Yeni Yazarlar və Sənətçilər Ġctimai Birliyi (Qurumu)
www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxana
"Kreativ innovasiya: yazıçıların elektron
kitab və mədəni biznes sahəsindəki
təĢəbbüslərinin dəstəklənməsi"
Elektron kitab N 53 (23 - 2018)

Elnarə Akimova

“ÇağdaĢ poeziya və
ədəbi təmayüllər”
Poeziya haqqında elmi araĢdırma
MONOQRAFĠYA

2018

YYSİB (Q) – Bakı - 2018

www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. 2018

http://www.kitabxana.net
Milli Virtual-Elektron Kitabxananın təqdimatında
"Kreativ innovasiya: yazıçıların elektron kitab və
mədəni biznes sahəsindəki təĢəbbüslərinin
dəstəklənməsi"
Elektron kitab N 53 (23 - 2018)
Bu elektron nəşr Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi
Şurasının 2018-ci ildə I maliyyə yardımı müsabiqəsinin
qalibi olmuş, Şura tərəfindən bir hissəsi maliyyələşdirilən,
"Yeni Yazarlar və Sənətçilər" İctimai Birliyinin (Qurumu) http://www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron
Kitabxananın "Kreativ innovasiya: yazıçıların elektron
kitab və mədəni biznes sahəsindəki təĢəbbüslərinin
dəstəklənməsi" kreativ-innovativ layihə çərçivəsində
nəşrə hazırlanıb və yayımlanır.
Kulturoloji layihənin bu hissəsini maliyyələĢdirən
qurumlar:Azərbaycan Respublikası Prezidenti Yanında
Qeyri-Hökumət TəĢkilatlarına Dövlət Dəstəyi ġurası:
http://cssn.gov.az/
Feysbukda "Kreativ innovasiya: yazıçıların elektron
kitab və mədəni biznes sahəsindəki təĢəbbüslərinin
dəstəklənməsi" kulturoloji-bədii layihəsi
çərçivəsində rəsmi
səhifə: https://www.facebook.com/kreativlayihe/
Elnarə Akimova

“ÇağdaĢ poeziya və ədəbi təmayüllər‖

2

www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. 2018

Yeni Yazarlar və Sənətçilər Ġctimai Birliyi (Qurumu) http://www.yysq.kitabxana.net
"Kreativ innovasiya: yazıçıların elektron kitab və
mədəni biznes sahəsindəki təĢəbbüslərinin
dəstəklənməsi" bölümündəki ekitablar: http://kitabxana.net/?oper=e_kitabxana&cat=
182

Elnarə Akimova

“ÇağdaĢ poeziya və ədəbi
təmayüllər”
Poeziya haqqında elmi araĢdırma
Kitab YYSĠB tərəfindən e-nəĢrə hazırlanıb
YYSĠB - Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəĢri
Virtual redaktoru və e-nəĢrə hazırlayanı: Aydın Xan
(Əbilov), yazar-kulturoloq
Kreativ-innovativ layihə haqqında
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında QeyriHökumət TəĢkilatlarına Dövlət Dəstəyi ġurasının 2018ci ilin 1-ci qrant müsabiqəsinə "Yeni Yazarlar və
Elnarə Akimova

“ÇağdaĢ poeziya və ədəbi təmayüllər‖

3

www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. 2018

Sənətçilər" Ġctimai Birliyi tərəfindən təqdim olunan
kreativ layihə: "Kreativ innovasiya: yazıçıların elektron
kitab və mədəni biznes sahəsindəki təşəbbüslərinin
dəstəklənməsi"...
Son illər elektron kitab, e-kitabxana, İnternetüstü e-nəşr və
virtual satış kimi yeni kreativ-innovativ təşəbbüslər kreativ
biznesin - mədəniyyət sahələrini əhatə edən yaradıcılıq
sənayesi dünyanın hər yerində sürətlə inkişaf edərək
incəsənətlə, bədii yaradıcılıqla məşğul olan şəxslərin maddi
rifahını yüksəltməyə xidmət etsə də, Azərbaycan
ədəbiyyatın müxtəlif istiqamətlərində istedadlarını ortaya
qoyan yazıçılarımız, şairlərimiz, dramaturqlarımız,
tərcüməçilərimiz, naşirlərimiz, kitab yayımçılarımız,
tənqidçilərimiz və esseistlərimiz bu yeni gəlirli sahələrdən
kənarda qalıblar. Kreativ innovasiya formasında milli
yazıçılarımızın, naşirlərimizin elektron kitab və mədəni
biznes sahəsindəki təşəbbüsləri dəstəkləyir. Layihə
çərçivəsində elektron kitab istehsalını, yayımını, təbliğini,
bu sahədə problemlərin araşdıraraq cəmiyyətin
müzakirəsinə çıxarması nəzərdə tutulub.
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DĠQQƏT!
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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ÖN SÖZ
ÇAĞDAġ AZƏRBAYCAN ƏDƏBĠYYATI MĠLLĠ
MÜSTƏQĠLLĠK ĠLLƏRĠNDƏ

H

ər şair dünyaya yetişdiyi dövrün, mühitin
çevrəsindən baxır. Şairin yetişdiyi, poetik
təfəkkürünün formalaşdığı zamanın onun
yaradıcılıq yolunun müəyyənləşməsində xüsusi rolu olur.
Əslində mübadilə qarşılıqlıdır: ―Hər dövr və nəsil öz şairini
elə ona görə böyük poeziyaya gətirir ki, əvəzində şair də öz
nəslini, dövrünü böyük poeziyaya gətirsin. Əks təqdirdə, bu
böyük bədii estetik qanunauyğunluğun pozulduğu yerdə isə
poetik nəsillər və fərdiyyətlər arasında təbii münasibətlərin
də qanunauyğunluğu pozulur və tarixə, əbədiyyətə yeni
nəsillər əlavə olunmur‖ [141,35]. Keçid dövrü kimi
xarakterizə olunan, müəyyən sosial-siyasi, iqtisadi
problemlər, mənəvi-psixoloji sarsıntılar yaşadan 1990-cı
illərin özü ilə gətirdiyi mövzular yeni idi və o, ətraf aləmə,
dünyaya münasibətdə tam yeni yanaşma tələb edirdi. Elə
bir yanaşma ki, orada yeni zamanın və yeni insanın
durumu, yaşantısı əksini tapa bilsin. Dövrün başlıca
məramı – yeni təfəkkürün təşkili, təşəkkülü olduğundan
poeziyanın başlıca məramı hakim missiyanın realizəsinə
yönəlmişdi. Çağdaş dövrün tələbindən poeziyanın özünü
sərf-nəzər etməməsi təbii idi. Çünki yeni təfəkkür yeni
insanın dərki məsələsini qabardır və "İnsan təfəkkürünün
yenidən qurulmasında, psixologiya və mənəviyyatının
yenidən tərbiyələnməsində bədii ədəbiyyat qədər spesifik
təsir qüvvəsinə malik olan ikinci bir ictimai şüur forması
göstərmək çətindir" [183,3]. Bu mənada, onun orqanik,
üzvi hissəsi kimi fəaliyyət göstərən poetik düşüncənin
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meydanının genişlənməsi yeni təfəkkür quruculuğu
proseslərinin intensiv və aktiv xarakter daşımasına stimul
idi.
Yeni təfəkkürə canatım, köhnə psixologiyadan,
düşüncə tərzindən qopub müstəqil, sərbəst, tam milli
əsaslarda yaradıcılıq prosesinə dönüş poeziyanın təlqin
etdiyi başlıca qayə olsa da buna nail olmaq o qədər də asan
məsələ deyildi. Bunun üçün məhz, "milli varlığa çökmək",
zamanın üzərinə böyük məsuliyyət yükü qoymuş Sözün
nüvəsinə, bətninə enmək və məhz oradan baxış bucağını
çağdaş günlərə səmtləndirmək gərəkirdi. Digər tərəfdən,
dünya estetik-fəlsəfi fikrinin milli ədəbiyyata doğru
yolunun qapalı olması səbəbindən uzun zaman susmuş,
yaxud təcrübədən keçirilməmiş estetik təmayüllər vardır ki,
müstəqillik əldə olunduqdan sonra prosesə yeriyirdi. 1990cı illər yeni mərhələyə hər iki qütbün təması - dünya
şeirinin poetik gücü və ənənəvi-realistik şeirin nəfəsi ilə
daxil olurdu.
Dünya ədəbi cərəyanlarının poeziyada inikası, poetik
təqdimi üzərində tədqiqlər bu inikasın üç səviyyəsindən, üç
mərhələsindən danışmağa əsas verir. Bunun birinci qatı XX
əsrin əvvəllərinə gedib çıxır. H.Cavid, M.Hadi, Ə.Cavad,
Ə.Hüseynzadə, M.Müşfiq, S.Vurğun şeirində dünya ədəbi
cərəyanlarının təsiri danılmazdır, şəksizdir. Təbii ki,
Avropa bizim milli ədəbiyyatımıza M.F.Axunzadənin
ədəbi-tənqidi düşüncəsində qədəm qoymuşdu. XX əsrin
əvvəllərində fəaliyyət göstərən sənətkarların yaradıcılığında
isə bu proses daha təməlli səciyyə daşımağa başladı. Çünki
onlarınyaradıcılığında bu proses daha çox içinə yönəlmiş
―mən‖in axtarışları şəklində gedirdi. Axundov kimi, bu
şairlər də Şərqlə Qərbi üz-üzə qoyurdu, hətta bir qədər irəli
gedərək Qərbin səadətinin kökündə Şərqin fəlakətinin
dayandığını qeyd edirdi: ―Şərq uğraşır yalnız ―ölməyim‖
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deyə,/Qərb elləri maildir öldürməyə‖ (H.Cavid). Lakin
həmin iblislik sindromu insan xislətinin naqisliyi ilə
motivasiya olunurdu: ―İblis nədir, cümlə xəyanətlərə bais/
Ya hər kəsə xain olan insan nədir, iblis!‖
XX əsrin əvvəllərində ədəbiyyatın dünya ilə
bağlılığına ən böyük töhfəni Hüseyn Cavid yaradıcılığı
verir. Cavidin qəhrəmanları sələflərindən fərqli olaraq daha
çox düşünən qəhrəmanlar kimi maraqlı idilər. Onlar dünya
işlərinə qarışır, onun səhmanına qarşı öz iç əzablarını
qoyurdular. Şeyx Sənan öz fərdi duyumu formalaşandan
sonra kamil dünya fəlsəfəsinə qoşulanlardan biri kimi
görünür. Xəyyam öz idrak çeşməsi ilə profanlığa meydan
oxuyur, Peyğəmbər elmin və əqlin gücünü hər vəchlə təlqin
eləməyə çalışır... Cavid bu ―yerlə çarpışıb, göylə əlləşən‖,
səmavi düşüncəli, ovqatlı, hallı-ruhlu qəhrəmanları ilə
əslində, Azərbaycan ədəbiyyatının semiotik harmoniyasını
yaratmağa xidmət edirdi. Yenilik - milli ədəbiyyatın
dəyərlərinin dünya təcrübəsi ilə sintez edildiyi təqdirdə
yaranır. Cavid dramaturgiyası bu sintez işinə yalnız süni
texnologiyalar tətbiqi ilə yanaşmır, dünya ədəbiyyatı
faktorunu, kontekstini yaşam şəklində - həzm edərək
verirdi. Bu mətnlər milli ədəbiyyatımızın ictimai-fəlsəfi və
ədəbi-bədii ənənələri üzərində gəlsə də, davamını dünya
mədəniyyəti sferasına qoşulmaqda tapırdı. Bunu Cavidlə
bağlı ən son ciddi tədqiqat belə isbatlamada: ―...Cavidin
İstanbulda təhsil aldığı illərdə türk ədəbi camiasının ən
tanınmışları, o cümlədən, Cavid yaradıcılığı üzərində güclü
təsir buraxmış Tofiq Fikrət, Rza Tofiq, Cənab Şihabəddin,
Xalid Ziya Uşaqlıgil ... fransız filosofu Oqüst Kontun
(1798-1857) insan düşüncəsini teoloji, metafizik və pozitiv
olaraq üç mərhələdən ibarət hesab edən pozitivist
fəlsəfəsinin təsiri altında idilər‖ [238,29]. Bu mənada,
Cavid yaradıcılığını böyük bir ədəbi hərəkatın başlanğıcı
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sırasında almaqdan daha çox, onu dünyada gedən qlobalmənəvi, ictimai-fəlsəfi hadisələrin nəticəsi kimi almalıyıq.
Zamanı gəlmiş, əsr daşan enerjisini daha bir istedadın
simasında əyaniləşdirməyə fürsət bulmuşdur. Bu dəfə
Cavidin şəxsində təbii...
Hər bir əsər bizim Tanrı, insan, təbiətlə bağlı
təsəvvürlərimizin sınırlarını genişləndirməyə xidmət eləyir.
Cavidin əsərləri bu təsəvvürləri dünya hüdudlarında
gəzişdirəcək qədər potensiala malikdir. Ona görə yalnız
milli və şərq hadisəsi olan digərlərindən fərqli olaraq Cavid
həm də dünya ədəbiyyatı faktıdır.
Etiqad, əxlaqü adət, hər nə var...
Həp kökündən qaldırın divanəvar...
Həp qırın, həp çeynəyin, həp məhv edin,
Heç zərrə yox, bir müvəssət səhv edin.
Bütün yeniliklərin – yeni düşüncənin, yeni əxlaqın,
yeni sənət nəzəriyyələrinin dünya ilə dialoqu belə başlayır.
Deyilişin tonu, münasibətin tipi o səviyyəyə çatır ki, şeir
deklamasiya çərçivəsindən çıxır, alt qatdakı dərin
məzmunun üzə çıxmasına yardımçı olur. Bir tərəfdə irəli
getməyə qoymayan donuq, ehkamlaşmış düşünsənin
tənqidi, digər tərəfdə heç kəsə sırımaq istəmədən şeirə
gətirilən genişlik, onu öz kölgəsi üstündən uçmağa
qanaqlandıran üsyan. Bu ―ikimərtəbəlik‖ Cavidin demək
olar ki, bütün yaradıcılığını qapsayır, hadisəyə, təsvirə
münasibətində üzə çıxır. Həyat hadisələrinin prozaik
işarələrlə mənalandırılması, cəmiyyətə və dünyaya kəskin
münasibət, hadisəçilik, süjetlilik, kəskin pafos – Cavidin
dramaturgiyasına gəlməzdən öncə şeirlərində sərgilənir.
Onlar istər qrafik, istər struktur, istərsə də obrazlar sistemi
baxımından modernist forma axtarışları ilə diqqəti çəkir.
Bu, həm zamanın ardınca gətirdiyi dalğanın təzahürü
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olaraq, həm də Cavidin təhsil aldığı, – İstanbul ədəbi
mühitinin təsiri altında meydana çıxmışdı. Şairin
tədqiqatçısı Azər Turan ―Cavidnamə‖ kitabında yazır:
―...Cavid İstanbulda ədəbiyyat tarixinin iki mərhələsi ilə bu
və ya digər dərəcədə uğraşıb. Sərvətfünunçu – yenilikçi
ədəbiyyat, milliyyətçi ədəbiyyat və ümmətçi ədəbiyyatla‖
[238,37].
Bu dövrdə Dünya faktı ədəbi-fəlsəfi fikirdə çevriliş
yaradan yazıçıların mətn içində qoyduqları sirrin
dərinlərinə enib ordan milli ədəbiyyatın üst qatlarına
çıxırdı. Əslində, bu heç üst qat da deyildi ki?! Nə qədər
dərin olmasını yəqin ki, sənətkarı sürgünə göndərən rejim
ilk olaraq daha yaxından hiss eləmişdi. Bu günün
kontekstindən isə Cavid yaradıcılığı sonsuzluğa qədər açıla
bilir və ardından bütöv bir tarix sırasını, dünya insanının
faciəsinin səbəblərini çözməyə stimul verən nəsnələr
buraxır. Cavid əsərlərində insan daha sərt və qatı
konfliktlər sisteminə adlayır. Ona görə bu əsərlərdəki
insanlardan yalnız milli düşüncə, ədəbiyyat faktı kimi
danışmaq çətin, bəsit yanaşma şəklində görünür. Bu
qəhrəmanlar mənəvi-sosioloji-fəlsəfi-psixoloji yaşam halı
ilə daha çox XIX əsr hadisələrinin yetirdiyi insanlar kimi
―yüklənmiş‖ görünürlər. Yüngül mövzular, bəsit ictimaimədəni təsisatlarla silahlanmış sovet düşüncəsi isə görünür
belə bir ―yükü‖ çəkməyə özündə güc (oxu: cəsarət) hiss
eləmirdi. Çünki Cavid obrazlarının düşüncə sistemini elə
paradiqmalar müəyyənləşdirirdi ki, onları sovet dövrünün
elmi-nəzəri yanaşmaları, estetik mündəricəsi ilə, qapalı
kulturoloji strusktur sistemlərlə araşdırmaq mümkün
deyildi. Yalnız 60-cı illərdən başlayaraq mətn oxunuşu və
bununla bağlı funksionallıq qazanan nəzəri postulatlar
ədəbiyyatşünaslıqda ədəbi fakta, ədəbi prosesə yanaşmada
dominanta çevrildikcə, müasir dünyanın qavrama və
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dərketmə prosesini idarə etməyə başlayan universal baxış
sistemləri düşüncə strukturumuza daxil olduqca bu yöndə
konseptual tədqiqatlar aparmaq mümkün oldu.
Cavidin poemaları başlanğıcını türk dastanlarından,
türk ortaqlığından götürərək sanki bir mesaj səciyyəsi
daşıyırdı. Xalqın genetik bağlılığı olan bir toplumu var,
qəhrəmanı, yaratdığı tarixi səhifələri var. Cavid öz
dramlarında bu birliyi realizə etməyə, tarixi öz varlığında
mətnlərə gətirməyə başladı. Bu ilk növbədə, yaradıcı
insanda fərdi özünüdərk amilinin güclənməsi, dünyanı və
insanı görmə bucağının dəyişməsi və yeni dəyərlər sistemi
kontekstində düşüncə axtarışı ilə əlaqədar idi. Böyük
gələcək Cavidin nə qədər haqlı olduğunu sübut etdi. Cavid
Azərbaycan dramaturgiyasına türk düşüncəsinin, ondakı
epos təfəkkürün imkanlarını, potensialını gətirdi. Həmçinin
onun yenilikçi meyllərində əsrin ideya qaynaqlarını tapa,
əsaslandıra bildi. Şairin yaradıcılığını qapsayan çöküş
fəlsəfəsi
davamını
əsrin
sonlarında
xələflərinin
dünyaduyumunda tapdı. Cavid şeirinin fəlsəfi siqləti
bundadır, çözümsüz kədəri obraz səviyyəsinə qaldıran,
diqqəti və düşüncəni toplumdan fərdə yönəltməyi ehtiva
edən cəsarətində və bir qədər də ... çaşqınlığındadır.
―Təməddünün sonu vəhşətmidir, nəmidir, əcəba?‖ – bu sual
əsr vaqeələri qarşısında Cavid zəkasının heyrət nidası kimi
necə ərsəyə gəlmişdisə, dünyanın çağımızadək düşündüyü
başlıca məsələ olaraq qalır. Bəşəriliyə yol necə başlayır
ki?!
O yola yenidən varmağa milli ədəbiyyatımız bir də
30-40 illik fasilədən sonrada müvəffəq oldu. Çünki XX əsr
daxilində sovet ədəbiyyatına ayrıca bir epoxa statusunda
yanaşıldığından həmin ədəbiyyatın sənətə münasibətdə
meyar etdiyi prinsiplər daha mühafizəkar olmuş, bu
ədəbiyyatın ehtiva elədiyi milli düşüncə qatı o qədər də boy
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göstərməmişdir. Düzdür, 1960-ci illərdə tam yeni
keyfiyyətdə, məzmun və xarakterdə yetişən ədəbiyyat oldu
ki, onun irəli sürdüyü bədii-estetik meyarlar bu gün də əsl
sənət hadisəsi kimi orijinallığını və seçilənliyini qoruyub
saxlayır. Sovet dövrü epoxası daxilində 60-cı illər
ədəbiyyatının əlahiddə əhəmiyyət kəsb etməsi ilk növbədə,
sənətin pafosdan real həqiqətə, sırf bədii-estetik meyarlara
dönüşü, ümumbəşəri dəyərlərə doğru meyllənməsi ilə
şərtlənir. Bu mənada Elçin haqlı yazır ki, Azərbaycan
ədəbiyyatında "60-cı illər ədəbiyyatı" anlayışı, əslində, zaman göstəricisi yox, keyfiyyətlə bağlı bir hadisədir, …
estetik bir kateqoriyadır‖ [50].
Ümumiyyətlə,
istənilən
sənət
nümunəsinin
təqdimində onun hansı zamanda yaranması yox, ehtiva
etdiyi bədii-estetik məziyyət, yüksək sənət keyfiyyəti durur.
Zaman burada şərti, nisbi anlayışdır. Məsələn, "dönüş
mərhələsi" kimi səciyyələndirdiyimiz 60-cı illərdə elə
əsərlər yaranmışdır ki, bədii-estetik göstəricilərinə görə 3050-ci illər ədəbiyyatından fərqlənmirlər. Yaxud sosialist
epoxasının "klassik dövrü" sayılan mərhələdə "güclü
mərkəzəqaçma meylləri müəyyən mərkəzdənqaçma
cəhdləri də doğurmuş" (A.Hüseynov), sovet dövrünün
stereotip normaları ilə bir araya sığmayan tendensiyalar
özünü göstərmişdir. Dünya cərəyanlarına meylin gəlişməyə
başladığı 60-80-ci illərdən etibarən R.Rza, Ə.Salahzadə,
İ.İsmayılzadə, Ə.Kərim şeirlərindəki yeni nəfəs, yeni üslub
və ifadə tərzi, predmeti mənalandırma rakursu ardınca,
V.Səmədoğlu, V.B.Odər, R.Rövşən poeziyasının dekadans
- çöküş ritminə köklənməli olduq. Estetik siqlət, poetik
miqyas baxımından bu şairlərin mətnləri öz mərhələ
xüsusiyyətlərini yarada bildilər. Milli müstəqilliyi
qazandığımız 1990-cı illərdən başlayaraq isə poeziya tam
fərqli biçimdə meydana çıxmağa başladı. ―...müstəqillik
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dövründə yaranan ədəbiyyat mahiyyətcə yeni bir
ədəbiyyatdır və onu yaradanların dünya duyumunda
əvvəlkilərdən müəyyən estetik fərqləri var. Bu fərq tamam
ayrı bir zamanda formalaşan insanın düşüncə və
duyğularıdır‖ [140,38].
1990-cı illərin müstəqillik dalğasını Azərbaycan
ədəbiyyatı milli insan ağrısı ilə bahəm, həm də zəngin
bədii-estetik təcrübə ilə qarşıladı. Bu iştirak bir qism
yazarların ənənəvi-realistik, lirik-romantik üslubda
yazdıqlarını dəyər qismində prosesə qatmağı, bir qisminin
isə zamanla uzlaşmağa can ataraq dünya təfəkkür modelləri
axtarışı təriqi ilə bədii güclərini, nəfəslərini yeni ritmə
kökləməsilə əyaniləşirdi. Ələlxüsus, 1970-80-ci illərin
senzurasında boğulan, ictimai-siyasi məcrada bəslənən
dekadans ovqat nəfəs genişliyi əldə edərək ruhun
nəhayətsizlik sevdasını, insanın iç dünyasının çöküşünü
ifadə eləmək üçün yeni fəaliyyət sferasına daxil oldu. Yəni,
1960-cı illərdə tendensiya şəklində ədəbiyyata gələn
insanın lirik-psixoloji durumu, adi yaşam duyguları 197080-ci illərdə absurd situasiyalar, son problematikası, insan
təkliyi, tənhalığı kimi yeni modifikasiyalar içrə təhlilə
gəlirdisə, 1990-cı illərdən başlayaraq, baş verən məlum
ictimai, sosial-siyasi, mənəvi-psixoloji problemlərlə
əlaqədar olaraq bu məqam daha kəskin, fəlsəfi rəng aldı,
ədəbiyyatımızda çöküş fəlsəfəsinin, dekadans ovqatının
intişarına zəmin yarandı. Baxmayaraq ki, Ümummilli
liderimiz Heydər Əliyevin ikinci dəfə hakimiyyətə dönüşü
ilə ölkədə stabillik hakim olmuş, xaotik durum aradan
qalxmış, ədəbiyyatın inkişafına, dinamikasına doğru
müəyyən, real addımlar atılmışdır. Bununla belə, həmin
dövrdə bütün janrlarda meydana çıxan əsərlərdə daha çox
pessimist əhval-ruhiyyə hökm sürürdü. Bu, bir tərəfdən
üzləşdiyimiz Qarabağ probleminin fəci nəticələri ilə bağlı
Elnarə Akimova

“ÇağdaĢ poeziya və ədəbi təmayüllər‖

18

www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. 2018

idisə, digər tərəfdən qlobal miqyasda insan faktorunun
deqradasiyaya uğrama amili ilə əlaqələnirdi.
Qeyd olunan ikinci amil həyata, gerçəkliyə tam yeni
rakursdan yanaşma cəhdləri, fikri yeni forma və üslublarda
ifadə etmək zərurəti meydana çıxardı. Belə ki, ötən əsrin
əvvəllərindən başlayaraq meydana çıxmış modernist
cərəyanlara əsrin sonunda yenidən qayıdıldı, simvolizm,
sürrealizm, ekzistensializm, postmodernizm və s. "izm"lər
ədəbiyyatımıza tətbiq edildi. Bütün sahələrdə - poeziya,
proza və dramaturgiyada hakim olan bu çalarlar - xəfif
istehza, kəskin pafos, hissin, duyğunun psixoloji ladda
gərginliyi, müasir lirik xarakterin faciə ilə sonuclanan həyat
tərzi, ilahi və mənəvi həqiqətləri axtarış, sosial təzyiqlərdən
mənəvi dərdlərə düçar olan insanın ruhi sarsıntıları və s.
ədəbiyyatın başlıca keyfiyyət və mahiyyət göstəriciləri kimi
mənalana bilər. Burada zaman daha çox ―indi‖ şəklində
təzahür edir, yazarların içindən keç(ir)dikləri zamanın
üzləşdirdiyi fəci və dramatik situasiyalar, yaşatdığı sosialsiyasi probiemlərin mənəvi-psixoloji aləmdə yaratdığı
təbəddülatlar onlara yeni dəyər, yeni oriyentir axtaran
varlığın sabaha, çağdaşlığa çıxışı, yeniləşən dünya və
―mən‖ obrazının yaradıcı təfəkkürdə fərqli inikası üçün
lazım olur. Deformasiyaya uğramış, ənənəvi məzmununu
itirmiş yaddaş lövhələrinə yeni dil və boya qatma cəhdləri
yeni dövr ədəbiyyatının keyfiyyət göstəricisini təşkil edir.
Yeni zamanın, müstəqillik dalğasının özü ilə gətirdiyi,
habelə vurub dağıtdığı nə varsa son iyirmi ilin ədəbi
nümunələrinin predmeti olmaqdan yan keçmir. Yeni
Azərbaycanın dəyişən portreti bütün çılpaqlığı ilə burada
sərgilənir. Cəmiyyətə və dünyaya kəskin münasibət, həyat
hadisələrinin aqressiv formada mənalandırılması, epizmə
meyl, sərt dramatizm, hadisəçilik, süjetlilik, ironiya v.s.
sadalanan bu keyfiyyətlərdən yan ötmür.
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Son iyirmi ilin ədəbiyyatına nəzər saldıqda toxunulan
mövzuların həyat sferalarının təzahürünü, nişanəsini
daşıdığı məlum olur. Əslində, bu bəlkə də banal fikirdi,
onsuz da ədəbiyyata yenicə qədəm qoymuş yazar da,
peşəkar yazıçı da həyatı(nı) bədiyyata gətirir, onu xəyal,
təxəyyül gücünə bədiiləşdirməyə çalışır. Bu mənada, ədəbi
qəhrəmanlar istər sosial, istərsə psixoloji, yaxud mənəviəxlaqi planda olsa belə hamımızın üzləşdiyi insan-cəmiyyət
münasibətlərini qabardırlar. Burada özəllik və fərq həmin
həyat materialını necə demək, necə yazmaq və
aktuallandırmaq məqamında üzə çıxır. Məsələn, şeirdə
hakim olan nəsrləşmə, nəsrdəki şeirləşmə - bu sahələrin
arasında çulğalaşma, yaxud differensiallaşma çağdaş dünya
ədəbi-tarixi prosesinin prioritet xüsusiyyətlərindən biri kimi
son iki onillikdə Azərbaycan ədəbiyyatının da dominant
göstəricisinə çevrildi. Ağlın, rasional düşüncənin, naturalist
yanaşmanın emisionallığı üstələməsi çaları hələ də
funksionaldır. Bu gün çağdaş poeziyada bu iki hissin
parametrlərini ayırd etmək və şeirlərə onlardan mütləq
birinin estetik imperativləri əsasında yanaşmaq olmur.
Daha doğrusu, ağıl və emossionallıq, lirika və
intellektuallıq arasındakı təzad, fərq aradan çıxmaqdadır.
İllərdir ki, milli şeirimizin canına hopmuş pafos, patetika
daha sürətlə düşünər, intellektual məcraya yönəlir.
Poeziyada feminizm duyğuları, epotaj çalarlar güclənir.
Nəsrimizdə estetik bitkinlik cəhətdən müəyyən
çatışmazlıqlar olsa da ideya-fəlsəfi planda köklü mövzuları
təsvirə çəkməyi təqib qılındı. Tarixə, o cümlədən mifoloji
düşüncəyə qayıdan bədii mətnlər vasitəsilə milli nəsr
keçmişlə onun öz dilində danışmağı tərcih elədi. Sirrə qarşı
sirr qoymaqla bir növ, oyun içində oyun apardı, gizli
qatlara aludə olub oxucu düşüncəsi üçün mücərrəd iz
qoymağa çalışdı.
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Dram əsərlərinin ideya-məzmun xüsusiyyətlərini isə
cəmiyyətdə gedən ictimai-siyasi proseslər təşkil edir.
Dramlardakı hətta komik situasiyalar belə XX əsrin son
rübünün məlum olaylarının bədii tərcümanı kimi önə çıxır.
Bu əsərlərdə bədii şərtiliyin, simvolların, eləcə də absurd
cərəyanın əlamətləri güclənsə də, yaxud qəhrəmanların iç
həqiqətləri psixoanalizlə yüklənsə də gerçək yaşamdan
ayrılmırlar.
Əlbəttə, bunlar iyirmi ilin bədii mətnlərini
səciyyələndirən
təmayüllərin
ilkin
ümumiləşdirici
əlamətidir. Ədəbi panoram daha çeşidli və genişdi.
1990-cı illər isə daha çox onunla səciyyəvi oldu ki,
azad, müstəqil bir ölkənin ədəbiyyatı kimi ərsəyə gəldi,
azadlıq, istiqlal arzularından nəşət tapdı. Burada əlbəttə,
duyğu və düşüncədən daha artıq zamanın özünün
büllurlaşan obrazının poeziyada görünməsi idi. Olduğu
kimi, sərt həyat həqiqətləri ilə, həyatdan alınma obrazlar və
onların kədərinin motivlənməsi ilə. Bomj, fahişə, polis,
həbsxana və s. məfhumlar natural əyaniliklə poetik
təcəssümün predmetinə çevrilirdilər. Bu təcəssümə meyl
yalnız ona görə baş tutmur ki, müstəqillik dövrü buna rəvac
verir, azad ölkənin azad şairləri ədəbiyyatın küncündəbucağında qalmış obrazları diriltməyə çalışırlar. Yox, bu
həm də zamanın onların qabaqlarına yuvarladığı gerçəklər
sırasının sözdə vücud kəsb etməsi idi.
Üst qatda hakim olan etiraz, modernist şeirləri qəbul
etməmək mövqelərinə rəgmən alt qatda bu cərəyanların
varlığı özünə daha hamar yol açır. Var olmayan bir nəsnə
haqda necə bəhs etmək, dartışmaq, fikir mübadiləsi
aparmaq olar?! Ortada olan mətnlər daha çox bu mövqeni
israr edir.
Bəhs edilən modernist cərəyanların şeirdə ifadəsi
mətnlər üstə əyaniləşdi, reallaşdımı, yoxsa yalnız
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monifestasiya kontekstində danışmağa rəvac verdi?!
Ədəbiyyatşünas T.Əlişanoğlu yazılarının birində belə bir
sual qoyur: ―Bugünün poeziyasında hansı təcrübə daha
artıqdır – poetik irs, onun yeni modifikasiyada təqdimi,
yoxsa biləvasitə yeni şeir gəzişmələri, müstəqillik illərinin
estetik mündəricəsi?‖ [21,16]. Zənnimcə, müəllifin təqdim
edilən bölgüsü bu sualı yetərincə aydın cavablandırır.
Birbaşa deyim tərzinə köklənən ənənəvi şeir, təcrübə
xarakteri daşıyan eksperimentçi şeir, eləcə də modernist və
avanqard şeirlər yaşarılığında bu gün də israr edir. Sadəcə
özünü təsdiq etmə, yaxud tükətmə faktoru ilə. Məsələn, bu
gün modernist deyə təsnif olunan şeir 1960-80-ci illərin
poetik məkanında eksperiment səciyyəsi ilə seçilirdilər.
Zamanı gəldi, özünü təsqid etdi, R.Rzanın poeziyada
sərbəst gəzişmələri sərbəst şeiri stimullaşdıran zəminə
çevrildi, V.Səmədoğlunun psixoloji yaşamları bütöv bir
tendensiyaya yol açdı. Bu gün həmin poeziyadan
ənənəvimi deyə bəhs edək, yoxsa modernist şeir deyəmi?!
Təbii ki, hər dövrün öz yeniliklər sırası var. Müstəqillik
dönəminin yeniliyi Avropa modernist cərəyanlarının
poeziyaya axını, tətbiqi (proses başlıca olaraq bu şəkildə
gedirdi), təbliği formasında gəlirdi. Önəmli olan nə idi
bilirsinizmi?! ―Mənim üçün həqiqi poeziya intellektual
düşüncəni milli dillə ifadə edən poeziyadı‖ – yazırdı
Bayram Əvəzoğlu [88,180]. Bax, bütün bu yenilik
cəhdlərinin, modernizə axtarışlarının nəhayətində çox az
mətnlər həmin zirvə məqamına yüksələ bilirdilər. Ona görə
müstəqillik dövrünün poeziyasındakı yeniliklərdən bəhs
etmək etiraz doğurur: Avropa cərəyanlarının milli şeirimizə
süni şəkildə tətbiqinin civarında yeni poeziya yarandımı
ki?! Zənnimcə, yarandı. Bütün uğursuz cəhdlərə, qərb
cərəyanlarına ifrat meyllərinə baxmayaraq, müstəqillik
dönəminin poeziyası öz keçmişi, kələnəkləri, zəmin aldığı
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fəlsəfi-psixoloji notlara qədər yeni xarakterli poeziya idi.
Ən azı bu poeziyadakı obrazın yaşamları, keçib gəldiyi
gerçəklər, fəci yaşantılar sırası, içinin təbəddülatları,
əzabları başqa idi və o, poeziyaya yeni bir dünyanın İnsanı
kimi qədəm qoyurdu. Ədəbiyyat isə bütün hallarda yeni
İnsanla təzələnir. 90-cı illər poeziyasında lirik ovqatın
özündən əvvəlki poeziya ilə ruhsal-mənəvi yaxınlığı vardı,
fəqət onun təkliyini, tənhalığını stimullaşdıran amillər fərli
idi. Yəni, yollar eyni ola bilər təbii, fəqət yolçuluqlar ayrı
idi.
Milli müstəqillik illərinin şeirinin digərlərindən fərqi
nədə oldu? Bu poeziyada daha çox dekadans çalarlar
gücləndi, çöküş fəlsəfəsi dərinləşdi. Həyata, dünyaya,
insana münasibətdə poeziyanın mövqeyi daha kəskin, daha
tünd boyalarla təsvirə gəlməyə başladı. Bu kəskinlik,
ekspressiv boyalar ayrı-ayrı vaxtlarda, xüsusən 60-80-ci
illərdə əməl cizgisi kəsb eləsə də, 90-cı illərin şeirində
həmin münasibətin özü belə modifikasiyaya məruz qaldı.
Burada həyatın, cəmiyyətin böhranından daha çox həyata,
cəmiyyətə münasibətin özündə gedən böhrandan danışmaq
bəlkə daha caizdir. Keçid dövrünün şeiri böyük bir
imperiyanın çökümündən sonra gerçəkləşən mədənimənəvi deqradasiyanın nəticəsi kimi pərvəriş tapırdı.
Mədəniyyət və ənənəvi dəyərlər gözdən salınır, neçə
onilliyin ədəbiyyatı nihilist yanaşmaların güdazina verilir,
profanlaşma artır, elmin sorroqatla əvəzlənməsi prosesi
başlanırdı. Eynən A. Kamyunun ―Enmə‖ əsərində ―Məhşər
gününü gözləməyin. O, hər gün baş verir‖ [297,48], fikrində ifadə edildiyi kimi... Bu, bütün dünyada baş verən
tənəzzülün nəticəsi olaraq pərvəriş tapırdı. Həm də yalnız
90-cı illərə yox, daha öncənin ədəbi-mədəni şüuruna aid
amil olaraq. Avropa təfəkkürü demək olar ki, XX əsrdə
daha çox bu mövzu üzərində düşüncələrə varmış,
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bəşəriyyətin düşdüyü acınacaqlı durum, onun xilası
yönündə eyni nöqtədə təmərküzləşmişlər. ―Əgər XX əsrin
əvvəllərində
O.Şpenqler
Avropa
mədəniyyətinin
qürubundan danışırdısa, əsrin sonlarında Fukiyama artıq
tarixin sonunun çatdığını əsaslandırırdı‖ [85,7-8]. Bu
dövrün böyük dühalarının əsərlərində həyəcan təbilini
duymamaq olmur. Orteqa-i-Qassetin ―Kütlələrin üsyanı‖,
―İncəsənətin dehumanizasiyası‖, Konrad Lorentsin
―Aqressiya‖ (1963), Alber Kamyunun ―Enmə‖, Con
Steynbek, Jan Pol Sartrın, Ceyms Coysun, Cerom
Selincerin, Con Apdaykın, Con Bartın romanlarında,
Semuel Bekketin pyeslərində mənəvi tənəzzülün səbəbləri
açıqlanır və ondan qaçınmağın yolları göstərilirdi. Oskar
Uayldın ―Dorian Qreyin portreti‖, Ceyms Coysun ―Uliss‖
(1922), Jan Pol Sartrın ekzistensialist əsərlərində, Cerom
Selincerin ―Çovdarlıqda uçurumdan qoruyan‖ (1951)
romanında bəşəriyyətin xilası, dünya nizamına çağırış ruhu
güclü idi. A.Kamyu bu təmayülü belə xarakterizə edirdi:
―İndi hər şey dəyişib: sənətkardan tutmuş monaxacan hamı
dünyanı qorumaq işinə səfərbər olunub‖ [297,173]. XX
əsrin sonu bəşəriyyətə bu kimi cahanşümul axtarışlar,
planetar düşüncələr yönündə qədəm qoyurdu. Bu mənada,
Azərbaycan insanının əsrin sonlarında yaşamalı olduğu
müəyyən fəci proseslər olmasaydı belə bağımsızlığını
yaradan, postsovet məkanı kimi özgürlüyünü yaşayan xalq
olaraq həm keçid dövrünün, həm də dünya səviyyəsində
mövcud xaotik mərhələnin yükünü də, ağrısını da daşımağa
məcbur olacaqdı. Milli müstəqillik illərində Azərbaycan
poeziyasında yaranmış ədəbi təmayüllər də öz
motivasiyasını başlıca olaraq bu hadisədən aldı və bütün
səciyyələrində bu hadisələrin təsirini, təzahürünü ehtiva
etmiş oldu.
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I FƏSĠL
AZƏRBAYCAN POEZĠYASINDA ƏDƏBĠ
TƏMAYÜLLƏRĠN ĠNKĠġAF MƏRHƏLƏLƏRĠ

Ə

dəbiyyat həmişə zamanın güzgüsü olub. Hər
hansı dövrdə gedən proseslər, baş verən
olaylar yazıçı, şair qələmində öz əksinin tapıb
nəsillərə ötürülüb. Bu mənada, istənilən hadisənin
təfərrüatına varılmasında o bir tarixçi qədər əhəmiyyətli rol
oynayır. Yəni ədəbiyyat və tarix yeganə sahələrdir ki,
onların büllurlaşan guşə daşında zamanın obrazı görünə
bilir. Ədəbiyyatda bu missiyanın layiqli daşıyıcısı olmaq
prioritetini digər sahələrə nisbətən poeziya daha çox
nümayiş etdirir. Operativliyinə və baş verən proseslərə ilkin
reaksiya göstərdiyinə görə. Bu mənada, hər hansı dövrdəki
yenilik axtarışlarını bilmək ilk növbədə, həmin dövrün
poeziyasını tədqiqdən başlayır. Səbəb bu ki, zaman necə
dəyişir və mən necə dəyişirəm sualına ilkin cavabı poeziya
verir. Digər tərəfdən, ―mənəvi tərəqqidə ədəbi hərəkəti və
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diriliyi təmin edən strategiyanı həmişə poeziya və fəlsəfə
hazırlayıb‖ [143,193].
Milli müstəqilliyimizin bərpası ilə yetmiş illik bir
dövrün xarakter və çalarları, ziddiyyət və təzadları,
tendensiya və meylləri tarixə qovuşdu. Bütöv bir epoxanın
süqutu cəmiyyətin bütün sferalarında kəskin dönüş, ciddi
təbəddülatlar yaratdı. Miqyaslı yeniləşmə prosesinin əsası
qoyuldu ki, milli ruhda və statusda özünüifa imkanları açan
mərhələnin tələb və vəzifələri lazımi səviyyədə öz təsdiq və
təsbitini tapa bilsin. Ədəbiyyatın yenidən öz stixiyasına
dönüşü, gerçəklərlə, cəmiyyətlə, sənətlə qabaq-qənşər
dayanması ona mövqeyini təyin etməsi, estetik sistem kimi
fəaliyyət göstərməsi üçün yeni səhifə açdı. Bu mənada,
1990-cı illər ədəbiyyatımız üçün yalnız yeni tarixi
mərhələnin başlanğıcı deyil, həmçinin nəzəri-estetik
keyfiyyət dəyişmələrinin zəminini təşkil edən, bədii
düşüncə sferasında - bədii fakta və prosesə yanaşmada,
tarixi-ədəbi
fikrimizin
müxtəlif
dövrlərinə
və
şəxsiyyətlərinə münasibətdə obyektiv rəy formalaşdırmağa
çalışan zaman vahidi kimi səciyyəvidir.
Bu gün çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatındakı ümumi
inkişaf tendensiyalarından, axtarış və düşüncə özəlliyindən
bəhs etmək ilk öncə, 1990-cı illərə yeni baxışın
mütləqliyini zəruri edir. Çünki biz özümüzü üçüncü
minilliyin proloqunda hiss etsək də, əslində bir mərhələ
kimi 1990-cı illərdən tam ayrılmamışıq. Hələ 1990-cı
illərdə qaldırılan bir çox məsələlərin rakursunun
tapılmasına yeni minillikdə də cəhdlər edilməsi və bu
zaman müəlliflərin geridə qoyduqları dövrün öz ritminə
əsaslanmaları 1990-cı illərə ötüb getmiş gedişat, yaxud
―boşluq mərhələsi‖ kimi yanaşmaq cəhdlərini heçə endirib
onun məhz, yeni dövrlə bütöv, mükəmməl və mütəşəkkil
görünən panoramını yaratmağı zəruri edir. Müstəqillik kimi
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tarixi nailiyyətimiz və bir-birinin ardınca baş verən gərgin,
kataklik proseslər – üzləşdiyimiz Qarabağ problemi, 20
Yanvar faciəsi, törədilən Xocalı soyqırımı, bir-birini
əvəzləyən torpaq itkilərimiz və s. və i... 90-cı illəri ilkin
olaraq səciyyələndirən bu amillərdir. Elə bu gün ədəbi
prosesin diriliyini və dinamikasını təmin edən strategiyanı
hazırlayan da sıraladığımız bu faktlardır. O mövzuları ki,
ədəbiyyat gecikmiş də olsa yazıya alır və gecikmədən
prosesə ötürür, onları 90-cı illərin məlum hadisələri
şərtləndirir. O prizmadan ki, hazırda ədəbiyyata yanaşırıq
və ədəbi məhsula qiymət veririk, ilk növbədə müstəqil
mövqe nümayiş etdirib milli dəyər arayırıq, ondan bu
günümüz üçün faydalı olan pozitiv müdaxilə tələb edirik.
Deməli, keçmiş ―təcrübələr məxəzi‖ (Şarl Bodler) kimi
önəmlidir və ―dəyişən xronotop daxilində gələcəyə yönəli
qərarlar verməyə yönəlmiş sistem vahididir‖ [289,205].
90-cı illər elə bir mərhələdir ki, XX əsr daxilində öz
əlahiddəliyi ilə xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Keçid dövrü
kimi xarakterizə olunan bu mərhələnin bir-biri ilə ziddiyyət
təşkil edən ikili səciyyəsi – onun həm qopub ayrıldığı sovet
dövrünün rudimentlərini özündə daşıması, həm də bu
qalıqlarla mübarizə apararaq yeni biçimdə özünü ifadə
etməyə çalışması kimi əlamətlər onilliyin əsas göstəricisini
təşkil edir. Bu dövr həm də qlobal proseslərin milli
ədəbiyyatımıza yansıdığı zaman vahidi kimi səciyyəvidir.
Məlumdur ki, yaradılan hər hansı əsər müəllifinin
zəkasının, dünyaduyumunun, istedadının təzahürü kimi
meydana çıxsa da, başlıca olaraq zaman və dünya
proseslərinin onda yaratdığı hisslərdən törəyir, başqa sözlə
desək, dünyanın durumu, halı bədii yaradıcılığa transfer
olunur. 1980-ci illərin prosesləri göstərdi ki, əslində
dünyada, cəmiyyətdə baş verən hadisələrin, qarışıqlıqların
sənətə, yaradıcılıq prosesinə daha çox təsiri vardır. Çünki
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məhz bu illərdən başlayaraq poeziyanın ritmi tamam başqa
mövzulara kökləndi. Bir tərəfdən böyük bir imperiyanın
çöküşü, onunla bağlı ümidlərin puç olması, bütün postsovet
ölkələrinin azadlığa can ataraq imperiya əsarətindən
qurtulma çabaları, Azərbaycanın milli müstəqilliyini əldə
etməsi, digər tərəfdən üzləşdiyimiz Qarabağ problemi, 20
Yanvarda rus ordusunun törətdiyi qanlı qırğın,
torpaqlarımızın ard-arda itirilməsi, Xocalı soyqırımı....
hadisələr elə sürətlə cərəyan etdi ki, Azərbaycan insanı
üçün baş verənləri dərk etmək onu müşahidə etmək,
yaşama qədər çətin idi. Digər tərəfdən, beynəlxalq səciyyəli
proseslər baş verirdi ki, insan çaşğınlığa düşür, özünü
mənəvi deqradasiyanın pik həddində sanırdı. Bəşəriyyəti
taleyi təhlükədə idi. Ona görə XX əsrin sonlarında
Azərbaycanda baş verən proseslərə – xaos və kataklik
olaylara, müharibə və savaşlara, siyasi çəkişmələr və
oyunlara, terror hadisələri və qətliamlara yalnız lokal bir
cəmiyyətin problemi kimi yanaşılmır, bu böhran həddi
dünya səviyyəsində gedən xaos dalğasının təzahürü olaraq
qavranılırdı. Dünyanın bir tərəfində milli-etnik münasibət
gərginləşir (1989-cu ildə Fərqanədə ahısqa türklərinə qarşı
törədilən cinayətlər və onların küll halında köçürülməsi,
1990-cı ilin iyun ayında Qırğızıstanda qırğız-özbək
qarşıdurmasının yaranması, Krımda Krım tatarları ilə ruslar
arasındakı qarşıdurmalar, Moldovada Dnestryanı Moldova
Respublikası məsələsinin ortaya atılması), digərində ərazi
iddiaları baş qaldırır (80-ci illərin sonlarında Ermənistanın
Dağlıq Qarabağ və Naxçıvanla bağlı ərazi iddiaları
qaldırması), başqa bir tərəfdə milli azadlıq (Cənubi Osetiya
və Abxaziya arasında, Şimali Osetiyada, Çeçenistanda…
azadlıq və torpaq uğrunda gedən mübarizə), demokratiya
uğrunda mübarizə (18 mart 1990-cı ildə kapitalist rejiminin
hökm sürdüyü AFR ilə kommunist ADR-in birləşməsi, 21
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noyabr 1991-i ildə Makedoniyanın Yuqoslaviyanın
tərkibindən çıxmağa müvəffəq olması, eləcə də 1988-89-cu
illərdə
Polşada,
Çexoslovakiyada,
Macarıstanda
demokratiya tələbləri ilə keçirilən mitinqlər, tətillər)
kəskinləşirdi [daha ətraflı bax:37]. Azərbaycan insanı üçün
lokal olaraq yaşadığı hadisələrin miqyası da hüdudsuz,
yetərincə miqyaslı idi: 80-ci illərin sonlarında baş verən
Sumqayıt hadisələri, Qarabağda kəskinləşən münasibətlər –
jurnalist Salatın Əsgərovanın, Ç.Mustafayevin qətlə
yetirilməsi, 90-cı ilin 20 Yanvarında törədilən qırğın, 1992ci ilin fevralında baş verən Xocalı soyqırımı, həmin ilin
noyabrındakı vertalyot qəzası. Milli müstəqilliyini elan
etmiş Azərbaycan Respublikası eyni zamanda yalnız
Qarabağ probleminin məngənəsində var-gəl etmir, ölkə
miqyasında qabaran başqa olayları dəf etməyə çalışırdı:
1993-cü ilə qədər aparılan hakimiyyət çəkişmələri, siyasət
oyunları, ölkədə yaranan hərc-mərclik, milli-siyasi
qarşıdurmadan törənən Gəncə hadisələri, hadisələrin
vətəndaş müharibəsi səviyyəsinə çatması obyektiv
mənzərəni təfərrüatı ilə anlamağa kifayət edir. 1993-cü ildə
Ümummilli lider Heydər Əliyevin ikinci dəfə Azərbaycana
rəhbərliyə qayıdışından sonra ölkədə siyasi qarşıdurma
aradan qalxdı, Azərbaycan-Ermənistan arasında atəşkəs
rejimi elan olundu, bütün sahələrdə sabitlik hökm sürməyə
başladı.
Tədqiqatçı Nərgiz Cabbarlı düzgün qənaətə gəlir ki,
1993-cü ilə qədər poeziyada hakim olan ovqatla 93-cü ildən
sonrakı ovqat arasında kəskin fərq var. (bax:37). Bu ovqat
dəyişimi poeziyanın müraciət etdiyi mövzularda yox,
onlara münasibətdə təzahür etmişdir. 90-cı illərin ortalarına
qədər poeziya daha çox çılğın, əsəbi notlar üzərində gəzişir,
pafos, çağırış, üsyan ruhu daha öndə qərarlaşırdı. 90-cı
illərin ortalarından başlayaraq poeziyaya daha təmkinli şair
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ədası, loyal yanaşması güclənir. Bu, getdikcə səngiyən
müharibə alovunun, aradan qalxan siyasi hərc-mərcliyin
nəticəsi idi ki, bədii fikirdə də proseslərə daha üst baxışı
şərtləndirmişdi. Əlbəttə, bəzi şairlərin yaradıcılığında
(məsələn,
B.Vahabzadə,
Z.Yaqub,
M.Yaqub,
S.Rüstəmxanlı) patriotik pafos, hisslərin çılğın ifadəsi,
çağırış, üsyan intonasiyası, etiraz hissi həmişə qabarıqlığı
ilə seçildi. Buna baxmayaraq, milli şeirimiz baş verənlərə
artıq ümidsiz yanaşmırdı. Maraqlıdır ki, bu dövr
poeziyasında şairin proseslərə yanaşması da qlobal səciyyə
daşıyır, şairlər hər hansı situasiyada artıq dünyada baş
verən anoloji olaylara üz tutur, onlardan mənəvi istinadın
ünvanı olaraq bəhs edirdi. Akademik İsa Həbibbəyli dövrün
mürəkkəb poeziya mənzərəsi ilə bağlı müşahidələrini dəqiq
və sərrast ifadə edir: ―Azərbaycan ədəbiyyatında ən çətin
məqamlarda belə bədii sözün qüdrəti Bəxtiyar Vahabzadə,
Məmməd Araz, Xəlil Rza, Sabir Rüstəmxanlı, Zəlimxan
Yaqub və başqaları kimi şairlərin timsalında öz gücü və
enerjisini, sənət səviyyəsini qoruyub saxlaya bilmişdir‖
[102,302]. Məsələn, bu dövrlərdə B.Vahabzadə, Qabil,
Z.Yaqub, M.Araz, A.Səməd, F.Sadıq, M.Yaqub,
R.Qusarçaylı Çeçen qəhrəmanlığını vəsf edir, onların
mübarizliyini milli insana örnək göstərir, Z.Yaqub ikiyə
bölünmüş ölkənin nicatı üçün Almaniyanın birləşməsini
yada salır, M.Yaqub ölkədə baş verənlərlə İraqda,
Abxaziyada törədilən olaylara BMT-nin münasibətini
(Z.Yaqub «BMT-nin baş katibinə», «BMT-nin qətnaməsi»,
M.Yaqubun «BMT» şeirləri və s) bədii sözün predmetinə
çevirirdi. Bu təbii ki, poeziyanın baş verənlərə qlobal
miqyasda nüfuzunun, münasibətinin nəticəsi idi.
1990-cı illərin ilk illərində poeziya həmin böhranı
yaşamış, buna baxmayaraq, cəmiyyətin keçirdiyi mənəvi
kataklizmlər fonunda şeirdə yalnız bir ovqatı - milli insan
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ağrısını, Qanlı Yanvar faciəsini, yurd sevgisi, torpaq itkisi,
şəhidlik acısını natural boyalarla təsvir eləməyə çalışmışdır.
―... bütün 90-cı illər ərzində Azərbaycan şeiri yeni estetik
platforma, mövqe irəli sürməyərək, təzə əsrə də qocaman
şeirin oyaq yaddaşı, üstəgəl 1990-nın ərəfəsi üçün
meydanda olan ədəbi gənclik manifestasiyaları üzərində
girməli olmuşdu‖ [67,66].
Bu günlərdən həmin çağlara baxanda çox şey bizə
vahiməli görünür. Əslində, bu təəssüratı doğuran zamanın
özünün obrazıdır. Həmin illərdə milli poeziyamızda bir
mövzunun daha aparıcı olduğu görünür: 20 Yanvar
faciəsinə münasibət və onun bizim tarixi taleyimizdə
daşıdığı missiya. Bu faciələrin içində 20 Yanvar ona görə
milli özünüdərkin faktı kimi yad edilir ki, bu tarixin özündə
yaddaşı oyatmağa yönəlik olan missiya dayanır. Çünki hər
bir xalqın tarixi taleyində elə günlər var ki, tökülən günlərə,
yaşatdığı acılara rəğmən onun hürriyyət əzmini, mənəvi
potensialını ehtiva etdiyindən qürur rəmzinə çevrilir.
Ölmədik, ölmədik, ey uca Allah,
Bu qanlı-qadalı günü də gördük,
Biz də sözümüzü ucadan dedik,
Biz də bu zamandan bir gün götürdük.
(Arif Abdullazadə)
Arif Abdullazadənin son misrasında vurğulanan ―zamandan bir gün götürmək‖ – bu, bizim üçün Tanrının
ayırdığı bir gecəlik sınaq məqamı idi. Yanvarın 19-dan 20nə keçən gecə - həmin gün vətən oğulları sanki öz xoşuna,
―gəl təcrübə eylə mən zəifi‖ nidası ilə ―qəmin hərifi‖
olmağa gəlmişdilər. ―İcz ilə dönmək ədudən səhlidir,
himmət dutub, / Ya şəhid olmaq gərək, ya intiqam almaq
gərək! [93,500]‖. Bu, şəhidliyi bədii-metaforik rəmzə
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çevirən Məhəmməd Füzulinin – orta əsr sufi şairinin
düşüncə mənalılığının fərqli epoxada, fəqət eyni ahəng və
çalarda xalqın milli-mənəvi həyatındakı xidmətinin davamı
idi. Yalnız din yolunda deyil, insanın mənəvi və cismani
köləliyə qarşı üsyanının, məslək və etiqad uğrunda
mübarizəsinin təməlində dururdu. Sonralar bu missiyanın
beşiyi başında XX əsrin I yarısının milli münəvvərlərinin Ə.Hüseynzadənin, Ə.Cavadın, türk ədəbiyyatında Nihal
Atsız, Mehmet Akif, Yəhya Kamal, Güney ədəbiyyatında
isə Şəhriyar kimi şairlərin durduğunu görürük. 20 Yanvar
hadisələrinin tarixi rolunu şərh edən Yaşar Qarayev yazırdı:
―Zaman ən kəskin qütblərə onda parçalanır, ən təzadlı
eralar bir-birini o vaxt əvəz edir ki, üst-üstə qalanan günlər
və qanlar onları bir-birindən eyni vaxtda ayırır. 20
Yanvarda gün və qan bizi keçmişdən və səhvlərdən eyni
vaxtda ayırdı‖ [143,680]. Həqiqətən də, bu faciə yaşatdığı
acı qədər, həm də bir xalqın tanıtım günü idi. Sınmayan
qürurunun, sarsılmayan vüqarının ən yayğın atəş, odlu silah
qarşısında belə qaya kimi duruşu idi. Maraqlıdır ki, hətta
hadisəyə kənar gözlə baxışın sərgiləndiyi məqamlarda belə
bu amilin roluna xüsusi önəm verilir. Məsələn, 2008-ci ildə
Amerika yazıçı-jurnalisti Tomas De Vallın ―Qarabağ:
Ermənistan və Azərbaycan sülh və savaş yollarında‖
kitabında müəllif həmin hadisələrə bu cür münasibət izhar
edir: ―SSRİ tarixində ilk dəfə idi ki, sovet silahlı qüvvələri
sovet şəhərinə-Bakıya hərbi müdaxilə etdilər. Bu, həm
Azərbaycan, həm də Sovet İttifaqı üçün böyük faciə oldu.
Ordu hissələri cəmi bir neçə saat ərzində şəhəri tam
nəzarətə aldı və Moskvanın hakimiyyəti bərpa edildi. Lakin
Moskva məhz elə 1990-cı il yanvarın 20-də Azərbaycanı
itirdi.‖ [48,115]. Həqiqətən də, mahiyyətə vardıqda bizim
dövlət, xalq kimi müstəqilliyimizin tarixi onun rəsmi olaraq
təsdiqləndiyi 1991-ci ilin 18 oktyabrından daha öncə 1990Elnarə Akimova
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cı ilin 20 yanvarında qoyulub.
20 yanvar hadisələrinin milli poeziyamızda inikasına
vardıqda bəlkə də burdan başlamaq lazım gəlir: bu faciə
bizim ədəbiyyata nə verdi? Cavab birmənalıdır: ilk
növbədə şəhid obrazını və bu adın ehtiva etdiyi ağrı və
qürur simvolikasını: şəhid oğullar, şəhid anası, şəhidlər
məzarlığı, şəhid şəhər, şəhid şair və s., və i. 1990-cı ilin 20
yanvarından sonra cəmiyyətin bütün sferalarında, o
cümlədən ədəbiyyatda gərgin ab-hava yarandı, onun adi
yaradıcılıq ritmi pozuldu. O, bütünlüklə özünü hakim
olaylara kökləməyə, vətəndaşlıq, ziyalılıq pafosunu mühiti
sarmış olan neqativ hallar, fəci gerçəkliklər əleyhinə
qaldırmağa səfərbər etməyə çalışdı. Yəni xalqla, millətlə
bahəm ədəbiyyatın özü də bir növ tarixi sınaq, imtahan
qarşısında qaldı. Təsadüfi deyil ki, 1991-ci ilin mart ayında
Azərbaycan Yazıçılarının IX Qurultayı da "Ədəbiyyatımız
zamanın sınağı qarşısında" vurğusu altda keçirilmişdı.
Həmin qurultay baş verən təzadlı, dramatik olaylara diqqət
yönəldərək, müharibə psixologiyasını yaratmaq, onun
görüntülərini əks etdirmək vəzifəsini ümumi məram kimi
irəli sürürdü. Qeyd olunurdu ki, ―Gələcək nəsillər…təzadlı
hadisələr axarı haqqında bilgini qəzet və jurnal
məlumatlarından daha artıq bədii yazılardan alacaqdır‖
[57].
Tez-tez belə bir narazılıq səsləndiririk: niyə bizdə 20
Yanvar, yaxud müharibə ilə bağlı qüvvətli bədii əsərlər
yaranmadı? Əslində, hadisənin törədildiyi ilk vaxtlar
ədəbiyyatdan bunun inikasını ummaq bəlkə də heç doğru
deyil. Qeyd etdiyim kimi, zaman çox amansız idi və hər
açılan səhəri qanla qızaran 90-cı illər xaosundan silkinib
ayılmaq o qədər də asan iş deyildi. Belə bir durumda özü də
çaşqın, bədbin olan ədəbi təfəkkürdən fundamental mətn
tələb etmək mənasız olardı. Baxmayaraq ki, hadisəylə bağlı
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kifayət qədər poetik örnək sayılacaq şeir və poemalar elə
faciənin ilk günlərində qələmə alınmışdı. Həmin dövrdə bu
qanlı hadisənin bədii əksi ədəbiyyatda ifadəsini tapmış,
xüsusilə, operativliyi ilə seçilən poeziya sahəsində
vətəndaşlıq qayəsi ilə işıqlandırılmışdır. Faciənin baş
verməsindən az sonra qələmə alınan B.Vahabzadənin
"Şəhidlər" poeması 20 Yanvar faciəsinin fəlsəfi-poetik
dərkində öz bədii-estetik siqlətini bu günədək qoruyub
saxlayır. N.Xəzrinin "Salatın", H.Arifin ―Ülvi‖, A.Cəmilin
―Qan borcu‖ poemaları, Qabilin ―Mərsiyə‖si, Məmməd
İsmayılın "Bu qan yerdə qalan deyil", Məmməd Aslanın
―Ağla, qərənfil, ağla‖ şeri və s. kimi nümunələr göstərir ki,
ədiblər baş verən faciələrə dərhal reaksiya vermiş, onları
bədii söz vasitəsilə inikas etdirməyə çalışmışlar. Törədilən
faciənin dəhşəti, şəhidlik ağrısı və iztirabı kimi fəci
reallıqlar hadisələrə analitik baxışları gücləndirmək, bədii
fikri zamanın gerçəkliklərinə yönəltmək üçün kifayət qədər
əsas verirdi. Sonrakı illərdə də M.Araz, N.Xəzri, C.Novruz,
M.Dilbazi, Ə.Salahzadə, N.Həsənzadə, B.Vahabzadə,
Qabil, F.Sadıq, N.Kəsəmənli, M.Yaqub, Z.Yaqub,
H.Kürdoğlu, S.Rüstəmxanlı, M.Ələkbərli və başqa şairlərin
yaradıcılığına müharibə psixologiyasının hakim kəsildiyi
danılmazdır. Döyüş əzmi və cəsarəti, yurd üçün
narahatlığın ifadəsi bu şairlərin yaratdığı poeziya
nümunələrində ehtiva olunan məziyyətlərdir.
Belə bir durumda yazıb-yaratmaq çətin olsa da,
zamanın üzərinə böyük məsuliyyət qoymuş Sözü taxtından
enməyə qoymamağa da çaba etmək lazım idi. 90-cı illərin
ilk dövrlərinin poeziyası daha çox savaş ritminə köklənsə,
müharibə gerçəklərini bədii təcəssümün predmetinə
çevrimiş olsalar da, 90-cı illərin ikinci yarısından artıq
bədii fikirdə poetik eksperimentlər mərhələsi başlayır.
Poeziyamıza yeni təmayüllər daxil olur, şeirin inikas
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forması və təzahür çəkilləri dəyişir, artıq müharibə ağrısı
ilə bahəm, ağrıdan sonrakı hal – fərdin yaşamı, içindəki
çöküş ritmi, ―son‖ problematikası qabarıqlaşır.

1.1. Ədəbi təmayüllər və onların
formalaĢma Ģərtləri
Ədəbiyyatda yeni təmayüllərin, cərəyan və
istiqamətlərin meydana çıxması adətən, yeni İnsan
konsepsiyasının yaranması, ənənəvi sənətin tənqidi dərki
ilə bağlı məsələdir. İstənilən ədəbi təmayülün məşğul
olduğu və həll etməyə çalışdığı ən mühüm problemlərdən
biri məhz, insana baxış məsələsinin önə çəkilməsidir.
Dəyişən dövr və zaman, ictimai-mədəni mühit insana
münasibətdə yeni təsəvvür və baxışlar formalaşdırmağı
zəruri edir. Çünki dəyişən zamanla bahəm insana, ona
yanaşmada hakim olan təsəvvürlərin özündə də yenilik baş
verməlidir. Bu baş verməyəndə yeni dövr insanını anlamaq,
onu başa düşmək çətinləşir. "Yeni təfəkkür yeni insanın
dərki deməkdir" (F.Dürrenmatt) və bu təfəkkürün yenidən
qurulmasında bədii ədəbiyyat spesifik təsir qüvvəsinə
malikdir.
Ədəbi təmayüllərin yaranmasında müxtəlif amillərin
rolu var. Ədəbi təmayüllər adətən, fikrin, düşüncənin
dramatikliyi ilə müşayiət olunan zaman kəsimlərində
meydana gəlir və dövrün hakim ideologiyasına müxalif
olaraq yaranırlar. Bildiyimiz kimi, orta əsrlər Şərq
dünyasında, ümummüsəlman mədəniyyətində fərqli estetikfəlsəfi fikir cərəyanları meydana gəlmiş, islami dəyərlər
müxtəlif modifikasiyalara məruz qalmışdır. Həmin
dövrlərin tədqiqatçısı Zakir Məmmədov yazır: ―XI-XIII
əsrlərdə Azərbaycanda iqtisadi və ictimai-siyasi vəziyyət,
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eləcə də elmi-mədəni həyatı nəzərdən keçirildikdə məlum
olur ki, bu dövrdə Azərbaycanda bir tərəfdən feodal
münasibətlərinin və sinfi mübarizənin kəskinləşməsi, digər
tərəfdən müxtəlif elmlər, xüsusilə təbiətşünaslıq sahəsində
qazanılmış nailiyyətlər fəlsəfi fikrin inkişafına böyük təsir
göstərmişdir‖ [169,6]. Deməli, burada iki amilin rolu həlledicidir: zamana müxalif ideya və onun doğuluşunu
şərtləndirən yeni sənət, insanın zamanda yeri ilə bağlı irəli
gələn yeni estetik prinsiplər. Burada bəlli olan
qanunauyğunluğa da diqqət etməmək olmur. Fərdi
özünüdərk amili azad fikirlər doğuluşuna yol açır, azad
fikirlər isə ardınca azad sənət ekvivalentini gətirir, ənənəvi
sənətin doqmalarına qarşı çevrilən modernizə cəhdləri bədii
mətnlərdə yeni düşüncə inikasını sərgiləmiş olur.
Dünya ədəbi cərəyanlarının milli poeziyamızda əks
olunması, poetik təqdimi üzərində tədqiqlər bu inikasın üç
səviyyəsindən, üç mərhələsindən danışmağa əsas verir.
Bunun birinci qatı XX əsrin əvvəllərinə gedib çıxır.
H.Cavid, M.Hadi, Ə.Cavad, Ə.Hüseynzadə, M.Müşfiq,
S.Vurğun şeirində dünya ədəbi cərəyanlarının təsiri
danılmazdır, şəksizdir. Bu dövrdə bir tərəfdən türk şeirinin,
digər tərəfdən Avropa şeirinin milli poeziyamızda təzahürü
həm adı çəkilən sənətkarların əksəriyyətinin Türkiyə və
Avropa təhsili görməsindən, oranın ədəbi-ictimai mühiti,
yenilikçi şairləri (Türkiyədə divan-təriqət şeirinin
çərçivələrini dağıtmış N.Kamal, Ə.Hamid, T.Fikrət,
R.Tofiq, Avropada Höte, Şiller, Bayron, Rusiyada Puşkin,
Lermontov, Blok, Yesenin, Bednı, Mayakovski) ilə
tanışlıqlarından, həm də tərcümələr vasitəsilə təsirlənmədən
doğurdu. İkinci mərhələ ötən əsrin 60-80-ci illərindən
başlayaraq gəlişməyə başlayır. Bu dövrdə R.Rza, Ə.Kərim,
Ə.Salahzadə, İ.İsmayılzadə və başqa şairlərimizin
şeirlərindəki yeni nəfəs, yeni üslub və ifadə tərzi, predmeti
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mənalandırma
rakursunun
ardınca,
V.Səmədoğlu,
V.B.Odər, R.Rövşən poeziyasının dekadans - çöküş ritminə
köklənməli oluruq. Estetik siqlət, poetik miqyas
baxımından bu şairlərin mətnləri öz mərhələ xüsusiyyətlərini yarada bilmişlər. Milli müstəqilliyi qazandığımız
1990-cı illərdən başlayaraq isə poeziya tam fərqli biçimdə
meydana çıxmağa başlayır. ―...müstəqillik dövründə
yaranan ədəbiyyat mahiyyətcə yeni bir ədəbiyyatdır və onu
yaradanların dünya duyumunda əvvəlkilərdən müəyyən
estetik fərqləri var. Bu fərq tamam ayrı bir zamanda
formalaşan insanın düşüncə və duyğularıdır‖ [140,141].
XIX əsrin sonları, XX əsrin əvvəllərində Avropada
təşəkkül tapan bir çox cərəyanların meydana çıxma
səbəbləri daha çox maarifçilik ideyalarının özünü
doğrultmadığı və zəkanın süqutu ilə əlaqədar idi. İki dünya
müharibəsi, ölüm sobaları, konslagerlər, total inqilablar və
əksinqilablar – hər biri cahanda kamalın təntənəsi arzusunu
fiaskoya uğratdı. Fəlsəfənin bu çağadək diktə etdiyi əqli
inkişaf intibah doğurmadı. Əksinə, müharibələrə yol açdı.
Ədəbiyyatda əqlin gücünə olan inam sarsıldı. Bədii
düşüncə yeni təfəkkür modelləri axtarışında fərqli fəaliyyət
sferasına daxil oldu. Dünya ilə, insanla yeni münasibətlər
sistemi yaratmağa çalışan fəlsəfi-estetik fikirdə modernist
cərəyanlar aktuallıq qazanmağa başladı.
XX əsrin əvvəllərində Qərbdə yaranmış cərəyanlar
klassik qəlibləri dağıtmaq ehtiyacından, müəyyən iqtisadi,
siyasi-ictimai şərtlərdən, insanın daxili narahatlığından,
özünü azad ifadə etmək, dünyanı dəyişmək arzusundan,
keçmişə, ənənəçiliyə qarşı revanşist ovqatdan meydana
çıxırdı. Məsələn, XX əsrin ilk onilliyində yaranan
ekspressionizm kapitalizmə, o dövrün siyasi durumuna
reaksiyanın ifadəsi idi. Dadaizm, sənətkarların Birinci
Dünya Müharibəsinin nəticələrinə kəskin münasibətindən
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qaynaqlanmışdı. Onlar müharibələrə səbəb olan
rasionalizmi rədd edir, kanon və standartlara qarşı
çıxırdılar. Kubizim özünə qədərki ənənələri inkar edir, daha
sadə formalar, modellər axtarırdı. Fovistlər də kanonlara
etiraz əlaməti olaraq naturanın surətini köçürməyə etiraz
edir, predmetin interpretasiyasını önə çəkirdilər.
Romantizm cərəyanı da real dünya ilə barışmayaraq öz
subyektiv ―məni‖ni, idealını ona qarşı qoyan cərəyandır.
―Romantizm kapitalist həyatını inkar və humanist idealın
ona qarşı qoyulmasıdır‖ [288,36]. Qərbdə XIX əsrin
sonlarında meydana gəlmiş bu cərəyanın başlıca məqsədi
istismarçı cəmiyyətə etiraz olmuş, həyatı istədikləri şəkildə
görə bilməmələri səbəbindən xəyal aləminə yuvarlanmışlar.
―Romantizmin meydana gəlməsini şərtləndirən tarixi şərait
sənətdə subyektivizm meyllərinin güclənməsinə, sənətkarın
onu təmin etməyən varlığa qarşı, bir çox hallarda dumanlı
və şərti olsa da, yeni sosial amallar təblig edən surətlər
silsiləsi yaratmasına səbəb olmuşdur‖ [55,200]. Bir sözlə,
dövrün tələbindən meydana çıxan, ictimai-siyasi
ehkamlara, dominant düşüncə tərzinə qarşı dayanan bu
cərəyanlar kreativ azad düşüncənin məhsulu idi və hər cür
monodüşüncəyə,
alternativsiz
münasibət
aşılayan
cəmiyyətə qarşı çevrilmişdilər.
Bu gün artıq mətnlərin diktə etdiyi tarix, həqiqət öz
sözünü deyir və biz Ə.Hüseynzadənin, Ə.Cavadın,
H.Cavidin, M.Hadinin yaradıcılıq nümunələrində əksini
tapmış milli insan böhranı, milli varlığın real durumunda
həm də XX əsr məzmununun parametrlərini, qlobal
miqyaslı ümidsizliyin təsirlərini görə bilirik. I Dünya
müharibəsinin fəsadları, insanlığa qarşı yürüdülən amansız
qərarlar bu şairlərin yaradıcılığına təsir göstərirdi və
planetar miqyaslı narahatlığın daşıyıcısı olan şairlərin
lirikasında insanın psixoloji yaşamları boşluq, təklik, son
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problematikası ilə müşayiət olunmağa başlayırdı. Təsadüfi
deyil ki, bir çox şeirlərdə bu sənətkarların hədəf götürdüyü
ünvanlar absurd situasiyalardır - ―Cavan ömrüm fəryad
içində keçdi,/―səadət‖-əməli bir röya imiş‖ (H.Cavid),
yaxud ―Təbəssüm istəməm artıq, bükayə şövqüm var,/
Bərabər ağlayaq, ey çeşmi-giryəzayi-vətən‖ (M.Hadi) – bu,
şairlərimizin mənəvi dünyasındakı əsl dekadansın
göstəricisi, mövcudluğudur. Müşfiq şeirində, S.Vurğun
poeziyasında ehtiva olunan kədər simvolikasını da
üstqatdakı bütün ideoloji ehtiraslara rəğmən duymaq çətin
olmur. Eləcə də Ə. Hüseynzadə, Ə.Cavad, A.Səhhət kimi
Azərbaycan romantizminin yaradıcıları şeirlərində milli
intibah ideyalarının tərənnümündən dolayı pessimizmə
qapılmış, bu bədbin əhval-ruhiyyə onların fərdi
dünyaduyumunun əsas hissəsinə çevrilmişdir. Milli
romantizmin
əsas
qüvvələri
həqiqəti
söyləməyi
yaradıcılıqlarının əsas qayəsinə çevirirdilər və həmin obraz
onların vətən mənzərələrinin seyrinə dalırkən daha qüvvətli
bir əməl cizgisi kəsb edirdi. Ə.Hüseynzadənin ―Hali-vətən‖
şeirində, müasiri Ə.Cavadın 1919-cu ildə yazdığı ―Mən
kiməm‖ əsərində həqiqətin ifadəsi əqidə, məslək nümunəsi
kimi sərgilənirdi. H.Caviddə bu obraz ― Həqiqət, əməli bir
röya imiş‖ kimi ümidlərin fiaskosu kimi çöküşlə
sonuclanırdısa, daha sonralar M.Müşfiqdə:
Mən əzilən bir sinifin hayqıran,
Haqq bağıran sədasından yarandım.
Ölümlərin pəncəsində hıçqıran
Məzlumların nəvasından yarandım
– kimi misralarda yenidən dirilir, canlanır, cücərib boy
verirdi. XX əsr şairlərinin lirikasında olan bu ―sapma‖lar
zamanın ab-havasına müxalif idi və təbii ki, onların estetik
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idealı ilə gerçəklik arasındakı uçurumun olmasından
qaynaqlanırdı. Bu dövrün şairlərinin lirikasına hopmuş
kədər simvolikası romantik idealların, ümid və xəyalların
böhran həddinə yetməsi, bu üzdən də dekadans durumuna
adlaması ilə əlaqədar idi. O qədər ki, ürəyi hürr duyğuları
ilə alışıb yanan Əhməd Cavad ―tövbənin ölüm gətirdiyi‖nin
belə fərqində idi və yazırdı:
Bezdim artıq, qəhr olsun
Murdarlaşdı bu əsr!
Yaxşı günlər keçiyor,
Tövbə ölüm gətirir!..
Bildiyimiz kimi, sovet ideologiyasının hakimi-mütləq
olduğu illərdə Azərbaycanda Qərb yönümlü meyllərə,
Avropada yaranmış estetik-fəlsəfi cərəyanların milli
ədəbiyyata yeriməsinə qadağa qoyulmuş, yaradıcılığında
―qeyri-standart‖ olanlar ciddi xəbərdarlıqlara və tənqidlərə
məruz qalmışlar [87]. Mustafa Quliyev ―Ədəbiyyat
cəbhəsində mübarizə‖ adlı məqaləsində hətta 30-cu illərdə
hələ yenicə təşəkkül tapmağa başlayan (proletar
ədəbiyyatını böhran hesab edən, ―sənət sənət üçündür‖
prinsipinə əsaslanan, ədəbiyyat üzərində diktəni qəbul
etməyən) bəzi təmayüllərə qəti etiraz ədasında bulunmuş,
bu cür meyilləri kəskin tənqid etmişdir: ―Qolçomaqlar,
nepmanlar ədəbiyyata müxtəlif opportunist təmayüllər
vermək istəyirlər. İfşa edilməli və əzilməli olan təmayüllərdən voronskiçiliyi, pereverzevçiliyi, piksanovçuluğu,
kubikovçuluğu göstərmək kafidir‖ [157,22]. Müasir
təmayüllərin daha çox prinsipial, fərdi mövqeni qabardan,
neqativlərə diqqət yönəldən xarakteri sovet ideologiyasının
partiyalı ədəbiyyat qanunlarına heç vəchlə uyğun gəlmirdi.
Sovet ideologiyasının hakimi-mütləq olduğu dövrlərdə
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dünya ədəbi cərəyanlarının, ədəbi təmayüllərin girişinə
qoyulan qadağa təbii ki, bu amillə birbaşa bağlı idi. Sovet
insanını yalnız ―xoşbəxtlər bağçası‖nın sakinləri kimi
tərənnüm etməyi məqsəd seçən və bunu ədəbiyyata diktə
edən
sovet
ideologiyası
həmin
insanın
―qəm
pəncərəsi‖ndən boylanan simasını görmək istəmir, azacıq
sapma edənləri rejimin sərt və amansız basqılarına məruz
qoyurdu. Hətta o dövrdə realizmlə birlikdə işləklik
səviyyəsində olan, qüvvətli bədii nümunələri meydana qoyulan romantizm cərəyanına və onun təmsilçilərinə olan
münasibət rejimin nə qədər ehtiyatlı olduğunu sübut edir.
Sovet dövrü poeziyasının tədqiqatçılarından olan Şamil
Salmanov bu xüsusda yazır: ―20-ci illərin əvvəllərində bir
müddət sosialist inqilabının tarixi əhəmiyyətini başa
düşməkdə çətinlik çəkmiş H.Cavid, Ə.Cavad kimi şairlər
―sənət sənət üçün‖, estetizm, dekadent əhval-ruhiyyəsində
anılmış, hətta müasirliklə səsləşməyən tarixi hadisələrin
idealizəsinə yol vermişlər. Bu isə təbii olaraqhəm xalqın
inqilaabi həyatı ilə, həm də sürətlə təşəkkül etməkdə olan
döyüşkən sovet poeziyasının ideya istiqaməti ilə ziddiyyət
təşkil edirdi. Bir ədəbi cərəyan olaraq artıq mütərəqqi
rolunu oynayıb qurtarmış olan romantizm və onun
poeziyadakı mövqeyi əleyhinə mübarizə də məhz bundan
irəli gəlirdi‖ [220,102].
Sosialist realizminin zorən tətbiqi bütün başlanan
prosesləri yarımçıq qoymaqla bahəm, xalqın milli oyanış
əzminə güclü zərbə vurdu. Bir tərəfdən, yaşadığı iki dünya
müharibəsinin fəci nəticələri, digər tərəfdən, rejimin
antimilli təbliğat kompaniyası xalqı öz kökündən, milli
kimliyindən, keçmişindən, tarixi statusundan məhrum
etmək siyasəti Azərbaycan insanını dünya müstəvisində
təklənməsinə gətirib çıxardı. Öz genetik kodu və milli
müəyyənliyi ilə bağlı düşüncələrinin bədii mətnə
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köçürülməsinin qadağalarını yaşaması, həmçinin dünya
məkanında gedən proseslərdən təcrid olunaraq qapalı
məcrada fəaliyyət göstərməsi ona sosial stasusunu
fərqləndirmə və fərdiləşdirmə imkanı vermədi. Yalnız
1960-cı illərdən başlayaraq bu insanın özünə dönüşünə,
boylanıb dünyaya baxmasına, dünya insanını ədəbiyyata
gətirib planeter düşüncə sərgiləməsinə yol açıldı.
Milli ədəbiyyatşünaslığımızda dünya estetik-fəlsəfi
fikir cərəyanlarının tədqiqatçısı prosessor Qorxmaz
Quliyev yazır: ―Ədəbi cərəyanlar bədii fikrin müəyyən bir
mərhələsində, yaradıcı sənətkarın öz fərdiyyətini təsdiq edə
bildiyi və bədii fikrin öz spesifikliyini dərk etdiyi bir
dövrdə meydana çıxır‖ [155,9]. Cərəyanların funksionallığı
üçün azad ədəbi mühitin olması labüddür. Sənətkar
yaradıcılığına məhdudiyyət qoyulan, düşüncə hüdudlarına
sərhəd çəkilən bir zaman və məkan içrə insan psixolojisinin
dərin məna qatlarında fikir oynadan cərəyanların mövcud
olması mümkün deyil. Necə ki, XVII əsr Avropasında
totalitarizmin ideoloqu və qatı müdafiəçisi kimi çıxış edən
klassisizm cərəyanı estetik düşüncəni buxova salmaqla
onun inkişafını ləngitdi. Belə bir yekrəngliyin fəci
nəticələrini yetmiş il davam edən sovet hakimiyyəti
zamanında hiss etdik. Ədəbiyyat ideolojiyə tabe tutuldu,
ona yalnız bir cərəyanın - sosialist realizminin qaydaları
üzrə düşünmək və yazmaq icazəsi verildi. Qorxmaz
Quliyevin o fikri ilə də razılaşıırıq ki, ―Ədəbi cərəyanın
təşəkkülü üçün əsas şərtlərdən biri də cəmiyyətdə müxtəlif,
çox vaxt bir-birinə qarşı duran ideoloji-estetik
konsepsiyaların mövcudluğudur. Əgər bu və ya digər
səbəbdən cəmiyyətdə bədii fikir haçalana bilmirsə, qolqanad atmırsa, yekrəng qalırsa, ədəbi cərəyanlar da
meydana gələ bilməz. Fikir azadlığı, şəxsiyyət sərbəstliyi
şəraitində mütləq ədəbi cərəyan təşəkkül tapa bilməz‖
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[155,10]. Dünya ədəbi cərəyanlarının insanı hərtərəfli
yozumunda - ağrı, iztirab, məyusluq və ümidsizlik dolu
cəhətləri ilə hərtərəfli görükdürən və təsvir edən
melanxolik xarakteri sosialist realizmin ―ələmdən nəşəyə‖
keçidini bəyan eləyən manifesti ilə heç vəchlə uzlaşmırdı.
Bu partiyanın siyasəti daha çox nihilizim, keçmiş
dəyərlərin, milli-mənəvi irsin inkarı üzərində qurulmuşdu
və özündə proletkultçuluq kimi zərərli tendensiyanın
doğuluşuna rəvac verə bilərdi. Müasir ədəbi təmayüllərin
yaranma səbəblərini aramaq məqsədilə müxtəlif dünya
ölkələrinin ədəbiyyatına nəzər yetirərkən daha çox bu
situasiya ilə qarşılaşırıq. Cəmiyyətdə xaosun harmoniyanı
əvəzlədiyi, ictimai-siyasi, əxlaqi-mədəni qarışıqlığın
yaratdığı azacıq da olsa boşluq məqamında, bu cərəyanlar
bədii fikrə daha intensiv yansıya bilirlər. Milli
mədəniyyətimizdə belə bir boşluq mərhələsi bildiyimiz
kimi XX əsrin başlanğıcını və sonunu qapsayır. Hər iki
mərhələdə ədəbiyyatda qabaran nihilist dalğanın
mahiyyətini eyni səbəblər təşkil edir. 20-30-cu illərin
proletkult ədəbiyyatında səsləndirilən şüarlarda Füzuliyə,
tara, muğam sənətinə, klassik ədəbiyyata qarşı çıxılır, dinə,
Tanrıya qarşı inkarçılıq çaları özünü göstərirdi. Bu vəziyyət
XX əsrin son çərəyində də eyni ovqat və statusda qabarır.
Bu oxşarlıq, anologiya nədən doğur? İstər 20-30-cu illər,
istərsə də 90-cı illərdən sonrakı dövr yeni cəmiyyət
quruculuğu dövrüdür. 1920-ci ildə bir il on bir ay sürən
Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyəti dağıldı, onu
bolşevik hakimiyyəti əvəz etdi. 1980-cı illərin axırlarında
alovlanan xalq mücadiləsi ilə yetmiş il hökmfərma olmuş
sovetlər imperiyası öz fəci sonluğuna vardı və 1991-ci ildə
Azərbaycan ötən əsrin əvvəllərində qazanmış olduğu
müstəqilliyin tarixi varisliyini yenidən elan etdi. Bütün
sahələrdə olduğu kimi ədəbiyyat da keçid dövrünün
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problemləri ilə üz-üzə qaldı. 1920 və 90-cı illərdə
ədəbiyyatımızda meydana çıxan zərərli tendensiyalar məhz,
yeni cəmiyyət quruculuğunun gətirdiyi qaçılmaz xaosun
nəticələri idilər. Bu eyni kontekstdən gələn informativ
kodların, tarixi-mənəvi proseslərin doğurduğu eyni
məzmunlu gerçəklikləri yaşamaqla bağlıdır.
XX əsrin əvvəllərində poetik təfəkkürdə müəyyən
rüşeymləri, əlamətləri olan, 60-cı illərdən sonra isə ədəbi
fikirdə əhatəlilik qazanan modernizm 80-ci illərin
sonlarından artıq imkanlarını realizə etməyə, var-varlığında
mətnlərə gətirilməyə başladı. Bu ilk növbədə, yaradıcı
insanda fərdi özünüdərk amilinin güclənməsi, dünyanı və
insanı görmə bucağının dəyişməsi və yeni dəyərlər sistemi
kontekstində düşüncə axtarışı ilə əlaqədar idi.
Dünya mədəniyyətində bu prosesin, modernizmin
yetişməsinin bir neçə səbəbini göstərmək olar. İlkin səbəb
elmin, rasional düşüncənin dini ideyalara qarşı etirazından
mayalanır. Məlumdur ki, bütün orta çağ ədəbiyyatı daha
çox dini düşüncənin, inanclar sisteminin təsiri altında
formalaşmış, sxolastik fəlsəfənin hüdudlarında gəzişmişlər.
Bu düşüncə, dini baxış sistemi azad fikrin gəlişməsini
əngəlləyir, daha çox elm və fəlsəfəni dinlə birləşdirməyə və
bu yolla öz mövqeyini möhkəmləndirməyə çalışırdı. XV
əsrdən başlayaraq dünya ədəbi-fəlsəfi fikri yeni düşüncə
dövrünə qədəm qoydu. Bəşəriyyət sxolastik düşüncəyə vida
etməyə, üzünü antik ədəbiyyata tutub, bu ədəbiyyatın
örnəklərini yeni zamanın müstəvisinə çıxarıb onları
diriltməyə çalışdı. Dünya ədəbiyyatında İntibah dövrü
başladı. Humanizm ideyası, İnsan konsepsiyası yenidən
sənətin, ədəbiyyatın məhvərində dayandı. Əlbəttə, deyə
bilərik dünya ədəbiyyatında XV əsrdə qabaran insan amili
bizim milli ədəbiyyatımızda hələ XII əsrlərdə Nizaminin
poemalarında konsepsiya səviyyəsindədir. Təsadüfi deyil
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ki, 1990-cı illərdə modernizə cəhdlərinin yenidən
gəlişməyə başladığı illərdə ədəbiyyatın Nizami irsinə
müraciətinin zəminində şairin yaradıcılığında ehtiva olunan
insan konsepsiyasının bütövlüyü dururdu. Lakin
modernizm ümumən insan ideyasına deyil, fərdi insan
ideyasını qabartmağa xidmət etdiyindən milli poeziyamızda
ilk modernizə cəhdlərinin səciyyələndiyi dövr olaraq 70-ci
illərin doğurduğu dekadans əhval-ruhiyyəsi ilə bağlıdır.
Əslində, o şəkildə ki, sovet dövrü Azərbaycan
ədəbiyyatında ―ələmdən nəşəyə‖ deyə yaradıcılıq
manifestini cızır və gələcək inkişafı bu nüansa kökləmək
missiyasını qarşıya qoyurdular - tarix sübut etdi ki, bu, heç
də səmərəli nəticə vermədi. Bəlkə ən əvvəl ona görə ki,
süni pafos və gülüşdən doğmuşdu, sənətkar amalının
cəmiyyət həyatı, gerçəkləri önündə fiaskoya uğraması,
ziddiyyət təşkil eləməsi ilə təbiiliyini itirirdi. Nəhayət,
1960-cı illərdən başlayaraq sənət öz gerçəkləri ilə qabaqqənşər dayanmalı oldu. Ədəbiyyat, sənət daaxilinə yönəldi,
içinin, ruhunun başlanğıc götürdüyü məqamları bədiiyyata
gətirməyə başladı və bu məqamdan onun mahiyyəti
göründü. Yalnız bu zaman, ədəbiyyatın öz stixiyasına
dönüşündən sonra gerçək zamanla, gerçək dünya ilə
oxucunu özbəsürət qoya bildi. Bu mənada, belə bir fikirlə
razılaşmamaq olmur ki, ―...bu gün milli mədəniyyətin real
dirçəlişini heç də tarixi tərəqqi ideyalarının təntənəsinə
bağlamaq olmaz, bəlkə də əksinədir: dekadans durumu
milli varlıq fəlsəfəsi üzərində daha da dərindən düşünməyə
sövq edir, milli mədəniyyətin gəlişməsinə stimul olur‖
[210,105].
Azərbaycan ədəbiyyatının 1960-cı illərində irəli gələn
yeni dalğası öz bədiilik meyarlarına mühafizəkarlığı ilə
diqqət çəkir. Bu, həm də cəmiyyət miqyasında olan
yumşalmanın nəticəsi idi. Qəribə bir parodoksallıq da
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məhz, bu zaman(dan) başlayır. Rejimin sərtliyi nisbətən,
yumşalmağa doğru getdikcə, ədəbiyyatın içindəki ağrı
simvolikası, ruhun təklik, tənhalıq çalarları daha çox üzə
çıxır. Bu bəlkə də əsrin 20-30-cu illərində yarımçıq qalmış,
yarıda qırılmış ədəbiyyat, azadlıq ideallarının içinə hopmuş
kədəri idi, yaxud 1937-ci ildə qırğına verilmiş bütöv bir
ədəbi nəslin səssiz fəryadı idi – indi, zamanı gəldikcə boy
verməyə başlayırdı. Ələmdən nəşəyə doğru yön almış sənət
trayektoriyası yenidən əksinə, nəşədən ələmə doğru
cızılmış olurdu. Təbii ki, hələ o qədər də açıq-aydın yox,
bir qədər gizli işarələr, mifik-mistik kodlar, şərti-metaforik
cizgilərlə.
― (Təsadüfi deyil ki, )1970-ci illərdən milli ədəbiyyat
eyni zamanda dekadans durumunu yaşamağa başlayır.
Mündəricə etibarilə bu, ―sovet ədəbiyyatı‖nın ömrünün
süni-ideoloji vasitələrlə uzadılması, digər tərəfdən
romantik-realist ədəbiyyatın təcrübəsinin ―dolğunluğu‖,
sona çatması şəraitində baş verir. Və post-realist təcrübə
zəruri olur... O zamandan az qala əsrin sonunacan bizim
ədəbiyyatda dekadans hökm sürür və bütövlükdə milli
modernizmi gəlişdirə bilir‖ [75,30].
Nəzərə alsaq ki, sovet cəmiyyətində başlanan
durğunluq, eniş məqamı elə bu zamanlardan, 1970-80-ci
illərdən başlayır, o zaman məsələnin mahiyyəti dekadans
hadisəsinə yanaşmada hakim olan bir prinsipi təsdiq
eləməyi labüdləşdirir; yəni, ―cəmiyyətdə ikili standartlar
mədəniyyətdə mənəvi böhran yetişdirir‖ [210,106].
Mədəniyyət inkişaf, təriqqi ilə bağlı ideyaların cəmiyyət
gerçəkləri önündə fiaskoya uğradılmasını hiss etdkdə çöküş
başlayır. Belə bir hal XX əsrin əvvəlləri üçün necə səciyyə
daşıyırsa, əsrin sonucuna yaxın eyni aqibəti yaşamağa
ürcah olur.
1990-cı illərdən başlayaraq Azərbaycan gerçəkləri
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ardınca elə mövzular gətirir ki, əvvəlki dövrlərlə
müqayisədə təsəvvür hüdudlarını aşır. Həmin xaotik
durumun rəvac verdiyi neqativlər sonucda ən böyük
zərbəni insana vurur, onunla zamanın, mənəvi-əxlaqi
dəyərlərin sabitliyi arasındakı əlaqənin pozulmasına gətirib
çıxarır: qlobal tənhalıq insanın özgələşməsini, özündən
ayrılmasını, yadlaşmasını şərtləndirmiş olur. Həmin
dönəmin mahiyyəti, onun yaddaş strukturunda yer almış
görüntüləri ilə çağın insanının düşüncəsi arasında dialoq
bədii təfəkkürə yansımaya bilmir.
Keçid dövrü həmişə mürəkkəbliyi, ictimai, bədii və
elmi dəyərlərin yenidən qiymətləndirilməsi ilə seçilir.
Bədii-estetik düşünsə də, onun elmi-tənqidi dərkinin
meyarları da əsaslı dəyişikliklərə məruz qalır. Belə qarışıq
zamanlar isə bildiyimiz kimi fikrin, təfəkkürün dramatikliyi
ilə müşayiət olunur. İnsanların təfəkküründə xaos yaranır.
1990-cı illərdən başlayaraq düşüncə sistemini elə
paradiqmalar müəyyənləşdirməyə başladı ki, onları sovet
dövrünün elmi-nəzəri yanaşmaları, estetik mündəricəsi ilə,
qapalı kulturoloji struktur sistemlərlə bağlamaq mümkün
olmadı. Mətn oxunuşu və bununla bağlı funksionallıq
qazanan nəzəri postulatlar ədəbiyyatşünaslıqda ədəbi fakta,
ədəbi
prosesə
yanaşmada
dominanta
çevrilirdi.
Postmodernizm müasir dünyanın qavrama və dərketmə
prosesini idarə etməyə başladı. Uzun müddət qapalı
münasibətlərdə olduğumuz universal baxış sistemləri
düşüncə strukturumuza mexaniki tətbiq olunduğundan süni
imitasiya təsiri bağışlayırdı. Bu təmayülün nəticəsində
―Klassik ictimai-mənəvi dəyərlər daha çox çağdaş siyasi
meyarlar çərçivəsində qiymətləndirilməyə başlandı.
Dünyagörüşdə, ideologiyada boşluq yarandı və hakim
stereotipləri siyasi konyüktura və digər ifratlar əvəz etdi‖
[13,13]
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Bu qarışıqlıqda Avropa cərəyanlarının meyar
seçilməsi, bu sıradan modern cərəyanlara ifrat aludəlik,
yalnız modernist mahiyyətli poetikaya müraciətlər
hallarının qabarması bir tərəfdən dünya proseslərinə
qoşulmaq, ədəbiyyatda yaranmış boşluqları doldurmaq
amacına xidmət edirdisə, digər tərəfdən milli bədii
təcrübənin imkanlarına, həm də bu təcrübəni
ümumiləşdirən milli elmi-nəzəri təcrübənin qənaətlərinə
inamsızlığın, etinasızlığın əlaməti kimi mənalanırdı. Bu
dövr poeziyasında da Avropa ədəbiyyatının bir əsr ərzində
keçdiyi yolu sürətlə, radikal formada keçməyə cəhdlər
vardı və bu vəziyyət çoxsaylı metodların qarışığından
doğan bir eklektizm yaratmışdı. 90-cı illər poeziyasını yeni
təmayüllər kontekstində öyrənmək də ilk növbədə, poetik
mətnləri bu metodların mürəkkəb, qarışıq münasibətləri
fonunda araşdırmağı zəruri edir.

1. 2. Orta çağ Azərbaycan poeziyasında
ədəbi təmayüllər
Fəlsəfi fikir Azərbaycan poeziyasının, xüsusən
klassik milli şeirimizin təməl sütunudur. Fəlsəfə və
poeziyanın vəhdətindən dünya mədəniyyəti daim
bəhrələnmiş, cəmiyyətə dərin ictimai-fəlsəfi məzmun kəsb
edən, bədii-fəlsəfi düşüncənin sintezindən hasilə gələn
sənət nümunələri bəxş olunmuşdur. Burada, fəlsəfənin
poeziya üzərində dominantlığından, yaxud poeziyanın
fəlsəfədən asılılığından söhbət gedə bilməz. E.Mejelaytisin
yazdığı kimi, ―fəlsəfə - elmi sahədir. O, poeziya üçün
məqsəd deyil, vasitədir, yalnız dərin məzmun əxz etməyə
imkan verən mənbədir‖ [301,137]. Bütün ortaçağ
Azərbaycan sənətkarları öz düşüncələrini fəlsəfi məzmunda
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ifadə etmiş, əsərlərində dünya, təbiət və insanla bağlı
cahanşümul məqamlara varmışlar. ―Klassik Azərbaycan
ədəbiyyatında və ədəbi-estetik fikrində mövcud olan ―irfani
şeir‖ istilahı müasir anlamda qavranılan ―fəlsəfi şeir‖,
―fəlsəfi poeziya‖ anlamına uyğundur‖ [244,51].
Tədqiqatçı Rahid Ulusel Azərbaycan poeziyası
tarixində fəlsəfi şeirin yüksəlişinin üç əsas mərhələsini
müəyyənləşdirir: ―1.Orta çağın klassik fəlsəfi poeziyası. 2.
XX yüzilin əvvəllərinin romantik fəlsəfi şeiri. 3. Yeni və
Ən Yeni Çağın fəlsəfi lirikası‖ [244,63]. Belə bir qaynaq
bağını (bağlılığını) elə XX əsrin əvvəllərində yaşamış
ədəbiyyat tarixçilərimiz də qeyd eləmişdir. Təsadüfi deyil
ki, M.Quliyev ―Oktyabr və türk ədəbiyyatı‖ kitabında
ədəbiyyat tarixi nəzəriyyəsi ilə bağlı düşüncələrində
Nəsimidən başlayaraq XIX əsrə qədərki orta əsrlər
ədəbiyyatına konseptual baxış üçün meyar olaraq sufizm
cərəyanını məqbul hesab etmişdir‖ [bax:230].
Orta əsrlər poeziyasında ədəbi-fəlsəfi cərəyanlar,
xüsusilə sufizm cərəyanı funksional olmuş, bütün ortaçağ
ədəbiyyatı bu cərəyanın məhvərində fırlanmışdır. XVII əsr
anadilli Azərbaycan lirikasının araşdırıcısı Paşa Kərimov
tədqiqatında orta əsr Müsəlman Şərq ədəbiyyatının lirikası
üçün səciyyəvi olan cəhətlərdən biri kimi təsəvvüf
ideyalarının nüfuzunu nəzərdə tutaraq yazır ki, ―Avropa
şərqşünaslığı dünyəvi elementlə mistik, təsəvvüfi elementi
birləşdirən klassik Şərq lirikasını erotik-mistik poeziya
adlandırır. İnsan-kainat-Tanrı münasibətləri baxımından
dünyanın vəhdəti, birliyi ideyasını rəhbər tutan irfan əhli
mistik yolla, mənəvi işıqlanma yolu ilə Yaradana, onunla
mənəvi qovuşmağa can atırdı‖ [134,118].
Halbuki müəyyən avropasentris nəzəriyyələr Şərqin
fəlsəfi fikir sahəsində özəlliyini inkar etməyə çalışmış,
onun dünya sivilizasiyasının inkişafına rəvac verən
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missiyası şübhə altına alınmışdır. Məsələn, Hegel iddia
edirdi ki, ərəbdilli filosoflar Aristotelin yalnız şərhçiləridir,
―onların
fəlsəfəsi
fəlsəfənin
inkişafı
gedişində
özünəməxsus mərhələ təşkil etmir‖ [290,101], yaxud ―Şərq
fikrini ...fəlsəfə tarixindən çıxarmaq lazımdır‖ [290,92].
Eyni zamanda E.Renan, B.Rassel və başqaları da
Şərq fəlsəfəsinin orijinallığını inkar edərək Qərb fəlsəfəsini
ona qarşı qoyur, Şərq düşüncəsini sxolastika ilə
eyniləşdirərək şovinist mövqedən çıxış edirdilər [169].
B.Rassel yazırdı ki, ―Ərəb fəlsəfəsi orijinal fikir sistemi
kimi mühüm əhəmiyyətə malik deyildir [285,444].
Şərq ədəbiyyatına belə məhdud münasibət
avropasentrist tədqiqatçılara onun novator cəhətlərini
görməyə mane olmuş, onlar Şərq ədəbiyyatlarına Avropa
təsəvvürü, estetik meyarları ilə yanaşmışlar. ―Şərqdə
Avropa ədəbiyyatına oxşar cəhət axtarışı onlara bizim
ədəbiyyatların və nəzəri-estetik fikrin öz təbiətini açmağa
imkan verməmişdir. Bu məsələn, özünü onda göstərir ki,
Şərq estetikasına həsr olunmuş tədqiqatlarda ərəb
nəzəriyyəçilərinin, xüsusilə əruzun rolu fəal surətdə
mütləqləşdirilir‖ [230,34].
XI-XIII əsrlərdə Azərbaycanda, eləcə də Yaxın və
Orta Şərq ölkələrində fəlsəfi fikrin ifadə meydanı dövrün
əsas ədəbi təmayülləri olan peripatetizm, əxilik, sufizm,
işraqilik və hürufilik idi. Bu dövrlərdə yaşayıb yaratmış
şairlər, üləmalar elmi traktat və risalələrində qaldırdıqları
fəlsəfi-idraki qənaətlərlə qane olmayıb öz fikirlərini irfan
qatında çatdırmışlar. Yəni, elmi-nəzəri sərkidə sərgilənən
problemlər fəlsəfi cərəyan və təriqətlər vasitəsilə də
ifadəsini tapmışdır. İlk ensiklopedist alimlər sayılan,
sufizmin tarixində mərhələ yaratmış – Əbu Həmid əlQəzali (XI-XII), İbn Ərəbi (XII-XIII və Şeyx Mahmud
Şəbüstəri (XIII-XIV), Yəsəvilik təliminin banisi Əhməd
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Yəsəvi (XI əsr), işraqilik fəlsəfəsinin banisi Şihabəddin
Yəhya Sührəvərdi (XII əsr), hürufilik cərəyanının banisi
Fəzlullah Nəimi (XIV əsr), Əli-ül-Əla (XV əsr), Cahanşah
Həqiqi (XV əsr) öz bədii əsərlərində təmsil etdikləri bütöv
bir fəlsəfi sistemin ideyalarını sərgiləmişlər.
Yaqub Babayev 2007-ci ildə çap olunan ―Təriqət
ədəbiyyatı: sufizm, hürufizm‖ adlı kitabında klassik
Azərbaycan ədəbiyyatında sufizm (təsəvvüf) və hürufizm
kimi iki mühüm dini-fəlsəfi və bədii-məfkurəvi təriqət
təmayülünün mövcud olduğunu bildirir [24].
Orta əsrlər fəlsəfəsinin zirvə cərəyanı sufizm sayılır.
Bütün bu dövr ərzində bizim milli poeziyada obrazlı
təfəkkürün nailiyyətlərinin ifadə forması bu cərəyanın
daşıdığı ictimai-fəlsəfi siqlət olmuşdur. Sufizm olduqca
geniş mövzudur. Müstəqillik dönəmində, azad sözə,
düşüncəyə sahibləndiyimiz indiki vaxtda əlbəttə, sufizm
haqqında danışmaq, geniş bəhs etmək olar, amma
mövzunun tədqiqi ilə əlaqədar, onun milli-tarixi tərəqqidə
rolu ilə bağlı dəqiq elmi-nəzəri qənaətə gəlmək çətindir.
Bu, ən azından sovet dövrünün vulqar sosioloji yanaşması
kimi bir şey olardı. Elmi yanaşma dəqiqlik tələb edir.
Halbuki, sovet imperiyasının çökümündən sonra bu
mövzunun tədqiqində də populist yanaşma hakim olmuş,
ifratlara varılmışdır. Əgər sovet dövrü sənətkarın islamı
dəyərlərlə bağlılığını inkar edərək ona ateisit mövqedən
yanaşır, əsərlərində inqilabi çalar axtarır və tədqiqat
istiqamətini məhz bu cəhəti qabardaraq araşdırmağa
yönəldirdisə, müstəqillik dönəmində ―sufizmlə bağlı elminəzəri, bədii mənbələr dövriyyələr olmadığı bir vaxtda yeni
metodoloji qəliblər yaratmaq təşəbbüsləri‖nin [13,37]
ortaya çıxması mövzunun dərkində yeni maneə idi. Əlbəttə,
müəyyən tədqiqat əsərlərində mövzu ilə bağlı obyektiv
nəzəri ümumiləşdirmələrə gəlinmiş, sufizmin, dini
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təfəkkürün ədəbiyyatşünaslıqda yeri, klassik ədəbiyyatın
sufizmlə bağlı çalarlarından elmi-nəzəri səpkidə bəhs
olunmuşdur [bax: 308;300;209;24;94;132].
―Sufizm real həyatın, sosial ziddiyyətlərin fövqündə
dayanmağın orta əsr forması idi. Sufizmin panteizmlə,
neoplatonizmlə qidalanması da məhz bu mərhələyə təsadüf
edir. Neoplatonizmin sufizmin ideya əsasına daxil olması
əslində bir növ onun müsəlman dini ilə əlaqəsinin
kəsilməsi, dünyəvi, hətta antiislami xarakter alması demək
idi ki, bu da təxminən XI-XII əsrlərə təsadüf edir. Bu artıq
nə dinə, nə də feodal qaydalarının mütləq zəruriliyinə
bəraət qazandırmayan sufizm idi. Orta əsrlər Şərq klassik
ədəbiyyatı sufizmin məhz bu mərhələsini təbliğ edirdi:
Nizami, Sədi, Hafiz və Ömər Xəyyamın poeziyasına sufi
fəlsəfəsinin əxlaqı məhz bu məzmunda daxil olurdu‖
[230,177].
Nə idi bu cərəyanın əsasında duran qayə?
Şərq tarixində sufizm X əsrdən əvvələ gedib çıxır.
Getdikləri yolu ―təsəvvüf‖ adlandıran sufilərə görə bu yol
Tanrı ilə ―vəhdəti-vücuda‖ aparır. Sufizmdə Allaha
münasibət dindən, ehkamdan təmamilə fərqlidir. Bu
cərəyana görə insan, təbiət, dünya, kainat - bütün bunlar
Allahın yaratdıqları deyil, onun özü, siması əyaniləşən
mahiyyətidir. Tanrı öz hüsnünü sərgiləmək üçün insanı,
varlığı, bütün kainatı yaratmışdır. Bu gözəlliyə yetmək isə
yalnız və yalnız eşq sayəsində mümkündür. Bunun üçün isə
əzab çəkmək, dünya nemətlərinə göz yumub, mənəvi
saflıqdan keçərək ―fənafüllaha‖a (Allahda ərimək, yox
olmaq) və bəqabillaha (Allahda görünmək) yetmək olar.
Ona aparan yol isə dörd mərhələdən keçməlidir: şəriət,
təriqət, mərifət və həqiqət mərhələsi. Sufizmin dindən fərqi
də məhz, bu məqamlarla bağlı idi. Din Allaha ibadətlə
yaxınlaşmağı tərcih edirsə, sufizm bu işi eşqlə, ―mərifət
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elmindən hali olmaqla‖ (A.Ələsgər) yerinə yetirirdi. Əsrlər
boyu Şərqdə poeziya bu yola xidmət edib. Amalı Tanrıya
kamal, hüsn ilə yetməyin yollarını aramaq, insanı böyük
yaradana yaxınlaşdırmaq olub. Şərqdə demək olar ki, heç
bir şair bu təlimin təsirindən yan ötməmişdir.
XI əsrdə yaşayıb yaratmış Əhməd Yəsəvinin
―Divani-hikmət‖ əsərində ilk dəfə olaraq təsəvvüfün bədii
və fəlsəfi əsasları qoyulmuş, eləcə də ―Fəqirnamə‖ əsərində
insanı Tanrıya aparan dörd mərhələdən, Tanrı eşqində
əriməkdən bəhs edilmişdir:
Zahid bolma, abid bolma, aşik ol sən,
Möhnət tartıb, işk yolidə sadik ol sən,
Nəfsi təpip dərgahına layik ol sən,
Aşksizlərin həm canı yox, imanı yox.
Ümumiyyətlə, ilk təsəvvüf mənalarını, rəmzlərini
özündə daşıyan yəsəvilik ―həm mənşə, həm də gələcəklə
bağlı təlim idi. Daxildə, içdə ilahiliyin təntənəsi, mənəvi
kamillik və təmizlik axtarışları, küll-zərrə vəhdətinə
təşnəlik-bunlar hamısı əbədi-bəşəri kültürə, humanist
düşüncə və əxlaq səltənətinə çağırış idi. Bir həyat tərzi, etik
sistem kimi cəhalət, nəfs, hərislik, yalan, böhtan və haram
əleyhinə çevrilmişdi‖ [143,132]. XI əsr sufi şairinin Əhməd Yəsəvinin təlqin etdiyi yəsəvilik təlimi mənəviruhani aləmlə bağlı məqamları əks etdirirdi, sonradan bir
çox şairlərin, mütəfəkkirlərin yaradıcılıq konsepsiyasının
əsasını təşkil edəcək estetik-fəlsəfi ideyaların təməl
prinsipi, zəmini məhz, bu təlimin nizamnaməsindən
qaynaqlanırdı.
Bu dövrlərdə, yəni XI əsrə qədər sufi təlimi daha çox
asketlik səviyyəsində təbliğ edilirdi. XII əsrdən başlayaraq
isə bu təmayül E.Miyanəçi, Xaqani, Nizaminin, Ş.Y.
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Sührəvərdinin simasında daha dərin anlam, bəşəri çözüm
və humanizm dəyəri kəsb edir. Bu dövrdən başlayaraq
sufizmə, təsəvvüfə verilən mənanın özü dəyişməyə
başlayır, Allahı təbiətdə və insanda axtaran və görən poetik
fəlsəfi təlimlər meydana gəlir. Təsəvvüf ən çox bu
mərhələdə, XI-XIV əsrlərdə pərvəriş tapmağa başlayır,
Tanrıya eşqlə yetməyə çağıran, onun təbiət hadisələrində,
insanda təcəllə etdiyini təlim səviyyəsində ərz edən dinifəlsəfi təlimlər – işraqilik, hürufilik həmin dövrlərin
poeziyasındakı estetik-fəlsəfi fikrin dərinləşməsində əsaslı
rol oynamışlar.
İşraqilik cərəyanının banisi Şihabəddin Sührəvərdi
haqqında orta əsrlər fəlsəfi fikrinin araşdırıcısı Zakir
Məmmədov yazır: ―Şihabəddin Sührəvərdinin əsərlərinin
mövzu etibarilə təsnifatı şərtidir. İşraqi traktatlarında
peripatetizmə və sufizm məsələlərinə yer verildiyi kimi,
peripatetizmə dair əsərlərdə də işraqilik və sufizm təsirləri
vardır‖ [169,73]. Buna baxmayaraq, Ş. Sührəvərdi əsasən
işraqilik cərəyanının fəlsəfəsini açmaqla tanınmışdır.
Özünün ―Həyakil ən-nur‖ (―İşıq heykəlləri‖), ―Hikmət əlişraq‖ (―İşraq hikməti‖) və s. kimi əsərlərində filosof
işraqilik fəlsəfəsinin əsaslarını hazırlamaqla bərabər bədii
yaradıcılığında, şeirlərində də bu cərəyanın müddəlarından
çıxış etmişdir.
Göz yaşıyla söyləyirəm yarıma,
Yola düşmək əzmindəyəm bu yerdən.
Burax gedim, nalə çəkib zarıma,
Meteorlar şöhrətlənər seyrdən.
Sührəvərdinin poeziyası əsasən, real hisslər, dünyəvi
münasibətlər üstə köklənsə də filosofun ideya qaynağı
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sayılan ədəbi təmayülün təsiri burada iz salmış, işığın
qaranlıq üzərində qələbəsinə inam hissi, işıqlar aləminə
qovuşmaq təşnəsi əks olunmuşdur. ―Böyük həqiqəti
görürəm indi, sarmışdır ruhumu haqqın ziyası‖ – yazan
şair-filosof işığa, nura sitayişi bir təlim səviyyəsinə
yüksəltmiş, bununla da sufi təriqətinin kamil bədii-estetik
sistem kimi təşəkkülündə müstəsna rol oynamışdır.
XII-XIII əsrlərdə Eynəlqüzat Miyanəçi, Mövlanə
Məhəmməd Cəlaləddin Ruminin timsalında fəlsəfi və
poetik-bədii təfəkkürdə inkişaf yolu keçmiş, sxolastik
ünsürlərdən təmizlənmiş sufizm XIV əsrlərdə baneyi-karı
Fəzlullah Nəimi olan hürufiliyin timsalında bir daha yeni
vurğu və əməl cizgiləri kəsb etdi. Bütün kainatın səs, söz və
hərfdən yarandığını bildirən hürufilik təliminə əsasən,
insanın üzündəki xətt cizgilərinin, Quran ayələri və namaz
rükətlərinin hər birinin rəmzi mənası vardır. Əlyar Səfərli
yazır: ―Hürufilər hətta insan üzünü ―Allah güzgüsü‖
sanırdı. Guya ki, Allahın özü insan üzündə görünməkdədir,
insan üzündə Allah sözü yazılıb. Buna görə də insana səcdə
edilməlidir‖
[190,16].
Nəiminin
―Cavidannamə‖,
―Məhəbbətnamə‖ və ―Ərşnamə‖ əsərlərində elmi-nəzəri və
bədii əsasları yaradılan, söz və istilahları aydınlaşdırılan
hürufilik özünün zirvə məqamına İmadəddin Nəsimi
poeziyasında çatdı.
...Ey Nəsimi, sən həqqi bil, həqqə iqrar eylə kim,
Çünki insanü bəşərsən, həqq deyən insan mənəm.
Yaqub Babayev yazır: ―Sənətkarın istər fars, istərsə
də ana dilli şeirlərində hürufilik ideyalarının ifadəsi başlıca
yer tutur. Ümumiyyətlə, onun bədii irsinin mühüm bir
qismini hürufiyanə şeirlər təşkil edir. Həmin poetik
örnəklərin özünü də müxtəlif qismə ayırmaq olar. Belə ki,
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şairin bəzi şeirlərində deyilən fikrin ifadəsinə müəyyən
qədər, yəni bədii mətnin hər hansı ifadə, misra və
beytlərində toxunulursa, bəzi poeziya nümunələrində bədii
mətnin məzmunu, semantikası, ideya-məfkurəvi hədəfi və
məqsədi bütövlükdə hürufiliyin bədii-fəlsəfi şərhinə və
təbliğinə yönəlir‖ [24,91-92]. İmadəddin Nəsiminin
düşüncələri daha çox fəlsəfə ilə yüklənmiş panteist
hökmlərdir. Bu hökmlərin əsasında duran qayə ilahi eşq,
mənəvi kamillik yolu ilə həqqə yetmək, onu insan üzündə
görmək, göstərmək idi. Haqqı insan üzündə görmək isə
həqiqətə varmaq, öz varlığında əzəli və mütləq varlıq olan
Tanrının keyfiyyətlərini duymaq demək idi. Ona görə də
cansız varlıqlara dəyər verib onları gövhər sayan xilqətin
qarşısına Nəsimi poeziyası özünün ürfan fəlsəfəsinin məna
qatındakı etirazla çıxır, insani gözəlliyi ilahiləşdirməklə
üsyan edirdi:
Ey daşəvü türabə deyən qiymətin gövhər,
İnsan bu hüsnü lütf ilə gövhər deyilmidir?
Nəsimi bəşər övladını kainatın incisi sayır, onu yer
üzünün ən dəyərli varlığı kimi görürdü. Kamil insan Nəsimi poeziyasında müraciət predmeti kimi seçilən
yeganə ünvandır, o, ən ali xilqətdir, maddi dünyanın
aldanışlarına uymayıb həqiqəti dərk edən və bu qatda
yaşamaqla şərafətləndirilmiş varlıqdır. Şairə görə, bütün
aləm üçün qiymətli inci sayılan daş sədəfdirsə, öz əqli
kamilliyi ilə seçilən insan bəşəriyyət üçün ən dəyərli,
qiymətli incidir. Şairin ―Mərhəba, insani-kamil, canımın
cananəsi‖ misrası ilə başlayan qəzəlindəki bu misraları
şairin bütün yaradıcılığının poetik kredosu hesab etmək
olar:
Elnarə Akimova

“ÇağdaĢ poeziya və ədəbi təmayüllər‖

56

www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. 2018

Mərhəba, insani-kamil, canımın cananəsi!
Aləmin cismi sədəfdir, sənmisən dürdanəsi!
Nəsimi irəli sürdüyü ―kamil insan‖ ideyası vasitəsilə
İnsan qüdrətinin monumental obrazını yaradırdı. İnsanı
əqli-kamal, hüsnü-camalda Tanrıya bərabər tutan Nəsimi
poeziyasının ideya-fəlsəfi əsasında məhz bu amil dayanırdı.
Özündə ―iki cahanı‖, iki dünyanı ehtiva eləyən, Tanrı və
insanı, ruh və cismi özündə cəm edən hürufilik fəlsəfəsi
ədəbiyyatın, poeziyanın əbədi qayəsi olan insana
humanistik ideallar kontekstindən yanaşmağın ən gözəl
təzahürlərindən biri idi. Bu ilahi təlimin hikmətinin sirri,
yayılmasının səbəbi isə əlbəttə ki, onun poeziyasını
süsləndirən elmi siqlət, dərin fəlsəfi mündəricə (şairin
məşhur ―Mən bu cahana siğmazam‖ hökmündəki pafosu,
dərin və iti məntiqi, gizli, mübhəm məna çalarlarını yada
salaq!) ilə yanaşı, elə bu amil, varlığı, dünya və kainatı
düşündürücü suallarla təsvirə çəkməsi, onun ziddiyyət və
çatışmazlıqlarını, ədalətsizlik və vəfasızlığını göstərməsi
olmuşdur.
Yoxdur vəfası dünyanın, aldanma anın alına,
Rəngindən oldu münfəil hər kim boyandı alına.
Fani cahanın sevgisi tamu odudur yandırır,
Qaç ol qarıdan, ey könül, aldanma zülfü xalına.
Elmin və poeziyanın bu cür dixotomiyası özünün
yüksəliş məqamına XVI əsrdə Məhəmməd Füzulinin
əsərlərində çatdı. ―Cəsarətlə demək olar ki, bütün türk
dünyası hüdudunda geniş yayılan ürfani poeziya və poetik
düşüncə dəyişməz, sabit zirvəsini Füzulidə tapır‖ [143,97].
Füzuli sufizm cərəyanından bir elm kimi faydalandı, onun
bütün kodlarını, şifrələrini, dini-mistik anlamlarını
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poeziyaya gətirdi. Hələ XX əsrin əvvəllərində
tədqiqatçılardan
N.F.Köprülüzadə,
İ.Hikmət,
Ə.Hüseynzadə Füzuli poeziyasındakı sufizmin varlığını
qeyd etmiş, habelə sovet ədəbiyyatşünaslarından
B.Çobanzadə, H.Araslı, S.Əliyev və b. bir qədər tərəddüdlə
də olsa dahi şairin şeirlərindəki bədii fəlsəfi cərəyanın təsiri
olduğunu təsdiqləmişlər.
Əlbəttə, qlobal mənada Füzulini biz sufi şair kimi
təqdim edə bilmərik. Çünki Füzuli sufizmdən daha
dərindir, əsərlərindəki hikmət, daxili siqlət hansısa
cərəyanın simvolikasına sığmayacaq qədər dolğundur.
Amma danmaq olmaz ki, şairin əsərlərində ehtiva olunan
estetik-fəlsəfi ideyalar məhz, irfan səviyyəsində ifadəsini
tapmışdır. Qeyd edək ki, son dövrlər şairin sufizmlə
bağlılığından bəhs edən tədqiqatlarda da gəlinən nəticələr
birmənalı deyil [bax:95;78;226;111;148]. Məsələn, Kamil
Hüseynoğlu Füzulinin sufi kimi təqdim olunmasını qəbul
etməyərək yazır: ―Füzuli şeirlərində nəinki sufi
ideyalarından heç bir əsər əlamət görünmür, əksinə sufilərə
qarşı açıq-aydın nifrət hissləri özünü göstərir‖ [112]. Digər
tədqiqatçılar, Y.Qarayev, A. Rüstəmova, Ə.Səfərli,
N.Cümşüdoğlu, A.Qasımova, G. Əliyeva-Kəngərli və b. isə
şairin yaradıcılığında təcəssümünü tapmış sufi ideyaların
danılmazlığını qeyd etmiş, ondakı sufi dünyagörüşün
mövcudluğunu Füzulinin bədii irsinin, ədəbi mətninin
müstəvisində göstərmişlər. Bizcə də, bədii mətn özü üçün
ən real və obyektiv oxu spektri yaradan bir məxəzdir.
Zaman dəyişir, bir ictimai formasiyanı digəri, bir siyasi
quruluşu başqası əvəz edir, hər gələn nəsil mətnə
özünəməxsus düşüncə bucağından yanaşır, onu bəzən
olduğu kimi deyil, istədiyi kimi modifikasiya edir. Amma
mətnin özünün müəyyən informasiya, gerçəklik yükü var
ki, onu daim qoruyub saxlayır və nə vaxtsa gerçək, düzgün
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―oxu‖ prosesini labüdləşdirir. Təbii ki, ―Əgər Füzuli tam
sufi bir şair olsa idi, sufizmlə bərabər, o da bizim üçün
qurtarardı‖ (Y.Qarayev). Füzulini bütöv sufizm simvolikası
ilə təhlilə çəkmək və ona bu qütbdən, bu müstəvidən nəzər
salmaq obyektiv elmi-nəzəri metodoloji deyil. Buna
baxmayaraq, belə bir haqlı mövqe ilə də razılaşmamaq
olmur ki, Füzuli ədəbi irsinin poetik sisteminin məntiqi,
sufi ideyaları təbliğ edən qəzəl və qəsidələrin varlığı, şairin
məhəbbət simvolikasının sufi dünyaförüşünə yaxınlığı
ondan sufi, ürfan şairi kimi bəhs etməyi labüdləşdirir. Hər
halda:
Könül, səccadəyə basma ayaq, təsbihə əl urma,
Namaz əhlinə uyma, onlar ilə durma, oturma!
...Xətibin sanma sadiq məscidin, qövlilə fel etmə,
İmamın sanma aqil, ixtiyarın ona tapşurma
- yazan Füzulinin bu misralarında onun hansı
səviyyədə dindar, necə bir Haqq aşiqi, həqiqi iman və
etiqad sahibi olduğu sərgilənir. Füzulinin məşhur
qəzəllərindən birinə diqqət edək:
Canı canan diləmiş, verməmək olmaz, ey dil,
Nə niza eyləyəlim, ol nə sənindir, nə mənim.
Bildiyimiz kimi, sufizm cərəyanında canan Tanrıya
ünvanlanan müraciət olmuş, Tanrı aşiqinin sevgili yarı kimi
tərənnüm olunmuşdur. Bu beytdə də canan ifadəsi heç
vəchlə digər anlamlara yozula bilməz. Çünki beytin ehtiva
etdiyi dərin məzmun - canın ilahiyə mənsub olması, ―ondan
yaranıb ona dönüşümüzün‖ labüdlüyü faktı digər variantları
kölgə altına qoyur. Yaxud Füzuli tərcibəndlərindən bir
beytə diqqət edək:
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Mən kiməm? Bir bikəsü-biçarəvü-bixaniman
Taleyim aşüftə, iqbalım nükun, bəxtim yaman
Burada bixaniman – məkansız, məkanı olmayan
anlamına gəlir ki, bildiyimiz kimi laməkanlıq sufizmin
başlıca atributlarından biri sayılır. Dahi Şərq şairinin
poeziyasından yüzlərlə bu cür nümunələr gətirmək olar.
Əlbəttə, biz də professor Aida Qasımovanın bu fikirləri ilə
razılaşırıq ki, ―Füzuli şeri irfani mənalarla zəngin olsa da o,
hər hansı bir təriqətə mənsub şair olmamış, öz poeziyası ilə
hər hansı bir təlimi təbliğ etmək fikrindən uzaq olub
qəlbinin dediklərini misilsiz poetik təxəyyül süzgəcindən
keçirərək ifadə etmişdir. Şairin misilsiz poetik təxəyyülü,
hisslərinin səmimiliyi və yüksək sənətkarlığı dərin irfani
mənaları ilə vəhdətdə onu Türk dünyasının birinci şairi
etmişdir‖ [148]. Buna baxmayaraq, Füzulinin böyük şufi
şairi olması faktdır. Adı çəkilən müəlliflərin tədqiqatlarında
həmin çoxsaylı nümunələr əsasında şairin yaradıcılığında
rolu danılmaz olan sufizm bədii fəlsəfi cərəyanından ətraflı
bəhs olunduğundan bu barədə geniş şərh verməyə lüzum
yoxdur. Yalnız onu demək vacibdir ki, ―orta əsrlərdə
(xüsusilə XII-XIII əsrlərdə) yaşamış heç bir görkəmli Şərq
şairi sufizmdən kənarda qalmamış, az və ya çox dərəcədə
sufizm təsiri ilə yazıb-yaratmışdır. Füzuli isə Azərbaycanda
sufizmin sonuncu magikanı idi. Ondan sonra XIX əsrə
(məsələn, Ə.Nəbatiyə) qədər sufizm təsirləri olsa da bizim
ədəbiyyatda mükəmməl bir bədii-fəlsəfi cərəyan olaraq
Füzuli ilə zirvələndi və sonuclandı...‖ [78]
Sufizm cərəyanı XIX əsrdə belə funksionallığını
davam etdirsə də artıq zamanın ardınca gətirdiyi mövzular,
Qərb maarifçiliyinın tələbləri qarşısında davam gətirə
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bilmirdi. Ona görə də ―yeni şeir‖ uğrunda islahatlar
aparılmağa başlanılmışdı. Amma bu fəlsəfi şeirdən imtina
demək deyildi. Həmin dövrdə belə poeziyanın fəlsəfi şeirə
olan ehtiyacını maarifçi sənətkar M.F.Axundzadə də
duymuş, şairdən ictimai-fəlsəfi məzmuna malik şeir
yazmağı tələb etmişdir. ―Fəlsəfanə xəyal və ilham
sahibləri‖ olan şairlər Axundzadəyə görə oxucuya daha çox
maarifçilik ruhu aşılamış olurdular. ―Füzuli şair deyil və
xəyalatında əsl təsir yoxdur: ancaq nazimi-ustaddır‖ yazan
Axundzadənin böyük Füzulini inkarının zəminində də
məhz bu amil, onun estet deyil, maarifçi olması və hər şeyə
bu dairədən baxması, qiymət verməsi amili dayanırdı. Hər
halda ―Füzuliyanə poeziyanı təqlid yolundan çıxarmaq,
Füzuli tilsimini qırmaq üçün, realist ədəbiyyatın yolunu
tanıtmaq üçün‖ [92,24] deyilən bu fikir nə qədər mübahisə
və hiddət doğursa da hər halda ədəbi-tarixi dönüş
baxımından öz missiyasını yerinə yetirdi.

1.3. XX əsrin birinci yarısının
romantik-fəlsəfi Ģeiri
Çağdaş ədəbiyyat tarixçiliyində əsas məsələ XX əsrin
əvvəllərində yaşayıb-yaratmış ədiblərimizin irsinin yeni
təfəkkür kontekstindən tədqiq olunma zəruriliyidir. Nədən
ki, Sovet imperiyasının hakimi-mütləq olduğu dövrlərdə bu
dövr sənətkarlarımızın irsi təhrif olunmuş, onların
yaradıcılığı daha çox sovet ideolojisinin lokomotivi kimi
təhlilə çəkilmişdir. Bu dövr təsnifatında Azərbaycan sovet
ədəbiyyatına ayrıca bir mərhələ statusunda yanaşılmış, XX
əsr ədəbiyyatının tərkib hissəsi kimi deyil, onun başlıca
hadisəsi kimi dominant müstəvidə şərh olunmuşdur. Bu
baxımdan, əsrin ilk iki onilliyini qapsayan dövrlərin
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ədəbiyyatı kölgədə qalmış, həmin ədəbiyyatın kifayət qədər
dünya proseslərinə açıq və ayıq olan reaksiyası,
özünəməxsus uslubi zənginlikləri öyrənilməmişdir. Təbii
ki, XX əsr tarixi-tipoloji vahiddir və ona, əsrin yetmiş ilini
çevrələsə belə sovet dövrünün dominanat mövqeyindən
deyil, özünəməxsus inkişaf stixiyasından yanaşsaq dövrü
bütün ziddiyyətləri və parametrləri ilə görməyə müvəffəq
olarıq. ‖Əslində, əsrin texno-sivilizasion parametrlərini
yada salsaq, bizim balaca yer kürəmizi kosmik ağuşuna
almış müasir dünyada olub, onun təsirlərindən kənarda
qalmağın mümkünlüyünü ağla gətirmək belə gülüncdür. Bu
mənada, Azərbaycan mütəfəkkirlərinin hələ ötən əsrin
əvvəlindəki mövqeyi ki, əgər biz dünyanı (Qərbi) həzm
etməsək, o özü bizi mədəsində həzm edəcəkdir
(Ə.Hüseynzadə) - bütün əsr boyu aktual olaraq qalmış‖
[72,81]. Biz daim bu dövr sənətkarlarının yaradıcılığını
dünya ədəbi-mədəni proseslərindən ayırmış, təhriflərə
məruz qoymuş, onlarda XX əsr ölçülərini araya bilməmiş,
yaxud şüurlu şəkildə görməzlikdən gəlmişik. H.Cavidin
yaradıcılığındakı
fəlsəfi
dramatizmin,
yaxud
Ə.Hüseynzadənin əsərlərindəki sosial-ictimai dərinliyin
izlərini çox uzaqlarda, Qərbdə, Avropa düşüncəsinə
aludəlikdə, onu yamsılamaqda axtarmışıq. Halbuki, XX
əsrin əvvəllərində Qərb bizdən çox uzaqda deyildi, elə
Bakıda idi. Bir qədər ―Molla Nəsrəddin‖in xətti ilə
yayıldığı ərazilər - bütün İran, Hindistan, Volqaboyunda
gəzişir, bir qədər də ―Füyuzat‖ın qanadında dünya elmi
ədəbi-bədii düşüncəsi milli ədəbiyyatımıza gətirilirdi.
İndi bu mərhələnin tədqiqi əsrin ideya-estetik
dərkində, onun tarixi inkişaf ritminin duyulmasında başlıca
məsələlərdən biridir. Sənətin üzərindən kölgələrin çəkilib
getməsi milli müstəqillik dönəmində ədəbi mətnlərə daha
obyektiv elmi–nəzəri yanaşmalar etməyə imkan verir. Təbii
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ki, bu yeniliklər, yeni meyllərin tədqiqi ilk növbədə, milli
ədəbiyyat nümunələrinin diktə etdiyi bədiilik statusuna
əsaslanmalıdır. Eyni zamanda mətn və zaman əlaqəsi,
sənətkar və onu yetişdirən tarixi zəmin unudulmamalı,
dövrün fəlsəfi dərkində bu amillər nəzərə alınmalıdır. Bu
gün bütün keçmiş postsovet məkanı ölkələrində XX əsrin
ilk onilliklərində rəngarəng tendensiyaların formalaşmasına
rəvac verən amil kimi I Dünya müharibəsi, onun aşıladığı
inqilabi xarakter, bəşər miqyasında başlanan dekadans,
dünyanın gələcəyi ilə bağlı pessimist əhval-rhiyyə,
apokalipsis hissi, insanların psixolojisində, düşüncə və
xarakterində başlanan ―cevrilmə‖ əsas səbəblər kimi
mənalandırılır və bu, həqiqətən də XX əsr insanını,
sənətkarını öz zamanı və məkanı içrə səciyyələndirməyə
imkan verir. XX əsrin əvvələrində yaşamış sənətkarımızın
bir qisminin yaradıcılığı da məhz bu ölçülər, dünya
proseslərini xarakterizə edən düşüncə tipi və
tendensiyaların meyarları daxilində təsbitini tapmalıdır.
Nədən ki, ―əsrin I Dünya müharibəsi və dünya inqlabları ilə
şərtləndirilən başlanğıcı elə onunla səciyyəvidir ki, qəti
olaraq tarixi gedişatı çağdaş dünya proseslərinə cəlb edir;
çağdaş dünyada yaşayıb, burda baş verən proseslərə
reaksiyası yoxsa, təcrübəsinə daxil edib onu dərk etməyə
çalışmırsa, belə bir toplumun, cəmiyyətin, xalqın XX əsr
varlığını, ölçülərini, atributlarını, o sıradan tipoloji mənada
XX əsr ədəbiyyatını da aramaq çətin olar‖ [72, 81]. Əks
təqdirdə, milli ədəbiyyatın ölçülərini, dünyada gedən
proseslərə reaksiyasını öyrənmək mümkün olmaz.
Heç vəchlə Nizami Cəfərovun belə bir fikrilə
razılaşmaq olmur ki, XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərini
çevrələyən mədəniyyət "tipologiyası çətin müəyyənləşdirilə
bilən mədəniyyət"dir [45,356]. Alimin bu dövr üçün
xüsusilə böyük əhəmiyyət kəsb edən digər məsələyə Elnarə Akimova
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Avropa mədəniyyətinin Şərqə nüfuzu məsələsinə
münasibəti ilə də razılaşmaq mümkün deyil. N.Cəfərov
həmin münasibəti, yəni Qərblə Şərqin Bakıdakı görüşünü
"qarşılıqlı zənginləşmə‖ deyil, "diplomatik görüş"
adlandırır, eyni zamanda qeyd edir ki, "… bu dövr Avropa
mədəniyyəti (şübhəsiz, ekletik şəkildə və deməli,
törədicilik imkanına malik olmadan) Bakıya nüfuz edərək
funksional klassik mədəniyyətlə kompromisə girir…"
[45,356]
Göründüyü kimi, müəllif dövrləşmədə XIX-XX
əsrləri bir mərhələ kimi ayırıb onun tipologiyasını
müəyyənləşdirərkən bunun çətin bir iş olduğunu
vurğulayır. Bu, bədii fikrin öz daxili inkişaf
qanunauyğunluğunu yetərincə nəzərə almamaqdan irəli
gəlir ki, son olaraq XIX əsr boyu düşünən bir xalqın
yaradıcılıq imkanlarının inersiya ilə, özünütəsdiqin
emosiyası kimi XX əsrin əvvəllərində təzahür etməsinə çox
normal bir fakt kimi yanaşmağı çətinləşdirir. "Halbuki
həmin mədəniyyətə (yeni dövr mədəniyyətinə – E.A.)
XVII-XVIII əsrin ölçüləri ilə yanaşmasan görmək çətin
olmaz: XX əsr Azərbaycan mədəniyyəti tipologiyasına
görə, məhz yeni dövrün milli mədəniyyətləri sırasına
aiddir. Azərbaycan mədəniyyəti Yeni dövr kontekstinə
yalnız mifoloji yaddaş, folklor potensialı ilə yox, min ildən
bəri gələn bütün tarixi təcrübəsi ilə daxil olur" [68].
Bəllidir ki, XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının
diferensiasiyası proseslərinin başa çatdığı bir dövrdür və
milli mifoloji təfəkkürün, aşıq şeirinin, xalq poeziyası
üslubunun dirçəldilməsi ilə bahəm həm də İslam
poeziyasının atributlarını özündə daşıyır. Bu dövrdə yazıb
yaradan şairlər özündə ərəb, fars və türk komponentlərini
ehtiva
edən
ümummüsəlman
mədəniyyətinin
nümayəndələridirlər və bu xətt onların yaradıcılığında
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ehtiva olunur. Belə bir fikir də səslənir ki, ―XVIII əsr
Azərbaycan ədəbiyyatında baş verən etnik, estetik
təbəddülatların XIX əsrdə arxası gəlmədi. Çünki İran ədəbi
kanonlarının daşıyıcıları həmin etnik-estetik kanonların,
şifahi xalq ədəbiyyatından, elat ədəbiyyatdan, Vaqifin
qoşmalarından gəlmə təfəkkür sistemini yaxına buraxmadı‖
[328].
Azərbaycan ədəbiyyatında etnik-mədəni prosesin
təbii axarına bir qədər diqqətli olsaq görərik ki, XIX əsr
poeziyasında mövcud din amili bütün Şərq miqyasında
gedən ümummüsəlman mədəniyyətinin əsas komponenti
kimi çıxış edir. İslam bu mədəniyyətdə yalnız dəyişmə
faktoru olmayıb, həm də daxili mahiyyət daşıyan
başlanğıcdır, bütöv bir həyat tərzidir. Bu ideologiya ərəb,
fars və türk dilində yaranmış ən qiymətli ədəbi – bədii
əsərləri özündə ehtiva edərək ümummüsəlman mədəniyyəti
yaratmışdır. Milli ədəbiyyatımızda bədii inkişaf təkamülü
səciyyə daşıdığından başqa ölçülər aramağa hacət yoxdur.
XIX əsr özündə həm Şərq, həm də Avropa evolyusiya
ənənəsini birləşdirən bir dövr kimi səciyyələnir, hətta bu
faktor XX əsrin əvvəllərində belə funksionallığını itirmir.
―Füyuzat‖ birbaşa bu atributlar üstə köklənir, dünya
ədəbiyyatını böyük əzm və inadla təbliğ edən Əli bəy
Hüseynzadənin bu mövzuda manifest xarakterli fikrini
xatırlayaq: "… türklük və islam dairəsində tərəqqi etmək
istəriz‖; yaxud M.Cəlilin Füzuliyə münasibətini yada salaq:
―...götürünüz ―Molla Nəsrəddin‖ jurnalının 20 illiyini
tökünüz qabağınıza. Hansı şeirə baxsanız, görəcəksiniz ki,
onda Füzulidən bir duz vardır‖; Ə.Hüseynzadənin,
H.Cavidin, M.Hadinin ərəb-fars izafətlərindən yoğrulmuş
dilinə nəzər yetirək. Ədəbiyyatşünas - alim Teymur Kərimli
qeyd edir ki, ―Cavid klassik Azərbaycan poeziyasının
birbaşa varisi olmaqla yanaşı, həm də bu poeziyanın
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formalaşdığı ümummüsəlman ədəbi-ictimai mühitinin
qoyduğu zəngin humanist ənənələrin də varisidir‖
[133,250]. Bu fikri XX əsrin əvvəllərində yaşayıb - yaradan
bütün sənətkarlar haqqında səsləndirmək mümkündür.
Bu mənada, Nizami Cəfərovun XX əsrin əvvəllərində
milli mədəniyyətin Avropa mədəniyyətinə kompromisə
getməsi barəsində mülahizələrində sanki bir qədər qeyrisəhihlik var. Yəni bu müddəalar həmin dövrdə milli
mədəniyyətin özümlüyü, etnik kökünə bağlılığı faktını bir
qədər şübhə altına alır. XX yüzilliyin əvvəllərində milli
mədəniyyətin dünyaya "qapı açması" ona məhz yeni
mərhələyə keçid üçün, "böyük sintez işi üçün" lazım idi;
Avropaya pərvaz etmək və yenidən Şərqə qayıtmaq üçün
lazım idi" [143,45]. Bu təmasa mədəniyyətin özünün qeyrimilli ölçülərdən yanaşmaq cəhdləri yox idi. Əksinə, o
dövrdə ədəbiyyatın özünün pafosu ifrat, aludəçi, milli
düşüncəyə xələl gətirə bilən hər hansı neqativ meyllərə
qarşı yönəlmişdir (Yada salaq: Mirzə Cəlilin "Anamın
kitabı" pyesi və bu xüsusda yazdığı publisistik məqalələri,
felyetonları, M.Ə.Sabirin eyni məramı aşılayan şerləri,
yaxud dünya ədəbiyyatını böyük əzm və inadla təbliğ edən
Əli bəy Hüseynzadənin bu mövzuda manifest xarakterli
fikrini: "Biz arzu edəriz ki, bizim tərəqqimizə baxıldıqda,
… türk və müsəlmanlar nə gözəl tərəqqi ediyorlar denilsin.
Yoxsa
"türklər,
müsəlmanlar
irtidad
ediyor,
firəngləşiyorlar" denilməsin!" [116,68]. Ona görə də həmin
dövrün tarixi haqqını özünə verərək qeyd etmək lazımdır
ki, milli mədəniyyətimiz bu mərhələdə Avropa
mədəniyyətinə nəinki kompromisə getmir, əksinə milli
ədəbiyyatın yeni formalarını yaratmaq, düşüncədə inqilaba
nail olmaq üçün bu mədəniyyəti mənimsəməyə daxili bir
ehtiyac duyur.
Məsələn, XX əsr romantizminin zəninində dayanan
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amillər bir qədər Qərb yönümlü proseslərlə əlaqədar
meydana çıxmışdır. Həyatı gördüyü kimi deyil, görmək
istədiyi kimi təsvirə çəkən romantik mətnlərdə real
dünyanın işləklərinə qarşı üsyan, etiraz yer alırdı.
Akademik İsa Həbibbəyli ―Hüseyn Cavid və sənəti‖
məqaləsində yazır: ―İdealla varlıq arasındakı ziddiyyət,
ideal həqiqət axtarıcılığına istiqamətlənən xəyallardan
yaranan lirik-fəlsəfi düşüncələr Cavid şeirinin başlıca
məzmununu təşkil edir. Şairin lirik ―mən‖i qayğılı, narahat
düşüncələr və zəngin xəyallarla yaşayan filosof xarakterli
aşiqdir‖ [102,201]. Əslində bu cərəyanı Qərb təsirinə
bağlayan birinci amil elə bununla əlaqədardır. Çünki XX
əsrin əvvəllərində Qərbdə yaranmış cərəyanlar klassik
qəlibləri dağıtmaq ehtiyacından, müəyyən iqtisadi, siyasiictimai şərtlərdən, insanın daxili narahatlığından, özünü
azad ifadə etmək, dünyanı dəyişmək arzusundan, keçmişə,
ənənəçiliyə qarşı protestlərdən meydana çıxırdı.
Romantizm cərəyanı da real dünya ilə barışmayaraq öz
subyektiv ―məni‖ni, idealını ona qarşı qoyan cərəyan idi.
Qərbdə XIX əsrin sonlarında meydana gəlmiş bu cərəyanın
başlıca məqsədi istismarçı cəmiyyətə etiraz olmuş, həyatı
istədikləri şəkildə görə bilməmələri səbəbindən xəyal
aləminə yuvarlanmışlar. Ə.Mirəhmədov yazır ki,
―Romantizmin meydana gəlməsini şərtləndirən tarixi şərait
sənətdə subyektivizm meyllərinin güclənməsinə, sənətkarın
onu təmin etməyən varlığa qarşı, bir çox hallarda dumanlı
və şərti olsa da, yeni sosial amallar təblig edən surətlər
silsiləsi yaratmasına səbəb olmuşdur‖ [55,200]. Bəs niyə
dumanlı və şərti? Axı hər şey kifayət qədər aydın və dürüst
ifadə olunmuşdu bu mətnlərdə. Azərbaycan aydınları bəlkə
də Qərb ədəbiyyatında güclənən bir cərəyanın ―dili‖ ilə
danışırdılar, amma onun danışılmasına rəvac verən amillər
müxtəlif proseslərdən qaynaqlanırdı. M.C. Cəfərov
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―Azərbaycan ədəbiyyatında romantizm‖ adlı tədqiqatında
yazır: ―Bunu vaxtı keçmiş romantizm adlandırmaq
mümkündürmü? Yox. Bu vaxtı keçmiş deyil, 1905-1917-ci
illərdə coşğun, mürəkkəb ictimai ziddiyyətlərlə dolu olan
Azərbaycan həyatının xüsusi şəraitinin doğurduğu ədəbi
hadisələrdən biri idi‖ [44,3]. Bu fikir həm də onu deməyə
imkan verir ki, XX əvvəllərində Azərbaycanda yaranmış
romantizmi tam olaraq Qərb romantizminin adekvatı kimi
qələmə verməyək. Çünki bu cərəyanın mahiyyəti eyni olsa
da, müxtəlif ölkədə onu yetirən tarixi şərait fərqli olmuş,
hər bir ədəbiyyatın immanent inkişaf qanunauyğunluğu
zəminində meydana çıxmışdır. Klassik ədəbiyatımızın
kamil bilicilərindən sayılan Əkrəm Cəfərin sözləri ilə
desək: ―Romantizmi təkcə XIX əsrlə bağlamaq olmaz. Bu
―Avropa ədəbiyyatındakı konkret tarixi cərəyan‖dan daha
genişdir‖ [293,168]. Deməli, XX əsr romantizmi həm də
Azərbaycan ədəbiyyatının inkişaf qanunauyğunluğu
zəminində meydana çıxan, bu mənada həm də klassik
romantizmlə ümumi tellərlə çarpazlaşan bir cərəyandır.
Deyək ki, Nizaminin əsərlərindəki estetik ideallar,
dünyanın və insanın mənəvi-əxlaqi dəyərlər müstəvisində
formalaşması, insana və insanlığa münasibətdə təlqin
olunan məhəbbət idealı XX əsr şairi H.Cavidin
əsərlərindəki romantik pafosdan çoxmu fərqlənir? Yaxud
Cavid şeirinin romantik-fəlsəfi siqlətini əsrin sonunda
yazıb-yaradan çağdaş şairlər nə qədər israrla yaşadırlar?!
Bu barədə növbəti fəsillərdə ətraflı bəhs olunacaq.
Hər yazarın tərcümeyi halını onun əsərləri, daha
doğrusu, Ģeirləri anladır. Bu mənada Ģeir Ģairin
bioqrafiyasını özündə daĢıyan etibarlı məxəzlər sırasına
daxildir. Nisbətən daha əhatəli, dolğun, oturuĢmuĢ
təhkiyə mədəniyyəti tələb edən prozaik düĢüncədən
fərqli olaraq, Ģeir daha çox Ģairin emosiyalarının, qəlb
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çırpıntılarının, içinin təlatümlərinin Ģəklidir və belə
demək təbiri-caizsə, Ģeir hardasa elə Ģairin özüdür.
Mən Ģeirəm özüm, bir daha əĢara nə hacət?
Mən canlı çiçəkkən ölü gülzarə nə hacət?
- yazan Cabbarlı, eləcə də onun müasiri olan
romantik
Ģairlər
ruhi-mənəvi
yüksəliĢlərinin
fərqindəydilər, yazdıqları ilə canlı bir ömrün tablosunu
çəkdiyini bilirdilər. Amma bu gün o Ģeirlərin nəinki
müəlliflərinin tərcümeyi-halını, elə əsrin özünün də
xarakterini Ģərh etməyə gücü çatır. Onlar XX əsrin
qovğalarını, ziddiyyətlərini, kapitalist dünyasının bir
çox proseslərini tanımağa, dərk etməyə ayna tutan və
əsri bizə tarixdən daha yaxĢı anlamağa kömək edən
nümunələrdir. Bu gün H.Cavid, M.Hadi, A.Səhhət,
Ə.Hüseynzadə, C.Cabbarlı Ģeiriyyətinin motivasiyası
eyni zəmindən qaynaqlanır. Burada oxĢarlıq və fərqlilik
nədədir?
Artıq mətnlərin diktə etdiyi tarix, həqiqət öz sözünü
deyir və biz Ə.Hüseynzadənin, Ə.Cavadın, H.Cavidin,
C.Cabbarlının,
C.Məmmədquluzadənin
yaradıcılıq
nümunələrində əksini tapmış milli insan böhranı, milli
varlığın real durumunda həm də XX əsr məzmununun
parametrlərini, qlobal miqyaslı ümidsizliyin təsirlərini görə
bilirik. M.Müşfiq şeirində, S.Vurğun poeziyasında ehtiva
olunan kədər simvolikasını da üstqatdakı bütün ideoloji
ehtiraslara rəğmən duymaq çətin olmur. Necə ki, belə bir
təsirin izini onların öz zamanında sovet rejimi sezmiş, milli
şüurun yeni düşüncə tipində özünü realizə imkanına fürsət
verməyərək onu boğmağa çaba göstərmişdir. Bildiyimiz
kimi, sovet ideologiyasının hakimi-mütləq olduğu illərdə
Azərbaycanda Qərb yönümlü meyllərə, Avropada yaranmış
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estetik-fəlsəfi cərəyanların milli ədəbiyyata yeriməsinə
qadağa qoyulmuş, yaradıcılığında azacıq ―sapma‖ olanlar
ciddi xəbərdarlıqlara və tənqidlərə məruz qalmışlar. XX
əsrin ilk iki onilliyində Azərbaycanda qərb cərəyanlarının
təsiri izsiz ötüşməmiş, xüsusilə Ə.Hüseynzadə, M.Hadi,
H.Cavid, Ə.Cavad, daha sonra isə M.Müşfiq, S.Vurğun
kimi şairlərin, sənətkarların yaradıcılığında ehtiva
olunmuşdur. Amma bu cərəyanlar, modernizə cəhdləri bu
şairlərdə nə qədər alınmışdır. Yəni, təcrübələrinə daxil edib
onların həzminə vaqif olmuşlarmı?
XX əsrin əvvəllərində Ə.Hüseynzadə, H.Cavid,
Ə.Cavad, M.Hadi, A.Səhhət kimi sənətkarların xidməti
nəticəsində ―söz sənəti həm ideya-məzmun, həm də üslub
cəhətcə nəzərə çarpan dərəcədə yeniləşdi və zənginləşdi.
Bu tarixi proses ədəbi həyatda təmamilə orijinal və
mütərəqqi bir hadisə olan milli Azərbaycan romantizminin
də bir ədəbi cərəyan kimi formalaşmasına rəvac verdi‖
[150,14]. XX əsrin əvvələrində milli və ümumdünya
ədəbiyyat təcrübəsi üzərində yetişən, Füzuli ənənələrini də,
―fəlsəfanə xəyal və ilham‖ zənginliyini, ictimai-fəlsəfi
məzmunu da öz əsərlərində ehtiva edən sənətkar Hüseyn
Caviddir. Azərbaycanda Nizamidən tutmuş M. P.Vaqifə
qədər yüksək romantik ədəbiyyat hakim olsa da
poeziyamızda fəlsəfi, ―fəlsəfanə şeir‖ istilahı daha çox bu
şairin adı ilə təmsil olunur.
Təbii ki, Hüseyn Cavid ilk növbədə, pomantikdir, XX
əsrin romantik- fəlsəfi şeirinin sütün daşıdır. ―Mənim
Tanrım gözəllikdir, sevgidir‖-tək bu beyt dahi Cavidin
Tanrıya da, həyata və insana da ülvi məhəbbətin ən yüksək
məna qatından nəzər yetirdiyinin göstəricisidir. Cavid
bütün dünyanı, bəşəriyyəti asudə və hürr, səadət və rifah
içində görmək amacındaydı və yalnız, gözəlliklə
çevrələnmiş cəmiyyətə, sevgi ilə süslənmiş kainata Tanrı
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qədər sitayiş edə bilərdi. Bütün hallarda - bəşər həyatının
ən mühüm suallarına cavab arayanda da, müharibə və
qəsbkarlığı, xəyanət və riyakarlığı, qəddarlıq və amansızlığı
inadla tənqid edəndə də Cavidin məhəbbət, sevgi idealı
daim dominantlığını saxlamış, şairin ―gözəllik və sevgi‖
aşınalığı insana, insanlığa, vətənə, bəşəriyyətə rəğbəti kimi
yeni modifikasiyalarda təsvirini tapmışdır.
Buna baxmayaraq, Hüseyn Cavid lirikası ilə tanışlıq
ondakı dekadansı da görməyə imkan verir. Cavid
əsərlərində daim yüksək bəşəri mətləblərə, dərin ictimaisiyasi məsələlərə kökləndiyi üçün dövrün modernist fəlsəfi
cərəyanlarından təcrid olmaması təbii prosesdir. O bu
cərəyanlarda nə qədər özünü ifadə eləyə bilmişdir, yaxud o
bu bədii-estetik təcrübələrə nə qədər həssas olmuşdur? İndi,
sənətin üzərindən kölgələrin çəkilib getdiyi bir vaxtda
Cavidin, eləcə də ədəbi irsi təhriflərə məruz qalmış
sənətkarlarımızın yaradıcılığını daha obyektiv elmi-nəzəri
düşüncədən tədqiq predmetinə çevirə bilərik. Bu yöndə
artıq
müəyyən
pozitiv
addımlar
atılıb. Ustad
ədəbiyyatşünas-alim Y.Qarayev ―Azərbaycan ədəbiyyatı:
XIX-XX yüzillər‖ (Bakı, ―Elm‖, 2002) kitabında Hüseyn
Cavid yaradıcılığından bəhs edərkən diqqəti daha çox şairin
əsərlərindəki son, absurd problematikasına yönəldir, Rafael
Hüseynov ―Əbədi Cavid‖ ( Bakı, 2007) kitabında Cavid
ömrünün gizlinlərinə ayna tutur, Aydın Talıbzadə H.CavidNitsşe paralelizmi üzərində maraqlı müşahidələr aparır
[235], T.Əlişanoğlu ―XX əsr ədəbiyyatı-tarixi-tipoloji
vahid kimi‖ yazısında [72] XX əsr Azərbaycan
ədəbiyyatının tarixi-tipoloji mənasını həmin dövrün
sənərkarlarında, bu sıradan Hüseyn Cavidin də
yaradıcılığında aramağı təməl prinsip kimi irəli sürür,
Ə.Əsgərli ―XX əsr Azərbaycan şeirinin bədii-estetik
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qaynaqları‖ məqaləsində [86] Hüseyn Cavidin dekadentizm
cərəyanı ilə bağlılığından bəhs edir.
Adını
çəkdiyimiz
sonuncu
məqalə
Cavid
yaradıcılığındakı modernizə cəhdlərini üzə çıxarmağı təqib
qıldığı, ondakı dekadentizm çalarlarını sərgilədiyi üçün
diqqəti çəkir. Baxmayaraq ki, H.Cavidin əsərlərindəki
dekadantizm əlamətlərinin mövcudluğundan onun sovet
dövrü tədqiqatçıları - Ə.Nazim, M.C.Cəfərov da bəhs
etmişlər. Ə.Nazim Cavidi ―dağılmaqda olan dekadent
burjua türk ədəbiyyatı nümayəndəsi, mistika əlamətləri
daşıyan‖ şair kimi səciyyələndirir [108], M.C.Cəfərov
―Hüseyn Cavid‖ monoqrafiyasında ―bu fəlsəfi çaşqınlıq
bəzən şairin lirikasında, bir çox romantiklərdə olduğu kimi
ifrat bir fərdiyyətçilik qüruru, şəxsiyyəti cəmiyyətə qarşı
qoymaq meyli, bir növ Şərq dekatentizmi ruhu və fəlsəfi
eklektizm gətirirdi‖ [43,64-65] kimi fikirlər səsləndirir,
Y.Qarayev isə onun ―ümumbəşəri problemlərdə bədbinlik
göstərdiyini‖ [42,8] qeyd edirdi. Digər tədqiqatçılar Ə.Mirəhmədov, M.Əlioğlu isə şairin yaradıcılğındakı bədiifəlsəfi axtarışlar sistemindən bəhs etmələrinə rəgmən
ondakı dekadentizmi görməzliyə vurmuşlar [bax:170,64].
Tədqiqatçı Ə.Əsgərli ―XX əsr Azərbaycan şeirinin
bədii-estetik qaynaqları‖ adlı məqaləsində belə bir məsələ
qaldırır: ―M.Hadi, H.Cavid yaradıcılığında qərbçilik
problemi varsa, niyə onlarda Qərb ədəbi-fəlsəfi
cərəyanlarının izlərini görməyək?‖ [107,475].
―Qoca bir türkün vəsiyyəti‖ndə ―Əsr, iyirminci
əsrdir! Vəzifəsi pək ağır...Arş iləri! Qomşular yol aldı, geri
qalmayın!‖ deyərək zamanla uzlaşmağı məqsəd sayan
H.Cavidin baş verən yeniliklərə açıq sənətkar olmasını
onun bütün yaradıcığının estetik qayəsi təsdiqləyir. Azər
Turan ―Cavidnamə‖ kitabında Cavidin İstanbulda Məhməd
Akifin rəhbərliyi ilə nəşr olunan ―Sıratı-müstəqim‖
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jurnalındakı fəalliyətindən bəhs edərkən onun bir çox
şeirlərinin, o cümlədən bədbin ovqat sərgiləyən ―Yadimazi‖, ―Son bahar‖, ―Elmi-bəşər‖ kimi şeirlərinin də
burada çap olunmasını bildirir [238]. Belə bir fakt nəyin
göstəricisidir? Bəllidir ki, İstanbul həyatı şairin
dünyagörüşünün müəyyənləşməsinə müstəsna xidmət
göstərmiş, onun filosof şair kimi yetişməsinin, geniş bilik
və idrakı hüdudsuzluq əldə etməsinin zəmini olmuşdur. O
cümlədən, İstanbulda Hüseyn Cavid sufizmlə bağlı
təsəvvürlərini genişləndirməklə bahəm dünya elminin
qabaqcıl meyllərindən də xəbərdar idi. Dünya bədii-estetik
fikrinə bələdlik Caviddə onlardan eklektik şəkildə
bəhrələnmək səciyyəsi daşımırdı. Bu estetik-.fəlsəfi bilik
arsenalı onda ilk növbədə, planetar düşüncə mədəniyyəti
formalaşdırırdı, şairin dünyaya, bəşəriyyətə, təbiətə, insana
münasibətdə dərin, vüsətli, həmçinin skeptik, tərəddüdlü
yanaşma nümayiş etdirməsinə gətirib çıxarırdı. Təsadüfi
deyil ki, şairin müasiri olmuş cavidşünas H.Zeynallı da
Cavidi ―daima şübhələr və tərəddüdlər içində çırpınaraq
şeirlər‖ yazan filosoflar sırasında qeyd edirdi [238].
Hüseyn Cavidin narahat poeziyasının ritmi daim
dünya problemlərinə köklənmiş, bəşərin qayğı və dərdlərini
düşünmək qayəsindən qalmamışdır. Bu cahanşümul
məsələlər, həqiqət və azadlıq uğrunda axtarışlar onda istəristəməz, intuitiv olaraq ekzistensial düşüncə, pessimist
ovqat yaradırdı. Həyata, yaşamağa inamla sarılan şair sanki
birdən birə heçliyə, boşluğa yuvarlanırdı:
Bəncə, xilqət şimdi bir əfsanədir,
Kim ki, həll etmək dilər, divanədir.
Bir oyuncaqdı cahan başdan-başa,
Qafil insanlarsa bənzər sərxoşa.
Səndələr hər kəs əməlsiz, qayğısız
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Həpsi kəndindən xəbərsiz, sayğısız.
Söyləşirlər anlaşılmaz sözləri
Həp baxarlar, görməz amma gözləri.
(“İştə bir divanədən bir xatirə”)
―Elmi-bəşər‖, ―Küçük sərsəri‖, ―Hərb və fəlakət‖,
―Məzlumlar için‖, ―Qüruba qarşı‖, ―Hərb ilahı qarşısında‖
və bir sıra başqa şeirlərində H.Cavid ifrat fərdiyyətçi
düşüncə sistemindən çıxış etmiş, həqiqət, cahanın xilası
axtarışlarında tərəddüdlərə, inamsızlığa qapılmışdır. Şair
―gönül məhzun, hava məhzun, günəş məhzun, səma
məhzun‖ kimi sürreal əhval-ruhiyyədə ifadə etdiyi bu
şeirlərdə bədbinliyə qapılaraq bütün kainata münasibətdə
ümidsizlik, ağrı, kədər ovqatından çıxış edir:
Cahan bir qətlgah olmuş, aman yoq zülmü vəhşətdən,
Bu insan məzbəhindən kimsə çıqmaz, kimsə
qurtulmaz.
Bütün tarixi gözdən keçir ta büdi-xilqətdən,
Əvət, bir böylə hüznavər, ələmpərvər bahar olmaz.
Gönüllər qan, çiçəklər qan, bütün çöllər, çəmənlər
qan,
Dənizlər qan, bulutlar qan, hava qan, iştə hər yer
qan...
(“Qüruba
qarşı”)
Cavidin bədbinliyinin kökündə dayanan amil nə ilə
bağlı idi? Bu bədbinliyi, tərəddüdü şərtləndirən səbəblərdən
biri sözsüz ki, şairin Sovet dövrünün yazarı olmaq
qismətini yaşaması idi. Bu zaman artıq ziddiyyətin Cavidlə
hakim ideologiya arasında yox, bəlkə daha çox ―Cavidlə
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Cavid arasında‖ (Y.Qarayev) olan mahiyyətindən danışmaq
lazımdır. Bu dövrdə Cavid ―öz fikirlərindən də,
duyğularından da eymənir. Neyçün ki, qadağalar, yasaqlar
dövründə düşünür, varlığın, olumun mənasını, dəyərini,
cövhərini dönə-dönə təftiş edir və konkret bir qərar
verməyə çəkinir. Gəldiyi ötəri nəticələrsə onu
üzgünləşdirir, ruhunu ağrıdır, bu adamı anbaan axirət
ideyasına doğru aparır, esxatoloji ovqat burulğanında
batırmağa çalışır, içində bir Uçurum oyub açır‖ [235,163].
Amma axı şairin lirikasındakı dekadans Sovet
İttifaqının qurulması proseslərindən xeyli əvvəl başlamışdı.
O zaman deyə bilərik ki, bu pessimizmin səbəbi onun
yaşadığı zamanın, həyatın antitezalar üzərində qurulması,
ümumbəşəri ziddiyyət və əksliklər idi. ―Hər qaranlıqda
çırpınır bir nur, / Hər həqiqətdə bir xəyal uyuyur.‖ İşıqla
qaranlığın, həqiqətlə xəyalın bir-birini əvəz edən fasiləsiz
dövriyyə çarxında Cavid üçün dünən (dün), keçmiş(mazi)
bu günə, onun yaşadığı zamana qaynayıb-qarışmış şəkildə
gerçək bir məna kəsb edirdi və o, müdrik bir həssaslıqla
zəmanənin, dünyanın ziddiyyətlərini, təbəddülatlarını görə
bilirdi:
Dünki xəndan könül bu gün sızlar,
Dün sönən əməl bu gün parlar.
Mərhəmətsizdir iştə kahbə fələk,
Bəşəriyyətlə əylənir daim.
Bəşəriyyətlə əylənir gülərək...
Dünki bədbəxt olur bu gün məsud,
Dünki məsud olur bu gün mərud.
(“Dün və bu gün”)
―Fəlsəfi lirikasında H.Cavidi bəşərin taleyi,
cəmiyyətin mənəvi həyatı, əqlü-zəkanın əhatə etdiyi
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mürəkkəb problemlər düşündürürdü‖ [64,53]. Bu
mürəkkəblikləri dəf etmək, əbədi harmoniya və mənəvi
kamillik, həqiqət və inam axtarışları yönündə üdrakın
hüdudlarından yararlanmaq Cavid şeirinin stixiyası idi.
Təbii ki, Cavid bütün Şərq mədəniyyətinin zəminində
yetişən sənətkar idi və bu mədəniyyətin bədii-fəlsəfi fikrini
dərindən əxz eləmiş, ona daxilən bağlanmışdı. Bəşər
oyunlarının mürəkkəbliyi içində çaşıb qalan, dəhşətə gələn
Cavidin içində baş verən təlatümlərin, mənəvi qovğaların
səbəbini öyrənmək üçün üzünü Tanrıya tutub, ―Bu
qəsvətlər niçin bilməm? ―Niçin, Ya Rəb, niçin?‖ deyə sual
edərək metafizik düşüncə kontekstindən çıxış etməyi də,
ümumən üsyankar ruhu ilə seçilən Cavid idrakının bəzi
məqamlarda uçuruma yuvarlanması, sövq-təbii onun ideal
gözəlliklə bağlı təsəvvürlərinin ―xəyali-inkisarə‖ uğraması
ilə əlaqədar idi. Bu dekadans ovqat şairin hətta sevgi
mövzulu şeirlərinə belə hakim kəsilmiş, onun küskünlüyü,
bədbinliyi şəklində meydana çıxmışdır:
Hər məhəbbət bir xəyanət, hər gülüş bir hiylədir,
Hər səadət quşu oqşar pək sönük bir şölədir.
Bəlkə var səhvim? Fəqət gördüklərim həp böylədir...
Görmədim, əsla bəladan başqa bir şey görmədim.
(“Görmədim”)
Romantizm Cavidə görə bilmədiklərini xəyalında
qurmaq, canlandırmaq üçün lazım idi. ―Yaşarsa bir könül,
az-çox xəyal içində yaşar‖ - bu misralar təsadüfi yaşantının
bəhrəsi deyildi. Şair ümumbəşəri ideallarla yaşayan bir
sənətkar idi, onun xəyallarındakı bəşər daha sivil, azad və
humanist, insan daha müstəqil, qayğısız və xoşbəxt idi. Hər
halda Cavid bütün bunların belə olmasını arzulayırdı.‖Bən
fəqət hüsnü-xuda şairiyəm, Yerə enməm də səma
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şairiyəm‖- ―bu sözlərlə şair öz ayağını göylərdən üzdüyünü
elan etmir, bəlkə, əksinə: torpağı da, insanı da səmaya
qaldırmağı və ona yüksəkdə -zirvədə nəzər salıb qiymət
verməyi bir sənət prinsipi kimi irəli sürür‖dü [143,320].
Hüseyn Cavidin ədəbi səma şairi olmasının, bu yola, bu
ünvana bələdçilik etməsinin bir sirri, məğzi də bunda idi.
Səma böyük şairə insana, zamana yüksəkliyin zirvə-məna
qatından nəzər yetirmək üçün lazım idi. Bu həm də ona
əsərlərində bədii ideallaşdırma yolu tutmasına, həyata,
dünyaya münasibətdə romantik bir ruh sərgiləməsinə imkan
verirdi. Cavidin ―Bən istərim ki...‖ şeiri şairin səma
səltənəti ilə bağlı duyğularını uğurla sərgiləyir:
Bən istərim ki, gözəllər, bütün gözəlliklər
Uzaq-uzaq, pək uzaq bir üfüqdə əylənsin.
Uzaq və incə təbəssümlərlə şamü səhər
Həyata nuri-səfa sərpərək çiçəklənsin.
Əvət, uzaqda səadət var, eşqə hörmət var,
Yaqın zəhərlidir, amma uzaqda cənnət var;
Uzaqda var əbədiyyət ki, başqa nemətdir.
Uzaqlar, ―bəşərdən uzaq, gizli bir fəzaya qoşmaq‖
meyli Cavidi ona görə çəkirdi ki, burada o, romantik
duyğularına qanad verə bilirdi. Amma o zaman ki, şair
xəyalı göylərdən yerə enirdi, bu xəyallar, arzu və
pərvərişlər sərt həyat həqiqətləri, bəşər çaxnaşmaları
önündə fiaskoya uğrayırdı. O zaman Cavidin
poeziyasındakı qanadlı romantikanı nisgil və bədbinlik
əvəz edirdi. Bu mənada, Cavidin şeirlərinə ―uçurum‖
leytmotivinin hakim olduğunu vurğulayan Aydın Talıbzadə
şairin bu ruhsal çevrilməsini ―gerçəkliyə nifrət: oradan
qaçmaq, uzaqlaşmaq, uçmaq, yaxud uçurumlarda yox
olmaq!‖ kimi mənalandırmaqda tam haqlıdır [235,162]. Ya
səmaya doğru pərvəriş etmək, ya da uçurum-―bəla bəhrinə
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yuvarlanmaq‖sonucudur.

Cavidin

fikir

oyunlarının

simvolik

Uçar, uçar, yenə ruhum diyari-hüznə qoşar;
Uzaq, uzaq, çox uzaq bir mühit içində yaşar.
Soyuq, soyuq!..gecə keçmiş, bütün cahan susmuş,
Uzaqda inləyir ancaq zavallı bir bayquş.
(“Hərb və fəlakət”)
―Yadi-Mazi‖ şeirində şair təsəvvüründə yaratdığı
gözəlliyi həqiqətə qarşı qoymaqla əslində, iki dünya
mənzərəsini diaxron olaraq poetik müstəviyə çıxardır:
Əfsus!.. O gözəl günləri etdikcə təxəttür,
Coşmaqda bu gün duyğularım böylə dəmadəm.
Məhv etmədə şimdi bəni alami-təhəssür;
Hərdəm qara xülyalar olub qəlbimə məhrəm.
Ləhzan ediyor ruhumu bin dürlü məzalim,
Əfsus... ki mazi ədəm, ati isə müzlim...
Cavidin pessimizminin digər zəminini onun təsvir
elədiyi Şərq-Qərb kontekstində aramaq lazımdır. Hələ gənc
yaşlarından dünya elminə, Qərb mədəniyyətinə dərindən
bələd olan Cavid bu iki qütb arasında ziddiyyətləri görür,
xüsusilə, ―Azər‖ poemasında bu ziddiyyətlərin kökünə,
mahiyyətinə vararaq iki həyat tərzini üz-üzə qoyurdu:
Çox düşündüm bunu dəmindən bəri,
Hər zöqü bir acı bəslər düşünsən!
İştə Qərbin azğın səadətləri
Alır qida Şərqin fəlakətindən.
Yaxud:
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“Şərq uğraşır yalnız “ölməyim” deyə,
Qərb elləri maildir öldürməyə”
Skeptisizm şairi daim müşayiət etmiş, Cavid xəyallar
dünyasının yer üzündə alternativ mənzərəsini, real
təzahürünü görmədikdə tərəddüdlərə varmış, ifrat
fərdiyyətçi mövqedən çıxış etmişdir:
Hər günəşə vardım ləkəli gördüm,
Hər vicdana girdim kölgəli gördüm,
Parlaq imanları şübhəli gördüm,
Məgərsə hər cilvə bir xülya imiş.
I Dünya müharibəsinin fəsadları, insanlığa qarşı
yürüdülən amansız qərarlar Cavid yaradıcılığına təsir
göstərirdi və planetar miqyaslı narahatlığın daşıyıcısı olan
şairin lirikasında insanın psixoloji yaşamları boşluq, təklik,
son problematikası ilə müşayiət olunmağa başlayırdı.
Təsadüfi deyil ki, bir çox şeirlərdə Hüseyn Cavidin hədəf
götürdüyü ünvanlar absurd situasiyalardır- ―Cavan ömrüm
fəryad içində keçdi,/ ―səadət‖-əməli bir röya imiş‖, yaxud
―Hər qaranlıqda çırpınır bir nur, / Hər həqiqətdə bir xəyal
uyuyur‖, - bu şairin mənəvi dünyasındakı əsl dekadansın
göstəricisi, mövcudluğudur. Sonrakı illərdə düşüncə
böhranı daha kəskin şəkil almağa başlayır. Cavidi
bədbinləşən deyil, bundan qurtulmağa yol arayanlar,
bəşərin əbədi ―narahatlığına‖ cavab axtaranlar sırasında
görürük. ―Çox düşündüm bunu dəmindən bəri,/Hər zöqü
bir acı bəslər düşünsən!‖. O, nəinki düşünür, həm də
oxucusunu düşünməyə sövq etdirirdi. Bu, yalnız düşüncə
əsrinin qədəm qoyması ilə bağlı deyildi. Böyük yazıçı bu
axtarışların nəticəsində onu üzən suallara cavab aramaq
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niyyətində bulunurdu. Bəzən bu axtarışların onu divanəliyə
qədər gətirəcəyini bilsə də: ―Bəncə, xilqət şimdi bir
əfsanədir,/Kim ki, həll etmək dilər, divanədir‖...
Çöküş fəlsəfəsi, ümidsizlik motivlərini digər şair
Cəfər Cabbarlının da yaradıcılığında görməzdən gəlmək
olmur. Bizə Cabbarlını necə təqdim və təbliğ edirdilər?
Ġlk növbədə, sosialist realizmin banisi kimi, daha sonra
iĢıqlı və romantik, çılğın və nəĢəli Ģeirlər müəllifi kimi.
Bu, təbii ki, belədir. Fəqət bir də baĢqa Cabbarlı var
Ģeirlərindən boy verən. Küskün, bəĢər iĢləklərindən
rəncidə olan, dünya amansızlıqlarına, müharibə
vəhĢətlərinə göz yuma bilməyən. Cabbarlı irsinin
tədqiqatçısı Asif Rüstəmli yazır: ―Cabbarlı yaradıcılığının
ilk dövrü üçün xarakterik olan mühitdən və zəmanədən
şikayət, giley, bədbin əhval-ruhiyyə, haqsızlığın və
ədalətsizliyin baş alıb getdiyi bir ölkədə milləti oyanışa
çağırış bu şeirlərin də beyt və misralarında öz əksini
tapmışdır‖ [35,15]. Təbii idi. Cabbarlı şeirlərində bəşərin
işləklərindən narahat bir qəlbin çırpıntıları, hayqırşları
vardı. Bu poeziyanın ritmi daim bəşəri mətləblərə, dünya
problemlərinə, dərin ictimai-siyasi məsələlərə köklənmiş,
onun qayğı və dərdlərini düşünmək qayəsindən
qalmamışdır. Tərəddüdlər, çaşqınlıqlar və suallar da burdan
qaynaqlanırdı:
Nədir? Nədir? Bu qədər inqilabi aləmgir?!
Nədir zavallı bəşərlər həlakinə tədbir.
Nədir bəşər bu cahan içrə seyddir azad,
Nədir cahan? Özü bir qan içən böyük səyyad.
Degilmi daim fəlakət təşərlərə bu həyat,
Fəqət, buni bəşəriyyət düşünmüyor, heyhat!!!
[35,55]
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Diqqət eləsək, Hüseyn Cavid poeziyasında da eyni
bədii ovqatı həmin tragik məqamlar təşkil edirdi. Bəşər
oyunlarının mürəkkəbliyi içində çaşıb qalan, dəhşətə gələn
Cavidin də içində baş verən təlatümlərin, mənəvi
qovğaların səbəbini öyrənmək üçün üzünü Tanrıya tutub,
―Bu qəsvətlər niçin bilməm? ―Niçin, Ya Rəb, niçin?‖ deyə
sual edərək metafizik düşüncə kontekstindən çıxış etməyi,
ümumən üsyankar ruhu ilə seçilən Cavid idrakının bəzi
məqamlarda uçuruma yuvarlanması, sövq-təbii onun ideal
gözəlliklə bağlı təsəvvürlərinin ―inkisari-xəyalə‖ uğraması
ilə əlaqədar idi. Bütün XX əsr aydınlarını ruh
düşkünlüyünə sürükləyən səbəblərdən birini Şərq-Qərb
kontekstində aramaq lazımdır. Bu pessimizm ziyalıları
düşündürən ―qamışlıqdan çıxmaq‖ (M.F.Axundzadə)
amacından, ―əcnəbi seyrə balonlara çıxır, biz hələ
avtomobil minməyiriz‖ (Sabir) təəssüfündən hasilə gələn
ovqatın nəticəsi kimi doğurdu. Hələ gənc yaşlarından
dünya elminə, Qərb mədəniyyətinə bələd olan Cabbarlı da
bu iki qütb arasında ziddiyyətləri görür, bu ziddiyyətlərin
kökünə, mahiyyətinə vararaq Şərqin daim istila
olunmasına, əzilməsinə öz həməsrləri kimi biganə qala
bilmirdi:
Rahib kimi qovğayi-həyata həvəsin yox;
Tərpənmədəsən kölgə tək, amma nəfəsin yox;
Məhbəsdəsən, amma ki, dəmirdən qəfəsin yox;
Zəncirini qırmaz nə təhəmmüm, nə də fəryad;
Əsr indi dəmir dövrü, barıt dövrüdür, heyhat! [35,
71]
Küskünlük, özünəqapılma çalarları Cabbarlının
xüsusən süjetli şeirlərində daha bariz nəzərə çarpır. Bu
şeirlərdə o, yaratdığı həyat lövhələrinın vasitəsilə dərin
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mətləblərə toxuna bilirdi. Şairin “Qürub çağı bir yetim”,
“Dilənçi”, “Boranlı qıĢ gecəsi” Ģeirləri bədii ovqatı,
ruhu baxımından Hüseyn Cavidin ―Küçük sərsəri‖,
―Hərb və fəlakət‖, ―Məzlumlar için‖, ―Qüruba qarşı‖,
―Hərb ilahı qarşısında‖ kimi şeirlərində qabartdığı detallara
münasibətin açıqlığı, müstəsnalığı ilə yadda qalır. Burada
Cabbarlını ifrat fərdiyyətçi düşüncə sisteminin daşıyıcısı
kimi, həqiqət, cahanın xilası axtarışlarında tərəddüdlərə,
inamsızlığa qapılmış görürük. Fəqət komleks yanaşdıqda
C.Cabbarlı lirikası daha çılğın, daha romantik, daha oynaq
ruhlu poeziya kimi təhlilə gəlir. Arif Abdullazadə də ―Şair
Cəfər Cabbarlı‖ kitabında bu məqama işarə edərək yazır ki:
―... müəyyən konkret şeirlərdə təcəssüm etdirilən həsrət,
hicran və ümidsizlik motivləri nəzərə çarpsa da, tam halda
və ümumilikdə götürüldükdə bu şeirlər nikbin səciyyə
daşıyır‖ [3,8].
Bağa bax, bostana bax, bağçaya bax, gülləri gör,
Gülü gör, bülbülü gör, zövq apar dünyadən.
Xaliqin qüdrətini bil, bu yaranmışları gör,
Yatma, dur bax, götür əl qəfləti-bipərvadan! [35,
47]
Cavid kimi Cabbarlı da bütün dünyanı, bəşəriyyəti
asudə və hürr, səadət və rifah içində görmək amacındaydı.
Cabbarlının məhəbbət, sevgi idealı daim dominantlığını
saxlamış, şairin ―gözəllik və sevgi‖ aşınalığı insana,
insanlığa, vətənə, bəşəriyyətə rəğbəti kimi yeni
modifikasiyalarda təsvirini tapmışdır.
Mən bir zaman öz-özümdən uzaxdım,
Dün bir işıq buldum, ruhuma taxdım.
Bütün əski tanrıları buraxdım,
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İndi artıq bir Tanrım var – gözəllik! [35, 71]
Ümumiyyətlə, XX əsrin əvvəllərinin Ģairlərinin
sevgi və məhəbbət, eləcə də ağrı və kədər simvolikası
eyni zəmindən qaynaqlanır. Tapındıqları Tanrı gözəllik, küskün olduqları nüanslar - cəmiyyət
boĢluqları, zamanın ədalətsizlikləri, mənəvi idealları Vətən azadlığı, istiqlaliyyəti idi. Bu mənada, “Ana”,
“Sevdiyim”, “Azərbaycan bayrağına”, “Salam”,
“Ölkəm”, “Mənim Tanrım”, “Ey dan ulduzu”, “Mən
bir susmaz duyğuyam ki” Ģeirləri Cabbarlını bizə
bioqrafiq cizgiləri ilə daha yaxından tanıdır, onun Ģair
kimi kövrəkliyini, həssaslığını daha səmimiyyətlə ortaya
qoyur. O qədər səmimiyyətlə ki, “Azərbaycan
bayrağına” Sevdiyim deyərək içdən tapınan bu
misraları oxuyandan sonra onun “Ey dan ulduzu”
Ģeirinin alt qatlarında heç bir ideoloji rəmz axtarmağa
lüzum görmürsən, yaxud görmək istəmirsən.
Rəmuz ilə dörd bir yanə işıq saçmaq istiyor,
Ara-sıra tərpəniyor, bu kəsik uçmaq istiyor,
Qollarilə türk ellərin bütün qucmaq istiyor,
Yaşıl donlu, mavi gözlü, al duvaqlı sevdiyim. [35,63]
“Ana” adının müqəddəsliyinə tapınan Cabbarlı,
Azərbaycanın bayrağını vəsf edib azadlığa aĢına olan
Cabbarlı, böyük türk dövlətinin alovlu tərənnümçüsü
Cabbarlı, gözəlliyi, sevgini baĢının tacı edib dünyaya bu
pəncərədən boylanan və hamını bu seyrə dəvət edən
Cabbarlı... Bilərək ki, bəĢərin amansızlığı daimi və
sonsuzdur, yenə də bu mürəkkəblikləri dəf etməyi, əbədi
harmoniya və mənəvi kamillik, həqiqət və inam axtarışları
yönündə üdrakın hüdudlarından yararlanmağı şeirinin
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stixiyasına çevirən, içindəki bütün bədbinliyi yenib
ətrafa daha çox məhəbbət yağdırmağa çalıĢan Ģair
Cabbarlı... Və sosialist realizmi doktrinasının
tələblərinə tabe olaraq yeni quruluĢu, yeni dünyanı
tərənnüm edən Cabbarlı... Bu qədər təzadlı ömrü,
təzadlı quruluĢu, təzadlı ovqatı yaĢamağa məhkum
olmuĢ yaradıcı Ģəxsiyyət... Zənnimcə, Cabbbarlını
amansız repressiyanın caynağından ondan üç il əvvəl
gerçəkləĢən ölümü xilas elədi. YaĢasaydı, heç Ģübhəsiz
bütün ideoloji çabalarına rəğmən ölümünə fətva
verilənlərdən olacaqdı. MüĢfiq kimi, Seyid Hüseyn,
Ə.Cavad kimi... Repressiyanın mürəkkəbliyinin,
“çoxbilmiĢliyinin” kökündə duran amil də bunda idi ki,
yalnız yazılanlara “aldanaraq”, alt qatdan boy verən
sənətkar ehtirasını görməzdən gələ bilmədi. Hər halda
Cabbarlı ədəbiyyat tariximizə repressiyaya məruz
qalan yaradıcı kimi düĢmədi. Mövzusundan asılı
olmayaraq bütün mətnlər müstəqillik dalğasının
gətirdiyi nihilist meyllərin önündə də, daha sonra bu
meylləri dəf edən obyektiv eimi-nəzəri düĢüncənin
qarĢısında da qüdrəti ilə, var-varlığında dayanmağa
müvəffəq oldular.
Bu fikirlərin əksəriyyətini daha bir şairə,
―Azərbaycan romantizminin təşəkkül tapıb inkişaf
etməsində və dünya romantizmi ilə qovuşmasında başlıca
simalardan biri‖ (Ə.Mirəhmədov) olan Məhəmməd Hadiyə
də aid eləmək olar. Tədqiqatçı Ə.Əsgərli ―XX əsr
Azərbaycan şeirinin poetikası‖ kitabında M.Hadinin
―Facieyi həyatımızdan bir pərdə‖, ―Təxəttürimazi‖, ―Dad
istibdaddan‖, ―Dilənçi‖, ―Ey zavallı bəşər‖ və s. şeirlərini
nəzərdə tutaraq iztirab, əzab çalarını onların səciyyəvi
xüsusiyyəti kimi qabardır və bunun ümumən Kantın,
Nitsşenin, Şopenhauerin, ümumən dekadentlərin fəlsəfi
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fikrində əxlaqın bünövrəsində dayanan amil olduğunu
vurğulayaraq Hadi yaradıcılığına da bu prizmadan nəzər
yetirməyi məqbul hesab edirdi: ―M.Hadinin 1905-1919-cu
illərdə yazdığı şeirləri ifrat fərdiyyətçiliyin, dekadent fəlsəfi
düşüncənin bariz nümunəsidir. ... Bu məntiqlə
Ə.Hüseynzadə, S.Mənsur, M.Hadi, H.Cavid, A.Şaiq,
A.Səhhət, Ə.Cavad, M.Müşfiq poeziyası arasında həm
oxşar bağlar, subyektiv idealist dəyərləndirmə və
fərdiyyətçi poetik fikir və düşüncə sistemi görmək
mümkündür. Onların dünyagörüşü Şərq və Qərb fəlsəfi
fikri müstəvisində (tərcümə, ədəbi görüş və düşüncə
ümumiliyi) olduğundan onları fəlsəfi cərəyanlar
qovşağında təqdim etmək mümkündür [87,129]. Bu oxşar
bağların, düşüncə ümumiliyinin olmasına rəvac verən nə
idi? Məsələ bundadır ki, Ə. Hüseynzadə, S.Mənsur,
M.Hadi,
Ə.Cavad,
A.Səhhət
kimi
Azərbaycan
romantizminin yaradıcıları şeirlərində milli intibah
ideyalarının tərənnümündən dolayı pessimizmə qapılmış,
bu bədbin əhval-ruhiyyə onların fərdi dünyaduyumunun
əsas hissəsinə çevrilmişdir. Bu bədbinlik təbii ki, ilk
növbədə romantizm hərəkatının aparıcı simvolu sayılan
―həqiqət‖lə bağlı üzə çıxırdı. U.Foxt yazır ki, ―... müəyyən
ictimai şəraitdə məhz romantik tipikləşdirmə gerçəkliyin
daha düzgün inikasına imkan qazanır, nəinki
realist‖[321,80]. Milli romantizmin əsas qüvvələri həqiqəti
söyləməyi yaradıcılıqlarının əsas qayəsinə çevirirdilər və
həmin obraz onların vətən mənzərələrinin seyrinə dalırkən
daha qüvvətli bir əməl cizgisi kəsb edirdi. Ə.Hüseynzadə
―Hali-vətən‖ şeirində yazırdı:
Ucundadır dilimin,
Həqiqətin böyüyü,
Nə qoydular diyəyim,
Nə kəsdilər dilimi [116,200]
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Eyni uslub və məzmunu Ə.Hüseynzadənin müasiri
Ə.Cavad 1919-cu ildə yazdığı ―Mən kiməm‖ əsərində
sərgiləyirdi:
Soranlara mən buyurdum
Anlatayım nəçiyəm:
Mən çeynən bir ölkənin
Haqq bağıran səsiyəm.
S.Mənsur müxtəlif ictimai-siyasi hadisələrin baş
verdiyi 1917-1918-ci illərdə yazdığı ―Hepsi rəngidir‖
şeirində yaşadığı cəmiyyətə, dünyaya küskün bir nəzər
salmış, hər şeyin rəng - yalan, riya üzərində dayandığını
sərgiləyirdi:
Tapmadım aləmdə bir həmdəm ki, olsun biriya,
Görmədim heç kəsdə bir niyyət, qəzəbdən maəda,
Külli-əbnayi bəşər öz nəfsinə olmuş fəda,
Nəfsi uğrunda görərsə, hər bəla, hər macəra
Məsləkə isnad edər, məslək, dəyanət rəngidir.
M.Hadinin də bu dövr şeirlərində qatı tünd boyalar
üstünlük təşkil edir, dünya, bəşər kədərin, iztirabın, göz
yaşının mənbəyi kimi mənalandırılırdı. ―İnsanların tarixi
faciələri, yaxud ―Əlvahi-intibah‖ poemasında həqiqətin
yoxa çıxdığı, yerini məzlumlara, haqqa qarşı təzyiqin,
gücün tutduğu dünyanı şair haqlı olaraq matəmgaha
bənzədərək yazırdı:
Gülüşlər həp binasızdır, fəqət qəmlər təbiidir.
Fərəhlərdə təməl yoxdur, o matəmlə təbiidir.
Könüldə hüzn odu, gözlərdəki nəmlər təbiidir,
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Həmişə qəlbi məhzun eyləyən dəmlər təbiidir,
Yerin üstündə hər gündə axan dəmlər təbiidir,
Demək, dünyadə məzlum ilə əzləmlər təbiidir,
Təbiət aləmində qəmli görkəmli təbiidir,
Baxışlar kölgəli, üzlər bütün naşad şəklində,
Bu matəmgahı kim görmüş şürurabad şəklində?
[100,210]
Təbii
ki,
dövrünün
tənqidçiləri
həmin
mərkəzdənqaçma tendensiyaları görməzdən gəlmirdilər.
M.Hüseyn 1931-ci idə yazırdı: ―Müşfiqin şeirlərində
mübarizə, çarpışma üstünlük qazana bilməmişdir. O, çox
zaman könlünün məhdud çırpınışları ilə məşğul olaraq
vəzifəsini unudur‖ [109,54]. Müşfiq vəzifəsini anlayırdı,
zorla oturdulduğu sovet maşınının nəzarəti altında
yazdığının, işıqlı sabahı tərənnüm etmək missiyasının
daşıyıcılarından biri olduğunun da fərqində idi. Amma
neyləsin ki, hərdən içindəki gerçək şair ―mən‖i çərçivələrə
sığmır, ―uç romantikam‖ nidası ilə fəzalara pərvaz edirdi.
Əlahəzrət zamansa bu ümidləri, Müşfiqin işıqlı, qanadlı
romantikasını darmadağın etdi və bəlkə də elə həqiqətin
ağzına daş basmaq üçün romantizmin nümayəndərinin də
irsi doğru-dürüst öyrənilmədi. Ötən əsrin 20-30-cu
illərindən
başlayaraq
romantizm
cərəyanının
nümayəndələrinin irsi təhriflərə və sosioloji tənqidin
hücumlarına məruz qaldı. Onların yaradıcılığındakı
təbəddülatlar, keçid dövrünün mürəkkəblikləri, bir
metoddan digərinə keçid prosesinin çətinlikləri görməzdən
gəlindi. Bu dövr tənqidində ―dünya görüşün bədii metod
anlayışındakı mövqeyi onun estetik komponentlərini –
forma, üslub və s. cəhətdən üstələyir, romantik ədəbiyyatın
sərf dünyagörüşü mövqeyindən təhlili əslində, XX əsr
romantizmi və eləcə də klassik romantizmdə ―ziddiyyət‖,
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―idealizm‖ axtarışlarına yönəlir, mənəvi mədəniyyətin
minillik tarixi ənənələri yanlış bir nəzəriyyənin
hücumlarına məruz qalır, romantizm idealizm ilə
eyniləşdirilib burjuaziyaya məxsus sənət kimi rədd edilir,
nəzəri fikir ədəbiyyat tarixində metod probleminin
qoyuluşunda
milli
bədii
təcrübənin
inkişaf
qanunauyğunluğunu da kifayət qədər nəzərə almırdı‖
[14,244].
Romantizm cərəyanının formalaşması XX əsr
Azərbaycan ədəbiyyatı hadisələrindən biridir və bu
cərəyanı təmsil edən sənətkarların hər dəfə yeni
―oxunuş‖lara yol açan irsinin tədqiqi qarşıdadır. Biz hələ də
tarixin açılmamış qatlarına, oxunmamış səhifələrinə istinad
edib həmin dövrdə ədəbi cərəyanların funksionallığından o
qədər də əminliklə bəhs edə bilmirik. Amma qatlar
açıldırca, səhifələr çözüldükcə, ―ağ ləkələr‖ silindikcə əsr
bizi düşünməyə sövq edir: doğrudan da necə ola bilər ki,
Fransanın Sarbon Universitetini bitirən Ə.Ağaoğlu,
Peterburq Universitetini bitirən Ə.Hüseynzadə, İstanbulda
təhsil alan H.Cavid dünya proseslərinə, onun
mədəniyyətinə, ədəbiyyatına bu qədər dərindən bələd olub
da həmin cərəyanlardan xəbərsiz qalsın, onlardan
təsirlənməsin... Ədəbiyatşünas alim Azər Turan ―Əli Bəy
Hüseynzadə‖ kitabında Əli bəyin hələ Bakıya gəlməmişdən
öncə təhsil aldığı İstanbul həyatı (1889-1895) ilə bağlı
bizim üçün önəmli olan məqamlara toxunur. Kitabda
oxuyuruq: ―Yusif Akçura, yuxarıda da xatırlatdığımız kimi,
―Əli bəy, İstanbul Tibbiyyə məktəbinə Qərb fikirlərini,
Qərb ədəbiyyatını, Qərb irfan və mədəniyyətini, qisası,
Qərbi tanıtmaqda professorlardan çox xidmət etdi‖ – deyir.
Darülfünun tələbəsi İstanbula özüylə birgə keçmiş müəllimi
Mendeleyevin sistemi barədə yeni bilgilər, böyül farsşünas
akademik Valentin
Jukovskidən öyrəndiyi
Şərq
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ədəbiyyatını Qərb filoloji üsulları ilə dəyərləndirməyin
üsullarını gətirmişdi. Orijinalda oxuduğu müəlliflər Dante,
Homer, Şekspir, Bayron... Dünyadakı yayğın mədəni
ünsiyyət vasitəsi olan dillərin, demək olar ki, əksəriyyətini
bilirdi. Qərb türkoloqlarının ən yeni tədqiqatlarından
xəbərdardı. Avropanın və Şərqin sıyasi çıxarlarını dəqiq
təyin etmək qabiliyyətindəydi‖ [239,42]. XX əsrin
əvvəllərində yazıb-yaradan əksər aydınımız bu cür dünya
elminə açıq, Qərb mədəniyyətinə vaqif biriləri idilər.
Dünya ədəbiyyatından tərcümələr edən, onlarda gedən
bütün yenilikləri milli ədəbiyyata gətirməyə meylli olan bu
münəvvərlər həmin ərəfədə qaynar dövrünü yaşayan
Avropa cərəyanlarına biganə qala bilərdilərmi?! Təbii ki,
yox. Bunu yuxarıda təhlilə çəkdiyimiz mətnlər də sübut
edir. Ümumiyyətlə isə, XX əsrin əvvəllərində yazıbyaratmış şairlərimizin, özəlliklə romantik düşüncə
sahiblərimizin yaradıcılığı onlarda bir sıra cərəyanların
fuksionallığından danışmağa əsas verir. Necə ki, məsələn
dövrlə bağlı tədqiqatlar aparmış Ə.Əsgərli kitabında bu
prinsipi dəfələrlə vurğulayır, ―H.Cavid, M.Hadi
poeziyasının ədəbi-fəlsəfi cərəyanlar nəzərindən tədqiqi
daha düzgün tədqiqat yoludur‖,- deyir [87,128]. Bu barədə
yekdil nəzəri yanaşmalar elmi dövriyyəyə daxil olduqca
həmin sahədəki boşluqlar da aradan qalxacaq, milli
modernizə cəhdlərinin XX əsr hüdudunda gəzişən poetik
palitrası bütün boyası və əlvanlığı ilə görünəcəkdir.

1.4. Sosialist realizmi cərəyanı və poeziya
1920-30-cu illər Azərbaycan poeziyasında yeni
təfəkkürün formalaşması prosesi ilə səciyyəvidir.
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Ədəbiyyatşünas Bədirxan Əhmədov bu dövrlə bağlı
tədqiqatında yazır: ―Poeziyanın inkişaf istiqamətlərində iki
tendensiyanın şahidi oluruq: 1.Poeziya sənətinin yaradıcılıq
prinsiplərindən
doğan
yeni
poetik
təfəkkürün
formalaşması./ 2.Cəmiyyətin, dəyişən həyatın ictimaisiyasi, iqtisadi proseslərini inkişaf etdirən ədəbi-poetik yol:
proletar poeziyasının yaranması‖ [59,117-133].
Bildiyimiz kimi, proletar poeziyası kimi təsnif olunan
mərhələdə daha çox ideoloji amillər əsas götürülür,
poeziya, sənət siyasətin ruporu səciyyəsi daşımağa məcbur
edilirdi. Bu dövr poeziyasının qarşısına qoyulan başlıca
məqsəd onun ictimai həyatla əlaqəsinə nail olmaq, yeni
həyatı vəsf etmək, ölkədəki inqiabi təbəddülatı, yüksəlişi
coşğun pafosla tərənnüm etmək idi. Bu tələblərə tabe
olanlar, yəni ―inqilab maşınına əyləşənlər‖ proletarın
zərbəsindən yan ötüşür, tabe olmayanlar repressiyaya,
təqiblərə məruz qalırdılar. Gənc poeziya nümayəndələri
belə proletar qaydalarına boyun əyməyən, poetik
ilhamlarına güvənib şeir yazan nəsildaşlarına tənə ilə
yanaşırdılar:
Matəm zənn edirsən bizim bayramı,
Qəlbini sızladan yenə yaramı?
Göylərdən umursan, şeri, ilhamı,
Odun sönmüş artıq, küllə oynama. [bax: 59,121]
Tənqidçi Hənəfi Zeynallı 1927-ci ildə çap olunan
―Oktyabr alovları‖ məcmuəsində yazırdı: ―Əski
sentimental-romantik, ağlayan və sızlayanlar ədəbiyyatı
yerinə yeni bədiiyyat yaranır. Köhnələrin yerini indilik zəif
olsalar da, gənclər tutmağa başlayır‖ [275,121]. Təsadüfi
deyil ki, 1930-cu illərə qədər yazdığı şeirlərini (bura şairin
çöküş ruhlu, bədbin çalarlı, mücərrəd fərdiyyətçi şeirləri, o
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cümlədən sərbəst vəzndə yazdığı nümunələr daxil idi)
S.Vurğun ―Ölən şeirlərim‖ adlandırırdı və bu, alt qatda elə
yeni zamanın keçmişə yönəlmiş öldürücü zərbəsinə bir
işarə idi.
30-cu illərdən sonra sənətə tətbiq edilən sosialist
realizmi cərəyanının başlıca tələbi mətnə münasibətdə sırf
ideoloji kriteriyalardan çıxış etmək olmuşdu. Tənqidçi
Nizaməddin Mustafa yazır: ―...Azərbaycan şeirinin 20-40cı illər dövrünə bircə çümlə ilə cavab vermək (əlbəttə,
adları çəkilən şairləri istisna etməklə, yəni H.Cavid,
C.Cabbarlı, Ə.Cavad, M.Müşfiq, A.Yıldırım - N.M) lazım
gəlsə, demək olar ki, bu poeziyada sözün böyük mənasında
İnsan yoxdur. Burada çoban var, inqilabçı var, fəhlə var,
kolxozçu var, əkin-biçin var, bircə canlı, nəfəs alan,
düşünən, yaşayan insan yoxdur. Heç təsadüfi deyil ki, bu
mərhələdə hələ çevrilişdən qabaq yazılmış məhəbbət
şeirləri də onların yaradıcıları tərəfindən ―ölən şeirlərim‖
(S.Vurğun) adlandırılır, sosialist məfkurəsini həyat idealı
kimi qəbul eləyən istedadlı sənətkarlar ―gülə-gülə ələmdən
nəşəyə keçirlər.‖ (S.Rüstəm)‖ [178,51]. Bu fikirdə
razılaşmadığımız məqamlar var. Məsələ burasındadır ki,
müəllifin istisna edib cərgədən ayırdığı sənətkarların bunca
qüdrətinə rəğmən heç də hamısı böyük mənada İnsanın
tərənnümünə sadiq qalmamışlar. C.Cabbarlının da,
M.Müşfiqin də yaradıcılığındakı qəhrəmanlar çox vaxt
sosialist realizmin tələblərinə müvafiq yaranan qəhrəmanlar
idilər. Bunu hansısa nihilist mövqedən səsləndirmirik. Bu,
dövrün tələbi idi, bütün ədəbiyyat yeni quruluşun
tərənnümünə həsr olunmalı, onun xoşbəxt gələcəyindən
yazmalı idi. Məzmunu, forması dəyişən ədəbiyyatımızın
qəhrəman seçimi də dəyişmişdi. Artıq yeni dövrün
tələblərindən yaranan yeni insan bütün müsbət və mənfi
keyfiyyətlərilə sovet ədəbiyyatının əsas qəhrəmanına,
Elnarə Akimova

“ÇağdaĢ poeziya və ədəbi təmayüllər‖

91

www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. 2018

müzakirə obyektinə çevrilmişdi. 20-30-cu illərdə sovet
ədəbiyyatının qarşısında duran mühüm vəzifələr
Azərbaycan Proletar Yazıçıları Cəmiyyətinin 1929-cu
ildəki çağırışlarında əks olunurdu: ―Azərbaycan, onun
mərkəzi olan Bakı hər gün (qalibiyyətlər) əldə edir.
Azərbaycanda sənaye müəssisələri div addımlarla irəliləyir.
Kənd yeni, sosializm əsasları üzərində qurulur. Bu yeni
həyat və yeni həyatı quran yeni insanlar proletar
yazıçılarının qələmi ilə bədii bir tərzdə ifadə edilməlidir‖
[114,5]. Təbii ki, bu müraciətlər nəticəsiz qalmır, janrından
asılı olmayaraq bütün əsərlərdə əməkçi insan, onun
arzuları, bitib-tükənməyən yaratmaq ehtirası təbliğ
olunurdu. ―Sovet ədəbiyyatının bütün nailiyyətləri, əsasən,
tarixdə yeni insan, onun cəmiyyətdə yeni mövqeyi,
dünyaya baxışı və dünyagörüşündəki yeni xüsusiyyətlər,
təzə duyğu və düşüncələr, hiss və həyəcanlar, məqsəd və
arzuları ilə bağlıdır. Başlıca məzmunu azad sözü ilə
təyinlənən bu insan qısa müddətdə ədəbiyyat və incəsənətin
bütün növ və janrlarının qəhrəmanı oldu‖ [114,3]. Bu dövr
ədəbiyyatının qəhrəmanı məhz kommunist idealogiyasının
prinsiplərinə uyğunlaşdırılırdı. C.Cabbarlı, M.Müşfiq də ilk
addımlarını
atan
yeni
sovet
ədəbiyyatının
nümayəndələrindən biri kimi müasir tələblərə müvafiq
əsərlər yazmalı, ―sovet gerçəklikləri‖ni, dövrün ―müsbət‖
cəhətlərini tərənnüm etməli idilər. Bu tərənnümün bir
parçası isə sovet adamının yüksək mənəvi axtarışlarını,
özünün bütün qüvvə və imkanlarını cəmiyyətin böyük
işinə, quruculuğa, həyatı gözəlləşdimək səylərinə sərf
etmək xüsusiyyətlərini əks etdirməkdən ibarət idi.
Bu mənada, qeyd olunduğu kimi, ―Azərbaycan sovet
şerinin yaradıcılarından biri kimi Mikayıl Müşfiq də ilk
kitabından ―cocuq ruhu kimi ºən‖ daxili sevinci ilə
kükrəyib coşan lirik qəhrəmanına görə, min ildən çox tarixi
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olan müdrik poeziyamızın nəhəng simalarından seçilirdi. O,
lirik şeirlərində istismarsız zəhmətin, buxovsuz hüququn
ilkin fərəhini duyan yeni həyat qurucusunun əhvalruhiyyəsini, hiss-həyəcanını ifadə edirdi‖ [114,11].
Hamı başdan-başa girmiş kolxoza,
Səyini, gücünü vermiş kolxoza.
Bütün köhnəliyi yıxırlar indi,
Elliklə ağ günə çıxırlar indi. [179,176]
Sovet insanının həyat tərzinin, ictimaiyyətin yüksək
əhval-ruhiyyəsinin tərənnüm olunduğu bu misralar xoşbəxt
gələcəyə ümid bəsləyən xalqın coşğusunu, inamını,
sevincini əks etdirirdi. Yeni quruluşun insanları məhz, bu
şəkildə təsvir olunmalı idi. Bu ənənə təkcə Müşfiq
yaradıcılığı üçün deyil, bütünlükdə 20-30-cu illər
ədəbiyyatı üçün xarakterik idi. Əksər şair və yazıçılar
dövrün əsas qəhrəmanının, sosializm cəmiyyətinin yaradan,
əməkçi, nəhəng tarixi missiyanı yerinə yetirən zəhmətkeş
insanın möhtəşəm obrazını yaratmaq üçün yorulmadan
cəhdlər edirdilər. Bədii əsərlərin qəhrəmanları - köhnəliyi
yıxaraq, yerində sonunu bilmədikləri, yalnız onlara təbliğ
olunanlar əsasında təsəvvür etdikləri bir cəmiyyəti qurmağa
cəhd edərək qarşılarındakı bütün maneələri dəf etməyə
hazır idilər. Odur ki, onları istisna etmək ən azı, dövrü
obyektiv səciyyəsindən ayırmaq, ədəbi mənzərəni natamam
səciyyələndirmək demək olardı.
Bu dövr poeziyasında əsas yeniləşməni sərbəst şeirin
meydanının genişlənməsi ilə əlaqələndirmək olar. Qeyd
etdiyimiz məcrada belə bir şeir şəklinin milli poeziya
məkanına gətirilməsi və onun nümunələrinin yaranmasına
cəhdlər etiraf edək ki, o qədər də asan məsələ deyildi. Bu,
yalnız vəznin sərbəstliyi anlamında qavranılmamalıdır, həm
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də düşüncədə sərbəstliyə, çoxqatlılığa yol açmaq
mənasında qəbul olunmalıdır. Əlbəttə, ―sərbəst şeirə yalnız
milli poeziya hadisəsi kimi baxmaq düzgün və obyektiv
olmazdı. Sərbəst şeir XX əsrdə beynəlxalq hadisə, qlobal
bir mədəni təmayül və cərəyan olmuşdur‖ [222,68]. Türk
dünyasının ölməz şairlərindən sayılan Nazim Hikmətin
1927-ci ildə ―Günəşi içənlərin türküsü‖ kitabının Bakıda
cap edilməsi, ―Rusiya və rus şeirinin təsiri olaraq
V.Mayakovskinin Azərbaycanda öyrənilməsi‖ [87,207]
poeziyanın yeni istiqamətdə inkişafını şərtləndirmiş oldu.
Şeirimiz forma və məzmunca yeni keyfiyyət axarına adladı,
dil-ifadə, təşbeh-məcazlar sistemi dəyişməyə başladı. Yeni
poetik formalaşmada başlıca məsələ şeirin məna və
ahənginin, səs və ritminin təbəddülata uğraması, obrazlara
canlılığın gətirilməsi ilə bağlı idi. Milli poeziyada
N.Hikmətdən təsirlənən ilk şairin Əli Nazim olduğunu,
yeni poetik üslubun onun adı ilə bağlandığını qeyd edən
tədqiqatçıların fikirlərinə rəgmən sərbəst şeirin millilik
statusu qazanmasında əsas rolu olan şair Mikayıl Rəfilidir.
Professor Şamil Salmanov ―Sərbəst şeir problemi‖
məqaləsində yazır: ―Maraqlıdır ki, bizdə sərbəst şeir iddiası
ilə çap olunan ilk şeirlər futurizm hadisəsi kimi
qarşılanmışdır. Əli Nazimin ―İnqilab‖ şeiri (1926)
münasibəti ilə yazdığı və çap etdirdiyi ilk məqaləsini
M.Hüseyn ―bizdə futurizm‖ adlandırdığı məlumdur. Lakin
sərbəst şeir Azərbaycan poeziyasında 20-ci illərdə ən
qüvvətli və parlaq bir şəkildə M.Rəfilinin yaradıcılığında
meydana çıxmış‖dır [222,69]. Bir nümunəyə diqqət edək:
Oturmuş yorğun və sarı bir axşam çarpayımın
başında,
Dinlət – xəfif yel əsməsinə gizli-gizli gülən durğun
sular kibi qəlbimin döyünməsini.
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Dostlar etmiş qəlbimdən baxan sərzənişli gözlərə
vida,
Dinlərim bir gecəlik sevgilim olan çocuk gərdanlı
bir kadın kibi saçlarımı oxşayan
bu axşamın duyumlu nəğməsini..
Mikayıl Rəfilinin sərbəst vəzndə yazılmış şeirləri
yalnız forma özəlliyi ilə deyil, həm də vardığı mövzuların
poetik təqdimi, prozaik detalları ilə diqqət çəkirdi. Bu
şeirlərdə Nazim Hikmət, E.Verxarn, U.Uiltmen, J.Romen,
Bezımenski və Jarov şeirlərinin ritmini, ovqatını
duymamaq mümkün deyil. Adı çəkilən şairlərin təsiri ilə
Rəfilinin poeziyası özgə səciyyəyə malik olmuş, ―həm
mündəricə, həm də şəkil nöqtələrindən maraqlı şeir
nümunələri‖ (B.Çobanzadə) yaratmışdır.
Ədəbiyyatın ideolojiyə tabe tutulduğu, ondan
müəyyən quruculuq mövzularının tələb olunduğu 20-ci
illərin sonlarında Mikayıl Rəfilinin təqib qıldığı mövzular
adi həyat lövhələri – axşamın sehri, ayıq sular, dəlik
qayıqlar, atəĢ salxımlar, Bakının həzin xatirələri; poetik
qəhrəmanları isə fahiĢə, sərçə, məhzunluq içrə çırpınan
dünya, “boz qotazlı” keçmiĢ idi. ġair “Həyata
müqəddimə” Ģeirində yazır:
Sən bilməsən, anam bilir,
Mən sevmədim boz qotazlı keçmişi,
Mənim üçün hər gün sabah təyin etdi hər işi.
Mən sevmədim axşamları ilk doğduğum
günümdən,
Rüzgar kibi gəlib keçdi keçmiş həyat önümdən
Mikayıl Rəfili şeirlərində mazidən – keçmişdən
küskünlük, yorğunluqla bəhs edirdi. Şair kəndə də bu
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duyğuyla yanaşır, keçmişinin bir parçası olaraq onu da
qəbul etmir, özünü ―köyləri sevməyən, şəhərlərə məftun
dəli‖ adlandırırdı. ―Fəqət yolum bir halvanın boğazdakı
yolumu? Kim deyir ki, kolay tapdım mən indiki yolumu?‖,
- yazan şair gələcəyə, sabahkı günə nə qədər ümidli idisə,
onun poeziya məkanına gətirdiyi yeniliklər də bir o qədər
gələcəyə ünvanlanmış addımın nəticələri idi. Avropa
ədəbiyyatında XIX əsrin sonunu çevrələyən, XX əsrin
əvvəllərində isə daha da intişar edən sərbəst şeiri milli
ədəbiyyata gətirmək meyli Mikayıl Rəfili düşüncəsindəki
intəhəsızlıqdan, keçmişin klassik qəliblərinə qarşı üsyandan
doğmuşdu. 1930-cu illərə qədər milli poeziyaya sirayət
etmiş modernist dalğa, bir çox ədəbi-fəlsəfi cərəyanlara
meyllər M.Rəfili təfəkkürünə də yansımaya bilməzdi. Onun
şeirlərində yeni, mücərrəd təşbehlər (avtoların canavar
gözü, meymun düşüncəsi), metafora, metonimiyalar sırası
yaradılır, bəzən qarışıq, yöndəmsiz üslubda poetik mətnə
gətirilirdi. Məsələn: ―Bu hüznü mən/Qastronomik
mağazalarda qaynayan/Elektrikli nəşələrə qataraq çatala
keçirib, qanlı/Bifişteks kimi yemək istəyirəm‖, yaxud
―Elektrik dərzilərini barmaqlarım darayır/Torpaq, daraq
dəmir saçlarla oynayır‖.
Təbii ki, Mikayıl Rəfili proletar şairidir və bu amil
onun yaradıcılığında əsas xətti təşkil edir. Öz nəsildaşları
kimi o da sovet ideologiyasını vəsf etmiş, rejimin
tərənnümünü təqib qılmış, bir sözlə dövrün tələblərindən
geri qalmamışdır. “Bir sərçənin sərgüzəĢtləri” Ģeirində
Ģair yazırdı:
O bir quş idi, uçdu Qızıl meydana vardı
Qızıl meydanda bir ehram kibi durmuşdu məzar,
Bir böyük məzar ki, Leninin məzarıdır
Qapısı önündə bir həsir kibi sərdi qanadlarını
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Lakin alt qatda olan şair kədəri ona ―dərdim Bayron
dərdidir‖ misralarını da yazmağı diktə etmiş, həyatının
daim qovğa, çarpışma içində keçdiyinə işarə edən şeirlər
yazmışdır. ―Ey həyat, sən nə qədər çətin olsan da mənə,/
Gözlərimdə dənizləri üzmək həsrəti var‖ xitabı ilə iç
təlatümlərini etiraf edən M.Rəfili üzləşdiyi çətinliklərin
fərqində idi və bütün bunlara sinə gərdiyini sərgiləyirdi.
Hər halda Şairin 1928-29-cu illər arasında yazdığı ―Kənd
və şəhər‖, ―Həyat və ölüm‖, ―Ölü mərmər və rübab vücud‖,
―Rüzgar olarsa‖, ―Meymun düşüncələr‖ ―Düşüncə‖ və
başqa şeirləri dərin şair əzabının varlığından soraq verirdi:
Tarixin amansız qanunu va
Yaşamaq yaşaya bilənindir
Çarpışmaq bacarmayan insanlar
Əzilir, məhv olur...
Həyat, həyat tələb edənindir.
Bu həqiqəti mən
Axşam aydınlığında öyrəndim
Bu həqiqət tramvayların
silləsini çıpdı üzümə...
(Tarixin amansız qanunu var)
Göründüyü kimi, şeir üslubun orijinallığı, forma və
məzmununun, ifadə tərzinin yeniliyi baxımından seçilir.
Düzdür, sərbəst şeir ilk növbədə, ―vəznsiz və qafiyəsiz şeir
hadisəsi‖ (M.Qasparov) idi, burada ritmdə və normativ
qafiyədə sərbəstlik hakim olur, azad və sərbəst forma
axtarışlarına önəm verilirdi. Amma bu həm də yeni şeirə,
düşüncəyə dönüşün, düşünən İnsana doğru meyllənən
poeziyanın ilk işartıları idi. ―Önümdəki böyük şəhər/Bir
pəncərə...‖ yazan şair bu pəncərədən baxarkən proletar
Elnarə Akimova

“ÇağdaĢ poeziya və ədəbi təmayüllər‖

97

www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. 2018

yüksəlişini, sovet coşğusunu vəsf edərkən, cəmiyyətin əzib
xırpaladığı insanları da görməzdən gəlmir, özünü onların
dərdinə aşina, həmdərd sayırdı. Şairin ―Fahişə‖ adlandığı
şeir məhz bu notlar üzərində yazılmış şeir parçası kimi
maraqlıdır:
O qızla mən, ikimiz də biriz,
Qəlbim dəniz,
O qız gəmidən qalan bir iz:
Baxıram gözlərinə kimsənin görmədiyi bir göz
yaşı var,
Dadaqlarım o gözlərlə pıçıldaşar:
Ah, ey qızlıqdan dul qalan qadın,
Bilirəm adın fahişədir, amma
O göz yaşları tanış mənə,
Gəl dərdini, başqasına danışmasan, danış
mənə!
Baxmayaraq ki, Mikayıl Rəfili yaradıcılığının əsas
qismini elmə bağladı, Azərbaycan ədəbiyyatının yaradıcılıq
problemlərinin həllinə yön aldı, ədəbiyyatımızın keçmişinin
tədqiqi ilə məşğul oldu, bu onun milli poeziyada oynadığı
rolu heç də daralda bilməz. Olsun ki, sovet ideologiyasının
ədəbiyyat qarşısında ifrat tələbləri onun poetik yaşamının
ifadəsi saydığı bir janrda yaradıcılığını davam etdirməyə
imkan vermədi və şair Mikayıl Rəfili susmağı tərcih etdi.
Bunu dostunun ölümünə həsr etdiyi şeirdə Nazim Hikmət
də ürək ağrısı ilə qeyd etmiş, ―şair ola bilərdin, professor
oldun‖ yazmışdır.
Poeziyada gedən bu təbəddülat prosesi, vəzn və
qafiyədəki sərbəstlik həm də məzmunla bağlı müəllif
yanaşmasındakı sərbəstliyə yol açır, şairlər dünya, zaman
və insanla bağlı düşüncələrini buxova salmadan, cəsarətlə
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deməyə can atırdılar. Hər halda 50-ci illərdə sərbəst vəzndə
―Lenin poeması‖nı yazan R.Rzanın 60-cı illərdə yenidən
doğulmasının əsas səbəbi zənnimcə, elə bu təkamülün,
sərbəst şeirin sənətkar içində yaratdığı çevrilmə prosesinin
nəticəsi olmuşdur. Hansı ki, sonradan R.Rzanın,
Ə.Kərimin, Ə.Salahzadənin, İ.İsmayılzadənin və başqa
şairlərin poeziyasında vüsət, nəfəs genişlyi əldə edərək
özünün zirvə məqamını yaşayacaqdı.

1.5. 60-cı illər və sərbəst düĢüncə poeziyası
60-cı illər poeziyasına həsr olunan tədqiqatlarda
müəyyən ziddiyyətli fikirlərlə qarşılaşırıq. Məsələn,
ədəbiyyatşünas Yaşar Qasımbəyli ―Milli oyanış və
özünəqayıdış lirikası‖ adlı tədqiqat əsərində yazır: ―...
altmışıncıların yaradıcılığına yanaşsaq və onların poetik
bioqrafiyasını ümumiləşdirməli olsaq, deməliyik ki, onlar
estetik inqilabçılar və kəskin poeziya islahatçıları
deyildilər. Altmışıncılar 30-cu illərdəki modernizm
dalğasından sonrakı epoxanın övladları kimi ədəbiyyata
təşrif buyurmuşdular. Altmışıncılar - anti-modernist idilər.
Amma onların anti-modernist və yenilikçi olmaması bu
dövr poeziyasının müasirlik dərəcəsinə və gələcəklə
əlaqələrinə zərrə qədər də təsir etməyib‖ [147,21]. 60-cı
illər poeziyasının modernist olmaması fikri ilə razılaşsaq da
müəllifin bu poeziyanı yenilikçi adlandırmaması fikri bir
qədər mübahisələrə yol açır. Yeni şeir, yenilikçilik nədir?
―Yeni şeir – həyata yeni baxış deməkdir‖ [318,169] –
yazırdı Y. Tınyanov. Bu dövr poeziyasının seçənəkliyinin
zəminində dayanan başlıca amil fərdin ekzistensialist
başlanğıcının güclənməsi, öz ―mən‖ini qabartmağa
canatımı oldu. Hətta qlobal mənada olsa belə İnsana
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marağın önə keçməsi yeniliyin işartıları kimi əhəmiyyət
kəsb etmirmi? Bu insanla birgə ədəbiyyata yeni baxış,
dünyagörüşü, sinəsində narahat bir ürək gəzdirən qəhrəman
daxil
olmurdumu? Maraqlıdır ki,
Y.Qasımbəyli
tədqiqatının sonrakı hissəsində yuxarıdakı fikrini təkzib
edən mövqe sərgiləyir: ―60-cı illərdə lirikanın
mahiyyətində baş verən ən mühüm yenilik – lirik
yaşantının öz mövqeyini bərpa etməsi və şeirin tərkibində
əsas element kimi meydana çıxmasıdır‖ [147,147]. Uzun
illərin inzivaya çəkilmiş insan maraqlarını bərpa etməyə
nail olan 60-cı illər poeziyası elə bu məqamı ilə diqqət
çəkir. Məsələn, R.Rza ―Bir gün də insan ömrüdür‖,
―Yaşayan insandır‖, ―Açın qapıları, insan gəlir‖, ―Burda bir
insan ölüb‖, ―İnsanlar‖, ―İnsan haqqında‖, ―İnsanın
qüdrəti‖ və s. kimi adında İnsanın ehtiva olunduğu poeziya
nümunələri ilə bahəm ilk baxışda adında başqa mətləblər
vəd edən ―Sarı dana və balaca qız‖ şeirində insan
fəlsəfəsini, insan ağrısı və ona qarşı laqeydlik hissini bədii
mətnin mərkəzinə gətirirdi. Şairin 60-cı ildə ―Rənglər‖
silsiləsindən yazdığı şeirlər isə böyük mənada İnsana
dönüşün, dünyaya, adi həyat detallarına şair tərəfindən
verilən individual yozumun, onun fəlsəfi-intuitiv dərkinin
nümunələri idi. Bu mənada tədqiqatçı Ə.Əsgərli dəqiq qeyd
edir ki, ―R.Rzanın insan fəlsəfəsi – təfəkkür, idrak fəlsəfəsi
―Rənglər‖də kamala dolur, müdriklik aşılayır. Bu, dünyaya,
həyata, zamana, ömrə zirvədən baxışdır‖ [87,236-237].
...Rənglər xatirələr oyadır,
duyğular oyadır,
gördüyümüzdən artıq görmək istəməsək,
hər rəng adicə boyadır.
Rənglərin də musiqi kimi ahəngi var.
Ağrının, sevincin, ümidin də rəngi var.
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Açıldıqca açılır,
əlvan səhifələri rənglərin.
Canlanır gözümüzdə rəngi
ömrün, mübarizənin,
qəlbin, nifrətin,
gecənin, səhərin
və insan taleyinin. [211,143]
―İnsan taleyinin rənginin göz önündə canlanması‖
yekrəng olan hər şeyə qarşı etirazın ilk əlaməti idi. Demək
ki, insan vəsf edildiyi kimi heç də xoşbəxt deyilmiş,
üstqatdakı sevinc çalarlarına rəğmən həm də ağrı, hüzn,
dərd simvolikasının daşıyıcısı imiş. Təsadüfi deyil ki,
silsilə çap olunub yayıldığı ilk vaxtlarda, müəyyən siyasi
dairələrdə etiraz doğurmuş, əsərdəki qatı boyalar özünə
qarşı
müxalif
ab-hava
yönləndirmiş,
R.Rza
abstarksionizmdə,
formalizmə
yuvarlanmaqda
günahlandırılmışdır. 1963-cü ildə keçirilmiş yaradıcı
ziyalıların respublika müşavirəsində Azərbaycan KP.MK
katibi Xasay Vəzirov öz məruzəsində ―Rənglər‖lə bağlı bu
cür fikirlər səsləndirmişdir: ―Bu silsiləyə daxil edilmiş
şeirlərin çoxunun məzmunu mücərrəd, dumanlı fikirlərdir;
bəzən hətta müəllifin nə demək istədiyi əsla məlum olmur‖
[251]
Amma ―Rənglər‖ silsiləsi ilk növbədə, kədərin
rənginə vardığı və onu polifonik çalarlığında göstərdiyi
üçün maraqlı və önəmli (hakim rejimə görə isə mücərrəd və
dumanlı!) idi. Bu silsilədə şair hər rənglə bağlı poetik
təəssüratını bölüşür, onların çalarlıq məzmunlarına uyğun
olaraq dünya insanının kədərini, ağrısını, yaxud sevinc və
təntənəsini ifadə etməyə çalışırdı. Məsələn, boz rəngin
müəllif düşüncəsində mənalandırılan çalarları həyatın
bozluğuna işarə olur, bu bozluğu səciyyələndirən nə varsa
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şair duyumunda bir araya gəlirdi. Yalnız gəlmirdi, həm də
oxucunu düşündürür, onu boz bir dünya ilə baş-başa, gözgözə qoyurdu.
Soyuq tənhalıqdan
saçlarda qalmış gümüş.
Yetim bir qız uşağının
dəyişiksiz dizliyi
Vaxtın rəngsizliyi. [211,145]
―Rənglər‖ silsiləsi yeni tərz, yeni mənalandırma, yeni
düşüncə gücünün sərgiləndiyi bir əsərdir. Sözlə səsin, işıqla
rəngin qovuşuğundan yaranan və onların əl-ələ verib
uçuşuna kömək edən sentimental həyat lövhələridir. Əsər
keçid, çevrilmə anlarının, duyğuların, hisslərin, ovqatın,
rəngin, səsin və işığın əks istiqamətə doğru axınının
qüvvətliliyi ilə həyəcan doğurur. Lirik-romantik hisslərlə
başlayan hər rəng simvolikası getdikcə psixoloji qata keçir,
təsvir dramatik şəkil alır, şeir dilinin həzinliyi getdikcə
gərgin ovqat dəyişimi ilə əvəz olunur. Silsilə süjet xəttinin
qüvvətli bədii həyəcanı, dərin psixoloji effekti ilə maraq
kəsb edir.
Əlbəttə, ―Rənglər‖in oxucuda yeni, fərqli yaşam
doğurduğunu yalnız müəllifinin şeir dilindəki obrazlı
mənalandırma ilə əlaqələndirmək doğru olmazdı. Burada
lirika, lirik yaşam daha çox nəsrlə üzvi şəkildə qaynayıbqovuşmuş haldadır. Silsilənin yazıldığı üslub vizual effekt
yaradır, rənglər, işıq, sözlər... sanki təsvir edilmir,
uçuşurlar. Ətraf aləmin rəng çaları obrazın daxili aləminin
rənginə bürünüb. R.Rza bu silsilədə rəngin və ovqatın
hibridini yaratmağa müvəffəq olur. ―Ağ rəngin sevinc
çaları‖na diqqət edək:
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Nənə qurşağı.
Vətən torpağı.
Çiçəkli bahar budağı.
Göyərçin qanadları.
Quzey qarı.
Bir körpənin süd bulaşmış üz-gözü.
Şorbaya yanböyür batırıb çıxardığı
qaşıqdan aldığı ləzzət.
Şübhələrin dağıldığı gün.
Dost əli.
Açılmış düyün.
İnsan adına layiq
işlər, işlər, işlər. [211,144]
Əsər büsbütün assosiativ təfəkkürdən doğan poeziya
nümunəsi kimi özünəməxsus özəlliklərə malikdir. Burada
ağrının və sevincin, arzu və ümidin rəngi canlandırılır və bu
rənglər əsərə xoş bir ahəng qatırlar. Şair hər əhvala, hər
detalın təsvirinə müvafiq rəng çaları verməklə həm də
qəhrəmanın psixoloji vəziyyətini sərgiləmiş olur. Ona görə
əsərdə hər simvolist detalın öz funksiyası, rolu var. Bütün
bu rəng və düşüncə burulğanlarından keçə-keçə onların
daxili bağlılığını hiss edirsən. Yəni, əslində hər şey ifadə
etdiyi mətləb və mahiyyəti ilə real hadisələrin cərəyan
etdiyi müstəvidədir, amma həm də deyil, nəsə başqa bir
müstəvi də var. Alt qatda olan, naməlum duyğuları,
ezoterik düşüncə məkanını təşkil edən müstəvi. Bu iki xətt
silsilənin bütün məqamlarında çarpaz, qoşa və müvazi
verilir. Sonadək, hətta ən dramatik, gərgin məqamlarda belə
simvolist düşüncənin qanadında uçuşan fikir axını
funksionallığında davam edirlər.
―Rənglər‖ silsiləsindən olan şeirlərlə bağlı ədəbiyyatşünaslıqda müxtəlif fikirlər səsləndirilib. ―Rənglər‖ silsiləsi
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Rəsmdən fəlsəfəyə doğru hərəkətdir‖ [bax: 270,345),yazan
İlya
Selvinskidən
tutmuş
milli
ədəbiyyatşünaslığımızda M.A.Dadaşzadə, Y.Qarayev,
B.Nəbiyev, Ş.Alışanlı, R.Xəlilov, V.Yusifli, Ə.Əsgərli kimi
tədqiqatçılar bu poemanın mahiyyətini gərəyincə
incələməyə müvəffəq olmuşlar. ―Rənglər‖i modern şeirin
ilk nümunəsi kimi dəyərləndirmək halları ilə də rastlaşırıq.
V.Yusifli yazır: ―Doğrudan da 60-cı illərdə yazılan bu
silsiləyə sadəcə modern şeir kimi qiymət vermək azdır, bu
silsilədə həyatı dərk etmək prosesi var. Həyata fəlsəfi
aspektdən yanaşmaq tərzi var‖ [270,345]. Digər tədqiqatçı
V.Allahverdiyevə görə isə bu mərhələ modern şeirə keçid
mərhələsi idi, ―ritorik, zahiri pafosun daxili poetik
əlamətləri, konkret ifadə üsulu ilə, sözçülüyün, təsvirçiliyin
məna dəyərləri ilə əvəz edilməsi‖ prosesinin başlanğıcı idi
[11,8]. Buna baxmayaraq, R.Rzanı milli poeziyamızda
modernizmin baniye-karı hesab eləmək doğru olmazdı.
Çünki ―Modernist yuxusundan oyanmış insandır – o,
dünyanı özündə kəşf edir və öz içində yeni, modern bir
dünya modeli qurur. Psixoanaliz dili ilı desək, ekstravert
(çölə yönəlik) realizmin əksinə olaraq, modernizmin
introvert (içə yönəlik) səciyyəsi, onun Coys, yaxud
Kafkada olduğu kimi bəzən fantosmoqorik psixologizmlə
şərtlənməsi də bununla bağlıdır. Çünki modernizmdə zahiri
və virtual gerçəklik birləşir – dünya insana sığır, insan
dünyaya çevrilir‖ [40,300]. R.Rza poeziyasında təsvir və
tərənnüm olunan İnsan isə qlobal narahatlıqdan dolayı
təsvirə və tərənnümə çəkilən obrazdır. Burada fərdi insan
maraqları öndə deyil, ümumən İnsan konteksti kimi
qabarıqdır. Buna baxmayaraq, R.Rzanın şeirləri sovet
dövründə özünə qapanıb qalmış, yalnız öz xoşbəxt ölkəsi,
cənnət saydığı Azərbaycanın ələmdən nəşəyə üz tutmuş
insanının öz boyundan yuxarı qalxıb dünya insanına
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qoşulmaq çabası, onun çağdaşlıq statusu qazanmasına
doğru gedilən yolun ilk addımlarından sayılmalıdır.
R.Rzanın sərbəst vəzndə yazdığı şeirləri elə bir zaman
kəsimində meydana çıxmışdı ki, poeziya fəzasında
S.Vurğun kultu dolaşır, milli şeir bu ritmin, avazın
çevrəsində dövrə vuraraq özünütəkrar mərhələsində var-gəl
edirdi. R.Rza poeziyamızın dəyişikliyə ehtiyacı olduğunu
ilk duyanlardan oldu. Şeirin intonasiyasını, vəznini başqa
istiqamətə yönəltdi. Bu mənada şairin ilk qələm təcrübələri
olan şeirləri belə poetik vüsət baxımından o qədər də parlaq
sayılmasa da məhz, daşıdığı missiya – yeniliyin ifadəçisi
olması ilə dəyərli idi. Bu yenilik yetişən gənc nəsil üçün də
üz tutulası lazımlı ünvana çevrilirdi: ―Dünya ədəbiyyatının
son
uğurlarına
dərindən
bələdlik,
klassikamızın
ənənələrindən yeni tərzdə qidalanma, sovet şeirinə xas olan
yasaqlar sisteminin zəncirini qırmağa, adi insanın daxili
aləminə boylanmağa ürkək can atımı kimi keyfiyyətləri 60cı illərdə poeziyamıza gələn cavanların məhz Rəsul Rza
sənətinin işığına sığınmaları üçün şərait yaratdı‖ [178,51].
R.Rzanın lirikası elə bu gücü ilə dəyərlidir. Buradakı insan
artıq dünyəviləşən insandır, Azərbaycan, Dünya və Şərq
insanının duyğularını özündə cəm edən insan. Maraqlıdır
ki, ―Rənglər‖dən sonra şairin yaradıcılığı daim bu məqama
sadıq qalır, İnsanı və onun rifahına xidmət eləyən,
maraqlarını çevrələyən hər şeyi poeziyasının başlıca
predmetinə çevirir. Şairin 1964-cü ildə yazdığı ―İnsan
şəkli―
poetik
nümunəsindəki
humanist
siqlətin
qüvvətliliyinə diqqət edək:
Mənə bir sərgi salonu verin!
Orda bir insan şəkli asacağamadi bir insan...
...görünsün dünyanın hər yerindən:
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zamanın keçmişindən,
dövranın indisindən,
əsrin gələcəklərindən
Bir insan şəkli asacağam;
Bir yanında Nəsimidabanından soyulandan sonra...
...Bir yanda Cordano Brunonun külü
Bir yanında Məhəmmədhəsən kişiömrü, günü yollara tökülü
Yuxarıda kosmopolit göy.
Aşağıda sərhədlə kilidlənmiş ölkələr. [211,118]
Şeir bu misralarla bitirdi:
Şəklin müəllifi - Zaman.
Adı - İnsanlığın ömür yolu. [211,119]
1990-cı illərdən başlayaraq milli poeziyamızda
Zaman və insanın zamanda yeri ilə bağlı yeni düşüncə seli
irəli gələrkən, bu poeziyanın qırx il öncənin zamanla bağlı
meditativ çözümlərini qapsayan poetik zəmini vardı və bu
zəmində zaman da, onun qəhrəmanı olan İnsan da öz
varlığında görünə bilirdilər.
...Sərt baxışla
bir körpənin dodağından
gülüşünü silsələr;
bir möhtaca,
bir qəribə,
bir acizə gülsələr;
bütün dünya xoşbəxt olsa,
bahar olsa
bir səhər;
yer üzündə bircə insan acsa,
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mənə toxunma. [211,117]
R.Rzanın ―İnsan yaşayr‖, ―Açın qapıları, insan gəlir‖,
―Pəncərəmə düşən işıq‖, ―Damcılar‖, ―Bağışlayın məni‖,
―Fil və filban‖, ―Xeops‖, ―Potterdamda heykəl‖ və başqa
şeirlərinin ritmi, intonasiyası bəşər övladının portretini
sərgiləməyə yönəlmiş monumental həyat lövhələri idilər.
...Dünyada çox şey var mövcud olan.
Ancaq yaşayan İnsandır, İnsan [211,92]
R.Rzanın insana verdiyi ali dəyərdə sələfi
İ.Nəsiminin konsepsiyasının gücü, əzəməti var və ustad şair
İnsanı bu mərtəbəyə qaldırıb ona səma yüksəlişindən
qiymət verməklə ―Ey daşəvü türabə deyən qiymətin
gövhər, / İnsan bu hüsnü lütf ilə gövhər deyilmidir?
[189,17], - deyən XIV əsr hürufi sənətkarının ən yaxşı
müridinə çevrilir, özünün ―Son gecə‖ poemasında sələfi
kimi insanı Allahın yer üzündəki təcəssümü kimi
dəyərləndirirdi.
Dünya konteksti, cağdaşlıq axını R.Rzadan sonra
Ə.Kərimin, F.Sadığın, F.Qocanin, Ə.Salahzadənin,
İ.İsmayilzadənin və. başqa şairlərimizin yaradıcılığında
davam edib özünün yeni, poetik özəlliklərlə zəngin
nümunələrində sərgilənmişdir.
Ə.Kərimin ―Xətlər variasiyaları‖ silsiləsindən olan
şeirləri, ―Fraqmentlər‖, ―Kürə yağış yağırdı‖ kimi
nümunələrində modernist düşüncənin əlamətləri vardı.
Onlar dünyanın, təbiət hadisələrinin, həyat gerçəklərinin bir
şair qələmində yeni baxış bucağından hasilə gələn, məlum
dünya həqiqətlərini vurub dağıdan, ona özgə mənalar
aşılayan sənət nümunələri idilər və biz istəsək belə
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onlardan ənənəvi şeirin qanunları çərçivəsində bəhs edə
bilmərik.
Otuzdan çox yaşamışam...
Göyçayda,
Bakıda,
Moskvada,
Tiflisdə.
Arabada, təyyarədə,
Gah qum üstdə.
Gah dənizdə.
Sevgi toranında,
Mühazirə salonunda.
Sevgilimlə bir-birimizə deyəcəyimiz
iki söz arasında.
Xəstə olarkən
Həkimin mənə etdiyi çarasındə.
Bəzən baş tutmayan şeirimin
Dağılmış divarlarının xarabasında,
Bəzən söz yarışında
Bəzən ölüm sözünün polyar qışında. [130,4]
Əli Kərimin şeirlərində fərdilik ilk növbədə, adi
detalları şeirinin bədii materialına çevirməsində özünü
göstərirdi. O bənzətmələrdən qaçırdı, daha çox prozaik qata
enirdi, bir-biri ilə əlaqəsi olmayan, zahiri assosiasiya
doğurmayan nəsnələri poetik məkana sürükləyir, onların
görünməyən tərəflərini, bu tərəflərin gizlinlərini bəlirtir, bir
toxunuşla dirildə bilirdi. ―Daş‖, ―Əllər‖, ―Zaqsda‖
―Babəkin qolları‖ və s. kimi şeirlərində Əli Kərim ilk
baxışda o qədər də seçilməyən, fərqlənməyən qeyri-poetik
detallara diqqət yönəldir, onlara həm estetik mənaməzmun, həm də düşündürücü siqlət aşılayırdı.
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Ey həməsrim,
Həqiqətin qan qardaşı,
Dayandırmaq olmazmı, de,
Yarıçılpaq,
Yarıvəhşi
Qədim insan
atan daşı?!
İllər boyu oxucuya ideoloji tələblərdən irəli
pafosu, coşğulu quruculuq lövhələrini təqdim
poeziyamız artıq onu düşündürən, dünya və özü
cavablar tapmağa həvəsləndirən siqlətli suallara
aramağa köklənirdi:

gələn
edən
haqda
cavab

Dünya başdan-başa səadət imiş,
Görəsən heç bir də olarmı yenə?
Dünya başdan-başa nə imiş, dedin?
Dünya başdan-başa nə imiş, de, nə?
―60-90-cı illər poeziyasında modernist təmayüllü
şeirin aparıcı mövqe qazanmasını iddia etmək yanlışlıq
olardı. Çünki bu istiqamət hələ öz başlanğıc mərhələsini
yaşayırdı, elə yenilikçi və novator şair kimi tanınan Əli
Kərimin, Fikrət Qocanın, Ələkbər Salahzadənin, Vaqif
Səmədoğlunun, Fikrət Sadığın şeirlərində bu istiqamət
yalnız birxətli inkişaf edirdi. Ancaq burada həmin şeirləri
ayrıca bir təmayül kimi fərqləndirən, ənənəvi şeirdən ayıran
cəhətlər göz qabağında idi‖ [270,349]. Bu cəhətlər hansılar
idi? Məncə bu suala aradığımız cavab həm də 60-70-ci illər
şeirimizin XX əsr daxilində özəlliyini ortaya qoymağı,
fərqləndirməyi labüd edir. Əvvəla, 60-cı illərdən başlayaraq
milli poetik düşüncəmiz əsl lirika nümunələri kimi doğula
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bilir. Bunu yalnız həmin dövrdə poeziyaya qədəm qoymuş
cavan şairlərin mətnləri əsasında təsdiqləmək doğru
olmazdı. Deyək ki, sovet ideologiyasının ən qatı, alovlu
tərənnümçüsü və təbliğatçısı kimi tanınan şairlər belə 60-cı
illərdən başlayaraq yenidən doğula bilərlər. Sovet
ədəbiyyatı tarixində hər cür ideolojidən kənar, xalis poeziya
nümunəsi kimi intişar tapan Əli Kərimin şeirləri ilə bahəm
―Lenin‖ poemasının və bu kimi bir çox pafoslu şeirlərin
müəllifi olan R.Rzanın da şeirləri əsl poetik mətnlər olaraq
ərsəyə gəlir. Şeirin bədii təsvir və ifadə vasitələrinin
dəyişdirilməsi, assosiativ təfəkkürün itiliyi, təşbeh və
metaforalara polifonik çalarlıq vermək, konstruksiya
əsasında şeiri qurmağa çalışmaq və bu yolla oxucu
düşüncəsini oynatmaq, onu daim dinamik və oynaq
saxlamağa nail olmaq - 60-70-ci illər şeiri daha çox bu
xüsusiyyətlərin funksionallığı ilə önəm kəsb edir.
İ.İsmayılzadənin,
Ə.Salahzadənin
şeirlərində
assosiativ təfəkkür daha mütəhərrik görünür, bu şairlər birbiri ilə əlaqəsi olmayan predmetlər arasında bağların,
bağlılığın tapılmasına və göstərilməsinə nail olurdular.
Ağ bir zanbaq kimi açıldı səhər
Şəfəqlə suladı
susəpən kimi
günəş zanbağı.
Şəfəq içə-içə qızardı zanbaq.
Qızlar xəbər tutmadılar
Zanbaq səhərdən:
Yoxsa ayaqlarını dirəyib bir başmağa,
Oğlanları salardılar dağa-daşa...
(Ə.Salahzadə)
Yaxud:
Yuyur çıraqları noyabr ayı,
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ehmalca-ehmalca yerə döşəyir.
Ehtiyatlı olun, ayaqlamayın,
lampalar qırılar,
qaralar meşə.
(İ.İsmayılzadə)
Göründüyü kimi, bu şeirlərdə orijinal bədii
bənzətmələr aparıcı xətti təşkil edir. Şairlər bir-biri ilə heç
bir uyğunluq olmayan predmetlər arasında məna əlaqələri
yaratmaqla bir tərəfdən, epitetlərlə zəngin klassik
poeziyaya xələflik edirdilərsə, digər tərəfdən, təxəyyül və
fikir meydanına daha sərbəst daxil olmaları, seçdiyi
obrazları, ifadə üsulları, yanaşma və mənalandırma tərzi ilə
yeni bir təmayülün əsasını qoyurdular. Hansı ki, ondan
sonra yaranacaq və təşəkkül tapacaq modern şeirə poetik
təfəkkür məhz, bu şairlərin meydana qoyduğu örnəklərdən
rişələnib qədəm basdı.
60-cı illər milli poeziyada modernizmə keçid anı idi,
bu mərhələdən tam bir modernizm mərhələsi kimi danışa
bilmərik. Bu dövrdə yaranan şeirlər fəlsəfi-intellektual
təmayülün əsasını qoymaqla bahəm, düşüncə vüsətinin
genişliyi ilə seçilir, insana münasibətdə planetar səviyyədə
narahatlıq və sevincini izhar edir, şairin öz fərdi ―mən‖inə
marağını arxa plana keçirir, daha çox ictimai gerçəkliyə
münasibətini önə çəkməyi tərcih edirdi. Ə.Kərimin ―Ana‖
şeiri düşüncələrimizi daha əyani şəkildə sərgiləyir. Hətta
anasına ünvanladığı şeirdə belə şairin duyğuları fərdi
yaşamından, subyektiv hiss-həyəcanının inikasından
qanadlanmır, rejimin şair önünə yuvarlatdığı ―ictimai-siyasi
Vətən‖ anlayışının hüdudlarından çıxış edirdi: ―Mən səni
bağrıma basanda bərk-bərk,/Gör nələr düşünüb, nələr
duyuram!/ Elə bil Göyçaydan Kamçatkayadək/Vətən
torpağını qucaqlayıram‖ [130,24]. Bəzi tədqiqatçılar,
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məsələn Y.Qasımbəyli bunu müəyyən zaman kəsiminin
təzahürü kimi səciyyələndirsə də, bu fikirdə olduğu kimi:
―... bu münasibət altmışıncıların yaradıcılığında keçəri bir
hal kimi dəyərləndirilməlidir. Çox keçmədən gənc qələm
sahibləri SSRİ adı ilə işarələnmiş siyasi-coğrafi məkana
deyil, öz qəlblərində olan yuva salmış, bütün munis və
müqəddəs duyğuların mənbəyi olan məsləkə Vətən deyə
pərəştiş etdiklərini açıq-aşkar bütüb dünyaya elan etdilər‖
[147,407-408],- zənnimizcə, bu, heç də ―keçəri bir hal‖
olmayıb həmin dövrdə və onlardan təsirlənərək növbəti
onillikdə şeir nümunələri yaradan şairlərin yaradıcılığında
başlıca təmayül kimi funksional olmuşdur. Əlvan təbiət
boyaları, işıq, çılçıraq, yol və başqa motivlər - bu poeziyada
qanadlı bir romantikanın olduğuna işarə idi. Şair hələ də
dünya, təbiət və zamanla yol yoldaşı idi. Dünya düzəninə
etiraz etmir, zamanın gərdişinə asi olmurdu. Sovet
poeziyasının dörd onillik boyu funksional olan ekstravert
(çölə yönəlik) dünyaduyumu bu illərdə öz apologiyasını
yaşamaqda idi. Ə.Kərimin ―Daş‖, ―Metronun yaylı
qapıları‖, ―Günəbaxan‖, M.Arazın ―İnsan qayalar‖,
M.İsmayılın ―Qar təmizliyi‖, F.Sadığın ―Qızıl lalələr‖,
―Gül ləçəklər‖ silsiləsi dövrün meditativ düşüncəsi ilə
yüklənmiş poetik örnəklər olsa da toplumsal yönü ilə
səciyyələnir, fərdi şair ―mən‖indən daha çox dünya
insanına, cəmiyyətə ünvanlanırdı. Bu dövrün poeziyası
uzun illərin içəçəkilməsindən sonra milli Azərbaycan
poeziyasının dünya şeirinin nəfəsinə doğru açılan ilk
nəfəsliyi, onlar arasında qurulan ilk körpünün təməl daşları
idilər. Bu mənada, Ə.Salahzadənin ―Körpü‖ şeirini
simvolik olaraq həmin illərin bütöv bir nəslinin poetik
kredosu hesab etmək olar:
Körpü salın
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körpü olun
Səsdən-səsə, haydan-haya,
Körpü salın
Hayınızla bir haraya [216,34]
Hətta bu dövrlərdə şairlərin öz daxili dünyalarına
yönəlik olan baxışları, fərdi çözümləri belə toplumsal
düşüncələrin qanadında təqdim olunur, ictimai qınaq
pafosunun diktəsi ilə özlərindən daha çox ətraf üçün,
insanlar üçün gərəkli, önəmli olmağa hesablanırdı. Fikrət
Qocanın aşağıdakı şeirinə diqqət edək:
Ömrümü maşınlara yükləyib
səhər idarəyə
axşam evə daşıyıram
Bir gün gələr
göz yumub torpağa, yollara, insana
burularam yana
Sinəmin üstündə bir topa çıçək,
yuxarıda mavi səma,
arxamda yetim qalan
xatirələr
Xatırlayarlar, deyərlər... [153,3]
Sovet dövrü Azərbaycan poeziyasının 60-80-ci illərdə
ərsəyə gələn yeni dalğası sərbəst şeirin meydanını
genişləndirməklə, həm də bunu yalnız vəzn, forma
mənasında deyil, həm də estetik mündəricə qazandırmaq,
fikir sərbəstliyinə yol açmaq mənasında etməklə seçilə
bildilər. Sonradan, 90-cı illərin ardınca gətirdiyi mövzular
yeni olsa da, İnsanı poetik mətnin mərkəzinə gətirib ona
yeni çalarlıq vermək kontekstində milli şeirimiz bədiiestetik zəmini məhz, az öncənin poetik təcrübəsindən,
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keçib gəldiyi 60-80-ci illər şeirindən alırdı. Amma bu artıq
fərdi duyğuların əsirinə çevrilmiş, lirik subyektin şəxsi
başlanğıcından çıxış edən, inikas formaları və təzahür
şəkilləri başqa olan fərqli bir poeziya idi.

II FƏSĠL
MĠLLĠ MÜSTƏQĠLLĠK VƏ YENĠ POETĠK
MƏRHƏLƏNĠN BAġLANĞICI
2.1.Yeni ədəbi-ictimai mühit və çağdaĢ Ģeir
1 9 90-cı illər ədəbiyyatın, çağdaş ədəbi prosesin
tərkibində köklü dəyişikliklər etməklə bərabər, həm də
onun qarşısına yeni tələb və vəzifələr qoydu. Bu tələb və
vəzifələrin realizəsi ciddi problemlər üzə çıxardı. Keçid
dövrünün məşəqqətləri ədəbiyyata, onun bütün sahələrinə
sirayət etmişdi. Ədəbiyyat, söz sənəti əzəli gücündən,
dayaqlarından məhrum olubmuş kimi prosesə fəal müdaxilə
edə bilmirdi. Həmin illərdə ədəbiyyatşünas-alim
Ş.Salmanov yazırdı: "Bütün həyatımız və cəmiyyətimiz
kimi, ədəbiyyatımız da hazırda yeni keyfiyyətə, yeni
mənəvi dəyərlər mühitinə keçid mərhələsindədir. Belə
tarixi məqamlar isə bir qayda olaraq çətin və dramatik
keçir: fikrin, təfəkkürün dramatikliyi" [221]. 1990-cı illərdə
başlanan yeni epoxa artıq ənənəvi mərhələ dəyişikliyi
deyildi, onun fərqi əvvəlki onilliklərdən, onun daşıdığı
ideoloji nəzarət yükündən üzülüşməsi ilə əlaqədar idi.
Nəzərə alsaq ki, ədəbiyyatın yeni fürsətdən, imkandan
yararlanması, ədəbi prosesə yanaşmada yeni meyarlardan
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çıxış eləməsi üçün müəyyən zaman lazım olur və
Ş.Salmanovun yuxarıdakı fikirlərini əsas götürüb əlavə edə
bilərik ki, bunun üçün lazım olan zaman da məhz "fikrin,
təfəkkürün dramatikliyi" ilə müşayiət olunur. Üstəgəl bu
dramatikliyə 90-cı illərin öz mürəkkəb durumu əlavə
olunduğundan baş verən mühüm hadisə və proseslər onun
yeni istiqamətdə hərəkət etməsinə əngəl törədir,
ədəbiyyatın yeni bədii-estetik dəyərlərə doğru gedən
yolunu sürəkli edirdi. Bu mənada, ədəbiyyatda yaranmış
ətalət halını onun yeni tərzdə ifası, özünüaxtarışı üçün
labüd hesab edənlərlə razılaşmaq olar. Məsələn, Arif
Əmrahoğlu "son vaxtlar mətbuatda gedən bir sıra yazılarda
bədii fikrin tənəzzülündən söhbət gedir. Sizcə bu,
doğrudanmı belədir?"- sualına cavab verərkən məhz bu
konteksdən çıxış edir: "Məncə, bədii fikrin tənəzzülündən
deyil, yeni məzmunda, ruhda və statusda özünü təsdiqə
hazırlığından söhbət gedə bilər. Zaman sənətin yalnız ən
amansız tənqidçisi deyil, həm də mənbəyidir. Dünən
müstəmləkə şəraitində yaşayırdıq, nə istədiyimizi bilirdik,
söz də bu istəyimizlə qoşa addımlayırdı, ya da önündə
gedirdi. Bu gün müstəqilik, amma nə istədiyimizi hələ
müəyyənləşdirməmişik. Özümüzün özümüzə (əks təqdirdə
tərcüməylə kifayətlənərdik) və özümüzün özümüzlə bağlı
başqalarına da demək istədiyimiz Sözü axtarırıq. Bədii fikir
bu gün məhz bu istiqamətdə axtarışdadır" [58]. Bədii
fikirdəki ətalət 90-cı illərin ilk mərhələsində narahatlıq
doğuran başlıca məsələlərdən idi və bu durum birmənalı
şəkildə zamanın özünün mürəkkəbliyi ilə əlaqələndirilirdi.
Professor Akif Hüseynli yazırdı: "Artıq əvvəlki tərzdə
yazmaq mümkün deyil, lakin yeni estetika da hələlik
təşəkkül tapmamışdır. Ədəbiyyat və incəsənətdəki hazırkı
böhranlı vəziyyət xeyli dərəcədə necə yazmaq
anlaşılmazlığından (çətinliklərindən) irəli gəlir. Özü də
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söhbət məhz sənətə baxışın dəyişilməsindən, yeni estetik
prinsiplərin təşəkkülü zəruriliyindən gedir" [110,136].
1990-cı illərdən başlayaraq milli poeziyamıza
modernist cərəyanların tətbiqi gəlişməyə başladı.
Poeziyanın bütünlükdə ritmi, avazı, düşüncə yönü ―izm‖
axtarıcılığına doğru istiqamətləndi. Bu dövrün poeziyası ilə
bağlı araşdırıcılar müxtəlif fikirlər səsləndirmiş, ondakı
ədəbi təmayülləri bir-neçə istiqamətdə təsnif etmişlər.
Birmənalı fikir isə bundan ibarətdir: ―Kommunist
partiyasının süqutundan sonra cəmiyyət radikal surətdə
çoxpartiyalı sistemə keçdiyi kimi, sosialist realizmi
metodunun rəsmi hökmfərmalığına son qoyulması da, birbirindən kifayət qədər aydın seçilən bir-neçə yaradıcılıq
metodu istiqamətini üzə çıxardı və 90-cı illər ədəbiyyatımız
bu metodların mürəkkəb, qarşılıqlı münasibətləri fonunda
araşdırılmalıdı [258,14]
2002-ci ilin mart ayında AMEA Nizami adına
Ədəbiyyat İnstitutunda ―Ötən ilin ədəbi yekunları‖ adlı
müşavirə təşkil olunmuş və həmin müşavirədə
ədəbiyyatımızın müxtəlif janrlarına elmi-nəzəri yanaşma
sərgilənmişdir. Başlıca məsələ bu idi: ədəbiyyatımızda nə
baş verir, keçid dövrünün müəyyən xaosu, qarışıqlığı,
çalxantısından sonra nələr hasil olunub, nələr təbəddülata
uğrayıb və nələr itirilib?! Həmin müşavirədə poeziya ilə
bağlı məruzə edən tənqidçi Ə.Cahangir ―Minillərin ayrıcı‖
məqaləsində poetik təsərrüfatı aşağıdakı bölgülər üzrə
təsnif etməyi məqsədəuyğun sayırdı: ―Milli realist şeir,
Simvolist şeir, Modernist şeri və Postmodernist şeir‖ [198].
Bu bölgü 90-cı illər şeirimizin ümumi inkişaf stixiyasını
demək olar ki, dəqiq sərgiləyir. Düzdür, müəyyən
məqamları ilə mübahisələrə də yol açır. Məsələn, təqdim
edilən bölgüdə mübahisə doğuran məqam tənqidçinin
simvolist şeiri modernizmdən ayrı təsnif etməsidir.
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Aydındır ki, simvolizm dekadentizmdən sonra gəlib
özündən sonra modernizmi gətirən, onu yetişdirən
cərəyandır. Bu mənada Ə.Cahangirin simvolist şeiri
əlahiddə təsnif etməsi ilə razılaşmaq olmur. Tənqidçi ―Yeni
ədəbi nəsil: axtarışlar, problemlər‖ toplusunda da həmin
bölgünü israr edir: ―Vəziyyətin mürəkkəbliyi çoxsaylı
metodların qarışığından ibarət eklektizm yaratsa da, hər
halda bu gün gənc şairlərin yaradıcılığını üç başlıca
istiqamətdə təsnif etməyə mane olmur: realizm, simvolizm
və modernizm. Nəhayət, bunlara hələ lap yenicə
yaranmaqda olan postmodern meylləri də əlavə etmək olar‖
[258,15].
Tənqidçi-ədəbiyyatşünas
V.Yusifli
isə
―Poeziyanın
yolları
və illəri‖ monoqrafiyasında
Ə.Cahangirin təsnifatındakı digər bəzi məsələ ilə
razılaşmayaraq yazır: ―... dördüncü bölgünü şeirimiz üçün
artıq oturuşmuş bir poetik istiqamət kimi təqdim etmək
doğru
deyil.
Müasir
Azərbaycan
poeziyasında
―postmodernist şeir‖ istiqaməti hələ yalnız eksperimant
səciyyəsindədir‖ [270,337]. Burada isə V.Yusiflinin
fikirləri bizi qane etmir. Nədən ki, 1990-cı illərdən
başlayaraq postmodernizm müasir bədii düşünsəni
stimullaşdıran əsas yaradıcılıq istiqaməti olduğundan
həmin dövrün poeziyası haqqında danışarkən ondan ayrıca
bəhs eləməmək düzgün olmazdı. Hətta eksperiment
səviyyəsində olsa belə müasir Azərbaycan poeziyasının
müstəqillik illəri çağımızadək bu təmayülün təsiri altında
təhlilə cəlb edilir. Necə ki, həmin bölgünü qəbul etməyən
V.Yusiflinin özü belə ―Poeziyanın illəri və yolları‖
monoqrafiyasında postmodernizmdən ayrıca bəhs etmiş,
onun Azərbaycan poetik fikir məkanında funksionallıq
gücünü təhlil etməyə çalışmışdır.
İfa tərzinə, fakta, həyat hadisələrinə yanaşma
üsuluna görə yeni dövrün poeziya nünunələrini tənqidçiElnarə Akimova
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ədəbiyyatşünas Tehran Əlişanoğlu əsasən, bu formada
təsnif etmişdir: ənənəvi şeir, eksperimentçi şeir, modernist
şeir və avanqard tipli şeirlər. Digər ədəbiyyatşünaslar Q.Bayramovun, R.Uluselin, N.Cabbarlının təsnifatlarında
da müəyyən ayrıntılar nəzərə çarpırsa da, ümumilikdə
poetik düşüncə sistemimizin təsnifatı ənənəvi şeirlə
modernizə axtarışlarının qarşılıqlı, yaxud bir-birini inkar
edən mənzərəsi üstə əyaniləşir.

2.2. Ədəbi tənqid və yeni estetik meyarlar
Sovet dövrü bitdikdən sonra ədəbi-nəzəri fikirdə
böyük boşluqlar yaranır. Tənqidin bədii mətnə, ədəbi
prosesə yanaşmada hansı dəyərləndirmə metodlarından,
elmi-metodoloji prinsiplərdən yararlanması məsələsi ciddi
problem kimi qabarır. Məlumdur ki, "80-cı illərin ikinci
yarısına qədər Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı rus ədəbinəzəri fikri vasitəsilə dünya ədəbi təfəkküründə baş verən
proseslərlə az-çox ünsiyyətdə idi‖ [12,4]. Dünya elminəzəri fikrində mövcud olan yeniliklər, yeni metod və
nəzəriyyələr rus elmi vasitəsilə bizim milli düşüncəmizə də
daxil olur, onun bəşər estetik fikrinin qabaqcıl meylləri ilə
ayaqlaşmasına qapı açırdı. Sovet hakimiyyətinə son
qoyulduğu 90-cı illərdə isə Azərbaycan elmi-nəzəri fikri
belə bir yararlanmadan kənarlaşır. Bununla da "rus dil
mühitini itirməklə milli ədəbiyyatşünaslıq və ədəbi tənqid
nəzəriyyəsi zəngin bir arsenaldan məhrum olur‖ [76].
Əlbəttə, hər bir ―elmi-ədəbi və tənqidi fikrin əsasında milli
dil və ədəbiyyatın öz təcrübəsi durmalıdır‖ [yenə orada],
yeni meyllər hər bir milli ədəbiyyatın özünün tarixi inkişaf
qanunauyğunluğu üzərində intişar tapmalıdır. 90-cı illərdə
də bu arsenaldan müəyyən yararlanmaların olduğu istisna
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olunmur. Lakin ümumilikdə, bu dövrün tənqidinin
söykəndiyi metodoloji zəmin müxtəlifdir. Bura 90-cı illərin
xaotik çaşqınlığında heç bir predmetə istinad etməyən,
boşluqlardan hasilə gələn anarxiya tənqidindən tutmuş
ədəbi irsi dəyərləndirmədə, çağdaş ədəbi prosesə
yanaşmada nəzəri-metodoloji baxımdan yeni prinsip təklif
etməyən, eləcə 60-80-cı illərin ehtiva etdiyi pozitiv dəyərlər
sisteminin kontekstindən, ötən illərdə qazanılan bədiiestetik keyfiyyətlərdən, elmi meyar və prinsiplərdən
yararlanan neo-maarifçi tənqidə, habelə bədii mətnə tam
yeni rakursdan yanaşan, ölçülərini XX əsrin özü
müəyyənləşdirən tətbiqi tənqidə qədər daxil idi [bu barədə
ətraflı bax: 8].
Yeni dövr şeirin məzmun və formasına dəyişikliklər
gətirməklə bərabər, həm də onun tədqiq istiqamətini
dəyişdi, əvvəlki poetik baxışlar sistemini təbəddülata
uğratdı. İlkin olaraq belə bir sual aktuallanmağa başladı:
―Yeni şeir‖ necə olmalıdır? Bu ümumən bütün postsovet
ölkələrinin poeziyasında qabaran əsas məsələlərdən idi.
Şeirdən tələb olunan şərtlər də zamana müvafiq olaraq
təbəddülata uğrayır, ona naturalist ovqat, gerçəkləri
psixoloji nüans səhihliyi ilə poetik fikrə gətirmək missiyası
aşılanırdı: ―Həyat dəyişir - şeir də dəyişməlidir. Şairlər
güzgü kimi olmalı (burada möhür labüddür), hər şeyi
olduğu kimi əks etdirməlidirlər‖ [317,161]. 90-cı illər
hadisələrinin baş verdiyi illərdə şairdən daha çox bu amil
tələb olunurdu: hadisələri nəzmə çəkmək, olayları bədii söz
vasitəsilə təcəssüm etdirmək. Bu tələb bir qədər XX əsrin
birinci yarısında aparılan ―yeni şeir‖ islahatlarını və
maarifçi realizmi sənətin qarşısına qoyan tənqidin
mövqeyini xatırladırdı. Bəllidir ki, M.F.Axundzadə
dövründən başlayaraq ―təzə şeir necə olmalıdır‖ kimi
məsələlər milli münəvvərlərimizin diqqət mərkəzində
Elnarə Akimova

“ÇağdaĢ poeziya və ədəbi təmayüllər‖

119

www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. 2018

olmuş, A.Səhhət başqa olmaqla F.Köçərli, A. Sur,
S.Hüseyn, R.Əfəndiyev, Ü.Hacıbəyli, H.Minasazov,
A.Şaiq, H.Cavid, Ə.Hüseynzadə, M.Hadi, M.Ə.Rəsulzadə
və b. ədiblər milli şeirimizin obrazlarının, forma və
məzmun xüsusiyyətlərinin dəyişilməsi xüsusunda ardıcıl
məqalələrlə çıxışlar etmişlər (daha ətraflı bax: Ş.Vəliyev.
XX əsr Azərbaycan ədəbi tənqidində poeziya problemləri
(1895-1917). Bu dövrün tədqiqatçısı Şamil Vəliyev ―XX
əsr Azərbaycan ədəbi tənqidində poeziya problemləri
(1895-1917)‖ monoqrafiyasında əsrin əvvəllərinin ədəbi
tənqidinin şairdən tələb etdiyi realist təsvirlərə işarə edərək
yazır: ―Aydın təbiət təsvirləri, vətənpərvərlik, humanizm,
xalqlar dostluğu və s. bu kimi yeni şeirlər bilavasitə bağlı
amillərin ictimai mahiyyətini izah edən ədəbi tənqid milli
poeziyanın estetik dəyərini həmin faktorların bədii
ifadəsində axtarırdı. Yeni şeirin ideya-estetik tutumu və
siyasi zərbə gücünü artırmağı, onun mövcud sosial
gerçəklik ilə əlaqələndirilməsini tələb edən tənqidçilər
ədəbi-nəzəri fikrin tərəqqisinə bu yolla xidmət
göstərirdilər‖ [249,103-104]. Cəmiyyət həyatında gərgin
anlar yaşanan 90-cı illərin əvvəllərində poeziyadan tələb
olunan nəsnə onun məzmun dəyişimi, zamanın irəli çəkdiyi
problemlərin bədii sözdə inikası idi. Şairlər baş verənləri
olduğu kimi canlandırmağı məqbul sanır, sanki baş verən
prosesləri tarixə ötürmək, onların tarixdə saxlanmasına
yardımçı olmaq baxımından yanaşır, bunu həm də
vətəndaşlıq borcu olaraq reallaşdırırdılar. Müəyyən zaman
kəsimindən sonra, daha çox bütün müstəvilərdə sakitlik
bərqərar olduqca poeziya belə bir missiyadan uzaqlaşmağa
yön aldı. Gerçəkləri real, olduğu kimi şeirə gətirməklə
deyil, onları daha yaradıcı, daha fərqi duyğular
kontekstində nəzmə çəkməklə bədiiləşdirməyi məqbul
hesab edən fikirlər səsləndirdilər. Ədəbi tənqid bu fikirdə
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idi ki, ―sənəti həyatın güzgüsünə çevirmək‖ zamanı arxada
qalıb, baş verənlər şair ―mən‖indən keçib, mənalanıb, özəl
şəkildə oxucuya təqdim olunmalıdır. Ədəbiyyatşünas
Qurban Bayramov ―Müasir poeziyanın imkanları və
imkansızlığı‖ məqaləsində yazırdı ki, ―Sənət həyatın
güzgüsüdür‖ ədəbi-estetik postulatına, bizcə, yeni ədəbi
təmayüldə bəlkə də, haqlı olaraq, daha az fikir verirlər.
Müasir poeziya yaradıcıları, xüsusən ədəbi gənclik ―sifahi
güzgü‖ effektindən uzaqlaşır, gerçəkliyə özlərinə məxsus,
müxtəlif ölçülü, müxtəlif sferik səthli güzgü tutmağa cəhd
edirlər... İndi gerçəkliyə təhrifə yol vermədən daha
müstəqil, sərbəst, fərqli münasibət daha çox tələb olunur.
Bu müstəqillik, fərdilik, fərqlilik təkcə formada deyil,
məzmunda, mənada, fikirdə olanda, bədii materialın
keyfiyyət göstəricisinə çevriləndə daha orijinal və modern
görsənir, cazibəli və aktual olur...‖[23]. Məncə, haqlı
fikirdir. Poeziyanın tarixdən, şairin tarixçidən fərqi də elə
bununla olmalıdır. Tarixi yaradıcı şəkildə bədii mətnə
gətirmək, ona fərqli münasibət aşılamaqla.
Digər mühüm amil, XX əsrin əvvəllərində ―yeni şeir‖
manifestasiyaları ilə çıxış edən aydınlar klassik bədii
təcrübəni, xalq danışıq üslubunu, səlis təhkiyəni nə qədər
üstün tuturdularsa, 90-cı illərdə folklor, ağız ədəbiyyatına
müraciətlər ―tərəkəmə ədəbiyyatı‖ deyə ələ salınır, onlar
dünya ədəbiyyatına çıxış üçün yararsız elan edilirdi: ―Biz
bugünün milli-ədəbi estetik valyutasını yaratmayana qədər
bu sahədə daha güclü olan xalqların ekspansiv təsirinə
məruz qalacağıq. Haqqında danışdığım ədəbi valyutanın
dünyanın hər hansı bir ölkəsində eyni dəyəri olmalıdır.
Əlbəttə ki, XIX əsr tərəkəmə folkloru üslubunda gəraylı,
qoşma və tərkibbəndlərlə biz dünya olimpində öz
bayrağımızı dalğalandıra bilməyəcəyik‖ [138]. Göründüyü
kimi, burada poeziyanın sabahına doğru hesablanmış
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yenilikçi təmayül onu dünənli təcrübəsindən silmək
niyyətindən hasilə gəlirdi. İroniya predmetinə çevrilən
―Tərəkəmə folkloru‖ ifadəsi hər şairin keçib gəldiyi, şeir
yolunun ilkinliyi, saflıq mərhələsidir. Bu yol bütün
xalqların poeziyasında vardır və zənnimcə, o, heç də dünya
poeziyasının hüdudlarında gəzişmələr etməyi əngəlləmir.
Əksinə, keçmişini, ənənə yükünü özündə daşıyan, ―yaddaş
hasarı‖nı (F.Sadıq) qoruyub saxlayan poeziya yeniliklər
etməyə daha qabil poeziyadır. Tənqidçi Vaqif Yusifli bu
cür meylləri nəzərdə tutaraq yazırdı: ―Dünya ədəbiyyatı
olimpində öz bayrağımızı dalğalandırmaq‖ iddiasını təbii
qəbul etmək olar. Ancaq bunun üçün mütləq ―XIX əsr
tərəkəmə folkloru üslubunu‖ rədd etməliyik? Bilirik ki,
ənənə geniş anlayışdır, ədəbiyyat tarixinin hər bir
mərhələsində öz başlıca xüsusiyyətlərini qoruyub
saxlamağa çalışan mənəvi sərvət göstəricisidir. Azərbaycan
poeziyasında onun mənsub olduğu xalqın tarixi,
mənəviyyatı, həyat və məişəti, dünyaya baxışı əks
olunmuşdur‖ [271,167-168].
Ümumiyyətlə, 90-cı illər poeziyasının iqlimini,
ondakı müxtəlif təmayülləri ehtiva etmək baxımından
Vaqif Yusiflinin məqalələri mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Bu dövrdə müəllifin qələmə aldığı "Qanadlandıq uçmağa‖,
"Yollar hara aparır‖, "Yeddi duyğu‖, "Gənc şairlər, sözüm
sizədir", "Səkkiz kitiab, yeddi söz‖, "Şerimizin bu günü –
bu günümüzün şeri‖, "Yetkinlik və yetkinliyə doğru‖,
"Söhbət ədəbi gənclikdən gedir‖ və s. kimi yazıları əsasən
yeni
mərhələdə
fəaliyyətə
başlayan
yazarların
yaradıcılığına ayna tutmaq, gənc nəslin sənətkarlıq
məziyyətləri haqda müəyyən təsəvvür yaratmaqla yanaşı,
bütövlükdə bu dövr poeziyasını qüvvətli və kəsir cəhətləri
ilə birlikdə görükdürməyə müvəffəq olur. Məsələn,
tənqidçinin "Yollar hara aparır‖ adlı məqaləsi ilə tanışlıq
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90-cı illərin əvvəllərinin poeziyasını duymağa, onda ehtiva
olunan yaradıcı xarakterləri, fəal və intensiv axtarışlar
əzmini, eksperiment səciyyəsi daşıyan mətnlərin
yeniliklərini dərk etməyə şərait yaradır. Bu dövr
poeziyasının ilkin əlaməti ona hakim olan bədbinlik,
pessimist əhval-ruhiyyədir ki, V.Yusifli məqaləsində məhz,
bu məqama daha çox etiraz edir, şairlərin öz iç dünyalarına
qapılmasına, şerlərin minor motivlərlə süslənməsinə qarşı
çıxır. Tənqidçi haqlı olaraq bildirir ki, əgər sovet dövrü
şairi, sənətkarı daha çox ictimai mövzu ilə yükləyirdisə,
indi bu məhdudluq şairlərin öz fərdi dünyalarına
qapılmaları ilə əvəzlənib. "… bu da ondan irəli gəlir ki,
taledən, həyatdan, bizi əhatə edən mühitdən narazılığımızı
həddindən artıq mücərrədləşdiririk‖ [264,8], - yazan
V.Yusifli 90-cı illər poeziyasında qəlibləşmiş, trafaret
minor motivlər, şikayət, ah-nalə ovqatlı misralar əleyhinə
çıxaraq şairləri bəşəri duyğular təlqin edən fikirlər üstə
köklənməyə səsləyir. Əlbəttə, inkar etmək olmaz ki, hər
şair, ilk növbədə öz fərdi "mən‖indən çıxış edir, mənən
yaşadıqlarının və duyduqlarının tərcümanı olur. Lakin xırda
və cılız kədərlə oynamaq, yalnız iç aləminə qapılıb qalmaq
da poeziyada planetar düşüncə tərzinə gedən yolu bağlayır,
şairin yaradıcılıq cizgilərinin ümumbəşəri dəyər kəsb
etməsinə, öz qabığından çıxıb başqa səmtə boylanmasına
əngəl törədir ki, tənqidçinin təşviş və iradı bu mənada
yerindədir.
90-cı illərdə yeni şeirlə bağlı ardıcıl poetik
monifestasiyalarla çıxış edən tənqidçilərin məqalələrində
fərqli estetik-nəzəri baxış formalaşdırmağa cəhdlər hiss
olunurdu. Sovet dövrü bitdikdən sonra yaranmış boşluğu
doldurmaq məqsədilə həyata, gerçəkliyə tam yeni
rakursdan yanaşma cəhdləri, fikri yeni forma və üslublarda
ifadə etmək zərurəti meydana çıxır. Belə ki, ötən əsrin
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əvvəllərindən başlayaraq meydana çıxmış modernist
cərəyanlara əsrin sonunda yenidən qayıdılır, simvolizm,
sürrealizm, ekzistensializm, postmodernizm və s. "izm"lər
ədəbiyyatımıza tətbiq edilir. Belə bir yenilik cəhdləri yalnız
şairlər tərəfindən edilməklə bitməyib, həmçinin şeirə
yanaşmada, onun təhlilinə münasibətdə də özünü göstərirdi.
Belə ki, dünya elminin qabaqcıl meylləri, elmi-nəzəri fikri
ilə silahlanan tənqidçilər sovet dövrünün şablon, stereotip
təhlil qaydalarını inkar edərək şeir mətninə münasibətdə
yeni nəzəriyyələr, ideya-estetik meyarlar tətbiq etməyə
çalışırdılar. Tənqidçi Nizaməddin Mustafanın ―Bir şerin
draması‖, Bayram Əvəzoğlunun ―Potensial ekzistensionisti
sərbəst interpretasiya‖, Rüstəm Kamalın ―Halal kədər‖ adlı
yazıları bədii mətnə modern nöqteyi-nəzərdən, tam fərqli
rakursdan yanaşma səylərini ortaya qoyur. Əlbəttə, sovet
dövrünün stereotip təhlil qaydalarına öyrəşmiş oxucu üçün
bu yanaşmalar qeyri-inandırıcı görünə bilərdi. Buna görə də
prosesə yeni biçimdə münasibət izhar edən tənqidçilər
məqalənin əvvəlində bir növ "izahat‖ verir, o cümlədən,
labüd bildikləri təhlil qaydasını keçmiş ədəbi qanunlarla
müqayisə–mübahisə şəklində yeritməyə, tətbiq etməyə
çalışırdılar. Məsələn, N.Mustafa "Bir şerin draması"
adlanan məqaləsində bu kontekstdən çıxış edərək bildirirdi:
"… qeyd edək ki, belə bir təşəbbüs müxtəif rəylər doğura
bilər. Bu rəyləri sanki əvvəlcədən nəzərə alaraq Vaqif
Səmədoğlunun bir şeiri ətrafında qeydlərimizi dialoq
şəklində – opponentimizin fikirləri ilə mübahisə şəklində
təqdim edirik. Birinci tənqidçi-müsahibimiz bizdən
yaşlıdır, bəlkə də bizdən duyumlu, ədəbi hadisələrə
münasibətdə ola bilsin obyektivdir, lakin onu təsəvvür
etdiyimiz kimi sizə tanıdacağıq (səhv edirikmi – bunu
oxucular müəyyənləşdirər). İkinci tənqidçi isə özüməm.
Beləliklə, bir şerin draması yaranır…" [177,174].
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Məqalə ilə tanışlıq bəlli edir ki, müəllifin mübahisə
etdiyi birinci tənqidçi sovet dövrünün normativ qanunları
ilə süslənmiş tənqidçidir. N.Mustafa əslində, bu dövrün
hökmfərma olmuş qəliblərini, şerə yanaşma tərzini rədd
edir, ideya, forma-məzmun, bədiilik-estetika məsələlərində
mövcud dünyagörüşün təzələnməsi fikrini irəli sürür. Hiss
olunur ki, tənqidçinin Vaqif Səmədoğlu yaradıcılığından
seçib təhlilə çəkdiyi bu şer:
Qumru xan söyüdə qonub oxudu,
Gecənin saçını yonub oxudu.
Nəfəsimə düşüb, donub oxudu…
Bu gecənin üz-gözü
Quş səsinə bulanıb.
Bu elin torpaqları
Quş səsiylə sulanıb.
O xan söyüd gecədən də qaradı
Qumru səsi qan sızmayan yaradı.
Allah, olduğum bu yer haradı?
– bədii mətnə yeni kontekstdən yanaşmaq, sənətlə bağlı
nəzəri düşüncələrini yeni biçimdə ifadə etmək üçün akvarel
fon səciyyəsi daşıyır. R.Bart, Y.O’Nil, Jirmunski və s. kimi
dünya ədəbiyyatının tənqidçi və yazarlarına, eləcə də xalqın
öz folkloruna, dil potensialına və söz yaradıcılığına istinad
edən müəllif şerə dünəndən fərqli yanaşma izhar edə bilir.
Burada sovet dövrünün ənənəvi təhlil üsulu nəzərə çarpmır.
N.Mustafa hər misranın məna qatını, gözlə görünməyən
laylarını qaldırıb onu bütün spektrləri ilə görükdürməyə
nail olur. Əlbəttə, məqalədə əksini tapan manifest xarakterli
bəzi fikirlər: "Bədii ədəbiyyata ideoloji ofisiantlar kimi
baxmaq olmaz. Yetmiş ildir ki, ədəbiyyatın başına noxta
salıb müəmmalı istəklərimizin ardınca sürüyürük"
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[177,175], yaxud ―Ədəbiyyatı yalnız insanın mənəvi ömrü
cəlb etməlidir‖ [yenə orada...], ―Sizin nəzərinizcə, bədii
əsərin məzmunu orada öz əksini tapan həyat həqiqəti ilə
ölçülür… Mən isə Rolan Bart kimi belə hesab eləyirəm ki,
bədii mətndən alınan həzz onun həqiqətini təmin eləyən
əsas meyardır‖ [yenə orada...], hələ 1960-cı illərdən
səsləndirilmişdir. Lakin 1990-cı illər üçün onun yenidən
səslənməsini diktə edən hakim olan yeni zamanın vurğusu
idi. Bu dəfə artıq qorxusuz-hürküsüz, daha inamlı və
qətiyyətli şəkildə, həm də sovet dövrünün qanunlarına qarşı
öz konsepsiyalarını qoyaraq onun labüdlüyünü israrlayacaq
formada.
Belə israrlı mövqe tənqidçi Cavanşir Yusiflinin
yaradıcılığında daha aydın sezilir. Tənqidçinin bu dövrdə
çap olunmuş ―Bədii mətnin sirləri‖, ―Bir söz söylə, bu
dünyadan olmasın‖, ―Ədəbiyyatda yaşamağın formulu‖
kimi kitabları yeni poetik təfəkkürün formalaşması
yönündə aparılan islahatlara ən yaxşı nümunədir. Bu
kitablara toplanmış məqalələr – istər tarixi-ədəbi prosesin
müxtəlif dövrlərinə və şəxsiyyətlərinə həsr olunmuş olsun,
istərsə də çağdaş ədəbi prosesin bir çox məsələlərini
aktuallandırsın – bəlli edir ki, C.Yusifli bədii mətnə
özünəxas yanaşmadan çıxış edir. Bu yazılarda ənənəvi
təhlil forması nəzərə çarpmır. Tənqidçi təhlil zamanı şeirin
məzmununu nəql etməyi deyil, sözlərin məna qatına
enməyi, onu sonsuzluğa qədər aparıb polifonik qatlarını
açmağı münasib hesab edir. C.Yusifliyə görə yaradılan hər
hansı əsər söz, işarələr sistemi kimi doğulur. Buna görə də
mövzü, yaxud ideya ardınca qaçmaqdansa tənqidçi ilk
növbədə ―məna‖ya enməli, alt qatda olan əsl mahiyyəti
oxucuya aşkar etməyə çalışmalıdır. Yəni ―oxucuya əsərdə
yer alan informasiyanı çatdırmağa lüzum yoxdur, tənqidçi
məhz elə bir formal strukturu yaratmalıdır ki, bu, əsərin
Elnarə Akimova

“ÇağdaĢ poeziya və ədəbi təmayüllər‖

126

www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. 2018

bətnində ―hələ heç kəsə məlum olmayan sirləri‖ bəlləyə
bilsin‖ [262,196].
Müəllifin çağdaş dövrün poeziyasına həsr olunmuş
―Zamanı ötən şerlər sorağında‖, ―XXI əsrə məktub‖,
―Azərbaycan avanqardı‖ və s. kimi çeşidli yazılarını onun
qarşısına qoyduğu və sənətdən umduğu məqsədin realizəsi
hesab etmək olar. İlk növbədə belə bir önəmli cəhətə görə:
C.Yusiflinin hər bir nasir, yaxud şairdən tələb etdiyi xüsusi
əhəmiyyət kəsb edən məsələlər var ki, o, bir tənqidçi kimi
özünü də bu missiyanın daşıyıcısı olmaqdan çıxdaş eləmir.
Məsələn, ―Əsəri həyat kimi görmək istəmək mərəzi əsərin
özünün həyatını, ədəbiyyatda ehtiva edilən reallığı
öldürür…‖ [262,197], ―Nasir gerçəklikdən aldığı,
götürdüyü strukturları bütün gücü, enerjisi ilə öldürüb
məhv etməli, dağıtmalıdır ki, varlığın, dünyanın min illər
boyu gözə görünməyən (ipək tül tək –!) bir gizlin mənası
doğulub dirilsin‖ [261,9], - yazan C.Yusiflinin tənqidçi
kimi nəsr əsərlərinə yanaşmasının özü də əslində elə bu ali
işi əyaniləşdirməyə xidmət edir. Məzmun, ideya
kənarlaşdırılır, tənqidçi həyat gerçəkliyini deyil, mətn
gerçəkliyini faş etməklə məşğul olur.
Yaxud ―Mənim fikrimcə, indi dəbdə olan şerin şərh
stixiyası qüsurlu və ilk növbədə poeziyanın mahiyyətinə
ziddir. Bu fikri bir az açıqlayaq. Şer izah olunmur – şer
izah edir!‖ [261,11] deyən müəllif öz təhlillərində sözü
poeziyanın, şerin özünə verir. Təhlil predmeti seçdiyi şerin
canını, əsl mənasını (yaxud mənasızlığını!) üzə çıxarmağa
çalışan tənqidçi bununla sanki meydandan geri çəkilir və
üzə çıxarılmış məna (yaxud mənasızlıq!) bütün şer, mətn
boyu gəzişmələr edib gerçəklik olduğunu isbatlamaqla özü
məşğul olur.
Yəni C.Yusiflinin sənətdən tələb etdiyi, onda məhz
həmin ali məqamları görmək istədiyi cəhətlər var ki,
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onların şamil olunma prinsipi universal və ümumi səciyyə
daşıyır. Tənqidçi hər şerdən, yaxud nəsr əsərindən ayrılıqda
nəsə tələb eləmir. Bu tələbi ilk növbədə sənətin qarşısına
qoyur və bədii mətni məhək daşı saydığı həmin tələblərə nə
dərəcədə cavab verməklə dəyərləndirir. Diqqət edək: ―Şer
yazmaq, təbiri caizsə, bir dəfə yaradılan Dünyanı söküb,
dağıdıb … öz fəhmi və gücüylə, nəfəsiylə təzədən
yaratmaqdır. Allahın, Tanrının yaratdığını təkrar etmək
mümkün olmadığı kimi yazmaq işi də üzü sonsuzluğa
gedir, canına-qanına bəlkə də dünyanın bütün enerjisini
toplayıb nəyəsə işarə edə biləsən!.. Və yazmağın, bədii
mətn yaratmağın bütün dəhşəti və faciəsi də
burasındadır!..‖ [261, 23]
Bütün bunlarla C.Yusifli öz nöqteyi-nəzərini, şerə
yanaşmada meyar saydığı prinsipi ifadə edir. Bəlli olur ki,
tənqidçi üçün əsl şer, əsl poeziya təkrarsızlıqdan doğan,
yalnız özünü ifadə etməyə gücü çatan yaradıcılıqda
əyaniləşir. ―Nəyəsə işarə edə bilmək‖ – bu artıq poeziyanın
ehtiva etdiyi sirrin, məchulluğun dərki naminə dünyanın
qapalı çevrəsindən təcrid olunub sənətdə kamilliyin
zirvələrini fəth etməyə can atan sərhədsiz ruhun əsirinə
çevrilmək, oxucunu da gərginlik, müəmma içində saxlayıb
onu İlahi həqiqətin sirlərinə vaqif olmaq naminə edilən
fasiləsiz axtarış dövriyyəsinə qatmaq deməkdir. Bu
baxımdan, C.Yusifli 90-cı illər poeziyasının ritmi, axarı ilə
barışmayaraq yazır: "Şerimiz dünya mənzərələrini
(necəliyini) təsvir etməyə aludə olduğundan indi bütün
poeziya "Dünya‖ sözüylə başlayan xitablarla doludur. Və
bu sözlərin hamısının içi boşdur. Bunun başlıca səbəbi
bizim poeziyada baş alıb gedən variant yazmaq xəstəliyidir
– özü də stixiya şəklində baş verən bu proses heç vəchlə
mövzu, mətləb axtarışına yönəlmir‖ [261,27], yaxud "İndi
yaranan şerin canında bir əsəbilik damarı çarpır, bu şerin
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"monumental" lцvhələr yaratmağa hövsələsi çatmır, hər
şeyi bir mətləbin, bir nöqtənin içinə qatıb bütün çılpaqlığı
ilə vermək istəyir [261,37].
Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, poeziya sahəsində
aparılan axtarış əzmini daha bir tendensiya istiqamətində
izləmək olar. Bu, əsasən sovet dövründə qadağan olunmuş
cərəyanların, müxtəlif "izm"lərin 90-cı illərdə poeziyamıza
tətbiq olunması ilə əlaqədardır. 90-cı illərdə bu məsələnin
qabarmasını şərtləndirən əsas səbəb modernləşmə, dünya
ədəbi prosesinə qoşulmaq arzusu ilə bağlı idi.
Çox yaxşı haldır ki, ədəbiyyatımızın dünya ədəbibədii fikrinə inteqrasiya olunması kimi tələblər irəli
sürülürdü. Bəşəriyyətin qloballaşmaya doğru getdiyi 90-cı
illərdə biz də qapalı dövriyyə ilə kifayətlənə bilməzdik.
Dünya ədəbi arsenalından bəhrələnmə, onlara yiyələnməyə
cəhdlər olduğu kimi, həm də bu prosesə qoşulmaq, onun
intensivləşməsini stimullaşdırmaq gərək idi. Ona görə
tənqid bu fikirdə idi ki, ―… ana sual, şah mətləb ―Vahid
informasiya məkanına biz nə (hansı təkrarsız milli çalar!)
artırırıq və onun yaranmasında nə ilə iştirak edirik?‖ –
şəklində durur. Yoxsa ―dünya informasiya məkanını‖
yaratmaqla başqa millətlər məşğul olsun, biz isə ondan pay
almaqla məşğul olaq prinsipi (belə vəzifə və iş bölgüsü)
bizə şərəf gətirməz‖ [198].
Bu
mənada,
müasir
düşüncə
tərzi
olan
postmodernizmin milli
ədəbiyyatımıza gətirilməsi,
müəyyən mətnlərin təhlilə çəkilərək yeni nəzəriyyələrin
onlar üzərində əyaniləşməsi lazımlıdır. Belə bir zərurətə
həm də postmodern düşüncə tərzini əks etdirən mətnlərin
yaradılması, araya-ərsəyə gəlməsi üçün ehtiyac var. Lakin
bu – ―izm‖ məsələsinin, eləcə də dünya axınına qoşulmaq
probleminin 90-cı illər üçün məhdud cəhətlərindən biri
simvolist şerə olan münasibətdə üzə çıxırdı. Belə ki, ədəbi
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prosesdə şeri, poetik fikri simvolikadan təcrid edib onu sırf
realist axına kökləmək tələbi qabarırdı. Bu münasibət bizə
XX əsrin əvvəllərindən tanışdır. Bildiyimiz kimi, XX
yüzilliyin əvvəllərində də belə bir problem yaşanmış,
dövrün aydınları "yeni şer" konsepsiyası formalaşdırmaq
məqsədilə
öz
fikir
və
mülahizələrini,
ədəbi
məramnamələrini səsləndirmişlər [236,214-239]. Fəqət
bütün bu mülahizələrdə çox incə məqamlar nəzərə alınmış,
F.Köçərli, R.Əfəndiyev, M.Hadi, A.Səhhət, H.Zərdabi,
S.Hüseyn, A.Sur kimi zəmanənin qabaqcıl fikirli tənqidçi
və ədəbiyyatşünasları, şair və mühərrirləri etirazı yalnız
geniş intişar tapan və yeni tələblərə cavab vermək
iqtidarında olmayan epiqonçu-sxolastik-formalistik şerə
qarşı etmişlər. Simvolist şerin ustadı M.Füzuliyə
münasibətdə isə onlar tam fərqli, pozitiv mövqe tutmuş, öz
məqalələrində böyük şairin sənətinin dərinliklərinə, sehrinə
varıb onu layiqincə dəyərləndirmişlər ki, "Füzuli şerinə
doğru münasibət oyatmaq və onu düzgün başa düşmək
üçün bu görüşlər o zaman xeyli iş görmüşdü‖ [236,224].
90-cı illərdə isə simvolist şerə münasibətdə kortəbii
mövqe tutulmuş, hətta belə bir imperativ irəli sürülmüşdür
ki, Füzuliyə rəğbət bizim ədəbiyyatın ümumbəşəri vüsət
almasına əngəl törədir, dünya axınına qoşulmaq üçün
Füzuliyə yox, Nizamiyə qayıtmaq vacibdir. Ədəbi tənqiddə
bu mövqeni təmsil edən, öz mətnlərində bu fikri dəfələrlə
səsləndirən Əsəd Cahangirə görə ədəbiyyatımızın 1960-cı
illərdən başlayaraq Füzuliyə dönüşü onun ümumbəşəri
məziyyətləri itirib, milliliyi qazanması ilə nəticələnib.
Nizamini dünyaya çıxışın, Füzulini isə milliliyin başlanğıcı,
ilkin nöqtəsi hesab edən tənqidçi ədəbiyyatımızda bir-birini
əvəzləyən inkişaf mərhələlərinin, aramsız qabarmaçəkilmələrin səbəbini onlara qayıdışla əlaqələndirir.
Ədəbiyyatı məhəlli, lokal səviyyədən təcrid edib, 90-cı
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illərdə zəruri təlabata çevrilən dünya axınına qoşulmaq və
bu yolla onun ümumbəşəri genişlik kəsb etməsini
reallaşdırmağın vahid yolunu Füzuli mərhələsini geridə
qoymaqda görən müəllif yazır: "Füzuli qurtaran yerdə
millilik, ən yaxşı halda şərq qurtarır və dünya ədəbiyyatı
başlayır. Dünya ədəbi-bədii prosesinə qoşulmağın yeganə
yolu bu sehrli maneəni ötüb keçmək və dünya arsenalına
çıxmış yeganə şairin – Nizaminin məqamına yetməkdədir.
Çünki ancaq milli və şərq hadisəsi olan Füzulidən fərqli
olaraq Nizami həm də dünya ədəbiyyatı faktıdır‖ [38].
Göründüyü kimi, burada millilik və bəşərilik
anlayışlarının sərhədləri müəyyən qeyri-elmi ayrıntılar
əsasında müəyyənləşdirilir və unudulur ki, millilikdən
kənar bəşərilik iddiası əbəsdir. Millilik bəşəriliyin əsasında,
daha dəqiq desək, fövqündə qərar tutan anlayışdır. Lakin
nəzəri aydınlığın olmaması səbəbindən bu amil nəzərə
alınmamış, Şərqin iki dühası qarşılaşdırılmışdır.
Eyni anoloji mövqeni tənqidçi çağdaş dövrün
şairlərinin yaradıcılığına yanaşmasında davam etdirir.
Ramiz Rövşən, Vaqif Cəbrayılzadə kimi şairlərin
mətnlərini təhlilə çəkən müəllif bu qənaətə gəlir ki, onların
yaradıcılığının inkişaf etməməsinin səbəbi bu şerlərin
simvolist səciyyəyə malik olmasından, yeniliyi formadan
məzmun qatına keçirə bilməməsindən, "varlığa qeyriadekvatlığında, həyata əbədi dəyərlər prizmasından baxmaq
iddiasından doğur" [198]. Bu baxımdan əbədi olanın, eləcə
də simvolların dəyişmədiyini vurğulayan tənqidçi onları
daim dəyişən reallığı əks etdirməyə iqtidarı çatmadığı,
bununla da real kontekstə köklənən dünya şeri ilə
ayaqlaşmağı bacarmadığı üçün ittiham obyektinə çevirir.
Göründüyü kimi, müəllifin fikirləri çox məhdud və
mübahisəlidir. "Ə.Cahangir elmdə hər birinin məzmun
yükü olan "simvol‖, "simvolik şer" və "simvolizm‖
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anlayışlarını ədəbi-tənqidi analizin predmetinə daxil edir və
praktik olaraq qarışıq salır. Birincisi obraza büründüyündən
hələ mümkün görünürsə, elmi yanaşma dəqiqlik istəyir‖
[74], - yazan T.Əlişanoğlu həmkarının fikirlərini tənqid
edərək öz etirazını bildirmiş, özünün "Neo-60-cılar",
"Kontra-punkt", "Polemik", "Obyektiv" və "Maarifçi
hökmdar" adlı məqalələrində məsələyə, ümumiyyətlə,
çağdaş ədəbi prosesdə görünən modern cəhdlərə, ―-izm‖
söhbətlərinə münasibətini izhar etmişdir. Tənqidçiyə görə
Ə.Cahangirin bədii mətnlərə tətbiq etdiyi ―-izm‖
nəzəriyyəsi qarışıq, sona qədər dərk olunmamış şəkildədir.
Dünya ədəbiyyatında gedən cərəyanları Azərbaycan
ədəbiyyatına sxematik tərzdə tətbiq etməklə süni ədəbiyyat
yaratmaq olmaz. Bunun üçün bu terminlər və onların
nəzəriyyələrinin milli ədəbiyyata yeriməsi, Azərbaycan
yazarının onu daxilən yaşayıb-duyması, içindən keçirməsi
gərəkdir. Daha sonra T.Əlişanoğlu 90-cı illərdə gündəmə
gətirilən modernizə cəhdlərinin Azərbaycan ədəbiyyatı
üçün heç də yeni olmadığını vurğulayaraq belə bir halın
ötən yüzilliyin 20-ci illəri üçün xarakterik olduğunu
bildirir: "… ötən əsrin əvvəllərində eyzən bugünkü kimi,
Dünya hardasa uzaqlarda deyil, burda, Azərbaycanın
paytaxtı Bakı şəhərində idi. Dünya bura açıq olduğu kimi,
milli ədəbiyyat – sənət də Dili imkan verdiyi qədər
sərhədlər tanımırdı; Molla Nəsrəddin-Hophopnamə İran –
Orta Asiya – türk dünyası hüdudlarında; Mirzə Cəlil –
Üzeyir –Cavid dramaturgiyasının teatr repertuarında İran –
Orta Asiya –Volqaboyu gəzməsi… – Dünyaya yol necə
başlayır ki; bu, eləcənə fakt – o barədə ki, milli varlıq
Dünya ilə hər halda ayaqlaşırdı" [74] .
Bu mənada, artıq ədəbiyyatımızın milli faktı kimi
danışdığımız realizm, romantizm kimi ədəbi metod və
cərəyanların ardınca modernist cərəyanların da təzahür
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edəcəyini istisna etməyən tənqidçiyə görə, bütün bunları
milli gerçəkliyin özü verməlidir, quru nəzəriyyələr
yaratmaqla bunun realizəsi mümkün deyil.
Digər tənqidçilər – Y.Qarayev, V.Yusifli, C.Yusifli
də ədəbi tənqidin bu cür təhlil modelini qəbul etmir, nəzəriestetik əsasından məhrum olmuş poeziya tənqidi
arsenalımızın qeyri-elmi üsullarla təmin olunmasını, kənar
konsepsiyaların zorən milli fakta yeridilməsini məqbul
saymırlar. Məsələn, C.Yusifliyə görə bu cür "enerji qeyb
etmə‖nin, yəni sənətkarı "-izm" qəlibinə salıb təhlil
etmənin ədəbiyyata və sənətə heç bir dəxli yoxdur.
Tənqidçi bu qənaətdədir ki, belə mövqe nümayiş
etdirməyin müqabilində şairlərin "poetikasını hərtərəfli
incələmək lazımdır" [262,210]. "… milli-ədəbi şedevri
bədii-estetik arxetipdən və genefonddan (Qorquddan,
Füzulidən, Sabirdən, Caviddən…) kənarda təsəvvür etmək,
lokal genetik kodu qlobal estetik məkanda əritmək…"
[198], - digər tənqidçi Y.Qarayevə görə isə bu prinsip
üzərində yeridilən, ədəbi tənqidə yol tapan təhlil üsulu
ədəbiyyatın gələcək perspektivini, poeziyanın inkişafında,
tərəqqisində irəliyə addımı ifadə etmir. Müəllif doğru yazır
ki, ədəbiyyatın modernləşməsini, dünyaya açılmasını yalnız
Qərbin təlqin etdiyi cərəyanların tətbiqi üsulu ilə
reallaşdırmaq istəsək, həmin proseslərin imitasiyasına,
təqlidinə yetmiş olacağıq. Yalnız milli fakta çevriləcəyi,
ədəbiyyatın özünün potensiyası, daxili zərurəti kimi
yetişəcəyi təqdirdə onların tətbiqi faydalı nəticə verəcəkdir.
Əlbəttə, dünya ədəbi-nəzəri fikrində mövcud olan
modern meylləri öyrənmək və onları milli ədəbiyyata,
poeziyaya təqdim etmək zəruridir. Amma əgər bu proses
sinxron deyil, birxətli istiqamətdə, yəni ―vahid informasiya
məkanından bəhrələnmək, əvəzində ora heç nə
artırmamaq‖ (Y.Qarayev) şəklində gedirsə, belə bir
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natamamlıq kompleksinə ürcah olan ədəbiyyatın sonda
ciddi nailiyyət, yüksəliş əldə edəcəyi şübhə doğurur. 90-cı
illərdə elmi-nəzəri fikir də şeirə bu tələblər müstəvisində
yanaşır, ədəbiyyatın özünün keçdiyi daxili inkişaf
qanunauyğunluq prinsipini meyara çevirirdi.
Bəs müstəqillik dövrü poeziyası modernizə
cəhdlərində nə dərəcədə uğurlu olmuş, müasir ədəbi
təmayüllərin milli fakta çevrilməsini gerçəkləşdirən nə
qədər poetik mətn ortaya qoymuşdur? Bunu isə digər
fəsillərdə təhlil predmetinə çevrilən nümunələr aşkara
çıxaracaqdır.
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III FƏSĠL
DÜNYA ƏDƏBĠ CƏRƏYANLARININ
ÇAĞDAġ POEZĠYADA DƏRKĠ
3.1. Poeziyada çöküĢ fəlsəfəsi. “Dekadentizm”
anlayıĢı və onun ədəbiyyatda təzahür formaları

D

ekadans ruhun çöküşüdür, insanın həyat,
dünya, bəşər rifahı, xoş gələcəklə bağlı
ideyalarının
―xəyali-inkisarə‖
uğraması,
insanın içində yaranan ―son‖ problematikasıdır. İlk dəfə
XIX əsrin axırlarında Fransada meydana meydana çıxan
dekadentizm cərəyanı simvolizm, sürrealizm, kubizm kimi
cərəyanları özündə ehtiva edir. Rus tənqidçisi V.V.Stasov
―Şeir
aləminin
sərgisindən‖
adlı
məqaləsində
deakdentizmin ilk dəfə Fransada yaranması və fərqləndirici
cəhərlərinə dair yazır: ―Dekadentlər fransız səmiyyətinin
müasir durumuna müxalif olanlardır. Onların poeziyasının
xarakterik xüsusiyyəti – aydın olmamaq, qeyri-müəyyənlik,
yalnız ürəyin hərəkətinə və həssaslığına aid olan sirli
suallara can atma nəticəsində yaranan mistisizmdir‖
[bax:317]. Dekandentlərin 1885-ci ildə ―Le Dekadent‖
adlanan ilk jurnalları çap olunur. Zamanında heç də hamı
tərəfindən qəbul olunmayan dekadentizm imperializm
dövrünün mürtəce cərəyanı kimi inkar olunmuşdur. Əziz
Mirəhmədov ―Ədəbiyyatşünaslıq terminləri lüğəti‖
kitabında dekadentizmi belə xarakterizə edir: ―Əksər
hallarda ictimai həyatdan uzaq, xalq mənafeyinə xidmət
etmək istəməyən sənətin təbliği, mövhumat və xürafat,
dünyanı təbiət xaricindəki qüvvələrin idarə etməsi haqqında
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cəfəngiyyata inam, ifrat fərdiyyətçilik, sadə əmək
adamlarına nifrət, ―incə‖ hisslərlə əylənmək, ölümü,
pozğunluğu və əxlaqsızlığı tərənnüm etmək, zahiri
gözəlliyə və bədii formaların ala-bəzək olmasına çalışmaq
və s. cəhətlər dekadentlərin başlıca xüsusiyyətləridir‖
[55,62]. Qərb ədəbiyyatının özündə belə dekadentizmi
təxminən elə bu ittihamlarla inkar edirdilər. Bu cərəyanın
ənənələri qırmaq zərurətindən doğan yenilikçi meyllərini
―zahiri gözəlliyə və bədii formaların ala-bəzək olmasına
çalışmaq‖, dünyadan təcrid olub içinə çöküşünü, şəxsi
―mən‖indən çıxış etməsini ―ifrat fərdiyyətçilik‖, real
təsvirdən uzaqlaşıb İlahi Məqama canatımını ―mövhumat
və xürafat, dünyanı təbiət xaricindəki qüvvələrin idarə
etməsi
haqqında
cəfəngiyyata
inam‖
kimi
səciyyələndirmişlər. Lakin zamanla özünə qarşı maraq
doğuran və intişar tapmağa başlayan bu cərəyanın
nümayəndələri də qəbul olunmağa başlamışlar. Rus
ədəbiyyatşünası Roman Dubrovkin ―Lev Tolstoy,
Mallarme və ―zamanın xəstəliyi‖ adlı kitabında qeyd edir
ki, ―Yaradıcılığının müəyyən mərhələsində dekadentləri
inkar edən, ―dekadentizm tam dəlilikdir‖ deyən L.Tolstoy
məlum olmayan səbəblərdən sonradan simvolist
ədəbiyyatın aktiv oxucularından olmuş, etiraf etmişdir ki,
―dekadentlərə daha çox diqqət ayırmaq lazımdır, necə ki,
bunu edirlər, çünki dekadentlik özünə qarşı ciddi
münasibətə layiq olan zamanın xəstəliyidir‖ [331].
Birinci dünya müharibəsindən sonra insanların
bəşəriyyətin gələcəyi ilə bağlı ümidlərində bir boşluq
yarandı, heç bir texnoloji inkişaf onları ruhlandırmadı. Bu,
bütün Qərbdə özünü göstərən hərəkatın göstəriciləri idi.
XX əsr kifayət qədər dünya proseslərinə açıq olan bir
zaman kəsimi idi və dövrün aydınları potensial olaraq belə
bir qarşılıqlı bəhrələnməyə hazır insanlar idilər. Qərb
Elnarə Akimova

“ÇağdaĢ poeziya və ədəbi təmayüllər‖

136

www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. 2018

ədəbiyyatında XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində
başlanan modernizə cəhdlərinin Şərq ədəbiyyatlarına,
konkret isə milli ədəbiyyatımıza təsiri ədəbiyyatın özünün
inkişaf
qanunauyğunluğundan,
məntiqi
gedişindən
doğurdu. Heç vəchlə razılaşmamaq olmur, ədəbiyyatşünas
T.Əlişanoğlu Əlibəy Hüseynzadənin 1905-ci ildə yazdığı
―Qırmızı qaranlıqlar içində yaşıl işıqlar‖ məqaləsini
―Dekadent
olmadığımız
və
olamadığımız
halda
məqaləmizin sərlövhəsi dekadentizm qaydasında oldu‖
fikrinə görə ―bizdə Avropa modernizmi hadisəsinə nəzəri
olaraq diqqət cəlb etmiş ilk yazı‖ hesab edir [75,72].
Burada dəqiq olan həm də Ə.Hüseynzadənin fikridir:
―Dekadent olmadığımız və olamadığımız halda...‖. Həmin
dövrdə fəaliyyət göstərən sənətkarlar dekadent deyildilər,
daha çox realist-romantik ədəbiyyatın nümunələrini
yaradırdılar, modernist cərəyanlara meyl eləcə stixiyalı
şəkildə, dəb, maraq səviyyə-səciyyəsində təsdiqini tapırdı.
Amma o xüsusda ki, müəllif yazısının sərlövhəsinin
―dekadent qaydasında olmasına‖ diqqət çəkir, bu da
səbəbsiz deyil. Romantik-realist ədəbiyyatın getdikcə
―doyğunluq‖u, eyni zamanda romantizmin puç olmuş,
fiaskoya uğramış sonucları milli ədəbiyyatda belə bir
durumun, ―dekadent olmanın‖ yetişməsi üçün zəmin
yaradırdı. ―Fəlsəfi mənada dekadans ideoloji həmlələrin
hədəfi olmaqdan çox, milli romantik-realist ədəbiyyatın
tükənməsi, ədəbiyyatda XX əsr tempinin, ölçülərinin
axtarılması meylləri ilə bağlı idi.‖ [75,73] Bu, bütün dünya
ədəbiyyatında belədir. Sənətkarın insan, dünya və zamanla
bağlı idealları heçliyə yuvarlananda onun adı çəkilən
fiqurlarla yeni dialoqu başlayır. Amma bu proses heç də
birbaşa, sənətkar içinin asan ―çevrilişi‖ hesabına başa
gəlmir. Romantik idealların çöküşü ardınca ruhun
tənhalığını, son problematikasını, dekadans durumunu
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gətirmiş olur. XX əsrin əvvəllərində H. Cavid, M.Hadi,
M.Müşfiq, Ə.Cavad şeirlərindəki bədbin çalarlar həmin
dekadansın əlamətləri idi. Zaman imkan versəydi bu
dekadansın ardınca modernist cərəyanların prosesə
yeriyəcəyi şübhəsiz idi. Sovet ideologiyasının bərqərar
olması isə başlanan prosesləri yarıda qoydu və bildiyimiz
kimi, yalnız bir cərəyanın – sosialist realizmin intişarına
imkan yaratdı. Ədəbiyyat işıqlı gələcəklə bağlı arzular və
ümidlər ardınca qoşmağa, sənəti ideolojiyə tabe tutmağa
başladı. Sovet insanının dünyanın ən xoşbəxt insanı olması,
sovet cəmiyyətinin isə cənnətməkan olması ilə bağlı
illüziyalar həqiqətlər sırası qismində cəmiyyətin bütün
sferalarına ötürülürdü. O şəkildə ki, sovet dövrü
Azərbaycan ədəbiyyatında ―ələmdən nəşəyə‖ deyə, bəyan
edib gələcək inkişafın manifestini cızır və gələcək inkişafı
bu nüansa kökləmək missiyasını qarşıya qoyurdular - tarix
sübut etdi ki, bu, heç də səmərəli nəticə vermir. Bəlkə ən
əvvəl ona görə ki, süni pafos və gülüşdən doğmuşdu,
sənətkar içinin cəmiyyət həyatı, gerçəkləri önündə fiaskoya
uğraması, ziddiyyət təşkil eləməsi ilə təbiiliyini itirirdi.
Nəhayət, 1960-cı illərdən başlayaraq sənət öz gerçəkləri ilə
qabaq-qənşər durdu. Ədəbiyyat, sənət içinə yönəldi, içinin,
ruhunun başlanğıc götürdüyü məqamları bədiiyyata
gətirməyə başladı və bu məqamdan onun mahiyyəti
göründü. Yalnız bu zaman, ədəbiyyatın öz stixiyasına
dönüşündən sonra gerçək zamanla, gerçək dünya ilə
oxucunu üzbəsurət qoya bildi. Bu mənada, belə bir fikirlə
razılaşmamaq olmur ki, ―...bu gün milli mədəniyyətin real
dirçəlişini heç də tarixi tərəqqi ideyalarının təntənəsinə
bağlamaq olmaz, bəlkə də əksinədir: dekadans durumu
milli varlıq fəlsəfəsi üzərində daha da dərindən düşünməyə
sövq edir, milli mədəniyyətin gəlişməsinə stimul olur‖
[210,105].
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Azərbaycan ədəbiyyatının 1960-cı illərində irəli gələn
yeni dalğası öz bədiilik meyarlarına mühafizəkarlığı ilə
diqqət çəkir. Sovet dövrü epoxası daxilində 60-cı illər
ədəbiyyatının əlahiddə əhəmiyyət kəsb etməsi ilk növbədə,
sənətin pafosdan real həqiqətə, sırf bədii-estetik meyarlara
dönüşü, ümumbəşəri dəyərlərə doğru meyllənməsi ilə
şərtlənir. 60-cı illər ədəbiyyatında başlanan bu
təbəddülatlar həm də cəmiyyət miqyasında olan
yumşalmanın nəticəsi idi. Qəribə bir parodoksallıq da
məhz, bu zaman(dan) başlayır. Rejimin sərtliyi nisbətən,
yumşalmağa doğru getdikcə, ədəbiyyatın içindəki ağrı
simvolikası, ruhun təklik, tənhalıq çalarları daha çox üzə
çıxır. Bu bəlkə də əsrin 20-30-cu illərində yarımçıq qalmış,
yarıda qırılmış ədəbiyyat, azadlıq ideallarının içinə hopmuş
kədəri idi, yaxud 1937-ci ildə qırğına verilmiş bütöv bir
ədəbi nəslin səssiz fəryadı idi – indi, zamanı gəldikcə boy
verməyə başlayırdı. Həmin xaotik durumun rəvac verdiyi
neqativlər sonucda ən böyük zərbəni insana vurdu, onunla
zamanın, mənəvi-əxlaqi dəyərlərin sabitliyi arasındakı
əlaqənin pozulmasına gətirib çıxardı: qlobal tənhalıq
insanın özgələşməsini, özündən ayrılmasını, yadlaşmasını
şərtləndirmiş oldu. Bu mənada, sovet rejiminin İnsanı
yalnız müharibələrin əzdiyi insan deyildi, o, həm də tək
qalmış, təcrid olunmuş, cəmiyyət tərəfindən təbii bir
proseslə uzaqlaşmış, yadlaşmış çarəsiz insan idi. Həmin
dönəmin mahiyyəti, onun yaddaş strukturunda yer almış
görüntüləri ilə çağın insanının düşüncəsi arasında dialoq
bədii təfəkkürə yansımaya bilmədi. Bədii düşüncə yeni
təfəkkür modelləri axtarışında fərqli fəaliyyət sferasına
daxil oldu. Qərbdə bu sosial anomaliya ilə ekzistensialist
fəlsəfə məşğul olurkən, keçmiş postsovet məkanı
ölkələrinin dünya ilə, insanla yeni münasibətlər sistemi
yaratmağa çalışan fəlsəfi-estetik fikrində sərt realistik
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boyalar üstünlük qazanmağa başladı. Bu mənada, 60-cı
illərdən başlayaraq dünya ədəbiyyatının yükləndiyi İnsan
ağrısının ədəbiyyatın mərkəzinə çəkilməsi yalnız rejimin
yumşalması səbəbindən hasilə gəlməmişdi, həm də puç
olmuş, bada getmiş xəyalların yazıçı psixolojisində
yaratdığı məntiqi nəticədən qaynaqlanmışdı. Ələmdən
nəşəyə doğru yön almış sənət trayektoriyası yenidən əksinə,
nəşədən ələmə doğru meyllənməyə başlayırdı. Təbii ki,
hələ o qədər də açıq-aydın yox, bir qədər gizli işarələr,
mifik-mistik kodlarla. Belə bir durum (dekadans) yalnız
ədəbiyyat sahəsi üçün deyil, ümumən mədəniyyətin bütün
sferaları üçün səciyyəvi idi. Rəssamlıqda Səttar
Bəhlulzadənin rəsmlərində (məsələn, ―Kəpəzin göz yaşları‖
tablosu) ehtiva olunan altqatlığı, rənglərin bətninə çökən,
daxilinə hopdurulan dərinlik ideyaları, ağrı simvolikasını
virtual olaraq hiss eləmək çətin olmurdu. Musiqidə Qara
Qarayevin çoxqatlı musiqisi –―Üçüncü simfoniya‖,
―Skripka ilə orkestr üçün konsert‖də ―gur, çılğın, əsəbi
notlar arxasından axıb-gələn dərin bəşəri kədərin səsi aydın
eşidilir‖di [210,110]. Yaxud teatr sahəsində Vaqif
İbrahimoğlunun yaratdığı ―Yuğ‖ teatrının tamam özgə
məzmun, mündəricə arayan, tamaşaçını yepyeni dünya ilə
üzbəüz qoyan estetikası əslində, ənənəvi teatr baxışlarını
dəyişməyə, yeniləşdirməyə yönəlmiş bir missiya idi və
palimpsest olan (yəni, qat altından qat verən) fəaliyyətində
bu missiyanı realizə edirdi. Bu illərdə yaranmış əsərlər artıq
cəmiyyət həyatına oppozisiyada meydana gəlirdi. Sənət
artıq həqiqətlərin yaşamını verməyə, bədii qəhrəmanın
mənəvi dünyasına varmağa çaba göstərirdi. Sovet dövrünün
tələbləri tamam özgə hava-havacat üstə köklənsə də, 60-cı
illərdə artıq sosial gerçəklərin təsviri əks qütbdə meydana
çıxırdı. Bu toqquşma əsərlərin forma və məzmununda
çoxqatlılığa gətirib çıxarırdı. Əsərlərdə bədii ideoloji rakurs
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öz yerini daha çox insanın və onun həyatının dərinliklərinə
varan süjetlərə verir, bununla da sənətin neçə onillik
ərzində qurama illüziyalar içrə aldanışı üzə çıxırdı. 70-ci
illərdən başlayaraq bu aldanışın əzabları - ümidlərin gerçək
yalanlar önündə fiaskosunun əlamətləri sızılmağa başladı.
1970-ci illərdən poeziyada başlanan yeni dalğanın - ədəbi
cərəyanların prosesə yeriməsi həmin yarıda qalmış, qırılmış
missiyanın davamı olmaqla bərabər, əslində həm də onun
bir növ təkrarı idi. Həmin sosialist realizmin insana,
sənətkara vəd etdiyi işıqlı həyat, işıqlı gələcək sevdası
özünü doğrultmadıqca özü ilə böhran həddini yetirmiş
olurdu. Sovet ədəbiyyatının pomantik arzulara doğru
qanadlanan sənətkarı hər şeyin ―hepsi rəng‖ olduğunun
fərqinə varır və onun özü ilə mənəvi dünyası arasında
uçurum, böhran zolağı yaranmış olurdu. 1970-ci illərdən
başlayaraq milli poeziyanın dekadans durumunu yaşaması
onun belə bir böhran zolağına düşməsinin əyani göstəricisi
idi.
Yaradıcılığın realist və romantik tipində meydana
çıxan əsərlərin artıq insanın mənəvi dünyasının təfərrüatlı
inikasında keçilmiş mərhələ olaraq sona vardığı məlum
oldu. Düzdür, sosialist realizmi kultu formal olaraq üzdə
idi. Funksionallığını davam etdirirdi. Diqqət edək: "dönüş
mərhələsi" kimi səciyyələndirilən 80-ci illərin sonlarında,
yenidənqurmanın bəxş elədiyi yarımçıq aşkarlıq və
demokratiya şəraitində belə, hakim totalitar-inzibati rejimin
təsiri duyulur, onun diqtə etdiyi yarlık və etiketlərsiz
ötüşməyin mümkünsüzlüyü məlum olur. Məsələn, Qasım
Qasımzadə 1988-ci ildə keçirilən "Yeni təfəkkür və nəzəri
irsimiz" adlı müşavirədəki çıxışında belə bir tezis
səsləndirir ki, "Müasir estetika elmi Lenin irsinin özünə
müraciətlə milli ədəbiyyat və incəsənətin bütün dövrlərinin
qiymətləndirilməsinə ehtiyatla, yeni təfəkkür işığında
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yanaşmalıdı" [259]. Yaxud 60-cı illərdən başlayaraq ədəbi
fakta, ədəbi prosesə yanaşmada orijinallığı ilə seçilən,
yaradıcılığında klassik tənqid ənənələri ilə dünya estetik
fikrini uğurla sintez edən tənqidçi Yaşar Qarayev 1987-ci
ildə yazdığı "Yenidənqurma və nəzəri fikir" adlı
məqaləsində
ədəbiyyat,
sənətlə
bağlı
miqyaslı
problemlərdən söz açır, onların həlli zəruriliyini vurğulayır,
kənar prinsiplərə deyil, məhz milli konsepsiyalara
əsaslanmağı tələb edir, amma bu zaman ideolojiyə uyaraq
"milli problemləri həll etməyin perspektiv yolu" kimi
marksist-leninçi konsepsiyaya müraciət edir, "bizə öz
orijinal, marksist-leninçi konsepsiyamız lazımdır" [142,7]
deyirdi. Həmçinin 1988-ci ildə "Yenidənqurma və ictimaiestetik fikir" adlı çıxışında" partiyaya (oxu: Stalinə,
Beriyaya, Jdanova, Mir Cəfər Bağırova) xidmət və qulluq
göstərən ədəbiyyat"a qarşı çıxırsa da "partiyalı ədəbiyyat"
anlayışına pozitiv münasibət izhar edirdi [259].
Düzdür, bütün bu hallar əvvəlki dövrlərə nisbətən
qat-qat az nəzərə çarpır, artıq fraqmental şəkildə təzahür
edirdi. Həm də sözü gedən məqalə müəlliflərinin günün
nəbzini tutub milli ədəbiyyat tarixi, milli dil və yaddaşla
bağlı problemləri aktuallandırmaları, üstəgəl, "yeni
təfəkkür işığında", "orijinal konsepsiyamız‖ kimi ifadələri
vurğulamaları artıq düşüncə tərzinin təbəddülatından xəbər
verirdi. Lakin bütün istəklərin mövcudluğuna rəğmən bu
yazılarda yenidənqurmanın doğurduğu inamın da
sirayətedici təsirini görürük. Hələ də hər şeyin qaydasına
düşəcəyinə, dünəndən fərqli ritmdə təzahür edəcəyinə
ədəbiyyatda bir ümid vardı. Fəqət 80-cı illərin sonlarında
başlanan xaotik proseslər, 90-cı illərdə törədilən Qanlı
Yanvar faciəsi sovet imperiyası ilə bağlı bütün illüziyaların
puç olduğunu göstərdi. Baş verən kataklizmlər,
gözlənilməz fəci olaylar ədəbi fikrin də çaşğınlığına səbəb
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oldu. Daha sonra kəskinləşən Qarabağ problemi, ard-arda
itirilən torpaqlar, bir-birini əvəzləyən fəci günlər, şəhid
oğullarımızın itkisi ... və müharibədən məğlub çıxmaq
reallığı bədii düşüncəyə yansımaya bilmədi. Bilməzdi də.
Hadisələr elə sürətlə baş verdi ki, bütün düşüncə
sferalarında bir qırıqlıq yaşanmağa başladı. ―Boşluq
mərhələsi‖ adlandırdığımız 90-cı illərdə hakim olmuş
deqradasiyanın
nəşət
tapdığı
məqamlar
burdan
qaynaqlanırdı və ardından ruhun tənəzzül durumunu
labüdləşdirirdi. Buna görə müstəqillik dövrünün poeziyası
daha çox minor motivlər üstə köklənən, insanın mənəiruhsal tənəzzülünü sərgiləyən ovqat şeirləri ilə xarakterizə
olunur. Bunu dönəmin özünün mürəkkəb mahiyyəti, kəskin
çaları ilə əlaqələndirmək lazımdır. 90-cı illərin xaotik
durumu, bir-birinin ardınca baş verən kataklik proseslər,
torpaq itkisi, soyqırım dəhşəti insanların içindəki boşluğu
bir qədər də dərinləşdirdi, mənəvi tənəzzül prosesi başladı.
Mənəvi-ruhsal çöküş ədəbi-mədəni həyatımızın bütün
sferalarına sirayət etdi. Zaman və onunla bağlı ideyaların
deqradasiyaya uğraması cəmiyyətdə son problematikasını
labüdləşdirdi, şəxsiyyətin iflasına, onun içindəki çöküş
fəlsəfəsinin yaranmasına rəvac vermiş oldu. Amma nəzərə
almaq lazımdır ki, cəmiyyət hadisələri bir yana, həmin
çöküş fəlsəfəsi milli poeziyada da yalnız 90-cı illərin
bəhrəsi olmayıb, özündə daha əvvəkli dönəmin zamanını
qapsayır. Yəni, bu gün şair içinin, mənəvi dünyasının
təkliyi, tənhalığından nəşət tapan çağdaş şeirimiz birmənalı
təfsirə gəlmir, onun kökləri bir qədər dərinlərə işləyib
mövcudluğunu bir-neçə onillik əvvəldə, sovet ədəbiyyatı
daxilində yaranmağa cəsarət etmiş ―son‖ problematikalı
poeziya mətnlərində tapır.
Poeziyada bu ovqat daha çox Vaqif Səmədoğlu,
Ramiz Rövşən, Vaqif Bayatlı Ödərin yaradıcılığında intişar
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tapmışdır. ―Əlli ilin toy-bayram poeziyasından sonra
insanın mənəvi yaşantılarının o biri tayına baş vuran bu
şairlər dünya poeziyasının həmişəyaşar ənənələri ruhunda
kədərin kamilləşdirici,
yüksəldici
önəmini
daha
dəyərləndirirdilər‖ [178,52]. Bu şairlərin şeirlərində başlıca
hədəflər absurd situasiyalar, insan təkliyi, mənəvi böhran
təsvirləri olur. Həyat və ölüm, dünya və mən, təbiət və
insan - bu dəfə artıq özgə problematika və mündəricədə
poetik müstəviyə gətirilir. V.Səmədoğlunun şeirinə diqqət
edək:
Məzara bənzəyir yaxşı insan...
Məzar kimi
yaya, qışa dözümlü,
məzar kimi dinməz.
gözə az-az görünür yaxşı adam
ildə bir-iki kərə baş çəkilən
məzar kimi.
―Şairin başlıca hədəfi həyatda absurd situasiyalardır;
və heç təsadüfi deyil ki, uzun susqunluqdan sonra, 1980-ci
illərdən başlayaraq bu məqam onun yaradıcılığında fəlsəfi
rəng alır, poeziyamızda düşkünlük fəlsəfəsinin, əsl
dekadansın başlandığına işarə olur‖ [21,16]. 60-70-ci
illərdən yaradıcılığa başlayan bu şairlərlə poeziyamızda
başlanan yenilik, çevriliş əzmi başqa xarakter, məzmun
almağa başladı. Deyək ki, R.Rzadan başlanan sərbəst şeirin
təmsilçiləri İnsana marağı ədəbiyyatın mərkəzinə çəkməyə
nail oldularsa, yaxud heca şeirinin nümayəndələri ilə
poeziyanın klassik mövzu və formaları qorunub saxlandısa
da, bu arada milli şeirimizdə tamam yeni xətt ayrıldı ki,
onlardan özəl olaraq danışmağa imkan verdi. V.Səmədoğlu,
R.Rövşən, V.B. Odərin adı ilə səciyyələnən bu qol sovet
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şeirinin daxilində başlanan yeni bir təmayülün göstəricisi
idi. ―...tribun səciyyəli toplumsal-siyasi tematikadan imtina;
inadkar, amma əksərən boşluqla sonuclanan Allah
axtarıcılığı; taleyin biganəliyi və hətta amansızlığı;
dünyanın faniliyi və insan ruhuna yabançılığı; tənhalıq və
bundan doğan çözümsüz kədər; ölümü həyat, sevgini
iztirab kimi yaşamaq və s. məsələlərin leytmotivə
çevrilməsi; lirizmin epizmi maksimum üstələməsi; başlıca
poetik qəhrəmanın toplumdan fərdə, bizdən mənə
keçməsi...‖ [40,366], - bu şairlərin poeziyamızda açdıqları
çığırın əlamətləri idilər:
Batan
gəminin suya atılan
yükü kimi
kənara atıram ümidlərimi.
Ömrümün divarında
bu gün yenə kəndir dayanıb
qapı yerinə...
Ümidlər tükənib, dünya ilə bağlar qırılmış kimidir,
şair üçün qurtuluş görünmür. İşıq ucu düşməyə yeri - qapısı
belə olmayan ömrün son məqamı intihar – kəndirdir.
V.Səmədoğlunun lirik ―mən‖i dünya ilə dialoqa girməyə
çaba belə göstərməyən, yorğun, mübarizəni sevməyən,
qaranlığa alışqan qəhrəmandır. ―Vaqif Səmədoğlunun
poetik dünyası‖ adlanan tədqiqat əsərində tənqidçiədəbiyyatşünas İradə Musayeva haqlı sual (heyrət!) edir ki,
―Sosializm quruculuğu illərinin qaynar təbiətli, qəhrəman
obrazları sırasında bu cür qəhrəmanlar necə baş qaldıra
bilib?‖ [176,37]. Məsələ bundadır ki, ədəbiyyatımızın 60-cı
illərdə yetişən nəsli sovet dövrünün istismara məruz qalan
yazar ordusunun içində boğulub qalan azaqlıq nidası kimi
ərsəyə gəlmişdilər və içlərindəki yanğı, dərd, lirik-fəlsəfi
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düşüncə tərzinə görə klassik şairlərimizin, XX əsrin
əvvəlində yazıb-yaradan sənətkarlarımızın varisi kimi çıxış
edirdilər. V.Səmədoğlu şeirinin mayasında Nəsimi, Füzuli,
Vaqif, Sabir lirikasından süzülüb gələn ifadə, deyim, dəstxətt vardı və dünya ilə barışmazlıq, küskünlük motivləri
sələfləri kimi onun əsas yaradıcılıq istiqamətini təşkil
edirdi. Təsadüfi deyil ki, tədqiqatçı İ.Musayeva da şairin
sələfləri sırasında dayanan ünvanları təyin edərkən heç bir
yanlışlığa yol vermir, kədər fəlsəfənin mənalandırılmasına
gəlincə isə, onun ilk ruşeymlərini XX əsrin əvvəllərinə,
xüsusilə H.Cavid yaradıcılığına bağlayır: ―Ölüm gəlir,
ömür, sonun mübarək!‖ – deyən Vaqif kədərinin fəlsəfi
hikməti Cavid lirikasının fəlsəfiliyi ilə canki üst-üstə düşür.
Yaradıcılığının ilk dövründən kədərlə qol-boyun olan hər
iki şairin dünyaya baxışında, həyat fəlsəfəsində, ―İnsan və
dünya‖ konfliktinə münasibətdə ideya paralelləri və başqa
bənzərliklər tapmaq olar [176,4].
Ömrümün
çarpaz düyünlənən bağlamasında
beş-on yaxşı günümün
ucu çıxacaq bəlkə.
Ümidlərimi buza qoyun,
fəqir-füqəraya paylayın
arzularımı...
Yeni epoxaya da bu şairlər yaradıcıqlarının məntiqi
sonucu kimi üç müxtəlif kitabla daxil olmuşdular.
V.Səmədoğlu ―Mən burdayam, İlahi‖, V.B.Odər ―Ən
gülməli ölü‖ və R.Rövşən ―Nəfəs‖ kitabları ilə. Bu
kitablarda sürrealizm cərəyanının izləri gərəyincə aydın,
amma müəyyən naturfəlsəfi çalarları ilə poetik mətnə
gətirilir. Hər biri müəllifinin tənhalıq, kədər, Tanrı, ölümlə
bağlı düşüncələrini dominanta çevirir. Simvolik qatda
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ifadəsini tapan mətləblər əslində, dekadans durumunun
başlanğıcı kimi önəm daşıyır. Bəllidir ki, simvolizm
dekadansın təzahürü, məhz modernist ədəbiyyatı gətirən ilk
cərəyandır. Bu şeirlərdə qabarıqlaşan Tanrı başlanğıclı
məqamların, ruhsal-mənəvi dəyərlərin inikasında simvolist
çalarları görməmək mümkün deyil. Bu şairlər hətta sevgi,
həyat mövzularının inikasına varanda belə son məqam
metafizik qata açılır, daha çox realist təsvirin iflası və için
çöküşünün əlaməti kimi mənalanır:
Kağızın üstünə düşüb
İki əlimin kölgəsi.
Yenə də lap zilə qalxıb
Təkliyin yalquzaq səsi.
Vaxtdan yaxa qurtarmışam
bilmirəm saat neçədi,
Ay yarımçıq, ulduzlar yox,
Yaman ölməli gecədi...
Nə varım var, nə barxanam,
Ömür yükü bağlamağa.
Allah, məni yarı öldür,
Yarı saxla ağlamağa...
―Vaqif Səmədoğlunun bu misraları klassik Şərq
poeziyasında göz yaşının təmizləyici rolunu yeni məzmun
və biçimdə üzə çıxarmaqla həm də söz açdığımız dönəmdə
şeirimizdə rişələnən bütöv bir cərəyanın təzahürü kimi
maraqlıdır‖ [178,53].
V.Səmədoğlu lirikasındakı dünya ilə küskün
mövqedə dayanan ―mən‖ Vaqif Bayatlı Odərin
poeziyasında ümumiyyətlə Tanrı, ruhsal dəyərlər fonunda
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əriyir, itir, görünməz olurdu. V.Səmədoğlu qəhrəmanının
İlahi başlanğıca bağlılıq və məhrəmliyi, hətta ―mən
burdayam, İlahi‖ deyərək özünü Allahın yadına salacaq
qədər cəsarəti onun daha çox dünyadan küskünlüyündən
qaynaqlanır. Odər qəhrəmanı isə dünya, yer üzü ilə bütün
bağlarını, bağlılıqlarını qırmış insandır. Odur ki,
“Gizlənməyə Bir Yer Göstər, Gizlənim” Ģeirində
müəllifin bilərəkdən görünməzliyə, gizlinlərə can
atdığını görmək çətin deyil. Poeziyada dekandans
durumu yaĢamağa baĢlayan Ģairlərin bu jestləri onların gizlinlərə, kimsəsizliyə meyl etmələri 70-ci illər
Ģeirinin ümumi stixiyası kimi gəliĢirdi.
Gizlənməyə bir yer göstər,
gizlənim,
Səhər-axşam, axşam-səhər
gizlənim,
Oğlumdan da, qızımdan da
gizlənim,
Hamıdan da, özümdən də
gizlənim,
Kağızdan da, qələmdən də
gizlənim,
Ömürdən də, ölümdən də
gizlənim.
Bir yer göstər,
nə ev olsun, nə qəbir,
Bir daş altda, bir daş üstdə,
gizlənim.
...Allah, harda gizlənmisən?
Cavab ver!...
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Çıx, mənə də bir yer göstər,
gizlənim...
Əgər V.B.Odər şeirində şair sadəcə hamıdan
qaçmağa niyyətli olub gizlinlərə meyl edirdisə, Ramiz
Rövşən şeirində şairin gizlənə biləcəyi məkanın özü belə
darmadağın olurdu. Bu şeirlərdə şairin özündən, öz
―mən‖indən uzaqlaşması halları qabarıq idi, dünya, insan,
təbiət – hər bir məkan və varlıq göstəriciləri boşluq
içərisində olan şair üçün sanki öz mövcudluqluğunu
itirmişdi. Son sığınacaq, son istinad görünmürdü, hər şey
məhvərindən çıxmış təsiri bağışlayırdı.
Gəl əl ələ tutub gedək,
Gedək biz olmayan yerə.
Hər dərdi unudub gedək
Dərdimiz olmayan yerə.
Burda qoyağ özümüzü,
Bu qırışan üzümüzü,
Bu köhnəlmiş sözümüzü.
Gedək söz olmayan yerə.
Bir kimsə tutmasın xəbər,
Gəl çıxıb gedək birtəhər.
Bu ev, bu kuçə, bu şəhər,
Bu dəniz olmayan yerə..
Ramiz Rövşən poeziyası ümumiyyətlə, insanın
fizioloji varlığını Tanrının əbədi Varlığına tabe tutur, ona
yetmək üçün ölümü vəsf edirdi. Bu şeirlərdə ölümə çox
doğma, məhrəmcəsinə münasibət vardı və bu məhrəmlik
şairi öz çağdaşlarından daha çox sələfi Füzuli ilə
birləşdirirdi. ―Mənəm ki, qafiləsalari- karivani-qəməm‖!
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XVI əsr qəm şairinin məşhur misrasını XX əsrin sonunda
poeziyanın refreninə çevirmək qisməti Ramiz Rövşən
şeirinin boyuna biçilmişdi. Maraqlıdır ki, şairin
poeziyasındakı bu çaların sirayətedici gücünü onun bütün
tədqiqatçıları qeyd eləməyi unutmamışlar: ―Ölməyi sevmək
fəlsəfəsi, öldürmək tipajı və simvolikası (cəllad və qatil,
yalquzaq və canavar metaforaları, məzar, meyit, bayquş,
tabut təfərrüatı) cavan poeziyaya bir həyatdan, bir də ...
Ramiz Rövşənin poeziyasından sızılıb yayıldı‖ [260].
Deyirlər, yuxuda ölmək asandı…
Özün də bilmirsən necə ölürsən.
Səhər tezdən eşidirsən əzandı,
Yuxundasa kirimişcə ölürsən.
Bir göz qırpımında qurtulur canın,
Ruhun bədənindən uçur quş kimi.
Əlində qalmırsan dərdin, dərmanın,
Dərdə də salmırsan evdə heç kimi.
―Xeyri şərin sınağında, həyatı isə ölümün guşə
daşında səhvsiz dəyərləndirmək mümkündür. Odur ki,
cavanlar ölümdən dünyaya baxdılar və onda ona həyatdan
baxarkən görmədikləri təzə, məchul, sehrli qatlar da
tapdılar. Diriliyə retroskopik bucaqdan - ölüm rakursundan
baxanda adi gözlə görünməyənlər də onlara göründü. Odur
ki, belə şeirlərin ən uğurlu nümunələrində mən ölümlə
bağlı rəmzlərə irreal, mistik, təhtəlşüur simvolika kimi
baxmıram. Əsl poeziyada ölüm də həyatın yox,
harmoniyanın, halallığın ictimai və sosial, mənəvi və əxlaqi
müvazinətdə ahəngin qurtardığı sərhəddə başlayan
ərazidir‖ [260]. 70- ci illər poeziyasında ölüm məfhumu
diriliyində, canlılığında şeirə gətirilir, əbədi başlanan
ömrün məntiqi labüdlüyü kimi dəyərləndirilirdi. V.B.Odər
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―Ölümdən başlar şair ömrü‖ manifesti ilə öz kredosunu
açıq elan edir, ölümün onun üçün ―xoş bir çağırış‖
olduğunu yazırdı:
Qardaşlar, ölüm mənimçün
bir xoş çağırışdı ancaq
Kürəyimi babalarımın kürəyinə
söykəməyə,
kürəyimi analarımızın
ayaqları altına verməyə.
Maraqlıdır ki, 70-ci illərdən etibarən poeziyamızda
başlanan yeni dekadans çalar poeziyamızda çevrilmənin
başlanğıcı kimi səciyyəvi olur. Məsələn, şair Vaqif
Bəhmənlinin həmin dövr şeirləri ruhun zamanla toqquşması
zəminində meydana çıxır və müəllifinin yeni bir dönəmə
adlamasını bəlli edirdi. Bu toqquşma əsərlərin forma və
məzmununda çoxqatlılığa, fikri ekspressivliyə, poetik
konstruksiyalılığa gətirib çıxarırdı.
Günlərim qismətmiş qara saçlara...
Canımı süpürmə közünə tərəf.
Cismimi yem elə yalavaclara,
Ruhumu çək apar özünə tərəfMəni bu darlıqdan qurtar, İlahi!
Məni bu varlıqdan qurtar, İlahi!
Hələ 1987-ci ildə yazdığı ―Çəkilməmiş şəkillər‖
poemasında Vaqif Bəhmənlinin poetik təsvirə çəkdiyi
tərcümeyi-halının məqamları müəllifinin ekzistensional
düşüncəsini görükdürür, insanın daxili ―mən‖inə enişinin
son dərəcə həssas və səmimi nöqtələrinə ayna tuturdu.
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Ömründə bircə yol olubmu, dostum,
Çıxsın yaddaşından dünya büsbütün?
Başın ayrılıbmı hər cürə səsdən...
Laldı dörd tərəfin guya büsbütün?
Elə bil indicə göydən enmisən
Nə ata, nə ana, qardaş-bacı var.
Bircə yol olubmu düşünməyəsən
Dünyada kədər var, qəm var, acı var!
Uzun illərin nikbin ovqatla süslənmiş poeziyasından
sonra insanın iç yaşantılarının o biri üzünə varan bu şairlər
fərdin mənəvi dünyaduyumunda kədərin kamilləşdirici,
yüksəldici önəmini də dəyərləndirirməyə başlayırdılar. Bu
dünyaduyum, mənəvi böyüməyə aparan dəyərlər sistemi
Vaqif Bəhmənli poeziyasında əbədi-əzəli missiyasında öz
rolunu davam etdirirdi. Şair yenə də qəm, kədər motivindən
öz dünyasının əzəli-əbədi sakini kimi nəinki bəhs edir, həm
də özünü bəlaya aşina sayırdı:
Qəmi məndən almaq olmaz davasız.
Xəyal etmə qəmi sənlə bölərəm.
Ölüm-zülüm tablayaram havasız,
əgər qəmim çatışmasa ölərəm!
Sovet buxovundan bilmərrə azad olan 90-cı illərdə
poeziya öz keçmişindən heç də gülə-gülə ayrılmır. Daha
doğrusu, təbəssüm üçün zaman yer buraxmır. Poeziyada
zamanın özü ilə gətirdiyi pessimist ovqat bütün yaş senzini
təmsil edən şairlərin yaradıcılığında hakim oldu və bugünə
qədər də həmin çöküşün təsiri çağdaş şeirimizin aparıcı
xəttini təşkil etməkdədir.
1990-cı illərin xaotik mərhələsini keçib gələn nəsil
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üçün aldıqları psixoloji travma bədii yaradıcılıqda izini
qoymamış olmur. 1980-ci illərin dekadans şeirindəki minor
motivlərə yetərincə dərindən bələd olan ədəbiyyatşünasalim Y.Qarayev 1990-cı illərdəki poeziyanın eyni ritmə
köklənməsini nəzərdə tutaraq yazırdı ki, ―... əsas bədii
ovqatı xüsusən şeirdə hələ də tragik məqamlar təşkil edir.
Heçlik, o dünya, məzar, təklik, intihar... leksikonu, gözəl
ölüm mələyi və sevgili ölüm obrazı xüsusən gəncliyin
poeziyasında baş alıb gedir. ―Azərbaycan, haran ağrıyır?‖ –
bu suala cavab artıq verilib və cavan poeziya indi ağrıdan
sonrakı halı, məqamı, itkini, fəryadın özünü təsvirə və
təhlilə gətirir‖ [144,733]. Məsələn, heç təsadüfi deyil ki,
uzun illərdən sonra, 1990-ci illərdən başlayaraq yuxarıda
bəhs etdiyimiz dünyaduyumu məsələsi V.Bəhmənlinin
yaradıcılığında fəlsəfi rəng alır, həyat və ölüm, dünya və
mən, təbiət və insan - bu dəfə artıq özgə problematika və
mündəricədə poetik müstəviyə gətirilir. Niyə də olmasın,
şair ruhu zamana müvafiq davranır, içindən keçib gəldikləri
onda iz buraxmırsa, ruhən dəyişmirsə, demək ki, heç
yaşanmamış sayılır. V.Bəhmənlinin bu dövr şeirlərində
təklik mövzusu yeni təzahür məqamına yüksələ bilir, ölümə
xəfif istehza sərgilənir, meditativ düşüncə qabarıqlaşırdı:
Əkizə də Tanrı tikir damı tək,
Hər adamın dad alıbdı tamı - tək.
Hamı təkdi bu dünyada, hamı tək!
Mən də təkəm, mən də təkəm, hamı tək… [31,289]
90-cı illərin gənc ədəbi qüvvələrinin şeirlərində də
əsas poetik ovqat çöküş ritmi üzərində köklənir, şairlər
daha çox ―darıxmaq‖, ―təklik‖, ―tənhalıq‖ düşüncəsinin
təsiri altında yazırdılar:
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darıxmadan yaşamaq olmur
adam bir udum havadan
bir içim sudan ötrü
darıxıb yaşayır [199,42]
Bu dövr poeziyasında ―darıxmaq‖ demək olar ki,
gənclərin həyat tərzini təşkil etməyə başlayır. ―Bir udum
havaya, bir içim suya‖ darıxacaq qədər dərinləşir məsələ:
Bir addım irəli
və yaxud geriyə
Heç bir dəyişiklik yox
Günlərimizdə
... qapalı bir dünya
Heç də yaşamağa dəyməz. (Yaşar Əsən)
Yaxud:
hələ də üzümüzdə
donuq ifadə varsa
heç nə dəyişmirsə ömrümüzdə
nədən danışım? [89,100]
Poeziyanın əlvan mənzərəsini daha sərt, kəskin
boyalar əvəz eləməyə, baharın yerini payız simvolikası
tutmağa başlayır: ―payız gələndə saralmış yarpaqlara
ehtiyac olmur/sarı yarpaqlar gözəl olsa belə/utanc verir
ağacların
dəmir
qüruruna/yuvarlandı
ömrümün
baharı/içimin qaranlıq uçurumuna‖ [199,58].
Şeirimizdə daha çox qaranlıq - ―günəşsizlik‖ hakim
olur. Maraqlıdır ki, ―qaranlıq‖ məfhumu 90-cı illər şeirinin
əsas obrazlarından birinə çevrilir. Bu dəfə günəşin, işığın
əksi, neqativi kimi...
torpağı şəhidlər oyadar
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şəhidləri qan
qanı sevgilər oyadar
sevgiləri çiçəklər
çiçəkləri quşlar oyadar
quşları balıqlar
şeytana lənət!
günəşi neylədiniz bə [89,57]
Poeziyada ―günəş‖in qürubu, yoxa çıxması insan
ömrünün heçliyə, boşluğa yuvarlanması kimi simvolik
məna kəsb edir. ―Mən günəşin batmağını seyr edirəm/
Günəş də mənim batmağımı‖ (R.Qaraca) – bu iki misrada
içini qaranlıq, təklik bürüyən insanın əhvalı uğurlu əksini
tapır, mənzərə tamamlanır. Həmin müəllifin digər
misralarına diqqət edək: ―günəşə nə etdiniz pis
adamlar.../bir az erkən batmağa başladı‖. ―Bir az erkən‖....
Yəni gəncliyin yaşanmayan illəri, itirilən zamanın
acısından bəhs edir şair.
90-cı illər şeirində hakim olan çöküşün səbəbləri
içərisindən əsas ana xətt kimi keçir bu nisgil. Şairlər bəzən
üsyankarcasına hayqıraraq: "Yaşım qədər yaşamadım,/Hər
zaman hər yerə tələsən quşlar kimi,/Ürəyimdən çıxmağa
tələsdim./Tələsdiyimdən/Bir az gəncliyimə gecikdim,/Bir
az yetkinliyimə,/Bir az qocalığıma gecikdim/Tələsə-tələsə
özümə, ömrümə /Gecikdim.‖ (Nisəbəyim); bəzən də pıçıltı
ilə, səssizcəsinə zamanın amansız işləklərinə, yarıtmaz
talelərinə lənət oxuyurdular:
Özümü ümidə çırpıram
hər səhər
ümid –
arzulardan cızıq-cızıq olmuş
bir qaya,
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çırpılıb ümidə
çəkilirəm yorğun ürəyimə.
İçimdə çiliklənmiş bir ömür
gözlərimdə sınmış bir sevginin
yarasından qan damır,
qırış-qırış olmuş bəxtim
ütüyə gəlməz daha... (Kənan Hacı)
90-cıların poeziyasında əsas bədii ovqatı təşkil edən
çöküş həyatın bozluğunu yaşayan, sabahına heç bir ümidi
qalmayan ruhun çıxılmazlıq duyğusundan yaranırdı.
―Küləyi, yağışı, qarı‖ özünə dost bilən qəhrəmanın ağrılar
önündə tərksilah olmaqdan başqa çarəsi qalmırdı.
Zənnimcə, bu dövr poeziyasını 70-80-ci illərin dekadans
ovqatından ayıran amillər də bununla əlaqədar idi. Düzdür,
məsələn, V.Səmədoğlu 1968-ci ildə ―Görüşdük /İçdik./ Bir
az/süfrədə olandan yedik, /bir az xatirələrdən./ Gələcəyə də
uzatdıq/əlimizi
hərdənbir.../Çörək
boyat/xatırələr
acı,/gələcək yanıq çıxdı...‖ – deyərək eyni ovqatla yaşamın
mənasızlığına işarə edir, zamana tutunma gerçəkliyinin
itirilməsindən bəhs edirsə, 90-cı illərin şairi eyni nisgillə
həyatın boşluğuna, yaşanılan ömrün mənasızlığına nəinki
işarə edir, onu olduğu kimi, daha sərt, epotaj səciyyəli tonla
nəzərə
çarpdırırdı:
―otuz
il
yolların
bağrını
yortdum/günəşin necə doğduğunu/necə batdığını seyr
etmədən
yaşadım/xəyallarım
narkotik/sevgilərim
nevroz/həyatım boz‖ (Zahir Əzəmət)
Bu ağrıdakı nisgilin ünvanları da başqa idi. 70-80-ci
illər şeirinin çöküşünün səbəbləri daha çox bəşəri, qlobal
ümidsizlikdən doğan tənəzzüllə əlaqədar idi. 90-cıların
misralardakı ―boz‖, ―nevroz‖ ifadələrini gətirən səbəblər
isə başqa idi. Təbii ki, burada da qlobal problemlərdən
doğan ümidsizlik öndə idi. Amma bura həm də fərdin başqa
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ağrıları əlavə olunmuşdu: müharibədə itirilən gəncliyin
nisgili, gələcəklə bağlı illüziyaların yoxa çıxması, sosial
problemlərin məngənəsində çırpınan şair həyatı, güngüzəran dərdi, heç yerdən boy göstərməyən işığa həsrətlik
və s. və i.
sənin də uşaqların
qumluqda ev şəkilləri cızırsa
kirayə qaldığın evlərin pəncərələri
boşluğa açılırsa
qadının xəyanət edirsə
ya hələ dözürsən qəhrəman kimi,
nədən danışım?
tanış mənzərədir
hər kəsin həyatı –
hər döngəsində özümüz
(Zahir Əzəmət)
90-cı illərdən başlayaraq milli poeziyamızda hakim
olan dekadans çalarların qaynaqlandığı daha bir səbəb
Tanrıdan uzaqlaşmaq, ondan üz çevirmək amili idi ki,
növbəti bölümlərdə bu barədə ətraflı bəhs edəcəyik.
3.2. Müasir poeziya və modernist cərəyanlar
Erminq Kristi yazır: "Poeziya reallığın imitasiyası və
ya hansısa təfsiri deyil. Poeziya özlüyündə daha çox
reallıqdır. O, adiliyin pərdəsini kənarlaşdırmaq və
şüurumuzun "gerçəkliklə" təmasda olduğu "qoruyucu
mexanizmi"nin fəaliyyətini nümayiş etmək cəhdini
təcəssüm edir. Yaxşı əsər – reallığın oxucu şüurunda
partlayan laxtasıdır. Bu sözlər yalnız poeziya deyil, bütün
modernizm estetikası üçün qanun gücünə malikdir‖ [bax:
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323,18].
Bütün dünya civarında XX əsrin əvvəllərindən
başlayaraq baş verən böyük dəyişikliklər, ənənə və
novatorluğun qarşıdurmasının yaratdığı böhran məhz
üçüncü minilliyə keçid ərəfəsinin mahiyyətinə və
məzmununa təsir edən əsas ünsürlər idi. Bəllidir ki, XX əsr
tarixin yaddaşında yalnız iki dünya müharibəsi, inqlab və
əksinqilab, total çevrilişləri və bunun fonunda qabaran
sosial-ictimai, siyasi-iqtisadi dəyişiklikləri ilə deyil, həm də
bunları dərk etməyə, yenməyə çalışan, mənəvi böhran
yaşayan insanın özgələşməsi ilə yadda qaldı. İçinin təkliyi,
mənəvi tənhalığı ilə baş-başa qalan insan gerçəkliyin
dərkinin yeni formalarını axtarmağa başladı. İnsan özündən
əvvəl mövcud olmuş ənənəvi sənətin əleyhinə çıxmağa,
yeni təfəkkür kultu yaratmağa başladı. Sənətdəki klassik
modellər köhnəlmiş, insanı dərkdə heç nəyə yaramayan
təfəkkür tipləri kimi inkara məruz qaldı və gerçəkliyi əks
etdirmədə daha avandard konsepsiyalar irəli sürülməyə
başlandı. Bu konsepsiyada insanın fərdi duyğuları daha
öndə idi. Texnologiyanın sürətli inkişafı, elmdə baş verən
irəliləyişlər, təbiət elmlərində edilən kəşflər, informasiya
partlayışı - heç biri insanın xoşbəxt olmasına yol açmadı və
bu, nəhayətində XX əsr insanının dünya, təbiət və ―mən‖i
arasında başlanan daxili özgələşməyə gətirib çıxardı.
İnsanın həyat hadisələrinə münasibətdə estetizmdən və
humanizmdən məhrum olmasını şərtləndirdi. Bütün dünya
miqyasında özünü göstərən bu prosesin adı modernizm
kimi səciyyələdirilirdi.
Modernizm sözü latınca "modernus" sözündəndir,
mənası "indi", "tez", "bu dəqiqə" deməkdir. O keçmişin
əleyhinə çıxan, onu büsbütün inkar edən, daha çox yeniliyə
can atan, zamanın nəbzini tutmağa çalışan cərəyandır. Bu
cərəyana görə həyat durmadan inkişafdadırsa, bədii
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düşüncə də onunla ayaqlaşmağa çalışmalı, keçmişin
ənənəvi meyarlarından silkinib ayrılmalıdır. Deməli,
modernizm daha çox zamanla bağlı yeni ideyaların ortaya
çıxmasına rəvac verən düşüncə sistemidir. Eyni zamanda
bəllidir ki, yeni zaman barədə ideya istər-istəməz yeni
insan, yeni dünya, yeni düşüncə barədə ideyaların
doğuluşunu da şərtləndirir.
Modernizm daha çox həyatı olduğu kimi, haşiyəsizboyasız təsvir etməyi təlqin edən cərəyandır. Bütün sərt,
fəci və dramatik yönləri ilə bədii düşüncənin predmetinə
çevrilən həyat ona görə bu qədər cansıxıcı və boz təsir
bağışlayır, birmənalı qarşılanmırdı. Doğrudanmi, həyat bu
qədər acı, rəngsiz və darıxdırıcıdı? Yoxsa, modernistlər
üçün təsvirə çəkilən yalnız bu məqamlardır? Bəlkə
anlayışın özündən əvvəlki sənətin inkarında, ənənəvi
düşüncəyə etirazın alt qatında məhz, bu amil dayanır?
Məsələ burasındadır ki, həyat yalnız romantikadan, hər
şeyin yaxşısına hesablanmış nəsnələrin cəmindən ibarət
mövcudluq forması deyil. Dünyanın, yaşanan ömürlərin,
talelərin ―pərdəarxası gerçəkləri‖ də var... Bu cərəyanı
realizmdən, yaxud naturalizmdən fərqləndirən incə fərq,
sərhəd də bunda idi. Norveçli yazar Steyn Münhen qeyd
edir ki, ―Naturalistlər dünyanı deyil, onun surətini təsvir
edirdilər‖ [329]. Realistlər isə daha çox tənqid, ifşa yolunu
tutaraq, ümumiləşmiş şəkildə cəmiyyətin problemlərini
qabardırdılar. Modernizm isə daha çox fərdin ifadəsinə,
onun individual yaşayışının, düşüncəsinin təsvirinə
hesablanmış baxış, dünyagörüş idi. Modernizm özlüyündə
obyektivi ədəbiyyatın bərkdən danışmağa o qədər də adət
(bəlkə də cəsarət!) etmədiyi tərəflərə tuşlayırdı,
underqraund məqamları hədəf alırdı. Amma Espen
Hovardsholmun yazdığı kimi: ―... bizim görməyə vərdiş
etdiyimizi yalnız qeydə alan sənətin mənası varmı?‖
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[106,90]. Modernist sənət təbii ki, gerçəkliyin stenoqrafı
olmaq missiyasından çıxış eləmirdi. Sadəcə, onun
predmetinə çevrilən məqamlar o qədər dərinlərə işləyir və
onları təbii, natural nüans səhihliyi ilə sərgiləyirdi ki, oxucu
çaşırdı: orda özünü, qonşusunun həyatını, rastlaşdığı
situasiya və fiqurların portetini görürdü. Modernizmin əsas
manifestasiyasında bu belə izah olunurdu: ―... incəsənətdə
ağırlıq mərkəzi zahiri plandan daxiliyə keçib: sənətkarın
vəzifəsi obyektiv mövcud olan gerçəkliyi təsvir, təcəssüm
etmək deyil, öz daxili bədii məkanından çıxış edərək, bu
gerçəkliklə münasibətə girərək, sırf subyektiv sənət
yaratmaqdır‖ [25,27]. Modernizm ―sırf subyektiv sənət‖
kredosuna əsaslandığı üçün ―fövqəlsavaş‖ estetikasından
çıxış edir, hər şeyi içinin təzahürlərinə enərək mətnə
gətirirdi. Onun ―içi‖ isə bəşər naqisliklərindən bezmiş,
usanmış ruhun yorğunluğundan qidalanırdı və hər bir
mübarizəyə qapalı məcrada manevrlər edirdi. Bu mənada,
demək lazımdır ki, modernist estetika həyatın böhranından
deyil, daha çox həyata münasibətin böhranından nəşət
tapan düşüncə hərəkatı idi. Modernistlər bəlkə ona görə
ənənəvi sənətin əleyhinə çıxırdılar ki, onlarda hər şeyin
düzələcəyinə inam görürdülər. Çünki hətta realistlər elə
güman edirdilər ki, tənqid, ifşa, yaxud maarifçilik yolu ilə
dünya düzəninə dəyişiklik edəcək, xariqüladə çevrilişə nail
olacaqlar. Modernistlər isə tərəqqidən büsbütün əllərini
üzmüşdülər. Hər halı ilə travestik duruma düşən dünyanı
harmonik şəklə salmaq onlara görə çətin, hətta mümkünsüz
idi. ―...incəsənətdə tərəqqidən söz belə gedə bilməz.
Tərəqqiyə qeyri-təbii inam Avropa mənəvi tarixinin irəli
sürdüyü ən şübhəli anlayışlardan biridir və onun incəsənətə
heç bir aidiyyatı yoxdur. Məhz modernizm estetikasında
gerçəkliyin yeni qavrayışı tipindən söhbət gedir. Oxşarlıq
prinsipinə əsaslanan incəsənətə imkanları tükənmiş, ölü
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sənət kimi baxılır, onu illüzor, xəyali, bizim dünyaya
münasibətimizə heç bir yenilik gətirməyən sənət kimi təyin
etmək olar. (O, digər mədəni kontekstdə qənaətbəxş
fəaliyyət göstərə bilərdi, ancaq indi belə kontekst yoxdur.)‖
[106,91], – 1966-cı ildə modernizmin manifestini yazanlardan olan Espen Hovardsholmun fikirləridir bunlar.
Dünya mədəniyyətində bu prosesin, modernizmin
yetişməsinin bir neçə səbəbini göstərmək olar. İlkin səbəb
elmin, rasional düşüncənin dini ideyalara qarşı etirazından
mayalanır. Məlumdur ki, bütün orta çağ ədəbiyyatı daha
çox dini düşüncənin, inanclar sisteminin təsiri altında
formalaşmış, sxolastik fəlsəfənin hüdudlarında gəzişmişlər.
Bu düşüncə, dini baxış sistemi azad fikrin gəlişməsini
əngəlliyir, daha çox elm və fəlsəfəni dinlə birləşdirməyə və
bu yolla öz mövqeyini möhkəmləndirməyə çalışırdı. XV
əsrdən başlayaraq dünya ədəbi-fəlsəfi fikrində yeni düşüncə
dövrü başladı. Bəşəriyyət sxolastik düşüncəyə vida etməyə,
üzünü antik ədəbiyyata tutub, bu ədəbiyyatın örnəklərini
yeni zamanın müstəvisinə çıxarıb onları diriltməyə çalışdı.
Dünya ədəbiyyatında İntibah dövrü başladı. Humanizm
ideyası, İnsan konsepsiyası yenidən sənətin, ədəbiyyatın
məhvərində dayandı. ―Humanizmlə birgə Antik Yunan
ədəbiyyatının əsərləri yenidən gündəmə gəldi. Antik Yunan
düşüncəsi insana önəm verən bir sistem idi, yəni ki,
kilsənin orta çağ boyunca davam edən hakimiyyəti və bu
hakimiyyətin insanları qul olaraq görən, arxa plana atan
doqmatik anlayışı tənqid olunanda, yeni fikirlər ortaya
çıxanda insan yenidən dəyər qazandı. İnsan günahkar bir
qul olmaqdan çıxıb yenidən önəm qazanmağa, azad olmağa
başladı. Humanizmlə İnsan kainatda beşinci dərəcəli bir
varlıq olmaqdan çıxıb, şəxsiyyətini axtaran, öz mahiyyətini
müxtəlif yönlərdən ortaya qoymağa çalışan, fərd olmaq
yolunda yeni bir cığıra qədəm basan ciddi bir dövrə girdi.‖
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(Qismət)
Əlbəttə, deyə bilərik dünya ədəbiyyatında XV əsrdə
qabaran insan amili bizim milli ədəbiyyatımızda hələ XII
əsrlərdə
Nizaminin
poemalarında
konsepsiya
səviyyəsindədir. Təsadüfi deyil ki, 1990-cı illərdə
modernizə cəhdlərinin yenidən gəlişməyə başladığı illərdə
ədəbiyyatın Nizami irsinə müraciətinin zəminində şairin
yaradıcılığında ehtiva olunan insan konsepsiyasının
bütövlüyü dururdu. Bu illərdə ədəbiyyatşünas-alimlərdən
B.Nəbiyev və Ş.Salmanovun birgə yazdıqları "Əbədiyyətin
sirri", Y.Qarayevin "Ortaq Şərq-islam intibahı-Nizami
Gəncəvi", T.Kərimlinin "Nizaminin "İskəndərnamə"
poeması və tarix", X.Əlimirzəyevin "İnsana inam
poeziyası" və s. kimi məqalələrdə Nizami yaradıcılığının
aparıcı mövzusu olan İnsan problemi xüsusi olaraq
aktuallanır, böyük şairin poetik insan fəlsəfəsinin kamilliyi
onun ölümsüzlüyünün, əbədiyyətinin qarantı kimi ifadəsini
tapırdı.
B.Nəbiyev və Ş.Salmanov "Əbədiyyətin sirri" adlı
məqalədə Nizami poeziyasına məxsus bu cəhəti əsas
götürərək yazırdılar: "… Nizami kimi sənətkarların
ölümsüzlüyünün səbəbi onların öz əsərlərində dövrlərinin
mənəvi təcrübəsi əsasında konkret tarixi materialın
kontekstində ümümbəşəri problemləri qoyub həll
etmələridir, insanı onun mövcudluq problemlərinin
dəyişməz mənəvi və sosial dəyərlər sınağında dərk etmək
qüdrətindədir. Elə problemləri ki, insan həyatı, İnsan fikri
və duyğuları üçün həmişə aktual və canlıdır; elə
problemləri ki, bəşəriyyətin qarşısında həmişə bütün
kəskinliyi və ciddiliyi, möhtəşəmliyi və kəskinliyi ilə
durmuş və durmaqdadır …" [184,29].
Nizami ona görə böyük şairdir ki, yaradıcılığında
lokal xarakterli məsələləri deyil, bütün bəşər miqyasında
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düşündürən problemləri ehtiva edə bilmişdir. Bədiiyyatın
daim aparıcı mövzusu olan insana, onun daxili aləminin
təkamülünə vara bilmişdir, "Xəmsə‖ başdan-başa insana,
insanın taleyinə, insanın mənəvi-fikri imkanlarına həsr
olunmuşdur‖ [184,29].
Bu mənada, daxili mükəmməllik, mənəvi kamilliyə
bir dəyər kimi əlahiddə ehtiyac duyulan 90-cı illərdə
Nizami irsinə, onun yaratdığı "Xəmsə‖yə istinad etmək
bütün cəmiyyət miqyasında duyulan narahatlığın, bəşəri
harmoniyaya çağırışın əlaməti kimi simvolik məna
daşıyırdı. "Ortaq Şərq-islam intibahı – Nizami Gəncəvi"
adlı məqaləsində Y.Qarayev zamanın inkişaf ritmini,
qanunauyğunluğunu
dərk
etmək
üçün
Nizami
yaradıcılığının xüsusi rolu olduğunu bildirir, şairin məhz
"insan dəyərinə xidmət edən sənətinə" özünüidraka, qlobal
rifaha aparan müqəddəs, mənəvi mehrab kimi yanaşırdı.
Qeyd edirdi ki, "xüsusən indi-yeni təfəkkürün və əxlaqın,
əqli-mənəvi intibahın, milli-bəşəri dəyər və beynəlmiləl
sərvət axtarışının müasir mərhələsində "Xəmsə"dəki
utopiya əsl bir gerçəklik, həqiqət və əməl cizgiləri kəsb
edir. Öz sosial-siyasi görüşlərinin miqyası və məzmunu,
İnsana, onun cəmiyyətdə mövqeyinə və roluna, humanist
mahiyyətinə verdiyi qiyməti, əqli-əxlaqi-sosial təkamül
idealı ilə Nizami bu gün də bizim müasirimiz olaraq qalır.
XXI əsrin də ideoloji döyüşlərində, humanizm və irtica
mübahisələrində ən yaxından iştirak etməyə hazır olduğunu
elan edir‖ [143,173-174]. Buna baxmayaraq, Nizami
yaradıcılığında dini ideyalara, islami dəyərlərə istinad vacib
sayılmış, şair hər poemasına minacat, nət ilə başlamışdır.
Bu amil isə ilk növbədə, dini inancın bədii düşüncə ilə
birləşdirilməsinə xidmət etmiş, dini müqəddəsləşdirmə yolu
tutularaq
insan
təfəkkürünün
azadlığa
uçuşunu
əngəlləmişdir. Milli ədəbiyyatımızda sənətin azad düşüncə
Elnarə Akimova

“ÇağdaĢ poeziya və ədəbi təmayüllər‖

163

www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. 2018

kəsb etməsi dövrü XIX əsrdən, Mirzə Fətəli Axundzadə
yaradıcılığından başlayır desək, heç də səhv etmərik.
Bəllidir ki, Axundzadənin əsərlərindəki tənqidi pafos
universal - bəşəri səciyyə daşıyır. Mirzə Fətəli milli ədəbiestetik fikri Qərb, müasir Avropa bədii fikri ilə
qovuşdurmuş, onlar arasında mənəvi təmas, ünsiyyət
yaranmasına yol açmışdır. "Yaxın Asiya, Şərq miqyasında
sosial-tarixi, ədəbi-estetik qanunauyğunluqlarla Avropa,
dünya bədii-fəlsəfi ənənəsi arasında əlaqə, körpü vəzifəsini
və rolunu Mirzə Fətəli icra edir" [143,44].
M.F.Axundzadənin etdikləri öz zamanına görə əsl inqilab
idi, M.Cəlilin sözləri ilə desək, ―onun toxunduğu bütün
mövzulardan qan iyi gəlirdi.‖ Təsadüfi deyil ki, 1990-cı
illərin xaotik prosesləri zamanında meydana gələn nihilist
meyllərin bir qismi bu böyük şəxsiyyətə tuşlanmış, onun öz
zamanında ədəbiyyatda imza atdığı yeniliklər – modernizə
cəhdləri ədəbi özbaşnalıq kimi səciyyələndirilmişdir:
"Cəmiyyətin bütün qəbahətlərini islamın və ərəb əlifbasının
üstünə yıxan, … Avropa yaşayış tərzini nümunə hesab
edən, atəşpərəstlik dövrünün həsrətini çəkən, türk tarixində
və ədəbiyyatında bir dənə də müsbət nümunə görməyən
Axundov cəfəng, qeyri-elmi və nökərçilik təbliğ edən
zərərli ideyaları miras qoydu" [119,16]. Əslində isə,
Axundzadə dəyərləri bilərəkdən korlamış (dəyərləri qəsdən
korlamaq yolunu tutan modernizmin ―movizm‖ metodu
haqqında nəzəriyyə isə rus elminə XX əsrin ortalarında
Valentin Katayev tərəfindən gətirildi), cəmiyyətə, dinə,
sənətə münasibətdə fərqli-fərdi baxış bucağından yanaşaraq
müstəqil mövqe sərgiləmişdir. Füzuliyə inkarçı mövqedə
dayanan, ona ―...şair deyil, xəyalatında əsla təsir yoxdur;
ancaq nazimi-ustaddır‖ [7,203] demək cəsarətində bulunan
M.F.Axundzadə sənətin didaktik yönünü dəyişməyi təməl
prinsip kimi irəli sürdü və öz prinsiplərinə tən gələn
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realizmin ilk nümunələrini yaratdı, islamı, dini tənqid
edərək mövhumata deyil, maarifçiliyə yol açmış oldu. Bu
baxımdan, ―Mirzə Fətəli Axundzadənin nəzərlərində
Məhəmməd Füzuli realist ədəbiyyat baxımından ―nazim‖,
həyati təsvirləri olmayan ədəbiyyatda, yəni romantik şeirdə
isə ―ustad‖dır. Realizm gözü ilə baxanda onun ―xəyalatında
əsla təsir yoxur.‖ Romantik ədəbiyyat istiqamətində isə
Füzuli ―xəyalatında‖ – ilhamında, istedadında, bədii
düşüncəsində ustaddır‖ [103].
Nəticə olaraq, böyük ədib ―Hamının eyni düşündüyü
yerdə heç kəs düşünmür‖ prinsipinin neqativ təsirini
duyaraq milli ədəbiyyatı Füzuli kimi yazmaq, ruhani kimi
yaşamaq eyniyətindən xilas edib fərd kimi düşünmək
məcrasına yönəltdi və məhz, Axundovdan başlayaraq
ədəbiyyat müstəqil düşünmək, yazmaq, cəmiyyətin
daşlaşmış qaydalarından kənara çıxa bilmək hüququ əldə
etdi. Axundzadə ilə bağlı son tədqiqatlarda artıq bu
məqama diqqət güclənib, onun İnsanı, real həyat
gerçəklərini ədəbiyyata gətirmək məqsədinə yüksək elminəzəri düşüncədən nəzər yetirilməkdədir. Akademik İsa
Həbibbəyli ―Axundzadənin ədəiyyat nəzəriyyəsi görüşləri
və ―nazimi-ustad‖ məsələsinə yenidən baxış‖ məqaləsində
yazır: ―Böyük ədibin əsl şeir anlayışı geniş məna daşıyan,
realist ədəbiyyat düşüncəsini ifadə edir. Burada aydın
surətdə görünür ki, realizm ön sıraya çəkilmişdir. Mirzə
Fətəlinin şeir haqqındakı görüşləri şeirdə romantik
cizgilərlə yanaşı, daha çox realizmin, həyati təsvirlərin,
canlı danışıq dilinin olmasına əsaslanır. Daha aşkar görünür
ki, Mirzə Fətəli Axundzadə real həyati təsvirləri və sadə,
təbii danışıq dili ilə insanı vəcdə və heyrətə gətirə biləcək
şəkildə təsirləndirən nəzm nümunələrini əsl şeir, yəni
realist ədəbiyyat kimi qəbul etmişdir. Şair deyil, ―nazimiustad‖ adlandırdığı Məhəmməd Füzulinin şeirlərində isə
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incə lirizm, yüksək şeiriyyət olsa da, canlı danışıq dili ilə
ifadə olunmuş insanı vəcdə gətirən təsirli real həyati
təsvirlər yoxdur. Daha doğrusu, Füzulinin şeirləri dərin
romantik
düşüncənin
obrazlı
bədii
ifadəsindən
yoğrulmuşdur. Romantik şeirin qayəsi də, təsvir üsulları da
bambaşqadır‖ [103].
XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərindən etibarən bir
sıra cərəyanların dünya ədəbi-mənəvi məkanını istila
etməsi, elmi nüfuzun güclənməsi, insana marağın önə
keçməsi prosesi başladı. Azərbaycan da xaotik proseslər
burulğanında çalxalanan dünyanın bir hissəsi idi və təbii ki,
baş verən dəyişikləri özündə ehtiva eləməsi mütləq idi.
Digər tərəfdən, o, bu proseslərə tam fərqli rakursdan
dönüşərək qoşulurdu. Bildiyimiz kimi, XX əsrin ilk iki
onilliiyi xalqın milli təfəkkürünün və daxili enerjisinin,
intellekt və emosiya potensialının oyandığı və pərvəriş
tapdığı zaman hüdudu kimi çevrələnir. Həmin dövrün
tədqiqatçısı A.Bayramoğlu yazır ki, ―… nisbətən üzdə olub
qabarıqlığı ilə nəzərə çarpan milli özünüdərk və milli
istiqlaliyyət arzusu və idealından irəli gələn vətənpərvərlik
hissinin bədii əksi dövrün poeziya və nəsrində özünün
dolğun bədii əksini tapmış, hətta poeziyada tərənnüm və
milli özünüdərkdən doğan milli ləyaqət və şərəfin vəsfi
digər mövzu və problemləri kölgədə qoymuşdur" [26,79].
Sovet rejiminin zorən tətbiqi isə bütün başlanan bu
prosesləri yarımçıq qoymaqla bahəm, xalqın milli oyanış
əzminə güclü zərbə vurdu. Bir tərəfdən, yaşadığı iki dünya
müharibəsinin fəci nəticələri, digər tərəfdən, rejimin
antimilli təbliğat kompaniyası xalqı öz kökündən, milli
kimliyindən, keçmişindən, tarixi statusundan məhrum
etmək siyasəti Azərbaycan insanını dünya müstəvisində
təklənməsinə gətirib çıxardı. Öz genetik kodu və milli
müəyyənliyi ilə bağlı düşüncələrinin bədii mətnə
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köçürülməsinin qadağalarını yaşaması, həmçinin dünya
məkanında gedən proseslərdən təcrid olunaraq qapalı
məcrada fəaliyyət göstərməsi ona sosial stasusunu
fərqləndirmə və fərdiləşdirmə imkanı vermədi. Yalnız
1960-cı illərdən başlayaraq bu insanın özünə dönüşünə,
boylanıb dünyaya baxmasına, dünya insanını ədəbiyyata
gətirib planeter düşüncə sərgiləməsinə yol açıldı. Düzdür,
ədəbiyyat yarandığı gündən ondakı kosmoteosentrik
başlangıc daim güclü olmuş, dünyanı küll halında görmək
arzusu, qlobal vəhdət, humanizm prinsipi qabarıqlığı ilə
seçilmişdir. Qədim Misir, Yunan ədəbiyyatlarında, klassik
ədəbiyyatın bir çox nümunələrində, N.Gəncəvinin
―Xəmsə‖sində, Ruminın ―Məsnəvi‖sində, Nəsimi, Füzuli
qəzəllərində, Sabir, Cavid, Hadi şeirində insan ali dəyər
statusunda təqdim olunmuş, dünyanın vəhdəti ideyası təməl
prinsip kimi təlqin olunmuşdur. Hətta dünya poeziyasından
maraqlı bir nümunəyə diqqət edək: Yeddinci əsr hind şairi
Bhartrihari ―Üç şataka‖ (―Üç yüz‖) poemasında yazırdı:
...Yer kürəsi! Yer kürəsi!
Qitələrinlə, okeanlarınla
Nəsən sən?
Kainatda kiçicik bir atom!
Bu kiçicik bir atomu da
Çoxlu-çoxlu hökmdarcıqlar
Tikə-tikə bölməyə can atırlar.
Bundan ötrü
Dəhşətli müharibələr aparırlar!..
Ey dünyayaradılışının əzəli!
Mən bizi həyat çevrimlərinin
Zəncirində saxlayan Cəhaləti ataraq
Kainatla canbirqəlbdən qovuşuram. [279,179-180]
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Əlbəttə, belə nümunələrin sayını istənilən qədər
artıqmaq olar. Demək istədiyimiz odur ki, ədəbiyyat, bədii
söz sənəti yarandığı gündən böyük sənət əsərlərinin bir ali
qayəsi olmuş və bu qayə hər zaman dominantlığını qoruyub
saxlamışdır. Hətta sovet ideologiyasının hakimi-mütləq
olduğu dövrlərdə belə ədəbiyyatın insanı düşündüyünü
vurğulaya, müxtəlif şairlərin poetik nümunələri əsasında bu
tendensiyanın mövcudluğunu iqrar edə bilərik. Amma
söhbət ümumən, zərrədən deyil, bu baxışı yaradıcılığının
qayəsinə çevirmiş əsərlərdən gedirsə, belə bir hərəkat
məhz, 1950-ci illərin sonu, 60-cı illərin əvvəllərindən
başlayaraq funksionallıq qazanmışdır.
Simvolist Ģeir. Dekadentizmdən sonra modernizmi
yetirən düşüncə xətti simvolizmdir. Yəni, ümidsizliyə düçar
olmuş, tunelin ucunda heç bir işıq görməyən bədii fiqurun
dünya ilə dialoqu simvolist yanaşma üzərində qurulur. XIX
əsrin sonu XX əsrin əvvəlində Avropa ədəbiyyatında
yaranan simvolizm cərəyanı naturalist romanında realist
prinsiplərin təhrifi ilə bağlı olaraq meydana gəlmişdir.
Simvolizmin estetik əsasları fransız şairləri P.Verlen,
A.Rembo,
Q.Hofmanstal,
H.İbsen və
A.Blokun
yaradıcılığına
ciddi
təsir
göstərmişdir.
Sovet
ədəbiyyatşünaslığında
bu
cərəyanın
səciyyəvi
xüsusiyyətləri əsasən, bu cür təqdim edilirdi: ―Oxucunu
dövrün mühüm ictimai-siyasi məsələlərindən uzaqlaşdıran
ifrat fərdiyyətçilik və mistikanın təbliği, ədəbiyyatın ictimai
vəzifələrinin inkarı, gerçəkliyin mücərrəd simvollarla şərti
və təhrif olunmuş inikası, pessimizmin, həyata nifrət
hissinin və ölümün (əsasən intihar yolu ilə) tərənnümü
simvolizmin səciyyəvi cəhətləridir‖ [55,201]. Qeyd etmək
yerinə düşər ki, nəinki simvolizmi, ümumiyyətlə Avropada
təşəkkül tapan bir çox estetik-fəlsəfi fikir cərəyanlarının
əsasını ifrat fərdiyyətçilik təşkil edir. Bu, təbii idi, həmin
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cərəyanlar hər şeydən daha artıq məhz, insan şəxsiyyətinin
iflasından, onu heç sayan dəyərsiz mühitin etinasızlığından
hasilə gəlmişdilər. Bəlkə daha çox diqqəti cəlb etmək, hətta
herostrat səciyyəsində belə qeyri-adiliklə yadda qalmaq
üçün hər cür revanşist ovqatda bulunurdular. Bəzən bu
revanşist ovqat öz işini ―səssiz‖ yerinə yetirəndə, yəni,
dekadent susqunluğunda, simvolist örtüyündə realizə
edəndə belə…
1990-cı illərdə meydana çıxan yeni poeziyanın ilk
nümunələrini yaradan şair Salamdır Sarvan olur. Şairin nəşr
olunan üç kitabı müəllifin bütün poetik düşüncəsinin
hüdudlarını aydın çevrələyir: ―Sənə deyiləsi deyil, sənə
deyiləsi sözüm‖ (1996), ―Yerin ortası da təklərə küncdü‖
(1999), ―Yolu qarşıla‖ (2001) Salamın şeirləri
günümüzədək müasir poeziyanı təsir dairəsinə salmaqdadır.
Nədir bu şeirlərin özəlliyi? İlk baxışda, bir çox
tədqiqatçıların da qeyd elədikləri kimi [bax:219], buradakı
tipajlar heç də yeni deyil, daha çox 70-80-ci illər
poeziyasından, R.Rövşən şeirindən tanış olduqlarımızdır.
Ölüm, tabut, məzar, ölü, qaranlıq, təklik, fanilik… demək
olar ki, Salam şeirinin hər misrasını çevrələmədədir. Amma
eyni biçimdə işlənsəydi, yəni başqa mətləb axtarışına
yönəlməsəydi, çağın insanı (oxu: oxucusu) fəhm qılıb da
fərqində olardımı?! Demək ki, əslində bu zahiri
bənzərlikdir, alt qatda daha ―dərin‖ məqamlar, fərqli
estetika gizlənir. S.Sarvan poeziyasının özəllikləri də məhz
bu gizlinlərdən görünənlər, açılanlar qədərdir.
Məni sevməyin də yolu başqadı
Bununçün məhəbbət, filan şərt deyil. [217,34]
Salam şeirindən götürülən bu misralardakı mənanı
onun apardığı bütün poetik islahatın koduna aidləmək olar.
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―Məni çözməyin də yolu başqadı‖ – bu qədər yəni…
Salamda ilk növbədə, adı çəkilən məfhumların anlayışı,
işlənmə səciyyəsi modifikasiyaya məruz qalır. Ölümə
ironik münasibət sərgilənir. Dekadentlərin son çıxış kimi
gördükləri ölüm faktoru Salam şeirində bir növ ―ələ
salınan‖, heç sanılan, taleyin gətirdiyi zərurət kimi dərk
edilir.
Ürəyim qurumuş çay kimi dincdi...
Yerin ortası da təklərə küncdü. [217,142]
O ağ gün illərin lap altındadı
Kömək et, boşaldaq çölə bu ömrü. [218,55]
1990-cı illərdə simvolist şeirə maraq bəzi
müəlliflərdə Qərb simvolizminə aludəliklə başlayırsa, bir
qismində ortaçağ fəlsəfi şeir düşüncəsindən qidalanır. Bu
qism şeirlərdə türk təsəvvüf şeirinin ruhunu, ritmini,
intonasiyasını duymaq çətin olmur. Xanəmir, Etimad
Başkeçid, Elxan Qaraxanlı, Məmməd Dəmirçioğlu,
Məhəmməd Astanbəyli, Rafiq İncəyurd, Xanəmir, Ayişə və
b. müəlliflərin şeirləri daha çox müəlliflərin inancından,
dini təsəvvürlərindən mayalanır, ortaçağ sufi poeziyasının
rəmzlərini, atributlarını ehtiva edirlər. Amma bu şeirlərə
sırf dini biliklərin ifadəçisi kimi də yanaşmaq olmaz. Alt
qatda ehtiva olunan fəlsəfi-estetik dünyaduyum, sözün
mistik çalarda mənalanması, ruhsal abstraksiya bu şeirləri
sufi ənənələrinə bağlamaqla bərabər, onların modern
versiyada inikasını da əngəlləmir.
Məlumdur ki, dini təmayülün ifadəsi olan şeirlər
verbal xarakter daşıyır, onun görünən və görünməyən
tərəfləri olur ki, təsəvvüfün nəzəri əsaslarına vaqif
olmadan, daha doğrusu ―bəsirət‖ gözü olmadan sirrinə,
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mübhəmliklərinə varmaq mümkün deyil. Yəni, nəzəri
biliklər və oxucu erudisiyası dövriyyəyə qatılmırsa oxu
prosesləri natamam qalır. 1990-cı illərdə bu təmayülün
yenidən funksionallıq qazanmasının başlıca səbəbi nədə
idi? Yəqin ki, ədəbiyyat sferasında yaranmış söz
azadlığının imkan verdiyi axtarış əzmi, yeni cərəyan təbliği
istiqamətində şeirin yeni ritm, yanaşma, ifadə rəngarəngliyi
yaratma çabası, sovet dövrünün yetmiş il yer ilə əlləşən
şairinin ―səma şairi‖ statusuna keçmək amacı və bu sıradan,
dini təmayülün atributlarını rəmzləndirmək, onları cari
prosesə qatmaq niyyəti. Bu təmayülün ilkin izlərini,
işartılarını şair Xanəmirin şeirləri ehtiva edir.
Xanəmir 1990-cı illərin əvvəllərində ―2+ Mistik‖
poeziya cərəyanının yaradıcısıdır. Bu cərəyan şeirin
ənənəvi estetikasını dağıtmaq, ona başqa ölçülərdən
yanaşmaq, poetikasını dəyişmək kimi meyllərlə gündəmə
gəlmişdi. Sonradan, müəllif 1999-cu ildə ―Külsoyuğu‖,
2008-ci ildə isə quşdilixənəmirkülsoyuğu imzası ilə ―qarğa
beyni yeyənlərə namə‖ adlı şeirlər kitabını çap elədi ki, bu
kitablar onun poetik kredosunu büsbütün ortaya qoydu.
―Toplumsal milli mifologiyamız, mistikamız olub. Amma
şəxsi, fərdi mifimiz, mistikamız, əfsanəmiz yoxdur,
olmayıb. Mən poeziyada nə zamansa milliləşəcək hər kəsin
olacaq şəxsi mif və mistikamı yaradıram‖ [118,7], – yazan
müəllifin şəxsi mistikasının əsasında sufi poeziyasından
əxz olunan obrazlar – Tanrı, Şeyx, Dərviş, Mələk, Ruh,
Adəm; arxetiplər - ayna, ölüm, quş, qələm, tabut, qiyamət;
müraciətlər- Ey Dili Qafil, Ey Dadi-Bidad və s. dururdu.
Ey Dili Qafil
İnanın ürəyim yanğına düşüb
Mələk qanadıyla piləyir odu...
bütün Söz içində ağrıyan o Can
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Axır havalanıb ilk məni buldu
Qurd ağzı bağlayan mehriban ana
Soyuq əllərini gözümə çəkmə
Ruhun verilmədən gözümdən Doyan...
Baxıb qor gözümə geri çəkilmə... [118,16]
Bu obraz və müraciətlərlə minillik Azərbaycan
poeziyasının şeirini, musiqisini, ritm və ahəngini
dəyişməyə iddialı olan Xanəmir unudurdu ki, ortaçağ sufi
düşüncəsindən süzülüb gələn bu obrazlar oxucuya yaxşı
tanışdır. Müstəqillik dönəmində ona aşılanan yeni ruh həm
də yeni modifikasiyada təqdim olunmalı, yalnız zahiri
təsvirlər, dəyişmələrlə bitməyib, həm də şüuraltını
oynatmalıdır. Dini poeziyadan məlum, tanış obraz və
ifadələr – müəllif sanki simvolizm çalarını bunların
sayəsində əldə etməyə çalışır. Halbuki hürufiliyin, Nəsimi
ideyalarının, xəlvəti təriqətinin, sufi düşüncələrinin sehrinə
dalıb dünyəvi müstəvidən onlara varmaq o qədər də asan
məsələ deyil. Belə məsələlər elmi dərinlik, bilik tələb edir,
eləcə idrakın illüstrativ təbliğ-təsviri ilə bədii təcəssümə
yetmək olmur.
Kitabları göydən gətirən Ayna-Ayna
Sözü damarda tutan, ağızda gümələyən
Quş oxusun oxusun Tanı mənim üzümü
Ay doğsun Tanı məni tanı nəfəs yükümü
Gül görmək savabdısa gözlərimi götür
Sümüyümün 40 kilidi, 40 sirri butası
Acılar birər birər - yenə Aynam böyüyər...
Tanrım Aynamı böyüt
Tanrı aynamı böyüt [118,20]
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Yeniliyi formaya deyil, məzmuna aşılayan, heca
vəzninin tələbləri səviyyəsində uğurlu poetik nümunələr
ortaya qoyan şair Məhəmməd Astanbəylinin şerləri müasir
poeziya məhsulları içərisində istisna təşkil edir.
M.Astanbəylinin şerləri sufi-panteist dünyagörüşünü, türk
təsəvvüf
düşüncəsinin
ruhi-psixoloji
məqamlarını
sərgiləyən nümunələrdir. M.Astanbəyli türk-təsəvvüf baxışını, etiqad və inancını, ehtiva etdiyi dünyagörüşü çağdaş
Azərbaycan poeziyasında yeni və fərqli düşüncə
kontekstində oturuşdura bilir.
Gələcəklər-gələcəklər,
Keçmişlər isə keçmişlər.
Gələcəksiz keçmişsizdir
Haqq şərabı içmişlər.
Bu dəryadan dirisi yox
Gir bu dəryada boğul.
Ürəklə beyin arası
Ən qısa, ən uzun yol.
Bu iki gözümlə gördüm,
Güllərin solduğunu
Bilirəm ki, kimsə bilmir
Nəyin nə olduğunu.
Şerin bədii-fəlsəfi qatında ehtiva olunan ideya
dünyanın insanı lallığa aparan dərkinə yönəlir. Yəni, o
qədər sirr var ki, bilmədiyimiz, görmədiyimiz, görüb də
sirrinə yetmədiyimiz... Hətta gözümüzlə gördüyümüz nəsnə
belə ona vaqif olmaq üçün arxasında nə qədər sirr dağarcığı
buraxır. Təsadüfi deyil ki, M.Astanbəylinin şerlərində hər
hansı fikir daha çox sual şəklində ifadə olunur, müəllif
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özünün insan, dünya haqqında bədii-fəlsəfi qənaətlərini,
mənəvi təkamül, ruhani və bəşəri dəyərlərlə bağlı
ideyalarını ―İşıq nədi, zülmət nədi‖, yaxud ―Həyat nədi,
ölüm nədi‖ kimi poetik suallar şəklində izhar etməklə
qüvvətləndirir, onları daha da emosional edir. ―Azərbaycan
ədəbi prosesində nə baş verir‖ məqaləsi ilə çıxış edən Elçin
M.Astanbəyli şerlərinin məziyyətlərinə diqqət yönəldərək
bu məqamla bağlı yazır ki, ― …həyat da, ölüm də bu şair
üçün absurddan başqa bir şey deyil və yəqin, elə buna görə
də o yolsuzluq içindədir və bu bir dərviş yolsuzluğudur‖
[51]. Nə gedənəm, nə gələnəm,
Yolsuzluqdur mənim yolum.
Yolsuzluq həm də bitməyən, yorulmayan, uzun, incə
bir
yolşuluqdur,
nəhayətsizlikdir.
Bu
yolsuzluq
M.Astanbəylinin fəlsəfi baxışlarında yeni siqlət qazanan
həyat və ölüm, dünya və bəşər, tale və əbədiyyət kimi
mövzulara can verməklə müəllifinə lokal, məhəlli ölçüləri
yarıb üfiqə çıxmaqda, şerlərinə intəhasızlıq, nəfəs genişliyi
gətirməkdə yardımçı olur. M.Astanbəylinin şerlərinin
aşıladığı ovqat nəticəsində hər rəngin adicə boya olmadığı
hikmətinə diqqət kəsilə bilirsən. Çağdaş poeziyamızda
dünyanı dərkin belə idealı – fərdi-daxili təkamül ideyası öz
müəllifini bu konsepsiyanın beşiyi başında duranlarla Əhməd Yəsəvi, Yunis Əmrə, Cəlaləddin Rumi ilə
birləşdirir:
İşıq nədi, zülmət nədi,
Əridi, axdı, getdi.
Nə Mən qaldım, nə Sən qaldın,
Hər şeyin sonu getdi.
Hər şeyin sonu nə gözəl,
Eləcə də əvvəli.
Əvvəli gör, sonu axtar,
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Yaşa, yaşa, ay dəli…
―Əvvəli gör, sonu axtar‖ – yəni bil, səndən
əvvəlkilərin aqibəti, sonu, sonucu nə olub, sənin də yolun
ordan keçəcək. Bu bir ―gələn bəzirgandı, gedən xocadı‖
aksiomasıdır. Buradakı dəli müraciəti də sözün həqiqi,
müstəqim mənasından başqa simvolik məzmun, məna kəsb
edir. Aşıq Ələsgər yazırdı ki, ―Həm aşiqəm,həm dərvişəm,
həm dəli/Canim gözəllərin yol qurbanıdır‖. Bu beytdə dədə
ozanımız kamil aşiqliyin, gözələ can nisar eləməyin sadə
formulunu yaradıb. Yəni sevdiyin gözəlin yolunda aşiqə,
dərvişə çevrilməklə bərabər həm də dəliyə dönməlisən.
Bəlkə də ilk öncə dəliyə, Məcnuna dönməlisən ki, bu səni
aşiqə, dərvişə çevirsin. Çünki gözəllikdən vəcdə gəlmədən,
ona yetmək təşnəliyi ilə alovlanmadan yarın aşiqinə,
dərvişinə çevrilmək mümkün deyil. M.Astanbəylinin
şerindəki dəlilik isə sevgilinin yox, həyatın, yaşamağın
dəlisinə dönməyi nəzərdə tutur və insanın ilahi mənşəyinə
bağlılığı, məhrəmliyi ilə bərabər onun yerlə, torpaqla
əlaqəsini də uğurlayır. Və elə bu məqam M.Astanbəyli
şerlərinin daha bir əlamətdar cəhətini üzə çıxardır. Bu
şerlərdə türk-təsəvvüf baxışı, ilahi, mistik düşuncə ilə
gerçəkliyin təbiiliyi, ruhsal abstraksiya ilə canlı yaşam
stixiyası arasında qanunauyğun bir bağlılıq, rabitə və sintez
var. Yəni şair İlahi, Tanrı ilə əlaqəli səmavi dəyərlərə
aludəliyini, aşinalığını sərgiləməklə bərabər, bu dünyanın
realiyasına da bir yaşam ehtirası təlqin edir. Bu baxımdan,
M.Astanbəylinin lirik ―mən‖i ayağını yerdən üzmədən
səmanı fəth edən, özünü Tanrı, dünya və təbiətlə vəhdətdə
dərk edən obrazdır:
İçərin göy, eşiyin yer.
Er, bu yolun sonuna er!
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Bir nəfəs al, bir nəfəs ver
Nanələrli, yarpızlarlı.
Çiyinsizlə daşınmağı,
Sifətsizlə oxşamağı,
Al ovcuna yaşamağı
Günəşlərli, gündüzlərli.
V.Bəhmənlinin 2011-ci ildə çap olunan ―Hamı‖
kitabında dünyaya, həyata, elə şairin özünə münasibətdə də
ironik ruh sərgilənir və bu ironiya həyat məktəbi keçib yol
üstündə dayanan dərviş sayaq müdrikanə bir təbəssümün
işartısından başqa bir şey deyil. Dünya konteksti fonunda
qabarmış hər cür çalarlar- lirik, dramatik, əxlaqi-didaktik,
seyrçi-fəlsəfi notlar bu kitabda uğurla təcəssümünü tapır.
İtki ağırsa da, heç batma yasa,
Axı nə faydası, Tanrını çağır?
Əgər haray çatan bir quyu varsa,
O quyu içindi, içinə bağır! [31,17]
Şeir şairin Allahla söhbətidir, onun göy üzünə
ünvanladığı duasıdı. ―Hamı‖ kitabında V.Bəhmənli
metafizik mahiyyətə enir, insan-Tanrı münasibətlərini
tamam özgə ritmdə, ahəngdə, özünəməxsus həssaslıq və
duyğusallıq qatında poetik mətnə gətirir. Buradakı şeirlər
türk təsəvvüf düşüncəsinin ruhi-psixoloji məqamlarını
sərgiləyən nümunələr kimi ürfan qatında təqdim olunur,
həyata, ölümə, Tanrı işləklərinə, qəzavü-qədərə müdrikanə
nəzər yetirmək ədası özünü görükdürür. Bu şeirlərdə
müəllif özünün insan, dünya haqqında bədii-fəlsəfi
qənaətlərini, mənəvi təkamül, ruhani və bəşəri dəyərlərlə
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bağlı ideyalarını yaradıcılığının gəlib çatdığı həqiqət
mərhələsinin nümunələri kimi təqdim edir.
Səndən sonrası sirdi, sirr,
Aşkardı səndən irəli.
Ürək lap axırda susur,
Göz ölür candan irəli” [31,21-22]
Milli şeirimiz simvolların dili ilə oxucusuna üz tutur,
modernizmin gəlişini bəlli edirdi. Şeirlərinin birində Ramiz
Rövşən yazırdı: ―Ömrümü qab kimi saldım əlimdən/çox
sınmayan şeylər sınası oldu‖. Bu, tale işləklərinin gətirib
çıxardığı məntiqi sonluqdur, keçilmiş ömür yoluna vurulan
yekundur. Mərhum şairimiz Adil Mirseyid poeziyasında də
keçilmiş ömür yoluna boylanışda çılik-çılik olmuş həyatın
qırıqları gözə dəyir, ―yaşanmış yaşanacaq bütün
sevdalarım/ balıq kimi sürüşüb çıxır əlimdən‖, – deyə
təəssüfün harayı oxunur. Amma bu, qulaq deşən haray
deyil, həzin pıçıltıdır, səssiz baxışdır, içinə tökülən göz
yaşıdır.
bu adam qara sevdalı sürrealist bir şair
bir az sufi bir az abdal bir az şaman və sair
bu adama düşmənəm mən bu adam da
mənə düşmən
90-cı illərdən başlayaraq şeirimizdə daha çox epik
başlanğıc
güclənməyə
başladı.
Şairlər
həyati
müşahidələrini, bəzən hədsiz dərinlərə işləyən şüur
oynaqlıqlarını təhkiyə elementlərinin gücü ilə verməyə
çalışdılar. Bu elə bəlkə, həmin səbəbdən hasilə gəlirdi,
şairlərin daha çox həyatın dərinlərinə, bütün qatlarına baş
vurma çabalarından. Yazılan şeirləri içdə yaşanılan
ideyaların bədii təcəssümünə çevirməyə çalışırdılar və
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təsadüfi deyil ki, bu cəhd əsərlərin poetik strukturunun
fərqli olması ilə nəticələnirdi. Zənnimizcə, müstəqillik
dövrü şeirində nəzm və nəsr hissələrinin növbələşməsi
məsələsi də məhz bu ayrıntı ilə bağlıdır. Çünki, bədii
mətndə ideya axtarışları kəskinləşdikcə, daha doğrusu
dərinləşdikcə əsər, daha çox öz forması ilə danışmağa
üstünlük verir. Əlbəttə, şeir izah edilməməlidir, daha çox
izah etməlidir. Öz təsir gücü ilə, şüuraltının işlədiyi və
işlətdiyi dərin(lik)lərə qədər bizə məlum dünyanı
darmadağın edib yeni dünyalara yol açmalıdır. İnsanın
Tanrı, dünya, ölüm, həyat, yaradılış, sevgi ilə bağlı
təsəvvürlərinin ərazilərini genişləndirməlidir. Bu, artıq
misralara sığışmaqdan çıxıb ―hadisə‖ (ni) bəlirtməyə gücü
çatan nümunələr qismində mümkündür. Baxmayaraq ki,
şeir söhbətlərdən deyil, misralardan hörülür, yaxud
hörülməlidir. A. Mirseyidin poeziyasında misraların
hörgüsü bir-birinə elə bağlanır ki, onları açmağa bəzən
şairin özündən başqa kimsənin əli, əzmi çatmır.
Bu mənada A.Mirseyid addım-addım gəldiyi
yaradıcılıq yolundakı görünən bütün sirləri aşmağa çalışır.
90-cı illər şeirində güclənən modernist düşüncəninən böyük
təmsilçilərindən olan A.Mirseyid həm öz qarışıq rənglərdən
ibarət dünyasını yazan şair, həm də bu dünyanın bütün
mübhəmliklərini ortaya qoyan yozumçudur, özünə məxsus
poeziyanın ən yaxşı təhlilçisidir. Şeirlərinə verdiyi bədiifəlsəfi yozumda şair üslubunun bütün fərqli ədalarını
görmək olur. Maraqlıdır ki, onun hətta başqa yaradıcı
şəxsiyyətdən bəhs etdiyi yazılarında belə əslində, öz
tablosunu çəkdiyini görmək çətin olmur. Məsələn,
sürrealizmin banilərindən biri olan Salvador Dali haqqında
bəhs edərkən yazır: "Sürrealist fantaziyalar gerçəkliyə
çevrilir. Salvador Dali sənəti XX əsrin metaforasıdır. Dali
üfüqə qədər görünən dünyanın deyil, üfüq arxasında qalan
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dünyanın rəsmini çəkirdi" (mənbə:). A.Mirseyidin öz
şeirlərində də üfüq arxasında qalan, görünməyən, öz rəngi,
çəkisi, dadı, qoxusu olan dünyanın rəsmi görünür. Özü də
bunun fərqində idi yəqin. Yoxsa yazmazdı ki, ―öz
rəsmlərimdən çıxmış bir adam kimi/yaşayıram ömrümü‖.
Şairin şeirləri yüksək poetik məziyyətləri, irfani dəyəri ilə
seçilir, bütün həyatı boyu fərdi dünyası ilə baş-başa qalan
sənətkarın öz qarşısında dayanıb verdiyi hesabatı ifadə edir.
Bu hesabat ―məndən aşağı kimsə yox, ondan da yuxarı‖
(Şəhriyar) nisbəti ilə Yaradana müraciətin yeni, təzə-tər
duyğularını yaradır. Bütün həyatı boyu ―ayna‖
simvolikasına sadiq qalan və dünyaya aynaya baxırmış
kimi baxan A.Mirseyidin keçmişinə, uşaqlıq xatirələrinə
dönüşü belə onun kimsəyə deyil, məhz Tanrıya paylaşmaq
istədiyi məqamlar kimi mənalanır. A.Mirseyidin
əsərlərində şair-Tanrı birgəliyinə üçüncü kimsənin
qarışmağına ehtiyac qalmır.
ilahi bir zamanlar mən də xoşbəxt olmuşam
bir zamanlar bu dünyada mənim də anam vardı
gülüm vardı sonam vardı
biləyini kəsdi xatirələr bəndənizi qan apardı [172,32]
Adil Mirseyidin demək olar ki, bütün şeirlərində
ehtiva olunan duyum və ifadə çalarları, müxtəlif məzmunli
anımlar lirik-fəlsəfi düşüncələrin qanadında bədii siqlət
qazanır. A.Mirseyid öz dünyasına sığınır, öz içindəki
dünyanı tərənnüm edir, ―insan gözüylə görünməyən/başqa
bir dünyayam mən‖ deyərək heç kəsə bənzəməyən
dünyanın sakinlərinə qucaq açmada davam edir.
burda başqa bir zaman içindəyəm
mənim vaxtım sizin vaxtla üzlaşmır
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bir zamanlar orda sizin dünyada
yaşadığıma peşman deyiləm
mən əhv etmişəm sizi
heç kimə düşman deyiləm
burda nə zalım nə zülm var
burda nə ayrılıq nə də ölüm var
burda yalnız gerçəkləri göstərir aynalar
öz rəsmlərimdən çıxmış bir adam kimi
yaşayıram ömrümü [172,33]
Bu şeirlər nostalji hisslər, melanxolik duyğular, təklik
ovqatının həzinliyi içrə yazılmış nümunələrdir. Müəllifinin
impressionist, bəzən sürrealist deyə səciyyələndirdiyi bu
şeirlər tünd rənglərin qarışığını, həyatın dibində olan ―qara
sevdalı‖ şair həyatını şeirə gətirir. Yuxu ilə reallıq, arzu ilə
ümid, təbiət və Tanrı münasibətlərinə bir başqa, bir az
ürfani, misik, bir az da dünyəvi yozum verən bu mətnlər
dərin şair ahının, şair kədərinin başlanğıc götürdüyü
məqamlara həssasdır. Onların semantik stixiyası sirli,
təhtəlşüur dünyadan xəbər verir. Həm şairin fərdi
dünyasına, yaşamına məxsus cizgilər, notlar, həm də
kosmik başlanğıc, dünya kontekstindən təhlilə gələn
məqamlar A.Mirseyid poeziyasında vahid bədii məkanı
təşkil edirlər. Bu universumda A.Mirseyid poeziyasının
fərqli çalarları bütün incəlikləri ilə təsvirə gəlir.
Fərqlilik
həmişə
maraq
doğurur,
həyatın
bozluğundan, adiliyindən qurtulub yeni dünya düzəninin
varlığına daha artıq inandırır insanı. Fərqli insanlar bir az
da tərkidünya olurlar, öz dünyaları, öz mənəvi məkanları
olur sanki. Bu məkanı özləri yaradırlar, buranın suyu və
suyunun dadı, havası və havasının mehi, ağacı və ağcının
ucalığı, çiçəyi və çiçəyinin ətri bir başqa olur. Daha çox
lirizm və emosionallıq, hissin, duyğunun psixoloği ladda
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gərginliyi, lirik xarakterin faciə, tənhalıqla sonuclanan
həyat tərzi kimi əlamətlər A.Mirseyidin şerlərində əsas
üslubi keyfiyyətlər kimi özünü göstərir. Şeirlərinin əsasında
şairin yaşadığı ömrün anıları, real həyat faktı durur: günəşi
batmış insan, harmoniyası pozulmuş şəhər, nizamı itmiş
təbiət obrazı. Şair maraqlı metafora polifoniyası yaradır,
fərqli, təzadlı görüntülərə orijinal, məcazi yük, məna
siqləti, simvolik çalar verə bilir.
bilməm nədir ruhumu bu havaya oynadan
sevdalı bir qadın baxır aynadan
pərişan bir qadın boynu bükülü
bəyaz güldanda beş ayrılıq gülü
beş durna uçur, beş qərib durna
nişan alıb öz könlümü vururam ana [173,13]
―Boynu bükülü pərişan qadın, ―beş ayrılıq gülü‖, ―beş
qərib durna‖ – hər biri ayrı-ayrılıqda və birlikdə şair
tənhalığının göstəricisi kimi səciyyələnirlər. Bəlkə ona görə
şair öz könlünü nişan alır, heç kimin və heç nəyin ovuda,
tənhalıqdan qurtara bilmədiyi könlünü hədəf seçir.
A.Mirseyidin şeirləri formanı özünə əsir edən məzmun
yenilikləri ilə zəngindir. Bu məzmun bəzən o qədər detallı,
psixoloji nüans səhihliyi ilə şeirlərə gətirilir ki, formal olan
bütün zahiriləri unudursan, eləcə mənaya varmağa, zövq
almağa çalışırsan. Bunun adı olsun ki, elə poetik yaşamdı...
A.Mirseyidin poeziyası büsbütün poetik yaşamdan doğan
sənətdir. Bütün qəribliyi, tənhalığı və ağrısı ilə birlikdə.
Modernist Ģeirlər. Həyata, cəmiyyət hadisələrinə,
insan münasibətlərinə yeni, fərqli münasibət izhar edən,
onları olduğu kimi, birbaşa təsvir etməklə deyil, öz içindən,
duyğular aləmindən keçirdikləri kimi ifadə etməyə çalışan
modernist şeirlərdə yarandığı ilk vaxtlarda Azərbaycan
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sevgisi, itirilmiş torpaq acısı, çağın irəli çəkdiyi gündəm
mövzuları əsas təsvir predmetləri kimi mənalanır. Bu
şeirlərdə nəinki forma, ritm dəyişir, eləcə də həyat
hadisələrinə yönələn baxışların, deyim tərzinin, yanaşma
üsulunun özü belə yeni görünürdü. Məsələn, şair Çingiz
Əlioğlu bir-iki misra ilə qaçqınlığın acı mənzərəsini cıza
bilir, misralar altından şair acısı, təəssüf hissi boy verirdi:
Çadır şəhərciyi...
Cındır cuna altında
Çınqı çıraq közərir
Cınqılı cocuq ovcunda
Bir cüt küncüt dənəsi
Cücə gözü cücərir... [21,12]
Yenilik ilk növbədə, ənənəni qəbul etmək, məhz onun
zəminində yetişərək, həm də ənənə buxovunu qıraraq
poeziyada yeni poetik konstruksiyalar qurmağa cəhddir.
Həyata, cəmiyyət hadisələrinə orijinal, yeni yanaşma tərzi
təqdim olunan belə şeirlər yeni dünyagörüşün, çağdaş bədii
düşüncənin və poetik üslubun ifadəçisi olmaqla bərabər
özündə mənsub olduğu zamanın hərəkət ritmini daşıya
bilirlər. 90-cı illərdə gənclərin təsvir predmetinə çevirdiyi
nəsnələr daha çox dekadans ruhundadır, özülünü R.Rövşən,
V.B.Önər, V.Səmədoğlu şeirlərindən alır. Amma bu
mətnlər tam fərqlidir; poetik yaşam, ifadə tərzi, gerçəkliyə
yanaşma tərzi və onu mənalandırma manerasıyla...
90-cı illərdən başlayaraq poeziyada epik şeirin
meydanı genişlənməyə başladı. Müasir şeirdə hakim olan
nəsrləşmə, nəsrdəki şeirləşmə - bu sahələrin arasında
çulğalaşma, yaxud differensiallaşma çağdaş dünya ədəbitarixi prosesinin prioritet xüsusiyyətlərindəndir. Digər bir
çalarsa düşüncənın, ağıl poeziyasının emisionallığı
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üstələməyə davam etməsidir. Çağdaş şeirə bu iki hissin
parametrlərini ayırd etmək və onlardan mütləq birinin
estetik imperativləri əsasında yanaşmaq olmur. Daha
doğrusu, ağıl və emossionallıq, lirika və intellektuallıq
arasındakı təzad, fərq aradan çıxmaqdadır. İllərdir ki, milli
şeirimizin canına hopmuş pafos, patetika daha sürətlə
düşünər, intellektual məcraya yönəlirdi. Xüsusilə,
poeziyaya yenicə qədəm qoyan gənclər fikir buxovunu
daha
çox
sərbəstdə,
düşündürücü
kontekstdə
mənalandırmağa çalışırdılar. Gənc şairlərin şeirlərinə
zamanla barışmaz mövqedə dayanan şair obrazı gəlirdi.
Hətta vətən, şəhər, torpaq anlayışları belə bu şairlər üçün
zamanı dərkin dərinlik ölçüsü kimi mənalana bilirdi. Bir
qism şairlərdə bu qəlb iztirabları şəklində, bir qismində isə
zamanın acı gerçəklərini qəlbindən daha artıq zehnindən
keçirərək ifadə eləməsiylə sərgilənirdi. Niyə belədir? Bəlkə
ona görə ki, gənclərin yaradıcılığında ömrün uşaqlıq fəsli
artıq yoxdur. Rojdestvenskinin məqalələrinin birində belə
bir fikirlə rastlaşırıq: ―Uşaqlıqdan savayı deyiləsi nə var
ki...‖ [16,206]. Birdən birə böyümə, vaxtından tez müdrik
olmağa çalışma sanki poeziyamıza bir ağırlıq gətirdi.
Abstrakt mühakimələr, fəlsəfi dramatizm və sərt
psixologizmlə süslənmiş şairlərimizdə bəlkə çatışmayan
nəsnə də elə bu məqamla bağlı idi: uşaqlığın nağıl kimi
şirin aldanışı əvəzinə ―daha nağıllara inanmayacaq qədər‖
böyüməyin anlamaq dərdi. Hətta ən son gəncliyi təmsil
edən yeni imzaların şeirləri belə dünyanın meditativ
çözümünə, seyrçi-fəlsəfi inikasına köklənirdi. Məsələn,
Aqşin Evrənin ―Həqiqətin iç üzü‖, ―Öyrəndikcə qocalıram‖
şeirlərinin adlarından artıq müəllifin ehtiva elədiyi fəlsəfi
mündəricə məlum olur.
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Həyatdan iki əlli yapışmışıq,
əziz dost,
Salam verməyə də boş əlimiz qalmayıb…
Nə gülər gözlərimiz var,
nə çatılmış qaşlarımız
Həqiqəti hayqırmağa da dilimiz
qalmayıb…
Zamanın dəyirman daşları
üyüdür cizgiləri…
Gənclərin modernizə axtarışları, eksperimentləri
davam edir. Onlar daha çox qərb cərəyanlarının təsirinə
düşərək həyat, zaman, fərdi əhval-ruhiyyələri ilə bağlı
məqamlara varırlar. Bu şeirlərdə kanonik şeir təsəvvürlərini
qıraraq fərqli duyğular vasitəsilə yeni zamanın
düşüncələrinə, durumuna varmaq meyli qabarıqlaşır. Bəzi
məqamlarda bu şeirlərlə poetik fikrimizdəki sözün sərt
həqiqətləri, fakt və detalın bədii emosiyası bir qədər də
güclənir, estetik fəallığını artırır, bəzən də bu cəhd
―beyindən də, ürəkdən də əli üzülmüş absurd
mətnlər‖(A.Məmmədov) şəklində meydana çıxır. Detallara
varaq.
Gənc şair Əli Əlioğlu həyatın sərt işləkləri altında
təzyiqə düçar olan insanları zamanın sosial-tarixi
konfliktləri qarşısına gətirir və onu öz keçmişinə layiq
şəkildə davranmağı təlqin edir: ―Atanızı şah, övladınızı
kölə olmağa qoymayın‖. Bu şeirdə Əli insanı bütün
psixoloji gücü ilə öz keçmişinə baxmağa sövq etdirə bilir.
Burada mənalandırılan hadisə, predmet yalnız tarix olaraq
qalmayıb, keçmiş səhvlərimizi təkrar etməmək, xalqın
gələcəyi üçün narahat olmaq kimi ciddi müasir məzmun
qazanır. Ə.Əlioğlunun şeirlərində ilk baxışda, sevgi də var
(məs., ―İzabellaya yazdığım şeir‖), lirik həyat lövhələri də,
Elnarə Akimova

“ÇağdaĢ poeziya və ədəbi təmayüllər‖

184

www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. 2018

cəmiyyət hadisələrinin seyrçi-fəlsəfi inikası da, bəşəri,
planetar düşüncə hüdudlarının var-gəl etdiyi müstəvilər də
(―Uşaq səsi‖, ―Yetimlər‖). Amma hər şeydən öncə bu
şeirlərdə şairin özünü təkliyi, tənhalığı:
Yağışlı günlər başladı,
Yenə küçələrin soyuq
Görüntüsünə hoparaq,
ağlayacağam
Tək-tənha... [240,45]
O şeirlərdə ki, gənc şairin fəlsəfi düşüncələri
hadisənin, predmetin mənalandırılmasından nəşət edir, o
zaman onlardakı poetik yaşam da real, canlı təsir bağışlayır.
Əks halda, müəllifin lirik qənaətləri mövzuya aşılanan
məzmun çaları ilə bağlı olmur, belə məqamda müəllifin
düşüncələri daha çox bəsit fəlsəfəbazlıq, mühakimələr və
sillogizmlər şəklində meydana çıxır.
Sökük divarlardı vətən,
Qazılmış yerdi torpaq...
Soyuqqanlı qadındır ana,
Küçələrə tökülmüş
ölü göyərçinlərdi yollar...
...Məzar torpaqdan başqa bir şey deyil,
Şəhid də məzardan başqa... [240,42-43]
Ümumilikdə, bu hər şairdə nə qədər alınır, milli
ölçilərin izi, təcrübəsi burda nə qədərdir, düşündürür.
Məsələn, deyək ki, yuxarıda nümunə gətirdiyimiz Əli
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Əlioğlunun impressionist şeirləri bu güc qarşısında durum
(davam) gətirə bilirsə, digər gənc eksperimentçi yazarı Mətləb Muxtarovun sürrealistik baxışları fiaskoya uğrayır:
Bizi həbs etdilər yağışlı oktyabr gecəsi
məni, Pablonu və azadlıq heykəlini
ayaqqabısı cırılmışdı gecənin,
su keçirirdi başımıza, islanmışdıq.
Azadlığın əlində yanırdı molotov kokteyli
yağış onu söndürməmişdi,
yağış onu söndürə bilməzdi,
çünki yağış bizim dostumuz idi. [240,56]
Yəni burda şairin nə demək istədiyi tam aydın olmur.
Müəyyən nəzərəçarpan detallara rast gəlsək də ümumən,
poetik mexanizm bütün gücüylə işləmir. Şeirin
yaranmasına təkan verən impuls, enerji yetərincə deyil,
çünki ilk əvvəl şeirin ruhunun dayaqlandığı milli
mündəricə zəifdir və bu təəssüf ki, çağdaş poetik təsərrüfatı
təşkil edən yüzlərlə şeir nümunələrinin səciyyəvi
xüsusiyyəti idi.
Müasir poeziyada modernizə cəhdlərini uğurla realizə
edən gənclərdən Qismətin şeirləri ―modernist forma
axtarışları ilə diqqəti çəkir - istər qrafik, istər struktur,
istərsə də obrazlar sistemi baxımından. Bu şeirlərlə
poeziyaya yeni nəfəs daxil olur, intellektual şair obrazı
yaranır, həm də ...təhqirsiz, hər çür vulqarizmlər, yardımçı
vasitələrə üz tutmadan. Bunu görmək üçün təkcə elə onun
bəzi şeirlərinin adına baxmaq yetərlidir – ―Eşqin gözləri
Vanqa‖, ―Panelopa və ümid‖...(Ə.Cahangir)
Bəzən dünyadakı
təkrar səhərlərdən,
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yorğun axşamlardan bezib,
bütün, bütün adamlardan bezib
dəli bir axtarılmaq həvəsilə
itmək istəyir adam [51,18]
―Getməyin qeyri-mümkünlüyü‖ şeirindəki bu
sərgərdanlıq, bir qədər əvvəl bəhs etdiyim için çöküşü,
dekadans ovqatı Qismətin də bəzi şeirlərində sərgilənir və
bu təbiidir. Digər yaşıdları kimi bu gənc də üzərinə çox
böyük yüklər götürür, ―dünyanı düşünmək yükü‖nün
yorğunluğu isə hərdən ona da özündən, içindən qaçış diqtə
eləyir. Amma gənc yazar bununla belə ―getməyin qeyrimümkünlüyü‖nü hiss edib (bizə tanış olan ―bu Ramizi kim
aparar, bu Ramiz olmayan yerə‖ misralarının sərgilədiyi
həmən rakursdur) ruhun nəhayətsizlik sevdasına tapınaraq
dünyaya, yaşamağa ehtiraslı bir ümid işığı axıdır.
―Bağışlanma‖ şeiri bu məzmundadır:
Özünə məhkum olduqca
özün cavab verdikcə öz suallarına
çəpərlərin böyüyər, hasarların ucalar
adamlar o tayda qalar,
sən eynəklərin arxasında...
hara gedirəm gedim
harda gizlənirəm gizlənim
elə hey arxamca düşür
yeni günün axşamı [51,17]
Çağdaş poeziyada modernist şeir axtarışları bu gün də
davam edir. Həm də daha artıq güclənən axınla. Bu da
yəqin dünyanın özünün davam edən xaotik proseslərindən
qaynaqlanır. Dünya işləkləri ardından sabaha ümidini itirən
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yeni nəsil yazarların içinə enişindən, öz daxili ilə
əlləşməkdən başqa çarəsi qalmır.

3.3.“Yeni dünya” həqiqətləri - postmodernizm
Postmodernizm modernizmdən sonrakı mərhələdir,
XX əsrin əvvəllərində yaranmış, özündə bir çox modern
dünyabaxışı ehtiva etmişdir. Postmodernizm əlbəttə ki,
modernizm deyil, əgər onun eynilə oxşarı olsaydı,
modernizm sözünün əvvəlinə post kəlməsini əlavə etməyə
ehtiyac olmazdı. Eyni zamanda, onunla tam ziddiyyət də
təşkil edən cərəyan deyil, bu halda yenə də təmamilə başqa
anlamda ortaya çıxar, modernizm sözünü adında daşımağa
hacət qalmazdı. Postmodernizm bir çox cərəyanların,
dünyabaxışların
müəyyən
keyfiyyətlərini
özündə
birləşdirir, amma müəyyən ayrıntılarla onunla əks qütbdə
dayanır. Məsələn, modernizm ənənədən birbaşa imtina
edən, ədəbi-mənəvi dəyərlərə arxa çevirən bir cərəyandırsa,
postmodernizm bu dəyərlərdən imtina etmir. Amma bunu
tam olaraq konservativ mövqe kimi anlamaq da düzgün
deyil, daha çox yeni cərəyanın ―bicliyi‖, ―çoxbilmişliyi‖
kimi qavramaq daha düzgündür. Modernizm ənənədən
birbaşa imtina edən, ədəbi-mənəvi dəyərlərə arxa çevirən
bir cərəyandırsa, postmodernizm bu dəyərlərdən imtina
etmir. Postmodernizm ənənədən imtina yolu tutmur,
keçmişdən irsdən, keçmiş dəyərlərdən daha çox ironik
kontekstdə yanaşma ilə bəhrələnir. Klassik ədəbi-mədəni
sərvət dekonstruksiyaya məruz qalaraq mətnlərə gətirilir və
yalnız bu halda onunla bağ yaratmağa cəhd olunur.
O
cümlədən,
postmodernist
düşüncənin
təfərrüatlarına varmağa çalışaraq onun irfanla ortaq
müstəviyə gətirilib müqayisəyə çəkən mövqelərlə də
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razılaşmaq olmur [126]. Ümumiyyətlə, qərb təfəkkürünün,
Avropa mənəvi reallığının bəhrəsi olan postmodernizmi
irfanla müqayisəyə çəkmək qüsurlu deyil ki?... Bəs
postmodernizmin irfanla müxalif düşüncəni bölüşdüyü
məqamlar hansıdır? Yalnız bu ki, postmodernizm xaosa,
dağıdıcılığa, irfan isə ruha, harmoniyaya əsaslanır?
Hərçənd, bir qədər dərinlərə varsaq, görərik ki, irfan kimi
postmodernizm də elə ruhi yaradıcılıqdan qaynaqlanır.
Müəllifi ―öldürsə‖ belə [25] hər halda mətn yaradıcısı
müəllifdir və deməli, istənilən halda müəllifin ruhsalmənəvi enerjisindən hasilə gəlir. Amma təbii, ruh var, ruh
var da. Hər ruhun meydana qoyduğu ideya harmoniyaya
xidmət eləmir. Qəzali ilə Nitsşhenin ruhunun ortaq
məqamları harda kəsişə bilərsə, biz irfan mətnlərinin də
postmodernizmlə müştərək çalarlarını o nöqtədə izləyə
bilərik [daha ətraflı bax:276;277]. Deməli, əsas olan yalnız
ruh deyil, həm də onları formalaşdıran zaman, mühit və
mənəvi başlanğıcdır. Böyük mənada dünya proseslərinin
insanda yaratdığı mənəvi durumdur. Postmodernist
Umberto Eko dünyaca məşhur ―Qızılgülün adı‖ romanında
yazır ki, ―postmodernizm təsbit olunmuş xronoloji hadisə
deyil, hansısa bir mənəvi durumdur‖ və ―hər bir dövrün öz
xüsusi postmodernizmi var‖ [324,87]. Buradakı ―mənəvi
durum‖ ifadəsi cərəyanın özəlliyini görükdürmək
baxımından önəmlidir. Posrmodernistlər üçün dünya da,
kainat da səthi anlayışlar idi. Onlar sanki dünya
işləklərindən bezmiş, usanmış, yorğun qəhrəmanlar idilər
və bütün bəşəriyyət onlar üçün haqqında düşünülməyə
dəyməyən puç və əfsanə idi. U.Ekonun ―mənəvi durum‖
təsnifinin mayası buradan qaynaqlanır. ―Postmodernizmə
görə, dünyanın səthi, eyni zamanda sintetik inikasını insan
şüurunun mahiyyəti təşkil edir. Ona görə də bu təlim iddia
edir ki, ―dünyanı başa düşmək yox, qəbul etmək lazımdır‖
Elnarə Akimova

“ÇağdaĢ poeziya və ədəbi təmayüllər‖

189

www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. 2018

[84]. ―Mənəvi durum‖ (U.Eko) olan postmodernizm üçün
hibridləşmə, yaşanılan keçmişin çağdaşlıq içində
aktuallanması, çağdaş mətnlərə yeridilməsi, onlarda əriməsi
kimi keyfiyyətlər səciyyəvidir. K.Yaspers qeyd edirdi ki,
―keçmişə müraciət bizi insan varlığının sirlərinə
yaxınlaşdırır‖ [327,51]. Postmodernizm isə keçmişi daha
çox ―təcrübələr məxəzi‖ kimi dəyərləndirib onu çağdaş
mətnlərə yeritməyi düşünürdü. Bu istək postmodernistlərin
daha çox mifə qayıdışı, onu bu günün müstəvisinə
proyeksiyalamaq cəhdində realizəsini tapırdı. Amma qeyd
etdiyimiz kimi, dekonstruksiya yolu ilə, ona qədər olan
dəyərləri astar üzünə çevirmək, təftiş etməklə yeni
dünyabaxış istiqaməti formalaşdırmağa çalışırdı. Bu
―çevrilmə‖ prosesi həm də dilə münasibətdə, dil
qanunlarının öyrəşdiyimiz anlamda ―səlasəti‖ məsələsində
də dəyişikliklər yaradırdı və dünyaya baxışda səthilik,
özünəməxsus obraz və anlayışlar sisteminin varlığı,
postmodernist dekonstruksiya, xüsusilə miflə bağlı yeni
işlənmələr sırası dillə bağlı da müəyyən dəyişikliklər
etməyi zəruri edirdi. Əslində, ən son düşüncə modeli olan
postmodernizm özündə ona qədər olan bilgiləri, elmi və
mifoloji konteksti ehtiva edirdi, daha doğrusu bunları
içindən keçirib, yaxud içindən keçib metapozisiya
yaradırdı. Özünə qədər mövcud olmuş elmi arsenal, o
cümlədən
mistik-ezoterik
təlimlərlə
tanış
olan
postmodernizm ilk növbədə, onların təftişi, növbənöv
modifikasiyalara uğratması ilə başlayırdı. Bu isə artıq
modernizmdən fərqli olaraq inkar deyildi. Əksinə, burada
elmi biliklərlə mifoloji, mistik-ezoterik düşüncə qatının
hibridləşməsi baş verirdi. Mifoloji aspekt elmi statusda
mətnə gətirilirdi. Bu artıq ədəbiyyatda üçün yeni bir idrak
vasitəsi demək idi, həm də istənilmədən, qeyri-planlı
şəkildə meydana çıxan düşüncə sistemi. Çünki
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tədqiqatçıların fikrinə görə postmodernizm düşüncədə
ətalət, idrakda tıxac, müxtəlif elmlərin dünyanı xilas edə
bilməsi yönündə cəhdlərinin fiaskoya uğraması nəticəsində
hasilə gəlmişdi. Umberto Ekonun ―postmodernizm bir
mənəvi durumdur‖ fikrindəki həqiqəti təqib qılaraq bunun
ilkin yaranma səbəbini dünyada başlanan Xaosla
əlaqələndirmək daha uyar görünür. Bu məqam elə
cərəyanın başlıca xüsusiyyətini meydana çıxarmağın
açarıdır.
Postmodernizm
ilk
növbədə,
böhran
mədəniyyətinin meydana çıxardığı cərəyandır. Düşüncədə,
inamda, əxlaqda, təbiətdə və nəhayət, ruhda yaranmış
böhranın nəticəsi. Böhran mədəniyyətinin yetişdirdiyi
sənətkarla Allaha doğru həqiqət pillələrinə doğru yol alan
irfan
sənətkarının
mənəvi
baxımdan
bənzərliyi
ağlasığmazdır. Bu baxımdan, Azər Turanın yazdığı fikir ki,
―qloballaşan dünya təsəvvüflə postmodernizmi üz-üzə
gətirə bildisə də, onları iç-içə gətirə bilmədi‖ [126], dürüstdür və gerçəyi ehtiva edir.
Afaq
Əsədovanın
―Xaos
və
harmoniya.
Postmodernizm və təsəvvüf‖ məqaləsində oxuyuruq:
―Bütün bütlər yerlə bir olmuş, inam ruhun məsumiyyəti
kimi, təbiətin ekolojisi kimi kirlənmiş, dinlər siyasiləşmiş,
iqtisadiləşmiş, humanizm çökmüş, elm ... dirənib qalmış,
fəlsəfə Allahı öldürmüş ... axı dünyanın postmodernist
durumu hər şeydən əvvəl ağrıdıcı bir itkinin, hətta kainatın
mənəvi tənəzzülünün nəticəsidir. XX əsrin böyük
fəlakətlərinin doğurduğu Qiyamət əhvali-ruhiyyəsi
bəşəriyyətin üzərinə qara bulud kimi çökmüşdür. Bu
mənəvi tənəzzül, ruh düşkünlüyünü ―hətta Qiyamətdən
xəbər verən peyğəmbərlərin yuxusuna belə girə bilməyən
barışmaz bir böhran‖ yaratmışdır və bu böhran
mədəniyyətinin ana xətti hazırkı postmodernizmdir‖ [84].
Niyə bizim milli ədəbiyyatımızda bu cərəyanın
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funksionallığı daha çox 90-cı illərin əvvələrinə sirayət
elədi? Yalnız ona görəmi ki, sovet imperiyası qapını hər cür
cərəyanın üzünə qapamışdı?! Bəlkə həm də ona görə ki,
milli ruhun bunu anlayıb qavraması, mənəvi durum olaraq
yaşaması gərəkirdi. Bəli, məhz milli müstəqillik illəri özü
ilə poeziyaya postmodern dalğanı da gətirmiş, gəlişdirmiş
oldu. Amma anlayışın səhti qavramı, onun daha çox xaos
tipizasiyası ilə - keçmiş ədəbi-mənəvi dəyərlərdən imtina,
bədii irsə ironik yanaşma, ifrat aqressivlik, bütləri dağıtmaq
amacından zəminlənən klassik və sovet dövrü yazarlarının
ədəbi irsini bir qələmlə silib atmaq istəyi və s., və i. –
anlayışı anarxiya səviyyədə qavramaq probleminin
nətisələri idi. Əlbəttə, olsun ki, postmodernizm elə
axarxiyadır ki, var. Şüurda, yanaşmada, mətndə anarxiya.
Amma bu mətndə realizə olunacaq bir xaos olmalı idi.
Keçmişin dekonstruksiyası da, mövcud mətnə yeni yozum
vermək cəhdi də yalnız ona alternativ təklif edən mətn
sayəsində mümkün ola bilərdi. 90-cı illər poeziyasında isə
postmodernizm mətnlərdə gerçəkləşdirilməkdən daha çox
manifestasiyalarda, isterika ilə yüklənmiş yanaşmalarda
əksini tapırdı. Bu cəhd əsasən gənc ədəbi nəslin yazılarında
daha çox özünü büruzə verirdi ki, bir çox digər məsələlər
kimi bunun da öz səbəbi vardı.
Gənclərin yetişdikləri dövr 1990-cı illərdir ki, bu
dövrə xas olan bütün fəci reallıqlar onların baxışlarına
xüsusi təsir göstərib: müharibə, yurd itkisi, şəhidlik ağrısı,
müxtəlif qətllər, zorakılıqlar, soyqırım dəhşətləri, ictimaisiyasi xaos, mənəvi-əxlaqi deqradasiya və bütün bunları
tarixi taleyində daşımağa müncər olmur insan həyatı. Buna
görə də gənclik dövrü məmləkətin sərt sınaqlar və fəci
yaşantılar dövrünə düşənlərin istər geriyə, istərsə də
gələcəyə yonələn baxışında ancaq və ancaq yaddaşlarına
hopmuş, lokal əlacsızlıq məngənəsində çabalayan insanın
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portretini sərgiləmək missiyası var. Tənqidçi L.Anninski
rus nəsrində mövcud olan eyni məqamı xarakterizə edərək
yazır: ―Onlar (yəni gənclər-E.A) həyata elə bu cür də daxil
oldular - gözlərini geniş açaraq və küləkdən boğula-boğula.
Onlar gənclik maksimalizmi ilə biz bu həyata bir gənc
kimi, şövqlə və cəsarətlə qədəm qoyuruq, yarımhəqiqətləri
və yalanı deyil, yalnız həqiqəti üstün tuturuq - deyə bəyan
edirdilər‖ [16,403].
Bizim milli ədəbiyyatda isə bu amil həm də dünya
təcrübəinin bir parçası olaraq səciyyələndirilir. Diqqət
edək: ―1990-cı illərdən başlayaraq ədəbiyyatın tipoloji
müəyyənliyi dünyada gedən qlobalizə və postmodern
epoxası proseslərinə birbaşa və ya dolayısı ilə bağlı olub,
milli-lokal planda bunun çeşidini təqdim edir. Post-sovet
məkanında baş verən ictimai-siyasi, tarixi-mədəni
kataklizmlərin, o cümlədən post-kolonial tendensiyaların
bu ədəbiyyatın səciyyəsinə bilavasitə təsiri vardır‖ [71,18].
Yeni dövrün poeziya nümunələri içərisindən Zaman
anlayışı xüsusi məqam kimi keçir. Yaşlı nəsildə bu,
keçmişə nostalji, ədəbi dəyərlərə və irsə qarşı
mühafizəkarlıq formasında təzahür edirsə, gənc nəsildə
keçmiş zaman və onun gətirdiyi hər şeyə qarşı aqressivlik,
dağıdıcılıq, nihilizm formasında üzə çıxır. İlkin səbəb
budur: zaman çox kəskin dəyişmişdir. Gənclərin
yetişdikləri dövr 1990-çı illərdir ki, bu dövrə xas olan bütün
fəci reallıqlar gənclərin poetik baxışlarına xüsusi təsir
göstərib. Ona görə bu poeziya sərt və aqressivdir,
romantikaya yox, reallıqlara açıqdır, yalanı deyil, ən açı
həqiqəti dəstəkləyir. Rasim Qaraca, Murad Köhnəqala,
Zahir Əzəmət, Aqşin, Şərif Ağayar, Nərmin Kamal, Sevinc
Pərvanə, Günel Mövlud və başqa şairlərin şeirlərində bu
cərəyanın təsiri ilə milli poeziyamızın forma və məzmun
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qati başqa şəkil almağa başladı, eksperiment səciyyədə də
olsa postmodernizmin ilkin təzahürləri yarandı.
Yeni zamanın ədəbiyyata bəxş etdiyi yenilik sözün
hər iki mənasında, ilk növbədə, dəyərlərə münasibətdə
təzahür etdi. Müsbət mənada zaman imkan yaratmışdı ki,
poeziyamızda
milli-mənəvi
dəyərlərimiz
yenidən
qiymətləndirilsin, yazılışına qadağa qoyulmuş tarixi
gerçəkliklər poeziyanın dili ilə yeni vüsətini tapsın. Bir çox
mətnlər elə bu missiyanın daşıyıcısı olmaq prioritetini
nümayiş etdirirdilər. Bu kontekstdə digər – nihilist mövqe
tutan, dəyərlərə münasibətdə aqressivlik göstərən şairlər
dövrün irəli çəkdiyi postmodern ruhuna köklənərək şeirin
yalnız üslubu, forma və strukturunu deyil, bütünlükdə ritmi,
ahəngi, məzmunu, gerçəklik və onun mənalandırılması,
reallığa yanaşma tərzini modifikasiyaya məruz qoyurdular.
Konstruktiv şeir, dekonstruktiv şeir, vizual şeirlər, şeirin
qafiyə ilə deyil, epik formada yazılması, hər şeyə kinayəli,
ironiyalı münasibət bəsləmək postmodern şeirin ən
səciyyəvi görüntüləridir. Z.Əzəmətin ―Divar yazıları‖,
Aqşinin ―Unutmaq sözünün şəkli‖, G.Mövludun ―5 XL‖,
R.Qaracanın ―R hərfi olmayan aylar‖, S.Pərvanənin ―Uçuş
məsafəsi‖, Y.Əsənin ―Unudulmağa doğru‖ kitabları gənc
yazarların çağdaş dünyagörüşlərini sərgiləmək baxımından
zəngin material verir. Müxtəlif mövzulara münasibətdə
postmodernist fiqurun öz mövqeyi vardı və bu mövqe onu
digərlərindən kəskin şəkildə fərqləndirirdi. Nə idi bu fərq?
Müxtəlif mövzulara münasibətdə ənənəvi və postmodernist
yanaşmanı, deyim tərzini sərgiləməklə həmin fərqi izah
etməyə çalışacağıq.
Qarabağ
mövzusu.
Çağdaş
ədəbiyyatın
axtarışlarının
mərkəzində
müharibə
mövzusunun
dayanması, erməni-müsəlman kontekstinin müasir baxış
parametrləri ilə dəyərləndirilməsi bu mövzuda ədəbiyyatın
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yeni bir söz deməyə cəhdi kimi mənalanmalıdır. Əvvəla,
kifayət qədər zaman fasiləsi ötmüş, müharibənin odlualovlu illəri çoxdan geridə qalmışdır. İndi hadisələrə
yönələn analitik baxışın dramatizmi artmalı, onun daha çox
fəlsəfəsinə yenmək məramı güclənməlidir.
Müasir nəsrimizdə müharibə gerçəklərinə enmək,
erməni məsələsi ilə bağlı yeni söz demək təmayülü
güclənib. Bu məsələ ilə bağlı yazılmış həcmli əsərlərdə
müxtəlif yanaşmalar mövcuddur. Ki, hansınısa oxuyub
müharibə səhnələrinin yaşatdığı gərgin məqamları, savaş
lövhələrinı görə bilirik, yaxud eləcə, kənarda dayanıb
müharibə insanının içində boy vermiş ağrıları, acıları bir də
zaman qarşısına çıxarıb məzmun, mündəricəsini arayırıq.
Belə ki, 90-cı illərə məxsus elə bir məqam - cəmiyyət,
mənəviyyat, məişət, psixoloji durum mənasında – yoxdur
ki, bu romanlarda təsvirini tapmasın. Həm bütöv cəmiyyətxalq səviyyəsində, həm də müharibə gerçəkliyinin, erməni
probleminin lokal təzahürlərinə enərək...
Məsələyə mönasibətdə çağdaş poeziyanın mövqeyi,
funksionallığı, münasibəti necədir? Bəllidir ki, poeziya
daim bu mövzunu göz önündə saxlamış, mövzunun
aktuallığına istinad edib onu kifayət qədər ucuzlaşdıranlarla
bahəm milli-tarixi və fəlsəfi qatlara qədər dərkinə
canatımlar da özünü göstərmişdir.
Klassik poeziyada erməniyə müraciətlə XIV əsr şairi
Nəsiminin ―ey könlü zindan erməni‖ rədifli qəzəlində
rastlaşırıq. Böyük hürufi şairinin müdrik uzaqgörənliklə
yazdığı bu kiçik parça bizə çox şey anladır. Zamanla
mövzuya həssas olan yaradıcı şəxsiyyətlər milli şüuru oyaq
və ayıq saxlamağa yetərincə material versələr də
(―M.M.Nəvvabın ―1905-1906-cı illərdə erməni-müsəlman
davası‖ adlı əsəri, M.S.Ordubadinin ―Qanlı sənələr‖
romanı), xüsusən sovet dövründə xalqlar dostluğu şüarı
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altında
tarixi
kimliyimiz,
milli
müəyyənliyimiz
repressiyalara məruz qalmış, erməni məkri öz
funksionallığını davam etdirmişdir ki, bütün bunların fəci
nəticələrini 80-ci illərin sonlarının məlum dramatik olayları
əks etdirir. Həmin illərdə erməni jurnalisti Zori Balayanın
―Ocaq‖ kitabındakı müəllif uydurmalarına ilkin reaksiya
verən poeziya olmuş, şair Eldar Baxış siyasi pamflet
üslubunda yazdığı ―Ocaq‖ kitabının müəllifi Zori Balayana
məktub‖ şeiri ilə öz vətəndaş mövqeyini sərgiləmişdir: ―O
nədir yazmısan, Zori Balayan,/Kür-Araz deyirsənkəkələyirsən./Xırda budaqların üstə oturub,/Böyük
budaqları silkələyirsən‖. Şeir yazıldığı 1987-ci ildə deyil,
bir qədər sonra çap olunsa da poetik sözün operativ
reaksiyası baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. O
vaxtdan
çağımızadək
poeziyamızda
bu
mövqe
funksionallığını davam etdirməkdədir. Qarabağ dərdi elə
bir mövzudur ki, istər-istəməz düşmən obrazını bədii sözün
təəssümünə çevirməyi, erməni məsələsini qabartmağı
labüdləşdirir. Bu məqamda təbii ki, təkrar çalarlara yol
verməmək, yeni söz demək, problemə fərqli rakurslardan
yanaşma cəhdləri nəzərə alınmalıdır. Erməni konteksti
poetik fikrimizdə daim narahat düşüncənin mərkəzində
olub. B.Vahabzadə, Z.Yaqub, Qabil, F. Mehdi, F. Sadıq,
H.Kürdoğlu,
F.Qoca,
N.Həsənzadə,
F.Məmmədli,
Ə.Quluzadə, C.Yusifzadə və başqa şairlərin yaradıcılığında
Qarabağ problemi davamlı şəkildə aktuallanmışdır. Çağdaş
poeziyada Qarabağ dərdinə, müharibə acılarına münasibət
iki kontekstdə özünü göstərir. Gənc nəsildə bu mövzuya
münasibətdə bir ruh düşkünlüyü, pessimist əhval-ruhiyyə
(halbuki, adi məntiqə görə, əksinə olmalıdı) hakimdir. Orta
və yaşlı nəsildə mübarizə əzmi, coşğu sanki daha
mühafizəkardı, problemin həlli prosesində yaranmış
gərginlikdə inamlarının sarsılmasına mümkün qədər
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müqavimət göstərirlər. Şeirləri daha çox minor motivlər
üstə köklənsə də ümumən, alt qatda bir üsyan, çağırış,
üsyan ruhu hakimdir. Qarabağ prosesləri fonunda dünya
işləklərinə, siyasət oyunlarına, ictimai, mənəvi tənəzzül
məqamlarına həssas, şikayətçi və barışmaz olan şairlər
erməniyə münasibətdə eyni dərəcədə aqressivdirlər.
Mərkəzdə ortaqsan “Tərəkəmə”mə,
“Vağzalı”m üstündə gəlinim köçür.
Haçansa minmisən mənim gəmimə,
Qəbrimdə yatmısan, ölənin üçün. [166,12]
Bu gün dünyada baş verən qarışıq proseslər,
çalxanmalar, hədsiz informasiya bolluğunda yüklənən
düşüncənin poetik dünyadüyumu bəlkə daha artıq zamana
müvafiq çeviklik, hadisələrə yönəlik münasibət fəallığı
tələb edir. Buna baxmayaraq, mövzuya münasibətdə tarixi
təcrübə öz sözünü deyir, zamanla daim aktuallanan erməni
məkrinin qədim kodlarını, şifrələrini nişan verir. Tarixin
milli irsdə kodlaşan dəyərlərini yaddaşa ötürmək
missiyasına xidməti təqib qılaraq, daha çox tarixi
unutqanlığımıza ayna tutub yaddaşı silkələməyə çalışır.
İrəvandan bir yel əsdi,
Bu yel-tufan yeliydi.
Erməni qəsbə tələsdi,
Qəsbi Qarabağ eliydi.
İştaha belə oldu, gərək
...başqa torpaqlara
Əl uzatsın,
Dənizlərdən dənizlərə
Böyük Hayastan yaratsın.
(M.Dilbazi)
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Bu kimi nümunələrdə erməni eksponizmi fiksə
olunmuş, həmçinin tarixi müəyyənliyimiz, kimliyimiz
natural əyaniliklə təsvirini tapmışdır. Şairləri fərdi sosial və
milli şüurun oyanışı problemi daha çox düşündürür və bu
məqsədlə türk tarixinin, taleyinin gizli və açıq qatlarına
nüfuz edirlər.
Müharibənin baş verdiyi ilk vaxtlarda gənc
poeziyanın prosesə ehtiraslı müdaxiləsi, baş verənlərə
reaksiyası o qədər də nəzərə çarpmırdı. Həmin illərdə
tənqidçi Əsəd Cahangir yazırdı ki, "… gənclərin
yaradıcılığını XX əsrin son on ilinin Azərbaycan gerçəkliyi
ilə bağlayan konkret heç nə yoxdur. Sanki bu gənclər rus
tanklarının altında qalan, torpaqları itirilən, milyondan artıq
nümayəndəsi didərgin düşən, çadırlarda məskunlaşan,
Qarabağ cəbhəsində şəhidlər verən … bir xalqın
nümayəndələri deyillər" [41]. Müəllif bunun səbəbləri
üzərində düşünərkən belə bir qənaətə gəlirdi: "90-cı illər
ədəbiyyatında vətənpərvərlik mövzularından, ümumən
ictimai-siyasi tematikadan imtina sovet dövründə təbliğ
olunan bayağı vətənpərvərlik ideyalarının vurduğu əxlaqimənəvi zərbənin şüuraltı kompensasiyasının ifadəsi idi. Bu
məsələyə münasibətdə yanlışlıq onda idi ki, sovet
vətənpərvərliyi ilə ümumən vətənpərvərlik anlayışları birbirinə qarışdırılır, yazıçı ümumən hər cür ictimai-siyasi
tematikadan üz çevirərək özündən yazırdı. …
Özündənyazmaq "həqiqi ədəbiyyatın", "istedadın və yazıçı
cəmiyyətinin" göstəricisi hesab olunurdu" [41].
Əslində, "özündən yazmaq" sənətin əsas və əbədi
göstəricilərindən biridir. Hər bir yazar işıqlandırmağa
çalışdığı məsələlərə, bəhs etdiyi problemlərə ilk əvvəl öz
fərdi "mən"indən baxır, öz şəxsi görüm bucağından nəzər
yetirir. Lakin aydın məsələdir ki, bu zaman əgər yazıçı sırf
Elnarə Akimova

“ÇağdaĢ poeziya və ədəbi təmayüllər‖

198

www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. 2018

"mən"inə qapılıb qalır, hadisələrə lokal çərçivədə, dar
planda yanaşır, fikirləri ümumbəşəri vüsət kəsb etmirsə,
yazdığı əsəri gələcək perspektivdən xali etməklə bərabər
ona həvalə olunan ümumxalq miqyaslı məsələləri təcəssüm
etdirmək kimi sənətkar məsuliyyətini də itirmiş olur.
Amma bir məqama həssas olmamız gərəkdir. 90-cı illər
şeirində şair daha çox ―mən‖indən çıxış edir ona görə ki,
hər şeyin deqradasiyaya uğradığı xaotik çevrədə şairə fərdi
duyğuları ilə əlləşməkdən başqa yol qalmır. Digər tərəfdən,
individuallıq dünya düşüncə məkanına hakim olmuş
modernist yanaşmanın ilkin əlamətlərindən biri kimi
təzahür edir. Bu barədə bir qədər sonra.
Müharibə insanının içindəki ağrını, daşıdığı həyat
yükünü ifadə eləmək baxımından bu gün poeziyanın
mövqeyi daha sərt və psixoloji nüans səhihliyi ilə təhlilə
gəlir. Bu ağrı simvolikası ədəbiyyatımızın orta və yaşlı
şairləri ilə bahəm Şərif Ağayar, R.Qaraca, Z.Əzəmət,
M.Köhnəqala kimi nisbətən cavan şairlərin mətnlərində
bədii təcəssümünü tapır. Bu mətnlər müharibənin odunualovunu, yandırıb kül etdiyi arzuların insan içində
doğurduğu fəsadlarını, atdığı şırımlarını göstərir, öz
emosional ahəngi və bədii təcəssümü ilə müharibə
insanının hisslərinin yanğısına və müəllifın iç ağrılarının
təfsilatına söykənirlər. Məsələn, Şərif Ağayarın ―Namaz‖
şeiri müharibə mövzusunu ağrı, iztirab və savaş ovqatı ilə
poeziyaya gətirən, onun illər boyu minor motivlər üstə
köklənən ritmini özgə hava-havacata kökləyən ilk
nümunələrdən sayılır. Şeir elə ilk sətirlərdən oxucunu
narahatlıqda saxlayan həyəcanlı təsvir və təhkiyə ilə nəql
olunur. Mətnin içərilərinə doğru irəlilədikcə gərginliyin
inkişaf dinamizmi daha da artır. Şair ―mən‖i qisas
yanğısına köklənir, Vətəni Tanrı məqamında vəsf qılaraq
onun xilasını kamil olan imanımızda - onu sevmək,
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uğrunda can nisar etdə bilmək əzmkarlığımızda görür.
Vətən şair üçün yurdu yağmalanmış Azərbaycan torpağıdır,
Qarabağdır. Şair yaşadığı faciələrin portretini, ağrılı
görüntülərini sərgiləyir:
Ġkinci rükət
(Qunut)
Ovcumun içinə baxıb gözlərimi yumuram;
kəndimiz... evimiz... həyətimiz... babamın qəbri...
evində diri-diri yandırılan Səfər əmi... qaçıb kəndin
meşələrində gizlənən dəli Cəlal... əsirlikdə inləyən
Səltənət... özünü qayadan atan Qəmzə arvad...
Yazıq yurdum... Yetim məmləkətim....
Allah bağışlasın bizi
Allah keçsin günahımızdan
Allah böyükdür bağışlayandır
Vətən bölünməzdir . [4,13]
―Namaz‖ daha çox məğlubiyyətlə barışmaq
məqamına, sosial problematik kəskinliyə yönəlmiş mətn
kimi yadda qalır. Amma şeir havasında yox, daha çox açıq
prozaik notlar, işarələrdə. Müəllifin ―Köç‖, ―Doxsan ikinin
mayı‖, ―Qardaş‖ şeirlərində də ağrı, nisgil simvolikası
qabarıq, ürəkyaxıcıdı, sadəcə bu şeirlərdə daha çox nəqli
təsvirə üstünlük verildiyindən poetik mexanizm bütün
gücüylə işləmir.
Müasir ədəbiyyatda Qarabaq mövzusu əsəsən ağrı,
faciə kimi anılır. Lakin postmodern ruhunda yazılmış
şeirlərdə Qarabağ mövzusuna münasibət dəyişir, yaşlı
nəslin kökləndiyi mübarizə, üsyan xarakterli şeirlərdən
fərqli olaraq mövzuya münasibətdə pessimist əhvalruhiyyə, ironik yanaşma sərgilənir. Bu şeirlər minor
motivlərlə ifadə edilməkdən daha çox prosesə loyal baxış
və inamsız əda ilə seçilirlər. Məsələn, Şərif Ağayarın
aşağıdakı şeirinə diqqət edək:
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Gəlin erməniyə verək torpaqları
müzakirəsiz filansız
cıdır düzündə məzə partlatsın
baldırıaçıq haxçılər
əsir düşmüş gəlinlərimizlə
rahatca əylənsin qoyungöz dığalar
babalarımızın qəbrini şumlayıb
yerində andronik bağı salsınlar [4,38]
yaxud Murad Köhnəqalanın ―Sözünü gülnən kəsirəm‖
şeirinə baxaq:
Sözünü unutma, dərdini unut!
Qarabağsız hər vaxt dilənəcəksən
çünki sənə har zaman
şərəfsiz şey kimi baxacaq dünya [21,45]
Bu şeirlərə postmodernist ironiya hakimdir.
Müharibədə itirdiklərimizin acısı, barışa bilmədiyimiz
torpaq talanı, alışa bilmədiyimiz qaçqınlıq, köçkünlük
faciəsi psixoloji gərginlik və mənəvi deqradasiya doğurur.
Gənclər həmin məqamları, içlərindən keç(ir)dikləri acıları
təqib qılaraq onları haşiyəsiz-boyasız poetik mətnə
gətirirlər. Bu şeirlərdə daha çox milli-sosial-siyasi
qüsurların, yarıtmazlıqların ifşasını təsvirə çəkmək təqib
qılınır və müəlliflər başlanğıcı bu məqamdan götürərək
müharibə gerşəklərinin dərin qatlarına varmaq niyyətində
bulunurlar. Bu şeirlərdə lirik ―mən‖in cəmiyyətlə
toqquşma, münaqişə məqamlarını müharibə insanının,
iştirakçısının böhranı - dekadansı kimi alan şairlər elə
həmin iflas, fiasko məqamlarını bədii təcəssümün
predmetinə çevirirlər. O yerdə ki, uğrunda vuruşduğun
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idealların çökdüyü məqam gəlir, dərin insan böhranı
başlanır. Gənc şairlər bu mövzunu postmodern formada
təsvir predmetinə çevirməklə, həm də ona münasibəti yeni
sınaq qarşısına çıxarırlar: yeni cəmiyyətdə müharibə
insanının mövqeyi necə görünür, o yenədə-mi erməni məkri
önündə güzəşt edir?! Faktura və problematika
müasirlikdən, keçib gəldiyimiz çağdaş və hələ də diri qalan
problemlərimizin aktuallığından nəşət edir. Bu, erməni
məsələsinə münasibətdə özümüzə edilən ironiyadır,
keçmişdən uzaqlaşmağımıza edilən tənədir.
Çağdaş poeziyada erməni məsələsini qabardan bir
qism şeirlərdə milli obrazın əyaniliyi – zəif tərəflərimizin
etirafı, bu sırada, türk kişisinin sadəlövhlüyü, aldanış və
eyforiyası ilə birlikdə təsvir olunur. Rasim Qaracanın
―Qarabağ veteranının xatirələri‖ şeirində olduğu kimi:
92-ci ilin payızında iki daraq patrona
Qırmızıbazarlı Aşotdan
Bir Siranuş aldıq.
Əsgər həyatını bilirsiniz...
Çayımızı dəmlər, yeməyimizi bişirər və
On nəfərin
Digər ehtiyaclarını ödərdi.
...Başqaları adam satıb ev alardı,
Biz isə patron satıb
Guya əsir düşmüş qızlarımızın
Hayıfını çıxmaq üçün bir Siranuş. [139,40]
Burada erməni qızına münasibətdə müəllifin
sıraladığı gerçəklər sırası bəhanə kimi səslənir və bu mövqe
oxucunu rəncidə salır. Nə olsun ki, şeirdə əsgər həyatının
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həqiqətləri haşiyəsiz-boyasız dil açıb danışır, bu həqiqətlər
hətta intim səhnələrinin təsvirinə qədər dərinə işləyir,
əvəzində oxucunu həqiqətlərin barizliyi nə qədər
heyrətləndirirsə, bu heyrət azəri kişisinin ―axçi‖ aludəliyi
önündə fiaskoya uğrayır.
Bayırda gurlayan toplar,
İçəridə sərxoş qəhqəhələr
Bitli yorğanın altında isə
Ölümdən, sadəcə, ölümdən qorxan
Tir-tir titrəyən iki çılpaq bədən. [139,41]
Bu həmən tanış ―mif‖dir, milli nəsrdə bizə məlum
olan xəttin davamıdır. Əslində, şairin belə bir münasibəti
simvolik olaraq təsvirə alması aydındır - ―Əsli və Kərəm‖,
―Bahadır və Sona‖ (N.Nərimanov), ―Sarı tağ‖ (A.Abdulla),
―Erməni adındakı hərflər‖ (M.Süleymanlı), ―Qarabağ
şikəstəsi‖ (V.N. Sarıhüseynoğlu), ―Quqark‖ (S.Baycan)
əsərlərində erməni-azərbaycanlı münasibəti müxtəlif
rakurslardan bədii təsvirin mərkəzinə çəkilirsə də
nəhayətində, milli xarakterin boşluqlarından nəşət tapırlar.
Bu şeirdə də boşluqlara işarə var, bu dəfə səmimi etiraftəsəlli formasında: ―Əsgər həyatını bilirsiniz...‖.
... Bir-birilə ağır artilleriya dilində
Danışan iki cəbhə arasında
Dabandan qopan torpaq parçaları
Və çiliklənən şüşələr altında
Ermənicə pıçıltılar və “ah”lar,
Savaşa “yox”, “yox”, “yox” kimi səsləndi... [139,41]
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Zahir Əzəmətin ―əsgər məktubu / arxa cəbhəyə!‖
şeirində isə müəllif müharibə poeziyası üçün tamam yeni
sayılacaq üsluba müraciət edir. Şeir adından da bəlli olduğu
kimi, əsgərin adından arxa cəbhənin insanlarına ünvanlanır.
sizə zəfər gətirəcəyik
bizə barıt qoxusu dadmayan
səhər saxlayın
bir az günəş
bir az dəniz…
bir az da soyuq xırdalan pivəsi
şəxsən mənim üçün
və sevməyin ay əclaflar
bizi gözləyən qadınları [89,42]
Diqqət eləsək, Z.Əzəmətin şeiri ümumən,
müharibənin gerçək yaşamını, dünyanın hansı tərəfində
savaşır-savaşsın, bir əsgər şüurunun altyapısını, içinin
təlatümünü - qorxusunu, narahatlığını, arzusunu bədii
mətnə gətirir. Mətnin strukturu milli düşüncəmiz üçün
xarakterik olan, baş vermiş müxtəlif parodoksları mümkün
qədər yanaşı verməyə imkan yaradır: müharibə gərginliyi
və bu gərginliyin arxa cəbhədə hiss olunmayan əhvalının
fəci görüntüləri. Bu iki təzadlı situasiyada obrazın
dünyasına bələd olmağa hər çür imkan yaranır. O
məqamlar ki, orda ön cəbhənin vuruşları ilə arxa cəbhənin
qanunları, ön cəbhənin ümidləri ilə arxa cəbhənin
laqeydlikləri dissonans təşkil edir... Alt qatda bu disharmoniyaya qarşı bir aqressivlik var, müəllif dəyərlərin
devalvasiyasını qabartmaq nöqteyi-nəzərindən çağdaş
həyatın neqativlərini, deqradasiyaya uğramış dəyər
faktorunu önə xəttə çıxardır. Toxunduğu mövzu sferası isə,
istənilən qədər, ictimai-mənəvi kontekstlərdə bu və ya digər
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tonlarla çevrələnir. Müharibə yalnız döyüş səhnələrinin,
nakam ömürlərin nədəni olmaqla məhdudlaşmır ki... Bunun
bir də arxada davam edən faciəsi, göz yaşı, fəlakəti var.
Necə ki, Qarsiya Lorka onu ―müharibə doğma bətnlərində,
yad toxum deməkdir‖, - deyə təsnif edirdi. Pikassonun
yaradıcılığının bəlli bir dövründə taleyin üz çevirdiyi
underqraund insanların kədəri sərgilənirdi. Müstəqillik
dövrü şeirində də müharibənin çəkilən portreti bu qatlara
açıqlığı ilə dərinə işləyirdi. Rasim Qaracanın ―Əgər ən
yaxın dostun müharibədə ölmüşsə‖, Qulu Ağsəsin
―Müharibə əlili‖ şeirlərində insan faciəsi ən epataj səciyyəli
elementlərinə qədər poetik təsvirin predemtinə çevrilir,
ağrının cizgiləri daha sərt boyalarla təcəssüm olunurdu.
Üzdü ayaqlarımı Vətən yolu
qayıtdım üzüqoylu…
qayıtdım
qurşağımın yuxarı qatıyla,
qayıtdım
əlil arabasının atıyla…
İki balam gözüyaşlı
arvadım başıdaşlı…Yazıq hər əmrə
müntəzir:
həm məni gəzdirir,
həm … özü gəzir…
Süfrəmdə haram var dinmirəm,
İki ac balam var dinmirəm.
Dinmirəm
gül ağzı açılanda heyrətin:
«Vətəni qorudun, bəs öz qeyrətin?!»
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… Üzdü ayaqlarımı Vətən yolu
bu da mənə «sağ ol»u… [5,32]
Şeirdə prozaik naturallıq – müharibə gerçəkliyinin
sərt dramatizmi ilə qarşılaşırıq. Bu məqamda, müəllif
müharibə
mövzusu
zəminində
şəxsiyyət-cəmiyyət
antoqonizmini önə çıxardır, yəni müharibə dövrünün acı
reallıqlarından biri budur - insan elə bir çıxılmazlığa düşür
ki, nəinki öz imkanlarını, torpağını, yurdunu, hətta
namusunu belə qoruma çabasını realizə edə bilmir. Mətndə
bu məqam real olaylar kontekstində təsvirini tapır,
məğlubiyyətin dramını, faciəsini, mənəviyyatın xaosunu
göstərir, gerçəklərin fəlsəfəsini yaşadır.
Qarabağ savaşı poeziyanın müharibə yaddaşını
təzələdi. Çağın mənzərələri içrə gəzişən, bu gəzişmədə
dünya iş(lək)lərinin, zaman-zaman uğraşdığımız erməni
əməlinin hesabatını tarixi-siyasi qatda arayan şair
münasibətindən tutmuş ekzistensial məqamlara, mətləblərə
həssas olmağa qədər polifonik yanaşma təqdim edildi.
Mənəvi deqradasiya. XX əsrin 20-30-cu illərin
proletkult ədəbiyyatında səsləndirilən şüarlarda Füzuliyə,
tara, muğam sənətinə, klassik ədəbiyyata qarşı necə çıxılır,
dinə, Tanrıya qarşı inkarçılıq çaları özünü necə
göstərirdisə, bu vəziyyət XX əsrin son çərəyində eyni ovqat
və statusda qabardı. Bu eyni kontekstdən gələn informativ
kodların, tarixi-mənəvi proseslərin doğurduğu eyni
məzmunlu gerçəklikləri yaşamaqla bağlı idi. Həm 20-30-cu
illər, həm də 90-cı illərdən sonrakı mərhələ yeni cəmiyyət
quruculuğu dövrü kimi səciyyələnir. Bir cəmiyyəti, bir
ictimai-mənəvi
dəyərləri
digərləri
əvəz
elədi,
yenidənqurmanın vədləri özünü doğrultmadı, ard-arda
yaşanan milli-mənəvi təbəddülatlar, müharibə acısı, torpaq
itkiləri insanların təfəkküründə xaos yaratdı. Bu qarşıqlıqda
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insanlara elə gəldi ki, hər şey dağılmağa məhkumdu,
ədəbiyyat, musiqi, teatr, xalqın tutunma amilləri sayılan nə
varsa deqradasiyaya məruz qalmalıdı. Həmin dönəmdə
sənətdə hakim olmuş bütün nihilist yanaşmaların antiklassika, antimuğam, antidini meyllərin nədəni yeni
cəmiyyət quruculuğunun ardınca gətirdiyi xaosun nəticələri
idi.
Bildiyimiz kimi, ötən əsrin 20-30-cu illəri də
Azərbaycanın istər ictimai-siyasi, istərsə də ədəbi-mədəni
həyatı üçün olduqca ziddiyyətli, xaotik bir dövr olmuş,
ədəbiyyat, sənət sosialist ideologiyasının diktəsi ilə
keçmişə
qarşı
nihilist
mövqedə
bulunmuşdur.
Proletkultçuluq məfkurəsinin təsiri nəticəsində keçmiş irs,
klassik ədəbiyyat aşağılanmağa məruz qalır, milli bədii
arsenalımızı təşkil edən əsərlər keçmişin qalığı elan
edilərək tənqid olunurdu. 1929-cu ildə yazdığı məqalələrin
birində Mikayıl Rəfili doğma şairlərimizi artıq bəyənmir,
―birinci sort‖ – mədəni, yüksək səviyyəli ədəbiyyat
yaratmaq üçün yeni ədəbi ünvanlar nişan verirdi: ―Biz yeni,
böyük, beynəlmiləl bir ədəbiyyat yolunda mücadiləyə
başlamışıq. Biz üzümüzü Füzulilərə, Nəsimilərə Vaqiflərə,
Mirzə Fətəlilərə, Hüseyn Cavidlərə doğru deyil,
Verxarnlara, Uitmenlərə, Jül Romenlərə, Mayakovskilərə
və bütün dünya klassiklərinə doğru çeviririk. Proletar sinfi
və gələcək sosialist cəmiyyəti üçün ikinci sort ədəbiyyat
gərək deyildir. Biz mədəni, yüksək bir ədəbiyyat yaratmaq
istəyirik‖ [203,75-76]. Eləcə də tənqidçi Əli Nazim yazırdi:
―Azərbaycanı ədəbiyyat nöqteyi-nəzərindən tədqiq etdikdə
onun son dərəcə fəqir olduğunu görəcəksiniz. Uzaq
keçmişə baxsanız da, növhə və münəzən yazan Raci və
Molla Pənahlara, ya gülə, bülbülə və yarın telinə, xalına və
buxağına ithaf edilmiş mənasız şeir və qəzəl yazan Şakilərə
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və Natəvanlara, yaxud sözlərini şifahi söyləmiş olan
aşiqlərə rast gələcəksiniz‖ [180,14].
Bu cür inkarçı münasibət ədəbiyyata sənət
mövqeyindən deyil, daha çox sinfi-siyasi platforma
müstəvisindən yanaşmanın təzahürü, vulqar sosiologizm
kimi zərərli tendensiyanın əlamətləri idilər. Həmin illərdə
ədəbiyyat adamlarının ideoloji ―dürüstlüyü‖ tələb olunurdu
ki, əsərləri, yanaşmaları ilə sovet nihilist siyasətinin həssas
və ayıq yanaşdığı məsələlərə müəyyən təklif və əlavələrdə
bulunsun. Yəni, siyasətin işləyə bilmədiyi dərinlərdə Söz
ideoloji vasitə olaraq qələm çala - Siyasət işlədə bilsin.
Əlbəttə, bu günün kontekstindən baxanda həmin
münəqqidlərin ədəbiyyatımız üçün gördüklərin işin miqyası
daha geniş və dərin görünür. Ə.Nazim elmi-nəzəri düşüncə
sistemimizin formalaşmasında rolu olan istedadlı
imzalardan biridir, zamanın ictimai-siyasi ab-havasına
adaptasiya olmasına rəğmən repressiyanın qurbanı olmaq
kimi fəci tale yaşadı. Mikayıl Rəfili isə milli ədəbiyyatı
yüksək səviyyəli hesab etməməsinə baxmayaraq onlara üz
tutmağı tərcih edən, Nizami Gəncəvi, Mirzə Fətəli
Axundzadə haqqında ən çəkili monoqrafiyaların
müəllifidir. Amma bütün bunlara baxmayaq ədəbiyyat,
bədii söz həm də tarixin yuvasıdır, bu günün dərslərini zamanın sonrakı axarına qatan və gələcəyə ötürən ən etibarlı
məxəzdir. Bu halda qanunauyğun bir məqam da var: baş
verənlərlə birlikdə ona münasibət də tarixin predmetidir!
Tarix dəyişir, mətnlər isə dəyişmir, hər yetişən zaman və
ədəbi nəsil onu özünə uyğun şəkildə analiz etməyə çalışsa
da, mətnin ehtiva elədiyi yeganə həqiqət sırası var və bu
sıra heç zaman öz qanunauyğunluğunu pozmur. Necə ki,
bir əsr sonra belə bu gerçəklər özünü tarixin yadına salır,
XXI əsrin ilk illərindən düz bir il öncəyə boylanıb eyni
münasibətin adekvatını, oxşar izlərini onda görə, tapa
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bilirik. Həmin meyllərin daha qatı, daha sərt əlamətlərini
isə 90-cı illərdən başlayaraq müasir gerçəklik ehtiva eləyir:
―Çağdaş insan kökləri qopmuş bir ağacdır. O, həm özünə,
həm də təbiətə yabançıdır. Elm keçmişlə əlaqələrimizi
kəsərək bizi müqəddəsliyə aparan körpüləri uçurdu.
Qəlibləşmiş inancların sədləri yıxılınca heyvanı instinktlər
azğın iştaha ilə şüurumuza saldırdı. Maddəyə baş əyməklə
biz də maddiləşdik‖ [278,19]
1990-cı illərdə klassik bədii irsdən imtina
postmodern dalğanın özü ilə gətirdiyi nihilizm
duyğusundan doğurdu. Postmodernizmin bütləri uçurmaq,
klassik dəyərləri korlamaq kimi özəllikləri ədəbiyyata
yanaşmada ifrat aşınma yaradır, klassik ədəbi irs, sovet
dövrü ədəbiyyatı, bu xüsusda daha çox 60-cılar ədəbi
nəslinin əsərləri ironiya və tənqid predmetinə çevrilirdilər.
Sovet imperiyası ilə bağlı olan hər şey yararsız elan edilir,
onunla ilgili olan görkəmli ədəbi şəxsiyyətlərin, milli
mədəniyyətimizdə özümlü yeri olan nümayəndələrin rolu
heçə endirilirdi. Məsələn, A.Bakıxanov Azərbaycanın
Rusiyaya
ilhaq
edilməsində
rol
oynadığına,
M.F.Axundzadə islam dininə qarşı çıxdığına, N.Nərimanov
isə sovet imperiyasına xidmət etdiyinə görə qəzəb
obyektinə çevrilirlər. Mirzə Cəlil və Mirzə Ələkbər Sabir
satirik yol tutub xalqın çatışmazlıqlarını, naqis cəhətlərini
hərtərəfli görə və göstərə bildikləri üçün suçlanırdılar.
Başqa bir nüans, Qarabağ obrazı ədəbi fakta, tarixi-ədəbi
prosesə yanaşmada, onu dəyərləndirmədə məhək daşı
rolunu oynayır, hər əsərin bədii siqləti, səciyyəsi onun bu
―obraza‖ münasibəti səviyyəsində tutum qazanırdı. Bu cür
naqis tendensiyanın nəticəsi olaraq bir çox bədii nümunələr
birmənalı şəkildə inkar edilirdi. Digər tərəfdən,
N.Nərimanovun
―Bahadır
və
Sona‖
romanı,
Ü.Hacıbəyovun ―Əsli və Kərəm‖i, C.Cabbarlının ―1905-ci
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ildə‖,
C.Məmmədquluzadənin
―Kamança‖
dramı,
S.Vurğunun ―Vaqif‖ dramı, M.İbrahimovun ―Gələcək gün‖
romanı və s. ―ermənilərlə düşmənçiliyi unutmağa‖ xidmət
edən, Azərbaycanın suverenliyinə, müstəqilliyinə xələl
gətirən nümunələr kimi ittiham olunurdular.
Bu kontekstdən sovet dövründəki ədəbiyyatı
büsbütün inkar edənlər, ona münasibətdə ifrat nihilist
mövqe tutanlar da var və bu günədək həmin münasibət
özünü göstərir. Belə bir mövqe ilə barışmaq çətindir.
Düzdür, sovet dövründə sənətə xidmət eləməyən, hakim
ideologiyanın ardınca qaçıb siyasət ruporu rolunu ifa edən
və elə həmin o ideologiya ilə birlikdə sabun köpüyü kimi
yoxa çıxan əsərlərimiz də az deyil. Amma danılmaz faktdır
ki, həmin dövrdə yazılan bütün əsərlər siyasi ideyanın
adekvat illüstrasiyası olmamışdır. Bu yetmiş ildə
Azərbaycan ədəbiyyatında milli obrazlar, xarakterlər əksini
tapmış, mənəvi kamillik, əxlaq, tərbiyə aşılayan
ideologiyadan kənar yüzlərlə əsl ədəbiyyat inciləri
yaranmışdır. Odur ki, yetmiş illik bir dövrə qiymət
verməzdən öncə bu cəhətlər nəzərə alınmalı, dövrün ədəbibədii nümunələrinə birxətli deyil, differensial və konkret
şəkildə yanaşılmalıdır ki, həmin mərhələnin layiqli qiyməti
verilsin, ona xas olan xüsusiyyətlər, cizgilər aşkarlana
bilsin. Əks təqdirdə göstərilən istənilən münasibət diletant,
kortəbii yanaşmanın təzahürü kimi meydana çıxa bilər.
Digər mühüm amil, XX əsrin əvvəllərində ―yeni şeir‖
manifestasiyaları ilə çıxış edən aydınlar klassik bədii
təcrübəni, xalq danışıq üslubunu, səlis təhkiyəni nə qədər
üstün tuturdularsa, 90-cı illərdə folklor, ağız ədəbiyyatına
müraciətlər ―tərəkəmə ədəbiyyatı‖ deyə ələ salınır, onlar
dünya ədəbiyyatına çıxış üçün yararsız elan edilirdi: ―Biz
bugünün milli-ədəbi estetik valyutasını yaratmayana qədər
bu sahədə daha güclü olan xalqların ekspansiv təsirinə
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məruz qalacağıq. Haqqında danışdığım ədəbi valyutanın
dünyanın hər hansı bir ölkəsində eyni dəyəri olmalıdır.
Əlbəttə ki, XIX əsr tərəkəmə folkloru üslubunda gəraylı,
qoşma və tərkibbəndlərlə biz dünya olimpində öz
bayrağımızı dalğalandıra bilməyəcəyik‖ [138]. Göründüyü
kimi, burada poeziyanın sabahına doğru hesablanmış
yenilikçi təmayül onu dünənli təcrübəsindən silmək
niyyətindən hasilə gəlirdi. İroniya predmetinə çevrilən
―Tərəkəmə folkloru‖ ifadəsi hər şairin keçib gəldiyi, şeir
yolunun ilkinliyi, saflıq mərhələsidir. Bu yol bütün
xalqların poeziyasında vardır və zənnimcə, o, heç də dünya
poeziyasının hüdudlarında gəzişmələr etməyi əngəlləmir.
Əksinə keçmişini, ənənə yükünü özündə daşıyan, ―yaddaş
hasarı‖nı (F.Sadıq) qoruyub saxlayan poeziya yeniliklər
etməyə daha qabil poeziyadır. XX əsrin görkəmli
filoloqlarından olan M.M.Baxtin bu xüsusda yazır: ―hər
zaman irəli doğru atılan hər bir əhəmiyyətli addım geriyə
qayıdış ilə müşaiyət olunur, daha dəqiq desək, başlanğıcın
(mənşənin) yenilənməsinə gətirib çıxarır. Yalnız yaddaş
irəli doğru gedə bilər, unutqanlıq yox. Yaddaş kökə qayıdır
və onu yeniləndirir. Əlbəttə, «irəli», «geri» terminlərinin
özü də bu mənada öz qapalı mütləqiyini itirirlər və daha
çox öz qarşılıqlı təsirləri nəticəsində hərəkətin canlı
paradoksal təbiətini ifadə etmiş olurlar‖ [282,533].
Qeyd edək ki, klassiklərə qarşı yönələn bu hücum
yalnız Azərbaycan ədəbiyyatı üçün deyil, bütün postsovet
məkanı üçün xarakterik hadisə idi. 90-cı illər rus dövrü
mətbuatı ilə tanışlıq klassik irsə münasibətdə analoji
yanaşmanı ortaya qoyur. Burada da məsələnin qabarması
eyni cürdür. Rusiyanın XX əsrdəki tənəzzülündə əsas
günahkar ədəbiyyat hesab edilir, bütün cəmiyyət
miqyasında baş verən dramatik olayların səbəbkarı ədəbi
irsin nümayəndələri sayılırlar. Məsələn, rus tənqidçisi
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Y.Nikoniçevin ―Sərgərdan oğulun qayıtması və görüşü‖
adlı məqaləsində Belinski, Pisarev, Dobrolyubov,
Çernışevski və başqa ―inqilabçı demokratlar‖ın, ötən əsrin
rus nəzəri-estetik fikrini təmsil edən tənqidçilərin irsi
gözdən salınır, bu şəxslər "rus ədəbiyyatına mənfi təsir
edən,ona zərərli fikirlər gətirən‖ [310,29] tənqidçilər kimi
əsassız arqumentlərlə ittiham obyektinə çevrilirlər. Yalnız
tənqidçilər deyil, rus ədəbiyyatının bir çox görkəmli yazıçı
və şairləri bu cür nihilist yanaşmalardan sərf-nəzər
olunmurlar. M.Ardov, İ.Brajnikov, S.Loqinov, V.Novodvorskaya və b. müəlliflərin yazdığı məqalələrdə başlıca
ittiham hədəfləri Puşkin, Çexov, L.Tolstoy, Dostoyevski
kimi ədiblərdir. M.Ardovun məqaləsində Puşkin vəhşi,
quldur, acgöz, şəhvət düşkünü və s. kimi qeyri-etik
ifadədərlə təhqir edilir. Başqa bir müəllif İ.Brajnikov rus
yazıçısı A.P.Çexovun yaradıcılığını ironiya hədəfi seçərək
yazır: ―Özünü azadetmə ideyası inamın çatışmamasından
irəli gəlir. İçindəki qulu damla-damla əzməklə XX
yüzilliyin əvvəllərinin rus adamı iblis ordusunun həmləsinə
daxilən imkan yaradırdı‖ [287].
S.Loqinovun məqaləsində isə L.Tolstoy savadsız,
qrafoman, ―yalançı büt‖ kimi qələmə verilir. Müəllif yazır:
―Mənim lüğət ehtiyatım L.Tolstoydan iki dəfə artıqdır.
Mən Tolstoydan oxuduğum bircə cümlənin belə içimi
tərpətdiyini, sözün gözəlliyindən vəcdə gətirdiyini
xatırlamıram‖ [302,8-9].
Rus nihilistləri öz irslərini bataqlıq adlandırır və
xalqın
tənəzzülündə,
Rusiyanın
bədbəxt
ölkəyə
çevrilməsində keçmiş irsi günahkar bilirlər. Bu konteksdən
çıxış edən V.Novodvorskaya adlı müəllifin məqaləsində
oxuyuruq: ―Üzümə tənəzzülə uğramış rus ədəbiyyatının
nəfəsi dəyir. Bizim böyük bataqlıq klassikamız (nə qədər
böyüksə bir o qədər bataqlıq) və Çexov, Dostoyevski,
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Qorki, Korelenkodan ibarət olan bu qatışıq yüzilliklərlə
təmizlənməmiş, xalqın ziyalı damarında saxlanılmışdır və
indiyə kimi öldürücü, iflicedici zəhər kimi təsir
göstərməkdədir‖ [311,10-36.].
Göründüyü kimi, rus ədəbiyyatında da klassik irsin
nüfuzuna xələl gətirmək məqsədilə edilən qeyri-elmi,
subyektiv ittihamlar kifayət qədərdir və rus tədqiqatçısı
İ.B.Kataev yazır ki, ―bu hücum və ittihamlar klassikaya
yanaşmanın tam yeni keyfiyyətindən danışmağa əsas verir‖
[298,43]. Amma bu doğrudanmı keyfiyyətə hesablanmış
nihilizmdir? Məncə, yox. Keyfiyyət o zaman baş tutur ki,
yanaşmanın niyyəti mətnin daxili məzmununa nüfuz etmək
olsun, kənar düşüncələrin ardınca deyil, milli ədəbiyyatın
immanent inkişaf qanunauyğunluğunu nəzərə alaraq
gəzişmələr etməyi bacarsın.
Rus ədəbiyyatının keçmişinə münasibətdə hakim olan
bu yeni əlaməti müxtəlif səbəblərlə əlaqələndirirlər.
Amerika tənqidçisi K.Klark bunu yeni epoxanın gətirdiyi
revanşist dalğa hesab edərək yazır: ―Bəlkə də bu, qlobal akt
olan milli ekzorçizmin, Rusiyanın milli cismindən totalitar
ideologiyanın iblislərinin qovulması simptomplarındandır‖
[299,26].
Bəzi müəlliflərə görə belə bir yanaşmanın olması
təbiidir. Ədəbi mətnlərin yeni kontekstdə dərkinə aparan
yol bu münasibətlərdən keçir. Məsələn, ―XX əsrin rus
faciəsi bizi məcbur edir ki, keçmiş ədəbiyyatçıların
ierarxiyasına nəzər yetirək‖ [295,77-78], - deyən
İ.A.Esaulov adlı müəllif 1997-ci ildə yazdığı məqaləsində
bunun üçün onu lazım bilir ki, ənənədən, xüsusilə,
inqilabçı–demokratların ənənəsindən imtina edilsin.
Əlbəttə ki, bu cür nihilist və qeyri-elmi mövqe ədəbi
mətnlərə yanaşmada uğurlu addımı ifadə edə bilməz.
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Əksinə, bu yol ədəbi irsin bütün incəliklərinə qədər dərk
edilməsinə, onun yeni biçimdə "oxunmasına‖ əngəl yaradır.
Digər tərəfdən, bu cür münasibətlərlə ―ayrı-ayrı klassiklərin
nüfuzuna xələl gəlməklə bahəm, hal-hazırda bütün qapıları
açıq olan müasir mədəniyyətdə klassik irsin mövcudluq
haqqı şübhə altına alınır‖ [298,45].
Ümumiyyətlə, klassiklərə və onların yaratdıqları
ədəbi irsə münasibət o zaman durulur və öz həqiqi çəkisini
ala bilir ki, onların yaradıcıqlarının məğzi, mahiyyəti tam
dərkini tapa bilsin, yaşadıqları dövrlərin obyektiv-tarixi
mənzərəsi, milli-mənəvi və əxlaqi gerçəklikləri kontekstdən
kənarda qalmasın. Belə məziyyətlərdən sərf-nəzər olunan
vakuumda sənət ehtiva etdiyi dərinlik və ucalıqda görünə
bilməz. Ədəbi irsə münasibətdə təşəkkül tapan
tendensiyaların naqis, zərərli cəhəti də məhz belə bir amili
nəzərə almamaqdan, klassiklərə siyasi olaylar prizmasından
yanaşmaqdan irəli gəlir. Halbuki ―bizim mədəniyyət barədə
bilik səviyyəmiz – bu ―tarix‖ anlamıdır‖ [307,214], mədəniyyəti dəyərləndirmənin meyarı tarixi səciyyə tələb edir,
daha çox hermenevtik başlanğıca istinad edəndə obtektiv
nəticə hasil olur. Şirindil Alışanlının yazdığı kimi ―Müasir
siyasi kontekstdə ədəbi hadisəyə qiymət vermək meyli
obyektiv dəyərləndirməni bəri başdan kənara qoyur. … Heç
bir əsəri, abidəni, ədəbi şəxsiyyəti, həmçinin ədəbiyyat
tarixini real tarixi gerçəklikdən ayırmaq olmaz. Buna əməl
etmədikdə Sabir də, Mirzə Cəlil də, C.Cabbarlı, S.Vurğun
və Rəsul Rza da yeni repressiyanın qurbanına çevrilirlər‖
[12,4-5].
Ədəbi irs özündə xalqın ruhunu və potensiallıq
dərəcəsini, ədəbiyyatın estetik və ideya-məfkurə
məzmununu təcəssüm etdirən ən etibarlı və tükənməz
arsenaldır. 90-cı illər ədəbi prosesində ona qarşı
münasibətdə müəyyən haçalanma və qütbləşmə hakim
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olmuşsa da, mütləq, dominanat bir qanunauyğunluğun öz
sabitliyini pozmayacağı şübhəzsizdir: ―Hər şey ötüb
keçəcək, xalqın həqiqi dəyərləri qalacaq. Zamanın bütün
tozanaqlarını və haray-qışqırıqlarını yarıb keçən ədəbi
meyarlar qalacaq‖ [15,176].
Biz bu məqamı çox zaman unutsaq, yaxud lazımınca
dərk etməsək də, o öz həqiqətini diktə etməklə hakimimütləq olduğunu təsdiqləməkdədir.
Tanrı mövzusu. Keçid dövrü kimi xarakterizə
olunan 90-cı illərin bizə milli-mənəvi, psixoloji cəhətdən
vurduğu zərbələrin ağırlığı bu gün daha aydın və dərin
müşahidələrlə təsvirə gəlir. Bu dövrdə cəmiyyətimizdə
sosial-siyasi, mənəvi-psixoloji baxımdan çox şey dəyişdi.
Üstündən iyirmi beş ildən çox zaman kəsiminin keçməsinə
baxmayaraq o dövrə xas olan xüsusiyyətlər - cəmiyyətə,
varlığa pessimist baxış dəyişməyib, bədbin ruh
poeziyamızda yenə də üstünlük təşkil edir. Ədəbiyyatın
obrazları, qəhrəmanları dəyişir, daha çox zəmanəyə
bənzəyən
insanların
dili
ilə
müraciətin
tonu,
deklamasiyanın səciyyəsi başqalaşır. Bu dəyişikliyin
içindən Tanrı obrazına münasibətin özündə də müəyyən
təbəddülatların olması nəzərdən qaçmır. Bu gün o qədər də
işlək olmayan bu tendensiya 90-cı illər poeziyasından əsas
məqam kimi keçir. İlk baxışda, insan idrakı sanki
qəbullanmaq istəmir, gedən dəyişikliklərin içərisindən
Tanrı mövzusunun da qabarması, daha doğrusu, ona inkarçı
münasibət ağlasığmaz görünür. Axı adətən, daha çox
sınağa çəkilən ruhun, fəci durumlara mübtəla olmuş
toplumun ehtiyacı olur Tanrıya. 90-cı illər də bu baxımdan,
ədəbiyyatımızın sınaq dövrləri idi. Halbuki A.Karrelə görə
―İnsan oğlu Allaha bütün dövrlərdə hava-su kimi ehtiyac
duyubdur‖ [ bax:33]. Bu həqiqətən belədirmi? O zaman 90cı illərdən başlayaraq, poeziyada özünü göstərən Allahın
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ilahi başlanğıc olmasından imtinanı necə xarakterizə edək?
90-cı illərin postmodernist dalğasında meydana çıxan
revanşist mövqelər Tanrı mövzusu ilə bağlı məqamları da
çevrələyirdi, yəni tutaq ki, ―sovet şairləri ağalar-qullar
dünyasına qarşı çıxırdısa, 90-cılar tale, yaxud Tanrıya qarşı
qalxışır‖ (Ə.Cahangir), bu məsələdə ədəbiyyatımızın naqis
təcrübəsindən çıxış edirdilər. Bildiyimiz kimi, sovet
ideologiyasının hökmfərma olduğu illərdə, özəlliklə 20-30cu illərdə Tanrıya, dinə, müqəddəs kitaba münasibətdə
nihilist mövqe sərgiləyən mətnlər, yanaşmalar ortaya
qoyulurdu. Dünya kontekstindən yanaşanda bu, Qərb
düşüncəsində mövcud, getdikcə möhkəmlənən Tanrısızlıq,
insanın fərdi duyğularının önə çəkilməsi, yalnız özünə
istinad etmə dalğasının bir təzahürü olaraq qabarırdı. Lakin
20-30-cu illərdə Tanrıya qarşı çıxma ədaları yalnız bununla
bağlı deyildi, proletkulçuluğun yarıtmaz tələblərindən biri
idi. Dinin tiryək kimi qadağasına başlanmışdı və proses
yalnız islan dini ilə bağlı aparılmırdı, Rusiya dövlətinin
özünün dini dünyagörüşünə də qarşı çevrilmişdi. Sovet
rejimi Allahı, dini ironiya, inkar predmetinə çevirməklə
guya ki, mövhumatın kökünü kəsməyə cəhd edir,
maarifləndirici təbliğat aparırdılar. Əslində, səbəb başqa
idi. Deyək ki, Şərq insanı üçün Allah məfhumu möhkəm
özüllü istinadgahlardan biri sayılırdı və ona qarşı çıxmaq
tələbi xalqın milli-mənəvi dəyərlərinə, ―Quran‖ına,
―Kitabi-Dədə Qorqud‖una, əlifbasına, milli kimlik və
keçmişinə atılan daş qədər vacib sayılırdı. Tanrısından,
müqəddəs kitabından və keçmişindən qoparılan xalqı və
milləti isə diz çökdürmək asan idi. Amma məlumdur ki, bu
tendensiya çox da uzun çəkməmiş, yazarlarımız sosial
bərəbərlik, qardaşlıq şüarını bədiiyyatın leytmotivinə
çevirməklə ateist düşüncədən uzaqlamağa çalışmışlar.
Lakin bu mövzuda yazmaq cəsarətli olmağı tələb edir,
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müəyyən qorxu, çəkingənlik hissi doğurur, sənətkarları
ehtiyatlı davranmağa sövq etdirirdi. Milli poeziyada bu
tendensiyanın əlamətləri 40-cı illərə qədər davam etdi.
Düzdür, o zamana qədər də müəyyən istisnalar nəzərə
çarpırdı. Deyək ki, 1937-ci ildə yazdığı ―Səadət nəğməsi‖
şeirində ―Xəbərdar eyləyin Ərəbistanı/Ocaqda yandırdı
anam Quranı‖, yaxud ―Ayrilmış qoca Şərq təvəkkülündən...‖ [252,252] yazan Səməd Vurğun eyni ildə yazdığı ―Vaqif‖ dramında Vidadinin dili ilə Allaha səslənir,
insanlığın düçar olduğu fəlakətlərdən qurtuluş üçün ona üz
tuturdu: ―Xudaya! İnsanın halı yamandır/ Nələr çəkdiyimiz
sənə əyandır!‖ [253,7] Qırıq-qırıq gözə dəyən belə
münasibətlər 40-cı illərin sonlarından başlayaraq poeziyada
nisbətən, daha çox nəzərə çarpmağa başladı. Bu qorxunun
aradan çıxmasında müharibə amilinin böyük rolu oldu.
Müharibəyə yaxınını yola salan, yaxud onun itkisi ilə
üzləşən insan Allaha ümidini, duasını, yalvarışını
ünvanlayır, onda ovunur, təsəllisini tapırdı. Artıq
ümumxalq etiqad səciyyəsi daşıdığından dövlət bu
münasibətə o qədər də dərindən nüfuz edə bilmirdi. Amma
bu insanla Tanrı arasında fərdi hisslərin önə keçdiyi zaman
deyildi. Şairlərin Tanrı ilə münasibətlərinin məhrəm
müstəviyə adlaması prosesi sonrakı onilliklərdə - 60-80-ci
illər poeziyasında mümkün oldu. Bunun üçün bircə səmimi
müraciət kifayət etdi: ―Mən burdayam, İlahi!‖
60-80-ci illər şeirində Tanrı son məqam, son ―şans‖
səciyyəsi daşıyırdı. Talelərindən şikayət edən, həyatın
faniliyi, dünyanın işləklərindən ümidsizliyə yuvarlanan
şairlər son sığınacaq kimi Tanrıya üz tuturdular. Bu
şeirlərdə Tanrı hələ də ümid, istinadgah, dua, yalvarış
mənbəyi statusundadır. Şairlər onlara yazılan yazıdan,
qəzavü-qədərdən bezir, əzablardan təngə gəlir, belə bəxt
yazan Tanrıya etiraz ünvanlayır, amma onu inkar
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etmirdilər. Bu şeirlərdə Tanrı ən ali obraz kimi görünə
bilirdi. Məsələn, V.Səmədoğlu, R.Rövşən V.B.Odər
şeirində Allaha inam insana inamdan daha öndə idi.
Tədqiqatçı İ.Musayeva həmin illərin poetik mətnlərini
nəzərdə tutaraq yazır ki, ―uzun illər poeziyamızın aparıcı
ideyasına çevrilən ―yer üzünün əşrəfi İnsandır!‖ – nidası bu
poeziyaya yaddır. Əksinə, dünyada bütün eybəcərliklər və
haqsızlıqlar üçün günahkar İnsandır! – ittihamı ilə
qarşılaşırıq‖ [176,56]. Əlbəttə, burada müəllifin qeyd
elədiyi - insanın ―yer üzünün əşrəfi‖ sayılmaması fikrilə
razılaşmaq çətindir. Nədən ki, 60-80-ci illər poeziyasında
kifayət qədər poetik mətnlər var ki, insanı bütün dəyərlərin
fövqünə qaldıraraq bədii sözün təcəssümünə çevirib. Bu
barədə yuxarıdakı bölümlərdə ətraflı bəhs edildiyindən
təkrara lüzum görmürük. Eyni zamanda mövzumuzun
predmeti Tanrıya münasibətdir ki, bu xüsusda bir məsələ
ilə razılaşırıq ki, həqiqətən 60-80-ci illər poeziyasında
Tanrıya olan sevgi bütün digər sevgilərdən daha irəlidə idi.
İnsanın əməllərinə də o qürbdən nəzər salınır, o məqamdan
ittiham obyektinə çevrilirdi. İki nümunənin timsalında
diqqət edək:
Biz yox,
Allah inanmır bizə...
İnanmır
əlimiz qana batanda,
insan insana daş atanda [225,269]
yaxud:
durub pəncərə qabağında, baxıram,
baxıram yağış və yağış səsi altda
ayağı yalın, başı açıq qalmış
bir insan taleyinə,
və bu tale yiyəsi
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bu allahsız dünyada da
inanır, inanır, inanır Sənə... [225,96]
60-cı illərdə şair Allaha münasibətdə müəyyən
distansiyadan çıxış edirdi. Bu şeirlərdə müəllifin Allaha
yanaşmasında nə qədər cəsarət və doğmalıq, ərk və
məhrəmlik nəzərə çarpsa belə, yenə də onu öz dəyərində,
ali və mütləq mənasında qəbul etdiyi məlum olurdu. Şair öz
taleyindən narazı idisə, bu taleyi dəyişmək, ona yeni
qəzavü-qədər yaşatmaq gücünə qadir olan yeganə varlıq
yenə də Allahı görürdü:
Ay Allah,
al bu qələm,
bu da alnım!
Fikirləş,
tələsmə,
yaxşı bir şey yaz. [225,34]
Vaqif Səmədoğlunun 1969-cu ildə yazdığı bu
misralar Allaha münasibətdə sanki bir oyun simvolikası
üzərində qurulub. Şair Tanrıyla öz yoldaşı, sirdaşı kimi
ərklə davranır, onu özündən bir addım öndə görməyi
unutmurdu. Bununla da, şeirimizin istər orta əsr
ədəbiyyatında, istərsə də sovet ideologiyasının diktəsi ilə
Tanrıya münasibətdə sərgilədiyi müraciət, məzmun-forma
vəhdəti modifikasiyaya məruz qalırdı. Orta əsr
ədəbiyyatında Tanrı eşqinə yazılan minacatlar – onun
qüdrətini vəsf və tərənnüm etmələr, sovet ədəbiyyatının
xüsusilə, 20-30-cu illərində Tanrıdan imtinaya gətirən
zərərli meyllər bu obrazın ədəbiyyatdakı mövqeyinə
müəyyən çalarlıq qazandırmışdı. 70-ci illərdə sərgilənən
yeni yanaşmalarda isə şairlər Tanrını yerə endirəcək qədər
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sərbəst davranış nümayiş etdirdilər. Ramiz Rövşənin
―Oyun‖ şeiri dediklərimizə əyani sübutdur:
Bir qış günü yatdım, ancaq
Durub gördüm, payızdı.
Bu kartları dəyiş, Allah,
Mən bu ömrü uduzdum.
Gecəsini, gündüzünü
Götür, bir də qarışdır.
Düş, gözümün qabağında
Burda, yerdə qarışdır.
Amma çığallıq eləmə,
Düz oyna, təmiz oyna.
Mən gedirəm cəhənnəmə,
İlahi, mənsiz oyna. [206,345]
70-ci illər poeziyasında Allahı yalnız göylərin deyil,
həm də yer üzünün əşrəfi saymaq meylləri heç də onu
insanlaşdırmaq, insan kimi görmək məqsədindən
yaranmırdı. Bu şeirlərdə Allah əzəmətli güc və qüvvət
daşıyıcısıydı. Sadəcə, Tanrıya insani hisslər aşılanır, şairlər
obrazlarının yaşantılarını təsvir predmetinə çevirdikləri
kimi, Tanrının belə hisslərini, yaşantılarını göstərmək
cəsarətində bulunurdular. Hələ 60-cı illərdə Əli Kərimin
―Şəhidliyin zirvəsi‖ şeirində müraciət necə idi? ―Tanrı
dəhşətə gəlmiş, qaçmış yaratdığından‖... Bu Nəsimi
dözümü qarşısında şair heyranlığının Tanrı səviyyəsində
təqdimi idi. Əli Kərim ―Məşəqqətli ölümün Nəsimi
zirvəsinə‖ Tanrının belə heyran kəsildiyini göstərməklə
şeirin poetik siqlətini uğurla qüvvətləndirmişdir:
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Şəhidi görməməkçin,
İlahi də görünmür! –
Onun qorxusu nədi?
Niyə azad eləmiş
hər ağrıdan şəhidi?
Şəkki-şübhə başını
qaldırdı,
dedi,
“Ay aman,
Tanrı dəhşətə gəlmiş,
qaçmış yaratdığından!” [130,105-106]
Bu həm də Allaha münasibətdə şeirin yalnız forma
deyil, məzmun dəyişimi idi. Ramiz Rövşənin ―Qapı‖
şeirindəki Tanrı obrazı da bizə Ə.Kərim şeirindən həmən
tanış statusdadır: ―Utandı, sıxıldı Allah,/Qaldı göyün
üzündə./Ziba nənədən gizlicə/Yazıq uzatdı əlini,/Ziba
nənənin oğlunun/Yumdu açıq gözlərini,-/Göz yaşından
islandı barmaqları [206,54].
80-ci illərin əvvəllərində B.Vahabzadənin yazdığı
―Fəryad‖ pyesində Allaha müraciətin xəfif qatına keçilir,
Tanrı ilə bağlı hər cür sakral düşüncələr praqmatik
müstəviyə adlayır, öz motivasiyasını şairin ―insanlıq‖
fəlsəfəsində tapırdı. Vaxtilə S.Rüstəm yazırdı ki, ―Səməd
Vurğunun "Vaqif" dramından sonra "Fəryad" pyesi
dramaturgiyamızda olan böyük bir boşluğu doldurdu". Hər
iki pyesi birləşdirən və ayıran ümumi məqam müəlliflərin
həm də Tanrı mövzusuna baxışında, münasibətində üzə
çıxırdı. S.Vurğunun hər şeyə görə nicatını Yaradanda
arayan qəhrəmanı Vahabzadənin əsərində modifikasiyaya
uğrayır, daha çox özünə güvənmək, Tanrını özündə
tapmaq, vicdanında aramaq kimi Platon ideyalarının
davamçısına çevrilirdi:
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İdrakda yol açmış gecədən gündüzə Allah!
Güldürməsən öz könlünü gülməz üzə Allah!
Dünyaya şəfəqlər kimi tanrım səpələnmiş.
Qəlbin gözü yanmazsa görünməz gözə
Allah! [247,227]
90-cı illər poeziyasında Allah mövzusunu qabardan
şairlər Qulu Ağsəs, Salam, Əlizadə Nuri, Səhər, Pərviz və
b. sələfləri V.Səmədoğlu, R.Rövşən, və V.B.Odər idealına
sadiq qalaraq mövzuya metafizik müstəvidən yanaşırdılar.
Bu şairlərin şeirlərində həyat oyunlarından çıxış yolu
ölümdür, ölümlə doğmalıqdır, onunla ironik şəkildə də olsa
məhrəmləşməkdir, eyni zamanda burada Tanrı üz tutulası
ən son ünvandır: ―Tanrıdan başqa üz tutmağa bir ünvan
tapmayan, amma ondan da əlini üzən, həyat labirintindən
çıxış yolunu ölümdə görən, ciddi, yaxud ironik planda olsa
da ölümlə doğmalaşan, lakin ölümün də sadəcə bir təsəlli
olduğunu anlayan insanın içsəl ağrıları başlıca diqqətin çölə
yox, içə yönəlməsi - introvert düşüncə onlar üçün də
səciyyəvidir‖ [40,372].
Kimsən, nəçisən, Ay AllahHeç səndən baş açammadıq.
Özün qurduğun dünyada
Sənə bir iş tapammadıq. (Q.Ağsəs) [5,13]
Yaxud:
Ya özün çox yuxarı qalx,
ya mən düşüm “aşağı” –
qoy belə bir az da səndən
uzaq qalım, ilahi. (Salam) [217,23]
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Bu şeirlərdə Tanrıya münasibət hələ bir qədər
yumşaq formadadır, inkar olunmur, müəyyən suallar
doğursa belə hər halda varlığı görünür, şairlərin
düşüncələrində, mənəvi-ruhsal dünyalarında yenə də ali
məqamın daşıyıcısıdır. Ustad şair Şəhriyar ―Behcətabad
xatirələri‖ şeirində Tanrıya müraciətin ən münis formasını
yaradaraq yazırdı ki, ―Yatmış hamı, bir Allah oyaqdır, daha
bir mən/ Məndən aşağı kimsə yox, ondan da yuxarı‖...
Salamın şeirində də əslində, Allah elə həmin məqamındadır. Bu məqamı qoruduğuna görə Tanrıya münasibətdə
Salam şeiri bəlkə R.Rövşəndən bir addım daha öndədir.
R.Rövşəndə ehtimal vardı, Tanrının yerə enməsinə, insanın
yanında dayanmasına inam ehtimalı: ―Kimdi o göydən şığıyan?!/Dünya
dolub
işığıynan./Bəlkə
də,
göy
qurşağıynan/Düşüb Allah özü gəlir‖ [206,300].
Salamın şeirində isə müəllif Tanrını yuxarılara
səsləsə də, bu aşağıdan yuxarı, yəni yerdən göyə deyil, elə
göyün qatından daha ənginliyə çağırışa hesablanır. ―Ya
özün çox yuxarı qalx,/ya mən düşüm ―aşağı‖... Bu qənaətin
əsası kimi şairin ―aşağı‖ ifadəsini xüsusi ayrıntı ilə nəzərə
çarpdırmasıdır. Əslində, şeirdə yeni bir məna çaları
yaradılmır... Tanrı onsuz da yuxarıda, insan aşağıdadı.
Burada qovuşma, mənəvi vəhdət yalnız sufilərin düşüncəsi
ilə desək, qəlbin gözü, səsi ilə mümkündür. Şeirdə isə,
göründüyü kimi, şairin belə bir fikri yoxdur, o, ilahi
tarazlığın arzusundadır. Bu mənada, Salam, Qulu Ağsəs
şeirlərindəki ilahi tarazlıq 60-80-ci illər şeirlərindəki
Tanrını bir addım öndə görmək, ona istinad etmək
məramının İnsanın xeyrinə hasablanmış dalğasının
təzahürü idi, bir növ 80-ci illər poeziyasında Tanrıya ifrat
sevgi ilə 90-cı illərin sonlarından pərvəriş tapacaq Tanrını
inkar mövqeli şeirlər arasında körpü səciyyəsi daşıyırdı.
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Tənqidçi Ə.Cahangir məqalələrinin birində yazır:
―Çağdaş şeirdəki düşüklük şairin dünyaya tabe olması,
onun axarına düşməsidir. Çünki o, dünyanın kor gedişinə
qarşı dayanmaq üçün söykənəcək nöqtəsindən məhrumdur.
... O, xırıltılı səsini dünyanın mənəvi tənəzzül ritminə
kökləyir, ona züy tutur, onun havasına oynayır. O, tarixi
eniºin əlində əsirdir, kor əsasına möhtac olduğu kimi‖
[40,480]. R.Rövşənin ―çətini dünyayla barışmaq imiş‖
fikrini təqib etsək, bəli, tutacaq bir nəsnə, dirənəcək bir
arxa hiss etməyən insan depressiyaya düşür, dünyaya qarşı
dirəniş-duruş əzmini itirir və öz ―mən‖indən çıxış edən şair
poeziyanın ritmini də dəyişməyə müvəffəq olur. Bu
mənada, tənqidçinin bu fikirləri də uyar səslənir: ―İnsan
düşüncəsindəki gedən çürümə, tənəzzül, deqradasiyanın
mənbəyində Allahdan uzaqlaşma durur‖ [40,486].
Hərçənd bu fikri 70-80-ci illər şeirinin ümumi
mənzərəsinə şamil etmək o qədər də özünü doğrultmur.
Nədən ki, bu şeirlərdə Allah son istinadgah, son mənəvi
sığınacaq kimi dominant müstəvidədir. Bəlkə də bu istinad
şairlərin sonucu - tənəzzülü dərk edib də ondan qaçmaq
üçün başlanğıca – Tanrı məqamına qayıtmaq istəyindən
doğurdu. Əsrin sonlarının poeziya mənzərəsini isə
tənqidçinin fikirləri yetərincə qapsayır. 90-cı illərdən
başlayaraq poeziyada güclənən modernist dalğanın təsiri ilə
bədii fiqur nəinki insandan, cəmiyyətdən, hətta son (bəlkə
də ilk) tutunma səbəbi sayılan Allahdan belə imtina etdi,
ondan uzaqlaşdı, bütün bağları qırmağa çalışdı. Hətta bəzi
şeir nümunələrində boy göstərən ilahi başlanğıca, ―ilkin
təkan‖- Allaha (Aristotel) inamın varlığına rəğmən,
məsələn, Şərif Ağayarın aşağıdakı şeirində olduğu kimi:
axşam olar...
yerə çökər göylər elə bil
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axşam olar...
pıçıltılar səni dinşəyər
bu nə nurdu misqal-misqal dolar könlümə
bu nə nurdu bir İlahim yoxsansa əgər?... [4,26]
– bu, 90-cı illər postmodernist şeirindəki Allahla
bağlı nihilist yanaşmanı pərdələyə bilmədi.
Postmodernist gənclər isə yaşadıqları cəmiyyətin
neqativ tərəflərini göstərməklə kifayətlənməyib, Tanrıya
münasibətdə belə müqəddəslik pərdəsini yırtmağa cəhd
etdilər, ―yer üzünün əşrəfi insandır!‖ modelini yenidən, bu
dəfə fərdi duyğularının qanadında poeziyaya gətirməyə,
tətbiq etməyə başladılar. Həmin fərdi duyğuların, yaşanılan
acıların arasında isə Tanrıya ayrılan yer çox cüzi idi. O yeri
də şairlərin dua, tapınma xüsusiyyətlərindən daha çox
ironik, nihilist, yad yanaşmaları istila eləyirdi. Ötən əsrin
60-cı illərində E.Fromm (1900–1980) yazırdı: ―XIX
yüzildə problem bu idi: ―Tanrı öldü!‖. XX yüzilin problemi
isə budur: ―İnsan öldü‖... Dünənki təhlükə insanların
kölələşdirilməsi idisə, sabahın təhlükəsi insanların
robotlaşmasıdır. Doğrusu, robotlar baş qaldırmaz, üsyan
etməzlər. Amma insan fitrəti daşıyan robotlar laqeyd də
qala bilməzlər. Çünki anlamsız bir həyata çox dayanıbdözmək olmaz‖ [bax:33]. Amma bu kontekstdə bir məsələ
də
özünü
doğruldur.
Tanrı-insan
ölümünün
labüdləşməsində başqa səbəblər aramağa lüzum qalmır.
Onlardan biri digərini yetirən əsas səbəb kimi çıxış edir.
Tanrısını öldürən, ona lüzum görməyən, uşaqlaşan
cəmiyyət özü-özünü məhvə sürükləşmiş olur. Çünki insan
Tanrıdan üz çevirdiyi kimi Tanrı da ondan üz çevirir.
Allahın yolundan çıxdıqca insan da onun yadından çıxır,
insan Allahdan qopduğu, onu yad sandığı kimi Allah da
nəzərlərini onun üstündən çəkir və nizamsızlıq başlayır.
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―XIX əsrin sonlarında Allahı itirən insan XX əsrin
sonlarında özünü itirdi. İlahi dəyərlər dəyərsizləşdikcə
insani dəyərlər, humanist ideyalar da aradan çıxmağa
başladı. Bəşəriyyət tam bir heçlik, mənasızlıq uçurumuna
yaxınlaşdı. Onun itirdiyi ilahi dəyərlərin yerinə qoyduğu
heç bir bəşəri nailiyyət – elm, texnika, iqtisadi inkişaf və s.
bu dəyərləri əvəz etmək iqtidarında deyil‖ [85,20].
Postmodern epoxasının özü ilə gətirdiyi yeni dünya
modelindəki nizamsızlığın əsas nədəni bu amillə bağlı idi
ki, düşüncədə, əxlaqda, sənət meyarlarının dərkində
çaşqınlıqlar yaratması ilə sonuclandı.
Problemlər ondan qaynaqlandı ki, postmodern
düşüncə İnsan amilini gücləndirib onu bütün başlanğıcların
adı elan edərkən bu vacib məqamı unutdu. Məsələn, 90-cı
illərin əvvələrində yazdığı ―Qardaşlar‖ şeirində Murad
Köhnəqala öz nəsildaşlarının acınacaqlı taleyini
canlandıraraq Tanrıya üz tutsa da, bu müraciət öz pafosu ilə
fərqlənir, ―Tanrıya əl qaldırmaq‖ dərəcəsinə gəlib çatmış
insanlığın tarixi faciəsini şeirə gətirirdi: ―....niyə dizinə
çırpır əllərini bu dəniz?/ Bu dəli , zəmanənin hansı üzündə
qalıb?- /Tanrım, geriyə çəkil, əl qaldırar bəndəniz!‖.
[bax:178,53]
90-cı illərdə bu münasibət postmodernist təmayülün
şərtlərindən doğurdu. Klassiklərə, özündən əvvəlki ədəbimədəni irsə, keçmiş mətnlərə münasibətdə ironik mövqedə
dayanan müəlliflər ən ali dəyəri - Tanrı dəyərini vurub
keçməkdə belə israrlı görünürdülər. Postmodernistər
Tanrıya əl qaldıracaq qədər dəyərləri əzib keçir, hər cür
metafizik qatdan imtina manifestini sərgiləyirdilər. Onlara
görə əsl postmodernistin heç bir istinad nöqtəsi olmamalı,
bütün ali dəyərlərin önündə İnsan amili dayanmalı idi. Bu
şeirlərdə ən yaxşı halda Tanrı insan səviyyəsinə endirilir,
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ona hökm oxumaq, ittiham səsləndirmək kimi ―cəsarətli‖
avanqard jestlərdən çıxış edilirdi.
Bağışla- deyəcək, qızım
bağışla ki,
sənə yaxşı tale vermədim
təəssüflər içində keçir ömrün
bağışla...
... bəsdir, onu sakitləşdirməyə çalışacağam,
bundan daha pis həyatlar var
narahat olma, yaxşıdır hər şey-deyib
gözlərimi siləcəyəm
Allahı əhv edəcəyəm. [127,80]
yaxud Tanrının ölümünü arzulayacaq qədər metafizik
qiyamçı qısmində qərarlaşırdılar:
yaşadığıma görə
sevə bilərəm tanrını
amma bu vəd etdiyi
əbədiyyəti istəmirəm
qarşılıq istəyəcəksə
və hesab soracaqsa
bütün müqəddəslər öldü
qiyamət günü
tanrı da intihar edəcək. [199,4]
Versifikasiya səciyyəsi daşıyan bu mətnlərdə poetik
mexanizm demək olar ki, işləmir, sadəcə Allaha müraciətin
―orijinallığı‖ diqqət çəkir. Müəllif bütün acıları, əzabları
üçün Allahdan bir növ hesab tələb edirlər. Bu halda ―Allahı
əhv edəcəyəm‖, yaxud ―bütün müqəddəslər öldü‖ kimi
misralar müəlliflərin söz oyunu sərgilədiyini ortaya çıxarır.
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90-cı illərin sonlarında meydana çıxan bu
tendensiyanın rüşeymləri dünya konteksti ilə birbaşa
əlaqələnirdi,
ideya
qaynağı
Qərb cərəyanlarının
manifestləri idi. ―Allaha inam Yeni dövrdən itməyə başladı,
insan özünə inandı. Ötən əsrdə bu özünəinam da itməyə
başladı. Çağdaş insanın dayaqlandığı nəsə bir mərkəzi
istinad nöqtəsi yoxdur. O, Allahı sevmir, millətə gülür,
özünə ironiya edir... onun bütün fikirlərində bir ikibaşlılıq
var. Çünki bütün ünvanlar rədd ediləndən sonra üz tutulası
yer yoxdur. O, qalın düşüncə cəngəlliyində hara gəldi
gedən adamı xatırladır. Onun məqsədi cəngəllikdən çıxmaq
deyil, çünki belə bir çıxış nöqtəsinin mövcudluğuna
ümumən inanmır‖ [40,87]. Bir zamanlar Nitsşe özünün
həyat fəlsəfəsi ilə ―Allahın öldüyünü‖ bəyan edir, bununla
da bəşəriyyətin irəliyə doğru hərəkətində revanşist dönüm
yaratdığını düşünürdü. Birinci Dünya müharibəsindən
sonra bütün bəşəriyyəti sarmış dekadans ovqatın
yetişməsini şərtləndirən məqamlardan biri də məhz, həmin
dünyabaxışın güclənməsi ilə əlaqədar idi. ―Allah ölmüşdür‖
- bu artıq yeni dövr reallığında bütün fəlsəfə və humanitar
fikrinin istinad etdiyi Nitsşe sindromu idi. Fransız yazıçısı
A.Malro 1927-ci ildə yazırdı ki, ―insanın hər şeyi əhatə
edən, zəbt edən intəhasız ehtiras və həvəsi əvvəllər
daxilində Allah üçün ayırdığı yeri belə ələ keçirir‖
[305,41). Əslində, Nitsşenin ―həyat fəlsəfəsi‖nin əsasında
fövqəl-insan amili dayanmış, o, insanların ―şeyə‖
çevrilməsinə, mədəniyyətin, tarixin perspektivlərinin
tükənməsinə qarşı durmuş, ―Çoban yoxdur, təkcə sürüdür
ki, vardır! Hamı eyniyyətə can atır, birdir hamısı: başqa cür
düşünən könüllü olaraq dəlixanaya gedir‖ [322,12] kimi
fikirlərlə ―kütlə‖yə çevrilən insana alternativ olaraq fövqəlinsanı təqdim etmişdi. ―Zərdüşt belə demişdir‖ əsərində o,
yazırdı: Mən insanlara, onlara onların varlığının mənasını
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anlatmaq istəyirəm: bu məna fövqəl-insandır, insan adlı
qara buluddan çıxan şimşəkdir fövqəl-insan‖ [322,14] Bu
yanaşma postmodernistlərin baxışlarında da var. ―Hamının
eyni düşündüyü yerdə heç kəs düşünmür‖ fikrini təqib qılan
postmodernistlərin bəzi gözlənilməz addımları şüurdakı
ətaləti, eyniyyəti aradan qaldırmaq, düşüncəni hərəkətə
gətirmək səciyyəsi daşıyırdı. Fəqət onların problemi bunda
idi ki, insanların əsrlər boyu kökləndiyi, tutunma səbəbləri
olan dəyərlərə qarşı çıxmaqla şüurda inqilaba can
atacaqlarına ümid edirdilər. Bu isə müəyyən formalarda
təsirini göstərmiş olsa da, ümumən tutalğası olmadığından
özünə yer eləmir, eləcə bir iz, dalğa olaraq gəlib keçirdi.
Amma hər bir halda bu, 90-cı illərdən başlayaraq milli
poeziyada qabaran tendensiyalardan biri kimi diqqət
çəkiləsi mövzudur və özü ilə birlikdə, həm də ―niyə məhz
ateizm‖ sualını də gətirir. Çünki ―Tanrıya belə əl uzatmaq‖
məsələsi varsa, özünə qarşı səbəblər incələməyi tələb edir.
―...XX yüzilliyin
böyük
alman
filosoflarından
M.Haydegger modern texnologiyanın arxasında dayanan
ideologiyanın gücünü və həyatımızı necə öz əsarətinə
aldığını görüncə: ―Bizi yalnız Allah qurtara bilər‖
deməkdən özünü saxlaya bilməmişdi. ―Əgər Tanrı
yoxdursa ona söykənən əxlaqi dəyərlər də yoxdur‖ və ―əgər
Tanrı yoxsa insan da yoxdur‖. Bir çox əski mədəniyyətlər
əxlaqi dəyərləri itirdiyi üçün dünya səhnəsindən silinibdi...
Roma əxlaqa məhəl qoymadığıyçün dağıldı‖ [bax:33].
1990-cı illərdə bu mövzunun poeziyada işlənmə səbəbi
insanların əzablardan, keçdikləri xaotik proseslər
burulğanından müvazinəti itirmək, mənəvi depressiyaya
qapılmaq səbəblərindən qaynaqlanırdı. Bu çöküş
prosesində bir çox milli-əxlaqi, mənəvi-ruhsal dəyərlərin
deqradasiyaya uğradılması təhlükəsi yaşanırdı. Yaşadığı və
içindən keçdiyi ağrıların qurtuluşu kimi Tanrısına boylanan
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və nicatını görməyən insanda asilik duyğusu formalaşırdı.
Milli şeirimizdə ateizmə yol alan tendensiya belə
formalaşırdı: ―Ateizm kainatın Yaradıcı tərəfindən var
olmasının, geniş mənada hətta bütün fövqəlqüvvələrin
varlığının inkar edilməsi deməkdir. ... Bu halda ―əgər varsa,
onda niyə bəşəriyyətin həyatına müdaxilə etmir? Niyə
insanlara daha yaxşı həyat bəxş etmir?‖ – deyə suallar
altında əzilən aqnostikin əzablı axtarışları onu
düşüncələrini, hiss və duyğularını nəzmə çəkməyə məcbur
edir‖ [330].
Əslində, 90-cı illər poeziyasında Tanrını inkardan
deyil, ona yanaşmanın dəyişməsindən bəhs eləmək daha
dəqiq olardı. Bu dəyişmələrin içində təbii ki, inkar
məqamları da vardı, onunla barışmazlıq məqamı da. Amma
qabarıq görünən, həm də ironik yanaşmanın önə çıxması
idi. ―Postmodernizm Modernizmin bütün müəlliflərinin
yaradıcılığını yenidən dəyərləndirib suallara tuş qoydu.
Məsələn, F.Nitşenin Modernizmə xas inkarçı ―Tanrı ölüb‖
tezisini çağdaş rus postmodernisti V.Pelevin yenidən
dəyərləndirdi: ―Əgər o ölübsə, ümumiyyətlə, Tanrı
deyilmiş!‖ [bax: 128,48]. Həmin ironik modusun başlanğıc
götürdüyü məqam isə, qəlblərdən Allah xofunun çəkilib
getməsi ilə əlaqədar idi: ―İlahiyyatçı-filosof P.Tillix (1886–
1965) söyləyirdi ki, ―XX əsrin fikir axtarışlarını meydana
gətirən və ümidsizliklərini doğuran başlıca hadisə bu əsrdə
ürəklərdən Allah xofunun çəkilməyi idi‖. Ulu Tanrıya sevgi
qarışıq bu duyğunun könüllərdən çəkilməyinin ardınca da,
təsadüfi deyil ki, insanı yaşadan və həyatını mənalı edən
bütün dəyərlər sistemi öldü... ―Dinsiz-imansız meşşan
sivilizasiya ... əski mübarək mədəniyyət üzərində zəfər
çalmışdı...‖ (N.Berdyayev)‖ [bax:33]. Poeziyanın Tanrını
sevmək mesajlarının alt qatında əslində, ―mifi‖ dağıtmaq,
parçalamaq niyyətinin özü dururdu.
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tanrıdan qorxmağı deyil,
sevməyi anlatsaq...
ibadət əvəzi
cənnət vəd etməsək
tanrının adından...
təmənnasız sevməyi öyrətsək insanlara
olmazmı?
tanrı belə, əvəzsiz sevməyi bacarmadı... [199,4]
Bu halda, qəribə bir antiteza yaranırdı: mənəvi
çaşqınlıqda özünü itirən sosial fərdin Tanrıya asi çıxması
əslində, içindəki ―uman yerdən küsərlər‖ inamının
yaşarılığının göstəricisi idi. Digər tərəfdən, ―Allaha,
yaratdıqlarına, ―törətdiklərinə‖ üsyan edən, qarşı çıxan
müəllif onun varlığını inkar etmiş olmur, əksinə, müraciət
edirsə, deməli, mövcudiyyətini qəbul edir‖di. Şairlər hər
məsələdə Ali varlığa müraciət etmək, hər şeyi ona nəzərən
müqayisəyə çəkməklə bir növ onlar üçün ―heç bir istinad
nöqtəsi olmadığına‖ özlərini inandırmağa çalışır, Tanrı
obrazını bir qədər kənara sıxışdırdıqlarını sərgiləyir, yaxud
bu müqəddəsliyi insana ―köçürməklə‖ bir növ acıq
çıxırdılar:
Tanrıya – insanı palçıqdan, sevgini ayrılıqdan,
Ayrılığı ölümdən yaratmış bu tanrısıza sübut etmək
istəyirəm ki,
Səni tapmaqdan ötrü, yoxa çıxmaqdan belə qorxmuram.
Yaşayıb səni itirməkdənsə,
Ölüb səni tapmaqdı sevgi – mənim üçün.
Mən Tanrının yox, sənin yoxluğunun ateistiyəm. [9,33]
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Bəşəriyyəti sarmış olan çoxyönlü problemlərin
kökündə bu amilin – Tanrıdan uzaqlaşmanın, Allah
ideyasının aradan çıxmasının və insanın öz məntiqinə
həddən ziyadə arxalanmasının rolu böyükdür. Bu güvənc
onda müvazinətsizlik yaradır, səmti itirən karvanbaşı kimi
hara istiqamətlənəcəyini müəyyən edə bilmir. 90-cı illər
postmodern şeirində mövcud ―mərkəzdənqaçma tendensiyaları‖ da həmin qlobal miqyaslı insan çaşğınlığının
nəticəsi idi.
Yekun olaraq, yuxarıdakı fikirlərimizə aydınlıq
gətirək. Gənclərin yaradıcılığı sərt və aqressivdir, nəyə
görə? Bir halda ki, bu sərtlik və aqressivlik zamanın sərt
işləklərinin təsvirinə, onun qatı və tünd boyalarla poetik
ifadəsindən daha çox keçmişin inkarına, əski
dəyərlərimizin, milli-mənəvi sərvətlərimizin tənqidinə,
onları milli idrakdan kənarlaşdırmaq və silmək cəhdinə
yönəlib. Gənclərin poeziyası romantikaya yox, reallıqlara
açıqdır. Amma hansı reallıqlara? Məgər reallıqlar yalnız
qara rənglərlə, fəci olaylarla çevrələnmişdimi? Nəticə yenə
də eynidir. Gəlin sözü tənqidçi N.Cabbarlıya verək:
―Məncə, postmodernistlərin yaradıcılığının təhlili zamanı
reallıqdan daha çox reallığa yanaşmadan söhbət getməlidir.
Çünki həm klassik ədəbiyyat, həm də çağdaş ədəbiyyat
(ənənəvi formalarda yazılılanlar nəzərdə tutulur) reallığı
əks etdirməklə məşğuldurlar. Sadəcə, postmodernistləri və
postmodernist adlandırılmaq (həmçinin də olmaq) istəyən
yeni nəsil nümayəndələrinin reallığa münasibətləri
fərqlidir. Daha doğru desək, qaba və çılpaqdır. Onların ən
böyük
qüsuru
cəmiyyətə
və
dünyaya
xaotik
münasibətlərini, kin və nifrətlərini yaradıcılıqlarına
gətirməkdir‖ [36,52]. Bəlkə bu üzdən, yəni daha çox manifestasiyalarla çıxışa, inqilabi jestlərə, revanşist ədalara
xərclənmiş enerji səbəbindən dünya ədəbiyyatının çoxdan
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geridə qoyduğu cərəyanı milli poeziya faktına çevirmək
mümkün olmadı. Müəyyən nümunələrin meydana
çıxmalarına rəğmən cərəyanla bağlı nəzəri düşüncələrin
süni tətbiqinə çalışmaq cəhdləri postmodernizmdən yalnız
təmayül olaraq danışmağa əsas verir.

IV FƏSĠL
ÇAĞDAġ ġEĠR VƏ MĠLLĠ “ĠZM”
4.1. Yeni düĢüncə və bədii-estetik dəyərlər
Müstəqillik dövrü poeziyası daxilən hansı yeniliklərə,
yeni düşüncə, yeni üslub və məna çalarlarına imza atıb?
Yəni, bu dəyişikliklərə, fərqli düşüncə kontekstinin
parametrlərinə əsaslanıb poeziyamızın tam yeni düşüncəyə
sahibləndiyini deyə bilərikmi? Bu kontekstdə fikirlərimizə
izah etməyə çalışaq. 90-cı illər poeziyasında bəzi şeirləri
oxuyanda hiss edirsən ki, dəyişən sadəcə sovet dövrünün
imperativləridir, əmək qəhrəmanlarının, qırmızı bayraqların
tərənnümünə, rejimin tərifinə, şəxsiyyətə pərəstişin
təqdirinə,
gülün-bülbülün
təsvirinə,
aşiq-məşuq
münasibətlərinin sərgilənməsinə formal olaraq son
qoyulub. Yəni, cəmiyyətdəki ictimai-siyasi proseslərə fəal
müdaxilə yolu tutmaqla deyil, əvəzində eyni patetik
formada çılız vətənpərvərlik hisslərini təsvir etməklə,
gözlərimizi və qulaqlarımızı yağır edən təbiət təsvirlərini,
şablon sevgi etiraflarını sərgiləməyi böyük məqsədə
çevirməklə. Halbuki, ənənəvi ritmi və intonasiyanı özündə
daşıyan köhnə şeir müəllifləri var ki, şeirlərinin təravəti
əzəli poetik gücünü və siqlətini qoruyub saxlamaqdadır.
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Bəxtiyar Vahabzadənin, Musa Yaqubun, Məmməd
İsmayılın, Məstan Günərin, Sabir Rüstəmxanlının, Hüseyn
Kürdoğlunun, X.R.Ulutürkün, Füruzə Məmmədlinin, Sabir
Sarvanın müstəqillik dövrü yaradıcılığı bu qənaəti hər dəfə
təsdiqləyir. 1960-80-ci illərin bioqrafik ölçüləri bu şairlərin
poetik qəhrəmanlarının birbaşa ―mən‖ində ifadə olunur.
Onları oxuduqca istər-istəməz Məmməd Arazın misralarını
xatırlayırsan:
“Desələr şeirimin avazı köhnə,
Od kimi, su kimi köhnəyəm, bala”
90-cı illərdən bəri şeirimizdə güclənən modernist
başlanğıclar, bir-birini əvəzləyən forma axtarışları, ideyabədii müxtəliflik nəticəsində milli poeziyamız çoxyönlü
təbəddülata uğradı. Bütün yenilik cəhdlərinin qarşısına bu
şairlər milli poeziyanın kələnəklərinə sadıq qalaraq – hecalı
şeirin ən gözəl nümunələrini, qoşmasını, gəraylısını
yaradaraq çıxdılar. Bu yalnız ona görə baş vermədi ki,
yeniliklərə yetməyə onların potensialı yox idi, əksinə, bu
şairlərin 2000-ci illərdən başlayaraq yazdığı sərbəst
şeirlərdə də eyni estetik mündəricə ehtiva olunur, onlar
düşüncə kontekstini başqa vəzndə də ifadə etməyə nail
olurdu. Dəyişən forma idi, şeirdəki ruh, kolorit isə onillərin
o tayından süzülüb gəlirdi. Bu şeirlərdə müasir təfəkkür
xalq şeirindən, folklorundan gələn ovqatla, hava ilə
qaynayıb-qarışır, poeziyasına məxsus üslub, daşlaşmış
linqvo-poetik sintaksis, lirik-fəlsəfi düşüncənin hakim
olduğu məqamlarda belə yan keçilməyən yaşam kredosu –
ilkinliyə bağlılıq şair fərdiyyətinin sübutu kimi
mənalanırdı. Amma bu fərdiyyət öz havasına ―kökləndiyi‖
məqamlarda - milli şeirin min il yol gələn bədii təcrübəsini
yaşatmaq, onu qorumaq, bu təcrübəyə inanaraq onun
sıradan çıxmasına yol verməmək mühafizəkarlığında daha
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bariz üzə çıxırdı. Çünki şeir duyumu olan bir çox ədiblər
kimi bu şairlər də anlayırdı kilar, hansı formada meydana
çıxmasından asılı olmayaraq həqiqi şeir öz oxucusu ilə dil
tapacaq, ona qovuşmağı bacaracaqdır. N.Hikmət demiş,
―Şeiri istər qışqıraraq, istər bağıraraq yaz, istər pışıltıyla
yaz, istər xalq şeiri üslubunda yaz, istər hissələrə bölüb yaz,
istərsə də qədim əruzda yaz, nə fərqi, təki ortalığa əsl sənət
əsəri adlana biləcək bir poeziya gətir.‖
90-cı illər şeirində baş verən bir sıra mühüm
yeniliklər bədii-estetik dəyərlərə yeni(dən) baxışı
aktuallandırdı. ―Çağdaş şeir‖ necə olmalıdır, milli
poeziyanın imkanları bu çağdaşlığı əks etdirəcək qədər
gücdə buluna bilirmi? Dünya bədii-estetik cərəyanlarının
poeziyamıza axını qarşısında ―milli izm‖də yazıb-yaradan
şairlər hansı poetik yeniliklərə açıqdırlar? Əslində, dünyaya
yol necə başlayır ki?! Yenilik istəyiriksə, ilk növbədə milli
olmağı bacarmalıyıq, dünyaya ona bəlli olan və dəfələrlə
sınanmış təcrübələrlə keçib getmək olmaz, bir qədər də
özündən, təmsil etdiyin xalqın, ədəbiyyatın təcrübəsindən
qatmağa çaba etməlisən. XX əsrin ən görkəmli
filoloqlarından biri olan M.M.Baxtin bu xüsusda yazır: ―hər
zaman irəli doğru atılan hər bir əhəmiyyətli addım geriyə
qayıdış ilə müşaiyət olunur, daha dəqiq desək, başlanğıcın
(mənşənin) yenilənməsinə gətirib çıxarır. Yalnız yaddaş
irəli doğru gedə bilər, unutqanlıq yox. Yaddaş kökə qayıdır
və onu yeniləndirir. Əlbəttə, «irəli», «geri» terminlərinin
özü də bu mənada öz qapalı mütləqiyini itirirlər və daha
çox öz qarşılıqlı təsirləri nəticəsində hərəkətin canlı
paradoksal təbiətini ifadə etmiş olurlar‖ [282,447-483]. 90cı illərdən başlayaraq poeziyamızda elə imzalar oldu ki, öz
poetik yaşamları ilə ―geriyə qayıdış‖ın ən yaxşı
nümunələrini yaratmaqla bahəm, həm də gələcək şeirin
inkişaf trayektoriyasının cızılmasına səbəbkar oldular.
Elnarə Akimova

“ÇağdaĢ poeziya və ədəbi təmayüllər‖

235

www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. 2018

Bütün dövrlərdə poeziya müxtəlif nəsillərin
birgəliyinin, məcmusunun təzahürü olaraq bütöv və
mütəşəkkil görünə bilib. Müstəqillik dönəminin müasir
poeziya palitrasının yaranmasında da bütün nəsillərdən olan
fərdlər iştirak ediblər. Əlbəttə, bu iştirak bir qism şairlərin
ənənəvi-realistik, lirik-romantik üslubda yazdıqlarını dəyər
qismində prosesə qatmağı, bir qisminin isə zamanla
uzlaşmağa can ataraq poetik güclərini, nəfəslərini yeni
ritmə kökləməsilə əyaniləşib. Yeni dövrdə ənənəvi üslubda
yazılan poeziya nümunələrinin bədii təsvir predmetləri
bunlardır: a) Tanrı, məşhər günü, səmavi düşüncələr
insanın təklikdən, tənhalıqdan təcrid olunub ali mütləq
həqiqətə çatmaq üçün üz tutduğu müqəddəs mehrablardır;
b) azadlıq, hürr duyğuları, müharibə ovqatı, vətənpərvərlik
ideyalarının
təbliği
şeirimizin
patriotik
qolunu
səciyyələndirən başlıca amillərdir; c) ağac, quş, kəpənək,
çiçək, daş paklıq və təmizlik rəmzi kimi mənalanan
simvollardır; d) ənənəvi sevgi, məhəbbət mövzuları da öz
yerində. Qeyd edək ki, bu mövzular işlənmə, bədii təsvir
predmetinə çevrilmə üsullarına görə yaşlı və cavan
şairlərimizdə eyni formada təzahür etmiyib. Eyni predmetə
yönələn baxış müxtəlif, polifonik spektrli olub. Əslində
mətnə münasibətdə yaş bölgüsü aparmaq, materialı yaş
senzinə görə qiymətləndirmək düzgün nəticələrə gətirmir .
Ən azı ona görə ki, Vaqif Səmədoğlunun bir şeirində
deyildiyi kimi «yoxdur yer üzündə qocalıq, yoxdur» - fikri
xüsusən poeziyaya münasibətdə bizim üçün daha
əhəmiyyətlidir. Fəqət çağdaş şer nümunələri ilə tanışlıq,
predmeti bədii mənalandırma səciyyəsinə görə fərqli
baxışları ortaya qoyur, bədii məhsulu ədəbi nəsillər üzrə
təsnif etmədən dəyərləndirməkdə bir məhdudluq yaradır.
Ədəbi nəsillər arasındakı fərq sadəcə yazı manerasının,
düşüncə tərzinin, fakta, gerçəkliyə yanaşma üsulunun
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səciyyəsindədir. Məsələn, yaşlı nəsildə həyata daha çox
retrospektiv baxış, nostalji hissi güclüdür. Yenə də kənd
həsrəti, yurd itgisi ağrıları, ailə-məişət qayğıları, adi,
gündəlik həyatın yaşantıları, sosial-siyasi problemlərin
təsviri və s. hisslər burada aparıcıdır. Onların şeirlərinin
adları artıq bunu deyir: «Nostalji» (Ç.Əlioğlu), «Retro»
(S.Məmmədzadə) və s. Hətta o qədər də yaşlı olmayan
Çingiz Əlioğlunun şeirlərində belə yaşın yorğunluq
mübtəlası özünü ələ verir: ―İşimdən, gücümdən gəl qoyma
məni,/Məndə vaxt hardandı, söz güləşdirəm./Yaş o yaş
deyil ki, payız şum əkib,/Yazda başşaq yığam, boş küləş
dərəm‖.
Gənc şairlərdəsə zaman daha çox ―indi‖ şəklində
təzahür edir. Bu şairlərin içindən keçdikləri (keçirdikləri)
zamanın üzləşdirdiyi fəci və dramatik situasiyalar,
yaşatdığı sosial-siyasi probiemlərin mənəvi-psixoloji
aləmdə yaratdığı təbəddülatlar belə onlara yeni dəyər, yeni
oriyentir axtaran varlığın sabaha, çağdaşlığa çıxışı,
yeniləşən dünya və ―mən‖ obrazının yaradıcı təfəkkürdə
fərqli inikası üçün lazım olur. Cavan şairlərdə
deformasiyaya uğramış, ənənəvi məzmununu itirmiş
yaddaş lövhələrinə yeni dil və boya qatmaq cəhdi hiss
olunur.
1990-cı illərdən başlayaraq milli poeziya baş verən
məlum olayların təsiri ilə başqa ideya və məzmun keyfiyyətləri
kəsb etməyə başlayır. Dövrün özü ilə gətirdiyi müstəqillik faktı
həm də daha öncədən mövcud Qarabağ savaşı, onun fəsadları,
müharibə acıları, yurd itkisinin ağrıları ilə müşayiət olunduğundan
poeziya da artıq əvvəlki məzmunda üzə çıxmayacağının fərqində
olur. Poeziya daha çox müharibə ovqatı üstə köklənməyə çalışır,
müharibənin doğurduğu nə varsa təbii olaraq bədii düşüncəyə
gətirilməyə başlayır. Bu dövr poeziyasında funksional olan
mövzuları başlıca olaraq aşağıdakı kimi təsnif etmək olar:
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a)Müharibə mövzusu və onun doğurduğu bütün problemlər
kontekstində qabaran ideya, obrazlar qalereyası; b)Vətən
mövzusu; azadlıq, hürr duyğularının vəsfi; c)İnsanın mənəvi
təkilyi, tənhalığını rəmzləndirən şeirlər; d)Təbiət mövzusu, e)İkiyə
bölünmüş Azərbaycan probleminin şeirdə davam edən acısı,
ə)Sevgi şeirləri.
Ənənəvi
deyim
tərzinə
üstünlük
verən
B.Vahabzadə,
M.Araz,
M.Günər,
N.Həsənzadə,
H.Kürdoğlu, Hidayət, F.Məmmədli, F.Qoca, Z.Sadatlı,
V.Süleyman və başqa şairlərin yaradıcılığında yeni
zamanın rəngi və obrazı onların baş verən prosesləri eləcə
məzmun qatına yeritmədə özünü göstərir. Yəni poetik güc,
pafos, ritm, deyim tərzi - hamısı bu şairlərin yetişdikləri
dövrün - 1960-80-ci illərin təcrübəsindən gəlir. Yeniləşən
isə yalnız baş verən yeni problemlər, olaylar, onların
içərisində yaşatdıqları mənəvi ağrı və sarsıntılardır. Yəni
―funksionallığında bugün də israr edən 1960-80-ci illər
şeiri birmənalı təfsirə gəlmir; məhz 1990-cı illər
hadisələrinin- milli müstəqillik savaşı və bununla ilgili
regional münaqişələr, Qarabağ müharibəsi və onun
törətdiyi ağrılı problemlər fonunda qabarmış güclü
romantik-publisistik nəfəslə yanaşı, bu şeirdə digər çalarlar
da - intim-lirik, realistik-dramatik, əxlaqi-didaktik, seyrçifəlsəfi notlar da çoxdur; hər biri yerində, zamanında,
məqamında gəlir‖ [21,6].

4.2. Ənənəvi mövzulara yeni baxıĢ
Müharibə mövzusu. 90-cı illər şeirini ilkin
səciyyələndirən mövzu Qarabağ savaşı ilə əlaqədar olaraq
dominanta çevrilmiş müharibə mövzusudur. Müharibənin
başlandığı ilk mərhələdə poeziya daha çox iki tərəf arasında
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alovlanan münaqişənin nəşət tapdığı məqamlar, səbəblər,
zəminlər üzərində köklənir. Sairlər bu uçurumu iki ölkə
miqyasında yaranan münaqişə çərçivəsindən çıxarıb dünya
maraqlarına, Qərb siyasətinin işləklik məqamlarına qədər
aparıb çıxarır və dərinləşən ziddiyyətlərin kök, səbəblərini
açmağa çalışırdılar. Burada təlqin olunan ideya nə idi?
Düşmənin məkrini, xislətini yaxşı tanı(t)maqmı məramı,
yoxsa ehtiva etdiyimiz dəyərləri diriltmək, yaddaşı
silkələmək çabası? Bu nüans – müqayisə mexanizmi
müharibə dövrü poeziyasının əksər nümunələrində ehtiva
olunur. Müəlliflər türk tarixinə, keçmişinə, təbiətinə bələdçi
kimi oxucunu onun seyrinə çıxarır və bu qüdrətin
tərənnümü üzərində qurulan fabula idraki, mənəvi, sosialsiyasi mənada genişlənir. Həm də düşündürür. Niyə bu
qədər şanlı və qüdrətli dəyərlərimizlə bu gün uduzan və
məğlub tərəfik? Poeziyada bunun birbaşa cavabı var: tarixi
təkcə yaratmaq yox, həm də təbliğ eləmək, öyrətmək lazım
idi. Bu mənada, şairlər erməni xislətini qatı boyalarla
açmağa nail olursa da, həmçinin analitik məqamlara diqqət
yönəltməyə də yer qoyurlar. Biz eyni hadisələri ona görə
təkrar yaşadıq ki, tarixin dərslərindən ibrət götürmədik.
Belə olduğu üçün torpaqdan əvvəl milli-mənəvi
dəyərlərimizi və tarixi haqqımızı itirdik. Çünki ərazinin
bütövlüyü yaddaşın bütövlüyündən, onu mühafizə etmək
qüdrətindən asılıdır. 90-cı illərin müharibə mövzulu
şeirlərində bu tarixi öyrətməyə və milli şüuru ayıq
saxlamağa güclü potensial var.
Əlbəttə, müharibə gerçəkləri haqqında əsəblə, coşğu
ilə, qışqıra-qışqıra deyil, ona soyuq bir əda ilə, kənar
baxışla yanaşmaq, hadisələrin, gerçəklərin fövqünə qalxıb
danışmaq lazımdır. Yəni, ən azı nəsrin fəzasına yetməkdən
söhbət gedirsə burda hadisələrin xronolojisini verən
tarixçidən, pafosla, patetika ilə süslənmiş poeziya
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aləmindən fərqin elə bununla (bunda) olmalıdır. Poeziya isə
coşğunu, alovlu ehtirası sevir.
90-cı illərdən sonra pərvəriş tapan poeziya
nümunələrində lirik qəhrəman milli tale, milli varlıq
haqqında ideyalarla bahəm insanın taleyi, insanın varlığı
üzərində düşünməyə başlayır. Zənnimcə, müəllif
rakursundakı humanizm, ümumən, insan ağrısının
qabardılması müharibə mövzusunu təqib qılan milli
poeziyamız üçün pozitiv çalardı. İnsan içinin təsvirə
çəkilməsi prosesində bütün münaqişələrin, mübarizələrin
kölgəsi onun üstündən silinib atılmalıdır. İnsan
konsepsiyasının dünya problematikasına çıxışı üçün bu
məqam zəruridir. Təbii ki, şair tarixçi deyil, bəlkə də
qarışıq tarixi prosesləri yetərincə həzm edə bilmir. Amma
istənilən halda insanı dominanta çevirən poeziyada
humanizm kontekstinin qabarması zəruri amillərdən biri
sayılmalıdır.
B.Vahabzadə poeziyası daha çox cəsarətin rəmzi kimi
mənalanır bu gün. Cəsarət həmişə xalqın taleyi, onun milli
varlığı, azadlıq və hürr duyğuları ilə bağlı olub.
B.Vahabzadənin də şair kimi cəsarəti daim bu məqamlara
münasibətdə üzə çıxır. 1990-cı ildə yazılan ―Şəhidlər‖,
1999-cu ildə yazılan ―İstiqlal‖ poemaları, bu dönəmdə ardarda yazılan dram əsərləri vətənlə, azadlıqla bağlı sonsuz
düşüncələrdən hasilə gələn mətnlərdir və həmin dönəmin
məhz, müstəqillik illəri olduğunu nəzərə alsaq, o qədər də
böyük qəhrəmanlıq nümunəsi deyil əlbəttə. Şairin alovlu
ruhunu görükdürən, cəsarətini rəmzləndirən əsərlər sovet
dönəminə təsadüf edir ki, bu mərhələdə B.Vahabzadə
―Gülüstan‖ poeması ilə milli oyanış, ―Mərziyə‖
poemasında milli dil, ―Fəryad‖ pyesində Allah
mövzusunun yenidən dərkinə aparan yolu bədii təcəssümün
predmetinə çevirmişdir. Onun ―Latın dili‖, ―Hayd park‖ və
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onlarla digər şeirlərində ana dilinin qorunmasından, bir
xalq üçün yaşarılıq əmsalı olmasından bəhs edilir. Şairin
özü
də
dillə
bağlı
usanmaz
mücadiləsinin,
mühafizəkarlığının fərqində idi. Əks təqdirdə yazmazdı ki,
― Təkcə buna öyünürəm ana dilim,/Ömrüm boyu eşqin ilə
yandı sinəm./Sənin yaxşı varisinəm. [247,56]‖
90-cı illərdən başlayaraq B.Vahabzadə də
yaradıcılığında daha çox milli problemlərə köklənir,
Qarabağ ağrısının təfsilatlarına enir, güclü pafosu həzin əda
ilə əvəzləyirdi. B.Vahabzadənin milli müstəqillik dövrü
yaradıcılığında daha çox dekadans çalarlar dərinləşdi.
Həyata, dünyaya, insana münasibətdə şairin mövqeyi daha
kəskin, daha tünd boyalarla təsvirə gəlməyə başladı. Bu
kəskinlik, ekspressiv boyalar ayrı-ayrı vaxtlarda, xüsusən
60-80-ci illərdə əməl cizgisi kəsb eləsə də, 90-cı illərin
şeirində həmin münasibətin özü belə təbəddülata məruz
qaldı. Burada həyatın, cəmiyyətin böhranından daha çox
həyata, cəmiyyətə münasibətin özündə gedən böhrandan
danışmaq bəlkə daha caizdir. B.Vahabzadənin iki fərqli
epoxada meydana çıxmış əsərlərindəki ovqat bu məqamla
bağlı idi. Sovet dönəmində cəmiyyətin böhranı müstəqillik
dönəmində münasibətin özündəki böhran, boşluqla
əvəzlənmişdi: ―könlüm oldu xarabazar,/talan mənim
içimdədir‖ [247,93]. Ədibin əsərləri böyük bir imperiyanın
çökümündən
sonra
gerçəkləşən
mədəni-mənəvi
deqradasiyanın nəticəsi kimi pərvəriş tapırdı. Amma
B.Vahabzadə yaradıcılığında nəinki iki fərqli epoxa bir-biri
ilə ziddiyyətə girmədi, əksinə şairin məsləki onun
tərcümeyi-halına çevrildi. Əlbəttə, B.Vahabzadənin
poeziyası dövrün yeritdiyi siyasətin təsirindən, sosializm
doktrinasının diktə etdiyi varlıq və etiketlərdən xali deyil,
qoc-qocaman ―Leninlə söhbət‖ poeması bu təsiri tam
reallığı ilə sərgiləmədə. Lakin şairin yaradıcılığında vulqar
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ideoloji konsepsiyaların güdazına getmiş tarixi gerçəkliklər
yoxdur, hətta adı çəkilən poema belə bəzi hallarda açıq,
çılpaq notların çığırtısı ilə heyrət doğurur. Yaxud 1973-cü
ildə ―Şairləri öldürürlər‖ şeiri zamana müxalif fikirləri
sərgiləyən mətn olaraq bu gün təəccüblə qarşılanır. Bəlkə
elə ona görə 90-cı illərdə, yeni epoxaya qədəm qoyanda
B.Vahabzadənin həyat ritmi pozulmadı, zamanın iki fərqli
mərhələsi onun yaradıcılığında bir-biri ilə toqquşmadı... O
qədər ki, aşağıdakı misraları yazmağa onun hamıdan artıq
haqqı çatdı: ―əslimi, nəslimi tanıyıram mən/qarışıq
deyiləm, özümdən hürkəm./sən kimsən, sən nəsən, özün
bilərsən,/mən ilk qaynağımdan türk oğlu türkəm‖ [247,98].
B.Vahabzadə poeziyasında insanlığın xilası, dünya
nizamına çağırış ruhu güclü idi. Amma bu çağırış sadəcə
xitab olaraq mənalanmırdı, ona nail olmağın yollarını nişan
verməklə qüvvətli bir əməl cizgisi kəsb edirdi. Şairin 1999cu ildə qələmə aldığı ―İstiqlal‖ poeması belə bir amalın
nəticəsi olaraq yazılmışdı. Pyeslərində ardıcıl olaraq milli
birlik ideyası qabardılır, özünəqayıdış, tarixi keçmişinə
güvənmək, dəyərlərinə, milli-mənəvi irsinə sahib çıxmaq
niyyəti əsas məqsədə çevrilirdi. Bu, B.Vahabzadənin
dəyişməyən əqidəsinin (dəyişməzdir əqidəm, çox da dünya
fırlanır), sınmayan vüqarının səsi idi. Həmişə olduğu kimi,
o yenə də dünyanın və insanın sənətin gücü ilə
düzələcəyinə, pisliklərdən silkinib qurtaracağına inanırdı.
Qabil müstəqillik dövrü Azərbaycan poeziyasında
daha çox kəskin çalarlı şeirləri ilə yadda qalır. Bu kəskinlik
bütün cəmiyyət ziddiyyətlərinə, ədalətsizliklərinə qarşı
yönəlir. Şairi ən çox Qarabağ müharibəsinə, savaşdakı
məğlubiyyət acımıza və bu məğlubiyyətlə barışma
zəifliyimizə, dünyanın laqeydliyinə müxalif durumda
görürük. Bir sözlə, 1990-cı illəri xarakterizə edən, olsun ki,
çağımızadək mövcud olan bir çox yarıtmazlıqların, fəci və
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neqativ olayların bütün mənzərəsini bu poeziya yetərincə
aydın, haşiyəsiz-boyasız əks etdirir. ―Dənizdə adam batıb‖,
―Nəsimi bazarında‖, ―çadırlara alışmayın‖, ―bircə saqqal
darağımız‖, ―nisbi sakitlik nədir‖, ―lazım gəlsə... lazımdı
də...‖, ―bu gün idman vaxtı deyil‖, ―ümid sənədir ancaq‖,
―sağalmadı yaran, balam‖ - bu şeirlər seyrçi-publisist notlar
üzərində köklənən poeziya nümunələri kimi dəyərlidir.
Həm baş verənlərə zamanında reaksiya vermək, onu poetik
sözün təcəssümünə çevirmək, həm də şair münasibətinin
dürüstlüyü, haqsızlıqlara qarşı barışmaz mövqenin
qabarıqlığı baxımından. Bu poeziya əsl vətəndaşlıq hissləri
ilə yoğrulan poeziyadı. Qaçqın düşən insanların çadırlara
alışmasından ehtiyat edən, atəşkəs rejimini tufandan öncəki
sükut, erməni məkrinin növbəti təxribatlara hazırlığı sayan,
Qarabağdan üzü Bakıya gələnləri bulvarda deyil, dağlar
qoynunda görmək istəyən, Azərbaycan əsgərinə yazılan ən
yaxşı himnlərdən birinin müəllifi olan, dünya birliyinin
Qarabağ məsələsinə laqeydliyinə dəfələrlə reaksiya verən
Qabilin poeziyasında kədər və onu yenmək mərdliyi, acı və
üsyan ovqatı, sosial gerçəklik və ona ironik münasibət,
fəryad və qəzəb hissi baş-başadır. Onun şeirlərində aydın,
səlis üslub, fikrin birbaşa deyimi var. Qabil düşüncələrini
sözün alt qatlarına enməyərək çılpaq əda ilə söyləyir, lakin
bu, onun şeirlərinin estetik siqlətini azaltmır, əksinə
müəllifinin düşüncəsindəki poetik bütövlüyün, bitkinliyin
və səlis məntiqin olmasından xəbər verir.
Tilsim düymələri
Qoparıban qır,
Qır, inamla qır!
İntiqamla qır!
Qır ki, qara baxtın
Boyansın ağa...
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Yoxsa ki, yoxsa ki,
Əlində sazın...
Həsrət qalacaqsan
Sən qarabağa [137,36]
Şairin 20 Yanvar faciəsində yazdığı ―Mərsiyə‖ ovqatı
onu ömrünün son çağlarına qədər müşayiət eləyir, onun
poeziyasının bu dövr qəhrəmanları, mövzuları belə sonadək
müharibə portretini nişan verir. Özü də bunlar o qədər təbii,
iç yanğısı ilə qələmə alınır ki, müəllifinin başqa mövzulara
müraciətini ağlasığmaz edir. Buna dərdə xərclənən
ömürdən başqa ad vermək olmur. Xəlil Rza, Famil Mehdi,
Hüseyn Kürdoğlu ömrü kimi...
Bir qism şeirlərdə müharibənin tragik lövhələri
müxtəlif rəng polifonizmi ilə bədii təcəssümün predmetinə
çevrilmişdir. Daha çox qisas ritminə köklənən, yağı
düşmənə qarşı alov püskürən bu şeirlər düşüncə tərzinin
emosional yönümü ilə yadda qalır: ―Mən bilirəm: geriyə
yol yoxdur atam!/Öncül oğul dönüb geri baxmır, atam!‖
(M.Araz) [17,200]; ―Əhrimənlər yuvasını darmadağın
edəcəksən,/Qalxıb
sabah Aya, Marsa,
ulduzlara
yetəcəksən,/Altı milyard insanlığam, qarı düşmən, sənsə
təksən,/Zəhər saçan bir əfisən, tor quran bir hörümçəksən.‖
(X.R.Ulutürk) [246,89]; ―Nə qədər ki, qisası yağıdan
almamışıq,/Düşmənin
qollarını
yanına
salmamışıq,/Haqqımızı qazanıb qələbə çalmamışıq,/Eşqim,
ruhum, mənliyim hərəsi bir yaraqdır!/Bu da bir cür
imtahan, bu da bir cür sınaqdı!/Vətən, əymə qəddini, dar
gündü, dar ayaqdı!!!‖ (Z.Yaqub) [255,46]; ―Qalx, düşmən
əlində vətən çırpınır,/Qayaya çırpılır, daşa çırpılır,/Qalx,
qovaq göylərdən bu qara yeli./İrəli, irəli, ancaq irəli!‖
(F.Mehdi) [163,34] ;yaxud ―Geysin döyüş paltarını Alov
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saçan dağ-daşımız,/Ağlamayın, məlhəm deyil yaramıza göz
yaşımız!‖ (H.Kürdoğlu) [136,208].
Ümumiyyətlə, müharibənin ilk illərində poeziyada bu
çalar – yəni, sınmamaq, düşməndən öc almağa çağırış
notları daha qabarıq idi. M.Arazın ―qorxuram ki, sına
millət, ağlama‖ xitabı üstə qurulan şeirlərdə əsas poetik
məkanı coşqu, dərdə əyilməzlik, mübarizədən usanmamaq
meylləri istila edirdi. Bu istəyin realizə olunmaması
şairlərdə pessimizm duyğusu yaradır, onlarda aqressiya
hissini qüvvətləndirir, onlar gah döyüşçüyə müraciətlə:
―Əcdadımız yatan bu dağ sənindir,/Viranə görünən yaylaq
sənindir,/Odu söndürülən ocaq sənindir,/Qaçma bala,
qaçma, torpaq sənindir!!!‖ (H.Kürdoğlu) [136,18], gah
vicdanını ittihamla: ―Müsibətlər, məşəqqətlər/Edir yaman
tüğyan bu gün!/Yatan vicdan,/Oyan vicdan!/Sən vətənin
keşiyində dayan, vicdan.‖ (N.Xəzri) [120,58], gah da özünü
qınaqla ―İşıqlısız, Dəlidağsız, Kəlbəcərsiz nə vətən,/Qırxqız
hanı, Turşay hanı, Ağbulaqsız nə vətən,/Qarabağsız ah
çəkirdik, Qarabağsız nə vətən,/O gözəllik səltənəti
tapdalanırsa, /Neynirik bu canı biz?!‖ (H.Kürdoğlu)
[136,67]; ―Cırtdan boyda Çeçenistan/Dəvə boyda Rusiyaya
dərs verəli/Onu şöhrət məqamından endirəli/Mən özümü
necə
varsa,/Elə
görüb
utanıram./İndi
çeçen
qeyrətindən/Dərs götürüb utanıram‖ (B.Vahabzadə)
[247,21] kimi şeirlər yazırdılar.
Bir qism şeirlərdə şairlər çıxış yolu kimi Allaha üz
tutur, müraciət olunan obyekt kimi Allahı seçirdilər.
Onlarda eyni üslubi çalarlar, Tanrıya ünvanlanan
düşüncələr sırası qabarıq görünür, dünyəvi haqsızlıqlar,
bəşər işləkləri qarşısında acız qalan insanlığın son ümid
olaraq Tanrıya üz tutan məqamlarına həssaslığı nəzərə
çarpır. Məsələn, Fikrət Qocanın şeirlərində əsasən, XX
əsrin əvvəllərindən başlayaraq iki dünya müharibəsi, ölüm
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sobaları, qətliamlar, ağlagəlməz işgəncələr görmüş
insanlığın zəkanın təntənəsinə məsum aldanışından bəhs
edilir. İki minillik ağrını, göz yaşını, fəlakətləri adlamış
insanın üçüncü minilliyə də günah içində getməsi onun
bəlası kimi alınır. Müxtəlif dinlərə haçalanmalar, siyasət
oyunlarının, insan qəzəbinin, tamah və ehtiraslarının önə
keçdiyi zamanın illüstrasiyası verilir. Bu şeirlər min illər
boyu ədəbiyyatı düşündürən suallara müəllif yanaşmasının
orijinallığı baxımından maraq doğurur. Müasir insanın
həyat fəlsəfəsi kimi məsələlərə toxunan şair, bu
problemlərin bəşəri nöqteyi-nəzərdən təsvirinə can ataraq
fəlsəfi yanaşmaya üz tutur, dünya proseslərinə,
çalxantılarına qlobal yanaşma, fəlsəfi nüfuz etməyə
müvəffəq olur. F.Qoca şeirlərdə insanlığın əməllərini
onlara verilən Tanrı cəzası kimi mənalandırır, müharibələri,
insanın yer üzündə nəfsini, tamahkarlığını, dünya malına
hərisliyini onun özünə qayıdacaq cəzası kimi
səciyyələndirir: ―Vaxt varikən yığışın/qayıdın həddinizə,
/öz sərhəddinizə/öz səddinizə sığışın./Tamahınızdan
qaçın/Gözlərinizi geniş açın‖ [153,98].
Müasir zamanın gedişinə və onun gətirdiyi
yeniliklərə fərdi poetik üslubla yanaşan şairlərdən biri də
H.Kürdoğludur. Onun şeirlərində açıq publisist notlarla
bahəm gizli, simvolik obrazlara qədər hər dürlü işarələrə
yer var. Ənənə və müasirlik, dəyərlər və onların
deformasiyası, insan-Tanrı bağlılığı, qloballaşmanın
ölkəmizə gətridiyi bəlalar, insanın özgələşməsi, min illik
kökündən, törənindən uzaq düşməsi və. s. Şairin şeirlərində
başlıca ideya, cəmiyyətə ötürülən mesaj insanın öz içinə,
mənəvi kamilliyinə canatımının olmasıdır. Bu şeirlərdə
oxucu iki fərqli obrazla qarşılaşır. Qloballaşan dünyanın
işləkləri önündə sərt, amansız davranan, həmçinin
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dəyərlərinə, keçmişinə, anılarına, xatirələrinə münasibətdə
uşaqlaşan, onlardan məhrəmliklə bəhs edən şair obrazı ilə.
Vətən mövzusu. Nəriman Həsənzadənin poeziyası
üçün vətən mövzusu daim müraciət olunan doğma
mövzudur. Şairin son illər yaradıcılığına məxsus ―Poylubeşiyim mənim‖ şeiri N.Həsənzadənin bu mövzuya hələ də
müqəddəs mehrab kimi yanaşdığını təsdiqləyir. Şeirə
N.Həsənzadənin doğulduğu kəndlə bağlı xatirələri, nostalji
hissləri, uşaqlıq çağlarının nisgili səpələnib. Şairin iç
dünyasının yaşantılarını sərgiləyən bu şeirdəki ovqat bizə
ustad şair Şəhriyarın ―Heydərbabaya salam‖ poemasını
xatırladır:
Daha yoxdu darıxanda üstə qaçdığım,
Düyün düşən sözlərimə ilgəy açdığım,
Əhməd qağa, şahanə bir şah qardaşlığım,
Kəndimizin adətiydi, biz and içərdik,
Şax qaldırıb özümüzə qardaş seçərdik. [104,5]
Ömrün hansısa məqamında İnsana elə gəlir ki, bir də
heç vaxt yaşadığı munis anların təkrar yaşantısı olmayacaq.
Zaman almış, yel aparmış... Uşaqlıq yaddaşını qanadan
xatirələr, təbiət gözəllikləri, kənd mənzərələri önündə
keçirdiyi ilahi hiss... hamısı keçmişdə, dünəndə qaldı.
Birdən kimlərsə gəlir, misralarının bir toxunuşu ilə hər şeyi
dirildir. Bir tərəfə ―dincə‖ qoyulan yaddaş lövhələri dil açıb
danışır, ürəyini titrədir, sən cismindən ayrılıb bu misraların
ardınca kölgə kimi addımlayırsan, bəlkə geridə qoyduğun
nələrisə görəsən, götürəsən deyə. Həqiqi poeziya insanı
yalnız ilahi lallığa çəkib aparan poeziya deyil, həm də
sükutun bağrını yaran, onun səssizliyini darmadağın edən
poeziyadı. Məstan Günər poeziyası kimi. Bu poeziya ilə
baş-başa qalmaq insanı duyğular labirintinə çəkib aparır.
Ağrı sevincin, kədər nəşənin önünə keçib hər addımda
burda olduğunu bəlirtir. Bunun səbəbsiz olmadığını bütün
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fəhminlə hiss edirsən. Bilirsən ki, bu qarışıq duyğuların
içini çulğamasına rəvac verən beyninin hansısa
hüceyrəsində özünə əbədi yer eləmiş keçmişinin
qəlpələridir. M.Günər şeirləri səni ilk dəfə dünya ilə
təmasının başladığı anlara qaytarır, bu qədər zəngin
kaloritin içində ruhunu saran saf duyğuların həzin oyanışı
başlayır.
İllər də illəri haqladı necə!
Oğlanlar boy veib budaqlandılar.
Bulaqlar başına gedib gizlicə,
Gah buza döndülər, gah odlandılar.
Payızın durnalı gecələrində
atalar onlara saz öyrətdilər. [97,32]
Şair Məstan Günərin kəndlə bağlı yazdığı şeirlərin
əksəriyyəti demək olar ki, poema səciyyəsindədir. Onlarda
bəzən bütöv bir hadisənin təfərrüatları təsvir olunur, lirik
―mən‖in duyğular aləmi dərindən incələnir. Bu mənada,
keçmişdə qalmış həyat hekayətlərinin nəql olunduğu bir
çox şeirlərdə montaj effekti aydın nəzərə çarpır. M.Günər
poeziyası üçün əhəmiyyətli məqam elə budur: şairin bütün
epik təsvirlərində, nələrisə nəql etdiyi situasiyalarda belə
poetik mexanizm bütün gücüylə işləyir. Həm də hiss
edirsən ki, bu, yəni şairin qurduğu süjet poetikasının
zənginliyi yazı mexanizminin mükəmməlliyinə deyil, alt
qatda, şair təfəkküründə sıxılıb bərkimiş mifoloji,
etnoqrafik zənginliyə, folklor motivlərinə əsaslanır, bu
qatdan bəhrələnib tuğyan edən təxəyyülün çeşməsi öz
qafiyələr, obrazlar, təşbehlər polifonizmi ilə fərqli bir nağıl
dünyası yaradır. Qəribədir, M.Günərin şeirlərini oxuduqca
uşaqlıqda dəfələrlə baxdığımız, indi də baxış marağını
qoruyub saxlayan ―Ögey ana‖, ―Qızmar günəş altında‖,
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―Böyük dayaq‖, ―Görüş‖filmləri yada düşür. Hansı dövrdə
ərsəyə gəlməsindən asılı olmayaraq bu filmlərdə
Azərbaycan xalqının saf, nəcib keyfiyyətləri, məişət həyatı,
əlvan təbiət gözəllikləri və ən əsası, kənd kultu əsas yer
tutub. M.Günər poeziyası ilk növbədə, bu kulta bağlılığı və
onu bütün ölçülərdə poetik müstəviyə gətirməsi
baxımından bitkindir.
Burda oyanmışam qız yerişindən,
küsdürən gözəllər könlümü almış.
Burda süd əmmişəm ana döşündən,
vadidə anamın süd ətri qalmış. [97,23]
Son vaxtlar ―səmimiyyət‖ ifadəsini az qala söz
açdığımız bütün şairlərin boyuna biçirik. Halbuki çox
şairlər bu ifadədən ya uzaqdır, ya da biz gerçək
səmimiyyətin nə olduğunu bilmirik. Bu o şeydir ki, sən
böyüdüyün torpaqla, doğulduğun kəndinlə, onun insanları,
dili, məişəti, adət-ənənəsi ilə qürur duyasan, ona
bağlanasan, keçib gəldiyin kənd yolları səndən ötrü heç
vaxt uzaqlaşmasın, qəribləşməsin, o yola səni qarşılamağa
gələn Ananı görmək ümidi ilə çıxıb, gözlərinə sevgilinin
xumar baxışını yığıb geri dönəsən. M.Günər milli
poeziyamızda kənd məfhumuna, etnoqrafiyasına, yaşamına
bəlkə də bütün varlığı ilə tapınan şairlərdəndir.
Ümumiyyətlə, kənd mövzusu, kənd nisgili və
nostaljisi nisbətən yaşlı şairlərin yaradıcılığı üçün daha
xarakterikdir. Cavan şairlərin şeirləri ilə tanışlıq göstərir ki,
onların poeziyasında kəndə ağrılı bir ünvan kimi üz
tutulmur. Gənclər, belə deyək, 1960-80-ci illərdə yetişən
şairlər kimi kəndə dönüş, təşnəlik hissi ilə yaşamırlar,
onların poeziyası kənd nostaljisinə dalmaqdan daha çox
şəhər mühitinin sərt, acı reallıqlarını sərgiləməyə meyllidir.
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Ömrün cavanlıq çağını artıq geridə buraxmış şairlər üçün
isə bəzi hallarda kənd qinaq, ittiham obyektidir. Bu tip
şeirlərdə barışmazlıq, narazılıq, bir də kənddən ayrılmağın
yaratdığı aqressivlik hissi hakimdir. Məsələn, şair Zakir
Sadatlının şeirlərində olduğu kimi: ―Nooldu, döndü
vələdin, /And içdin düzə, yalana.../Bir quzun itdi...mələdin/
―İtkinim‖ deyib balana/Niyə aramadın, kəndim?!‖ [213,7]
Yurdla, torpaqla bağlı poetik ifadə şairə Firuzə
Məmmədlinin şeirlərində daha uğurlu əksini tapıb. F.
Məmmədlinin şeirlərindəki sızıltı, ağrı, nisgil kəndlə,
doğulub boya-başa çatdığı el-oba həsrəti ilə bitmir. Bu
ağrının ilkin ünvanı Qarabağdır. Bu şeirlərdə Qarabağla
bağlı öyrəşdiyimiz minor motivlər - ah-zar, inilti, acizlik,
rahatca bardaş qurub onu kiminsə bizə verəcəyini gözləmək
mövqeyi yoxdur. Görünür, şairə özü də bu cür şeirlərdən
bezib artıq. Əks təqdirdə, adı ilə çox şey deyən ―Haqqım
Qarabağ‖ şeirində yazmazdı ki, ―Ağrıdan, əzabdan yordum
özümü,/
Sındırdım özümü, qırdım özümü./Mən çox
arsızlığa vurdum özümü./İndi qisas deyib kükrəyim
daha,/Bitsin əsir ömrü sürməyim daha‖ [166,18].
Tarixlə poeziyanın missiyası eyni məkanda və eyni
niyyətdə həmişə birləşiblər: yaddaşın oyaq qalmasına
münasibətdə. Çünki tarix kimi poeziya da meyardır.
Yaddaşa, həqiqətə qoyulan abidədir. 90-cı illərdən
başlayaraq vətən mövzulu şeirlərdə yanaşmaların istiqaməti
dəyişir, vətən sevdalı, kök, mənşə bağlarına sadiq, tarixə və
yaddaşa etibarlı bir sənət nümunəsi olaraq yaranan şeir
nümunələri təsəvvürün sınırlarını aşıb sabaha, gələcəyə
doğru inkişafda milli ədəbi, fəlsəfi və əxlaqi qütbləri nişan
verirdi. ―Torpağı ot deyil, kişi göyərdən – Vətən! Vətən!‖ ,
- yazırdı Sabir Rüstəmxanlı [207,300]. Bu şeirlərdə insanın,
fərdin mənəvi varlığını yaddaşla bağlayan qatlara,
dəyərlərə şair marağı öndə durur, onlar insanı yalnız
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təbiətin deyil, həm də və daha çox tarixin bir parçası kimi
təsvir etməklə önəmli görünürlər.
Bəxtiyar Vahabzadənin ömür bioqrafiyasında, ədəbielmi yaradıcılığının tərcümeyi-halında geridə qalan bir əsrə
yaxın zaman kəsiminin addımları duyulur və bu addımlar
milli tariximizin, milli varlığımızın nəfəsi duyulan
qatlarından ayaq açıb yeriyir. Bu qatlar tarixdir, dildir,
azadlıq idealları, istiqlal vuruşudur. O səbəblər ki, Bəxtiyar
Vahabzadənin şair kimi seçilməsinin, çoxluğun içindən
fərqlənməsinin əsası idilər. Bəxtiyar Vahabzadə ona qədər
də poeziya meydanında olan, yetərincə işlənən, hər
rakursdan bədii təcəssümün predmetinə çevrilən mövzulara
toxunmaqla nə yenilik etdi görəsən? Burda dərin
düşüncələrə dalıb mücərrəd mənzərə yaratmaq, fəlsəfi
mühakimələrə getməyə ehtiyac yoxdur. Bəxtiyar
Vahabzadənin yaradıcılığı hər cür mücərrədlikdən uzaq,
sadə deyim tərzinə, düşüncə ədasına köklənən poeziyadır.
Bu poeziyanın fərqliliyi də ondadır. Heç bir quramaçılığa
uymadan şeir yazmaq, qəlbinə hakim olmuş duyğuları əzib
korlamadan mətnə köçürmək. Onun fəlsəfi düşüncələr şairi
olması ilə bağlı mübahisələr, ziddiyyətli fikirlər də öz
motivasiyasını, çaşqınlıq nədənini bu sadəlikdən alır.
B.Vahabzadə fəlsəfənin predmeti olan insan, zaman,
təbiətlə bağlı çeşidli, mürəkkəb, çoxsaylı sualları və onların
həllini sadə formada oxucuya ötürürdü, hər yerdə və
həmişə humanist başlanğıcdan çıxış edərək dünya nizamına
aparan yolları ayırd etməyə, onları insanlara nişan verməyə
çalışırdı. Bu duyğular yalnız sözün deyil, ruhun da
mövcudluq komponenti kimi üzə çıxırdı. Oxucu yalnız
sözü deyil, onun ardından gələn səsi belə duyurdu. Bu,
hardasa elə ―ikinci səs‖ kimi daxili təmizlənmə, mühakimə
cəsiyyəsi daşıyan qüvvə idi. Oxucu o səsə inanır, ona doğru
yol alır, orda öz üsyanını, etirazını, sevgisini, yaxud
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nifrətini görürdü. Bu səs milyonları ardınca aparmağa,
―xalq-şair‖ birgəliyinin yaranmasına rəvac verən əsas
qüvvə idi. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan poeziyasında
Səməd Vurğundan sonra xalqın ardınca getdiyi, sözünü
tutiya kimi həsrətlə gözlədiyi şair B.Vahabzadə olub. Bəlkə
hər iki şairə öz dərdlərinin tərcümanı olaraq yanaşmadan
hasilə gəlirdi bu doğmalıq. B.Vahabzadə yaradıcılığı sovet
dövründə bilərəkdən güdaza verilən tarixi yaddaşın,
bilərəkdən unutdurulan dil yaddaşının, bilərəkdən
susdurulan azadlıq nidasının oyanışına imkan vermək
amacına xidmət üçün ərsəyə gəlmişdi və bu, bəlkə də onun
bütün yaradıcılığı ərzində boyuna biçilən başlıca şair
missiyası idi. Onun poeziyasında gur, çılğın notların
başlanıc məqamları bu amillərə söykənirdi. Millətin və
xalqın tarix bioqrafiyasını poeziyanın yaddaşına çevirmək...
B.Vahabzadə ona qədər də poeziyada olan, sətiraltı
ifadələrlə, gizli və sakit formada meydana çıxmış şeirlərin
daha üst məqamına köklənməli, daha çox ―eşidilən‖, daha
çox qulaq verilən sözün sahibi olmalıydı. Bəlkə buna görə
B. Vahabzadənin şeirlərini səssizcə, pıçıltıyla oxumaq
istəyirsən, alınmır... Hətta ən həzin, kövrək şeirlərində belə
içində görünməyən bir fəryad baş qaldırır.
Azərbaycan tarixi kitabına müraciəti üstündə
köklənərək tarixin dərin qatlarına, onu təhrif etmə, istənilən
formada dekonstruksiyaya uğratmaq cəhdlərinə etiraz
ədasında bulunma bu şeirlərin aktual vurğusunu təşkil edir.
Axı hər şeydən ordan, xalqın tarix kitabından başlayır.
Tarix kitabı xalqın keçdiyi yolun güzgüsüdür, hər səhifəsi
onun dünəninin bir hikmətini ifadə edir. Bu səhifələr necə
yazılmış? Olduğu kimimi? Yoxsa bilərəkdən təhrif
olunaraq, gerçək mahiyyətindən sapdırılaraq? Məsələn, şair
V.Bəhmənlinin şeirlərində bu nüanslara işarələr var.
İntonasiya fərqli, forma elementləri parlaq, ironik modus
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çox güclüdür. ―Tarix kitabı‖ burada mücərrəd obraz
səciyyəsində deyil, daha çox simvolik çalar kəsb edir.
İnsanın keçmişlə gələcəyi, milliliklə bəşəriliyi birləşdirən
əlaqənin adı kimi mənalanır. Özünü tanımaqda, xalq olaraq
dərk etməkdə tarixin bələdçi status daşıması onun gələcək
inkişafının konturlarını cızır, sabahını müəyyənləşdirməyə
kömək edir. Şair tarix kitablarında əcdadını, kökünü,
yaddaşını axtarır:
qolumdakı bu bazubənd
anama nişan verdiyin
bazubəndin özüdürmü, de,
sən mənə qədim sirrin
düzünü de, düzünü de,
kimdi mənim atam ? [32,170]
V.Bəhmənlinin şeirlərində tarix başlanğıcı türk ruhu
və mənəviyyatının, onun tərəqqi və mədəni-tarixi
bütövlüyünün zəmini, özülü kimi təqdim olunur.
―Azərbaycan tarixi‖ əsərə şanlı keçmişi, məişət koloriti,
onu yaradanların əxlaqi-mənəvi keyfiyyətləri, insani saflığı
ilə daxil olur. Amma müəllifin düşüncələrində. Tarix
kitablarında isə bu, belə görünmür. Şeir həmin iki qütbün
qarşıdurması kimi hasilə gəlir. Bu nüans – müqayisə
mexanizmi bütün konsepsiyaya yeridilir. Müəllif türkün
tarixini vəsf edərkən şanlı keçmişindən gəlir və bu cizgilər
əsərə təravətli bir baxış əlavə edir. Türk tarixinə,
keçmişinə, təbiətinə bələdçi kimi oxucunu onun seyrinə
çıxarır və bu qüdrətin tərənnümü üzərində qurulan fabula
idraki, mənəvi, sosial-siyasi mənada genişlənir. Həm də
düşündürür: niyə bu qədər qüdrətli dünənlə tarix
kitablarında var-varlığımızda, milli-mənəvi tamlığımızda
görünə bilmədik? Müstəqillik illəri poeziyasında bunun
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birbaşa cavabı var: xalqın tarix kitabı doğru-dürüst
yazılmadı, yazılmamaqla bahəm təbliğ olunmadı,
öyrənilmədi. Müəlliflər milli kimliyimizin, varlığımızın,
tarixdə mövcud yerimizin nişanələrini arayır, özümüzü özümüzə, kökümüzə, milli tariximizə bağlamağa çalışır,
fərqli, lakin məntiqi mühakimələri ilə tariximizə yeni
yanaşma aşılayırlar.
Gülüş otaqlarında
adamı gah liliput,
gah div boyda göstərən
güzgüdəki kimiyəm,
Özüm yoxam özümdə,
özgədəki kimiyəm... [32,174]
Bu, özümüzə edilən ironiyadır, keçmişdən
uzaqlaşmağımıza edilən tənədir. Bu cür şeirlər müəlliflərin
daxili narahatlığının poetik xitabı kimi hasilə gəlir. Bir növ,
irəli sürdükləri tarix konsepsiyası vasitəsilə oxucuya ibrət
dərsi keçilir. Şairləri fərdin, milli şüurun oyanışı problemi
daha çox düşündürür və bu məqsədlə onlar türk tarixinin,
taleyinin gizli və açıq qatlarına nüfuz edirlər. Azərbaycan
tarixinin zaman-zaman yad əllərin təsiri ilə yazılması və
müəlliflərin buna etirazı, üsyanı geniş poetik
ümumiləşdirmə ilə qələmə alınmışdır. Bu şeirlərdə
predmetə birbaşa münasibət var, buradakı kəskin çalar,
dinamiklik də müəlliflərin ―daşlanan keçmişə, itən tarixə‖
münasibətindən, vətəndaşlıq yanğısından hasilə gəlir.
Məsələn, şair N.Həsənzadənin ―Kimi dindirirəm,
―Qıfılbənd‖ deyir‖ şeirində tarix keçmişin mənəvi-əxlaqi
sınaq meyarı kimi üzə çıxır, zaman və məkan etibarilə milli
türk tariximizin səpələnmiş, yayğın hadisələrindən ibarət
modeli yaradılır.
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Orda Təbrizim var, burda Borçalım,
Mənim Dağ Ayrımım, Şuşam, Xocalım,
Mənim bir hecalım, iki hecalım.
Mənim tariximi bu tarix demir,
Mən, “Varıq!” deyirəm,
bu , “varıq” demir.
Teymur boğazından asdı tarixi,
Türkün qılıncıyla yazdı tarixi.
Sən türk tarixini türk qanınla yaz,
Teymurdan Teymura ilahi miras. [105]
Məncə, ədəbiyyatın belə mövqelərə daha çox
ehtiyacı var. Öz mənəvi keçmişinə arxalanmaq, tarixdə
silinməz izlər qoymuş şəxsiyyətlər haqqında düşüncələr,
insandan başlanan və insanı dominanta çevirən tarixin
yazılmasını ehtiva edən bu cür şeirlər aktual vurğusu ilə
yadda qalır. Tarixin o qədər də real, gerçək haqqını
almayan faktlarına, şəxsiyyətlərinə münasibətdə və onlara
bədii ümumiləşdirmələr verməkdə onların potensial imkanı
vardır.
Təbiət mövzusu. Ədəbiyyatda əsas meyar və
göstərici istedaddır. M.Yaqubun, M.İsmayılın müstəqillik
dövrü yaradıcılığı bir daha sübut edir ki, istedad olanda
yaradıcı insanın şerləri bütün zaman kəsimlərində yalnız bir
fəslin - baharın təravətini daşıyır.
M.Yaqub poeziyasında müəllif ―mən‖i həmişə
təbiətlə qol-boyun olub. Bütün yaradıcılığı boyu biz
M.Yaqubu belə gördük, belə tanıdıq. Təbiət daim şairin
hisslərinin tərcümanı oldu, içindəki yanğıyla qara daşa can
verməyə çalışdı. Budur, artıq ömür qüruba enib, şair ―yol
üstündə qoca dərvişə‖ çevrilib, fəqət onun lirik-romantik
poeziyasında təbiət yenə də əvvəlki kimi canlı və qüdrətli
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obraz səciyyəsindədir. Onun şeirlərində ən mühüm cəhət
fikirlərini cilalaya bilmək, poeziya ritminə köklənmək
səriştəsidi. Əgər predmet vətən gözəlliklərinin vəsfidirsə,
bu təsvir son məqamlarına, təsvirlərinə, mənalarına qədər
sərgilənmiş olur. Amma ağla gələn hər şeyin kor-koranə
ifadəsi ilə deyil, ilhamı zorlamadan, fikrin misra-misra birbirindən doğması, əl-ələ verib uçunması mənasında. Bəlkə
ona görə ki, Musa Yaqubun şeirlərindəki obrazlar bədii söz
sənətimizin ilkin qatlarından, şifahi xalq ədəbiyyatımızdan
ayrılıb gəlir və bu ilkinlik deyilən nəsnə nə əcayib bir
duyğudursa – təzə-tər yaşamı, əl dəyilməmiş bakirəliyi ilə oxucuya həm də özü boyda təmiz yaşam stixiyası təlqin
eləyir. Şeirindəki saflığa fikir verək. Necə ki, müəllifini
təbiət mənzərələri önündə ilahi lallıqda saxlayır, oxucunu
da eləcə, həmin saflıq önündə sükut içində buraxır.
―Heyran-heyran quruyub qalmaq...‖ Portuqal şairi
Fernando Pessoa məqalələrinin birində yazırdı ki, ―Poeziya
mənim üçün heyrətə layiq bir möcüzədir – elə bil ki, bax,
indicə göydən yerə düşmüsən və özünə gələr-gəlməz
gözlərini açıb... yerin, torpağın cazibəsindən məst olursan‖
[319,134]. Bütün şairlərin təbiətlə görüşü belə başlayır.
İçinin saflıq pəncərəsindən dünyaya boylanır, ona elə gəlir
ki, hər nə varsa burda, həmin saflığın – təbiət və torpaq,
insan və zaman əxlaqının içindədi. Sonra başa düşür ki,
əslində belə deyilmiş, bu dünyanın həm də boz rəngləri,
boz insanları, boz duyğuları varmış. Onda fərdi özünüdərk
başlayır, şair içinin dərinliyinə enir, daha çox özünün
mənəvi durumunu sərgiləməyə can atır. Dünya ilə dialoq
sükutun monoloquna çevrilir. Hər şey bu sükuta, onun
gətirdiyi tənhalığa tərk edilir. Gördüyü hər nəsnədə bu
tənhalığın havasını duyur, onun yaşamına köklənir şair:
Görəsən mən niyə tənhayam, təkəm,
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Mən gərək yanımda bir ağac əkəm;
Əllərim isinsin budaqlarıyla.
Silim gözlərimi yarpaqlarıyla. [254,23]
Dağlar, yaylaq, peyzaj təsvirlərini güclü romantik
pafosla sərgiləyən M.Yaqub poeziyasında naturallığın
duyumu öz qüvvəti ilə seçilir, ənənəvi deyim tərzinin bariz
nümunərindən biri kimi prosesdə yaşarılığını davam etdirir:
Söz padşahın, dağlar hələ bizimdi,
Orda izim, amma köhnə izimdi.
Yoxuşlarda gücdən düşən dizimdi,
Ayaqlarım daş cığırı tuturmu... [254,14]
Şair Məstan Günər milli Azərbaycan poeziyasına
sinəsi dağ qoxulu, yovşan ətirli, bənövşəyə və Ay işığına
aşina şair kimi daxil oldu. O, müsahibələrinin birində
deyirdi: ―Mən bənövşə vurğunu idim. Bənövşələrin
yanında ağlayırdım. Niyə ağlayırdım, özüm də bilmirəm.
Yayda yaylaqlara gedərək, çay qırağında köç salardım,
ocaq çatardıq və mən o ocaq işığında çaya baxardım.
Görərdim ki, dalğalar bir-birini qova-qova gedirlər. Ay da
sularda üzür. Bu mənzərə ürəyimi titrədərdi. Məni şeirə
bax, o yanında diz çöküb ağladığım bənövşələr, bir də Ay
işığı gətirib‖. Bu poeziyada bütün üstün duyğular milli
koloriti nişan verdi, hər şey bu koloritin içindən süzülüb
keçdi. Zamana (insana) baxış koordinatları da məkanın
(təbiətin) diktə elədiyi, müəyyənləşdirdiyi nöqtədən hədəfə
götürüldu, bütün haçalanmalar bir nöqtədə təmərküzləşdi.
İnsan-təbiət birgəliyində. Bu birgəlik o həddə idi ki,
ölümdən yazanda belə şairin duyğularını saran, içinə çökən
kədərə qarışmış, daxilindəki təbiət başlanğıcının, dünyaya
Elnarə Akimova

“ÇağdaĢ poeziya və ədəbi təmayüllər‖

257

www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. 2018

baxış səhmanın pozulacağından ehtiyat eləmişdi. Ona görə
yazmışdı ki:
Öldüyümü deməyin heç kəsə,
Pencəyimin gümüş düymələrində
Uçan kəpənəkləri
Sayrışan çiçəkləri
Gözləməzlər bir də.
Elə bilərlər ürəyim
Dumanı sarğı dağları,
Alagöz bulaqları
Çürütməkdədir qəbirdə.
Nekroloq artıq,
Göz yaşı artıq! [97,199]
Elə şairlər var ki, onlarla tanışlıq, onlarla təmas elə
təbiətin özünə səyahət etmək deməkdir, misraların əli ilə
gülün, çiçəyin ətrini ciyərlərinə çəkməkdir, dağına
qalxmaq, yamacında dincini almaqdır. Məsələn, təbiətlə
qol-boyun olan Musa Yaqub poeziyası oxucuda həmişə bu
təəssüratı doğurub. Bu poeziya ilə ünsiyyətdən ―mənən
zəngin‖ ayrılmısan. Bir məqama da diqqət eləmişəm.
Təbiətdən yazan şairlərin könül rübabı onu daim oynaq,
çılğın hisslərlə vəsf edib. “İlhamını səndən aldı, mənim
sazım, sözüm dağlar”... S.Vurğun şeiriyyətinin də alt
qatında olan pasionar enerjinin, qüvvənin mənbəyi elə bu
ünvan – təbiət idi. Demək ki, enerji, güc təbiətin özündədi.
Ona nə qədər yaxın gedirsənsə, ona nə qədər məhrəmcəsinə
yanaşırsansa, o, öz gücünü, şuxluğunu sənə qaytarmaqla
mükafatlandırır. “Çiçək düzümüdür bədəndə qanım/Mən
özüm bənövşə fəvvarəsiyəm”, - yazan M.Günərin də
mənəvi dünyasının dayaqlandığı güc mənbəyinin adı təbiət
idi. Bu poeziyada ömrün son çağlarına qədər işıqlı deyim
tərzi, əlvan təsvir ədası özünü qorumağa müvəffəq oldu.
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Şairin şeirə gətirdiyi obrazlar bütöv, canlı görünürlər
və bu dipdiri obrazlar, dil materialı, bədii təsvir və ifadələr
sistemi ilə M.Günər əslində, poeziyanı bir başqa şəkildə
sevməyə, təbiəti başqa şəkildə qavramağa kömək edir. Bu
səmimiyyətdə bir ―özünəqayıdış‖ çaları, sirri, müəmması
da gizlənir, məqamı düşdükcə qat altından qat verən
fəaliyyətində təfəkkürümüzün üfüqlərini genişləndirir.
Özünə qayıdan ruhun qarşısındakı maneələri dəf etməyə,
ilkinliyinə qayıtmağa daha çox gücü çatır. Yaxud əksinə,
özünəqayıdış üçün nələrdənsə vaz keçməli, maneləri aşmalı
olursan. Bu mənada M.Günər şeirləri insanla təbiət
arasında mediumdur.
Yaz çağı gilənar çiçəkləyəndə
zirvədən vadiyə ağ duman enir.
Təmiz dağ havası gətirir kəndə,
tayalar şehlənir, çör-çöp nəmlənir. [97,56]
M.Günərin bütün yaradıcılığından keçən Ana obrazı
şair üçün elə başlanğıca bağlılıq, saf, əxlaqlı düşüncələrin
məxəzi kimi dəyərlidir. Bəlkə bütün sevgilərin adı, bütün
dəyərlərin zirvəsi sayıldığı üçün ana məqamına həssas olan
bu şeirlərdə incə lirizm dərin ümumiləşdirmənin bəhrəsi
kimi təzahür edir. Oxuyan hər kəs o misralarda həm də öz
anasını görür, bərk darıxır, onu hava kimi, nəfəs kimi hiss
eləməyə, yoxluğunun ardınca qoşmağa çalışır. Bu yalnız
hamıya bəlli xüsusiyyətlərin obrazda sıxılıb yığılması
deyildi. M.Günər öz axar-baxarlı, tükənməz enerji ilə
süslənmiş Dil materialı vasitəsilə yaratdığı obraza çələng
hörə bilirdi.
Səndən ötrü qəribsədim,
a saçları yovşan anam.
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Yaş ötdü, yaşın hökmünə
öyrəşən, uyuşan anam.
Nə inciyən, nə kin bilən;
ürəyini tez-tez silən,
ağladığı dəmdə gülən,
küsüb, tez barışan anam. [97,28]
―Ürəyi tez-tez silmək‖ necə olur görən? Bunu
M.Günər bilir. Bütün pislikləri unutmaq, kini-pası süpürüb
atmaq mənasını verən bu ifadəni dünyada təmənnasız
sevməyi və yaşamağı bacaran Ana obrazına yaraşdırır. Bu
günsə bu ifadə sevgidən, munis hisslərdən uzaqlaşan
poeziyamızın çox nümunələrinə tablamaq üçün kara gələn
vasitəyə çevrilir. Hər cür bayağılıqdan bezib yorğunluğunu
- gözlərinin acısını, ruhunun dincini almaq istəyəndə
M.Günər şeirlərindəki qatqısız təmizliyin ürəyindəki təlaşı,
beynindəki əsəbi yox etməyə gücü çatdığını hiss edirsən.
Məmməd İsmayılın da poeziyasında cavanlıq
çağlarının nikbin və çılğın ovqatının yaşadığı mərhələnin
sərt, müdrikanə təsviri ilə əvəzləndiyini görürük. Hərçənd
sərt və müdrik başlanğıc bu poeziya üçün həmişə xarakterik
bir hal olmuş. Sadəcə, bu gün şair ömrün ahıllıq
kürsüsündə əyləşib həyat, zaman, insan haqqinda meditativ
düşüncələrini bölüşür, dünəndən bu günə deyil, bu gündən
keçmişə boylanır. Şairin ―Göy qurşağı‖ şerində taleyə,
qəzavü-qədərə verilən qiymətin ictimai tutumu dərindir və
yüksək poetik formada ifadə olunub:
Göy gövsü-qüzeh.
Altdan keçəsən.
Ot üstündən şeh.
Alıb içəsən.
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Arzuya çatar,
Eşitmədin sən?
Göy qurşağının
Altından keçən... [124,13]
Dağ, dərə, meşə, çəmən, yaylaq, ümumən yol
simvolikasına tutunmuş təbiət mənzərələri, əbədilik
axtarışlarında olan insanı torpaq və təbiətin, zaman və
tarixin bir parçası kimi görükdürmək əzmi şairin
yaradıcılığında əzəli ahəngdarlığını qorumaqda davam edir.
Bu mənada, M.İsmayılın şerlərindəki bədbinlik, əslində
mən buna bədbinlik də deməzdim, sadəcə həyatın faniliyi,
ömrün varlıq-yoxluq məqamı ilə bağlı düşüncələrin sirayət
etdiyi ovqat - hansı ki, M.İsmayıl bunu da özünəməxsus
müdrikliklə bədii sözün predmetinə çevirir - şəxsi kədər və
ağrı notlarından, dar düşüncədən uzaqdır. Bu poeziyada
ölüm, yoxluq həyatın sonu, sonluğudur, yaşanılan ömrün
halallıq səviyyəsidir, insan nə edirsə etsin, necə yaşayırsa
yaşasın sonu yoxluğa müncərdir. Odur ki, bu şerlərdəki
həyata və ölümə ayıq-sayıq yanaşma, bədii-fəlsəfi
mühakimələr onları bədii ümumiləşdirmə səviyyəsinə
qaldırır.
Belə bir təbiilik və səmimiyyət Ramin
Cahangirzadənin şerlərinə də xasdır. Məsələn, bu şeir təbiət
mövzusuna orijinal yanaşmanın nümunəsi sayıla bilər:
Şırıldayır adın
əsən yellərə
Lal baxışından qasırğalar qopur
Alışır suların dalğası
Lillənirsən
Əllərindən sətirlər axır.
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Cəsarətini qorusan
Əzilməyəcək bəyazlığın
Varaqlandıqca gözəlləşəcəksən
Alacağını olacağından alacaqsan
Nurlan misralarında
Şırıldat kəlmələrini
İztirablı kağızlara
Romantik olacaqsan, inan! [202,45]
İlk baxışda təsvir və tərənnüm təəssüratı yaradan bu
şerin mahiyyətində həyata və dünyaya baxışımıza yeni
rənglər, çalarlar əlavə edən, onları yeni biçim və ahəngdə
sərgiləyən motivlər var. Müəllif poetik səciyyəli obrazların
pafos, ahəng və şeriyyət axarına mənalı bir baxış, romantik
bir ruh əlavə edir, yeni formada yeni məzmun qatı
yaratmağa müvəffəq olur. Qeyri-adi qafiyə, bənzətmə və
ifadə sistemi şairin lakonik üslubunun göstəricisi kimi çıxış
edir. Şerdəki vəzn, musiqilik sözün sirayət gücünü birbaşa
hisslərimizə yeridir, ondakı mövcud assosiasiya təfəkkür
tərzimizi hərəkətə gətirir, daha sonra beynimizə,
düşüncəmizə məna, məzmun aşılanır, o qədər ki, şerin son ―romantik olacaqsan, inan‖ misrasının əsasında duran
poetik məntiqi görə bilirik.
Sözə həssas yanaşan, müstəqillik dövrü poeziyamıza
yeni poetik ruh aşılayan Rəbiqənin hər iki vəzndə - həm
sərbəst, həm də hecada yazdığı şeirləri onu öz estetikasını
yaradan, sözlə incə rəftar edən şair kimi səciyyələndirir.
Diqqət edək:
Yaman yağdı həyəcan,
çox guruldadı maraq.
Dedik ki, belə leysan
bir də heç olmayacaq...
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İslandı üst-başımıztər, bir az da göz yaşı...
Payız deyildi hələ,
qabaqladıq yağışı...
Yay gününə yağmışdı
həyəcanın yağışı..
Payız gəldi, qurudu
həm tər , həm də göz yaşı... [240,58]
Heca vəznində qələmə alınan bu şeirdə hisslər
təbiətin bir nişanı-yağış ilə analoji kontekstdə təsvirə
çəkilməklə maraqlı assosiasiya yaradılır. Burada xəfif bir
eşq oyunu səmimiyyət və emosionallıqla təsvirə çəkilir,
sanki lirik bir təbiət lövhəsi sərgilənmiş olur. Maraqlı
metafora yaradılır, insanın poetik duyguları təbiətlə
müqayisə olunur, təbiətlə eyniləşir və onda əriyir, itir.
Burada lirik qəhrəmanın aləmi psixoloji paralelizm
vasitəsilə ifadə olunur. Rus alimi S.Norovçatov insan
həyəcanlarının, hisslərinin zahirən bənzər təbiət hadisələri
ilə müqayisəli şəkildə ifadə olunmasını psixoliji
paralelizmin əsası sayır. Yəni bu təsvir sadəcə peyzaj deyil,
hissin, duyğunun təbiət fakturasına dayanıqlı olması
prosesidir.
Gənc şair Qismətin əksər şeirləri Bakıdan, burada
müşahidə etdiyi hadisələrdən, yaxud içərisində yaşatdığı
duyğularından, həyat, ölüm və dünya ilə bağlı
düşüncələrindən yaranan şeirlərdir. Qismət bu şeirlərdə,
hətta ictimai məzmunla dolu şeirlərində belə heç bir hayküy salmadan sadəcə müşahidəçi mövqeyi tutur,
naturallığın duyumunu verməyə çalışır, hadisələri,
gerçəkləri, yaşadıqlarını şeiri ölçüsündə, məna dərinliyində
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ifadə eləməyə nail olur. Onun təbiətin ən gözəl
hadisələrindən olan yağış məfhumuna yüklədiyi bəşəri
çözüm də maraqlı və məzmunludur:
Yağış səhərəcən yağsın şəhərə,
Hamının dərdini yusun aparsın.
Quşlar qonaq gəlsin mavi Xəzərə,
Balıqlar evinə yosun aparsın...
Yağış səhərəcən yağsın şəhərə,
Titrəsin evlərin navalçaları...
Yağmur mələkləri enmişkən yerə,
Verək aparsınlar tapançaları... [151,29]
Elşad Ərşadoğlunun şeirlərində sözlərin məna
çalarlarının bir müstəviyə gətirilməsi və təzadlı, ziddiyyətli
hisslərin ifadəsinə meyl var. Qeyd edək ki, bu fakt artıq
poeziyamız üçün keçilmiş, kifayət qədər təsir dairəsi
yaratmış yoldur və bu yolla addımlamaq gənc şairə heç bir
uğur, seçilmişlik statusu qazandırmayacaq. Halbuki, ―Çox
şey göyərdəcək bu yağan yağış‖ şeiri bizi daha uğurlu şair
imzası ilə üz-üzə qoyur:
Dünyamıza yağış yağır.
Həzin-həzin,
ağır-ağır...
İslanır dünyamızın olan-olmazı,
nəyi varsa islanır.
Dünyamızın üstünə
kim tutubdu görəsən,
nəhəng mavi çətiri?
Bəs niyə buluddan yuxarıda tutub? [240,41]
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Bu şeirdə naturfəlsəfi məqamlara önəm vermək
təşnəsi, təbiət hadisələrinin dünya ilə, gərdişlə əlaqəli
şəkildə, vəhdətdə mənalanması var. Burada yağan yağışa
verilən məna çox incə və maraqlıdır, sosial ağrılardan
yorulmuş ruhun mənəvi sığınacaq çevrəsini simvolizə edir.
Hər dövrün öz şeir ―dili‖, pafosu var. Heç bir iddia
ehtiva etməyən, süni fəlsəfəçilikdən, zahiri təmtəraqdan
uzaq, birbaşa təbiət estetikasından çıxış edən poetik
düşüncələr... Bilmirəm, hər açılan səhəri qanla qızaran 90cı illər reallığında özünə nə qədər yer eləyə bilərdi...
Torpağı əlindən alınmış, yurdu yağmalanmış şair vətənə
ərklə necə şeir yaza bilərdi ki? Zaman başqa zaman idi və
bu cür şeirlər artıq periferiyadan mərkəzə sıxışdırılırdı. Şair
bütün hallarda içini təqdim edir, onun diktə etdiklərini
yazanda qüvvətli olur. Diqqət edək: 90-cı illər daha çox
tribun səciyyəli şeirlər yazan şairlərin zamanıydı. Həmin
dövrdə bəlkə də hər bir şair zamanın ritminə köklənməyə
çalışdı, amma bu hər şairdə nə qədər alındı, hansı poetik
istedadda üzə çıxdı, bu ayrı məsələdi. Deyək ki,
B.Vahabzadənin, M.Arazın, X.Rzanın, Qabilin odlu
misralarına müvafiq M.Yaqub şeiri təbiət aşinalığına sadiq
qalarkən, M.İsmayıl şeiri meditativ düşüncə sərgiləyərkən,
R.Rövşən, V.Səmədoğlu şeiri ruhsal-mənəvi duyumlarını
qoruyurkən var-varlığında görünə bilirdilər. Kim nə deyir
desin, bu gün 90-cı illərin psixoloji-mənəvi yaşamları ən
real, ən ağrılı cizgilərini elə 90-cıların, həmin ağrıların
içindən keçib gələn, müstəqillik dövrü poeziyasını
yaradanların şeirlərində tapır. Bütün bunları niyə deyirik,
onun üçün ki, hər şair öz zamanının qəhrəmanıdır və içi
―özgə‖ havalar, daha doğrusu öz havası üstə köklənən
şairlər şəraitin imkan vermədiyi vaxtlarda ya inzivaya
çəkilib başqa ünvanlar arayır, ya da eləcə, əvvəlki bədii
ovqatda yazmaqda davam edirlər.
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Sevgi mövzusu. Sevgi mövzusuna müraciətində də
M.Yaqub əvvəlki kimi lirik təbiəti ilə güclü və
emosionaldır. Bu şerlərin əksəriyyətində ifadə olunan
hisslər dərindən yaşanmış, ömrün sevdalı çağlarının fikir və
mühakimələrindən hasil olmuş, qəlbin və ağlın vəhdət
prizmasından keçib büllurlaşan hiss və düşüncələrdir. Bu
gün M.Yaqub poeziyasını saran bədbinlik notları onun
sevgi baxışlarına belə sirayət etsə də, şair xəyalı yenə
əvvəlki kimi mənalı və romantikdir.
Ürəkdə od püskürən
İndi o vulkan hanı?
Günəş atəşiylə də
Daha isitmir canı.
Baxma gözlərimdəki
Köhnə, donuq yaşlara
Heyf o sevgilərdən
Çevrildi yaddaşlara [254,56]
Başdan-başa orijinal bədii təsvir və ifadə vasitələri ilə
süstlənən sevgi şeirləri şair M.Günərin yaradıcılığında əsas
yerlərdən birini tutur.
Demirəm tel qara, gözlər qapqara;
o gözəl bədəndə nə çatmır nigar?
Bircə kipriyini qoyub kənara,
tək onun başına dolanmaq olar! [97,69]
―Qara gözün limanı‖, ―ümidin sabahkı cövlanı‖,
―günəşi qaytaran güzgü‖, Belə maraqlı bənzətmələr bəlkə
bir çox sevgi şeirlərində var. Ancaq M.Günər poeziyasında
bu ifadələr ona görə sirayətedici qüvvəyə malik idi ki, onlar
sevən bir qəlbin yanğısı, yaşanmış eşq dastanının təzahürü
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olaraq doğulurdular. Bu şeirlərdəki hisslər o qədər duyumlu
şəkildə ifadə olunur ki, müəllifinin sevmək bacarığı
qarşısında heyrət etməkdən başqa çarə tapmırsan.
M.Günərin bütün şeirləri bütövün, tamın hissələri kimi
oxunur və ən əsası, bəhs etdiyi predmetə kompleks
münasibətin nəticəsi kimi ərsəyə gəlirlər. Onun demək olar
ki, bütün şeirlərində uğurlu, heyrətamiz misralara, poetik
tapıntılara rastlaşmaq mümkündür, amma M.Günər
poeziyasının özümlü xüsusiyyətlərindən biri həmin fərqli
nəfəsin onun şeir məkanını başdan-başa çevrələməsindədir.
M.Günərin son dövr şeirlərində belə naturallığın duyumu
öz qüvvəti ilə seçilir, ənənəvi deyim tərzinin bariz
nümunərindən biri kimi prosesdə yaşarılığını davam etdirir.
Hətta yaşın yorğunluğu, ötüb getmiş sevgi qatarı, həyatın
faniliyi ilə bağlı düşüncələrini bölüşərkən belə şairin
köməyinə cavanlıq çağlarının nikbin və çılğın məqamları
çatır. Şair ömrün ahıllıq kürsüsündə əyləşib həyat, zaman,
insan haqqinda meditativ düşüncələrini bölüşərkən belə, bu
gündən keçmişə deyil, dünəndən bu günə boylanır. Ona
görə şairin sadəcə həyatın faniliyi, ömrün varlıq-yoxluq
məqamı ilə bağlı düşüncələrin sirayət etdiyi ovqat - hansı
ki, M.Günər bunu da özünəməxsus müdrikliklə bədii sözün
predmetinə çevirir - şəxsi kədər və ağrı çərçivələrini
dağıdır. Bu poeziyada ölüm, yoxluq yaşanılan ömrün
halallıq səviyyəsidir, amma ölümə gedən yolda ona
yoldaşlıq edən, ruhdan düşməyə qoymayan əbədi sevgidir
ki, var.
Gəl bir az aldadaq öz-özümüzü,
təzədən üfürək
qor olan közü,
yaşadaq nağıla çəkilən günü.
Qaytaraq gəncliyin xoş nəfəsini,
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əllərin üşümək bəhanəsini,
əlim əllərinə bükülən günü.
Gəl zümrüd quşuna döndərim səni,
sakit gecələrin süd dənizində.
Aç qanadlarını iki ay kimi
səhəri gözləyək göyün üzündə. [97,101]
S. Rüstəmxanlının şeirləri müəllifinin vətəndaşlıq
mövqeyinin fəallığının göstərisidir. Bu coşğu, savaş əzmi
şairin demək olar ki, bütün şeirlərinə hakimdir, vətən
mövzulu şeirlərində qisas, ictimai-siyasi mövzularda etiraz,
təbiət, kənd lövhələrinin təsvirində heyrət, sevgi
duyğularının çözümündə isə həsrət şəklində üzə çıxır:
Könlümdə əbədi gəncliyin odu,
Bəs həsrət deyərək çağlayan nədir?
Yoxsansa, yoxluğun sevgisi olmaz,
Varsansa, bəs yolu bağlayan nədir? [207,280]
Sabir Rüstəmxanlının sevgi şeirlərində lirik ovqat
yaşanmış duyğuların təzahürü kimi canlı, poetik alınır.
Düzdür, şair bəzən bu şeirlərdə sevgi əvəzinə sevgi effekti
yaradır, lirik düşüncə poetik yaşamın nəticəsi kimi
mənalanmır. Məsələn, bu şeirdə olduğu kimi:
Səni Allahımın əlindən alıb
Asaram sinəmdən ürək yerinə.
Bu eşq soyumasın deyərəm heç vaxt
Yazsan günahımı mələk yerinə.
Mənim nəfəsinə ehtiyacım var,
Əssin dan yerindən külək yerinə. [207,90]
Vaqif Bəhmənli poeziyası üçün bütün mövzular
keçərli sayıla bilər. Onun lirikası hecaya da, modern
üslublu şeirə də nə qədər özgür və açıqdırsa, monotonluq,
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mövzu məhdudiyyəti əksinə, bu poeziyadan bir o qədər
kənardır. Heçlik, təklik, kədər, lirizm, xəfif istehza, sevgi
və həyat, göz yaşı və iztirab, ilahi və mənəvi həqiqətləri
axtarış, sosial təzyiqlərdən mənəvi dərdlərə düçar olan
insanın ruhi sarsıntıları və s. mövzular Vaqif Bəhmənlinin
poeziyasında psixoloji nüans səhihliyi ilə təsvirə və təhlilə
gətirilir. İnsan dünyaduyumunu riqqətə gətirən nə varsa bu
poeziyada tapmaq olur. Bunların hər biri öz notunda,
rəngində və biçimində təqdim olunur. Deyək ki, heç bir
şeirdə sevgi sözü ölümlə qafiyələnmir, yaxud ölümlə bağlı
şeirlərin ən uğurlu nümunələrində belə ölümlə bağlı
rəmzlər irreal, mistik, təhtəlşüur simvolika kimi
mənalanmır. Daha çox real həyatın, qazanılan ömrün
halallıq dərəcəsinin məntiqi sonucu kimi mənalanır. Burada
qəmin və kədərin təsir mexanizmi elə sevincin və nəşənin
təsir haləsi qədərdi. Həyatın özü, öz məntiqi, növbələşməsi
kimi...
“Gör haçandı yellədirəm
əldə həsrət yaylığımı?
Şəklim düşən gözlərindən
özgə hər yan qürbət mənə.
Uçrumların pəncəsindən
Kim qoparar sağlığımı,
Səndən özgə kim bəxş edər
cəhənnəmdə cənnət mənə? [30,12]
Vaqif Bəhmənli poeziyasında sözün bakirəlik
başlanğıcına sadiqlik əsas göstəricilərdən biridir. Yalnız
ona görə yox ki, o Qulu Ağsəsin yazdığı kimi ―üzündən
oxunan‖ şairdi, bu sözü açıla bildiyi bütün məna çalarlarına
qədər oynadıb çoxqatlılığına varsaq belə ilkin oxunuşu,
ilkin mənası üzdədi, həm də ona görə ki, Vaqif Bəhmənli
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üzü astarından ucuz dünyanı elə öz mahiyyətində şeirə
gətirir, yəni şair Sözünün və şair ―Mən‖inin mahiyyət
etibarilə özü olaraq qalması, sözün birbaşa deyilişi, acının
da, sevincin də pərdələnməyəcək qədər səmimiyyəti
mənasında...
Bu şeir həm də müəllifin ruhsal abstraksiya ilə canlı
yaşam stixiyası arasında qanunauyğun bir bağlılığını,
rabitəsini ortaya qoyur. Yəni hansı bəlaya mübtəla olursa
olsun, lirik ―mən‖ bu dünyanın realiyasına bir yaşam
ehtirası təlqin edən, ayağını yerdən üzmədən düşünən,
özünü Tanrı, dünya və təbiətlə vəhdətdə dərk edən
obrazdır. Ümumiyyətlə, heç bir şair mütləq mənada səma
şairi, yaxud yer oğlu deyildir. Hətta poeziyamızın ən böyük
―eşqnamə‖sini yaradan Füzulidə belə ilahi və real dünyalar
bir yerdə, vəhdətdədir. Bu da təbiidir. Əgər sən həqiqi
mənada şairsənsə iki dünyanın cəfasını çəkməli, ilhamının
qanadları ilə yerlə göyün arasında yüksəlib-enməlisən.
Bəlkə də şairin səma səltənəti ilə əlaqəsini üzən,
―gördüyündən artıq görmək istəməyən‖ adi fərddən fərqi
elə bundadır.
Tanrıdan savayı anlamaz heç kim;
sevgi göylərindi...
yer eşqi olmur.
Yerə, göyə sığmır şairin eşqi,
Eşqdən yarananın bir eşqi olmur!
...Şairdə qanad var;
yüksəlir, enir
dərin dərəyə də,
qəlbi dağa da.
Şair adam vursa Allah bəyənir,
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Şair sevgi qatır əclaflığa da! [30,160-161
Əlbəttə, milli müstəqillik dövrünün poeziyasında
sevgi mövzusuna müraciət yalnız bununla məhdudlaşmırdı.
Digər mövzular kimi ona yanaşmada da ―inqilabçı‖ jestlər,
ultramodern ədalar hakim olmuşdu. Növbəti fəsildə bu
meyllərdən ətraflı bəhs olunacaq. Bütövlükdə isə deyə
bilərik ki, 90-cı illərdə milli poeziya vətəndaşlıq qayəsini
meyar edərək çalışmış, bədii sözün əzəli siqlətini və
sanbalını qorumaq üçün ənənəvi şeirin bütün imkanlarından
yararlanmışdır.
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V FƏSĠL
POETĠK AXTARIġLARIN SƏCĠYYƏVĠ
XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ
5.1. Yeni forma, məzmun yeniliyi və ideya-bədii
axtarıĢlar müxtəlifliyi
90-cı illər poeziyasının uğradığı yeni forma və
məzmun keyfiyyətləri daha çox gənc nəslin şeirlərində
təzahür etdi. Dünyaya və ölümə münasibətin dəyişməsi,
şeirdə daha ekspressiv boyaların üstünlük təşkil etməsi,
çöküş, tənəzzül məqamlarının başlanğıc götürməsi əsas
məzmun keyfiyyətləri kimi meydana çıxdı. Poeziyanın
estetik çaları, onun zövq yaşatmaq xüsusiyyəti daha çox
şüuraltını oynatmaq, fikri dolaşdırmaq, çaşdırmaq kimi
oyun estetikası ilə əvəzləndi. ―Oyun‖ simvolikasına
köklənmiş poeziyanın zatən ciddi təsir bağışlamaq gücü də
zəifləməyə başladı. Ölüm, tənhalıq kimi məqamlarda
poeziyanın nüfuzu daha dərinlərə işləsə də, bu artıq
vahimə, xof yaratmır, təbii çalarından uzaqlaşıb bəlkə daha
çox ―qurulmuş‖ nəsnə təəssüratı doğurduğundan ―ürək
hadisəsi‖ olmaq orbitindən çıxıb ―məntiqi oynatmaq‖
hadisəsi kimi təzahür edirdi. Daha dəqiq desək, 90-cı illər
şeirində şeirdə yaranmağa başlayan forma dəyişiklikləri
məzmun hadisəsini də doğurur, dəyişdirir, onun da yeni
biçimdə meydana çıxmasını şərtləndirirdi. Həmin forma
dəyişiklikləri hansılar idi?
90-cı illər şeirində forma dəyişiklikləri daha çox
dünya cərəyanlarının poeziyaya tətbiqi fonunda baş verirdi.
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―Poetik təfəkkürü vizual və virtual təsir ―uçurumuna‖
uğratmaq, forma yeniliyi əldə etmək üçün (dünya
ədəbiyyatının keçdiyi, amma bizim ədəbiyyatda yeni olan)
eksperimentlərin tətbiqinə çalışmaq, müasir rus və keçmiş
sovet məkanından olan bir çox ölkə ədəbiyyatlarının maraq
göstərdiyi ―poeziyada parnoqrafiya elementləri‖nın az da
olsa tətbiqinə çalışmaq kimi meyllər‖ [36,10].
Tənqidçi
N.Cabbarlı
―Müasir
Azərbaycan
poeziyasında ənənəvi realist şeir üslubuna əsaslı əlavə var:
konstruktiv şeir və epik şeir‖ [36,15], - deyərək oriyentiri
dəqiq müəyyən edir. 90-cı illərdən başlayaraq poeziyada
geniş intişar tapan konstruktiv şeir çağımızadək
funksionallığını qoruyub saxlayan əsas yaradıcılıq
istiqamətidir.
Milli müstəqillik illəri şeirində poeziyaya əsas forma
dəyişikliyi Salamın şeirləri ilə adladı. İlk baxışda bu şeirləri
Ramiz Rövşən poeziyasındakı fəlsəfi, mənəvi-psixoloji
yaşam halı ilə tutuşdurmaq, bəlkə eyniləşdirmək də
mümkündür. Lakin bu ilk baxışda belədir. Salamda poetik
yaşamdan daha çox poetik qurama – konstruksiya var.
Şeirlər sanki sövq-təbii içdən gəlmir, müəllif onu qurur.
Bunu şairin özü də etiraf edir. Konstruksiyalı şeirdə daha
çox məntiq oyunu üstünlük təşkil edir, fəlsəfə də, mənəvipsixoloji yaşam da məntiqə, düşüncəyə tabe tutulur.
Məsələn, ―Sac üstə qıvrılan qar dənəsiyəm/Bilmirəm
yaydımı, ya qışmı indi‖; ―Bir uzaq yol gəldi bu baxt
mənəcən./o da gələn kimi yoruldu yatdı‖; ―Baxdım, nə
qapısı, nə bacası var./baxdım çöl-bayırı görməyən evə:/Bəs
axşam haradan girir qaranlıq/gündüz gün işığı girməyən
evə?‖ [217,164]
Bu şeirlərdə təzad başlıca amil olaraq şeirin onurğa
sütununu təşkil edir. Bir-birlərinə zidd hisslər, fərqli
məntiqlər, süjetsizlik, fikir, düşüncə ardıcıllığının olmaması
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konstruktiv şeirin mahiyyətindən doğur. ―Gəl sənə təsəlli
verim/ Darıxma, düzəlməyəcək‖. Qarşı-qarşıya qoyulan iki
xətt, iki sistem, iki fərqli ovqat bütün şeirlərin əsas
özəlliyinə çevrilir. Şairlər söz oyununa o qədər aludə
olurlar ki, hisslərin hansı halda təzahür etməsinin fərqinə
varmırlar. Hər şey müəllifin qurduğu sistemə - sözlərin
məna çalarlarının bir ortamda görünməyinə tabe tutulur.
Salam şeirində güclü ironik çalarlar şeirin əsas
məzmun keyfiyyəti kimi gerçəkləşdi. Dünyaya, həyata
ironik, barmaqarası yanaşılan bu mətnlərdə insan, şəxsiyyət
amili milli insanın böhranı kimi boşluqlardan nəşət
tapmağa başladı. Dünənə qədər didaktik, maarifçi,
tərbiyəçi, pafoslu tərənnümçü, intellektual şair statuslarında
poetik dövriyyəyə qatılan şeirimiz bu dəfə Salamın
yaradıcılığı ilə ironik yanaşmanın hüdudlarında var-gəl
eləməyə başladı. Bu ironiyada cəmiyyət də, onun
neqativləri də aydın görünürdü. Əhməd Cavad şeirlərinin
birində ―Böylə göz yaşıyla keçən ömrümün, Sonunda bir
acı güləcəyəm bən!‖ – yazırdı. 90-cı illər şeirinin üsyan,
barışmazlıq, ruhun çıxılmazlıq əzablarına qarşı etirazı
həmin ―acı gülmək‖ formasında üzə çıxırdı. Sükutun səsi,
əzabın səssiz fəryadı, susdurulmuş hayqırışlar şəklində.
Gərdişə, taleyə, həyata, dünyaya, ölümə, hətta Tanrıya belə
ironiyanın pik həddinə çatmış bu poeziya özündən sonrakı
bütün prosesə təsir göstərmiş oldu. Bəlkə elə bir təsir ki,
bunu yalnız A.Səhhətin Sabir haqqında söylədiyi fikirlə
ifadə etmək olar: ―Sabir köhnə şeirləri ilə yeni şeirləri
arasında bir əsrlik qədər uçurum açdı ki, bir daha geri
dönüb o uçurumdan atılmağa kimsədə cürət qalmadı‖
[bax:236,501]. Salam şeiri də 90-cı illərin şeir havasına
həmin nəfəslə daxil oldu, bütün poetik havanı dəyişdirdi,
poeziyanın ritmini, ahəngini, bədii mənzərəsini, ovqatını
başqa səmtə yönəltdi. Düzdür, bəzən həmin pozitiv təsir
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gələcək neqativlərin də doğuluşuna yol açdı. Bu şeirlərin
təsirinə qapılmaların sayı getdikcə artmağa başladı, şeir
daha çox eyni havanın iqlimində dolaşmağa səmtləndi.
Bunu təbii hal saymaq lazımdır. Bütün yenilikçi addımlar
nəhayətində, ona dönüşləri, ona qapılmaları, ətrafında dövr
olunmaları labüdləşdirir. Füzuli şeirinin sehrinə tutunan nə
qədər epiqonçu şair yetişmişdi?! Ki, üç əsr sonra belə bu
tilsimi qırmağa Axundov dühasının gücü çatmış, istəyinə
müvəffəq olmuşdu. Demək istədiyimiz odur ki, yeni şeir
ardınca böyük bir ordunu gətirmiş, gəlişdirmiş olur.
Poeziyanın Salam hadisəsindən sonra Əlizadə Nurinin,
Böyükxan Pərvizin, Balayar Sadiqin, Səhərin şeirlərində
konsruksiyaya meylin əlamətləri, fikrin konstruksiyası ilə
şeir yazma meylləri əsas üslübi keyfiyyətlər kimi önə
keçməyə başladı. Poetik detalların eyniliyi, oxşar məcaz və
epitetlərdən yararlanma, eyni simvollara müraciət –
mahiyyət olaraq başlanğıc məqama dayanıqlı idi, yeni
forma və məzmun keyfiyyətində hasilə gələ bilmirdilər.
Şairlərin bilərəkdən mücərrədçiliyə meyli, bu kontekstdə
ifrata varmaları, şeiri daha çox fəlsəfi ideyalarla yükləmək,
lakin bu ideyaları bədii formada təqdim etməyə,
müəkəmməl ideya ətrafında mükəmməl bədii mətn
qurmağa nail olmamaq, əvəzində ―töküb dağılan‖, bir-biri
ilə assosiativ əlaqələrlə bağlılığı zəif olan hadisələrin nəqli
ilə kifayətlənmək bu şeirlərin əsas göstəriciləri idi. Fikrin
konstruksiya yolu ilə ifadəsinə köklənmiş şeirlərdə
―oxşarçalarlıq‖ şairlərin fərdi ―mən‖i ilə görünməsini
əngəlləyən nəsnələr sırasına daxil idi. Hətta poeziyaya yeni
gələn gənc ədəbi qüvvələrin şeirlərində də bu təsirin izləri
aydın nəzərə çarpır, ―dünya‖ müraciətləri üstə qurulan
şeirlər eyni qəlibdən çıxmaq təəssüratı doğururdu.
Müəyyən hallarda əlbəttə, istisnalar da nəzərə çarpırdı.
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Gənc şair Elşad Ərşadoğlunun şeirlərində fəlsəfi
notlar dünya, cəmiyyət və insan münasibətlərinə, idiomalar
üzərinə köklənir. Burada əbədi olmayan dünyaya təşnəliyin
tənqidi, hissin, düşüncənin psixoloji ladda gərginliyi əsas
göstəricidir: ―Ömrünü yedikcə illər,/Bu dünyada hamı
inlər./İşıq salır dik gəzənlər,/Sürünənlər kölgə olur‖
[240,42]. Bu qism şeirlərdə təqdirəlayiq pozitiv çalarlar
var: maraqlı metafora polifoniyası yaratmaq, fərqli, təzadlı
görüntülərə orijinal, məcazi yük, simvolik məna siqləti
aşılamaq, dünyaya baxışımıza yeni rənglər, çalarlar əlavə
edib, onların yeni biçim və ahəngdə sərgilənməsinə yol
açmaq.
1990-cı illərin sonlarından ədəbiyyata eksprimentçi
şeirin qanadında gəlmiş Narıngül, Nisəbəyim, Əlizadə
Nuri, Böyükxan Pərviz, Qulu Ağsəs, Həyat Şəmi və b.
şairlərin şeirlərində estetik yaxınlıq hiss olunur. Müəyyən
sosial, ictimai-siyasi çalarların mövcudluğuna rəğmən bu
şairlərin şeirlərinin əsas sütunu dekadans ovqatıdır: mənəvi
təklik, özünüaxtarış, Tanrıya dua-yalvarış, ömrün faniliyi,
puçluğu haqqında qənaətlər və s.
Nisəbəyimin şeirlərində fəlsəfi notlar dünya-insan
münasibətlərinə, idiomalar üzərinə köklənir. Burada əbədi
olmayan dünyaya təşnəliyin tənqidi, hissin, düşüncənin
psixoloji ladda gərginliyi əsas göstəricidir:
Bu qarışıq dünyaya,
Aşiq-məşuq dünyaya,
Ac, bulaşıq dünyaya
Nədir bu aludəlik [192,78]
Şerdəki ovqat mühakimə motivi üstdədir. Əslində,
buna mühakimə də demək olmaz. Sadəcə insan şüuru
dünyanı müəyyən dərk məqamına yetəndə, onun içindəki
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«mən» mənəvi-ruhani müstəviyə keçəndən sonra bütün
baxış sistemi təbəddülata məruz qalır:‖Bu dünyanın
yuxusuna/Bircə dəfə gəlir adam./Oyananda öz əksinə/Bircə
dəfə gülür adam;/Ömrün qalib olduğunu,/Çəkənin qəlb
olduğunu,/Dünyanın qəlp olduğunu,/Bircə dəfə bilir adam‖
[192,68].
Nisəbəyim
ümumiyyətlə,
poeziyada
üslub
özünəməxsusluğunu yaradan şairdir. Zamana, həyata və
cəmiyyətə münasibətdə fəlsəfi qənaətlərinin estetik tutumu
onu digərlərindən fərqləndirir. Amma bir çox şeirlərində
boy artımı, maraqlı olan nəsnənin qeyri-adiyə çevrilişi
əvəzinə daralma, təsir tendensiyası hiss olunur. Şeirlər
poetik strukturu, deyim tərzi, poetik ideya və obrazlar aləmi
ilə konstruksiyalı şeir modeli əsasında işləndiyini büruzə
verir. Bu, yuxarıdakı şeirdə aşkar hiss olunurdu. Daha bir
nümunəyə diqqət edək:
Dayan indii gəlirəm
Gözlə, yükümü yığım,
Dağıtdım ömürdən
Qalan tikəmi yığım.
Tənhalıqdan gözümü,
Candan-canımı yığım,
Qorxulardan yuxumu,
Yerdən qanımı yığım. [192,45]
Zənnimcə, ədəbi təsir yaradıcılın ilk, başlanğıc
mərhələsi üçün qəbul ediləndir. Sonradan hər şair (təbii ki,
istedadı buna imkan verirsə) özünə çıxmalı, iç dünyasından
bəhrələnməlidir.
Elvinin
―Vağzal
adamı‖
şeirində
―qatar‖
məfhumunun doğurduğu bütün assosiativ mənalar,
anlayışlar – ayrılıq, uzaqlıq, kədər, vida səhnəsi - hər biri
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obraz səviyyəsində uğurlu bədii həllini tapa bilir. Ən əsası,
şeirdə vağzal həyatın boşluqlarına, etinasızlığına adekvat
olaraq mənalanır, yalnız insanla-insan arasında deyil,
insanla həyat arasında vida səhnəsinə çevrilir. Hərçənd bu
səhnə bizə tanış da gəlir, bir qədər Ramiz Rövşənin şeirinin
yada saldığı ―hara gedirsən, ay gəmi?‖ misralarının
sərgilədiyi həmən nostalji, bir qədər M.Araz şeirinin ―bir də
ömrümüzə qayıtmaz o gün, bir də önümüzə çıxmaz bu
qatar‖ misralarının canlandırdığı həzin nisgil lövhəsidir.
Gəl ki, ritm, intonasiya Salamındır:
Gəlib ürəyimdən od apardılar,
Mən adam deyiləm, odam, ay adam.
Bu qatar adamlar nə adamdılar,
Nə də adam kimi adam, ya adam.
Baxıb qatarların itdiyi yola,
Gücüm yox özümə bir yol eyləyəm.
Havada əl boyda bir yerim ola,
Hamıya biryolluq sağol eləyəm... [240,34]
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, konstruktiv şeir
nümunələrinə mövzu eyniyyəti nəzərə çarpır. Diqqət
eləsək, gətirilən bütün mətnlərdə bu oxşarlıq bariz hiss
olunurdu: tənhalıq, boşluq, ruhun çıxılmazlığı, insanın
mənən özünəqapılması və s., və i. Müraciətin, bədii xitabın
tonu, ünvanları da eyni idi: dünya, adamlar, Tanrı və s.
―...Məni narahat edən həmin nəslin öz içinə qapılması, içini
yeməsi, geniş mənəvi-psixoloji aləmə çıxa bilməməsidir‖
[45,581], - deyən, professor Nizami Cəfərov əslində,
müşahidələrində haqlı sayılır. Bu eyni forma daxilində eyni
məzmunun israrla dövr eləməsi idi ki, ifrat həddində
monotonluq yaradır, istedadlı şairlərin şeirlərində belə
Elnarə Akimova

“ÇağdaĢ poeziya və ədəbi təmayüllər‖

278

www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. 2018

təkrarçılıq, yoruculuq effekti doğururdu: ―Bu dünyada
nəyimiz var,/Ona aldanıb uduzduq./Biz oynayıb
uduzmadıq,/Tanrı oynayıb uduzdu./Bu dünyada dərd nə
çoxmuş,/Hamı yedikcə çoxalır./Tanrı durduqca bir
olur,/Bəndə öldükcə çoxalır./Bu dünyada hər əzabın/Sonu
bəlliymiş sən demə./Aldanmaq yaşamağın ən/Asan
həlliymiş sən demə...‖ (Səhər) [224,19].
Buna baxmayaraq, N.Cabbarlının qeyd etdiyi kimi,
―Başlanğıcını kimin yaradıcılığından qaynaqlanmasından
asılı olmayaraq, bu şeir tipi də ədəbi fakta çevrildi‖ [36,21].
Bugünədək davam edən həmin təsirin əlamətləri,
―təkrarçılıq mərhələsi‖ bitməsə də, hər halda Salam şeiri
zamanında baş vermiş müqtədir hadisə kimi –
istiqamətverici gücü, mövcud qəlibləri dağıtma, şüurda
inqilab, poetik fikrin azadlığa meyli xüsusiyyətləri ilə milli
poeziyamızın yenilikləri sırasına daxil edilir.
Heca Ģeirinin tənəzzülü. Şair Ramiz Rövşənin 1965ci ildə yazdığı ―Onbirlik üstündə‖ şeiri bu misralarla
başlayırdı: ―Gəlir təzə şeir, hecasız şeir,/O ―gül‖süz,
―bülbül‖süz, hicransız şeir‖ [206,80]. Həmin illərdə bu
misraların poeziyada səslənişi yeniliyə işarə olmağla yanaşı
ardınca poetik yeniliklər gətirəcəyini vəd edirdi. Bəs
müstəqillik dönəmində necə? Poeziya hansı forma-məzmun
keyfiyyətlərinə nail olmuş, şairlərimiz hansı vəzndə daha
funksional olmuşlar. Bu dövrlərin şeir nümunələri ilə
tanışlıq milli şeirin bioqrafiyasını daşıyan heca vəzninin
meydanının getdikcə daha çox daralmağa başladığını bəlli
edir. Bunu yalnız gənc ədəbi qüvvələrin deyil, elə yaşlı
nəslin ifadə tərzində də görməmək mümkün deyil.
Baxmayaraq ki, yaşlı nəsil ―öz keçmişindən‖ heç də güləgülə yox, ürək ağrısı ilə ayrılırdı. Məsələn, Ç.Əlioğlu
―Əlvida, on birlik heca şeirim...‖də heca vəzninin
meydanının daralmasına belə etiraz edirdi:
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Dəyişdi dövranın avazı, ritmi,
Dedilər, bambaşqa ovqat doğulur.
Vəzndə dedilər, nə əksən bitmir,
Ciddi çərçivədə ahəng boğulur.
“Yenilik” aşiqi, naşı “şəyirdlər”
Nəzmin ağ bəhrində sərbəst üzürlər.
Bax, meydan sulayır, at səyirdirlər
Sənə əski deyir, ağız büzürlər... [63,12]
Nəzərə alsaq ki, yeni dövr poeziyasında ənənə
zəncirini qıran və postmodern düşüncə tərzini ehtiva edən
bir çox şeirlərin müəllifi də elə Ç.Əlioğlu olmuşdur,
şeirdəki nostaljini, xəfif kinayəni də başa düşmək olar.
Şairlər sərbəstdə yazmağa, müasir ədəbi təmayüllər
kontekstində qələm sınamağa cəhd eləsələr də, sanki
hecanın sıradan çıxmasından, meydanının daralmasından
ehtiyatlanırmış kimi mühafizəkar mövqedə dayanırdılar. Bu
üzdən, ―yaddaş‖, kökənə bağlılıq öz sözünü deyir və bütün
yeniliklərə rəğmən ―hisslərin inqilabı‖ baş verirdi. Məsələn,
sözə həssas yanaşan, müstəqillik dövrü poeziyamızı poetik
eksperimentlərlə, yeni tapıntılarla zənginləşdirən Çingiz
Əlioğlunun ―Talıstan dağları‖ silsiləsindən olan şerləri,
eləcə də onlarla digər başqa şeirində şair könül rübabını
aşıq şeir şəkilləri üstə kökləyərək maraqlı nümunələr
yaradırdı:
Sənə yaman Ay yaraşır,
Gəzmə ayrı tay, yaraşır!
Çək əyninə göy çəməni
Çayda çimdin çay yaraşır…
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Ayı doldur səhənginə…
Yağış düşür ağ rənginə.
Qədəminin ahənginə
Adam ölər, ney yaraşır! [63,18]
Heca vəznində qələmə alınan bu rədifdəki
səmimiyyətin, emosionallığın mənbəyi şairin lirik duyğular
aləminə, poetik ruhuna bağlılığındadır. Burada sərt
metafora yaradılır, insan təbiətlə müqayisə olunur, təbiətlə
eyniləşir və onda əriyir, itir. Burada təbiətin insana, yoxsa
insanın təbiətə can verməyi hiss olunmur, insan və təbiət
vəhdət halında, canlı və qüdrətli obraz səciyyəsində
təcəssüm olunurlar.
Ç.Əlioğlunun ―Ən böyük sevgim‖ şerində isə
müəllifin mənəvi axtarışlarının digər təzahürlərinə şahid
oluruq. Doğma dilimizə sevgi və mühafizəkarlıq, onu milli
varlığımızın əsas yaşam göstəricisi kimi dəyərləndirmək
hissi lirik ―mən‖in yaşadığı ən qüvvətli və səmimi
hisslərdəndir:‖Zaman, axan nəhr, bərəçi mənəm,/Səndənsənə yolda bələdçi mənəm./Havan avazımda, sədan
ədamda,/Nə qədər oxşarlıq olar adamda?!/Hər azan
sözünün, itən səsinin,/Heç dilə gəlməyən yeni
kəlmənin/Ardınca iz tutan ləpirçi mənəm./Yaşa, Ana Dilim,
Zindanda hətta/Sənə zindan döyən dəmirçi mənəm!‖
[63,15]
Yeni minillikdə heca vəznində rast gəldiyimiz uğurlu
poetik
nümunələr
şairlərin
bu
kontekstdə
mühafizəkarlıqlarını qoruduqlarını sərgiləyir. Ç.Əlioğlu,
V.Bəhmənli, B.Sadiq gəraylının, qoşmanın uğurlu
örnəklərini təzə-tər duyğuların qanadında poetik müstəviyə
çıxarırdılar. V.Bəhmənlinin yeni dönəmdə yazılan
qoşmaları kalssik aşıq havasının, havacatının ritmini,
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ruhunu, bədii siqlətini o qədər mükəmməl ifadə edir ki,
oxucunu mil il əvvəlin aşıq sözünə çəkib aparır.
Sevda körükləyir iki sinəni,
Nə yaman alışır köz aramızda.
İsti sinən sini, sinəm səməni,
Yavaş ol, əzilər yaz aramızda.
Lütf elə, bu sirri kimsə bilməsin,
Kəsik baş gəzdirən kisə bilməsin,
Məscid eşitməsin, kilsə bilməsin,
Qalsın Allah ilə öz aramızda... [31,128-129]
Ümumiyyətlə, 1970-80-ci illərin poeziyasında
maraqlı eksprimentləri, poetik axtarışları ilə seçilən şairlər
F.Qoca, F.Sadıq, Ə.Kür, V.Bəhmənli, Ç.Əlioğlu, Ş.Vəli və
b. müstəqillik illərində poetik-bədii fikrin inkişafında fəal
iştirak etmişlər. Bu iştirak əlbəttə ki, poeziyamızın təcrübəli
nümayəndələrinin yaradıcılığı, artıq sabitləşmiş ifadə tərzi
vasitəsilə əyaniləşmişdir. Həyata, cəmiyyət hadisələrinə,
insani münasibətlərə yeni, fərqli baxış sistemi yaradan,
onları olduğu kimi, birbaşa təsvirə çəkməklə deyil, içindən,
duyğular aləmindən keçirdikləri kimi ifadə etməyə çalışan
bu şairlərin şeirlərində yeni poetik konstruksiyalar qurulur.
Bu şeirlərdə ənənənin zəminində yetişərək fərqli olmağa
çalışmaq meyli və bu yeniliyi formadan məzmun qatına
yeritmək səriştəsi hiss olunur.
―Ömrə ölçü-biçi sözdü,/Çölü sözdü, içi sözdü./Mənə
düşən iki sözdü,/Birin dedim, biri qaldı‖ [167,81] - yazan
şairə F.Məmmədlinin ―Dərd üzünü gizləyir‖ və ―İki damla
dəniz‖ kitabları onun müstəqillik illəri yaradıcılığının
prioritet istiqamətlərini uğurla sərgiləyir. Birinci kitabda
şairənin heca, ikincidə isə sərbəst vəzndə yazdığı şeirlər yer
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alıb. F.Məmmədlinin sərbəst vəzndə yazdığı də şeirlər
poetik cəhətdən uğurlu alınır, demək olar ki, müəllifn
hecada istila elədiyi yeri sərbəstdə qazanmaq imkanı real
görünür.
Yenə baxışların
mavi göyləri endirdi
içimin qaranlığına;
cücərdi qəlbimdəki
ümidlərim.
İçərimin künc-bucağı
işıqlandı.
Qaldırdım
dizlərimi yerdən.
Ümidlərim pıçıldadı:
“Dünya gözəldir!” [167,54]
B.Sadiqin ―ömrün gəraylı çağları‖ [214] silsiləsindən
çap olunan ―Ömrümü su basdı‖, ―Ömrümün əsəl yeri‖,
―Həyat bir əlçim məktubdu‖, ―Bir payız nağılı‖, ―Göz
yaşımı sər‖ və s., və i. kimi şeirlərində həyatın, ömrün
faniliyinə, puçluğuna köklənmək kimi bir mövzu, məzmun
monotonluğu varsa da, uğurlu poetik ifadələr bu qədim
janrı fərqli biçimdə bədii müstəviyə gətirir. Məsələn,
―Qəbirlər torpaq çəpərdi,/ Həyat-ölüm arasında‖; ―Səp
ömrün söz qoxusunu,/ Alın qırışın altına‖; ―Üzürəm bir göz
yaşımda,/İçimdəki sözə sarı‖; ―Kipriklərim dar ağacı,/ Asıb
özünü göz yaşım‖; ―Ana, bir dəsmal əvəzi,/ Gözlərimə sözü
sarı‖. Şair bir növ ömrün ahıllıq kürsüsündə əyləşib həyat,
zaman, insan haqqinda meditativ düşüncələrini bölüşür,
amma dünəndən bu günə, keç(il)miş zaman(ın)dan indilərə
varmaqla... Axı bunlar ―ömrün gəraylı çağları‖nın
məqamlarıdır.
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Epik baĢlanğıcın güclənməsi. Müstəqillik dövrü
poeziyasında əsas forma xüsusiyyətlərindən biri epik şeirin
önə çıxması ilə əlaqədar idi. Şeirdə daha çox təhkiyə
elementlərinin yer alması, epik vüsət, təsvirə meyllilik əsas
üslubi əlamətlər kimi qabarmağa başlamışdı. Şairlər həyati
müşahidələrini, bəzən hədsiz dərinlərə işləyən şüur
oynaqlıqlarını təhkiyə elementlərinin gücü ilə verməyə
çalışırlar. Bu elə bəlkə də, həmin səbəbdən hasilə gəlirdi,
şairlərin daha çox həyatın dərinlərə, bütün qatlarına baş
vurma çabalarından. Yazılan şeirləri içdə yaşanılan
ideyaların bədii təcəssümünə çevirməyə çalışırdılar və
təsadüfi deyil ki, bu cəhd əsərlərin poetik strukturunun
fərqli olması ilə nəticələnirdi. Zənnimizcə, müstəqillik
dövrü şeirində nəzm və nəsr hissələrinin növbələşməsi
məsələsi də məhz bu ayrıntı ilə bağlıdır. Çünki, bədii
mətndə ideya axtarışları kəskinləşdikcə, daha doğrusu
dərinləşdikcə əsər, daha çox öz forması ilə danışmağa
üstünlük verir.
90-cı illərdən başlayaraq milli poeziyada güclənən
epik başlanğıc daha çox gənclərin yaradıcılığınaa hakim
olmuşdu. Qismətin şerinə baxaq:
Oksigensiz tunellərdə keçir ömür.
Ömür dedikləri ölümə qədərki tunel.
Ölüm-depoya gedən qatardan düşməmək kimi bir
şey.
-Qardaş, düşmürsənsə icazə ver düşək... [240,11]
Şeirdə prozaik təhkiyə önə çıxırdı, daha çox əhvalat,
nəql etmə üslubu üzərində köklənən şairlər bəzən bir neçə
misrada bütöv bir ömrün ―hadisə‖sini çanlandırmağa
çalışırdılar:
Bulvarda portretə dönür bu gün:
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Sahildə adamlar üzür,
Gəzir dənizdə balıqlar.
Sahildə uçur
özünü qağayılara bənzədən yarpaqlar
Qağayılar dənizə tökülür.
Ağaclar sahildə lövbər salıb.
Bitib dənizdə gəmilər
Dənizdə günəş var bu gün.
Sahildə günəşi batmış bir adam. [240,32]
Vüsal Nurunun bu şerinin əsasında yaxşı
mənalandırılmış real həyat faktı durur: dənizdə günəşi
batmış insan və harmoniyası pozulmuş, nizamı itmiş təbiət
obrazı. Antitezamı, qanunauyğunluqmu? Göründüyü kimi,
müəllif əsas mahiyyətə çatana qədər fikri müxtəlif
instansiyalardan keçirir, maraqlı metafora polifoniyası
yaradır, fərqli, təzadlı görüntülərə orijinal, məcazi yük,
məna siqləti, simvolik çalar verə bilir. Ən əsası isə bu
absurd təsvirlər göydəndüşmə, fors-major təsir bağışlamır,
mətnin öz içindən doğulur, təbiiliyi ilə inandırır.
Tənqidçi Vaqif Yusifli ―Yolun başlanğıcı‖ adlı
məqaləsində yazır ki, ―bu uşaqlar qaranlıqla çox əlləşirlər‖
[269,11]. Biz tənqidçinin fikirlərinə şərik olaraq bildiririk
ki, bu, sovet dövründə şairdən tələb olunan missiyanın –
həyatın ancaq ağ üzünü, sevincini qələmə almaq
yeknəsəkliyinin əks formada təkrarıdır, ―ələmdən nəşəyə‖
imperativinin antitezasıdır. Əlbəttə, ələm və kədəri,
həmçinin sərt və kəskin psixologizmi gənclərin keçib
gəldikləri və bu gün də içində yaşadıqları zaman diktə
eləyir. Sadəcə, şerin ritmini eyni lada kökləyəndə, xüsusən
həmin meyl sistemli şəkildə həyata keçirilirsə, poeziyada
monotonluq hakim olur, bu isə şerimizin üslub və
intonasiya axtarışlarında yeni istiqamətin formalaşmasına,
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hər şairin öz içi ilə görünməsinə maneçilik törədir. Bu hiss
eyni zamanda şairlərin axtarış əzminin zəifləməsindən,
onların daha çox barış mövqeyindən çıxış etmələrindən
doğur. Giyom Apollinerin belə bir fikri var: ―Poeziya və
yaradıcılıq son dərəcə yaxın və bənzər şeylərdi: O adam
şair adlanır ki, o, kəşf etməyi, yaratmağı bacarır, ümumən,
insan yaratmağa meyilli varlıqdır. Şair o kəsdir ki, hətta
əzablara qalib gələrək yeni sevinclər tapa və kəşf edə bilir‖
[280,59] Diqqət edək: 60-80-ci illər poeziyasında
V.Səmədoğlu şeirlərinin oynadığı missiya nədən ibarət idi?
Poeziyada absurd situasiyalar, mənəvi böhran təsvirləri,
kədər fəlsəfəsi – konseptual olaraq bu poeziyadan boy
göstərdi, V.Səmədoğlu o çağacan dominantlıq təşkil edən
―nəşə‖ simvolikasının antitezasını ortaya qoymaqla poetik
düşüncəni axına əks qütbə yönəltməyə müvəffəq oldu. Biz
bu şeirlərin təsiri altında böyüdük, bu şeirlərin təsiri altında
düşünməyi, əzablardan keçib insan olmağı bacardıq.
İstiqlal, hürr, mənəvi azadlıq duydumuzu formalaşdırdıq.
―39-da doğuldum, 37-də öldüm‖ misralarından süzülən
həqiqət keçmişimizə həssas olmağa, ―Çörək boyat/xatırələr
acı,/gələcək yanıq çıxdı...‖ misralarındakı cəsarət
sabahımıza diqqətli olmağa sövq etdirdi bizi.
Kökləndiyi
kədər
motivlərinə
başmayaraq,
V.Səmədoğlu poeziyası bizim ömürlə bağlı yaşam
həvəsimizə nöqtə qoya bilmir, düşüncəmizin sınırlarını
ilahi bir sonsuzluğa açmaqla ölümün o qədər də yeknəsək
bir şey olmadığına inandırırdı. ―Ölüm gəlir, ömür, sonun
mübarək!‖ – deyən Vaqif Səmədoğlu bu hikməti hələ cavan
yaşlarında anlayacaq qədər müdrik idi və bu şeirlərlə
əslində, poeziyanın semiotik bütövlüyünü (harmoniyasını!)
qoruyurdu. 90-cı illər şeirində isə meydana çıxan mətnlər
daha çox içinə qapılmış, dünyadan əli üzülmüş formada üzə
çıxırdı.
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Forma axtarıĢları. Çağdaş şeirdə edilən yeniliklər,
forma və məzmun axtarışları şairlərimizin söz oyununa
meyl etmələri ilə bağlı idi. Şairlər insan düşüncəsini
oynatmağa çalışır, düşüncələrini antitezalar, biri digərini
inkar edən fikirlər üzərində qurmaqla şüuraltını hərəkətə
gətirməyə
çalışırdılar.
M.İsmayılın,
K.Abdullanın,
E.Bakiroğlunun, E.Pirinin şeirlərində bu oyunun əlamətləri
uğurla əksini tapır, poeziyada güclənməkdə olan təmayülə
çevrilirdi:
Ötən ömrün yasında,
Quzey yaxasında mən.
Gün bulud arxasında
Gurbət arxasında mən.
Varmı vərən bir soraq
Nerdəyəm mən, nerdəyəm?
Yaddaşına yaxşı bax,
Unutduğun yerdəyəm. (M.İsmayıl) [124,11]
Əlbəttə, şeir izah edilməməlidir, daha çox izah
etməlidir. Öz təsir gücü ilə, şüuraltının işlədiyi və işlətdiyi
dərin(lik)lərə qədər bizə məlum dünyanı darmadağın edib
yeni dünyalara yol açmalıdır. İnsanın Tanrı, dünya, ölüm,
həyat, yaradılış, sevgi ilə bağlı təsəvvürlərinin sınırlarını
genişləndirməlidir. Bu, artıq misralara sığışmaqdan çıxıb
―hadisə‖ (ni) bəlirtməyə gücü çatan nümunələr qismində
mümkündür. Baxmayaraq ki, şeir söhbətlərdən deyil,
misralardan hörülür, yaxud hörülməlidir.
Yollar getdi üzü dağa,
Yoxuşlar enişlərdən çox.
Kimsə yox xatırlamağa,
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Unutmağa da kimsə yox. (K.Abdulla) [2,36]
İndi gəl, şairin nə demək istədiyini aydınlaşdır!
―Kimsənin xatırlanmadığı və unutmağa kimsənin olmadığı‖
o yer haradır, yaxud hardadır? Yolun, yoxuşun, xatırlayıb
unutmağa nə dəlaləti ola bilər axı? Amma və lakin...
Deyəsən axı var... Yollar həyatdır, yaşamaqdır, hələ üzü
dağa gedən yollar dirilikdir demək... Enişlər kimsəni
xatırlamağa imkan verməyə bilər, amma dağlar heç
unutmağa qoyarmı ki?!... Bu elə Sizif çabasıdır ki, var...
faydasız əməyə mübtəla olmaqdır. Sən unutmaq istəyirsən,
amma mümkün deyil, o daşı qaldırmağa məhkumsan artıq.
Xatırlamaqla unutmağın arasında var-gəl etməyin nəticəsiz
əməyinə məhkumsan... Bir də unutmaq haqqında
düşünürsənsə... demək xatırlanmağa həmişə kimsə var. Kamal Abdulla şeirləri formanı özünə əsir edən məzmun
yenilikləri ilə zəngindir. Bu məzmun bəzən o qədər detallı,
psixoloji nüans səhihliyi ilə şeirlərə gətirilir ki, formal olan
bütün zahiriləri unudursan, eləcə mənaya varmağa, zövq
almağa çalışırsan. Bunun adı olsun ki, elə poetik yaşamdı...
Mən Günəş görməyən
xarabalığam.
İçimdə səfil rəssamın
Bahar mənzərələri (Səhər) [224,15]
Yaxud:
Mən əkin taleli qara torpağam,
Sən biçin qismətli əlacsız çiçək...
Bir az da, bir az da məndən kənar dur
Ki sənnən bir qoşa şəkil çəkdirək. (Salam) [217,23]
Bəzən bu misralarda olduğu kimi ağrının ifadəsi
olaraq meydana çıxan bu ―söz oyunu‖, şüuraltı oynaqlıq
Elnarə Akimova

“ÇağdaĢ poeziya və ədəbi təmayüllər‖

288

www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. 2018

digər şeirlərdə öz yerini xəfif məişət söhbətlərinə ötürür,
münasibətin antitezasını yaratmaq şəklində sərgiləndirdi.
Belə məqamlarda isə ―söz oyunu‖na aludəlik mətn
baxımından tənəzzülü gətirmiş, gəlişdirmiş olurdu. ―Söz
oyununa‖ nəzərən qurulmuş misralar hissin, düşüncənin
zövqsüz təcəssümündən doğur, şeir bayağı fikirlərin
təqdimatı üçün sanki bir alət səciyyəsi daşıyırdı:
Havalar da korlanıb,
Zayı çıxıb hər şeyin.
Sənə nifrət eləyirəm,
Əynini qalın geyin.
Nifrət nə yaxşı şeydi,
Ayağımdan qaçır yer.
Sənə nifrət eləyirəm,
Yeməyinə fikir ver. (E.Bakiroğlu) [240,36]
Müstəqillik dövrü poeziyasında forma axtarışları
həmçinin, semantik-struktur təhlil tələb edən mətnlərin
meydana qoyulması ilə də realizə olunurdu. Müəyyən
sistem əsasında yazılmış şeirlərdən hər hansı parçanı
ayırmaq onu vahid tamdan, orqanik hissədən məhrum
etmək deməkdir. Çünki onlar hansısa həyat lövhəsinin
alternativ çözümü kimi poetik təsvirə gəlirlər. Məsələn,
gənc şair Feyziyyənin şeirləri məzmun və intonasiya, özəl
düşüncə sərgiləmə manerasıyla maraq doğururlar.
Sevgilisinin yanına üzrünü yumağa gələn insan - kilsədə
etirafları söyləyən şəxs kimi, ön cəbhədə əsir düşən əsgərlə
zorən istəmədiyi adama ərə verilən qızın analoji təsviri,
yaxud şəhid duyğuları şəhid əsgərin ekvivalenti kimi
xarakterizə edən bu şeirlərin alt qatında ruhsal enerjinin
varlığını dana bilmərik. Bu şeirlər poetik uzaqlıqlar
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arasında məna oxşarlıqlarının tapılması, bir araya
gətirilməsi baxımından maraq doğururlar. Düzdür, bəzən
bu oxşarlıqlar, məna əlaqələrinin tapılması cəhdi
məzmunda fikir sürüşmələri yaradır, hansısa söz, ifadə
sanki bilərəkdən, süni şəkildə məzmuna müncər edilir.
Müəllifin vətən-qürbət qarşılaşmasını sərgiləyən şeirində
isə sanki əlacsızlığın portreti yaradılır, iki yol ayrıcında
qalan ruhun narahatlığı lirik ―mən‖in səssiz fəryadı
şəklində üzə çıxır:
qurbətlərin, vətənlərin arasında qalan balam,
nə qürbəti, nə vətəni olan balam.
qalmısan yolayrıcında,
arzu ayrıcında.
kimin doğma, kimin yaddı seçəmmirsən,
nə doğmandan, nə yadından keçəmmirsən.
haça yollar qollarında uyuyanım, ovunanım,
qalmısan, ağlaya-ağlaya
önündə doğma yadların,
arxada yad doğmaların. [91,46]
Dekonstruktiv
Ģeir.
Dekonstruktiv
şeir
postmodernizm cərəyanının istinad etdiyi axının
(dekonstruktivizm) adıdır. Jak Derridanın gətirdiyi bu
axının mahiyyəti postmodernist düşüncənin əsas əlaməti
kimi səciyyələnir. Dekonstruksiya – mətnin məzmununun
dəyişikliklərə uğradılması, tanış mətnlərin fərqli formalara
salınması, onun əski məzmununun darmadağın edilməsi
anlamını ehtiva edir. 90-cı illər poeziyasında güclənən
təmayüllər – dünya cərəyanlarına maraq, başqa ölkə
ədəbiyyatlarında mövcud olmuş fikir cərəyanlarının milli
poeziyaya gətirilməsi prosesində dekonstruktiv şeirə
meyllər postmodern yanaşmanın əsas əlaməti kimi təzahür
etmişdi. Nəsrdə də yer alan bu təmayül (K.Abdullanın
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―Yarımçıq əlyazma‖, İ.Fəhminin ―Qarğa yuvası‖
romanları) poeziyada daha çox M.Köhnəqalanın,
Z.Əzəmətin, A.Yaşarın yaradıcılıqlarında nəzərə çarpırdı.
Poeziyada bu təmayül iki kontekstdə, iki fərqli çalarda
özünü göstərirdi. Əsasən, ədəbi-estetik dünyagörüşdən
çıxış edərək mövcud mətnlərin, qəhrəmanların yeni
biçimdə poeziyada sərgilənməsi meylləri və daha çox
ironiyaya hesablanmış, köhnə, tanış bədii mətnlərin yüngül
modifikasiyaya uğradılması, həmin mətnlərin ritmi, qafiyə
sistemi üzərində nihilist meyllərdən çıxış edib onu
yeniləşdirmək cəhdləri və s. Qeyd edək ki, hər iki mövqedə
əsas amil ―mif‖in dağılması istəyindən doğurdu. Sadəcə, bu
istək birincidə sənət, ikincidə daha çox epataj səciyyəsi
daşıyırdı. Zahir Əzəmətin bu nümunəsinə diqqət edək:
onsuz da
çörək uğrunda
mübarizə bu gün də var,
yarın da –
mən də onun ön sıralarında!
onsuz da
xoşbəxtlik və mən
bir taleyin oyununda cütlənmiş zərik,
yüz il qoşa atılsaq da,
qoşa düşmərik!
el bilir ki,
vətən mənim,
vətən sənin,
vətən heç kimin!
ey həzarat!
vətən uğrunda,
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vətən əleyhinə
müsəlləh əsgərəm mən də bu gündən!
[89,115]
Postmodern şeirin əsas xüsusiyyəti sayılan ironiya bu
şeirlərdə pik həddinə çatır. Şairlər obyektivi cəmiyyətin
boşluqlarına tuşlayırlar, insan, dövlət, siyasət – hər nə varsa
burada ironiyanın predmeti olmaqdan yan keçmir. Amma
hansı gücdə və çəkidə?! Yüngül ritmə köklənən bu
mətnlərlə şairlər sanki düşünən ―mən‖dən fərar etmədə,
əxlaqi və mənəvi boşluqları genişləndirməkdə idilər.
Postmodernistlər tərəzinin gözünə ədəbiyyat
və
―cərəyanlar‖ı qoyub çox dəyərləri çıxdaş eləməyə
çalışırdılar. Dürremantın belə bir fikri var: "Romul özünü
uzun müddət təlxəkliyə qoydu. Lakin heç kəsin xəbəri
olmadı ki, bu təlxəkliyin öz sistemi var". Təəssüf ki, bu
―təlxəkliyi‖ sistemli şəkildə düzənləyən mətnlər o qədər də
asan başa gəlmir, nadir hallarda istedadlı nümunə olaraq
meydana çıxırdı.
İkinci mövqenu təmsil edənlər sırasında ən uğurlu
imza kimi Kamal Abdullanı qeyd eləmək olar. Kamal
Abdullanın ―Dədə Qorqud: ―Mənlik deyil‖, ―Ümid qaldı
sabaha‖, ―Dədə Qorqud: ―Mən nə edim‖ və ―Bəkilin
xatunu: ―Dilim, dilim, vay dilim...‖ [2, 123-150] mətnləri
dekonstruktiv şeirin nümunələri kimi maraq doğurur.
Əsasən, ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ dastanının motivləri
əsasında yazılan bu şeirlər postmodernistik meylin təzahürü
olaraq meydana gəlir. K.Abdulla dastanın tanış motivlərini
yeni versiyada, yeni düzümdə hasilə gətirir, bəzi boyların
ümumi strukturu, fabula gedişləri bu şeirlərdə əksini tapır.
Burada K.Abdulla nəsr əsərlərinə xas olan fənd və
estetikayla tanış mətnləri yeni kontekstdə qələmə alır.
Postmodern estetikada bu, intertekstuallıq adlanır. Bu
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metodla müəllif başqa əsərlərlə bağlılıq qurur, başqa
müəlliflərin mətnlərinə, hətta özünün əvvəlki əsərlərinə
belə təkrar müraciətlər edir. K.Abdulla da dastanın süjet
xətti ətrafında ―köhnə mətnlərin‖ və səhnələrin yeni
oxunuşuna yol açan maraqlı yanaşmalar edir. Şeirlərdə
müəllif həmçinin, fləşbək elementlərindən də istifadə edir,
məsələn,‖Dədə-Qorqud-mənlik deyil‖ şeirində Dədə
Qorqud oğuz elinin igidlərini, keçmiş olayları xatırlayır.
Tanış adlar, olaylar vizual olaraq oğuz ağsaqqalının
nostaljisində dirilik qazanır. K.Abdulla şeirlərinin pozitiv
çaları ondadır ki, burada müəllif personajın yerinə
danışmır, bədii fiqurlar özü-özünü təqdim edir, düşüncəsi,
psixologiyası, ruhu, fərdi keyfiyyəti ilə birgə görünə
bilirlər. Personajlar dastan qəhrəmanlarının dilini, üslubunu
qoruyub saxlayırlar ki, bu da poetik mətnlərə ayrıca bir
təbiilik verir.

5.2. Yeni dövr poeziyasında lirik qəhrəman
problemi
Poeziyanın qəhrəmanları dövrlərə müvafiq olaraq
müxtəlifliyi ilə seçilmiş, məşhur bir deyimdə ehtiva
olunduğu kimi, daha çox zəmanlarına oxşar biçimdə
meydana çıxmışlar. Bu təbii prosesdir, zaman ardınca
qəhrəmanlarını gətirir, onlar vasitəsilə dünyagörüşünü
sərgiləyir, özünün (əgər varsa) yeni düşüncə modelini
təqdim eləməyə çalışır. Məsələn, prof. Nizami Cəfərov
―Azərbaycanşünaslığa giriş‖ kitabında ədəbiyyatımızın
keçdiyi inkişaf yolunun özünəməxsus cəhətlərini
vurğulayarkən, qədim ədəbiyyatı əsasən epos, orta əsrlər
dövrünü isə lirika dövrü kimi səciyyələndirir. Dövrlərin
əsas, prioritet qəhrəman tipinə gəldikdə isə Nizami Cəfərov
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birinci dövrün epos qəhrəmanını dünyada qərar tutan,
"seçilmiş", qüdrətli Şəxsiyyət, Qəhrəman kimi, ikinci
dövrün qəhrəmanını isə "dünyadan təcrid olunaraq yalnız
öz daxilində harmoniya yaratmağa çalışan İnsan"
timsalında xarakterizə olunduğunu bildirirdi. [45,30] Orta
əsrlər ədəbiyyatında mövcud bütün sufi təmayüllərin amalı
―kamil insan‖ yaratmaq olmuşdur. Onlar əbədi əzab
çəkməklə nura qovuşmağı, maddidən müqəddəsliyə
keçməyi məqsədə çevirmişdilər və bununla əbədi səadətə
qovuşmağı düşünürdülər. Öz nəfsini yenib də Haqqı bulan,
daxili ―mən‖ini əqlü-kəmal ilə zinətləndirib də ―Həqq
məndədir‖ söyləyən orta əsr şairinin qəhrəman
konsepsiyasının əsasını bu xətt təşkil edirdi. ―Kamil insan‖
yaratmaq... Sonralar əlbəttə ki, ədəbiyyat müxtəlif zamanlar
orbitinə daxil olduqca qəhrəmanları da müxtəlif
modifikasiyalara məruz qaldı. Nəsiminin kamil insanı
Füzulidə ―ağlıni itirib‖ məcnuna - kamil aşiqə çevrildi.
M.P.Vaqif zamanına qədər dövranını sürən həmin lirikromantik qəhrəman XIX əsrdə M. F.Axundovun maarifçi
qəhrəmanı ilə əvəz olundu. Hətta ədəbiyyatımızın sovet
dövrü kimi xarakterizə olunan yetmiş illik bir zaman
çərəyində belə bu qəhrəmanlar müxtəlif modifikasiyalarda
təqdim olunsalar da cəmiyyətin inkişafinda həlledici qüvvə
olaraq irəli çəkilir, zəkanın təntənəsinə inamın
tərənnümçüsü olaraq hasilə gəlirdilər. Bu dövr içrə
―mərkəzdənqaçma tendensiyası‖ kimi səciyyələnən 1960-cı
illərin qəhrəmanları da individual dünyalarına yönəlik olan
diqqəti, insanın ekzistensional mahiyyətinə önəmi etibarilə
seçilsələr də hər halda ―ağlı başında olan qəhrəmanlar‖
kimi təhlilə gəlirlər.
90-cı illərdən başlayaraq poeziyanın lirik qəhrəmanı
dəyişir. Bu, təbii ki, baş verən məlum olayların təsiri ilə
yaranır, şairlər dövrün ən ağrılı və qlobal faktı olan
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müharibə düşüncəsinə, müharibə ağrısına köklənməli
olurlar. Müharibənin özü ilə gətirdiyi acıları həyatlarında,
mənəvi dünyalarında bu və ya digər formada yaşamış
olanlar poeziyanın lirik qəhrəmanına çevrilirlər: milli
qəhrəman, şəhid əsgər, şəhid anası, qaçqın; mənfi mənada
vətən xaini, satqın siyasətçi, mənəvi-psixoloji mənada
özünü və Tanrısını arayan insan və s. Hər bir halda
yaranmış lirik qəhrəmanın həyatlarında dövrün və
müharibənin meydana çıxardığı ictimai, siyasi, sosial,
mənəvi, psixoloji problemlər rol oynayır. Bu qəhrəman
qəhrəmanlığı kult səviyyədə təqdim edib onun çoşğun
tərənnümçüsünə çevriləndə də, yaxud torpaqların itirilməsi,
atəşkəsin elan edilməsi faktından ümidsizləşib mənəvi
tənəzzülə uğrayanda da ilk növbədə müharibənin yaratdığı
qəhrəmanlar kimi təhlilə gəlirlər, çünki müraciət olunan
bütün mövzularda, irəli sürülən bütün ideyalarda müharibə
əsas xətt kimi keçir. Şəhid, şəhid anası, döyüşçü, qaçqın və
s. kimi lirik qəhrəmanlar müharibə reallığının acısından
nəşət tapırlar.
Poeziyada digər lirik qəhrəmanlar sevgi ilə dolu olan,
sevgi hissini ehtiva edən qəhrəmanlardır. Daha çox
N.Kəsəmənli, M.Yaqub, M.İsmayıl, S.Rüstəmxanlı,
R.Behrudinin lirik ―mən‖ində poetik müstəviyə gətirilən bu
qəhrəmanlar sevgini təzə-tər duyğuların qanadında
şeirimizə gətirir, çağdaş insanın zaman, cəmiyyət
problemləri içində ülvi hissləri ilə baş-başa qalmasına, o
hissləri qorumasına meydan açırdı. Bu barədə daha ətraflı
növbəti bölümdə bəhs olunacaq.
Postmodernist poeziyada bədii fiqur. Ötən əsrin 60-cı
illərində E.Fromm (1900–1980) yazırdı ki, ―insanın
xarakteri insanın öz əliylə qurduğu dünyanın istəkləri
altında qalıb əməlli-başlı əzik-əzik olmuş və çürümüşdür.
Modern insan artıq ―bir əbədi istifadəçi‖dir... İnsan sevgisi
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nadir rast gəlinən bir hadisədir‖. Yunq isə ―o yer ki, oranı
məhəbbət tərk edir, orda qaba zülm və terror hökm sürür‖, deyirdi. [326,320]
Bu, Qərb alimlərinin, filosof və sosioloqlarının eyni
məxrəcə gətirilməsini şərtləndirən səbəblər eyni informativ
kodların mövcudluğu ilə əlaqədar idi. Dəyərləri mümkün
qədər itən, bəsitləşən, özü əmtəəyə çevrilən insan
cəmiyyətdə xəstəhal kimi dolanır, tənhalıqdan əziyyət
çəkir, özünü darıxmağa məhkum edirdi.
1990-cı illərin sonlarından başlayaraq poeziyaya daha
çox ―şizofrenik‖ tipi ayaq açır. Bu modernist cərəyanların
özü ilə gətirdiyi qəhrəman tipidir. Bir sıra tədqiqatçılar,
məsələn, A.Əsədova ―şizofrenik‖i postmodernizmin
qəhrəmanı kimi səciyyələndirərək, ―Ezoterizm, xüsusilə də
təsəvvüf insanı əbədi səadətə çatmaq üçün yaratmaq,
qurmaq, ―kamil insan‖ səviyyəsinə gətirib çıxarmaq istəyir,
posmodernizm isə müasir insanın ozü – özünü yenidən
yaratmaq, qurmaq cəhdinin mənasız olduğunu, onun hər
qurulmaq istədiyi anda dağıldığını, ―kamil insan‖ deyil,
―şizofrenik‖ tipinin meydana çıxdığını iddia edir”, [84] yazır. Zənni m c ə, bi r q ədər i r əl i gedi b bu əl am ət i
m oderni s t b ədi i fi qura bel ə şam i l et m ək ol ar.
Bildiyimiz kimi, şizofreniya, insanın düşüncə, duyğu və
davranışlarında, özünün və ətrafındakılara yaşantısında
əhəmiyyətli dərəcədə təsir edən bəzi dəyişikliklərə səbəb
olan bir rahatsızlıqdır. Şizofreniya (schizophrenia) söz
olaraq zehin bölünməsi mənasına gəlməklə birlikdə bu,
1900-cü illərin əvvəllərində istifadə edilən köhnə bir
deyimdir. Hal-hazırda şizofreniya sözü zehin bölünməsi, ya
da şəxsiyyət yarılması mənasında istifadə edilir.
Şizofreniya daxilə qapanma, gerçəklərə laqeydlik və zehin
bölünməsi, daxilə istiqamətlənmiş düşüncə quruluşunun
yerləşməsi şəklində meydana çıxan bir psixozdur. Daxili
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aləminə qapanmış olan şizofreniyalı xülyalar aləmində
yaşayır. Onlar dünyanı fərqli cür qəbul edirlər. İctimai
marağı itirmə, daxilə qapanma və ya qara sevdaya tutulma
kimi əlamətlər səciyyəvi xüsusiyyət sayılır. V.P. Rudnev də
―XX əsr mədəniyyəti lüğəti‖ kitabında modernistlər üçün
qapalı həyat tərzinin xarakterik olduğunu yazır: ―...
modernizmin bütün nümayəndələri şizoid-austist xarakterə
malikdirlər, yəni qapalı və dərin xarakterləri var, psixi
baxımdan qeyri-sabit, incik, dəymə-düşər, amma daxilən
çox bütöv olurlar‖ [315,70]. 1990-cı illərin sonlarından
başlayaraq milli ədəbiyyatımızın bütün sahələrində
şizofrenik qəhrəman tipi peyda olmağa başlayır. Bu illərdən
başlayaraq Azərbaycan gerçəkləri ardınca elə mövzular
gətirir ki, əvvəlki dövrlərlə müqayisədə təsəvvür
hüdudlarını aşır. Ard-arda sıralanan fəci və dramatik
proseslərin rəvac verdiyi neqativlər sonucda ən böyük
zərbəni insana vurur, onunla zamanın, mənəvi-əxlaqi
dəyərlərin, keçmişinə münasibətin sabitliyi arasındakı
əlaqənin pozulmasına gətirib çıxarır. Tənqidçi Ə.Cahangir
bu cəhəti nəzərdə tutaraq yazır: ―Biz kütləvi nevroz və
psixoz dövründə yaşayırıq. Nevroz və psixoz çağdaş
insanın psixologiyasını şərtləndirən ən başlıca amillərdir.
Çünki onun daxilində istinad nöqtəsi – inam yoxdur. Bu,
90-cı illərdə xüsusilə kəskin şəkildə üzə çıxdı və çoxsaylı
əsərlərin sərlövhəsi səviyyəsində əks olundu: ―Dəlilər və
ağıllılar‖ (İlyas Əfəndiyev), ―Dəlixanadan dəli qaçıb‖,
―Mənim ərim dəlidir‖ (Elçin) və s...‖ [40,109]
1990-cı illərdə poeziyasında modern şeir adı ilə çap
olunan şeirlərdə özünü göstərən bəzi çalarlar - mövzudan
mövzuya atılma, məzmun olaraq heç bir məna ifadə
etməyən sözləri bir-birinin ardınca sıralama, məzmunu boş,
mənasız və kompleks ifadə forması bu şeirlərin səciyyəvi
xüsusiyyəti kimi qabarmışdı. Postmodernist şeirin
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qəhrəman tipi isə öz ironik yanaşması, parodik səciyyəsi ilə
modernist şeirin qəhrəmanından ayrılır, seçilirdi. İnsanın
kamilləşməsini puç və mənasız hesab edən, onun özüözünü fərdi təkamülə çatdırması düşüncəsinə istehza ilə
yanaşan bu cərəyan cahanın əql, zəka ilə bağlı axtarışlar
sisteminə inanmırdı. Daha çox oyun effekti yaradan, daha
doğrusu oyunlarla işləməyi meyar seçən bu cərəyan ―məna
yoxluğu‖, ―subyektin‖ (oxu: müəllifin ölümü!) ölümü kimi
fikirlər irəli sürürdü. İntertekstuallıq, parodiyalılıq, ironiya,
dekonstruktivizm kimi xüsusiyyətlər postmodernist
estetikanın səciyyəvi əlamətləri kimi qabarırdı.
Belə bir halda sual meydana çıxır, postmodernizmdə
qəhrəmandan danışmağa dəyərmi? Bildiyimiz ki, lirik
qəhrəman hansısa ideyanın daşıyıcısı kimi meydana çıxır,
hanısa ruhi vəziyyətin, fikir və həyəcanların ifadəçisi olaraq
qəbul edilir. Lakin postmodernist qəhrəman daha çox
dağıdıcılığa
meylləndiyindən
–
yəni,
dünyanın
nizamsızlığını, xaos sonucunu, müəllifin, Allahın öldüyünü
iqrar etdiyindən antiqəhrəmana çevrilir. Amma nəzərə alaq
ki, bu da bir ideyadır, əqlin gücünə (qalib gələcəkmi
cahanda kamal?) və eşqin, harmoniyanın təntənəsinə
(dünyanı gözəllik xilas edəcək) inamını itimiş ruhun
istinadsızlıq məqamından nəşət edilən ideya. Postmodern
poeziyanın qəhrəmanı istinadını – inamını itirən, heç bir
halda perspektiv görməyən, yaxud görmək istəməyən (belə
də demək olar) subyektdir. Bu inamsızlığı doğuran səbəblər
fərdi, milli xüsusiyyətlərlə bərabər ümumdünya
proseslərinin doğurduğu nəticələrdən də qaynaqlanır.
Sənətə münasibətdə pessimizmin meydana çıxma səbəbləri
daha çox maarifçilik ideyalarının özünü doğrultmadığı və
zəkanın süqutu ilə əlaqədar idi. Ədəbiyyatda əqlin gücünə
olan inam sarsıldı. Qlobal tənhalıq insanın özgələşməsini,
özündən ayrılmasını, yadlaşmasını şərtləndirmiş oldu. Bu
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mənada, postmodern dövrünün İnsanı ―sosial patologiya‖
(Dostoyevski) ilə üzləşmiş, tək qalmış, təcrid olunmuş,
cəmiyyət tərəfindən təbii bir proseslə uzaqlaşmış, hər şeyə
inamını itirmiş insan idi. Bu inamsızlıq hətta Qərb
mədəniyyətinin
böhranını
belə
praqnozlaşdrmağa
meyllənir: ―Sonsuz tərəqqiyə bu yaxınlara qədər bəslənilən
toxunulmaz və mübahisəsiz inam artıq hamı tərəfindən
edilmir. Bir çoxları bu və ya digər dumanlı şəkildə görür ki,
Qərb sivilizasiyası birxətli inkişaf yolunu davam etdirmək
əvəzinə dayana və hətta hansısa kataklizmdə birdəfəlik
məhv ola bilər‖ [278,152]. Postmodernist Umberto Eko
dünyaca məşhur ―Qızılgülün adı‖ romanında yazır ki,
―postmodernizm təsbit olunmuş xronoloji hadisə deyil,
hansısa bir mənəvi durumdur‖ və ―hər bir dövrün öz xüsusi
postmodernizmi var‖. Buradakı ―mənəvi durum‖ ifadəsi
subyektin, bədii fiqurun özəlliyini görükdürmək
baxımından önəmlidir. Postmodernistlər üçün dünya da,
kainat da səthi anlayışlardır. Onlar dünya işləklərindən
bezmiş, usanmış, yorğun qəhrəmanlardır və bütün
bəşəriyyət onlar üçün haqqında düşünülməyə dəyməyən
puç və əfsanədir. Postmodernist subyektin həyatla dialoqu
demək olar ki, alınmır, həyatı, dünyanı mənasız,
cəfəngiyyat hesab edən bu subyekt ölümün özünü belə
ironiya hədəfinə çevirib onunla oyun oynamaqdan, bədii
mətni həyatın özünə qarşı qoymaqdan zövq alır:
yaxşı bir təklifim var
gəlin özümüzü öldürək...
gözəldir təbəssüm dodağında
atılmaq yüzüncü mərtəbədən
sanki uçursan
ya da
alnında tapança lüləsi və
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kiçik bir çaxmaq işarəsi
həyatın
mənasızlığını.
(R.Qaraca)
[139,13]
U.Ekonun ―mənəvi durum‖ təsnifinin mayası
buradan qaynaqlanır. Bu fikirdəki həqiqəti təqib qılaraq
bunun ilkin yaranma səbəbini dünyada başlanan ―çevrilmə‖
- kosmik nizamsızlıqla əlaqələndirmək daha uyar görünür.
İnamını itirmiş, Allahı, müəllifi ―öldürmüş‖, sabaha
ümidini yox etmiş insanın mənəvi durumu deqradasiyaya
uğramış ruhun çıxılmazlıqlar önündə fiaskosudur. Millisosial planda postmodernist ovqatı, U.Ekonun təbirincə
desək, yeni ―mənəvi durumu‖ yetişdirən səbəblər sırasında
subyektin özünü keçdiyi tarix, yaşadığı gerçəklər sırası
dayanır. Təbii ki, hər nəslin yetişdiyi, ədəbi-bədii
təfəkkürünün formalaşdığı zamanın onun yaradıcılıq
yolunun müəyyənləşməsində xüsusi rolu olur. Bu halda
zaman məfhumu ədəbiyyat üçün yalnız tarixi göstərici
olmayıb, daha geniş fəaliyyət hüdudunu - onun
özünəməxsus yaradıcılıq ritmini, inkişaf dinamizmini
çevrələyir. Yeni nəsil yazarlarının keçib gəldikləri yolun
arxasında parçalanan, işğal olunan Azərbaycan həqiqətləri,
zamanın üzləşdirdiyi fəci və dramatik situasiyalar, sosialsiyasi problemlərin mənəvi-psixoloji aləmdə yaratdığı
təbəddülatlar dayanır.
Dayandırın yağışı
Günəşi susdurun
Biz köpəkləri təpiklə vurub öldürən
Amansız adamların arasında doğulmuşuq...
Qoruyun özünüzü...
Atanızı şah,
övladınızı kölə olmağa qoymayın (A.Əlioğlu)
[5,240]
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2000-ci illərin əvvəllərindən başlayaraq Xanəmirin,
M.Köhnəqalanın, Ş.Ağayarın, R.Qaracanın, H.Herisçinin,
Z.Əzəmətin S.Pərvanənin, N.Kamalın, Aqşinin və başqa
müəlliflərin yazdıqları nümunələrin əksər hissəsində
sərgilədikləri mövzulardan asılı olmayaraq ağrılı bir Zaman
var. Postmodernist qəhrəman cəmiyyətə və dünyaya
aqressiv, sərt dramatizmi, kəskin pafos, ironiyası v.s. ilə
seçilir. Bu şeirlər daha çox sosial mənzərələrin təsvirinə
açılır, sosial-ictimai təzyiqlərdən mənəvi təbəddülatlara
uğramış insanın ovqatını, ruhi sarsıntılarını sərgiləyir. Bu,
yaşanmayan uşaqlığın, ―itirilmiş vaxtın sorağında‖ (M.
Prust) sərgərdan gəzən ruhun mətnlərə tökülən qəzəbidir.
Bu mətnlərdə itirilmiş gəncliyin, puç olmuş arzuların
arxasınca qoşmaq nədənilə yaxın keçmişə doğru hərəkət
var. Bu eyni kontekstdən gələn informativ kodların, tariximənəvi proseslərin doğurduğu eyni məzmunlu gerçəklikləri
yaşamaqla bağlıdır. Səbəb aydındır: gənclərin yetişdikləri
dövr 1990-cı illərdir ki, bu dövrə xas olan bütün fəci
reallıqlar onların baxışlarına xüsusi təsir göstərib:
müharibə, yurd itkisi, şəhidlik ağrısı, müxtəlif qətllər,
zorakılıqlar, soyqırım dəhşətləri, ictimai-siyasi xaos,
mənəvi-əxlaqi deqradasiya və bütün bunları tarixi taleyində
daşımağa müncər olmur insan həyatı. Buna görə də gənclik
dövrü məmləkətin sərt sınaqlar və fəci yaşantılar dövrünə
düşənlərin istər geriyə, istərsə də gələcəyə yönələn
baxışında ancaq və ancaq yaddaşlarına hopmuş, lokal
əlacsızlıq məngənəsində çabalayan insanın portretini
sərgiləmək missiyası var. Lev Anninskiyə görə, ―Uşaqlığın
hüdudlarından kənarda harmoniya yox olur. Uşaqlığın
hüdudlarından kənarda birdən-birə abstrakt mühakimələr
başlayır‖ [16, 18]. Mənəvi-ruhsal qırıqlıq yaşayan obrazın Elnarə Akimova
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postmodernist düşüncə qəhrəmanının ironiya, parodiya ilə
şərtlənən dünyaduyumunda vətənə münasibəti dəyişir:
Mən bu Ana Torpağı
öz üst-başımda yalnız toz-torpaq
kimi gördüm, vəssalam (Salam Sarvan) [218,227]
Onun hətta Qarabağ probleminə belə baxışı loyal,
―təklif‖i sadədir:
Gəlin erməniyə verək torpaqları
müzakirəsiz filansız
cıdır düzündə məzə partlatsın
baldırıaçıq haxçılər
əsir düşmüş gəlinlərimizlə
rahatca əylənsin qoyungöz dığalar
babalarımızın qəbrini şumlayıb
yerində andronik bağı salsınlar (Şərif Ağayar) [4,131]
Şəhərinə münasibətində aqressivdir:
divarları üzümə yeriyir
kənar səslərin bolluğuna
çürüyür qulağım
ayağım qopub düşür
qırılıb düşür əllərim
qəssab dükanına oxşayan şəhəri
xoşlamıram
sevmirəm, canım (Zahir Əzəmət) [89,125]
Tanrısına münasibətdə revanşistdir:
....niyə dizinə çırpır əllərini bu dəniz?
Bu dəli , zəmanənin hansı üzündə qalıb?Tanrım, geriyə çəkil, əl qaldırar bəndəniz!
(Murad Köhnəqala)
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Sevgiyə münasibətində sadistdir:
Mən ayağına yenəcək qədər
İzini öpəcək qədər,
Tanrı biləcək qədər sevirəm səni
Sevirəm səni söyəcək qədər,
Döyəcək qədər.
Öldürəcək qədər,
Mən bir az dəli oğlanam axı.
Bax belə sevirəm səni
manyakcasına (V.Nuru) [240,57]
Əlbəttə, milli poeziyada postmodernizmin mütləq
varlığından, yaxud onun kamil poetik nümunələrinin
yarandığından bəhs etmək mümkün deyil, amma bu da
həqiqətdir ki, həmin təmayülün izləri poeziyamızda olmuş,
postmodern estetikaya məxsus cəhətlər həm forma və
məzmun planında, həm də ―mənəvi durum‖ olaraq
subyektin yaşantısında ədəbiyyatımıza gətirilmişdir.

5.4. Modern dünya, insan və “mən”
konsepsiyası
XX əsrin sonlarında bir-birinin ardınca baş verən
məlum olaylar çağdaş insanın dünya, kainat, Tanrı, sevgi,
şəhər və ən əsası, özü ilə bağlı təsəvvürlərini
modifikasiyaya uğradır. Çağın insanı daha çox böhran abhavasını yaşamış olduğundan poetik ―mən‖ini də bu ovqat
üstündə kökləməli olur. Lirik qəhrəman içinə dolan bu
narahatlığın ağırlığı altında bir də poetik yaşamını
sərgiləməyə çaba göstərir. Bu dəfə onun dünya ilə
dialoqunun özgə hava-havacatlara səmt aldığını isə
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sezməmək mümkün olmur: ―Dənizləri axır bizdən/Tanrı
eşqi baxır bizdən/Dünya ruhla çıxır bizdən‖ [174,37].
(Ağalar Mirzə. Tanışlıq kitabı. 1997)
Böyük və fəci sarsıntılar qarşısında ruhunu itirmək
təhlükəsi ilə üzləşən şairin bu səbəbdən dünyaya vida
eləməsi təbiidir. Çünki şair ruhu nə qədər göylərlə əlləşsə
də onun varlıq, gerçəklik, bir çox başqa yaşamlarla bağlı
düşüncələri məhz, bu obraz vasitəsilə təcəssümünü tapır.
Dünya obrazı poeziyada daim faniliyin rəmzi kimi (―Dünya
mənim, dünya sənin, dünya heç kimin‖- M.Araz)
xarakterizə olunsa da, nəhayətində bir də insanın duracaq,
yaşayacaq yeri kimi də dərk olunmuşdur. İnsan anlamışdır
ki, əslində fani olan dünya yox, o özüdür (biz gəldi-gedərik,
sən yaşa dünya – S.Vurğun). Məsələn, ―Dünya neçin
belədir?...‖ (1996) -yazan V.Səmədoğlu daha sonra varlığın
daha sirli, matafizik qatlarına enirdi, burada artıq onun
dünya ilə deyil, özü ilə mühakiməsi başlayırdı: ―Yorma
məni/ bu dünyada./ Bu dünya/ ağ dünyadır,/ sinəsi dağ
dünyadır,/ qurumuş bağ dünyadır./ Yorma məni, mən
ölürəm, /Bu dünya sağ dünyadır...― (1998) Dünya heç də
şairin söylədiyi kimi köhnə deyildi, dəyişmişdi və
dəyişməklə bahəm insanın baxışlarını da dəyişməyə vadar
etmişdi. İnsanın düşüncələrində, həyata yanaşmasında
hakim olan biganəlik, yadlaşma sindromunun zəmini
dünyanın insana ayırdığı diqqət(sizlik) payından
qaynaqlanırdı. Müasir insan sürətlə gedən yeniləşmələri,
texnogen sivilizasiyanın pik inkişafını, insanı lazımsız şeyə
çevirən hakimiyyət, güc amilini layeyliklə izləyir, dünya
prosesləri fonunda görünməz, eşidilməz olan insan
problemlərini hər vəchlə qabartmağa çalışırdı. Bu dövr
poeziyasında hakim olan aqressivliyin kökündə də məhz,
bu amil dayanırdı. Şeirlərində daim ekzistensial
məqamlara, mətləblərə həssas olan şairlər çağın
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mənzərələri içrə gəzişir, mistik mənalar, simvolik
atributlarla dünya iş(lək)lərlərinin hesabatını dini-ilahi
qatda arayırdılar. Bəşərin qarışıq mənzərələri önündə
çaşqınlığa uğramış insanlığı itirdiyi ilahi bağlara bağlamağa
çalışırdılar:
Sular sonası da su altda qalıb,
Yağış havası da su altda qalıb...
Örtüb üstümüzə bu yağış-ağı,
Biləndə ölmüşük -enib aşağı
Onda gələcək ki, haya Yaradan
Sağ ikən görməsin onu bir adam... (Qulu Ağsəs)
[5,18]
Dünya konteksti poetik fikrimizdə daim narahat
düşüncənin mərkəzində olub. Bu gün dünyada baş verən
qarışıq proseslər, çalxanmalar, hədsiz informasiya
bolluğunda yüklənən düşüncənin poetik dünyadüyumu
bəlkə daha artıq zamana müvafiq çeviklik, hadisələrə
yönəli olan münasibət fəallığı tələb edir. Elə bu
problemlərin yaratdığı deqradasiyanın, ümidsizliyin
nəticəsidir ki, şairlər dünya işləklərinin, siyasət oyunlarının,
ictimai, mənəvi tənəzzül məqamlarına həssas, şikayətçi və
barışmazdırlar.
Tükənmir də gün-güzəran dərd-səri,
Yoxa çıxıb həyat-ölüm sədləri.
Tanrım, elə ağırlaşıb şərtləri,
Çəkmək olmur şələsini dünyanın. (F.Məmmədli)
[167,180]
Dünyaya kəskin münasibət bir çox mövzulara
münasibətdə anoloji yanaşmanı labüdləşdirir. Biz ilkin
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olaraq ―dünya‖ adlanan böyük evin sakinləriyik. Dünyada
xaos, məhvərindən qopma baş verəndə insanların ümumən
yanaşma mexanizmində modifika-siyanı labüdləşdirir.
Maraqlıdır ki, şairlərimiz dünyaya kəskin münasibət
fonunda onun bir hissəsi sayılan vətənə, torpağa,
yaşadıqları şəhərə qarşı sərt münasibət nümayiş etdirirdilər.
90-cı illərdən başlayaraq poeziyamızda yaranan bu təmayül
getdikcə güclənərək daha geniş poetik düşüncə məkanını
zəbt eləyir. Vaxtilə poetik fikri məşğul edən kənd, el-oba,
doğma ocaq məfhumları öz yerini daha çox şəhər, vətən
anlayışlarının təsvirinə verməyə başlayırdı. Bu ifadələr
əlbəttə, daim poetik sözün təcəssümünə çevrilmiş, bu və ya
digər şəkildə şeirimizin əsas qanadını təmsil etmişlər. Lakin
müstəqillik dövrü poeziyasına nəzər saldıqda onun şəhər
həyatına həssaslığını, bu mövzunun şeirimizin aparıcı
qollarından birinı çevrildiyini görürük. İstər köhnə Bakının
əzəli mahiyyətinə, əxlaq prinsirlərinə sadiq qalan yaşlı
nəsil, istərsə də paytaxtın gördüklərindən daha çox
eşitdiklərinə, oxuduqlarına rəğmən nostaljisinə dalan gənc
nəsil eyni çaba ilə onun dünənindən ayrılmaq
tendensiyasını tənqid edirlər. S.Rüstəmxanlı ―Xarici‖yə
etiraz edir, B.Sadiq ―Hələ də mazuta bulaşmış əllərimi
axtarıram, dostum ingilisin ciblərində...‖ deyir, Salam
Sarvan ―Belə də ölkə olar, ərazisi neft quyularının
dərinliyindən, məscid minarələrinin hündürlüyünəcən‖deyə heyrət edir, X.Hüseynzadə ―bu şəhərin göydələn
burnu /havalarda, dostum... /Göz oxşayan parklar da/
yabançı bizə. /Daha ot da kökü üstə birmir / bu şəhərdə.
/Xaricdən gətirirlər... /Burası bizə görə deyil, dostum,
/Gedək burdan...‖ təklifini edir, Sabir Sarvan ―Hər şey
yenidir şəhərimizdə /Qabaq dişləri çoxdan çürüyən,/
Durmadan çörək dalınca yürüyən /Fəhlələrdən savayı‖
misralarında kinayə, qəzəb, ittiham tonu ilə düşüncələrini
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bölüşür. Bir sözlə, Bakının obrazı, onun yadlaşma,
yaddaşsızlaşma sindromu şeirimizə gəlməyə başlayır, özü
də necə varsa eləcə: sərt neqativləri və mürəkkəbliyi ilə. Bu
mövzu poeziyamızın ictimai-sosial məqamlara mövqeyinin
güclənməsinə təsir göstərməklə yanaşı, onun axtarışlarına
yeni istiqamət aşılamışdır. Bu şeirlərdə əsas, fərqli olan
nəsnə şəhər, vətən anlayışlarının dünəndən fərqli şəkildə
sərgilənmələridir. Onlarda şəhər, daha geniş kontekstdə
vətən anlayışının şeirə gətirilməsi məqamı daha çox üsyan,
etiraz xarakteri daşıyır. Hətta üçüncü minilliyin
əvvəllərində sərgilənən bu etirazı müstəqillik dönəminin ilk
on ilinin poeziyasındakı revanşist ovqatla, ondakı radikal
mövqe ilə müqayisə eləmək də olar. Maralıdır ki, müasir
poeziyada orta əsr terk üslubiyyatında yazılan şeirlərdə belə
mövzuya yanaşmada oxşar münasibət izhar olunur:
mən sənə şikayət etmək istəyirəm,
Yarəb!
Rüzgarın döndüyü yer kimi əclafın təkini Bütün yörələr adam oldu, hənuz
xəmiri suya doymadı Bakının (E.Başkeçid) [28,47]
Gənc şair Qismətin şeirləri ―sürətlə meqapolisə
çevrilən Bakının yeni kodlarını, şifrələrini nişan verir‖. Bu
şeirlərdə yeni dünyanın, yeni insanın və yeni Bakının
poetik lövhəsi yaradılır. Bu, sadəcə təsvir etmək, az qala
hamımıza tanış olan mənzərələrin, problemlərin, lövhələrin
sözdə sərgilənməsi deyil, həm də poeziyanın yeni düşüncə,
yeni poetik nəfəs orbitindən sabaha çıxışıdır.
Qismətin şeirlərində Bakının obrazı ictimai-siyasi,
sosial müstəvilərdən şeirə gətirilir. Onun etiraz elədiyi
yeniliyin alt qatında bir də köhnə Bakının portretini
görməyə müvəffəq oluruq. Qismət heç nə demədən
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oxucunu o qədimliyə apara bilir. Sanki bu nostalji
duyğuları misraların içinə hörülür, o qədər ki, qaldırılan hər
layın altında bu hissləri duyub yaşamamaq olmur.
Nədir səni belə qəfil dəyişən,
De, görüm tufanmı qopub içində?
Sən ki, qocaldıqca lap gözəllləşən,
Gözəl bir qadınsan şəhər cildində…
Götür bu dəsmalı sil o boyanı,
Səndən olmayana daha qoyma qol.
Tulla geyindiyin o dikdabanı,
Bir az balaca ol amma Bakı ol. [151,11]
―Deyilişin tonu, münasibətin tipi elədir ki, mətn
deklamasiya çərçivəsindən çıxır, ittiham aktı olmur, yəni
bu hər gün baş verən hadisələrin ruhumuzda kəsişmə yeri
deyilən fikirlərə nöqtə qoymur, alt qatdakı dərin məzmunun
üzə çıxmasına yardımçı olur. Klassik şeirdəki
―ikimərtəbəlik‖ burada da özünü göstərir, bir mərtəbədə
seyrçi təsvir, o birində heç kəsə sırımaq istəmədiyin
düşüncələrin. Qismətin səmimiliyi, onun hadisəyə, təsvirə
münasibətində aydın şəkildə nəzərə çarpır.‖ (C.Yusifli)
Çırpmır ! üstündəki torpaqdı, gildi
Qanmır ki, o əvvəl belə deyildi,
Bir Allah bilir ki, son neçə ildi
Xəzərdə üzünü yumur bu şəhər
Hər tində ümidə bir qəbir qazan,
Adama xəcalət çəkdirən şəhər.
Şairi acından şeirlər yazan,
Mollası villalar tikdirən şəhər
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Neyləyim sevməyə bilmirəm səni… [151,11-12]
Bir qism şeirlərdə Bakı tarixi qatları, mənzərələri ilə
təsvir olunur, bu qədim şəhəri rəmzləndirən nə varsa bədii
sözün predmetinə çevrilirdi:
zamanı mamır basıb
divarların suvaq yerində
eyvanlar üçüncü minilliyə sallanıqoca saqqalı... (Z.Əzəmət) [89,29]
Bu misralar Z.Əzəmətin ―İçərişəhər‖ şeirindəndir.
Hansı ki, şair iki fərqli zamanı, iki fərqli məkanı və mühiti
qarşı-qarşıya qoyub zamanın özünün dəyərə, yaddaşa,
tarixə olan münasibətini poetik mətnə yeridib:
bu şəhərin içindəki şəhərdə
zaman
muğamın improvizəsi
dörd yana
hətta səmaya belə döşəli
not daşlarının dilindətoxunsan indisə hönkürəsi
və qaynayıb daşası
qala divarlarının qüllələrindən
reklam roliklərinin hay-küyündə
itib batan şəhərə... [89,29]
―Reklam roliklərinin hay-küyündə qaynayıb daşan ―
şəhərdə not daşlarının hönkürtüsü çətin eşidilə. Şairin
qabartdığı məqam bunu diktə eləyir. Amma yenə də ―bu
qala bizim qala...‖
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divarları üzümə yeriyir
kənar səslərin bolluğuna
çürüyür qulağım
ayağım qopub düşür
qırılıb düşür əllərim
qəssab dükanına oxşayan şəhəri
xoşlamıram
sevmirəm, canım [89,28]
Bəlkə də poeziyada ilk dəfə olaraq şəhər obrazı ilə
vətən obrazı qoşalaşır. Şairlər şəhərə münasibət timsalında
ilk növbədə, vətən məfhumuna münasibət sərgiləməyə
çalışırlar. ―Bilmədim ki, Vətən nədir?/Vətəndaş kim?/Bir
ömür
özgə
himnilə
öyündüm/və
bayrağına
tapındım./düzdür uşaq idim. (yaşar əsən. s.41)‖. Burada,
xüsusilə cavan şairlərin şeirlərində vətənə münasibətdə bir
qədər küskün, incik bir ruh dolaşır, hər şeyin günahını
vətəndə aramaq kimi kontekstdən çıxış edilirdi. Məsələn,
əgər şair Salam Sarvan deyirsə ki, ―Mən bu Ana Torpağı/
öz üst-başımda yalnız toz-torpaq/ kimi gördüm, vəssəlam/
[218,227], Aqşində bu məqam vəssəlam‖la bitmir, vətənə
münasibətin daha aqressiv, daha kəskin qatı üzə çıxır:
Qalxıb evdə gəzişdim, ölkəmə baxdım.
Bu ölkə mənə qarnındakı cocuğu yumruqlayan
Zalım ananı xatırlatdı
Bu ölkə mənə xəstə cocuğun ikrakla yediyi yeməyi
Xatırlatdı [9,56]
Bunca sərt və fəci görüntülərin ardından isə Elmin
Həsənlinin aşağıdakı misraları gənc nəslin vətn anlayışı ilə
balı poetik kredosunu ekstaz səviyyədə tamamlayır:
mənim azərbaycan adlı vətənim yoxdur
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tüpürdüm bu ölkəyə !
çün bu ölkədə ümidlər ana bətnində ölən körpə kimi...
[9, 21]
Bu şeirlərdə sosial-ictimai narazılığın ünvanı daha
çox şəhər obrazında üzə çıxırsa, bu kontekst Ramiz Rövşən
yaradıcılığında vüsətlənib daha geniş miqyas alır, birbaşa
Vətən anlamını çevrələyir. Bu poeziyada müşahidə olunan
qəzəb, sərt mövqe onun demək olar ki, bütün ictimai
məzmunlu şeirlərinin əsasını təşkil edir. Şairin ―Təpədən
dırnağa hirs içindəyəm‖, ―Azad qadın heykəli‖, ―Nə
gündəsən, Vətən‖ kimi şeirlərində şairin qəzəbinin,
narazılığının ünvanlandığı hədəflər məlumdur. Cəmiyyətin
sosal ziddiyyətləri və neqativləri. O qədər ki, şairin hətta
dilənçi bir qadını belə şeirinin predmetinə çevirərkən bu
ziddiyyətlərin fonu, periferiyanı deyil, əsas dominanat
müstəvini zəbt etdiyini görürük.
Mənim daş olmağa yoxdur həvəsim.
Daş olub lap ulu Füzulinin də
Yanında durmağa yoxdur həvəsim.
Mən sənin yanında dururam, sənin.
Küçənin tinində dilənən qarı.
Başından var-dövlət yağan ölkənin
Bəxtəvər günündə dilənən qarı.
Eləcə də şairin, ―Nə gündəsən, Vətən‖ şeiri bir
vaxtlar təntənəli pafos və tərənnümlə süslənən Azərbaycan
- Ana Vətən obrazının dekonstruksiyaya uğradılmış şəkli
təsiri bağışlayır.
Səni sevmək çətindi, vətən, nə gündəsən?!
Təpədən-dırnağa günah içindəsən...
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Bilirsənmi səni sevmək bu saat nəyə bənzər?
Zorlanmış bir qızı sevməyə bənzər...
O sevgidən için-için gizlidən yanar adam,
Amma açıb deməyə qorxar, utanar adam.
Deyirlər, şair ruhu zamanla müxalif davranır. Ramiz
Rövşənin şeirlərində zaman və ona müxalif davranan şair
obrazı şəxsiyyət və cəmiyyət antiqonizmi şəklində üzə
çıxır. Hərçənd şeir qəzəbi, aqressiyanı sevmir. R.Rövşən
poeziyasının məzmun, mündəricə, fəlsəfə qatı həmişə bu
məqamlara- cəmiyyət həyatına, milli insanın taleyinə,
tənhalığına həssas olmuş, həqiqətin ―Söz‖ünə varmağı
təqib qılmışdır:
Nə uzun çəkdi, vətən,
dönüb sənə qayıtmaq.
İçimin qürbətindən
bu vətənə qayıtmaq.
Hansı yolla qayıdım?
Yolların çəpərlənib.
Meşələrin, çöllərin,
göllərin çəpərlənib.
Bircə kol da qalmayıb kölgəsində yatmağa.
Bircə göl də qalmayıb sularında batmağa.
Ramiz Rövşənin bu şeirində vətən anlamı insan içinin
çöküşü, dərin böhranı ilə harmonik verilir, milli-mənəviəxlaqi idealların tənəzzülə uğradığı yer(lər)dən, naturfəlsəfi qatlardan nəşət tapır.
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Vətən, səni sevə-sevə
axı necə itirdim?
İldən-ilə səni ev-ev,
küçə-küçə itirdim.
Saxlamağa gücüm çatmır,
əldən çıxıb gedirsən.
Təzə-təzə körpülərin
altdan axıb gedirsən.
Qürbətdə yaşayan şair M.İsmayıl da vətənlə bağlı
şeirlərində sınanmış, dəyişməz əxlaqi-mənəvi dəyərlər
axtarır, amma pessimizmə qapılmır, bu dəyərləri mehrab
kimi tapındığı Sözün yaşamında, gücündə, sehrində tapır.
Onun üçün vətən elə sənətin var olduğu məkandadır, şairin
içinin ―sənətin qürbətindən sənətin vətəninə‖ doğru yol
alan və daim sabit qalan mövqeyindədir. Vətən bağlı işıqlı
və kövrək hisslər onun misralarında yaşanan ən qüvvətli və
səmimi duyğulardandır.
Gedərsən, məchula yol gedər gedən,
Qürbət, bir açılmaz sirdən başlıyar.
Burnunun ucunu göynədən vətən
Yadına düşdüyü yerdən başlıyar.
Gedərsən, vətənin qalar vətəndə,
İçinin içində köz vətən olar.
Dərdinə, sərinə vətənsən sən də,
Qürbətdə sənə də söz vətən olar [124,6]
S.Rüstəmxanlının, R.Behrudunin eyni adlı ―Bakı‖
şeirlərində Bakı daha çox ittiham predmeti kimi mənalanır.
Doğma şəhəri kimsə ilə bölüşə bilməməyin acısı, qısqanc
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sevgili tək ona uzanan əlləri görməyin, yaşamağın ağrıcı bu
şeirdə başlıca motiv olaraq qabarır.
Rus verib yerinə ingilis alan
Bir pisin yerinə başqa pis alan
Qucaqsız yaşaya bilməyən Bakı,
Qarabağ öləndə ölməyən Bakı! (S.Rüstəmxanlı)
[207,46]
Bu şeirdə unudulan, bəlkə də görməzdən gəlinən
başqa vacib nüanslar da var. Dünya durmadan
inkişafdadırsa, Azərbaycan da bu dünyanın bir hissəsidirsə,
o zaman nədən onun inteqrasiyası, yaxud başqa ölkələrlə
əməkdaşlığı, bundan doğan, paytaxta yad dövlət
nümayəndələrinin axını qıcıq doğurmalı, bunu ―qucaqsız
yaşaya bilməmək‖ kimi səciyyələndirməliyik. Təbii ki,
Qarabağ məğlubiyyətimizi unutmamalıyıq, amma həm də
unutmamalıyıq ki, onu geri almayın yolu həm də bir dövlət
olaraq güclü siyasətin, qarşılıqlı əməkdaşlıqların
mövcudluğundan keçir. Bir də xalqın içindəki azadlıq, hürr
duyğularının diri saxlanmasından, ondakı mübarizlik
hisslərinin qorunmasından. Bu hisslərin ünvanı isə digər
şair R.Behridinin şeirində olduğu kimi, bəzən yanlış
məkanlarda axtarılır.
Paradı bir sinidə,
İmanı da, dini də,
Susanın dərdini də
Çoxdan unudub Bakı.
Yenilmiş bir ulusun,
Qanı axır, kim yusun?
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Targovıda namusun,
Arını atıb Bakı. (R.Behrudi) [29,81]
Qarabağ dərdi bizim müqəddəs, ən duyğulu mənəvi
yaşantımızdır və o duyğunu ―Tarqovıda namusunu
atanlar‖la bir müstəviyə çəkməyin özü qüsurludur. Hər
halda Qarabağ ―arını, namusunu atanların‖ əli ilə
qaytarılmayacaq. Bu yurdun uğrunda can nisar etməyə
qeyrəti çatan oğulları Vətən həmişə yetişdirəcək.
90-cı illər şeirində ―dünya‖ adına müraciətlər çoxluq
təşkil etsə də, onlar son olaraq milli ünvana – yaşadığımız
ölkəyə, şəhərə tuşlanır, bəzən qəzəb, ittiham, bəzən də
nisgil, ağrı predmeti olaraq mənalanırdı.
Sevgi və Ģair. Dünya ilə bağlarını qırmaq təhlükəsi
ilə üz-üzə qalan çağdaş insanın sevgiyə münasibətində də
köklü dəyişiklik baş vermişdi. Bir vaxtlar sevgiyə və
sevgiliyə verilən dəyərin ölçüsü nə qədər səmimi və ülvi
idi...
Yanına gəlib
“sevirəm” desəm sənə
inanma, aldanma,
qov məni qapından biryolluq. [225,246]
Vaqif Səmədoğlunun bu misralarında sevgi adlı
hissin aliliyinə, təmizliyinin qorunub saxlanmasına içdən
gələn çaba hiss olunur. Şair yalnız Sözə aşina olduğuna,
sözə bağlılığını duyduğundan ikinci bir ―sevgiliyə‖
həyatında yer ayırmaqda çətinlik çəkir. Bəlkə də sözə
bəslədiyi ifrat sevginin bəndəyə olan sevgisini kölgə altına
qoyacağından ehtiyat edir, inamının sarsılmasına qıymır.
Yaxud digər şair Bəxtiyar Vahabzadənin yaradıcılığındakı
poetik ―mən‖ bu gün hansı ovqatın daşıyısıcı kimi təsnif
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oluna bilir? Vurğunluq... Bəxtiyar Vahabzadənin poeziyası
ümumən vurğun ovqatdan, vurğun mənəvi aləmdən hasilə
gələn poeziyadı. Yazdığı bütün mövzularda aşinalıq
duyğusu hər şeyi üstələyir. O qədər içdən qələmə alınır ki,
aşkar bəlli olur: sevmədən, vurğun olmadan, içində yüz
dəfə ölçüb-biçmədən həmin mövzuları bu qədər hərarətli
şəkildə bədii təcəssümün predmetinə çevirmək olmazdı.
B.Vahabzadənin sevgi mövzusunda yazdığı şeirlərdə
hərarət, duyğusallıq başqa müstəviyə adlasa da, istisi,
məhrəmliyi, doğmalığı ilə eyni mənəvi başlanğıcdan nəşət
tapır. İlk baxışda bir az çəkindirir adamı. Vətənə,
vətəndaşlığa, dilə, tarixi yaddaşa münasibətində bütöv olan
şair sevgi mövzusunda da hökmlü, sərrast görünür: ―bir
salama dəyməyən eşqə ölüm yaraşır‖. Sonra düşünürsən ki,
sevgi deyilən nəsnə hökmü, qətiyyəti sevmir, bir xoş
baxışla hər şey dəyişə, əvvəlki axarına düşə bilər, bir munis
söz qurumuş sandığın çayı çağlada, hərəkətə gətirə bilər.
B.Vahabzadə poeziyasında da belədir.
Qəlbindən asmışam mən öz qəlbimi,
Sən gözə görünməz bir ətir kimi.
Ruhuma, könlümə səpələnmisən,
Mənim ovqatımın iqlimi sənsən. [247,18]
Bu mövqe, sevginin bir zamanlar ali məqamda
olmasına işarə 90-cı illər poeziyasında, Salamın şeirlərində
var. Bu şeir digər mövzularda (məsələn, yuxarıda bəhs
etdiyimiz Tanrı mövzusu) olduğu kimi, bu mövzuda da
körpü rolunu oynayır, köhnəliklə yeniliyin vəhdəti
missiyasından çıxış edir.
Sən kimsən ay qız, belə
Qarış-qarış gəlirsən?!
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Bir vaxt Tanrı gələrdin,
indi Tanış gəlirsən. [217,221]
―Bir vaxt Tanrı gələrdin/İndi Tanış gəlirsən‖...
deyərkən şair bəlkə özü də bilmədən öncəgörənlik edir,
sevginin dünəni və sabahı arasında fərqin enmə zolağını
dəqiq xarakterizə edirdi. Nədən ki, məhz bu dönəmdən
başlayaraq poeziyasa sevgiyə müraciətlərdə sevgidən çox
sevgi effekti yaradılır, üz tutulan ünvanla Tanrı misallı yox,
Tanış kimi davranırdılar. Bu elə yeni dövr poeziyasının
yeni qəhrəmanları, yeni yanaşmaları, yeni sevgi jestləri,
ədaları ilə də ilk tanışlığı idi. Yeni poeziya nümunələrində
bu düşüncə artıq metamarfozaya uğrayır, gənc qəhrəman
görün nə deyir?
Sevgiyə aid nə varPəncərədən at çölə.
Qorxma yemərəm səni,
Gəl bizə elə-belə.
Allah bilir səhərə
Hansı kökdə çıxarıq...
Səni sevəcəyəmmiBuna sonra baxarıq. [240,48]
Burada məhəbbətin melanxolik çözümü ilə deyil,
cılız, bir qədər də yüngül oyun simvolikası ilə rastlaşırıq.
Elvinin ―Vətəndaş nigahı‖, ―-relax-―, ―Üçüncü‖ adlı şeirləri
də bu cür macəra-sərgüzəşt çözümlərinə köklənir.
Ümumiyyətlə, gənclərin sevgiyə münasibətində fərqli baxış
hakimdir. Bu şeirlər tam gənclik illərinin gətirdiyi coşğu və
əylənmək sevdası, psevdo aşiqlik görüntüsü ilə təğyiri-libas
olub günün müasir qəhrəmanının obrazını cızmaq imkanı
Elnarə Akimova

“ÇağdaĢ poeziya və ədəbi təmayüllər‖

317

www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. 2018

yaradır, bir növ romantik uslubla postmodern həzzin təmas
nöqtəsi kimi doğulurlar.
Mövzuya kişi nəzərlərindən yanaşsaq, burada
məhəbbətin melanxolik çözümündən, ülvi məhəbbət
duyğusallığından tutmuş intim-bioloji çalarlara, epataj
səciyyəyə qədər hər növ mövqenin olduğunu görürik. Bir
tərəfdən düşündürür, sanki subardinasiyası pozulmuş
cəmiyyətin bir çox dəyərlərinin itdiyi, qarışdığı bu zamanda
sevgi anlamı da öz dəyərini itirmiş, onu önəmsəməyə hacət
qalmamış. Fərqli olmaq, özəl poetik düşüncə kontekstindən
çıxış etmək üçün ilk növbədə, fərqli poetik yaşam lazımdır.
Bəzi hallarda sevgi haqqında yazılan şeir sevgini bəlirtmək,
yaşanan duyğusallığı ehtiva eləmək əvəzinə sanki sevgi
effekti yaradır. Gənclər şeirlərində söz oyununa,
konstruksiyaya o qədər qapılırlar ki, şeirin poetik cəhətdən
uğurunun təəssübünü çəkmək kölgədə qalır. Aşağıdakı
şeirdə olduğu kimi:
Sevgi ikilikdə alınmır nəsə,
Azalıb “iki”nın tamı dünyada.
Üçüncü adamam mən də kiməsə,
Üçüncü adamdı hamı dünyada... [240,39]
―Dünya
köhnə
dünyadır,
sevgiləri
təzədir‖(N.Kəsəmənli). Köhnə dünyanın sevgiləri bir də o
zaman dirilik qazanır ki, ona yönələn baxış, ifadə və
mənalanma üsulu, onu təsvir vasitəsi sevgi ilə dolu olsun.
Duyumun yaddaşını tərpətsin, sevən ürəyin təravəti, yazan
əlin titrəyişi hiss olunsun. Sevgidən yazan bir əlin
titrəyişini hiss elətdirməyən şeir oxucunu necə ehtizaza
gətirə bilər?
Bu dünyanın köhnəlmişdi rəngləri,
Sevdim səni, məhəbbətlə boyadım. [135,16]
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Bir vaxtlar bu missiyanı Nüsrət Kəsəmənli öz üzərinə
götürdü sanki, təzə-tər duygulardan, real yaşanmış
hisslərdən yeni bir dünya qurdu, bu dünyanın rəng
çalarlarından bəhrələnib bütöv bir sevgi qalereyası yaratdı.
Oxucu da bu dünyaya yeni dünyanın insanı kimi qədəm
qoydu, burada öz ruhunun, yaşantılarının, iç dünyasının
şəklini gördü, ona tapındı, mehrab kimi sığına bildi. Bu
ülviyyəti qoruyub saxlayan poetik nümunələr çağdaş
poeziyada istənilən qədər olsa da itirildiyi məqamların da
meydanını geniş gördük:
bizim gecə bildiyimiz,
yağmurlu səhər imiş...
bizim sevgimiz demə,
bu yatağa qədərmiş...
hamıda səni gördüm,
inandım çoxluğuna.
bu gecə seçim etdim,
səs verdim yoxluğuna.... (Mahir Mehdi)
Təzadlı olan nədir, deyək ki, 70-80-ci illərin lirik
qəhrəmanı dünya düzənində tarazlıq pozulanda, xaos
astanasında onunla yenidən dialoqa girməyə çıxış yolları
axtarır, məntiqli olaraq şərə xeyirlə - ağrılara, məşəqqətlərə
sevgi ilə cavab verməyə cəhd edirdi. Ə.Kərimin ―qayıt
səhmana sal bu kainatı‖- misrasını xatırlayırsınızmi?! Şair
üçün dünya, kainat özü sevgidən başlayırdı. Sevgilinin tərk
edib getdiyi dünyanın özü şair gözündə viran, darmadağın
idi. Yaxud N.Kəsəmənlinin yuxarıdakı misraları – dünyanı
dəyişmək, rənginə-rəngarəngliyinə qaytarmaq üçün sevmək
lazımdır. Bu qədər sadə, tipik Şərq üsulu, Füzuli fəlsəfəsi!
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Sevmirsənsə, demək ki, dünya səndən keçmir, sevirsənsə
demək artıq dünya yaratmış kimisən.
B.Vahabzadə lirikasında da sevgi və dünya birgəliyi
daim yanaşıdı, hər şey sevgidən keçir, onda durulur, onda
rahatlığını və səadətini tapa bilir:
Gün kimi çıxdınsa, dönərəm günə,
Batdınsa, bataram zülmət gölünə.
Sən varsan, dünyamda hər şey var mənim.
Yoxluğun dünyamı boşaldar mənim. [247,65]
Bu misralar B.Vahabzadə haqqında bəlkə də
daşlaşmış ―istiqlal şairi‖ stereotiplərini dağıdır. İstiqlal,
yəni bu ad altında vətənə, dilə, vətən tarixinə aid olan nə
varsa... Özlüyündə düşünürsən, ömrünün sonuna qədər
təravətini, duyumunu itirməyən məhəbbət şeirlərinə
ayırmağa vaxtı, bəlkə daha dəqiqi, ruhunu həm də sevgi
yolunun təlatümləri ilə qayğılandırmağa macalı şair hardan
tapa bilib, görəsən? Ancaq sən demə... Şair həyatı boyunca
―uzun, incə bir yoldaymış‖...
Həsrət yollarının yolçusuyam mən,
Sənə həsrətimdə tapmışam səni.
Gecədə gündüzəm, yasda toyam mən,
Baş-ayaq görürəm, odur, dünyanı [247,31]
O cəsarətin də, o kükrəyişin, o vətəndaş yanğısının da
təpəri ürəkdəki ―sinə dağı‖ – eşq hissiymiş. B.Vahabzadə
lirikasının fərdiliyi və fərqliliyi elə bundadır. Heç nə ötəri
deyil, tamdır, dolğundur, daxilən yaşanmış poetik ovqatın
təzahürləridir.
Yeni minilliyin şairinin nəzərlərində isə dominanat
qüvvə, başlanğıc məqam dünyanın özü, onun insana
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davranışı, yaşatdığı taledir. Onu idarə edən dünyaya
aldanışları, mənəvi durumudur. İspan filosofu Xose Orteqai-Qasset yazır: ‖Dünyada köklü dəyişikliklərin baş verməsi
üçün müəyyən adam tiplərinin yerinə (həm qadınlar, həm
də kişilər nəzərdə tutulur) başqa cür adamlar gəlməlidir;
Yəni, həyatı duyma və hissetmə qabiliyyəti başqalarından
fərqlənən özünəxas insanların peyda olması zəruridir. Bu
isə naturalistlərin xüsusi insan ―növü‖ hesab etdiyi nəsil
deməkdir. Nəsli formalaşdıran yalnız onların özlərinə
məxsus xüsusiyyətlərlə - psixologiya, zövq və adətlərlə
dünyaya gəlirlər. Bunların hamısı birlikdə nəslin simasını
təyin edir, onu əvvəlki nəsillərdən fərqləndirir‖ [313,11].
Müstəqillik dövrü poeziyasının modern insan konsepsiyası
özgələşmiş, vətənindən, şəhərindən ―mən‖ən uzaqlaşmış,
gözündə sevgi ülviyyəti itmiş, dünya axarına qoşulub
gedən, heç bir halda müqavimət göstərməyən, taleyi ilə
barışan fərdin poetik yaşamını verməyə, onun prozaik
həqiqətlərini sərgiləməyə yönəlmişdi.

5.5. Poeziyada qadın baĢlanğıcının yeni meyl və
tendensiyalarda təzahürü
Feminizm - cəmiyyətdə qadınlarla kişilərin eyni
haqlarının tanınmasını təmin etməyə çalışan fikir axınıdır.
XVIII əsrin sonlarına qədər qadınların ictimai, siyasi
haqları yox dərəcəsindəydi. 1792-ci ildə ingilis qadın yazar
Mary Wollstonecraftın qadının ictimai haqlarını müdafiə
edən ―A Vindication of the Rights of Woman‖ (Qadın
Haqqlarının Müdafiəsi) adlı əsəri feminizmin əsasını
qoymuş ilk işlərdən biri kimi önəmlidir. Bir fəlsəfə, hərəkat
olaraq feminizm Qərbdə XIX əsrin sonlarında güclənən
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modernizm dalğasının bir təzahürü olaraq meydana
çıxmışdı. Bu hərəkatda qadının duyğu, kişininsə rasional
başlanğıcın təmsilçiləri olması kimi baxışlar tənqidə məruz
qalır, modernistlər tərəfindən inkar edilirdi. Onlar toplumun
kişi və qadına münasibətdə tətbiq etdiyi rasional nəzarət
sxemi ilə barışmır, kişilərə birincilik verilməsi, qadın
mənəviyyatının isə təmin olunmamış qalmasına etiraz
edirdilər. Onlar qadın mənəviyyatının aşağılanmaq
―sferasından" birdəfəlik çıxarılması və kişilərlə eyni
cərgədə, eyni statusda qərarlaşması təkliflərni irəli
sürürdülər. Daxil olmuş yeni postmodern epoxada da bir
çox dəyərlər yenidən aktuallaşmağa başlarkən onun
qabartdığı əsas məsələlərdən biri də qadınların hüquqlarını
bərpa etmək problemi oldu. 1980-ci illərdə Fransada
Feminist Epistemologiya, yəni feminist idrak nəzəriyyəsi
meydana çıxdı. Bu yeni bilik nəzəriyyəsində kişi dəyərinə,
kişi mövqe və üstünlüyünə xidmət edən nə varsa rədd
edilirdi. ―Rasionalizmi kişiyə, emosionallığı qadına aid
bilən, qadını kişinin əksik forması kimi dəyərləndirən bütün
Qərb fəlsəfəsi ənənəsinə şiddətlə qarşı çıxan Modernizmin
feminizmi əgər yalnız qadınların hüquqlarını bərpa etmək
şüarları irəli sürürdüsə, Postmodernizm feminizmin növbəti
dalğası - ―ontoloji dualizmin hər növünü inkar edən‖
fəlsəfə idi [128,41]. Burada nəinki qadın dominantlığı kişi
başlanğıcına qarşı qoyulur, həmçinin
qadın-kişi
qarşıdurmasının özü rədd edilir, cinsi eyniyyət məsələsi
irəli çəkilirdi. Bu ideyanın daşıyıcıları olan feminist
qadınlar (Lyus İriqara, Sara Kofman, Yuliya Kristeva qadın
idrakının bir çox sahələri çevrələməsi gücünə rəğmən
―qadın cinsinin varlığını deyil, hər hansı ideologiya və
təyinatlardan sürüşən qadın başlanğıcını nəzərdə
tutur‖dular [128,42]. Şoşan Felmanın fikrinə görə, ―qadın
kişi başlanğıcına qarşı durmur, Balzakın bir qadın
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qəhrəmanı kimi o, ümumiyyətlə, cins müxalifliyinin, qadınkişi başlanğıcı müxalifliyinin özünü silir‖ [320,42].
Bütün dünya səviyyəsində gedən bu proses, yəni
cəmiyyətin kişi və qadın kombinasiyasının pozulması
qütbləşmə ilə (maskulin və feminen) nəticələnirkən yeni
epoxa milli poeziyamız üçün gərəyincə açıq qalan feminen
mövqeyi qabartdı. Son illərin poetik mətnlərinə nəzər
salanda bu tendensiyanın funksional olduğunu görürük.
1990-cı illərin müstəqillik dalğası qadınlarımızın
azadlıq əldə etməsinə və bu azadlıqdan maksimum
bəhrələnərək cəmiyyətin müxtəlif sferalarında fəaliyyət
göstərmələrinə zəmin yaratdı. Əlbəttə, bu azadlıq tarixin
özü ilə gətirdiyi dalğa olsa da, ilk növbədə, ədəbiyyat və
fəlsəfədən bəhrələnirdi. Çünki yeni oriyentir, yeni təfəkkür
qatı öncə ədəbiyyatdan və fəlsəfi ideologiyalardan rişələnir.
Bu gün çox müasir və cəsarətli mövqe nümayiş etdirən
qadınlarımızı da ədəbiyyatımızda vaxtilə yaradılmış
obrazların prototipi hesab edə bilərik. İ.Əfəndiyevin
«Körpüsalanlar»ındakı Səriyyə, Anarın «Ağ liman»
əsərindəki Təhminə yarandığı dövrlər üçün ətrafında böyük
ajiotaj yaradan xarakterlər idilər. İndi cəmiyyət daha sürətlə
irəliləyir, dünya cinsi fərdlər arasındakı hüquqları daha çox
bərabərləşdirməyə çalışır. Bu gün bir çox beynəlxalq
simpozium və konfranslar gender problemlərinə həsr
olunur. Ədəbiyyat da cəmiyyət üçün yeni qəhrəmanlar
yaratmağa, yetişdirməyə çalışır. O zaman üçün revanşist
ovqat yaradan, hissləri və ağılları coşdurub tənqid
obyektinə çevrilən Səriyyə və Təhminələrlə bu gün kimi
təəccübləndirə bilərik? Hər zaman öz maraqlarını diktə
eləməyə çalışır. Dəyişən zamana dəyişməyən dəyərlər və
meyarlarla yanaşanda gələcək perspektiv hasil olmur. Hətta
deyərdim zaman üçün o qəhrəmanlar maraqlı və
nəticəverən olur ki, öz istək və arzuları, əməl və əqidəsi ilə
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çağından bir addım irəlidə durur. Zaman onu deyil, o
zamanı arxasınca apara bilir.
Sovet ideologiyası yalnız sənəti, ədəbiyyat və
mədəniyyəti deyil, insanı, hətta zərif cins adlandırdığı
qadını belə öz siyasətinin təkərciyinə, vintciyinə
çevirmişdi. Qadını pambıq, taxıl tarlalarında işləməyə
təhrik eləməklə onu bütün mənəvi dünyasından, bir qadın
olaraq həyatın dadını yaşamaq hissindən məhrum eləmişdi.
Təsadüfi deyil ki, həmin ideologiyanın hökm sürdüyü ən
sərt vaxtlarda yaradılan əsərlərdən birinin adı simvolik
olaraq «Erkək Tükəzban» (B.Talıblı) adlanırdı. Qadın adına
epitet kimi erkək sözü seçilirdi və bu təyin ona başucalığı
gətirən nəsnə kimi xarakterizə olunurdu.
Qüdrətli şairimiz Hüseyn Cavidin ―Qadın!‖ adlı
şeirində belə misralar var:
“O lətafət, o nəcabətlə sana
Bu əsarət, bu həqarət nə rəva!?
Sən nəsin?..Kəndini bil, zəfi bıraq!
Həp nəsibinmi sənin sillə, dayaq?
..Kimsədən gözləmə yardım əsla;
Yalnız kəndinə kəndin ağla!” [42,25]
Böyük Cavidin bu çağırış, üsyan xarakterli
misralarının realizə dövrü 1990-cı illərdə yetişdi.
Müstəqillik dövrünün yazarları qadın dünyasının, qadın
yaşamının
ekzistensiyasını
yaratdılar,
natur-fəlsəfi
məqamlara diqqət yönəltməklə onun mənəvi sarsıntı və
yaşamını
ictimai-psixoloji
müstəviyə
çıxartdılar.
Azərbaycan qadını istər poeziyada, istərsə də nəsrdə öz
daxili dünyası ilə baş-başa qaldı. N.Kamal, G.Mövlud,
S.Pərvanə kimi gənc xanım yazarların şeirlərində kişi
obrazının deformasiyasının başlıca səbəbi poeziyada qadın
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başlanğıcını gücləndirmək ehtirasından, feminist mövqedən
irəli gəlirdi. Qadın milli mentalitet standartlarından imtina
edır, köhnə dəyərlərin məqbul saydığı, ənənəvi əxlaqla
motivləşən cəmiyyət qanunlarına üsyan edirdi.
Çağdaş poeziyada feminizm dalğası bir neçə
kontekstdə - daha çox azad sevgi, azad düşüncə, bir sözlə
azad insan anlamında üzə çıxır. Məsələn, gənc şairlər
N.Kamal, G.Mövlud, S.Pərvanə ekzistensional məqamlara
həssasdırlar, bu sırada onlar üçün qadın da elə əks cins kimi
hər növ gücə və statusa, mövqe və nüfuza layiqdir:
qadınlığıyla barışanları
heç sevmədim
daha sonra yazığım gəldi onlara,
çünki uşaq kimidilər lap
ovcunda ağlayır qadınlar
gözləri ovuclarının içindədi... (S.Pərvanə) [199,12]
Bu məqam məhz 1990-cı illərdən qabarır və düşüncə
selinin qabağına Azərbaycan qadınının milli obrazını, onun
dünənini, durumunu, aqibətini gətirir. Hər bir halda hədəfdə
―vətən qadınları‖dır və gənc nəsil qadının hər növ - məişət,
sosial-ictimai, psixoloji səviyyədə özgürlük qatına
israrlıdırlar:
bağışla məni, ana
mən qürbətdə anladım
vətən qadınları necə
[175,19]

mənasızdır.

(G.Mövlud)

Bu mətnlər yeni sosial ierarxiyada qadına kişidən bir
pillə öndə yer ayırır, sosial kateqoriya baxımından qadını
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kişidən zəif hesab eləmir. Ancaq bunun ifadəsi hər yazarda
nə qədər alınır? Yəni bu yanaşmaların hər birində fərdi –
fərqi iç duyumlarının mənalanması var, bəs bu
mənalanmalar nə qədər ədəbiyyat istedadı zəminində
yetişir? Yaxud, belə deyək, poeziya bu kontekstdə
Azərbaycan qadınını necə, nə qədər dərinlikdə,
gerçəklikdə, gücdə aça bilir?
Çağdaş poeziyamızda güclənən qadın başlangıclı
şeirlər bu yöndə artıq sabitləşmiş olan qadın təmayülündən
danışmağa əsas verir. E.Eyvazlının ―Kişi etirafı‖,
S.Çılğının
―Alaçarpa‖,
Feyziyyənin
―Mesaj‖,
X.Hüseynzadənin ―Ağ atlı Avropa‖ kitabı, G.Mövludun,
N.Kamalın, Jalə İsmayılın, Rəsmiyyə Sabirin, Gülnarə
Cəmaləddinin, Leyla Şərifovanın, Sonanın, N.Nurun,
Rəbiqənin, Günel Şamilqızının, A.Əlizadənin şeirləri
poeziyada qadın təmayülünün güclənməsinin göstəricisidir.
İstedadının gücündən, poetik həssaslığının dərəcəsindən
asılı olmayaraq bu müəlliflərin şeirlərini daha çox bir
əlamət birləşdirir. Onların hər birində qadın yaşamının
ekzistensiyası yaradılır, sevgi duyğularının əl dəyilməyən,
mübhəm qalan gizlinlərinə diqqət yönəldilir. O məqamlar
ki, insanın ancaq özü ilə paylaşmağa rəva bildiyi, iç
dünyasının ən həssas, ―toxunsan indicə hönkürəsi və
qaynayıb daşası‖ (Z.Əzəmət) mətləbləridir.
Elnaz Eyvazlının ―Kişi etirafı‖ kitabında bu mövqe
sırf sevgi münasibətləri zəminində açılır. Bu şeirlərə
əslində, bir qadının etirafları, onun iç dünyasının şəkli
demək daha doğru. Kitabda yaradılan sevgi tablosu o qədər
əhatəli və zəngindir ki, burada müəllifin toxunduğu bütün
digər mövzular, onun yağışa, yazı masasına, bomja, həyat
və ölümə həsr etdiyi şeirlər sevən bir ürəyin həssaslıqla
təqib qıldığı həyat lövhələri kimi mənalanır. Elnaz sevən
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qadının obrazını daha koloritli, psixoloji nüans səhihliyi ilə
poeziyaya gətirir.
Ölmüş ümidləri bağrıma basıb
heç kimin eşitməyəcəyi tərzdə ulamaq.
Qollarımı sinəmdə
bir-birinə bağlamaq,
büzüşmək, yığılmaq.
Gözlərim yuxuya gedincə
xısın-xısın ağlamaq. [53,27]
Elnazın şeirlərində əks cincdən narazılıq bütüb
həyatdan küskünlük şəklində üzə çıxır. Amma həyatla
savaşmayacaq qədər loyal mövqe sərgilənir. Təsvir olunan
nakam sevgi hekayəti, bəxtsiz qadın taleyi, keşməkeşli yol
yolçuluğu, həyat məşəqqətinin gücü savaşa deyil, sevməyə
və onu kişi kimi etiraf eləməyə çatır.
Getməyin üstünə,
baxmayın dediyinə,
çəkməyin yanında nifrətin adın.
sevmək üçün doğulub
bu Qadın! [53,42]
Elnaz Eyvazlı hər növ qatlar-ictimai, mənəvimədəni, psixoloji durum mürəkkəbliyi arasında sevən
qadının obrazını yaradır. Onun nəzərlərindən bu dünya
necə olur, hansı etiraf, etibar hüdudlarına söykənir və
ən nəhayət, sevən qadın olaraq hansı yolu seçir: ağrıları
yenməyin, sabaha atılan inamlı addımlamağın kiĢi kimi
etirafımı, yoxsa yenə də sevən qadın olaraq ehtiyacında
olduğu kiĢisizliyin etirafı?! Hər iki halda yaĢantılar
eynidir, eyni sızıltı, göz yaĢı, kədər, məyusluq...
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Səhərəcən buz kimi yataqda
it kimi ulayıram
Qonşum deyir ki,
Bu gecə bir köpək bizi yatmağa qoymayıb.
Qayıt, məni saçlarınla yuvama zəncirlə.
Həsrətindən köpək olduğumu
biləcəklərindən qorxmuram.
Bu gec-tez hamıya çatacaq.
Sahibsiz olduğumu bilsələr,
hərə bir daş atacaq. [53,25]
İlk baxışda bu şeirlərdə məzmun baxımından yeni bir
şey yoxdur deyib keçmək olar, ənənəvi sevgi mövzusudur,
bu dəfə xanım lirikin dünyaduyumunda əksini tapıb.
Füzulidən bu yana poeziyamız eyni mövzuda yazmaqda nə
zaman səngimiş? Bütün dünya ədəbiyyatından beləsinə
sevginin dili birdir, yazılmamış qanunları Şərqdə necədirsə,
elə Qərbdə də elədir. Yetər ki, sevməyi bacarasan, axı
bilirik, şairlik sevgidən, sevmək istedadından başlayır.
Qadın şairlərin poeziyasından görükən tənha, bəxtindən
küskün, taledən yarımayan obrazı əks cinsin mətnlərində
belə tanımaq çətin olmur. Məsələn, Aqşinin demək olar ki,
əksər şeirlərindən nakam qadın siması boylanır. Şairin hələ
2002-ci ildə çıxan ―Unutmaq sözünün şəkli‖ kitabı sanki bu
obrazların, ―içi şəkil dolu‖ qadınların sərgisini təqdim
etmişdi:
içi şəkil dolu qadın
burnunu silə-silə ağladı.
öz göz yaşlarında qayığa döndü,
ətrafında şəkillər üzən boş bir qayığa. [10,56]
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Bu şeirlərdə yarıtmaz bəxtinə lənət oxuyub düşdüyü
günə üsyan edən, fəqət son anda yenə də “hərəsi bir cür
olan bədbəxtliyi” yaşamağa, dərdlə yüklənmiş taleyinin
sizif yükünü daşımağa məhkum olunmuş qadın obrazları
əyaniləşıb:
ən çox ağlayan arvad əl atıb var gücüylə
üzünün şəklini qoparmaq istəyər
qədim, çox qədim olar.
ruhun şəkli olurmuş,
üzlər bədəndən qopub. [10,42]
Aqşinin 2005-ci ildə çap olunan ―Sizin eradan əvvəl‖
kitabı, eləcə sonrakı illərdə yazılmış şeirləri göstərir ki, o,
bu mövzunu əvvəlki kontekstdə işləməkdə davam edir.
Qadın Aqşın üçün tək və tənhadır, nə qədər azadlığa,
fərdiliyə can atırsa atsın əzaba, əziyyətə mübtəla olandır:
Qadınlara elə gəlir ki, qaranlıq onları gizləyir
əksinə qadın qaranlıqda daha aydın görünür
məndən iki addım qabaqda gedən bu qadının
azadlığının sərhəd dirəkləridir sevişdiyi kişinin
qolları
o “dirəklərdən” o tərəfdə səhər çoxdan açılıb
kişi qolları arasında qadın üçün həmişə qaranlıqdır
həmişə
qadın azadlığı qaranlıqdır. [10,17]
Narıngülün şeirlərində daha çox qadın dünyasının,
qadın yaşamının ekzistensiyası yaradılır, naturfəlsəfi
məqamlara diqqət yönəltməklə qadının mənəvi sarsıntı və
yaşantısı ictimai-psixoloji müstəviyə çıxarılır. Başqa sözlə
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desək Narıngülün lirik qəhrəmanı Aqşin şeirinin predmeti
olan «içi şəkil dolu» qadınlardandır.
Çıxıb gedəcəyəm
Ürəyim adam izdihamı,
Ürəyimdə sevgi izdihamı,
Çıxıb gedəcəyəm üzü
Qurumağa
Sən heç
Ayaq üstə quruyan ağac
Görmüsənmi?
Qadın da ağac kimidir
İçindən quruyur
Fərqli olan əsas məqam mövzunun qadın nəzərlərində
yeni modifikasiyalara uğraması deyil, ümumən sevən,
sevilən, incə, zərif kimi gördüyümüz və tanıdığımız
Azərbaycan qadınının revanşist ovqat sərgiləyən simasıdır.
Bu qadın artıq ―qadınlığıyla barışanları heç sevmədim‖
(S.Pərvanə) deyərək daşıdığı adda ehtiva olunan zəriflik və
gücsuzlük anlayışına üsyan edir, həmcinsinə mütilik
əleyhinə inqilabi ovqat, güc və möhkəmlik hissi aşılayır.
Amma bu güc və möhkəmlik ehtirası sosial-ictimai
təzyiqlərdən mənəvi sarsıntılara uğraya biləcək qadına
cəmiyyətdə yaşamağa hazır olmaq naminə aşılanır.
Məsələn, Xuraman Hüseynzadənin ―Ağ atlı Avropa‖ kitabı
bizi tam fərqli qadın rakursu ilə üzbəüz qoyur. Burada da
qadın ekzistensiyası naturadan poeziyaya trasfer olunur.
Bütün məişət, sosial yaşam içrə bir qadın qəlbi sızlayır,
―Eşq mənim Allahımdı‖ deyir.
Bu şeirlərdə aktiv qadın obrazı təsvir olunur və bu
qadın onu məngənəyə salan hər şeyə qarşı usyankar
ruhdadır. Qadın azadlığına çağırış, revanşist ovqat
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baxımından feminist ünsürlər Xuramanın şeirlərinin əsasını
təşkil edir. Müəllif ―axı niyə/ Azad qadın heykəli kimi
başımı dik tuta bilmirəm???‖ etirazı ilə bunun cavabını
ictimai-psixoloji-mənəvi gündəm basqısına tabe tutub
şikayət etdiyi məqamları cəmiyyət psixolojisində arayır:
Ah, Azad qadın...
Bu məhbəs məmləkətdə
Elə heykəl olaraq qalacaqsan...-deyir. [117,15]
Poeziyada feminizm dalğası S. Çılğının şeirlərində
daha qabarıq, epataj səciyyəlidir. Bu şeirlərdə qadın
qadının
gözü
ilə
açılır.
Cəmiyyət içrə rast gəldiyimiz qadın mənzərələri onun
poeziyasının predmetidır. Və bütün bu mənzərələr,
təzadlar, basqılar içrə ―giriftari-qəfəs‖ olan həmcinslərini
S.Çılğın ―qadın marşı‖nı oxumağa çağırır:
adam kimi yaşamaq üçün
özündən qaç
lazımsa
özünə yox deməyi məşq et...(sına)
süpür keçmişini
üflə hisslərinin tozunu
yaşamağa davam!
yaşamağa davam! [46,39]
Əlbəttə, bu şeirlərdə poeziyadan çox ideoloji çalarlar,
publisistika var. Poetik-estetik bütövlük hiss olunmur.
Qadın yazarlar bəzən için yaşam konkretliyinə qane olub:
məsələn, ―Səni sevmək ölçü meyarıdı bütün duyğulara,
qalanı boş şey‖ (Rəbiqə), daha çox psixoloji tona önəm
verirlər:
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Mən səni ona görə sevdim ki,
Boş yer vardı yanımda.
Ona görə sevdim ki,
yerdən qalmayasan nigaran.
(A.Əlizadə) [80,54]
Aysel Əlizadənin şeirlərində daha çox qadın
dünyasının, qadın yaşamının ekzistensiyası yaradılır,
naturfəlsəfi məqamlara diqqət yönəltməklə qadının mənəvi
sarsıntı və yaşantısı ictimai-psixoloji müstəviyə çıxarılır.
Bu şeirlər daha çox lirik ―mən‖in iç dünyaduyumuna
köklənir, ağrının sirayət gücü nəfəs kəsəcək qədərdir:
Getdin.
Hər yerim ağrıdı...
Səssizliyində batdım ağrının...
Bu dəfə hər şeydən çox oldu itkim..
dinə də bilmədim
Deyə də bilmədim ki,
Getmə.
Bu boyda dünyayla barışdım
Bu qədər olaya öyrəşdim
Tək çabalamaq deyil ayrılıq
Dünyaya dayanmaq deyil yalnızlıq
ən dəhşətlisi həqiqətdir
gerçəklikdir
sənsizlik... [80,52]
Ayselin ―bu boyda dünyayla barışdım‖ əzabı sevgi
ayrılığının yaratdığı ağrı qarşısında belə yenilir, onun
dəhşətli həqiqəti önündə ram olur. Bu ovqat, vahid qəmgin
notlar şairənin bütün şeirlərinin canına hopub. Aysel nədən
yazır yazsın, hansı məzmunda nəsnəni dilə gətirir gətirsin
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ruhsal dünyasının çöküşü, ayrılıq gerçəkliyinin doğurduğu
dekadans onun lirik yaşamının aparıcı xəttini təşkil edir.
Hətta gənc qızın düşüncələri dünyanın meditativ
çözümünə, sərt və fəci reallıqlarına köklənəndə belə hiss
olunur: bu dalğınlıq, ümidsizlik sevgisizlik boşluğunun
yaratdığı durumdur. Maraqlıdır ki, Ayselin şeirlərindəki
yorğunluq, susqunluq, tənhalıq, qocalıq və s., və i. kimi
ifadələr mənəvi dünyanın depresyon halını sərgiləyən
vasitələrdir. Sanki Kafkanın cızdığı obrazdır: ―o, anadan
qoca və yorğun doğulub‖
Heç nə dəyişmir, ata
Xoşbəxt olmur bir nəfər
Hamı dərdli, hüznlü
hamı bizdən beş betər.
Ümid tapmadı heç kim
Ümidlər harda axı?
Damarlardan qəm axır...
Gözlərdədir cəhənnəm.
Mən də ki, yaman sənsiz...
Mən də ki..boş ver,
şərhsiz... [80,56]
Ayselin şeirlərinin zəif nöqtəsi də elə bu məqamla
bağlıdır. Bəzən hissin, həyəcanın təsirinə o qədər aludə olur
ki, poetik forma öz uyarlığını itirir. Şeirin effekti zəifləyir,
poetik yaşam hiss olunmur, yerdə qalan müəllifin acı
fəryadı olur.
―Sənət iç söhbətidir, yeni qəhrəman, yeni insan, onu
görükdürə bilən təzə dil, estetika istəyir‖ [65,99]. Bu
etalonu təqdim edən nümunələr o qədər çox olmasa da
inanaq ki, zamanın ardınca gətirdiyi mövzular nə vaxtsa
Elnarə Akimova

“ÇağdaĢ poeziya və ədəbi təmayüllər‖

333

www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. 2018

onu gərəyincə sərgiləyə bilən estetik səviyyəni də
verəcəkdir.
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NƏTĠCƏ
Çağdaş insan təfəkkürünün yenidən qurulmasında bu
gün bədii ədəbiyyat və elmin qarşılığlı şəkildə öyrənilməsi
spesifik təsir qüvvəsinə malikdir. XXI əsr elə qlobal
miqyaslı proseslərlə müşayiət olunur ki, heç bir fəaliyyət
sferasını lokal dövriyyədə, yalnız özünə qapanmış formada
öyrənmək mümkün deyil. Bu baxımdan, çağdaş dəyərləri,
prosesləri, insanı və zamanı öyrənmək üçün bədii düşüncə
ilə elmin və informasiya texnologiyalarının inkişafını
vəhdətdə tədqiq eləməyə ehtiyac var. XX əsrin sonu XXI
əsrin əvvəli qloballaşmanın vüsət aldığı dövr kimi
səciyyələnir. Texnogen sivilizasiyanın pik həddi, planetar
inteqrasiya dünya inkişafının əsas tendensiyası kimi
qloballaşmanı labüdləşdirir. Təbii ki, bu hadisə, yəni
―qloballaşma - təkcə tarix hadisəsi deyil, həm də düşüncə
hadisəsidir.‖ [245,163]. Lakin bir məsələyə də həssas
yanaşmaq vacib məsələdir. Mədəniyyətin milli koloriti və
orijinal xüsusiyyətləri o zaman qorunub saxlana bilir ki,
xalq keçmişin milli-mənəvi sərvətlərini, ədəbi irsini
zamanın sərt sınaqlarından, fəci və dramatik olaylarından
uğurla çıxara bilir. Əgər çıxara bilmirsə, dövlətin
bütövlüyünü də, millətin tamlığını, ―xalq və mən‖ şüurunun
mövcudluğunu da təhlükə qarşısında qoyur! Hətta bu gün
özgələşmə kimi bəşəriyyəti ciddi narahatlıq və həyəcan
içində saxlayan problemin mənbəyini araşdıran dünya
alimləri, filosof və sosioloqları bunun yaranma
səbəblərindən birini irs-varis əlaqələrində tarazlığın
pozulmasında görürlər [bax:125,59]. Çünki irs-varis
münasibətlərində nizamsızlıq hökm sürən cəmiyyətdə
sözlər orijinallığını, millət isə azadlığını qoruyub saxlaya
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bilmir, harmoniya və sabitlik yox olur, insan və dünya,
insan və insan arasında özgələşmə prosesi başlayır və ən
pisi də budur ki, bu proses ən apogey məqamında daxili
özgələşmə ilə sona varır. Biz bir millət, bir xalq kimi bütün
bu fəci reallıqları şəxsi taleyimizdə yaşadıq. Millətimizi o
tay-bu tay həsrətlisi edən mənfur irtica dünənimizdən bu
günə, sələfdən xələfə, ziyalıdan xalqa gələn genetik kodları,
üzvi və mənəvi bağları qırmaqdan da çəkinməmişdi.
Əlifbamız dəyişdirilmiş, milli-mənəvi sərvətlərimiz
saxtalaşdırılmış, ictimai fikir öndərlərimizin irsi təhriflərə
məruz qalmışdır. 60-cı illərin ilıq mühiti irsimizin varisi
kimi təmsil olunmağa müəyyən imtiyazlar vermişdisə də,
bütünlükdə keçmişi ―rekonstruksiya‖ işi, vulqar ideoloji
konsepsiyaların güdazına getmiş mənəvi sərvətlərimizi
mədəniyyət aləminə daxil etmək prosesi 90-cı illərdən,
milli müstəqilliyimizi bərpa etdikdən sonra mümkün
olmuşdu.
1990-cı illərdə poeziya bir tərəfdən müstəqillik
dönəminin özü ilə gətirdiyi söz azadlığı hissinin, digər
tərəfdən üzləşdiyi Qarabağ probleminin, müharibə
acılarının ovqatında qələm işlətməli oldu. Bu dönəmdə
Azərbaycan da postsovet məkanı olaraq keçid dövrünün
problemlərinə məruz qaldı, digər tərəfdən dünyaya çıxış
prosesi stimullaşdığından qlobal hadisə və proseslərin milli
düşüncəyə axını daha çox gücləndi. Bu axın nəticəsində
poeziyanın cəmiyyətlə əlaqəsi gücləndi, o bütünlükdə
özünü mövcud prosesə köklədi, tarixi prosesləri, ictimai
şüurda baş verən təbəddülatları daha operativ əks etdirməyə
çalışdı. 90-cı illərin poeziyasına daxil olan lirik ―mən‖ ilk
növbədə dünya proseslərinin təzahürünü daşıyan qəhrəman
kimi xarakterikdir. Amma bu təzahür 60-cı illərin
toplumsal yönü ilə fərqlənən şeirindən kəskin fərqlənən
səciyyə daşıyır. 60-cı illər şeiri ―dünya‖ obrazının, onda baş
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verən hadisələrin şeirdə, bədii təfəkkürdə birbaşa iştirakına,
nominal səciyyəsinə yönəlir, hətta bəzi şeirlərdə hakim
olmuş individual-fərdi yanaşmalarda belə dünya ilə
birləşmək, qovuşmaq çaları özünü göstərirdi. 90-cı illər
poeziyasında isə ―dünya‖nın özü deyil, onun işləkləri, insan
mənəviyyatına vurduğu ziyanlar, şəxsiyyəti iflasa uyradan
məqamları – ağrıdan sonrakı halı təhlilə çəkilir. Bəzən
dünyanın adı belə çəkilməyən şeirlərdə belə lirik ―mən‖in
küskünlüyünün, içindəki çöküş ovqatının bəşər miqyasında
baş vermiş proseslərdən qaynaqlandığı məlum olurdu.
Bəlkə də ard-arda yaşadığı kataklik, fəci proseslərin
bolluğundan 90-cı illər poeziyasında fəlsəfi dərinlik
artmışdır. Belə bir yenilik cəhdləri yalnız şairlər tərəfindən
edilməklə bitməyib, həmçinin şeirə yanaşmada, onun
təhlilinə münasibətdə də özünü göstərmişdi. Belə ki, dünya
elminin qabaqcıl meylləri, elmi-nəzəri fikri ilə silahlanan
tənqidçilər sovet dövrünün şablon, stereotip təhlil
qaydalarını inkar edərək şeir mətninə münasibətdə yeni
nəzəriyyələr, ideya-estetik meyarlar tətbiq etməyə
çalışırdılar.
Pafos, çılğın intonasiya, çağırış əhval-ruhiyyəsini
susqunluq əvəz etməyə başladı. Şairlər daha çox içlərinə
yönəlməyə, daxili aləmlərinə varmağa üstünlük verdilər.
Bununla belə müharibə mövzusunun daim diqqətdə
saxlanması, dünyanın Qarabağ dərdinə etinasızlığına,
laqeydliyinə
şairlərin
etirazı,
itirilən
torpaqlara,
üzləşdiyimiz milli faciələrimizə poeziyanın münasibəti
baxımından B.Vahabzadə, Z.Yaqub, Qabil, X.R.Ulutürk,
F.Mehdi, F. Sadıq, H.Kürdoğlu, F.Qoca, S.Rüstəmxanlı,
F.Məmmədli, Ə.Quluzadə və başqalarının yaradıcılığı əsas
rol oynamışdır. Bu dövr poeziyasında qabaran başlıca çalar
şeirimizin çöküş ritminə, dekadans ovqatına köklənməsi
oldu. Bu məqam yalnız poetik düşüncə kontekstindən deyil,
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bütün mədəniyyət sferasının hüdudları çevrəsində təhlil
olunarkən onun rəssamlıq, teatr sahəsində də zamanın özü
ilə gətirdiyi başlıca təmayül olduğu üzə çıxdı.
Poeziyamızda bu təmayülün əlamətləri daha çox
V.Səmədoğlu, R.Rövşən, V.B.Odər şeirində sərgilənsə də,
90-cı illər poeziyasında dekadansın təzahürlərinin
motivasiyası başqa idi. Müstəqillik dövrü poeziyasındakı
çöküşün başlıca səbəbi şairlərin keçib gəldikləri reallıqlar,
müharibə faktı, ondan irəli gələn ―itirilən gənclik‖ acısı
oldu ki, bu da sonucda şairlərin içindəki böhranı
dərinləşdirdi. Həmçinin bu proseslər nəticəsində
Azərbaycan şeirinə ideya-məzmun, mövzu, problematika
cəhətdən bir sıra yeniliklər daxil oldu. Dünyada və ölkədə
baş verən qlobal hadisə və proseslər poeziyanın Tanrı,
Ölüm, Azadlıq, Müharibə, Şəhidlik mövzusu ilə bağlı
yaddaşını təzələdi, onlar yeni rakursdan bədii sözün
predmetinə çevrildilər. Özünə, daxilinə varmalar, mənəvi
dünya ilə İlahi eşq arasında çabalamalar müasir şeirimizdə
dərvişlik və sufilik xəttinin bir neçə şairin yaradıcılığında
mərhələ kimi ortaya çıxmasına səbəb oldu. İctimai
problemlərdən mənəvi aləmə, ürfani dünyaya qaçış, haqqı,
ədaləti dərvişlikdə, tərki-dünyalıqda arama meyli
poeziyamızda aparıcı olmasa da, A.Səməd, M.Dəmirçioğlu,
E.Başkeçid, M.Köhnəqala, M.Aslanbəyli, M.İlqar, İ.İlyaslı
poeziyasında əhəmiyyətli bir istiqamət kimi hiss edildi.
Milli müstəqillik illəri özü ilə poeziyaya postmodern
dalğanı da gətirmiş, gəlişdirmiş oldu. Amma anlayışın səhti
qavramı, onun daha çox xaos tipizasiyası ilə - keçmiş
ədəbi-mənəvi dəyərlərdən imtina, bədii irsə ironik
yanaşma, ifrat aqressivlik, bütləri dağıtmaq amacından
zəminlənən klassik və sovet dövrü yazarlarının ədəbi irsini
bir qələmlə silib atmaq istəyi və s., və i. – anlayışı anarxiya
səviyyədə qavramaq probleminin nətisələri idi. Bu
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təmayülün təsiri olaraq milli poeziyada bəzi anlayışlara –
vətən, şəhər, Tanrı mövzularına münasibət dəyişdi, daha
çox epotaj səciyyə, mətni dekonstruksiyaya uğratma
cəhdləri, ironik modus önə keçdi. Rasim Qaraca, Murad
Köhnəqala, Zahir Əzəmət, Aqşin, Şərif Ağayar, Nərmin
Kamal, Sevinc Pərvanə, Günel Mövlud və başqa şairlərin
şeirlərində bu cərəyanın təsiri ilə milli poeziyamızın forma
və məzmun qati başqa şəkil almağa başladı, eksperiment
səciyyədə də olsa postmodernizmin ilkin təzahürləri
yarandı. Şairlər dövrün irəli çəkdiyi postmodern ruhuna
köklənərək şeirin yalnız üslubu, forma və strukturunu deyil,
bütünlükdə ritmi, ahəngi, məzmunu, gerçəklik və onun
mənalandırılması, reallığa yanaşma tərzini modifikasiyaya
məruz qoydular. Konstruktiv şeir, dekonstruktiv şeir, vizual
şeirlər, şeirin qafiyə ilə deyil, epik formada yazılması, hər
şeyə kinayəli, ironiyalı münasibət bəsləmək postmodern
şeirin ən səciyyəvi görüntüsü olaraq aktual vurğu qazandı.
Xüsusilə, şeirdə daha çox təhkiyə elementlərinin yer
alması, epik vüsət, təsvirə meyllilik əsas üslubi əlamətlər
kimi qabarmağa başlayır. Şairlər həyati müşahidələrini,
bəzən hədsiz dərinlərə işləyən şüur oynaqlıqlarını təhkiyə
elementlərinin gücü ilə verməyə çalışırlar. Söz oyununa
aludəlik, daha çox konstruksiyalı şeirə maraq,
dekonstruktiv şeir nümunələrinin meydana çıxması bu dövr
poeziyasında əsas forma elementləri kimi təzahür etmişdir.
Bütün yenilik cəhdərinə, Qərb cərəyanlarının
poeziyamızda ―sərt yürüşünə‖ baxmayaraq, çağdaş şeirdə
―milli izm‖ bütün qüvvəsi ilə klassik poeziya ənənələrinin
təzahürlərini yaşatmağa davam edir. M.Yaqub, M.İsmayıl,
M.Günər, F.Qoca, F.Sadıq, Ç.Əlioğlu, V.Bəhəmənlinin
yaradıcılığında milli şeir formalarının (qoşma, gəraylı)
gözəl nümunələri yaradılır. Bu dövr poeziyasından Qarabağ
savaşı başlıca xətt kimi keçsə də, digər – Tanrı, Vətən,
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Sevgi, Təbiət, Təbriz və s. mövzuların da şair düşüncəsinin
predmetinə çevrildiyini görmək mümkün olur.
Beləliklə, ifa tərzinə, fakta, həyat hadisələrinə
yanaşma üsuluna görə yeni dövrün poeziya nünunələrini
aşağıdakı formalarda təsnif edə bilərik: ənənəvi şeir,
eksperimentçi şeir, modernist şeir və avanqard tipli şeirlər.
Bütövlükdə, müstəqillik dövrünün poeziyasına xas olan
xarakterik keyfiyyətləri isə belə müəyyən etmək olar:
lirizm, emosionallıq, alliterativ ritm, fikri melodiklik,
publisistik fon, xəfif istehza, incə, amma təsirli satira,
yumşaq dodaqqaçdı yumor, kəskin pafos, hissin-duyğunun
psixoloji ladda gərginliyi, müasir lirik xarakterin faciə ilə
sonuclanan həyat tərzi, ilahi və mənəvi həqiqətləri axtarış,
sosial təzyiqlərdən mənəvi dərdlərə düçar olan insanın ruhi
sarsıntıları, retro məhəbbətdən yaranan peşmançılıq hissləri
və s. müasir dövr poeziyasının başlıca keyfiyyət və
mahiyyət göstəriciləridir.
Əlbəttə, həm ideya-məzmun, həm də poetik tapıntılar
baxımından çağdaş şeirimizin inkişaf mərhələsi kimi
dəyərləndirilə bilən müstəqillik dövrü Azərbaycan
poeziyasını ədəbi təmayüllər kontekstindən dəyərləndirmək
çoxqatlı və mürəkkəb prosesdir. Yaşadığımız ilk onillikdə
onun funksionallığını stimullaşdıran amillər sırasında
gərgin üslubi axtarışlar, hələ yalnız bədii-estetik təcrübə
xarakteri daşıyan şeir mətnləri, habelə ənənəvi forma və
məzmunda ifadə olunan poeziya nümunələri yarandısa da
gələcək perspektiv keçmişin dərinliyi və gələcəyin
yüksəkliyinə yönələn poetik baxışın vüsəti ilə hasil
olacaqdır.
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yaradıcılıq problemləri. Bakı: Elm, 2004
83. Ərşadoğlu Elşad. Eşqə doğru. Bakı, 2014
84. Əs ədova A faq. Xaos v ə h arm oni ya .
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29 no yab r 2012
85. Əsədova Afaq. Ədəbiyyatlaşan dünya. Bakı: ―Elm‖
RNPM, 2014, 380 səh.
86. Əsgərli Əlizadə. XX əsr Azərbaycan şeirinin bədiiestetik qaynaqları. Humanitar elmlərin müasir
durumu və ədəbiyyatşünaslığın nəzəri-metodoloji
məsələləri. Bakı: Elm, 2010, s.466-487
87. Əsgərli Əlizadə. XX əsr Azərbaycan şeirinin
poetikası. Bakı: ―APOSTROFF‖, 2014, 316 səh.
88. Əvəzoğlu Bayram. Yeni şer konsepsiyası.
―Azərbaycan‖ jurnalı, 1998, №6, səh. 166-184.
89. Əz əm ət Zahi r. D i var yaz ı l arı . B a kı :
Adi l oğl u,2006,144 s .
90. Əziz Vahid. Dözmək olmur. Bakı: Gənclik, 1997
91. Feyziyyə. Mesaj. Bakı: Qanun, 2011
92. Fikrin karvanı (məqalələr toplusu). Bakı: Yazıçı,
1984, 348 s.
93. Füzuli Məhəmməd. Seçilmiş əsərləri (II cilddə). I
cild. Bakı: Azərnəşr, 1988, 581 s.
94. Göyüşov Nəsib. Təsəvvüf anlamları və dərvişlik
rəmzləri. Bakı, 2001
95. Göyüşov Nəsib. Füzulinin sənət və mərifət dünyası.
Bakı:Tehran, 1997
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1973, 232 səh
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2009, 120 s.
99. Hacıyev Tofiq. Şeirimiz, nəsrimiz, ədəbi dilimiz.
Bakı: Yazıçı, 1990
100. Hadi Məhəmməd. Seçilmiş əsərləri. Bakı: ŞərqQərb, 2005, 464 s.
101. Həbibbəyli İsa. Romantik lirikanın imkanları. Bakı:
Yazıçı, 1984, 167 s.
102. Həbibbəyli İsa. Ədəbi-tarixi yaddaş və müasirlik.
Bakı: Nurlan, 2007, 696 səh.
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nəzəriyyəsi görüşləri və ―nazimi-ustad‖ məsələsinə
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―Azərbaycan‖ jurnalı, 2006, N-4
105. Həsənzadə Nəriman. Şeirlər. ―Ədəbiyyat qəzeti‖, 23
may 2015
106. Hovardsholm Espen. Modernizm. Tarixi-fəlsəfi
tədqiqat. ―Cahan‖ jurnalı, 1997, N-3
107. Humanitar
elmlərin
müasir
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ədəbiyyatşünaslığın nəzəri-metodoloji məsələləri.
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109. Hüseyn Mehdi. Yaradıcılıq ixtilaflarımız. ―İnqilab
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113. Hüseynoğlu Tofiq. Söz - tarixin yuvası. Bakı, 2000,
166 s.
114. Hüseynova S. Azərbaycan poeziyasında yeni insan.
Bakı: Elm, 1973, 143 s.
115. Hüseynov Rafael. Əbədi Cavid. Bakı, 2007
116. Hüseynzadə Əlibəy. Türklər kimdir və kimlərdən
ibarətdir. Bakı: Mütərcim, 1997, 291 s.
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Qanun, 2011
118. Xanəmir. Külsoyuğu. Bakı: Agah, 1999, 67 səh.
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ədəbiyyatımız. ―Mərhəmət‖ jurnalı, 1991, №3, s.
15-18
120. Xəzri Nəbi. Seçilmiş əsərləri. Bakı:Lider nəşriyyatı,
2004, 246 s.
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122. İlyaslı İbrahim. Hami bir körpüdən keçir. Bakı:
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1991, 272 səh.
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poeması və tarix. Nizami Gəncəvi‖ jurnalı, 1993,
№3
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gün, sabah. ―Şərq-Qərb:ortaq mənəvi dəyərlər,
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Cavidşünaslıq I (araşdırmalar toplusu). Bakı: Elm,
2007, 324 səh., s. 249-253
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Bakı: Nurlan,2011,354 s.
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Bakı: Sabah, 2005, 508 səh.
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Hüseyn Cavid. Seçilmiş əsərləri. 5 cilddə. 1 cild.
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3 mart 2012
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ədəbiyyatında yaradıcılıq meylləri. Bakı: Elm,
1998, 306 s.
150. Qəribli İslam. Məhəmməd Hadi və mətbuat (19051920-ci illər), Bakı: Elm və təhsil, 2011, 448 səh.
151. Qismət. Meqapolis hüznləri. Bakı, ―Qanun‖, 2011
152. Qoca Fikrət. Adi həqiqətlər. Bakı: Azərnəşr, 2000,
220 s.
153. Qoca Fikrət. Ömrümdən anlar. Bakı: Gənclik, 2000
154. Qoca Fikrət. Azadlıq şərqisi. ―Azərbaycan‖ jurnalı,
2006, N-4
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Mütərcim, 1999, 160 s.
156. Quliyev
Qorxmaz.
XX
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Ozan, 2006, 454 s.
161. Qusarçaylı Ramiz. Bir çiçək axşamı. Bakı: Araz,
2005, 168 s.
162. Məhəbbət bir bəladır ki...(şeirlər). Bakı: Yazıçı,
1994
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2002, 463 s.
164. Mehrəliyev Elçin. Müharibə və ədəbiyyat. Bakı:
Azərnəşr, 2000, 228 s.
165. Məmmədov Aydın. Sözümüz eşidilənədək. Bakı:
Yazıçı, 1988, s. 157-209, 248 s.
166. Məmmədli Firuzə. Yeni şeirlər. ―Azərbaycan‖
jurnalı, 2006, N-3
167. Məmmədli Firuzə. İki damla dəniz. Bakı: Adiloğlu,
2011, 184 s.
168. Məmmədova Sevinc. Azərbaycan ədəbiyyatında
yeni yaradıcılıq meyllərinin təşəkkülü. Dissertasiya,
Bakı, 2009
169. Məmmədov Zakir. Azərbaycanda XI-XIII əsrlərdə
fəlsəfi fikir. Bakı: Elm, 1978, 207 s.
170. Mirəhmədov Əziz. Məhəmməd Hadi. Bakı: Yazıçı,
1985
171. Mirseyid Adil. Nəğmə adam. Bakı: Vektor, 2003
172. Mirseyid Adil. Unio-mistika. ―Ulduz‖ jurnalı, 2014,
N-7
173. Mirseyid Adil. Bürkü. ―Azərbaycan‖ jurnalı, 2014,
N-7
174. Mirzə Ağalar. Tanışlıq. Bakı, 1997
175. Mövlud Günel. 5XL. Bakı: Qanun,
176. Musayeva İradə. Vaqif Səmədoğlunun poetik
dünyası. Bakı: Elm,1999, 166 s.
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―Azərbaycan‖ jurnalı, 1992, №-1-2
Mustafa Nizaməddin. Şeytan qulluğundan Tanrı
dərgahına. ―Cahan‖ jurnalı, 1997, N-2
Müşfiq Mikayıl. Əsərləri 3 cilddə, II cild, 1970, 337
s.
Nazim Əli. Ədəbiyyatımız inkişaf yolunda. ―Dan
yıldızı‖ jurnalı, 1926, N-7
Nəbioğlu Vəli. Yalanlar… həqiqətlər… (I məqalə).
―Azərbaycan‖ jurnalı, 1991, №3, s. 168-177
Nəbioğlu Vəli. Yalanlar, həqiqətlər (II məqalə).
―Azərbaycan‖ jurnalı, 1992, №5-6, s. 172-180
Nəbiyev Bəkir. Özümüzdən başlayaq. Bakı: Elm,
1990, 292 s
Nəbiyev Bəkir, Salmanov Şamil. Əbədiyyətin sirri.
MEA-nın Xəbərləri. Ədəbiyyat, dil, incəsənət
seriyası. 1991, №1, s. 28-45
Nəcəfova Mərziyyə. Poeziya və Qarabağ problemi.
Bakı: MBM, 2009, 272 s.
Nəsibova Hicran. Müasir Azərbaycan poeziyasında
milli azadlıq hərəkatı (1985-1995-ci illər). Bakı,
2001, 100 s.
Nəsibova Hicran. Poeziyada Qarabağ problemi və
onun bədii tarixi yozumu. XX əsr Azərbaycan
ədəbiyyatı məsələləri. Bakı: Elm, 2006
Nəsibova Hicran. Azərbaycan lirikasında insan
konsepsiyası (1960-1980-ci illər). Bakı: Elm, 2013,
136 səh.
Nəsimi. Mən bu cahana sığmazam... Seçilmiş
əsərləri, Bakı: Gənclik, 1991, 384 s.
Nəsimi. Seçilmiş əsərləri. Bakı, Azərnəşr, 1973,
396 s.
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191. Nigar Rüstəmova. Milli mədəniyyətin bugünü:
tərəqqi, yoxsa dekadans (bəzi ideyalara səyahət).
―Tənqid.net‖ jurnalı, 2007, N-4
192. Nisəbəyim. Mənə dünyanı sorma. Bakı: Şirvannəşr,
2004
193. Nizaminin təsdiqi Füzulinin inkarı hesabına
olmamalıdır (tənqidçi Ə.Cahangirlə müsahibə).
―Ədəbiyyat qəzeti‖, Bakı, 2002, 15 mart
194. Novruz Cabir. Özünü qoru xalqım. Bakı:
Şirvannəşr, 1996, 352 s.
195. Ol Əjdər. Günəbaxan zəmisi. Bakı: Adiloğlu, 2006
196. Osmanlı Vəli. Abdulla Şaiqin romantizmi. Bakı:
―Azərbaycan Universiteti‖ nəşriyyatı, 2004, 148 s.
197. Osmanlı Vəli. Məhəmməd Hadinin romantizmi.
Bakı: Elm, 2006, 204 s.
198. Ötən ilin ədəbi yekunları. ―Ədəbiyyat qəzeti‖, Bakı,
2002, 3 may
199. Pərvanə Sevinc. Uçuş məsafəsi. Bakı: Qanun, 2006,
64 s.
200. Poeziya: dünənimiz, bu günümüz ("Azərbaycan‖
jurnalının sorğusu). ―Azərbaycan‖ jurnalı, 1992,
№9-10, s. 149-182
201. Professor Nizami Cəfərov (biblioqrafiya). Bakı:
BDU nəş., 2000, 172 s.
202. Ramin. Şeirlər. ―Alatoran‖ jurnalı, 2009, N-13
203. Rəfili Mikayıl. Sərbəst şeir haqqında ilk söz.
―Maarif və mədəniyyət‖ jurnalı, 1929, N- 1, səh.
75-76
204. Robert Kandyus, Laria Fink. XX əsrin ədəbi tənqidi
və modernizm dövrü. ―Sənət qəzeti‖, 21 sentyabr-2
oktyabr 2008
205. Rövşəni. Yeni şeirlər. ―Tənqid.net‖ jurnalı, 2007,
N-3
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206. Rövşən Ramiz. Kəpənək qanadları. Nəfəs-kitablar
kitabı. Bakı: Qanun, 2006, 750 s.
207. Rüstəmxanlı Sabir. Seçilmiş əsərləri. Bakı: 2004,
344 s.
208. Rüstəmli Asif. Ön söz. Cəfər Cabbarlı. Əsərləri.
Dörd cilddə. I cild. Bakı: Şərq-Qərb, 2005, 328 s.
209. Rüstəmova Azadə. Mədəni keçmişimizin tədqiqində
bəzi məqamlara bir nəzər.―Ədəbi-nəzəri fikir iki
əsrin qovşağında‖. Bakı: Elm, 2001, səh. 27-35
210. Rüstəmova Nigar. Milli mədəniyyətin bugünü:
tərəqqi, yoxsa dekadans (bəzi ideyalara səyahət).
―Tənqid.net‖ jurnalı, Bakı, N-4, 2007
211. Rza Rəsul. Çinar ömrü. Bakı: Azərnəşr, 1990, 197
səh.
212. Sabir Rəsmiyyə. Həbs olunmuş sükut. Bakı, 2003
213. Sadatlı Zakir. Yeni şeirlər. ―Ulduz‖ jurnalı, 2006,
N-2
214. Sadiq Balayar. Ömrün gəraylı çağları. Bakı: MBM,
2014
215. Sadıq Fikrət. Taleyin acığına. Bakı: Çinar-çap, 2003
216. Salahzadə Ələkbər. Gözlər baxır dünyaya: Şeirlər
və poemalar. Bakı: Yazıçı, 1979,136 s.
217. Salam. Sənə deyiləsi deyil sənə deyiləsi sözüm.
Bakı: Sabah, 1996
218. Salam. Şir bürcü, At ili, İt günü. Bakı: Mütərcim,
2006,
219. Salam. Şeiri sevməyən şair.
220. Salmanov Şamil. Azərbaycan sovet şeirinin ənənə
və novatorluq problemi (1920-1932). Bakı: Elm,
1980
221. Salmanov Şamil. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi məsələləri.
"Ədəbiyyat qəzeti", 20 noyabr 1992
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238.
239.

nəzəri məcmuə, I kitab, Bakı, 2003
Səhər. Ruhun nəfəsi. Bakı, 2003
Səməd Akif. Seçilmiş şeirlər. Azərbaycan №6, 2004
Səmədoğlu Vaqif. Mən burdayam, İlahi. Bakı, 1996
Şahi Əsgər. Məhəmməd Füzuli qəzəllərinin irfani
şərhi. I cild. Bakı, 2008
Şerdə bədiilik və istedad başlıca meyardır (tənqidçiədəbiyyatşünas N.Şəmsizadə ilə müsahibə).
―Ulduz‖ jurnalı, 2003, №11, s. 42-50.
Şəhriyar Məhəmmədhüseyn. Seçilmiş əsərləri.
Bakı: Elm, 2000, 492 s.
Şəmi Həyat. Gecə gözlü həyat. Bakı:‖E.L.‖
Nəşriyyat və Poliqrafiya şirkəti MMC, 2009, 136 s.
Şəmsizadə
Nizaməddin.
Azərbaycan
ədəbiyyatşünaslığı. Bakı: Ozan, 1997
Şəmsizadə
Nizaməddin.
Bədii
ədəbiyyatın
təkamülü. "Ədəbiyyat qəzeti", 27 oktyabr 2000
Şərifova Salidə. Ədəbi prosesə nəzəri baxış. Bakı:
Elm, 2008
Tağı Rafiq. Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında riya
elementləri. ―Hürriyyət‖ qəz., 11 sentyabr 1999
Tağı Rafiq. Ölü ədəbiyyatın əlamətləri. ―Ruh‖ qəz.,
3 aprel 2003
Talıbzadə Aydın. Üsyan və cəza: fikir
―kəndirbazı‖nın aqibəti. ―Azərbaycan‖ jurnalı,
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məsələləri. I kitab. Bakı, ―Elm‖, 2006, s.301-314
6. Elçin nəsrinin yeni uğuru. ―Tənqid.net‖ jurnalı,
2006, N-2, s.84-89
7. Yeni düşüncə vüsəti ilə. ―Tənqid.net‖ jurnalı, 2007,
N-3, s.116-122
8. 2009-cu ilin poeziyası. ―Azərbaycan‖ jurnalı, 2010,
N-8, s.176-186
9. ―Yeni şeir‖ sindromu və estetik dəyərlər. AMEA
Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası, 2010, N-3-4,
s.66-82
10. Oyun içində oyun, yaxud içimizdəki aktrisa.
―Azərbaycan‖ jurnalı, 2011, N-5, s.185-188
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ədəbi-tarixi şərtləri. ―Ədəbiyyat qəzeti‖, 14 mart
2015
40. Pozulan meyarlar, yaxud bir polemikaya sözardı...
―Ədəbiyyat qəzeti‖, 4 aprel 2015
41. Poeziyada yaddaşlaşan tarix. (V.Bəhmənlinin
poeması əsasında). ―Ədəbiyyat qəzeti‖, 18 aprel
2015
42. Ədəbiyyat tarixçiliyimizi yaradanlar – Mir Cəlal.
―Ədəbiyyat qəzeti‖, 25 aprel 2015
43. ―Ün‖ün həqiqəti və poeziyası (Z.Yaqubun poeması
əsasında). ―Ədəbiyyat qəzeti‖, 9 may 2015
Elnarə Akimova

“ÇağdaĢ poeziya və ədəbi təmayüllər‖

367

www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. 2018

44. Bu adam qara sevdalı bir şair (A.Mirseyidin
poemaları əsasında). ―Ədəbiyyat qəzeti‖, 16 may
2015
45. Ay qədər işıqlı və uzaq (İ.Əbilov haqqında).
―Ədəbiyyat qəzeti‖, 30 may 2015
46. Çağdaş Azərbaycan postmodern şeirində Tanrıya
münasibət . Ədəbiyyat Məcmuəsi. Nizami adına
Ədəbiyyat İnstitutunun əsərləri. XXVI cild. Bakı,
2015, səh. 246-256
47. ―Körpüdə ümid‖ romanı haqqında düşüncələr.
―Azərbaycan‖ jurnalı, 2015, N-5, s. 185-188
48. Müasir ədəbi tənqid: problemlər, mülahizələr.
(―Azərbaycan‖ jurnalında polemika). ―Azərbaycan‖
jurnalı, 2015, N-6, s.96-116
49. ―Ey könlü zindan erməni‖. ―Ədəbiyyat qəzeti‖, 11
iyun, 2015
50. Mənəvi ülfətin ünvanı (A.Əmrahoğlu haqqında).
―Ədəbiyyat qəzeti‖, 25 iyul, 2015
51. 2015-ci ilin poema yaradıcılığı: üzü aydınlığa.
―Azərbaycan‖ jurnalı, 2015, N-7
52. Sabahı gözləyək göyün üzündə (M.Günər
haqqında). ―Ədəbiyyat qəzeti‖, 29 avqust, 2015
53. Ağrılı hekayələr (Qan Turalının ―9 hekayə‖ kitabı
haqqında). ―Ədəbiyyat qəzeti‖, 5 sentyabr, 2015
54. Şair ola bilərdi, professor oldu (Mikayıl Rəfilinin
poeziyası haqqında). ―Ədəbiyyat qəzeti‖, 12
sentyabr, 2015
55. Şəklin müəllifi – zaman (R.Rzanın poeziyası
haqqında). ―Ədəbiyyat qəzeti‖, 10 oktyabr, 2015
56. Azərbaycan poeziyasında yeni təfəkkür kultu –
modernizm (I yazı). ―Ədəbiyyat qəzeti‖, 24 oktyabr,
2015
Elnarə Akimova

“ÇağdaĢ poeziya və ədəbi təmayüllər‖

368

www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. 2018

57. Azərbaycan poeziyasında yeni təfəkkür kultu –
modernizm (II yazı). ―Ədəbiyyat qəzeti‖, 31
oktyabr, 2015
58. Azərbaycan poeziyasında yeni təfəkkür kultu –
modernizm (III yazı). ―Ədəbiyyat qəzeti‖, 7 noyabr,
2015
59. Yaşayan yaddaş. ―Ədəbiyyat qəzeti‖, 14 noyabr,
2015
60. Elçin yaradıcılığında ədəbi irsin yeni dərki.
―Ədəbiyyat qəzeti‖, 28 noyabr, 2015
61. Bir ailənin dramı- ―Bu gün səbr eylə‖. ―Ədəbiyyat
qəzeti‖, 12 dekabr, 2015
62. Şeirimizi orduya çevirə bilsəydik (V.B.Odər
poeziyası haq). ―Ədəbiyyat qəzeti‖, 19 dekabr, 2015
63. Tarixi gerçəkliyi sərbəst interpretasiya (Elçinin
―Baş‖ romanı haq.). ―Ədəbiyyat qəzeti‖, 9 yanvar,
2016
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həsr olunmuş Gənc tədqiqatçıların I Beynəlxalq
elmi konfransının materialları (26-27 aprel), Bakı,
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5. Orta çağ Azərbaycan ədəbiyyatının klassik fəlsəfi
poeziyası. ―Azərbaycan Şərqşünaslıq elminin
Elnarə Akimova

“ÇağdaĢ poeziya və ədəbi təmayüllər‖

370

www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. 2018
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aspektdə Respublika Elmi Konfransının materialları
(25-26 noyabr). Bakı, 2014, s.18-20
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illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi Konfransın
materialları (10-11 oktyabr). Bakı, ―Elm‖, 2014, s.
315-320
10. Orta çağ Azərbaycan klassik fəlsəfi poeziyasında
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noyabr). Bakı, 2015
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durumu. AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunda
konfransda məruzə. 28 yanvar 2015
Elnarə Akimova

“ÇağdaĢ poeziya və ədəbi təmayüllər‖

372

www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. 2018

8. ‖2014-cü ilin ədəbi yekunları‖ mövzusunda elmiyaradıcılıq müşavirəsində ―2014-cü ilin poemaları‖
mövzusunda məruzə. 27 aprel 2015

XARĠCĠ MƏQALƏLƏR
1.

2.

3.

4.

―Современная
литературная
течения
в
Азербайджанском
поезии‖
(Вестник
Ленинградского государственного университета
имени А. С. Пушкина). 2014, N-1.
Kazanda keçirilən ―Türk edebiyatları ve müzik
sanatının kökeni ve evrimi‖ uluslararası toplantı
malzemelerinde ―XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan
poeziyası
dünya
mədəniyyəti
kontekstində‖
mövzusunda məqalə. 23-24 sentyabr 2014
Культ нового мышления – модернизм. II
Международная
мультидисциплинарная
конференция "Актуальные проблемы науки ХХІ
века" 19 сентября 2015 года. Cборник co статьями
(II часть. уровень стандарта, академический
уровень) . г.Москва, - С-П: Международная
исследовательская организация «Cognitio», 2015. –
164 с., ст. 56-60
Поэзия и литературные течения: в контексте
нового времени. VII Международная научнопрактическая конференция ―Литературный текст
XXI веков: проблемы поэтики‖. Cборник статей
(III часть). г.Москва, - С-П: Международная
исследовательская организация «Литературный
текст», 2015. – 190 с., ст. 101-107

Elnarə Akimova

“ÇağdaĢ poeziya və ədəbi təmayüllər‖

373

www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. 2018

5.

Akimova Elnare Seydulla Gizi. The Notıon Of
“Decadence”, Forms Of It’s Manıfestatıon In
Lıterarture. Salmagundi-A Quarterly Of The
Humanities And Social Sciences; 2015; Special
Issues, ISSN: 0036-3529. Vol 6, N-1, 2015, p. 57-65.

Elnarə Akimova

“ÇağdaĢ poeziya və ədəbi təmayüllər‖

374

