-cildə 

girərək insanı yoldan çıxartmağa çalışır, hər iki əsərdə insan 

psixologiyasının fəlsəfəsi ön plana çəkilir, hər iki əsərdə İblis 

güclü bir obraz kimi təqdim olunur. Nəcib Fazil, bu əsərində 

İblisi şairin qarşısına gah daxilindən gələn bir səs, gah qara 

yapıncıya bürünmüş adam, gah cazibədar bir qadın, gah ovcu 

altunlarla dolu qozbel bir yəhudi, gah da skelet şəklində 

çıxarır. Onun yalnız bir məqsədi var: Şairin ruhunu özünə tabe 

etmək! 

Əsərin əvvəlində şam işığında balaca bir otaqda 

yaradıcılıqla məşğul olan şair təsvir edilir. Gecənin bir aləmi 

bu səssizliyi qapının döyülməsi pozur. Gələn qara çuxalı 

adamdır. Əsərin bir pərdəlik olmasına baxmayaraq, burada 

yüksək dramatizm vardır. Əsərdə insan və onun nəfsinin 

faciəsi ən yüksək səviyyəyə qaldırılır. Əvvəlcə şair böyük 
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mətanət göstərərək: 

 “Sus, yerin dibinə girəsi Şeytan! Sus, lənətə gəlmiş, 

sus!” (136, 18) deyir. Amma İblis xəyallarının qadınına 

çevrilərkən, müvazinətini itirməyə başlayır. İnsana elə gəlir ki, 

Şair məğlub olacaq, Arif kimi gözləri qamaşacaq. Qadının 

cazibədar səslə: “Söylə, axmaq mənim həqiqətim, yoxsa onun 

vahiməsi? (136, 27)” sözlərinə bütün qüvvəsini toplayaraq 

qətiyyətlə belə cavab verir:  

"Sənin vahimən. Hər şeyin vahiməsi. Onun həqiqəti. 

Yalnız onun həqiqəti” (136, 27)... 

Bu, əsərin kulminasiya nöqtəsini təşkil edir. İblis şairi 

ağılsız, bir qəpiyi olmayan miskin adlandıraraq,  şan-şöhrətli 

həyat tərzini onun yadına salır. Qadınla, pulla şirniklən-

dirməyə çalışır. Bəli, şeytan, şairi onun arzuladığı hər şeyə 

nail etdirməyə hazırdır. Amma, bunun bədəli imanla, inancla 

dolu olan ruhdur. Şair də bir insandır, zəiflikləri olan, gözəl 

yaşamaq, varlanmaq ehtirasına malik bir insan. Amma şair, 

bütün bunlarla yanaşı Mütləq Həqiqətin də kim olduğunu 

bilir. Əllərini göyə açıb “Allahım, sən qoru məni” (136, 21) 

deyə yalvarır. Gücünü itirdiyi zaman şairin dadına nənəsindən 

miras qalan Müqəddəs kitab çatır. Şair, bu kitaba sarılmaqla 

şeytanı məğlub edir. 

Əsərdə N.Fazilin ortaya qoyduğu əsas məsələ insan və 
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onun nəfsidir. O, göstərir ki, bu cəmiyyətdə şeytani düşüncələr 

hakimdir. Şair kimi ləyaqətli insanlara isə bu dəhşətli cəmiy-

yətdə yaşamaq çətindir. Şeytan əslində insanın qəlbində özünə 

yuva salmış nəfsdir. İnsanları cinayətlərə, müharibələrə, vəh-

şətlərə sürükləyən də elə bu duyğudur. Əsərdə nəfs bir qədər 

maddiləşərək təqdim olunur. Şairin timsalında isə insan ləya-

qəti, şərəfi haqqında ideallar əks olunur. Maddiyatla sınaqlara 

çəkilən şair, qəlbini çulğalayan bu ehtiraslardan qurtulmaq 

üçün gərgin mübarizə aparır. O, bütün imtahanlardan üzüağ 

çıxmağa çalışır. Dramaturqun fikrincə əsl insan bütün əzab-

əziyyətlərə, mənfiliklərə baxmayaraq, öz iradəsini itirməməli, 

cəmiyyətə faydalı olmalıdır. Qeyd edək ki, bu əsər N.Fazilin 

kamillik dövrünün məhsuludur. Xosrovu (“Bir adam yarat-

maq”) ruhi sıxıntılara salan səbəblərin cavabını, dramaturq bu 

əsərində verir.  

Qeyd edək ki, dramaturqun ortaya qoyduğu bu məsələlər 

“İbrahim Ədhəm” və “Yunus Əmrə” əsərlərinin də 

problematikasını təşkil edir. İdeya məzmununa görə bir-biriylə 

səsləşən bu əsərlərdə müəllifin dini-fəlsəfi görüşləri əks 

olunur. Ümumiyyətlə, insan və nəfs, insan və cəmiyyət kimi 

məsələlər onu çox düşündürür. Elə buna görə də o, “Para”, 

“Püf noktası,” “Rəis bəy” kimi əsərlərində insanları sosial 

mühitdə qələmə alır, cəmiyyətin bir üzvü kimi onların fəlsəfi 
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dəyərini verməyə çalışır. Onun əsərlərinin qəhrəmanları bəzən 

daş qəlbli, (Rəis bəy, “Rəis bəy”) meşşan xarakterli, (Bankir, 

“Para”) qumarbaz (Saleh, “Nam-ı diyər barmaqsız Saleh”) 

kimi verilsə də, əsərin sonunda özünü tapmağa, kamillik 

zirvəsinə qədəm qoymağa çalışan insanlar kimi təqdim 

olunurlar. 

Belə əsərlərdən biri də, şairin 1960-cı ildə qələmə aldığı 

“Rəis bəy” dramıdır. Əsərin qəhrəmanı şəxsi həyatı olmayan, 

ömrünü-gününü işinə həsr edən, bütün əmlakı 1-2 çantaya 

sığışan, oteldə yaşayan 60-65 yaşında, ağır cinayətlər üzrə 

məhkəmə rəisidir. Müəllif onu “Rəis bəy” adlandırır və oxu-

culara da belə təqdim edir. Rəis bəy qanunlara bağlı olan, 

qəddar bir insandır. Əsərin ilk pərdəsindən onun sərt xarakte-

rindən xəbərdar oluruq. Burada rəis bəyin ona pənah gətirən-

lərə münasibətini görürük. Evdən qaçmış qızını axtaran 

Taşralı müştərini və böhtana düşən oğluna kömək istəyən 

yeldirməli (kələğayılı) qadını Rəis bəy heç dinləmir. Hətta 

qadının qəzəblə, “Dilərəm haqdan ən ağır, ən olmaz iftiraya 

uğrayasan! O daş qəlbinin həvəngində zəhər əzib zəhər 

yeyəsən! Övladın yoxdursa, öz başına gətirsin, Mövlam” (133, 

21), qarğışını belə vecinə almır. Mərhəmət diləyilə tökülən 

göz yaşları onun daşlaşmış qəlbini yumşaltmaqda acizdir. 

Çünki onun fikrincə mərhəmət çeynənmiş bir saqqızdır. Göz 
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yaşları isə suçun rəngini soldura bilməz (133, 22). O hətta 

qonşu otaqda yatan xəstə qızın iniltilərinə belə üz-gözünü 

turşudaraq, qəzəblə reaksiya verir. Rəis bəy mərhəmət 

duyğusundan tamamilə məhrumdur. II pərdədə anasını 

öldürməkdə günahkar hesab edilən gəncin məhkəməsiylə 

hadisələr düyünlənməyə başlayır və gəncin edamıyla ən 

yüksək nöqtəyə çatır. Narkotika və qumarın qurbanına 

çevrilən bu gənc, ana qatili olmadığını nə qədər isbat etməyə 

çalışsa da, sübuta yetirə bilmir. Yalnız qanun və dəlillərə 

inanan Rəis bəy, gəncin etirafına əhəmiyyət vermir: 

 “- Mən günahkaram, rəis bəy, bilirəm. Elə buna görə də 

mənə nifrət edirsiniz. Onu da bilirəm! Amma mənim suçum 

ana qatili olmağım deyil. Mənim suçum bataqlıqlara düşmək, 

eroinə alışmaqdır.. Ən yüksəkdən ən aşağıya düşməkdir.. Elə 

buna görə də mənə nifrət edirsiniz..  Amma mən, ana qatili 

deyiləm” (133, 31). 

 Bu etiraflar, azacıq da olsun onda mərhəmət hissi oyat-

mır, hətta istehzayla, “Bunlar hamısı ədəbiyyatdır. Suç hər 

zaman ədəbiyyata möhtacdır. Siz qupquru həqiqətə cavab 

verin” (133, 31) deyir. Ümumiyyətlə, Rəis bəyin düşüncəsinə 

görə, insanlar bu sərt qanunlara tabe olub ona uyğun yaşamalı-

dırlar. Yalnız belə cəmiyyət xoşbəxt ola bilər. Cəmiyyətdə 

açıq yara olan belə insanları isə heç düşünmədən silib atmaq 
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lazımdır. Onun bu münasibəti aşağıdakı monoloqda çox gözəl 

ifadə olunur: 

“(Rəis bəy gözləri köynəkdə) Səni doğru biçən qayçı 

necə də xoşbəxtdir!.. Cəza fəlsəfəsində bir görüş vardır: Bir 

məsuma qıymaqdansa, min cürümlünü cəzasız buraxmaq 

yeydir. Mən isə deyirəm ki, cəmiyyətdə bir fərdi qorumaq 

üçün, min nəfərə bu köynəyi geydirməkdən qaçmamalıyıq. O 

bir nəfər bütöv bir cəmiyyət deməkdir (133, 46).  

Elə buna görə də Rəis bəy gəncin göz yaşlarına əhəmiy-

yət vermədən, edam qərarını verir. Bu hərəkətiylə də 

cəmiyyəti bir suçludan azad etdiyi üçün özünü məsud hesab 

edir. Çünki, onun fikrincə cəmiyyətin düzəlməsi üçün ən 

axırda öyrədiləcək məfhum mərhəmətdir. Məhkumun, 

“Rəhmət qaldırımış sizin qəllbinizdən... Buz çölündən yol 

alırsınız" (133, 50) fəryadlarını da  çox istehzayla dinləyir. Bu 

sözlər onun qəlbinin buzunu əritməkdə acizdir. Bütün bunlar 

Rəis bəy obrazını bütün dolğunluğu ilə ortaya qoyur.  

II pərdədə, edam olunmuş gəncin günahsız olduğu 

ortaya çıxır. Bu hadisə Rəis bəyi öz vicdanıyla baş-başa 

qoyur. Elədiyi haqsızlıqlar ona əzab verməyə başlayır. Acı 

göz yaşı töküb fəryad qoparır. Yazıçı, Rəis bəyin daxili 

gərginliyini dərin dramatizmlə ələ alır. Artıq biz qarşımızda 

başı daşdan-daşa dəyib ürəyi yumşalan tamamilə başqa insana 
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çevrilən Rəis bəyi görürük. Artıq bu dəfə Rəis bəy hamıdan -

qızını axtaran taşralı müştəridən, edam etdirdiyi gəncin 

dayəsindən hətta oteldə qalan bar qızlarından belə əfv 

diləməyə başlayır. Hər şeyə görə peşiman olan Rəis bəy 

iztirablar çəkib dərddən qovrularaq bütün insanlığa, 

“Mərhəmət, yalnız mərhəmət” deyə fəryad qoparır. Oxucu 

qarşısında artıq tamamilə başqa Rəis bəy dayanır. 

“Qəlblərinizi dəyişdirin, sizə həqiqət kimi görünənlərin 

həmin dəqiqə  dəyişdiyini görəcəksiniz. Dünyanın ən sərt, 

eyni zamanda ən yumşaq mədəni, qəlbdir” (133, 76). 

Bu etiraflardan Rəis bəyin dəyişilmiş dünyasının təza-

hürünü görürük. 

Nəcib Fazil bu əsərində cəmiyyətdə aparıcı rol oynayan 

təlim-tərbiyə məsələsinə də toxunur. Makro cəmiyyətin bir 

parçası olan mikro cəmiyyət ailədir. Bu ailə eyni zamanda 

sosial varlıq olan fərdi cəmiyyət üçün yetişdirməlidir. Yazıçı, 

bu məsələyə toxunmaqla oxucunu düşünməyə sövq edir. 

Düzgün  verilməyən tərbiyə, valideynlərin məsuliyyətsizliyi, 

mənasız dava-dalaşlar bu kiçik mələkləri yanlış yollara 

sürükləyir. Əxlaqsız bar qızlarının peşimanlıqdolu etirafları 

bunun ən gözəl nümünəsidir: 

"Birinci bar qızı - Ailəm səhvlərimi bağışlamadığı üçün 

mən bu yola düşdüm... 
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Ġkinci bar qızı - Mən bütün insanlıqdan iyrənirəm. Biz 

hamımız, bütün yıxılmışlar ailələrimizin, cəmiyyətimizin 

qurbanlarıyıq” (133, 74).              

Müəllif, həyatın dibinə yuvarlanmış insanların aqibəti 

haqqında öz ideyalarını bar qızlarının dilindən verir. Axı hər 

şeyin özülündə ailə tərbiyəsi dayanır. Onların dərdinə yanan 

Rəis bəy, bütün olanlara baxmayaraq, bu qızlara hidayət 

yolunu göstərir, yenidən təmiz, ləyaqətli bir həyata başlamağı 

tövsiyə edir. Artıq Rəis bəyin bir məqsədi vardır: İnsanlara 

ağlamağı, mərhəmət etməyi öyrətmək! Vicdan əzabı içərisində 

qovrulub-yanan Rəis bəyin təsəllisi yalnız bundan ibarətdir. O, 

bu məqsədlə də hamıya kömək etməyə başlayır. Ondan 

böhtana düşmüş oğlu üçün vaxtı ilə kömək istəyən kəlağayılı 

qadına əlindən gələni edir, hətta pensiyasını ona bağışlayır. O, 

vicdan əzabından qurtuluşun yolunu, təsəllisini günahsız yerə 

edam etdirdiyi gəncin getdiyi qumarxanalarda tapır. Həyatın 

dibində olan insanları - qatilləri, qumarbazları, nəşəxorları, 

cibgirləri ətrafına toplayıb “Acıyanlar və acınanlar” 

(Rəhimlilər və zavallılar) dərnəyi qurur. Qarsonun “Sən niyə 

bu əqrəb yuvasına gəlirsən?” sualına, “Mənim məqsədim 

onlara ağlamağı, yumşalmağı öyrətməkdir” deyir. Hətta vəz 

kürsüsündəymiş kimi, bütün insanlığa yalvarır:  

“- Canlı olan, ürəyi atan bütün məxluqlara yazığınız gəl-
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sin. Ən başlıcası isə insana, qırış-qırış beyni, alnı və çənəsiylə 

göz yaşı tökən insana yazığınız gəlsin” (133, 82).  

Bu düşüncələr əsərin əsas qayəsiylə səsləşir. Beləliklə, 

dramaturq burada göylərin belə mərhəmətdolu olduğuna 

inanan Rəis bəyin timsalında insanlıq düsturunu verir. O 

inanır ki, insanlığın qurtuluşunun yolu elə insanların öz daxili 

dünyasından keçir. Mənfili-müsbətli xüsusuyyətləri ilə verilən 

Rəis bəy rəislik vəzifəsindən ən aşağı səviyyəyə, 

qumarxanaya, daha sonra həbsxanaya düşür. Amma bu düşmə 

əslində insan mənəviyyatının yüksəlişidir. Müəllif Rəis bəyin 

timsalında insan mənəviyyatının təkamülünü verir. Əsərdə 

təqdim olunan,  Avropada təhsil alıb, amma özünü həyatda 

tapa bilməyən qumara, içkiyə qurşanan, nəhayət ki, eləmədiyi 

günaha görə edam olunan gəncin faciəsi də elə bu qayəyə 

xidmət edir.   

Qeyd edək ki, bu dramda da zaman və məkan vəhdəti 

diqqəti cəlb edir. Doğrudur, əsərdə konkret zaman  göstəril-

məmişdir. Zaman ünsürü olaraq şəfəq vaxtı, sabah və gecə 

verilmişdir. Məsələn, məhkumun edamı bir şəfəq vaxtına 

təsadüf edir. Müəllif sözlərlə sanki gözlərimizin qarşısında 

tablo cızır: 

 “Ala-qaranlıq... Parıldayan şəfəq qızıllığı... Uzun bir 

fasilə” (133, 54)...  
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Bu səhnə həbsxananın dəmir barmaqlıqlı kiçik pəncərə-

sindən izlənilir. Yaxud IV məclisdə peşmançılq içində vicdan 

əzabı çəkən Rəis bəyin ruhi sarsıntıları, zaman və məkan 

baxımından belə təsvir edilir:  

"Kənarda qəhvəxana... Tamamilə köhnəlmiş, daş 

divarlarından rütubət sızan, qübbəaltı kimi bir yer... Ortada 

həbsxana pəncərəsini andıran, qalın dəmir barmaqlıqlı bir 

oyuq... Dəmir barmaqlıqlı pəncərədə şəfəqin ilk əlamətləri... 

Pəncərənin altındakı skamyaya əyləşən Rəis bəy, əlləri 

dizlərinin arasında, başını aşağı əyərək düşünməkdədir” (133, 

78)...  

Və ya: “Həbsxananın beşinci bölümündə Bəylər 

hücrəsi... Hücrənin sağ divarındakı hündür pəncərələrdən 

içəriyə, batan günəşin projektorvari şüaları süzülür. Uzaqdan 

yanıqlı bir türkü səsi duyulur”  (133, 112)... 

Verdiyimiz nümunələr bunu söyləməyə əsas verir ki, 

dramaturq,  sanki əsərin ruhunu səhər və gecə obyektləri üzə-

rində simvolizə etmişdir. Zaman obrazların daxili dünyası və 

əhval-ruhiyyəsinə uyğun seçilmişdir. Hər vacib zamanın vacib 

bir məkana ehtiyacı olduğu qənaətində olan N.Fazil 

əsərlərində bu faktoru xüsusi sənətkarlıqla vermişdir. Məkanın 

otel, həbsxana, qumarxana və sair kimi yerlərin olması 

təsadüfi deyil. Bizcə, bu məkan seçimi çox uğurludur. Bilirik 
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ki, belə yerlər özünü həyatda tapa bilməyib əlacı içki və 

qumarda görən, səfalət içində sürünüb puç olan insanların 

toplandığı yerlərdir. N.Fazil bataqlıqlarda çırpınan insanların 

bu vəziyyətə düşməsinin səbəblərini göstərirdi. Bu, təkcə 

“Rəis bəy” pyesində deyil, onun “Nam-ı digər barmaqsız 

Saleh”, “Püf nöqtəsi” (Zəif nöqtə) və “Para” kimi digər 

əsərlərində də öz əksini tapır. 

Nəcib Fazil Qısakürəyin fəlsəfi mövzulu dramlarına 

nəzər saldıqda bu qənaətə gəlirik ki, onlarda müasirlərindən 

fərqli olaraq, həm  modern qərb ənənələrinin, həm də sufi 

fəlsəfi ideyalarının təsiri vardır. Elə buna görə də o, şərq-qərb 

ənənələrini özündə birləşdirərək insana bu fəlsəfi bucaq 

altından baxırdı. Dramaturq əsərlərinin bir qismində ölümlə 

bağlı fəlsəfi fikirlərini verirdisə, digər bir qismində insanlıq 

düsturunu, daha doğru ifadə etsək, insanın ən incə 

duyğularının təzahürü olan göz yaşının, mərhəmətin, kədərin, 

məyusluğun fəlsəfəsini verirdi.  
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NƏTĠCƏ    

 

Nəcib Fazil Qısakürək XX əsr türk ədəbiyyatının böyük 

korifeylərindəndir. O, uzun bir yaradıcılıq yolu keçərək, öz 

xalqına dəyərli ədəbi töhfələr bəxş etmişdir. 

Qısakürək, təkcə XX əsr türk poeziyasının zirvəsini fəth 

edən məşhur bir şair deyil, eyni zamanda  nəsr, dramaturgiya 

və publisistika sahəsində də öz dəst-i xətti ilə tanınan böyük 

bir sənətkar olmuşdur. O, tarixdə “Cümhuriyyət dövrü” kimi 

qalan gərgin ictimai-siyasi, ədəbi-mədəni hadisələrin 

yaşandığı, qərbləşmə hərəkatının vüsət qazandığı bir 

dönəmdə, qaynar ədəbi mühitdə yetişmişdir.  

Nəcib Fazil əvvəlcə İstanbul, sonra Sorbonna Univer-

sitetində fəlsəfə təhsili almışdır ki, bu da onun ədəbi yaradıcı-

lığında mühüm rol oynamış, şəxsiyyətinin formalaşmasına 

böyük təsir göstərmişdir. Parisdə təhsilini tam başa vurmasa 
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da, burada qərb mədəniyyətinə bələd olmuş, ədəbi 

cərəyanların türk mənəviyyatına göstərdiyi yaxşı və pis 

təsirinin mahiyyətini anlamış, buna görə də ədəbiyyatda öz 

düzgün səmərəli yolunu müəyyənləşdirə bilmişdir. O, Berqson 

fəlsəfəsinin incəliklərini hələ İstanbul universitetində 

oxuyarkən müəllimi, məşhur filosof Mustafa Şəkib Tuncdan 

öyrənmişdir. Klassik irsə bağlılığı isə lisə illərində sevimli 

müəllimi İbrahim Eşqi əfəndi ilə başlamışdır. Onun 1934-cü 

ildə Nəqşibəndi şeyxi Əbdülhakim Ərvasi əfəndi ilə tanışlığı 

isə bütün yaradıcılığına, düşüncə sisteminə köklü surətdə təsir 

etmiş, hətta şair bu dönəmə qədərki yaradıcılığının böyük bir 

qismindən qəti surətdə imtina etmişdir. Bu baxımdan, 

monoqrafiyada Nəcib Fazilin yaradıcılıq yolu əsasən iki  

mərhələyə ayrılaraq tədqiqata cəlb edilmişdir.    

Yaradıcılığında həm qərb modernist ədəbi baxışlarını, 

həm də klassik ənənələri birləşdirən Nəcib Fazil cərəyanlardan 

kənar müstəqil bir sənətkar kimi fəaliyyət göstərmişdir. Nəcib 

Fazil yaradıcılığının əsasını sufi-fəlsəfi ideyalar, Allah, varlıq, 

yoxluq, ölüm, eşq kimi dərin fəlsəfi mövzular təşkil edir. 

 Qısakürək, Türkiyədə nəşriyyat və publisistika işi sahə-

sində də mühüm işlər görmüş, “Böyük Doğu Yayınevi”ni 

təşkil etməklə yanaşı, ayrı-ayrı şəhərlərdə siyasi məzmunlu 

çıxışlar etmiş və bu məruzələrin yekunu kimi “Saxta 
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qəhrəmanlar”, “İman və aksiyon”, “Yolumuz, halımız, 

çarəmiz”, “Hər cəbhəsiylə kommunizm” və s. kimi kitablar 

nəşr etdirmişdir. Cəmiyyətdə baş verən ictimai-siyasi 

hadisələrə münasibət bildirən Nəcib Fazil canlı və ahəngdar 

bir üslubla insanlara, xüsusən türk gəncliyinə maarifləndirici 

siyasi biliklər aşılayır, onları sözün həqiqi mənasında hərəkətə 

gətirirdi.  

Vəfat etdiyi 1983-cü ilədək publisistik, elmi və ədəbi 

fəaliyyətini davam etdirən şairin əsərlərinin demək olar ki, 

hamısı öz sağlığında nəşr olunmuşdur. Nəcib Fazil yaradı-

cılığına oxucu marağı güclü olduğundan onun əsərlərinin 

çoxsaylı təkrar nəşrləri həyata keçirilmiş, təkcə “Çilə” şeirlər 

kitabı 2004-cü ilədək 52 dəfə kütləvi tirajla işıq üzü gör-

müşdür.  

Qısakürək türk ədəbiyyatında əsasən orijinal yazı tərzi 

olan sənətkar bir şair kimi tanınmış, “Qaldırımlar şairi”, “Çilə-

nin şairi” və “Sultanuş-şüəra” ad-titullarını qazanmışdır. 

“Örümcək ağı” (1925), “Qaldırımlar” (1928), “Bən və ötəsi” 

(1932), “Sonsuzluq karvanı” (1955), “Çilə” (1962), 

“Şeirlərim” (1969) və “Əssəlam” (1973) adlı kitabları əsasən 

şairin gənclik və kamillik dövrünün (onun Əbdülhakim Arvasi 

ilə tanışlığından sonrakı dövr belə adlanır) lirikasını əhatə 

edir. Nəcib Fazilin son dövr yaradıcılığının məhsulu olan  
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ictimai-siyasi məzmunlu şeirləri isə ölümündən sonra, 1988-ci 

ildə çap olunmuş “Öfkə və həcv” kitabında toplanmışdır. 

Ümumiyyətlə, şairin poeziyasını ideya-məzmun baxımından 

ictimai-siyası xarakterli şeirlərə, məhəbbət lirikasına və fəlsəfi 

lirikaya bölmək olar. O, özü ictimai-siyasi xarakterli şeirlərini 

“Dava və cəmiyyət” başlığı altında qruplaşdırmışdır. Şair, öz  

müxalif siyasi mövqeyini açıq-aşkar bildirməkdən çəkinmir, 

milli-mənəvi dəyərlərin müdafiəsinə qalxır, qərb-şərq 

mücadiləsində ənənəyə söykənən novatorluğa daha çox 

üstünlük verir, müasirləşməni “qərbin qəlibinə” girməkdə 

görən gəncləri özünə, öz soykökünə qayıtmağa səsləyirdi.  

Onun yaradıcılığında sevgi hissinin poetik inikası ən 

kövrək duyğuların ifadəsi təsiri bağışlayır. İnsanları 

yaşamağa, qurub-yaratmağa sövq edən sevgi Nəcib Fazil 

lirikasında klassik mahiyyətini qoruyub-saxlayır. 

Nəcib Fazil poeziyasının leytmotivini fəlsəfi lirika təşkil 

edir. İnsanın daxilindəki “Mən”in fəlsəfi yozumu şairi düşün-

dürür, şəxsiyyət probleminin poetik həllini tapmağa çalışır. 

Sufi-fəlsəfi ideyaların özünü göstərdiyi  bu şeirlərdə şair, 

kamil insan obrazı yaradır. Şairə görə, hər şeyin əvvəlində və 

sonunda O-Allah dayanır, bütün məqamlar “O”nundur. Nəcib 

Fazil lirikasında ölüm fəlsəfəsi də sufizm baxışlarının təsiri 

altında poetik həllini tapır. Bu şeirlərdə Y.Əmrə, M.Füzuli, 
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M.C.Rumi, Şeyx Qalib kimi klassiklərdən gələn ənənə ilə 

yanaşı qərb modernist baxışların inikası özünü göstərir.  

N.Fazil şeir aləmini bədii təsvir və ifadə vasitələri ilə 

zənginləşdirmiş, müxtəlif poetik füqurlardan məharətlə 

istifadə etmiş, sözün təsir gücünü artırmaq üçün təşbeh, 

metafora, epitet, mübaliğə, təzad, təkrir və başqa bədii 

imkanlardan kifayət qədər bəhrələnmişdir.  

Onun şeirləri qafiyə sistemi baxımından da diqqəti cəlb 

edir. Poeziyasında cinas və daxili qafiyələrdən geniş istifadə 

edən Qısakürək bir neçə şeirini əruzda yazsa da,  üstünlüyü 

hecaya vermiş, şeirlərini bu vəznin müxtəlif ölçülərində 

yazmış, elə buna görə də ədəbiyyatda “Hecanı ayağa qaldıran 

şair” kimi tanınmışdır. Şifahi xalq ədəbiyyatından yaradıcı 

şəkildə bəhrələnən şair, ustalıqla atalar sözü, zərb-məsəllərə 

müraciət etmiş, şeir dilini daha da canlandırmışdır. N.Fazilin 

yaradıcılığında sənətkarlıq xüsusiyyətləri xüsusi fərdi ifadə 

tərzində özünü göstərir.  

Türk ədəbiyyatı tarixində sənətkarın nəsr yaradıcılığının 

da özünəməxsus yeri var. Cümhuriyyət dövründə türk nəsri 

X.Qaray, Y.Q.Qaraosmanoğlu, X.Ə. Adıvar, P.Səfa, S.Ertəm, 

S.Əli, Ə.Nesin və s. sənətkarların simasında inkişaf edirdi. Bu 

görkəmli yazıçıların sırasına məmnuniyyətlə Nəcib Fazili də 
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daxil edə bilərik. Həm hekayə, həm də roman janrına müraciət 

edən N.Fazil, hekayələrini “Hekayələrim” adlı kitabında 

toplamışdır. Tədqiqat əsasında deyə bilərik ki, Qısakürəyin 

hekayələri türk hekayə tarixində çox önəmli yerə sahibdir. 

Folklor yaradıcılığından məharətlə bəhrələnən N.Fazil heka-

yələrində vətənpərvərlik, qəhrəmanlıq, ülvi məhəbbət, alın 

yazısı, ölüm və sair mövzulara xüsusi yer vermişdir. Oxucunu 

mənəvi zənginliyə səsləyən bu hekayələr orijinal və bənzər-

sizdir. Ən başlıca cəhət isə ondan ibarətdir ki, Nəcib Fazilin 

bu əsərlərində Anadolu insanlarının həyatı geniş və hərtərəfli 

təsvir olunur. Sənətkarın yaradıcılığında insanın mənəvi 

təkamülü məsələsi də önəmli yer tutur. Sufi-fəlsəfi ideyanın 

təcəssüm olunduğu “Aynadakı yalan” romanında yazıçı kamil 

insan konsepsiyasını irəli sürür. 

Nəcib Fazil Qısakürəyin zəngin ədəbi irsi içərisində 

onun dramaturgiyasının özünəməxsus yeri vardır. Səhnə 

əsərini gözəl sənətlər içində zirvə hesab edən N.Fazilin onlarla 

pyesi olmasına baxmayaraq, onun dramaturji irsi o qədər də 

geniş şəkildə tədqiqata cəlb olunmamışdır. Onun 

dramaturgiyasında tarixi mövzular xüsusi aktuallıq kəsb edir. 

Qısakürəyin belə mövzulara müraciəti təkcə keçmişi tərənnüm 

etmək, tanımaq məqsədi daşımır, daha çox müasir ictimai-

əxlaqi problemləri tarixi təcrübənin materialları ilə  
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canlandırmaq vasitəsi kimi qarşımıza çıxır. Elə buna görə də 

onun dramaturji irsində tarixi həqiqət və müasirlik prinsipi 

qorunaraq, bədii meyara çevrilir.   

Qısakürək “Qanlı sarıq”, “Müqəddəs əmanət” və s. kimi 

əsərlərində türkün tarixini, onun milli-mənəvi sərvətini əxlaqi 

tərbiyə və təsvir qaynağı kimi dəyərləndirərək, hadisələrin 

fonunda türk-rus, türk-erməni düşmənçiliyini verir. Bununla 

da türklərin təkcə tarixən qarşılaşdığı problemləri deyil, sanki 

bu gün üzləşdiyi məsələləri də ortaya qoyur. Günümüzdə baş 

verən tarixi olaylar bunu söyləməyə əsas verir ki, əsərdə bu 

kontekstdə qələmə alınanlar, eyni zamanda əsrlərdən bəri er-

məni soyqırımlarına məruz qalan bu günkü türk dünyasının ən 

yeni bədii-dramatik tarixidir.  

N.F.Qısakürəyin diqqəti cəlb edən tarixi əsərlərindən biri 

də, “II Əbdülhəmid xan” pyesidır. Tarixi həqiqətləri və ona 

müasir baxışları əks etdirən bu əsər, şahın tənqid atəşinə 

tutulduğu dövrdə ərsəyə gətirilmişdir və buna görə də tarixi 

gerçəklikləri əks etdirməsi baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb 

edir. Deməli, günümüzdə belə iftiralardan təmizlənib 

tamamilə bəraət qazana bilməyən hökmdar Əbdülhəmid xan, 

hələ o dövrdə N.Fazilin əsərində əsl tarixi qiymətini ala 

bilmişdir. Burada əcdad harayı, millət sevgisi və 

vətənpərvərliyin tərənnümü müasirliklə vəhdət şəklində 
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götürülmüşdür.   

N.F.Qısakürəyin dramaturgiyasında fəlsəfi əsərlər üstün-

lük təşkil edir. Onun “Bir adam yaratmaq”, “Siyah pelerenli 

adam”, “Para”, “Püf noktası”, “Rəis bəy” və s. əsərləri fəlsəfi 

düşüncənin ifadəsi ilə diqqəti cəlb edir. N.Fazil bu əsərlərində 

hadisələrə fəlsəfi nöqteyi-nəzərdən yaxınlaşaraq, konfliktləri 

bədiiləşdirir, dramatik təhlilə cəlb edir. Qısakürəyin belə 

əsərlərindən biri də “Bir adam yaratmaq” pyesidır. Yüksək 

dramatizmi ilə diqqəti cəlb edən bu psixoloji-fəlsəfi dramda, 

əvvəlcə ölüm əsərin leytmotivini təşkil etsə də, yavaş-yavaş 

əsər məcrasını dəyişərək qorxu, vahimə, daha sonra isə 

yaratma düşüncəsinə, ordan da Allah qarşısında çarəsiz qalan 

insanın sirlər aləminə dönür. Qərb ədəbi cərəyanlarının təsiri 

hiss olunan “Bir adam yaratmaq” əsərində qaldırılan 

problemlər, dramaturqun kamillik dövrünün məhsulu olan 

“Siyah pelerenli adam” (“Qara çuxalı adam”) əsərində davam 

etdirilir. Xosrovu (“Bir adam yaratmaq”) ruhi sıxıntılara salan 

səbəblərin cavablarını dramaturq bu əsərində verir. N.Fazil 

diqqəti insan və nəfs probleminə yönəldir. O, göstərir ki, 

insanları cinayətlərə, müharibələrə, vəhşətlərə sürükləyən 

ramedilməz duyğu nəfsdir. İnsan ilk növbədə öz daxilindəki 

nəfsə-iblisə qalib gəlməlidir. Onun əsərlərinin qəhrəmanları 

bəzən daş qəlbli, (“Rəis bəy” pyesində Rəis bəy) meşşan 
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xarakterli, (“Para” pyesində bankir) qumarbaz ( “Nam-ı digər 

barmaqsız Saleh”də Saleh) kimi verilsə də, əsərin sonunda 

özünü tapmağa, nəfsinə qalib gələrək kamillik zirvəsinə 

qədəm qoymağa çalışan insanlar kimi təqdim olunurlar. 

Ümumiyyətlə, Nəcib Fazil yaradıcılığında sevginin, 

şəfqətin, kədərin, göz yaşının bir sözlə insanlığın fəlsəfi 

mahiyyəti açıqlanır. Onun bu fəlsəfi konsepsiyaları bir qədər 

fəlsəfilikdən çıxır, bədii mənalandırma prosesində ədəbi 

meyara çevrilir. 
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Son söz əvəzi 

 

NƏCĠB FAZIL QISAKÜRƏK VURĞUNU 

 

Müasir Azərbaycan filoloji fikrində türk xalqları, 

xüsusən də türk ədəbiyyatına ardıcıl maraq əvvəlki illərdəki 

içdən gələn vurğunluğu saxlamaqla yanaşı, həm də 

özünəməxsus cəhətləri ilə diqqəti çəkməyə başlayıbdır. 

Birincisi, türk xalqları və türk ədəbiyyatının araşdırılması 

milli filologiya elminin ayrıca və müstəqil bir sahəsinə 

çevrilibdir. İkincisi, sovet dönəmindəki ideoloji xarakter 

daşıyan və rejimin siyasi tələblərinə uyğun gəlməyən 

şəxsiyyətlərə, mövzulara (məqsədli yadlaşdırma məramı 

xüsusi vurğulanmalıdır) qarşı yönəlikli qadağalardan azad 
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olubdur. Üçüncüsü, etnik-milli, ictimai-siyasi zərurəti nəzərə 

alınmaqla bu sahə artıq dövlət tərəfindən təşkil olunur (türk 

xalqlarının və türk ədəbiyyatı tədris olunur, əvvəlki uyğun 

elmi-təşkilati vahidlərin profili müasir reallığa uyğunlaşdırılır 

və yeni elmi-təşkilati vahidlər yaradılır və s.), dəstəklənir. 

Dördüncüsü (təbii ki, özünəməxsus cəhətlərin sayını artırmaq 

mümkündür), mövcud vəziyyəti ideallaşdırmadan onu da qeyd 

etmək lazımdır ki, türk xalqlarının və türk dilini bilən, bədii 

söz sənətlərini orijinaldan mütaliə edən, tədqiqat üçün mövzu 

seçərkən siyasi motivi deyil, bədii-tarixi dəyəri əsas götürən… 

tədqiqatçılar nəsli formalaşıbdır. 

Yeni tədqiqatçılar nəslinin nümayəndələri artıq özlərinin 

elmi-bədii axtarışlarının nəticələrini ictimai rəyə təqdim etmə-

yə başlayıblar. Türk ədəbiyyatının müxtəlif aktual problem-

lərinin tədqiqinə həsr edilmiş elmi məqalələri, türk ədəbiyyat-

dan bir sıra bədii nümunələri dilimizə uyğunlaşdırması ilə im-

zasını elmi ictimaiyyətdə tanıtmağa nail olan gənc tədqiqat-

çılardan biri də Eşqanə Babayevadır. 

Hələ Qafqaz Universitetində təhsil alarkən türk poezi-

yasına, xüsusən də Nəcib Fazil Qısakürək poeziyasına meylini 

salan Eşqanə xanım tədqiqata başlayanda tərəddüd 

keçirmədən yalnız yaxşı bələd olduğu yox, eyni zamanda 

vurğununa çevrildiyi Nəcib Fazil Qısakürək irsinə üz tutdu. 
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Doktoranturada təhsilini sevdiyi sənətkarın həyat və 

yaradıcılıq yolunu araşdırmaqla paralel apardı. Bu müddət 

ərzində çoxsaylı məqalələr çap etdirdi, Türkiyədə elmi 

ezamiyyətdə oldu, qüdrətli şairin yaxınları, onun irsinin özü 

kimi vurğunları və araşdırıcıları ilə görüşdü. 

E.Babayeva başqa sənətkarların irsindən bədii əsərləri 

dilimizə uyğunlaşdırmaqla kifayətlənmədi. Söz sevərlərimizin 

şair kimi “Çilə” şeirlər kitabı ilə artıq bu və ya digər dərəcədə 

tanış olduqları  Nəcib Fazil Qısakürəyin “Bir adam yaratmaq” 

adlı sufi motivli pyesini ön sözlə kitab şəklində ədəbi 

ictimaiyyətə təqdim etdi və bununla da görkəmli türk 

sənətkarının yaradıcılığının bizim oxucularımız üçün namə-

lum dramaturgiyasına bir əsər, amma təsəvvür yaratmağa 

qadir əsər səviyyəsində işıq salmağı bacardı. 

Doktorantura təhsilini uğurla başa vuran Eşqanə xanım 

“Nəcib Fazil Qısakürəyin yaradıcılıq yolu” mövzusunda dis-

sertasiya işini vaxtından əvvəl qurtararaq müdafiə etdi. İndi 

tədqiqat işi monoqrafiya şəklində elmi ictimaiyyətin müzaki-

rəsinə təqdim olunur. Monoqrafiyadan danışarkən belə bir 

səciyyəvi cəhəti nəzərə almaq lazım gəlir ki, Eşqanə xanım 

Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında Nəcib Fazil Qısakürəyin 

yaradıcılıq yolunu, ədəbi irsini sistematik və monoqrafik 

şəkildə araşdıran ilk tədqiqatçıdır. Başqa sözlə desək, onun 
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elmi əsəri milli filologiya fikrində əvəzsiz türk sənətkarının 

yaradıcılıq irsinin özünəməxsusluqlarının təhlilinə həsr 

edilmiş ilk monoqrafiyadır. 

Bütün sevgiyə, vurğunluğa baxmayaraq, türk (və ya baş-

qa bir xalqın) ədəbiyyatından yazmaq nə qədər cəlbedicidirsə, 

bir o qədər təhlükəli və məsuliyyətlidir. Eşqanə xanım təhlü-

kəni nəzərə almış və məsuliyyətdən çəkinməmişdir, mövzu və 

problemlə əlaqədar mövcud elmi-nəzəri, bədii ədəbiyyatı 

mümkün dərəcədə öyrəndikdən sonra araşdırmaya 

başlamışdır.  Nəcib Fazil Qısakürək kimi möhtəşəm bir sənət-

karın həyatı da, yaradıcılıq axtarışlarının, ədəbi irsinin 

səciyyəvi özünəməxsusluqları da türk ədəbiyyatşünasları 

tərəfindən əsaslı şəkildə öyrənilmişdir. 

Monoqrafiyada şairin irsinə Azərbaycandan deyil, elm-

dən baxış əsas götürülmüşdür. Daha doğrusu, müəllif türk təd-

qiqatları əsasında elmi əsər yazmamışdır, türk alimlərinin uy-

ğun əsərlərindən yararlanmaqla Nəcib Fazil Qısakürəyin yara-

dıcılıq yolu haqqında səviyyəsinə, gücünə, duyumuna, isteda-

dına görə fərqli araşdırma ortaya qoymağa çalışmışdır. 

Nəcib Fazil Qısakürək haqqında informativ tanıtma xa-

rakterli birinci fəsildə şairin həyatı və ədəbi mühiti haqqında 

təsəvvür yaradılmışdır. Monoqrafiyanın sonrakı fəsillərində 

sənətkarın irsinin təhlili ədəbi növ bölgüsü əsasında aparıl-
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mışdır. Uzun yaradıcılıq yolu keçmiş sənətkarın həyatı boyu 

həm lirik, həm dramatik, həm də epik növdə əsərlər 

yaratdığını nəzərə alsaq araşdırma bölgüsünün ədəbi növ üzrə 

aparılmasının zərurətdən irəli gəldiyini və problemi hərtərəfli 

əhatə  etməyə hesablandığını vurğulamaq mümkündür. 

Monoqrafiyada Nəcib Fazil Qısakürəyin lirikası ənənəvi 

üç qrup əsasında – ictimai-siyasi, məhəbbət, fəlsəfi mövzu işı-

ğında təhlil edilmişdir. Müəllif ənənəvi mövzu bölgüsünə 

şairin lirikasının səciyyəvi bədii nümunələrini seçmək və 

araşdırmaqla fərqlilik verməyi bacarmışdır. Daha doğrusu, 

mövzu (və ya problem) model kimi götürülərək şairin irsinə 

tətbiq edilməmişdir, əksinə, sənətkarın yaradıcılıq 

axtarışlarının özünəməxsus modeli kimi qabardılmışdır. 

Xalqın, dövlətin taleyinə biganə qalmayan əksər dünya, 

o cümlədən türk şairləri kimi, Nəcib Fazil Qısakürək də 

dövrün mürəkkəb, ziddiyyətli hadisələrinə şair münasibətini 

bildirmiş, hətta tədqiqatçının özünün də  onun şeirlərinə 

istinadla vurğuladığı kimi, minillik qoca dövləti cənazə olaraq 

qiymətlən-dirmiş və acı-acı “Allah Türke acısın yalnız bunu 

dilerim” – demişdir. İctimai-siyasi mövzuya ardıcıl maraq 

şairin həyat devizinin, idealının ifadə vasitələrindən biri idi. 

Ən azı bir də ona görə ki, şair yaşadığını yazırdı, yazdığını da 

yaşayırdı. 
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E.Babayeva digər iki mövzunu ayrı-ayrılıqda 

araşdırmaya cəlb etsə də, istər-istəməz ruhi və nəzəri-məntiqi 

bağlılıq baxımından bir-birinin əvvəli və davamı kimi 

götürməli olmuşdur. Çünki  Nəcib Fazil Qısakürək XX əsrin 

sonuncu ən qüdrətli sufi şairlərindəndir. Sufizmdə isə 

məhəbbət həyatı fəlsəfi dərk etməyin imkanlarından biridir. 

Maraqlıdır ki, tədqiqatçı şairin fəlsəfi lirikasından danışarkən 

ilk növbədə ölüm məsələsinə xüsusi diqqət yetirmişdir. 

Məsələyə belə yanaşmanın özü də sufizmin ruhu, mahiy-

yəti və xarakteri ilə birbaşa bağlıdır, çünki bu fəlsəfi təlimdə 

ölüm eşq vasitəsi ilə Tanrıya qovuşmağın son həddi, yekunu-

dur,  eşq isə ölümə qədər Tanrıya qovuşmaq şansından maksi-

mum yararlanmaq imkanıdır. “Ne hasta bekler sabahı, Ne taze 

ölüyü mezar. Ne de şeytan bir günahı  Seni beklediğim ka-

dar”// “Köpek korkusuyla korktum ölümden, Ölmeden ölmeyi 

anlayamadım”// “Ölüm güzel şey; budur perde ardından ha-

ber… Hiç güzel olmasaydı, ölür müydü Peygamber?”.  Eşq 

insanı özündən və Tanrı üçün qoruyur, ölüm isə mənəvi tək-

milləşmə sayəsində həyatın sınaqlarından çıxmağı bacaranlar 

üçün əbədi Bütövə qapı açır. Qapısı açılmayan özünü 

qınamalı olur: “Suratımda her suç bir ayrı imza, Benmişim 

kendime en büyük ceza”. 
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Nəcib Fazil Qısakürəyin nəsr yaradıcılığını və dramatur-

giyasını ayrıca təhlilə cəlb edən müəllif əvvəlki fəsillərdəki 

elmi yanaşma tərzinə burada da sadiq qalmışdır. Başqa sözlə 

desək, sənətkarın həm nəsri, həm də dramaturgiyası haqqında 

dolğun təsəvvür yaradan tədqiqatçı araşdırmasını daha səciy-

yəvi əsərlər – Nəcib Fazil Qısakürəyin epik və dramatik təsər-

rüfatının bütün mahiyyətini işıqlandıran problemli əsərlər 

üzərində qurmuşdur. C.Ruminin “İnsan bir qab, bir çanaq 

kimidir. Onun zahirini nə qədər yumaq lazımdırsa, içini 

də o qədər yumaq lazımdır. Çünki Allahın şərabı ancaq  

təmiz bir qaba doldurulur, çünki töküləcək maddə qabın 

xaricinə deyil, içinə tökülür. Allahın Quranda “Mənim 

evimi təmizləyin” sözü bunun üçündür” müdrik müla-

hizəsi şairin yaratdığı obrazların təhlili üçün istiqamətverici 

elmi bazaya çevrilmişdir. 

Görkəmli söz ustasının həm nəsrinin, həm də pyeslərinin 

sufi ideyalar işığında araşdırmaya cəlb edilməsi əvvəlki fəsil-

lərdə də qeyd olunduğu kimi, elmi zərurətdən irəli gəlmişdir. 

Sufi ideyalar üçün o, keçmişə qayıtmırdı, sufi ideyaları – 

keçmişi müasir dövrə gətirirdi, həm dünya, həm də türk ədəbi-

bədii fikrinin son uğur və nailiyyətlərini əlaqələndirərək mo-

dern əsərlər ortaya qoyurdu. C.Rumi, xüsusən də Y.Əmrə 

(“Yunus Əmrə” əsərini xatırlayaq) ilə bəzən qabarıq nəzərə 
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çarpan ideya səsləşmələrin olmasına baxmayaraq, Nəcib Fazil 

Qısakürək hər bir əsərində müdrik, orijinal və ustad bir sənət-

kardır. E.Babayeva da vurğununa çevrildiyi şairin ədəbi irsini 

müdriklik, orijinallıq və ustadlıq təzahürünü tapan örnəklər 

kimi təhlil etmiş və bu cəhəti qabarıq göstərməyə çalışmışdır. 

Elm araşdırıcıdan həm də şəxsi, həyati maraqlarını 

nəzərə almaqla fədakarlıq gözləyir. Yaxşı tədqiqatçı olmaq isə 

zərif cinsin nümayəndələrindən yalnız fədakarlıq yox, eyni 

zamanda müəyyən mənada fədailik tələb edir. Xalq yazıçısı 

Anar “Sizsiz” əsərində anası Nigar Rəfibəylinin ailənin bütün 

qayğısını zərif çiynində daşıyan evdar xanımlığını nəzərdə 

tutaraq yazırdı ki, atamın qələmə aldığı, mənim yazdığım hər 

bir əsər anamın yazmağa vaxt tapmadığı əsərlərdir. Eşqanə 

Babayeva da bir sıra digər filoloq həmkarları – qadın alimlər 

kimi, evdar xanımlığını, analığını layiqincə yerinə yetirəndə 

bunları araşdırmasının səviyyəsində özünü göstərə biləcək 

mümkün qüsur və nöqsanlar üçün sipərə çevirməyi yadına 

belə salmamışdır. Nəticədə elmi-nəzəri səviyyəsi ilə seçilən və 

böyük, gərgin zəhmətin bahasına başa gələn dəyərli tədqiqat 

əsəri ortaya qoyulmuşdur. Ciddilik Eşqanə Babayevanı alim 

kimi səciyyələndirən əsas cəhətlərdən biridir.  

“Nəcib Fazil Qısakürəyin yaradıcılıq yolu” monoqrafi-

yası Eşqanə Babayevanın   adına bir ad da yazdırdı: Nəcib Fa-
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zil Qısakürək vurğunu. Nəcib Fazil Qısakürək kimdir sualına 

həm də monoqrafiyanın mütaliəsi əsasında demək olar: 

Allahın sevgilisi... 

 

  

 

 

Arif Əmrahoğlu 

 

AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu  

Türk xalqları ədəbiyyatı şöbəsinin müdiri, 

filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru 
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РЕЗЮМЕ 

 

(Творческий путь Неджиба Фазыла Кысакюрека) 

 

 Неджиб Фазыл Кысакюрек (1904-1983) – один из ве-

ликих корифеев турецкой литературы периода 

Республики. Известный в турецкой литературе 

преимущественно как поэт,  Неджиб Фазыл был также 

талантливым драматургом, писателем и публицистом. В 

его творчестве важное место занимают религиозно-

философские произведения.   

Хотя в начальный период своего творчества он был 

подвержен влиянию западной литературы, особенно, 

литературного течения экзистенциализм, то в период дос-

тижения совершенства в творчестве он благотворно испо-
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льзовал идеи суфийской философии. В его творчестве на-

ходит свое отражение синкретическое выражение запад-

ного и восточного мировоззрений.  

Несмотря на то, что имя Неджиба Фазыла Кысакюрека 

достаточно известно в турецкой литературе, в азербайд-

жанском литературоведении его жизнь и творчество впе-

рвые всесторонне и в системном виде  привлечены к 

исследованию в этой монографии.  

Представленная монография состоит из введения, че-

тырех глав, научных выводов и списка использованной 

литературы. 

Во введении монографии обосновывается 

актуальность темы, прослеживается история 

исследования темы и определяется научная  новизна 

монографии.  

Первая глава монографии носит название «Жизнь и 

литературная среда Неджиба Фазыла Кысакюрека». В 

состоящей из двух разделов этой главе исследуются 

жизненный и творческий пути поэта и его литературная 

среда. 

Вторая глава - «Поэзия Неджиба Фазыла Кысакюрека» 

также состоит из двух разделов. В первом разделе поэзия 

Неджиба Фазыла Кысакюрека исследуется и 
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группируется с идейно-тематической точки зрения. Во 

втором разделе главы исследуются особенности 

поэтического мастерства Неджиба Фазыла Кысакюрека.  

В третьей главе объектом исследования является про-

заическое творчество Н.Ф.Кысакюрека. В первом разделе 

этой главы к исследованию в системном виде прив-

лекаются рассказы писателя. Во втором разделе  просле-

живается нравственная эволюция личности на основе 

рассказов писателя и его романа «Ложь в зеркале».  

Четвертая глава - «Драматургия Неджиба Фазыла 

Кысакюрека» также состоит из соответствующих 

разделов. Здесь рассматриваются пьесы Неджиба Фазыла, 

которые анализируются с исторической и философской 

точек зрения. 

В заключении монографии подводятся итоги всему 

исследованию и обобщаются научные выводы. 
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SUMMARY 

 

(Creative  work of Nejip Fazil Kisakurek) 

 

Najib Fazil Kiskurek (1904-1983) – is a great coryphaeus 

of the Republic stage of the turkish literature. Najib Fazil, 

known as a great poet in the turkish literature was also a great 

drammaturg, writer, publicist. Religious-philosopic topics 

play an important role in his art. 

 Although at the initial stage he got inspired of the western 

literature, particularly extensialism, later on he took advantage 

of souphi-philosopic ideas at his wisdom stage. Sincretic 

expressions of East and West world view are reflected in his 

creativity.  

Though Najib Fazil Kisakurek is known quite enough in 

the turkish literature but for the first time he is involved to 

research systematically and comprehensively in this 

mongraph.  

 The submitted monograph consists of intrtoduction,four 

chapters,the scietific conclusions and literatures used. 
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In the introduction of the monograph, the actuality of the 

subject is substantiated, the study history is looked through 

and the scientific innovation of the monograph is identified. 

The first chapter of the monograph called “Najib Fazil’s 

lfe and literary environment”. The chapter conisting of two 

subdivisions, the poet’s life story, creativity sphere and 

literary environment are studied.  

The second chapter called  “Najib Fazil`s poetry” consists 

of two subdivisions. In the first subdivision, Najib Fazil’s 

poetry is analyzed by grouping in terms of idea and content. In 

the second chapter, the poet’s mastership features are 

investigated.  

Nacib Fazil`s art of prose is a subject to research. The 

stories of the poet are involved to study systematicaly in the 

first subdivision of the chapter. Moral evolution of personality 

is follown in the second subdivision on the basis of the writes 

stories and “Lie on mirror” novel. 

 The chapter named “Najib Fazil Kisakurek’s drammas” 

consists of appropriate subdivisions. Najib Fazil`s plays are 

studied from the historic and philosopic point of view.  

İn  the end of the monograph,  the research and scientific 

results are summarized.        
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