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YA REBBİM, BU DÜNYA SEN GURAN DEYİL 
 
İnsandan insana körpümüz sınıb 
Ya rebbim, hamımız sene sığınıb, 
Özünü özünde itirib insan, 
Didişme dişleri bitirib insan. 
İçdiyi zeherdir, gustuğu zeher, 
Qeheri beherdir, beheri qeher. 
Ya rebbim bizlere qaytar bizleri, 
Şeytan qulağında axtar bizleri, 
Telesi yoxların celesi işlek; 

Celesi yoxların telesi işlek: 
Çaparlıq istesek–yolumuz kesik,  
Qılınca el atsaq-qolumuz kesik. 
Ya rebbim, el açdıq, tut elimizden, 
Çıxmasın bu doğma yurd elimizden. 
Sen bizi kiçikler kininden qoru, 
Fil tutur, şir tutur, hörümçek toru. 
Ya rebbim, adilsen, hıfz éle bizi, 
Halal ocaqlara üzv éle bizi. 

 

 Bu Ģiir, 1991 yılında, Diyanet Vakfı‟nın Türkiye‟de Hz. Peygamberin doğu-

mu nedeniyle düzenlediği Ģiir müsabakasında birincilik kazanmıĢtır. (Temmuz 

1991)  
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Gör harda, gör néce mecnunuq hele, 

Qebir qazmağınan meşğuluq hele: 

Külüng de bizimdir, torpaq da bizim, 

Batmış da, yatmış da, oyaq da bizim. 

Yalanı tuş éle öz ünvanına, 

Özün çek nahaqqı haqq divanına. 

Hele mürgülüyük, xéyli mürgülü, 

Zurnalı, qavallı, néyli, mürgülü. 

Hele öz içinde batanımız çox, 

Düşmen laylasına yatanımız çox. 

Hele qoltuqlara sığan ne qeder, 

Hele töküleni yığan ne qeder. 

Yolu çox génişdir géder-gelmezin, 

Ağlımız bu yolla gelsin-gelmesin? 

Bu geliş ne geliş, 

Bellise sonu? 

Bu gédiş ne gédiş, 

Kim qovur onu? 

Ya rebbim, xelbirle lovğa “menleri”, 

Eleyib sovur da bölünenleri, 

“Bizliye”, “sizliye” bölünenleri, 

Dağlıya, düzlüye bölünenleri. 

Kéçir eleyinden lovğa “menleri”, 

Kéçir bölünmekle öyünenleri. 

Çoxluğa sedd olan “azlığı” uçur, 

Çoxluğu azlığın üzerinde qur. 

Kimdir qıl véreni fendgir azların? 
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Kimdir yaradanı yaramazların? 

Ehdini cehdine girov qoyanlar?! 

Adını démeyek, déyek ki, “onlar”… 

Gelir qulağıma bir ses derinden: 

Qoru sen özünü hendeverinden! 

Bir dinle zamanın sévdiyi sesi: 

Tülkü qaqqıltısı, qurd melertisi!.. 

Ya rebbim sen qaytar bizi bizlere, 

Cala boz günlere ağ gündüzlere, 

Ne qeder itik var,- 

Min artıq tapan, 

Naxırsız naxırçı, sürüsüz çoban, 

Qarışıb: xalq kimdi, 

Xalqı çapan kim! 

İşıq paylayan kim, işıq qapan kim… 

Bu néce yuxudu… ayılmaq olmur, 

Qaçanı qovandan ayırmaq olmur… 

Ne qeder qaçacaq bu qaçan yazıq? 

Ne qeder qovacaq bu qovan yazıq? 

Ona “qaç” deyibler-qaçıb bélece, 

Buna “tut” deyibler-qovur bélece… 

Ya rebbim men sene olanı dedim, 

Azacıq yadımda qalanı dedim. 

Bize qalmayacaq ne bize qalsa, 

Dağ dağa qavuşsa, düz düze qalsa, 

Qalan derdimizi yüklesek eger, 

Kel olsa, ner olsa-qeddi eyiler. 
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Ya rebbim, arabirdüş yanımıza, 

Arabir ölçü qoy vicdanımıza. 
Harda dinimiz var, 

İmanımız yox. 
İmana gelmeye gümanımız yox, 

Gelsen tufanla gel, 
Tufanla qayıt. 

Bu yéri, bu yurdu sahmanla, qayıt… 

Ya rebbim, bu dünya sen quran deyil, 
Qudurğan sen gören qudurğan déyil. 

İndi qudurğanın altında yatır… 
İndi qudurğanlar uzun ömürlü, 

Meymunlar yéne de ağacda yatır, 
Fağırlar yéne de quzu ömürlü… 

Ya rebbim, bu dünya sen guran deyil, 

Bu sedler, bu serhedler sen hören deyil! 

Adını, soyunu deyiş dünyanın, 

Yolunu, yönünü deyiş dünyanın. 
Ya rebbim, bu dünya sen quran deyil, 

Fezada yerini deyiş dünyanın. 
  M. ARAZ, 2 Nisan 1991, BAKU 
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Önsöz 

 

 

 

IX. yüzyıla kadar Türk edebiyatının geliĢimi, geniĢ bir 

coğrafyaya yayılmasına rağmen bir bütün olarak ele 

alınmaktadır. Bu yüzyıla kadar, Orta Asya ile Türkiye arasın-

daki iliĢkiler çeĢitli vasıtalarla sağlanmaya devam etmiĢtir. Bu 

manada Kırım‟da Gaspıralı Ġsmail Bey tarafından çıkarılan 

“Tercüman” gazetesinin hizmetleri çok büyüktür. 

XIX. asrın baĢlarından itibaren Rusların Kafkasya ve Tür-

kistan‟a hakim olmalarıyla burada yaĢayan Türk topluluklarıyla 

olan iliĢkilerimiz azalmaya baĢlar. BaĢta siyasî, ekonomik ve 

kültürel bağlar Rusların çeĢitli engellemeleri sonucu 1920‟lerin 

sonuna doğru tamamen kesilir. Ancak bu iliĢkiler, çok zor Ģart-

lar altında temin edilebilen kitap, dergi ve gazete gibi yayın 

araçlarıyla kısmen devam edebilmiĢtir.  

Türkiye‟de Latin alfabesinin kabul edilmesinden sonra, 

Ruslar, bu bölgelerde yaĢayan Türklerle, Türkiye arasında geli-

Ģebilecek muhtemel kültürel iĢbirliğini engellemek amacıyla 

X 
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Kiril grafikli yeni bir alfabeyi yürürlüğe koyarlar. Her bölgede 

farklı bir biçimde uygulanan bu alfabe sayesinde Türkiye ile 

olan kültürel iliĢkiyi engellemenin yanında, diğer Türk boyları 

arasındaki iliĢkiyi de kesmeyi baĢarırlar.  

Ancak Sovyetler Birliği‟nin çöküĢünden itibaren bu iliĢki-

ler yeniden canlanmaya baĢlar. Buna paralel olarak, bugünkü 

Türk Dünyası içerisinde yer alan bu devlet veya özerk topluluk-

ların kültürel ve edebî birikimlerine yönelik bilimsel çalıĢmala-

rın yapılması da gündeme gelmiĢtir. Bu çalıĢmalar, henüz iste-

nilen seviyeye ulaĢmamıĢ olmakla birlikte, artarak devam et-

mektedir. Bu iliĢkileri geliĢtirme yollarından en önemlisi, bu 

geniĢ coğrafyadaki Türk yazarlarının ve onların eserlerinin 

karĢılıklı olarak tanıtılması ve okuyucuların bundan haberdar 

edilmesidir. Bu yaklaĢım iliĢkilerin geliĢtirilmesine ve ortak bir 

Türk edebiyatının oluĢturulmasına katkı sağlayacaktır. 

ĠĢte bu düĢünceden yola çıkarak, Azerbaycan sahası mo-

dern Türk edebiyatının en önemli temsilcilerinden biri olan 

“Memmed Araz”ı Türk okuyucusuna tanıĢtırmayı amaçladık. 

Bu çalıĢma için Memmed Araz‟ı seçmemizin sebebi, onun 

Azerbaycan Ģiirine yenilik getiren önemli isimlerden biri olma-

sı, hatta kendisinden sonra gelen genç nesilleri etkilemiĢ bir 

ekol oluĢturmasıdır.   

Bu çalıĢma 1999 yılında Trakya Üniversitesi Sosyal Bilim-

ler Enstitüsü‟nde hazırlanan Doktora tezinden yola çıkılarak 

yayına hazırlanmıĢtır.  

“Çağdaş Azerbaycan Şairi Memmed Araz (Hayatı, 

Edebî Şahsiyeti ve Eserleri)” adlı bu çalıĢmada, Azerbaycan 

edebiyatının çağdaĢ Ģairlerinden olan Memmed Araz‟ın üzerin-

de durulmuĢtur. Kitap giriĢ bölümü ile birlikte toplam yedi 
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bölümden oluĢmaktadır. GiriĢ bölümünde ÇağdaĢ Azerbaycan 

edebiyatı hakkında genel bilgiler verilerek, Ģairin yaĢadığı dö-

nem tanıtılmıĢtır. Ayrıca bu bölümde Sovyet devri Azerbay-

can‟ındaki kültürel ortam, bağımsızlığın kazanılması için veri-

len mücadele ve devrin sanatkârlarının içinde bulunduğu olum-

suz Ģartlar da verilmeye çalıĢılmıĢtır. Diğer bölümlerde ise, 

sanatkârın hayatı, eserleri, edebî Ģahsiyeti, Ģiirlerinde iĢlediği 

temalar ile dili ve üslûbu üzerinde durulmuĢtur. Son bölümde 

de, bu çalıĢmada istifade edilen kaynaklara yer verilmiĢtir. 

Yapılan çalıĢma göstermektedir ki, Memmed Araz edebî 

kiĢiliği, sanatı ve eserleriyle son dönem Azerbaycan edebiyatı-

nın en önemli edebî Ģahsiyetlerinden birisidir. Eserleri, Türk 

topluluklarının pek çoğunda, Rusça‟ya çevrilerek yayınlanmıĢ-

tır. Sonuç olarak denilebilir ki, Memmed Araz, ÇağdaĢ Azer-

baycan edebiyatını temsilen, Türk Dünyası edebiyat tarihlerine, 

her seviyedeki ders kitaplarına ve antolojilere girmesi gereken 

edebî bir Ģahsiyettir. 

ÇalıĢmamızda Memmed Araz‟ın Azerbaycan Türkçesi ile 

yayımlanmıĢ Ģiir kitaplarını esas aldık. Bu yüzden onun baĢka 

dillere çevrilmiĢ Ģiirleri ile Sovyetler Birliği içerisinde yaĢayan 

halkların edebiyatlarından yaptığı tercümeleri dikkate almadık. 

Ancak Araz‟ın eserlerini ele aldığımız bölümde bu eserlerin de 

adlarını zikrederek künyelerini verdik. Ayrıca kitabın sonunda, 

bu konuda çalıĢma yapacaklar için Memmed ARAZ bibliyog-

rafyasını kronolojik olarak verdik 

ÇalıĢmamızda yaptığımız alıntılar ile örnek maksadıyla 

esere dahil ettiğimiz Ģiirlerde, ortak Türk alfabesini kullanma 

yoluna gittik. Ayrıca eser isimleri, yer adları ve Ģahıs adlarında 

da ortak alfabeyi kullanmayı tercih ettik. Bu yüzden Azerbay-
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can Türkçesi‟ndeki (hı) sesini x iĢaretiyle, kapalı (e) sesini é 

harfiyle, (gı) sesini de q harfiyle gösterdik. Metin içerisinde ilk 

kez kullanılan dipnotlar metnin altına ve tam künye ile, sonraki 

kullanımlarda kısaltma biçimleriyle gösterilmiĢtir. Paragraf 

tarzı metin alıntıları ile Ģiir parçalarında ise dipnotlar kısa bi-

çimde ve paragrafın sonuna eklenmiĢtir. Kaynakçada Bölü-

münde kitap ve makalelerin künyeleri verilirken yazarın soyadı, 

adı, eserin basım tarihi, yayınevi ve basıldığı yer esas alınmıĢ-

tır. Ayrıca kitap ve makalelerin karıĢmaması için makaleler 

tırnak içinde gösterilmiĢtir. 

Bu çalıĢmayı yaparken gayemiz Türk dünyası ile yeniden 

kurulmaya çalıĢılan kültürel iliĢkilere mütevazı bir katkıda 

bulunmaktı. Bunu baĢarabildiysek kendimizi mutlu hissedece-

ğiz. 

Son olarak yaptığımız çalıĢma sırasında değerli fikirleriyle 

ufkumuzu açıp, bize yol gösteren Prof. Dr. A. Yavuz AKPI-

NAR‟a, ve kitabın tashihindeki gayretli yardımlarını bizden 
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GĠRĠġ 

Modern Azerbaycan Edebiyatına  

Umumî Bir Bakış1 

 

 

 

VIII. asırda baĢlayan Batı tesirindeki Azerbaycan ede-

biyatı bugün çeĢitli isimlerle anılmaktadır: Modern 

Azerbaycan Edebiyatı, Yeni Azerbaycan Edebiyatı, ÇağdaĢ 

Azerbaycan Edebiyatı ve Sovyet Azerbaycan Edebiyatı. Özellik-

le 1920‟den sonra geliĢen Sovyet Azerbaycan edebiyatı ise, ken-

di arasında çok çeĢitli bölümlere ayrılır. Bu tasnifler daha çok 

siyasi geliĢmelere dayanır. Biz, Modern Azerbaycan Edebiyatı 

baĢlığını kullanmakla yetineceğiz. Ancak Azerbaycan ve Türk 

ilim adamlarının bu tartıĢmaya kısa sürede çözüm getireceklerine 

inanıyoruz. 

Batı tesirindeki Azerbaycan edebiyatı, Rusların Kafkasya‟ya 

 
1
 Bu bölüm, Dr. Salih OkumuĢ‟un Yeni Türkiye dergisinin hazırladığı “Türkler 

Ansiklopedisi”nde yayınlanan “Modern Azerbaycan Edebiyatı” adlı makale-

sine bazı ilâveler yapılarak buraya alınmıĢtır. 

X 
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girmesiyle baĢlar.
2
 1804 yılından itibaren baĢlayan ve 1828‟de 

tamamlanan Rusların Azerbaycan‟a giriĢi, baĢta büyük tarihî 

hadiselerin doğmasına, siyasî ve sosyal hayatın değiĢmesine 

sebep olur. Bu durum bir süre sonra fikir ve edebiyat ortamını da 

etkiler. Böylece 1830-1840‟lardan sonra Batı tesirindeki Modern 

Azerbaycan Edebiyatı yavaĢ yavaĢ ortaya çıkar. Modern Azer-

baycan Edebiyatı, baĢlangıçta Rus ve Batı kültürünün etkisinde 

görülse de, bu iki kültürün tesirleri baĢka baĢkadır. Zira o yıllarda 

Rusların kendileri de bir “BatılılaĢma” sorunuyla karĢı karĢıya-

dırlar. 

XVIII. asırdan itibaren Osmanlı ve Ġran merkezî idarelerinin 

Kafkasya ve Azerbaycan‟daki etkileri azalmaya baĢlar. Bölgede-

ki siyasî boĢluk ve karıĢıklıklar, küçük müstakil hanlıkların doğ-

 
2
 Kaynaklar, Batı tesirindeki Azerbaycan edebiyatının XIX. yüzyılda baĢladığı 

konusunda birleĢmektedirler. Rusların Kafkasya‟ya yerleĢmesinden sonra 

burada baĢlayan değiĢim ve yeniden yapılanma süreci XIX. asrın ikinci yarı-

sından itibaren Modern Azerbaycan Edebiyatı‟nın oluĢmasına zemin hazırlar. 

Ancak yaklaĢık elli yıllık bir geçiĢ döneminden sonra ilk eserlerini vermeye 

baĢlar. Bu edebiyatın ilk büyük temsilcisi M. F. Axundzade‟dir. Axundzade, 

1850‟lerde Azerbaycan Türkçesi‟yle eserler vermeğe baĢlar. Bu konuda daha 

geniĢ bilgi için bkz: Ertaylan, Ġ. Hikmet (1928): Azerbaycan Edebiyatı Tarihi, 

c. I-II, Bakû; Ġskender A. (1943-44): Azerbaycan Edebiyatı Tarixi c.I-II, Bakû; 

Caferoğlu Ahmet (1954): Modern Azerbaycan Edebiyatına Bir Bakış, Ġstanbul, 

AYB, Sayı: 37; Baykara, Hüseyin (1966): Azerbaycan‟da Yenileşme Hareket-

leri (XIX. y.y.), Ankara; Sadıqov, Murtuz (1966): Dékabrist Yazıçılar ve 

Azerbaycan (Rusça), Bakû; Qasimzade, F. (1974): XIX. Esr Azerbaycan Ede-

biyatı Tarixi, Maarif NeĢriyatı, Bakû; Köçerli, Feridün Bey, (1978-1981): 

Azerbaycan Edebiyatı, c.I-II, Bakû; MiĢiyev, Adil (1988): XIX-XX. Esrler 

Azerbaycan Edebiyatı ve Gürcistan Edebi Muhitî, Tibilisi; Akpınar, Yavuz 

(1994): Azeri Edebiyatı Araştırmaları, Dergâh Yayınları, Ġstanbul; Mir Celal-

Hüseynov F., (Yay. Haz.: K.Yavuz-E.Ülgen), (2000): XIX. Asır Azerbaycan 

Edebiyatı, BirleĢik Yayıncılık, Ġstanbul.  
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masıyla sonuçlanır. Bu durumdan faydalanan Ruslar, XIX. asrın 

baĢlarından itibaren Kafkasya‟ya girmeye baĢlarlar. XIX. asır 

Rusların Azerbaycan‟ı istilâ için giriĢtikleri harplerle doludur. 

Daha asrın baĢında Aras nehrinin kuzeyi tamamen Rusların eline 

geçer (1828). Diğer yandan Hazar Denizi‟ni de kontrol altına 

alan Ruslar, Kafkasya‟yı altı eyalete ayırarak merkezi Tiflis olan 

“Kafkasya Umumi Valiliği”ne bağlar. 

XIX. asrın baĢlarına kadar Azerî edebiyatının merkezî ve 

medenî muhiti olan Tebriz, bu fonksiyonunu Tiflis‟e devreder. 

Tiflis‟in siyasî, ticarî ve kültürel bir merkeze dönüĢmesiyle bir-

likte bu bölge seyyahlar, yazarlar ve devlet adamlarının uğrak 

yeri hâline gelmiĢtir. 1825‟te Rusya‟da meydana gelen “Dekab-

ristler”
3
 hareketi bastırıldıktan sonra, birçok ihtilâlci bu kente 

sürülmüĢtü. Tiflis inkılâpçı, ihtilâlci ve hürriyet taraftarı meĢruti-

yetçilerle dolup taĢıyordu. Bu ortam, Tiflis‟te yaĢayan Azerî 

maarifçileri
4
 ve diğer münevverleri de derinden etkilemiĢtir.

5
 

Avrupa ve Rusya‟daki fikir hareketleri ve diğer yenilikler de kısa 

bir süre sonra Tiflis‟e ulaĢırken, buradan da süratle etrafa yayıl-

maya baĢlamıĢtır. 

Rus istilasının bir sonucu olarak, XIX. asır Azerî edebiyatı 

iki kola ayrılır: Kuzey Azerbaycan‟daki edebiyat, Rus tesiri se-

 
3
 14 Aralık 1825‟de Rusya‟da mutlakiyete karĢı bir grup asilzâde tarafından 

baĢla-tılan bir harekettir. Dekabristler isyanı olarak bilinir. Bkz. Sadıqov, 

Murtuz. (1966): Dékabrist Yazıçılar ve Azerbaycan, Bakû. (Rusça) 
4
 Maarifçilik: 17. ve 18. asırlarda Batı Avrupa‟da ve 18. ve 19. asırlarda Rus-

ya‟da etkili olmuĢtur. Feodalizmi tenkit eden bir cereyandır. Halkın bilgilendi-

rilmesini ve bilinçlendirilmesini amaçlar. Kısaca maarifçilik, geliĢme ve iler-

leme idealini sembolize eder.  
5
 Yavuz Akpınar, (1994):  Azeri Edebiyatı Araştırmaları, Dergâh Yayınları, 

Ġstan-bul: s. 36 
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bebiyle çağdaĢ hayata göre Ģekillenmeye baĢlarken, Güney 

Azerbaycan‟daki edebiyat klâsik ananeleri içerisinde gittikçe 

sönükleĢir, bir taklit ve nazire edebiyatı hâlini alır. Klâsik edebi-

yat hem Kuzey‟de, hem de Güney‟de canlılığını sürdürmektedir. 

Bu, daha ziyade Fuzulî gibi güçlü bir Ģairi taklit ve eski Ģairlere 

nazireler yazmaktan ileriye gidememiĢtir. 

Halk edebiyatı ise, bu yüzyılda da en ihtiĢamlı günlerini ya-

Ģamaktadır. Gezgin aĢıkların sazla çalıp söylediği yüzlerce halk 

hikâyesi vardır. AĢık tarzı geleneği devam ederken, halk Ģairleri-

nin sayısı da süratle artmıĢtır. Bilhassa aĢık Ģiiri yazılı edebiyatta 

Vaqif, Kasım Bey Zakir ve AĢıq Elesker gibi önemli temsilciler 

yetiĢtirir. 

Rus istilâsından sonra Kafkasya‟nın merkezi durumundaki 

Tiflis, aynı zamanda bir kültür merkezi hâline gelmiĢti. Rusların 

bu bölgeye yerleĢmesinden sonra açtıkları Rus mektepleri de ilk 

mütefekkir ve ilim adamlarını yetiĢtirmeye baĢlamıĢtı. 

Rusça‟yı iyi öğrenen bu genç nesil, Tiflis‟teki edebî çevrenin 

yardımlarıyla Avrupa medeniyetini de tanımaya ve öğrenmeğe 

baĢlamıĢtı. Bu kuĢağın üzerinde, Fransız Ġhtilali‟nden sonra Av-

rupa‟da ortaya çıkan hürriyet, demokrasi ve halkçılık fikirlerinin 

büyük tesiri vardır. Ancak Batı düĢüncesi ilk modernist Rus 

aydınlarında olduğu gibi yerli ve millî değildir. Bu durum üç 

farklı reaksiyonu ortaya çıkarır. Bazıları Batı tarzı düĢünceleri 

tamamen reddederek kendi içine kapanırken, Bazıları da dinî ve 

millî kültürü kısmen veya tamamen reddederek “yenilikçi batı” 

düĢüncelerini benimserler. Bir kısmı da Türkiye‟deki aydınları 

örnek alarak “sentezci” bir yol tutarlar.
6
 

 
6
  Hacıyév, Abbas. (1981):  Tiflis Edebî Muhiti, Bakû, s. 17-26 
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Rusların bulunduğu bölgelerde yaĢayan veya Rus memuri-

yetlerinde, askerî hizmetlerde bulunanların çoğu da reformist 

[yenilikçi] düĢünceleri benimsemiĢlerdi. Rus hayat tarzını tama-

men reddeden aydınlar ise, Türkiye, Mısır, Hindistan ve Ġran‟da 

ortaya çıkan Ġslâmcı ıslahat hareketlerine meylederler. 1850‟den 

sonra bu ikinci temayül Rusya Müslümanları arasında süratle 

yayılır ve bir hayli taraftar toplar.  

Modern Azerbaycan Edebiyatı, Karabağ, Tiflis, Gence ve 

Bakû olmak üzere bilhassa Güney kafkasya‟da geliĢme imkânı 

bulur. Azerbaycan edebiyat tarihçileri Modern Azerbaycan Ede-

biyatının öncüsü olarak Molla Penah Vaqif‟i
7
 göstermektedirler. 

Ancak bu öncülük daha çok klasik edebiyattan modern edebiyata 

geçiĢte bir çığır açıĢ, mektep olarak Azerî edebiyatının kuruluĢu, 

klasik yapının yanında yeni anlayıĢların benimsenmesi biçiminde 

anlaĢılmalıdır. Yavuz Akpınar Azerî Edebiyatı Azraştırmaları 

adlı eserinde Vaqif‟i Modern Azerbaycan edebiyatına geçiĢ dev-

resi içerisinde ele alır ve onu buanlamda bir öncü olarak değer-

lendirir.
8
 

 
7
 Vaqıf (1717-1797), XVIII. yüzyıl Azerî edebiyatının en önemli Ģairidir. 

Karabağ Hanlığı‟nın siyasî yapısında önemli bir role sahiptir. BaĢvezirlik 

makamına kadar yükselir. Yeni tarzda mektepler açarak kültür hayatına katkı-

da bulunur. Ġlerici ve modernist bir aydındır. Siyasî gücünden de faydalanarak 

Azerî edebiyatını Ġran tesirinden kurtarmaya çalıĢır. Vaqıf, Edebî yönüyle 

Azerî Ģiir tarihinde yeni bir çığır açmıĢtır. ġiirlerinde yerli geleneği koruyara-

rak, halkın yaĢayıĢını olduğu gibi idealize etmiĢ ve tamamıyla realizme sadık 

kalmıĢtır. Klasik Ģiir anlayıĢını benimsemiĢ olmakla beraber, tema, ifade ve 

kelime hazinesi bakımından millî ve halk ruhuna uygundur. Azerî edebiyatın-

da bir mektep kurmaya muvaffak olan Vaqıf, henüz sağlığında, halk diline 

dayanan sade ve açık söyleyiĢi nedeniyle, geniĢ bir taraftar kitlesi tarafından 

benimsenmiĢ ve saz meclislerinde terennüm edilmiĢtir. 
8
 Akpınar, (1994:32) 
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Modern Azerî edebiyatının öncüleri daha çok Rusların hiz-

metine girmiĢ olan münevverler ve ilim adamları arasından çık-

mıĢtır. Petersburg Üniversitesi‟nde ġarkiyatla alakalı dersler 

vermiĢ olan Mirze Cefer TopçubaĢı (1784–1869), bu kuĢağın ilk 

temsilcilerindendir. Bu kuĢağın içerisinde Mirze Kâzım Bey 

(1802–1870),  Abbasquluağa Bakıxanlı Qüdsî (1774–1846), 

Mirze ġefi Vazéh (1794–1852), Qasım Bey Zakir (1784–1857), 

Ġsmayıl Bey QutqaĢınlı (1806–1869) adları önemli bir yer tut-

maktadır.
9
  

Bunlar Rusça‟yı ve Fransızca‟yı iyi bir derecede öğrenmiĢ, 

aynı zamanda Avrupa‟daki fikir hareketlerini yakından takip 

etmeye baĢlamıĢlardı. Bu nesil Modern Azerî Edebiyatının kuru-

cusu ve ilk temsilcileri olmuĢtur. Modern manada ilk eserler bu 

nesil tarafından yazılmıĢtır. 

Edebiyatın ana karakterini “maarifçilik” ve daha sonra orta-

ya çıkan “halkçılık” düĢünceleri teĢkil eder. Azerî edebiyatı bu 

çağda roman, hikâye ve tiyatro türündeki eserlerle geniĢ ölçüde 

açılır. Kısa zamanda bu türlerde baĢarılı eserler yazılır. Batı Av-

rupa ve Rus edebiyatından tercümeler yapılır. Ġlk ders kitapları 

hazırlanır.
10

 

1850‟lere gelindiğinde Azerbaycan‟da, devlet idaresi, sosyal, 

içtimaî ve iktisadî alanlarda yapılan yenilik ve değiĢikliklerle 

oturmaya baĢlar. Bakû hızla geliĢir, daha sonraki yıllarda Tif-

lis‟in elinden kültür ve medeniyet merkezi olma vasfını alır. 

Cemiyet hayatındaki bu değiĢikliklere paralel olarak, Azerî 

edebiyatında da yeni yeni düĢünceler, modern eserler ortaya 

 
9
 Akpınar, (1994:44-49) 

10
 Akpınar, Yavuz, (1977): Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, Azerî Edebiyatı 

maddesi, Dergâh yay. Ġst. s.262 
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çıkar. 1880‟lerden sonra modern edebiyata “maarifçi demokra-

tik” düĢünceler hakim olmaya baĢlar. Yazılan eserlerde cemiyet-

teki gerilik, içtimaî bozukluklar ve baskı mevzuları iĢlenirken 

vatan ve halk sevgisi, hürriyet arzusu dile getirilir. 

Rus ve Batı edebiyatını öğrenerek yeni fikirlerle beslenen 

genç kuĢak, kendi millî değerlerine yönelik çalıĢmaları de baĢla-

tırlar. XIX. Asırdaki uyanıĢı sağlayan fikir ve edebiyat adamları-

nın baĢında Abbasquluağa Bakıhanlı, Mirze Fethali Axundzade, 

Séyyid Ezim ġirvanî ve Hesenbey Zerdabî‟nin adları öne çıkar. 

Bu kuĢak bir nevi, bizdeki, ġinasi, Namik Kemal ve Ahmed 

Mithat‟ın Tanzimat Edebiyatındaki misyonunu üstlenrek yazdık-

ları eserler ve çıkardıkları gazetelerle millete yol gösterici olmuĢ-

tur. Bu edipler ayrıca batılı anlamda birçok edebî türün ilk örnek-

lerini vermiĢlerdir.  

Abbasquluağa Bakıhanlı Kudsî (1774–1846), XIX. Yüzyılın 

baĢlarında, Azerbaycan‟ın tanınmıĢ Ģair, filozof ve yazarların-

dandır. Doğu Edebiyatı ile Batı Edebiyatını çok iyi bilir. Kendi 

kültür geleneklerine hakimdir. 1819 yılında Tiflis‟te ġark dilleri 

mütercimliği vazifesinde bulunduğu sırada Rus fikir muhiti ile 

tanıĢır. Birçok Rus aydınının yanı sıra, Kafkasya‟ya sürülen 

Dekabrist hareketinin öncüleriyle yakın dostluklar kurar. Maarif-

çilik hareketinin ilk temsilcileri arasında yer alır. O, hayatı bo-

yunca Azerî Türklüğünün millî ve medenî uyanıĢına hizmet et-

mek için çalıĢmıĢtır.  

1850‟lerde Modern Azerbaycan Edebiyatı Mirze Fetheli 

Axundzade‟nin (1812–1878) Ģahsında en büyük temsilcisini 

bulur. Axundzâde, tiyatro yazarı, Ģair, mütefekkir ve reformisttir. 

Axundzade tiyatroyu, cemiyeti terbiye etmek, kötü alıĢkanlıkları, 

içtimaî bozuklukları ortadan kaldırmak yolunda bir silah olarak 
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görmüĢtür. 1857‟den itibaren fikrî hayatının en büyük hadisele-

rinden birini teĢkil eden “alfabe” meselesiyle uğraĢır. Önceleri 

Arap harflerini ıslah etmeyi düĢünen Axundzade, 1877‟den sonra 

Arap harflerini tamamen reddederek, yerine Latin harflerine 

dayanan yeni bir alfabe fikrini kabul eder. 

Bu devrin önemli isimlerinden biri de Séyyid Ezim ġirvanî 

(1835–1888)dir. Asrın en büyük Ģairi olan ġirvanî, lirik Ģiirleri, 

tesirli satirik manzumeleri ile büyük bir Ģöhret kazanmıĢtır. Dev-

rinin ilerici, inkılâpçı, maarifçi Ģahsiyetleri arasında önemli bir 

yer tutmaktadır. ġiirleri ile modern edebiyatın ufuklarını açarken, 

“muallim” kimliği ile de birçok münevverin yolunu aydınlatmıĢ, 

onlara doğru yolu göstermiĢtir. Ayrıca Sabir gibi gençlerin ye-

tiĢmesine vesile olmuĢ ve Azerbaycan‟da medenî hareketin ge-

liĢmesine katkıda bulunmuĢtur. 

Azerbaycan‟da millî bir edebiyatın oluĢmasında matbuatın 

da önemli bir rolü vardır. Hasanbey Zerdabî, 22 Temmuz 1875‟te 



Salih Okumuş  |  31 

 

 

  

çıkardığı Ekinçi
11

 gazetesi ile Azerbaycan‟ın aydınlanmasına ve 

uyanmasına vesile olur. Ancak Azerî basın hayatında ilk gazete 

ünvanına sahip olan Ekinçi gazetesinin ömrü çok kısa olur. 1877-

78 Osmanlı-Rus harbinde Türk tarafını destekleyen yazıları ne-

deniyle Ruslar tarafından kapatılır.
12

 

XIX. asrın son çeyreğinden itibaren Azerî basın hayatı da 

canlanır. Bakû‟da çıkarılan “Ekinçi” gazetesinden sonra, Tif-

lis‟te de “Ziya”, Ziya-yı Kafkasiye” ve “Keşkül” gibi gazeler 

yayımlanmaya baĢlar.  

XX. yüzyılın baĢları, Azerbaycan'da ve bütün Çarlık Rus-

ya‟sında büyük hadiselerin cereyan ettiği bir zamandır. Bakû, 

petrol sanayiî sebebiyle süratli bir geliĢme göstermiĢ ve kısa 

zamanda bir kültür ve medeniyet merkezi hâline gelmiĢtir. Artık 

 
11

 Azerbaycan‟da yayınlanan ilk milli gazetedir. 22 Temmuz 1875 yılında Hasan-

bey Zerdabî tarafından Bakû‟da çıkarılır. Zerdabî, 1872 yılında gazete çıkar-

mak için faaliyete geçmiĢ, bu amaçla Ġstanbul‟a gelerek hurufat almıĢtır. 

Gazetenin çıkarılması hususunda Rus idaresinden üç yıl izin bekleyen Zerdabî, 

sonunda ekin-biçin, zıraat ve hayvancılıktan bahsedeceğini ileri sürerek, hatta 

gazetenin adını da Ekinçi koyarak ancak izin alabilmiĢtir. Gazete, 1875‟te 1-

12, 1876‟da 13-36, 1877‟de 37-56 olmak üzere toplam 56 sayı çıkabilmiĢtir. 

Halkçılık ve maarifçilik fikirlerinin Azerbaycan‟da yaygınlaĢmasında Ekin-

çi‟nin önemi büyüktür. Millî bir bilincin oluĢmasına dikkati çekerek ilim ve 

irfanı ön plana çıkarır. Halkın cehaletten kurtarılması yolunda çaba sarfeder. 

Devrin sosyal, siyasî, ekonomik ve edebî meselelerine yer veren gazetenin, 

yeni usul mekteplerin yaygınlaĢmasında, hayır cemiyetlerinin kurulmasında ve 

edebî dilin oluĢmasında gösterdiği gayretler taktire değerdir. Dili oldukça 

sadedir. Hatta halk diliyle yazdığı söylenebilir. Daha geniĢ bilgi için bkz.: 

Yavuz Akpınar, (1994): Azerî Edebiyatı Araştırmaları, Dergâh Yay. Ġstanbul; 

Sadık Hüseynov, (1977): Ekinçi Gazetinin İzahli Bibliografiyası, Bakû; Turan 

Hesenzade, (1979): Ekinçi, Bakû;  
12

 Mir Celal-Hüseynov, (Yay. Haz.: K. Yavuz-E. Ülgen), (2000): XIX: Asır Azer-

baycan Edebiyatı, BirleĢik Yayıncılık, Ġstanbul 
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Kafkasya‟daki kültür ve basın hayatının merkezi Tiflis değil, 

Bakû‟dur. Gazeteler Bakû‟da çıkmaya baĢlar, Ģehir kısa zamanda 

Avrupaî bir hüviyet kazanır.  

1905 Rus Ġhtilali‟nden sonra Azerbaycan‟da kısmî de olsa bir 

hürriyet rüzgârı eser. Milli basın üzerindeki sansür kaldırılır. 

Millî ve dinî cemiyetler kurulur. Yeni gazete ve dergiler yayınla-

nır. Rusya‟daki Türkler arasında siyasî, fikrî ve edebî münasebet-

ler baĢlar. Türk dünyasındaki bu yakınlaĢmaların tabiî neticesi 

olarak müĢterek temayüller belirir: Bunlar arasında bilhassa 

“müĢterek bir Türk yazı dili yaratma” teĢebbüsü dikkati çeker. 

Ġstanbul‟da “Sırat-i Müstakim”, “Türk Yurdu”, “İkdam”, Bah-

çesaray‟da “Tercüman”, Bakû‟da “Hayat”, “Füyuzat”, “Şela-

le”, “İrşad”, “Açıq Söz” gibi süreli yayınlarda bu temayül açık-

ça desteklenmiĢtir. Dildeki yakınlaĢma ile birlikte edebî ve siyasî 

alanlarda görülen karĢılıklı münasebetler, xx. asrın ilk çeyreğinde 

Azerî eebiyatının Türkiye ile olan bağlarını güçlendirmiĢtir.
13

 

1905–1920 yılları arasında, Azerbaycan matbuatı içerisinde, 

siyasî ve kültürel hayatta önemli rol oynamıĢ gazete ve dergiler 

arasında Ģunlar gösteilebilir: 

Dergiler: Debistan (1906–1908), Rehber (1906–1907), Beh-

lul (1907), Yeni Füyuzat (1910–1911), GüneĢ (1910–1911), ĠĢıq 

(1911–1912), Mekteb (1911–1920), Heq Yolu (1911–1912), 

ġelale (1913–1914), Dirilik (1914–1916), Tuti (1914–1917) ve 

QurtuluĢ (1915–1920).
14

 

Gazeteler: ĠrĢad (1905–1908), Heyat (1905–1906), Tekâmül 

(1906–1907), Teze Heyat (1907–1908), Ġttifaq (1908–1909), 

 
13

 Akpınar, (1994:69-70) 
14

 Akpınar, (1994:94) 
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Teraqqi (1908–1909), Heqiqet (1909-1910), Nicat (Rusça-

Türkçe; 1910-1912), Seda (1909-1911), Hilal (1910-1911), Yeni 

ĠrĢad (1911-1912), Seda-yı Vaten (1911-1912), Basiret (1914-

1920), Açıq Söz (1915-1918), Yeni Ġqdam (1915), Seda-yı 

Kafqaz (1915-1916), Son Xeber (1915-1916), Doğru Söz (1916-

1917), Ġttihad (1917-1918), Müsavat (1917), Azerbaycan (Gen-

ce-1918; Bakû-1918-1920), Ġstiklal (1918-1920).
15

  

1908 Türkiye meĢrutiyet hareketinden sonra Ġstanbul‟da or-

taya çıkan canlı fikir ve hürriyet atmosferi Rusya Türklerini de 

geniĢ ölçüde etkiler. Türkiye‟deki siyasî, fikrî ve edebî faaliyetle-

rin tesiri 1906 yılından sonra Azerbaycan‟da ortaya çıkmaya 

baĢlar. Bunda Türkiye‟de tahsil görmüĢ Azeri aydınlarının da 

geniĢ ölçüde rolü olmuĢtur. 

1905'ten sonraki yıllar, Azerî edebiyatının uyanma, dünyayı 

tanıma, Ģahsiyetini arama ve bulma devirleridir. Bu dönemlerde 

Azerî edebiyatı bir yandan Türkiye, diğer yandan da Rusya‟daki 

edebî hareketlerin ve siyasî geliĢmelerin etkisindedir. Bu yıllar-

daki Azerî edebiyatı üç büyük tekâmülün tesiri altındadır: Türki-

ye'ye bağlı olarak Türkçülük cereyanının, Türkiye, Ġran ve diğer 

Ġslam ülkelerinin tesiriyle Ġslamcılığın ve nihayet Rusya dolayı-

sıyla çağdaĢ, siyasî ve sosyalizm cereyanlarının, 1920‟lere yak-

laĢtıkça da sosyalist akımların. Azerbaycan‟ın 1920‟lere kadar, 

Avrupa edebiyatını büyük ölçüde Türkiye kanalıyla takip edip 

tanıdığını da unutmamak gerekir.
16

 

Bu bakımdan XX. asrın ilk çeyreğindeki Azerbaycan edebi-

yatında bu üç temayülün temsilcilerine de rastlanır. Fakat bunla-

 
15

 Akpınar, (1994:94) 
16

 Akpınar, (1994:71) 
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rın hepsinin dıĢında bir edebî mektep vardır ki, mensupları Azer-

baycan‟ın o günlerdeki durumuna göre bütün bu temayüllerin 

soğukkanlılıkla bir sentezini yaparak, memleketleri için en doğru 

olan yolu seçmiĢ görünürler. Bunlar “Molla 

ler”
17

dir. 1906'da Tiflis'te Celil Memmedquluzade ve Ö. F. 

Némanzade tarafindan çıkarılan bu siyasî, içtimaî mizah mecmu-

ası ile kısa zamanda mütecanis bir edipler, Ģairler topluluğu oluĢ-

turulur. Derginin etrafında M. E. Sabir (1862-1911), Ebdürrehim 

Bey Haqvérdili (1870-1933), Memmed Seid Ordubadî (1872-

1950), Eliqulu Qemküsar (1880-1919), Eli Nezmi (1878-1946), 

Salman Mümtaz (1884-1937) ve daha baĢka yazarlar ve Ģairler 

bulunmaktadır.
18

 

1920'ye kadar ki edebiyatın en büyük temsilcilerinden biri, 

kendi baĢına bir mektep olan Hüséyn Cavid‟dir (1882-1941). 

ġair ve tiyatro yazarıdır. Ġran ve daha sonra Türkiye'de okumuĢ-

tur. Romantik bir Ģair olmasına rağmen eserlerinde realizm te-

 
17

 1906 yılında Celil Memmedquluzade ve Ö. Faik Numanzade tarafından Tiflis‟te 

çıkarılır. Haftalık olarak neĢredilen ve Azerbaycan‟ın en önemli mizah mecmua-

ları arasında gösterilen dergi; Türkiye, Ġran ve bütün Çarlık Rusya‟sında ilgiyle 

okunarak kendine mahsus bir edebî ekol oluĢturmuĢtur. Bu derginin etrafında 

toplanan Ģair ve yazarlara “Molla Nasreddinçiler” adı verilir. Dergi, Azerbay-

can‟da demokratik düĢüncenin geliĢmesi, milli Ģuurun oluĢması ve toplumun 

sosyal alanda geliĢmesi husususunda son derece önemli bir röle sahiptir. AteĢli 

bir tenkit anlayıĢını benimseyen dergi, ince bir mizah anlayıĢıyla süslediği resim, 

yazı ve karikatürleriyle önemli bir boĢluğu doldurur. Çizgi ile sözü birleĢtiren bu 

mizah anlayıĢı, Sabir‟in bu manadaki Ģiirleriyle en derin tesirlerini yapar. Azer-

baycan yenileĢme hareketinin öncülerini de etrafında barındıran dergi; 1906-

1918 yıllarında Tiflis‟te 370, 1921‟de Tebriz‟de 8 ve 1922-1931 yıllarında 

Bakû‟da 398 sayı olmak üzere toplam 776 sayı çıkabilmiĢtir. 
18

 Akpınar, (1994:71). Azerî Edebiyatı Araştırmaları, Dergâh Yay. Ġstanbul; A. 

Zamanov-K. Eliyév, (1986): Molla Nesreddinçi Şairler, Yazıçi NeĢriyatı, 

Bakû; F. Hüséynov, (1978): Molla Nesreddin ve Molla Nesreddinçiler, Bakû. 
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mayülleri de güçlüdür. ġairliğinin ilk devrelerinde Abdülhak 

Hamid, Rıza Tevfik ve Tevfik Fikret'in tesirleri görülür. “Bahar 

Şebnemleri”, “Keçmiş Günler” adlı kitapları, “İblis”, “Uçu-

rum”, “Péyğem-ber”, “Şéyx Sen'an”, “Topal Téymur” gibi 

manzum, mensur dramları da vardır. Devrinin en kudretli Ģairi ve 

dramları ile de en önemli tiyatro yazarıdır. Eserleri Azerbaycan 

sahnelerinde senelerce oynanmıĢtır. Dili, Türkiye Türkçesine çok 

yakın ve sadedir.  

Devrin önemli sanatkârları arasında Azerbaycan‟ın romantik 

Ģairlerinden Mehemmed Hadi ile Ehmed Cevad‟ı da saymak 

gerekir. Hadi (1879-1920), dilinin ağır olmasına rağmen o devir 

edebiyatında hürriyetçi, adaletçi bir Ģair olarak yıldız gibi parla-

mıĢtır. Türkiye‟deki Türkçülük, Ġslamcılık cereyanlarının sempa-

tizanlarından idi. Fırtınalı, maceralı, bunalımlı bir hayatı vardır. 

Hadi, Gence‟de bir hastanede vefat etmiĢtir. ġiirlerinde Namık 

Kemal, Fikret ve Hamid‟in tesirleri görülür. 

Ehmed Cevad (1892-1937), Türkiye‟deki Millî Edebiyat ce-

reyanını benimsemiĢti. Bu bakımdan çok sade bir dille ve millî 

vezin olarak kabul ettiği hece ile coĢkun Ģiirler yazmıĢtır. Qoşma 

ve Dalğa adlı Ģiir kitapları vardır. Ahmed Cevad 1920'ye kadar 

yazdığı Ģiirlerinde Azerbaycan istiklâlinin en sevimli ve heyecan-

lı Ģairi olarak öne çıkar. ġiirlerinde Ziya Gökalp‟in düĢünceleri, 

Mehmed Emin Yurdakul‟un Ģiir anlayıĢının tesirleri görülür. 

Sovyet devrinde büyük baskı altında yaĢamıĢ, yazdığı Ģiirlerde 

kurulan yeni hayatı, içtimaî ve siyasî değiĢiklikleri de terennüm 

etmiĢtir. Ehmed Cevad, romantik Azerî Ģairlerinin önde gelen 

temsilcileri arasındadır. Cevad, Türkiye'de çok sevilen Çırpınır-

dın Karadeniz marĢının da Ģairidir. 

Azerî edebiyatındaki romantik temayülün diğer temsilcileri 
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arasında, Abbas Sehhet (1874-1918), Abdulla ġaiq (1881-1959), 

Semed Mensur, Abdulhalıq Cennetî, Abdulla Bey Divanbeyoğlu, 

Seid Selmasî sayılabilir. Bu cereyanı tebliğ eden süreli yayınlar 

arasında da öncelikle Heyat, Füyuzat, Teze Füyuzat, İqbal, Şela-

le, Dirilik gösterilebilir. 

Diğer yandan Azerî edebiyatında nesir XIX. yüzyıla kadar 

zayıf kalmıĢ, manzum nev‟iler kadar geliĢmemiĢtir. Axundzâde 

ile mensur türlerde ilk canlanma baĢlar. Daha sonra Ekinçi gaze-

tesinde, daha çok Zerdabî‟nin makaleleriyle geliĢimini sürdürür. 

Ardından Sultan Mecid Qenizade, Neriman Nerimanov, M. S. 

Ordubadi, Abdulla ġaiq, Séyid Hüséyn, Yusif Vezir Çemenze-

minli, E. Haqvérdili, N. Vezirli gibi yazarlarla büyümeye baĢlar.  

Avrupaî manada ilk roman Neriman Nerimanov‟un Bahadır 

ve Sona (18961899) adlı eseridir. Ġlk romanlar arasında C. 

Memmedquluzade‟nin Danabaş Kendinin Ehvalatları (1894), M. 

Said Ordubadî‟nin Bedbext Milyonçu yaxud Rızaqulu Xan Firen-

gimeab (1914), Abdulla ġaiq‟in Esrimizin Qehremanları (1909-

1918) adlı eserleri sayılabilir.
19

 

Azerbaycan Sovyet Edebiyatı (1920-1991): XIX. yüzyılın 

sonlarında ortaya çıkıp, XX. yüzyılın baĢlarından itibaren geliĢ-

meye baĢlayan modern Azerbaycan Edebiyatı, 1920‟lerin sonun-

dan itibaren “Sovyet Edebiyatı” olarak adlandırılmıĢtır. Kısaca 

1920-1991 yılları arasındaki devreye “Azerbaycan Sovyet Edebi-

yatı” adı verilir. 

“27 Nisan 1920‟de Azerbaycan Halk Cumhuriyeti‟nin Sov-

yet Rusya tarafından iĢgali ve Sovyet hükümetinin kurulmasın-

dan sonra Azerî edebiyatında sosyalist-komünist karakterli eser-

 
19

 Akpınar, (1994:74) 
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lerin gittikçe fazlalaĢtığı görülür. Romantik ve milliyetçi ruhta 

olan eserlerin yayımlanma imkânı ortadan kalkar. Musavat Hü-

kümeti‟nin maarif ve medeniyet sahalarındaki bütün çalıĢmaları, 

eserleri ortadan kaldırılır. Komünist yazarlar çağdaĢ Rus edebi-

yatını örnek alarak eser yazarlar.”
20

 

Edebiyat tarihleri genel olarak “Azerbaycan Sovyet Edebiya-

tı”nı dört bölümde incelemiĢlerdir.
21

 

1. Teşekkül ve Sosyalizm Mücadelesi Dönemleri (1917-

1941): Rusya‟da 1917‟de Çarlık rejimini yıkan sosyalist hareket 

çok geçmeden Kafkaslarda ve nihayet Azerbaycan‟da da tesirini 

göstermeye baĢlar. Bu hareket 1920‟de “Azerbaycan Demokratik 

Cumhuriyeti” ni yıkarak buraya da hakim olur. 

Sovyet hükümeti kendi ideolojisini hayata geçirmek adına, 

“yeniden yapılanma” hareketlerine giriĢir ve sosyalizmin “yeni 

insan tipi”ni yaratmak için art arda bütün sahalarda zoraki deği-

Ģiklikler yapar. Devletin yapısını tamamen değiĢtirme hareketle-

rinin hız kazanması ve herkesçe benimsenmesi için sanat ve 

edebiyatın gücünden faydalanmak üzere, Komünist Partisi, ede-

biyat, bilim ve sanat hayatına doğrudan doğruya müdahale ede-

rek bir “proletar edebiyatı” yaratır. 

1920'li yılların birinci yarısından itibaren kurulmaya baĢla-

 
20

 Akpınar, (1977:263) 
21

 Bazı edebiyatçılar ise genel olarak bu sıralamaya karĢı çıkmamalarına rağmen, 

buna; Muhaciret Edebiyatı, Réprésiya İlleri ve Edebiyat, Edebiyatta Yeni Merha-

le ve Müasir Edebiyat gibi çeĢitli baĢlıklar ilave ederler. Biz, Azerbaycan Sovyet 

Edebiyatı‟nı ele alırken bazı bölümlerinin birleĢtirilerek, bazı bölümlerinin de 

son dönemlerde kullanılan tabirleriyle ele alınmasının daha uygun olacağı kanaa-

tindeyiz. Daha geniĢ bilgi için bkz. Q.H.Qasımzade, (1988): Azerbaycan Sovét 

Edebiyyatı, Maarif NeĢriyyatı, Bakû; B.Nebiyev-ġ.Salmanov, (1996): Edebiyyat 

XI  (Orta Mektepler İçin Derslik) , Maarif NeĢriyyatı, Bakû, 52, 104, 243 
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nan bu edebî grupların birçoğu redaksiya
22

 ve klüplerin nezdinde 

faaliyet göstermekte idi. Bunlar: “Zehmetkeş Edipler ve Şairler 

İttifaqı” (1922), “Edebiyyat Cemiyyeti” (1925), “Qızıl Qelemler 

İttifaqı” (1926) ve “Azerbaycan Prolétar Yazıçılar Cemiyyeti” 

(1928) dir.
23

 Komünist Partisi yetkilileri bu cemiyetleri, partinin 

edebiyat sahasındaki siyasetine zarar verdiği gerekçesiyle, 15 

Haziran 1925‟te yeniden ele alarak teĢkilatlandırmaya çalıĢırlar. 

Bu tür cemiyetlerde bulunan milliyetçi aydınların giderek nüfuz-

larını artırmaları üzerine, 1926 yılında “Edebiyat Cemiyyeti” 

lağvedilerek, bu görev “Qızıl Qelemler İttifaqı” na havale edi-

lir.
24

 

Komünist Partisi tarafından kurulan bu cemiyetin gayesi; 

Sovyet rejimine körü körüne hizmet edecek “sözde edipler” 

yetiĢtirmekti. Partinin saflarında kuvvetli ve yetenekli sanat er-

babı bulunamadığından, bu gibiler ekseriya partisizler arasından 

seçilmektedir. Bu maksatla asıl komünist ediplerin yanı baĢında 

bir de “çığırdaş” yazarlar topluluğu kurulmuĢtur. ÇığırdaĢ ya-

zarlar, Komünist Partisi‟nin anlayıĢına ve görüĢlerine göre Sov-

yet rejimine prensip itibariyle muhalif olmayıp, onunla edebî 

sahada iĢbirliği yapmağa hazır bulunan kalem sahibi demektir. 

Bu Ģekilde partisiz edebî grubun oluĢturulması hem komünistle-

rin, hem de milliyetçilerin iĢine gelir. Komünistler, bu suretle 

kurulan müĢterek çalıĢma muhitinde bazı yetenekli gençleri parti 

lehine kazanabileceklerini düĢünürken, milliyetçi Ģairler de baĢka 

hiç bir alenî çalıĢma sahası ve eserlerini yayma imkânı bulama-

dıkları için, bu cemiyete girmek suretiyle fikirlerini ve Ģiirlerini 

 
22

 Devrin matbuat organlarının baskıya hazırlanmasına rehberlik eden bir organ. 
23

 Kommünist, 3 Mart, 1925, s.4 
24

 Ġlimler Akademisi, (?): Azerbaycan Sovyet Edebiyatı Tarixi, c.3, Bakû: s.38 
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bir parça olsun halka duyurmak fırsatını elde edebileceklerini 

umarlar.  

1930‟lardan itibaren artık bütün sanat dallarında parti eliyle 

yürütülen güdümlü bir anlayıĢ hakim kılınmıĢtır. Sanatçılar ba-

zen zorla, bazen de inanarak bu “sosyalist realizmi” (toplumsal 

gerçekçilik) çığırına kendilerini kaptırırlar. II. Dünya SavaĢı‟na 

kadar Azerbaycan Edebiyatı, sosyalist cemiyeti kurma, eski ce-

miyet hayatını ve insanî değerleri değiĢtirip yıkma savaĢına sah-

ne olur. Bu devirde yazılan eserlerin büyük bir kısmı körü körüne 

ve tek taraflı bir anlayıĢla kaleme alınmıĢ, edebî değerden mah-

rum, siyasî propaganda eserleri olarak kalırlar. Hele Stalin‟in 

döneminde kimse ağzını açamazken sanat eseri yaratmak, hem 

de gerçek değerler taĢıyan güzel bir eser yaratmak oldukça zor-

dur.
25

 

“Kommunist” gazetesinin etrafında baĢlayan bu hareket, 

genç neslin içinde geniĢ taraftar bulur ve yine bu yıllarda kurulan 

“proletar tenqidi” sayesinde kısa zamanda büyük bir güç kaza-

nır. Öte yandan XIX. asrın sonlarında baĢlayan “realist” ve 

“romantik” sanat anlayıĢı, C. Memmedqulzade, H. Cavid, E. 

Haqvérdili, N. Vezirli, A. ġaiq, C. Cabbarlı, E. Cavad, S. Hüséyn 

gibi devrin önemli sanatçıları tarafından devam ettirilir. Bu sa-

natçılar Azerbaycan Halk Cumhuriyeti‟nin yıkılarak yerine kuru-

lan “Sovyet Respublikası”na karĢı idiler. Bu sebeple edebî alanda 

“proletar edebiyatçılar” ve “millî edebiyatçılar” olarak iki ana 

grup ortaya çıkar. 

Millî edebiyat taraftarları veya tarafsız sanatçılar rejim düĢ-

manı kabul edilir ve Ģiddetli takibatlara uğrarlar. Bunların bir 

 
25

 Akpınar, (1994: 66) 
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kısmı mahkûm edilmiĢ, bir kısmı da sürgüne gönderilmiĢ ya da 

öldürülmüĢtür. Kimileri de hayatlarından endiĢe ederek ülke 

dıĢına kaçarlar. 

Ayrıca Çarlık döneminden baĢlayarak Ruslar, iĢgâl ettikleri 

her yerde yerli halkı sindirebilmek için, o çevrede nüfûz sahibi 

olan aydınları, aĢıkları, mollaları ve zengin tüccarları Rusya‟nın 

içlerine sürgün ederler. Bu durum XX. asrın ilk yarısında son 

haddine ulaĢır. Sürgünler Azerbaycan ziyalılarının, özellikle 

Ģairlerinin alın yazısı olur. Bu sürgün ve kaçıĢlar yıllar sonra 

Azerbaycan dıĢında geliĢen bir “Mühaciret Edebiyyatı”nı mey-

dana getirir.
26

 

1920-1930‟lu yıllarda eski kuĢaktan Ģairler: Hüséyn Cavid, 

Ehmed Cevad, Abdulla ġaiq, Cefer Cabbarlı gibi Ģahsiyetler 

belirli değiĢiklikler geçirerek hem devrin ruhuna uygun hem de 

kendi dünya görüĢlerine ters düĢmeyen eserler vermeğe çalıĢır-

larken, 1900'lu yıllarda doğmuĢ yeni yetiĢen genç bir kuĢak da 

edebiyat hayatına girer ve devrin heyecanına daha uygun eserler 

vermeğe baĢlar. Bu yüzden Sovyet devri Azerî Ģiirini bu kuĢakla 

baĢlatmanın daha doğru olacağı kanaatindeyiz. 

Bu gençler arasında; Mikayıl Rızaquluzade (1905-1984), 

Osman Sarıvelli (1905-1990), Süléyman Rüstem (1906-1989), 

Semed Vurğun (1906-1956), Méhdi Séyidzade (1907-1976), 

Memmed Rahim (1907-1977), Mikayıl MüĢfiq (1908-1938) ve 

 
26

 Azerbaycan muhaciret edebiyatının önemli isimleri arasında: Alibey Hüseyn-

zade, Ehmed Ağaoğlu, Semed Ağaoğlu, M.Emin Resulzade, Mirze Bala 

Memmedzade, Elimerdan Bey (TopçubaĢov), Céyhun Hacibeyli, Ahmed 

Ceferoğlu, Ebdulvahab Yurdséver, Gültekin (Emin Abid), Hamit Dönmez, Ali 

Usta, Almas Yıldırım, Banin (Ümmülbânû), Mehemmed Sadıq Aran, Hüséyn 

Camal Yanar, Téymur AteĢli, Musa Zeyem, Nağı ġéyxzamanlı, Ġbrahim Ars-

lan, Ali Azertekin ve onlarca diğer isimler sayılabilir. 
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Resul Rıza (1910-1981) da sayılabilir. 

1930‟lu yıllar Azerbaycan edebiyatının en buhranlı dönemle-

rinden biridir. Sovyet Hükümeti siyasî kuruluĢunu tamamladığı 

bu yıllarda Lenin rejimine karĢı gelen Ģair ve yazarlara yönelik 

baskılarını da arttırır. Nihayet 1937 yılında Hüséyn Cavid, Séyid 

Hüséyn, Ehmed Cevad, Mikayıl MüĢfiq, Yusif Vezir Çemen-

zeminli, Bekir Sıtkı Çobanzade, Salman Mümtaz gibi Ģahsiyetler 

bir gecede evlerinden alınarak tutuklanırlar. Silahlı isyan çıkar-

mak, edebî sahada yapılan yeni inkılabı tahrip etmek ve Türki-

ye‟nin casusu olmakla suçlanırlar. Kurulan özel mahkemelerde 

kısa bir yargılamadan sonra ölüm cezasına çarptırılırlar. “37 

kıyımı” olarak tarihe geçen bu durum Azerbaycan halkını derin-

den etkilemiĢtir.  

1920'den sonra eski serbestlikleri ortadan kalkan aydınlar, 

Resmî ve ideolojik görüĢe uygun yazmak mecburiyetinde kalır-

lar. Cemiyet, sosyal hadiseler ve insan iliĢkileri “sosyalist rea-

lizmi” adı verilen “inkılâpçı” bir gözle değerlendirilir. Eski dün-

ya görüĢüne, hayat tarzına ve bunun tabiî bir sonucu olarak da 

eski edebiyata karĢı Ģiddetli bir hücum baĢlatılır. Tabiî “eski”yi 

temsil eden ancak cemiyetin kendisi idi. BolĢeviklerin karĢısında 

bu “eski” denilen hayat tarzının temsilcileri çıkmazken, eski ile 

yeni arasındaki “diyalektik mücadele”yi tamamıyla BolĢevik 

yazarlar yürütürler. Halkın yararına iddiasıyla baĢlatılan hücum, 

ferdin ve dolaysıyla “insan”ın inkârına kadar varır. Cahil din 

adamları, zalim beyler, eski yöneticiler, hurafelere inanan insan-

lar, zengin kimseler, burjuvalar, anti-sosyalist ve anti-

komünistler, eski hayatın tipik temsilcileri olarak canlandırılır. 

Bunların karĢısına idealist komünistler, inkılâpçılar, iĢçiler, öğ-

retmenler, kadın haklarını ve kadın hürriyetini temsil eden genç 
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kızlar âdeta insanüstü özellikleri ve gayretleri ile çıkartılırlar.
27

  

Böylece kaba bir Ģekilde ve suni olarak yaratılan eski-yeni 

kavgasının yansıdığı edebî eserler, bu eserlerde canlandırılan 

kahramanlar hep birbirine benzemeğe baĢlar. Basit sloganlar, tek 

yanlı ideolojik görüĢ, güdümlü edebiyatın en önemli özellikleri 

hâline gelir. Azerî edebiyatına“büyük kardeş Rusların” edebiya-

tını örnek almak vazifesi yüklenir. BaĢlangıçta Maksim Qorki, 

bütün Sovyet halkları için resmî modelken, Mayakovski ve di-

ğerleri bunu takip eder. Bu “kuruluş devri”nden sonra 

1930'lardan itibaren Komünist Partisi tarafından sanatçılara; 

“Sosialist varlığını dolğun ve çox yönlü bir şekilde eks éttiren, 

emekçilere, sosializm quruculuğu işine sedaqet ruhu aşılayan, 

derin mezmunlu, mükemmel bir şekle sahib eserler yaratmaları” 

tavsiye edilir.
28

  

Bu dönemde ele alınan mevzu, genellikle Azerbaycan‟daki 

Sovyet hakimiyetinin kuruluĢudur. Eserlerin birçoğunda 

1920'den önceki yıllar, yani Sovyet hükümetinin kuruluĢundan 

önceki Azerbaycan ele alınır: Köylülerin, iĢçilerin, genç aydınla-

rın kötü durumu, din adamlarının, zenginlerin, cahil ve fanatik 

kimselerin, burjuvaların, beylerin sömürüsü anlatılır. Sonra da 

Sovyet devrinin gelmesi ile emekçilerin kurtuluĢu, ilerleme ve 

kalkınma döneminin baĢlaması tasvir edilir. Bu eserlerin ortak 

bir yanı da epik hususiyetlerin ağır basması, “inkılâpçı” tiplerin 

idealize edilmesidir. 

Bazı sanatçılar da bir kurtuluĢ yolu olarak tarihî konuları ve 

uzak ülkelerde cereyan eden hadiseleri ele almağa baĢlamıĢlardı. 

 
27

 Akpınar, (1994:74-75) 
28

 Akpınar, (1994:66) 
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Aslında bu, sansürlü dönemlerde sanatçıların sık sık baĢvurduk-

ları bir kaçıĢ yolu idi. Y. Vezir Çemenzeminli'nin; Qızlar Bulaği, 

Qan İçinde, H. Cavid‟in; Siyavuş, Azer, Topal Téymur, C. Cab-

barli‟nın; Od Gelini, Nesreddin Şah, A. ġaiq‟in; Nüşabe, S. Vur-

ğun‟un; Vaqif, Gelin Qayası, Aslan Qayası, Zencinin Arzuları 

gibi eserlerini buna örnek gösterebiliriz. 

Bu yıllarda tiyatro alanında, N. B. Vezirov, S. S. Axundov, 

E. B. Haqvérdiyév, H. Cavid, C. Cabbarlı ve A. ġaiq gibi ünlü 

sanatçılar eser vermektedir.  

N. B. Vezirov‟un Teze Esrin İbtidası adlı eserinde Sovyet 

kuruluĢundan bahsedilir. S. Axundov‟un Laçın Yuvası (1921), 

Çerxi-Felek (1921), Oktyabr İnqilabı gibi piyeslerinde Sovyet 

hakimiyeti ile ilgili tartıĢmalar anlatılır. Sanatçının Qaranlıqdan 

Işığa (1921), Şéytan (1922) piyeslerinde de halkın inkılaba bakıĢı 

ve inkılap Ģuurunun uyandırılması konuları iĢlenir. A. ġaig İldı-

rım piyesinde, Rus inkılabının Azerbaycan‟a müspet tesirinden 

bahseder. H. Cavid‟in Peyğamber (1922), Topal Teymur (1926) 

adlı eserlerinde ise, dinî ve tarihî değerlere yer verilir. Deli 

Knyaz, Seyavuş, Xeyyam, Télli Saz‟da ise çağdaĢ hayattan man-

zaralar ile inkılabın romantik ihtirası ele alınır.  

1930-40 yılları tiyatro için yükseliĢ devri olur. Yıllar tiyatro 

repertuarını zenginleĢtirir. Muasırlık tiyatronun esas konusu olsa 

da, tarihî konular ve halkın inkılaba bakıĢı da unutulmamıĢtır. 

Aynı yıllarda Azerbaycan tiyatrosunun Moskova, Leningrad ve 

Kazan‟da temsiller vermeğe baĢlaması, Azerî tiyatrosunun önem-

li ölçüde geliĢmesini sağlar. 

C. Cabbarlı, Almaz (1930) adlı dram eseriyle muasır hayatın 

nabzını tutar. Eser, sınıf tartıĢması ile köylüsünün kollektivizme 

yaklaĢımını ele alır. 1905. İlde piyesi halkların dostluğunu, Yaşar 
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(1932) ise, kent hayatını dile getirir. Ġ. Ġbrahimov‟un Heyat piyesi 

C. Cabbarlı‟dan sonra Azerbaycan sahnesinde oynanan en olgun 

tiyatro eseridir. Madrid piyesi bağımsızlık ve demokrasi uğrunda 

faĢistlerle mücadele eden Ġspanyol gençlerini anlatır. S. Rüstem, 

Qacaq Nebi adlı eserinde, halk kahramanı Nebinin baskılara 

karĢı mücadelesini ifade eder. Bu yıllarda tarihi dramların yanın-

da yeni tipli komediler de yazılmağa baĢlar. Sabit Rehman‟ın 

Toy piyesinde problemler güldürü tarzında verilir. Yazar güler-

ken düĢündürmeyi amaçlar. Xoşbtexler‟de ise ince bir mizah 

vardır.
29

  

2. Muharebe Devri (1941-1960): II. Dünya SavaĢı (1941-

1946), bütün Rusya‟da faĢizme karĢı büyük bir mücadelenin 

baĢlamasına sebep olurken, faĢizm bütün halkların düĢmanı ola-

rak kabul edilir. Kısa bir süre sonra Azerbaycan da kendisini bu 

savaĢın içinde bulur. 

Muharebe devri Azerbaycan Ģiirini iki merhaleye ayırmak 

mümkündür: 1941 ve 1942 yıllarını içine alan savaĢa ve seferber-

liğe çağırıĢ devri ve 1942 yılının sonundan itibaren de savaĢ 

konusunun iĢlendiği devir. Bu devirde yazılan eserlerde bir yan-

dan savaĢın insan ruhunda bıraktığı derin izler anlatılırken, bir 

yandan da askerlerin iç âlemleri kaleme alınır. Sesli çağırıĢlar, 

kuru kitaplar gittikçe yerlerini insanın maneviyatının ve beĢerî 

heyecanlarının ifadesine bırakır.
30

  

II. Dünya SavaĢı yıllarında konuların ağırlığı tabiî olarak bu 

savaĢa kayar. SavaĢ sırasındaki eserler daha çok halka güven ve 

cesaret vermek için yazılmıĢlardır. SavaĢa genç bir asker olarak 

 
29

 Daha geniĢ bilgi için bkz. Azerbaycan Sovyet Edebiyatı, Maarif NeĢriyatı, 

Bakû, 1988, s. 33-38, 128-131 
30

 Nebiyév ve Salmanov, (1996:141) 
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katılan ve döndükten sonra 1950-1960‟lı yıllarda savaĢ hatırala-

rını, intibalarını yazan veya bunlardan yararlanarak değiĢik eser-

ler ortaya koyan bir kuĢak yetiĢir. Bunların eserlerinde “savaş 

gerçeği” ortaya konulurken, yaĢanmıĢlıktan gelen canlı ve ürper-

tici hususiyetleri ile bu eserlerin büyük bir çoğunluğunda görülen 

tek yanlı bakıĢ açısı büyük bir tezat teĢkil eder. Bu eserlerde 

hikâye, roman ve tiyatro türlerinin imkânları zorlanarak, savaĢla 

birlikte uzak ülkelerin egzotizmi de yansıtılır.
31

  

SavaĢ yıllarında edebî faaliyete baĢlayıp daha çok 1946‟dan 

sonraki yıllarda olgunluk çağına ulaĢmıĢ yazarlar arasında saya-

bileceğimiz: Mirze Ġbrahimov (1910-1993), Sabit Rehman 

(1910-1970), Enver Memmedxanlı (1913-1990), Ġlyas Efendiyév 

(1914-1996), Süléyman Veliyév (1916-?) Ġmran Qasımov (1918-

1981) gibi Ģahsiyetler Sovyet devri Azerî nesrinin olgun örnekle-

rini vermiĢlerdir.
32

 Bunlara ilave olarak: B. Bayramov, Ġ. ġıxlı, Ġ. 

Hüséynov, H. Séyidbeyli, S. Qedirzade, H. Abbaszade gibi Ģah-

siyetlerin isimleri de zikredilebilir.
33

  

ġiirde de; Zéynal Cabbarzade (1920-1977), Ġslam Seferli 

(1923-1974), Qasım Qasımzade (1923-? ), Hüséyn Hüséynzade 

[Arif] (1924- ?), Nebi Xezri (1924- ), Bextiyar Vahabzade (1925-

), Qabil (1926), Medine Gülgün (1926-?), Adil Babayév (1925-

1977), Eliağa Kürçaylı (1928-1980) gibi Ģahsiyetler faaliyet 

göstermeye baĢlamıĢtı.
34

 

1920 kuĢağı deyebileceğimiz bu Ģairler II. Dünya SavaĢı‟nın 

içinde olgunlaĢmıĢlardır. Bu neslin ilk Ģiirlerinde savaĢın dehĢeti, 

 
31

 Akpınar, (1994:76) 
32

 Akpınar, (1994:76) 
33

 Nebiyév-Salmanov (1996:256) 
34

 Akpınar, (1994:83) 



46  |  Memmed Araz 

 

sosyal ve siyasî konular ele alınırken, II. Dünya Harbi‟nin bitme-

sinden sonra, Ģiirde de konular değiĢmiĢ ve günlük hayattan, 

sosyal konulara kadar millî ve insanî problemler Ģiire girmeye 

baĢlamıĢtır. 

Bu Ģairler arasında lirik-romantik Ģiirleri ile Nebi Xezri özel 

bir yer tutar. ġiirlerinde değiĢik ve çok çeĢitli konuları iĢlese de, 

epik ve dramatik eserler yazsa da lirizm hep kendini gösterir. Dili 

çok güzel ve zevkli kullanır. ġiirleri, sekil itibariyle hece veznine 

bağlıdır. Heceyi, bilinen kalıplarını kırarak kullanır. 

Bextiyar Vahabzade, günümüz Azerî Ģiirinin en tanınmıĢ Ģa-

irleri arasındadır. Tıpkı Nebi Xezri ve Ġslam Seferli gibi Ģiirin 

yanında dram eserleri de yazmaktadır. Vahabzade‟nin Ģiirlerinde 

mütefekkir bir insanın düĢünceleri ile karĢılaĢırız. Bunlar ferdin 

ve cemiyetin çeĢitli problemleri üzerinde toplanan, tahlilci bir 

zekânın ilhamıyla yazılmıĢ Ģiirlerdir. Vahabzade, vezne ve kafi-

yeye de Ģiirin muhtevası kadar değer verir, titizlik gösterir. 

Klâsik Ģiir geleneklerinin geliĢtirilerek devam ettirilmesine gay-

ret eder. Millî meseleler karĢısındaki hassasiyeti, halkın vicdanı-

nın sesi olması, onu bilgeliğe yüceltir. 

S. Vurğun‟un Anamın Öyüdü, S. Rüstem‟in Gün O Gün Ol-

sun Ki, Ana ve Poçtalyon, Resul Rıza‟nın İntiqam, M. Rahim‟in 

İkiqat Cinayet, O. Sarıvelli‟nin Bu Yér Onun Yéridir, E. Cemil‟in 

Meni Yada Salırmı, Can Nene Bir Nağıl Da De… eserleri bu 

kanlı yılların en değerli Ģiir numuneleridir. Bu dönemde cephede 

çarpıĢanlar arasında bulunan yetenekli genç Ģairlerden Enver 

Elibeyli, Böyükağa Qasımzade, Ġslam Seferli, Zéynal Cabbarza-

de, Hüséyn Abbaszade, Téymur Eliyév gibi sanatçılar bizzat 

kendi canlı müĢahedelerini yazarak, savaĢı içeriden tasvir eder-

ler. Zéynal Xelil‟in Tatyana, S. Rüstem‟in İldırım, R. Rıza‟nın 
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Hilal, M. Rızaquluzade‟nin Léyla, C. Xendan‟ın İlk Ayrılıq, M. 

Dilbazi‟nin Mehseti, S.Vurğun‟un Bakının Dastanı poemlerinin 

mevzu ve motifleri bu aydınların iç dünyasını yansıtır nitelikte-

dir. Bununla birlikte bu eserlerde, halkın düĢmana karĢı mücade-

lesi, tarihî kahramanlık ananeleri, galip gelme arzuları, cephedeki 

ortam, askere olan inanç ve millî ideallere olan sadakati anlatılır. 

Ayrıca muharebe devri edebiyatında cephe gerisi de önemli 

bir yer tutar. Halkın baĢına gelen facialar ve bu faciaların cephe 

gerisindeki insanlar üzerinde bıraktığı tesirler 1960‟lı yıllara 

kadar kaleme alınmaya devam etmiĢtir.  

Bu devrin edebiyatı sadece muharebeden ibaret değildir. 

Muharebe bittikten sonra halkın iktisadî zorluklarını halletmek 

ve muharebenin ağır Ģartlarını ortadan kaldırmak için yeniden 

yapılanma hareketleri baĢlar. Böylece Sovyet sisteminde esas 

vazifesi halk için mücadele etmek, sosyalizmin yeniden kurul-

masını sağlamak olan edebiyat ve sanat, muharebeden sonra da 

geliĢen olaylardan uzak kalamaz. Bu yıllarda Sovyet ĠKP Merke-

zi Komitesi ideolojik sahadaki yeni görev ve kararlarını yeniden 

belirler. Sanatçılar bir asker gibi görülürken, verilen görevi de 

yerine getirmek zorunda kalırlar. 

Azerbaycan edebiyatında da bu durum kendini hemen gös-

termiĢtir. Yeni kurulan millî cumhuriyetler bu yönde kararlar 

kabul ederek, belirtilen ideolojik talepler doğrultusunda edebiya-

tın geliĢmesine çalıĢırlar. Bu amaçla 28 Ağustos 1948‟de Azer-

baycan KP MK tarafından “Azerbaycan Sovét Edebiyatının Ve-

ziyyeti ve Onu Yaxşılaşdırmaq Tedbirleri” adıyla tarihi bir karar 

alınır.
35

 

Aslında partiyi rahatsız eden durum; bu eserlerin bediî keyfi-

 
35

 Nebiyev-Salmanov, (1996:145) 
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yeti değil, genel anlamda Sovyet edebiyatının siyasî mevkiî ve 

istikameti idi. Hükûmet Sovyet gerçekliğinin tasvirinden ve ten-

kidinden rahatsız oluyordu. Merkezî Komite‟nin aldığı kararlar-

dan biri de, Sovyet edebiyatının devlete ve partiye hizmet etmek 

için vazifelendirilmesidir.  

Edebiyatın bu derece siyasileĢtirilmesi, eserlerde estetiğin 

zayıflamasına neden olur. Bu durumdan büyük sanatkârlar da 

etkilenirler. Muharebeden sonra S. Vurgun‟un Lénin‟in Kitabı, 

Köhne Dostlar, Zamanın Bayraqdarı; R. Rıza‟nın Lénin, S. Rüs-

tem‟in Biz Kommunistlerik poemleri; M. Rahim, O. Sarıvelli, E. 

Cemil, Z. Xelil gibi Ģairlerin bu konudaki Ģiirleri, merkezî idare-

nin siyasî, ideolojik kararlarının edebiyattaki tezahürleri Ģeklin-

dedir. Halkçılık ve insanî değerler yerine, komünist particiliği ve 

siyasî değerler ön plâna çıkarken, aksini yapanlar da Ģiddetli 

tenkitlere maruz kalmaya baĢlamıĢlardır.  

Ancak bütün bunlara rağmen, Azerbaycan edebiyatında bazı 

yeni geliĢmeler de hissolunur. Bu devirde roman türünün kuvvet-

le ortaya çıkması, millî gerçekliğin ve halkın hayatındaki yeni 

tarafların baĢarıyla anlatılması yeni bir merhalenin baĢlangıcıdır. 

Muharebeden sonra S. Rehimov‟un Şamo, M. Ġbrahimov‟un 

Gelecek Gün, M. Hüséyn‟in Abşéron, E. Ebulhesen‟in Dostluq 

Qalası, M. Süleymanov‟un Yérin Sirri eserleri Azerbaycan ede-

biyatının yeni estetik baĢarısı olarak değerlendirilir.  

Yine bu dönemde lirik Ģiirin yanında poem
36

 türüne olan eği-

 
36

“Azerbaycan Dilinin İzahlı Lüğetı”nde manzum hikâye janrı [türü] olarak tarif 

edilir. Yavuz Akpınar da “Azerî Edebiyatı Araştırmaları” adlı eserinde poema 

için “manzum hikâye” veya “manzum roman” tabirini kullanmıĢtır. Türk 

edebiyatında daha çok “poem” olarak tanınmaktadır. Bu sebeple çalıĢmamızda 

“poem” ifadesini kullanacağız. 
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lim de çok kuvvetlidir. Muharebeden sonra S.Vurğun çeĢitli 

poemleriyle gündeme gelir. Bunların arasında Aygün, Zencinin 

Arzuları, Muğan da vardır.  

SavaĢ yıllarında tiyatro daha çok, halka moral destek sağla-

yan önemli bir unsur gibidir. Klasik dramın realist geleneklerini 

devam ettirir. Cephe ve cephe gerisinde yaĢanan hadiseler sahne-

ye taĢınır. M. Ġbrahimov‟un Mehebbet, R. Rıza‟nın Vefa, Mehdi 

Hüséyn ve Ġ. Efendiyev‟in İntizar, Z. Xelil‟in İntiqam, M. Teh-

masib‟in Aslan Yatağı dramları buna örnek sayılabilir. Bu eser-

lerde konu farklı olsa da ana tema faĢizme karĢı galip gelmek ve 

vatanı kurtarmaktır. 

Bu yıllarda Rus tiyatrosundan yapılan tercümeler ve merkezi 

idarenin tiyatro repertuarını geliĢtirme çabaları; tiyatroda konula-

rın değiĢmesini ve genç yazarların yetiĢmesini sağlar. Bu, Azer-

baycan tiyatrosuna yeni ufuklar açar. Ancak tiyatroda asıl gaye 

yeni neslin komünizm ruhunda terbiye edilmesidir. Azerbaycan 

emekçilerinin durumu, sosyal ve ailevî meseleler, tarihî konular, 

yeni insan, müspet kahraman problemi, lirik-psikolojik yanlar ve 

mizah konuları ön plana çıkar. Ġ. Efendiyev‟in İşıqlı Yollar, Ġ. 

Qasımov‟un Xezer Üzerinde Şefeq, M. Ġbrahimov‟un Kendçi 

Kızı, S. Rehman‟ın Eligulu Evlenir, Yalan, B. Vahabzade‟nin 

Vicdan, ġ. Qurbanov‟un Sensiz, M. ġamxalov‟un Qaynana, Ġ. 

Efendiyev‟in Bahar Suları, E. Memmedxanlı‟nın Şirvan Gözeli, 

Od İçinde, Ġ. Qasımov - H. Séyidbeyli‟nin Sen Ne Üçün Yaşayır-

san, A. ġaiq‟in Bir Saat Xelifelik, E. Abbasov‟un Aqil ve Servi-

naz, Z. Xelil‟in Genç Ustalar, H. Séyidbeyli‟nin İmtahan, N. 

Genceli‟nin Şelale, Y. Ezimzade‟nin Anacan, Aprél Seheri, Nes-

reddin, Qonşular, S. Dağlı‟nın Menziliniz Mübarek, Oyun Bitdi, 

Kölgeler Pıçıldaşır, Anar‟ın Qaravelli, Adamın Adamı, S. Qedir-
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zade‟nin Gurultulu Mehebbet, C. Memmedov‟un Qaçırılmış Qız, 

A. Memmedov‟un Ulduzlar Görüşende ve Dede Korkut desta-

nından esinlenerek yeniden yazılan Deli Dumrul komedisi sayı-

labilir.
37

 

3. Edebiyatta Yeni Merhale (1960-1970): Stalin‟in ölmesiyle 

baĢa geçen KruĢçev döneminde belirgin bir yumuĢama yaĢanır. 

SavaĢ suçluları affedilir, yasaklanan eski Ģair, yazar ve fikir adam-

larına “beraat”lar verilir. 1957 yılında baĢlayan bu yumuĢama 

süreci, 1960 yılından sonra edebî alana da yansır ve millî uyanıĢın 

ilk tohumları bu Ģekilde atılmıĢ olur. 1960‟lı yıllarda güçlenen bu 

edebî anlayıĢ, aslında 1950‟lerin sonlarında baĢlar ve cemiyetin 

içinde yavaĢ yavaĢ geliĢir. 1950‟lerin sonuna doğru yayınlanan 

Qara Daşlar (M. Hüséyn), Yarpaqlar (B. Bayramov), Böyük 

Dayaq (M. Ġbrahimov), Yanar Ürek (Ġ. Hüséynov) gibi eserlerde 

cemiyetteki sosyal problemleri ortaya çıkarmak eğilimleri çok 

güçlüdür. R. Rıza Qızılgül Olmayaydı da 1937 yılındaki “kırgın” 

mevzusuna cesaretle dokunur. Ortaya çıkan bu eserlerde yazıcılar, 

hayat hakikatlerini daha ciddi Ģekilde canlandırırken, vazifedeki 

Ģahısların simasında baskıcı komünistlerin imajını yaratırlar.
38

  

Böylelikle, edebiyatta totaliter rejimin etkisi azalır. Bediî dü-

Ģünce, analitik ruh, hakikat hissi güçlenir. Cemiyetteki sosyal 

değiĢiklikler ve yeni hümanist düĢüncelerin tesiriyle edebiyatta 

lirik-psikolojik üslûp arayıĢı ortaya çıkar. Ġnsanın Ģahsiyetini, 

dahilî “ben”ini tahlil etmek arzusu edebiyatın yeni vazifesi ola-

rak gösterilir. Ġ. Efendiyév‟in Körpüsalanlar, Söyüdlü Arx, B. 

Bayramov‟un Serinlik gibi roman ve povestleri
39

 edebiyatın bu 

 
37

 Azerbaycan Sovyet Edebiyatı, Maarif NeĢriyatı, Bakû, 1988, s.243-247 
38

 Nebiyév-Salmanov (1996:247) 
39

 Povest: Konusu romana nispeten daha sade ve hacimce ondan daha küçük olan 
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eğilimini temsil etmektedir. 

Edebiyatın ana konusu olarak, Ġnsan, onun manevî güzelliği 

ve samimiliği ağırlık kazanmaya baĢlar. Poetik fikirde R. Rıza ile 

baĢlayan yenilik ve felsefî derinlik anlayıĢı, B. Vahabzade, N. 

Xezri, Qabil, B. Azeroğlu, C. Novruz, E. Kürçaylı, E. Kerim ve 

Memmed Araz gibi Ģairlerin eserlerinde muhtelif üslûplarla daha 

da güçlenerek geliĢir. 

Sanatkârların asıl amacı, edebiyatın mevzuları ile hayatın 

çerçevesini geniĢletmekti. Edebiyatta gerçek karakterlerin ortaya 

çıkması insan tiplerinin olgunlaĢmasını da beraberinde getirmiĢ-

tir. Bu arayıĢların olumlu netice vermesi, ancak insanın ve haya-

tın yeniden keĢfedilmesinden geçmektedir. Bu manada; Ġ. Efen-

diyév, Ġ. Qasımov, B. Bayramov, H. Séyidbeyli gibi yazarların 

adları zikredilmelidir. B. Bayramov 1960 ve 1970‟lerde edebî 

nesir sahasında bıkmadan, usanmadan, inançla çalıĢan yazarlar-

dandır. Bu yıllarda nesrin geliĢmesi ve üslûpça zenginleĢmesinde 

onun roman ve povestlerinin rolü dikkate değerdir. Serinlik, 

Yarpaqlar, Gün Batanda, Ayrılıq romanlarında muharebeden 

sonra Azerbaycan‟daki köy hayatı, sosyal ve manevî problemler 

dile getirilirken bir yandan da muasır mevzuda tarihî gerçekçiliği 

aksettirmektedir.
40

 Buna Ġ. ġıxlı‟nın Deli Kür, Ġ. Hüseynov‟un 

Mehşer romanları da eklenmelidir. 

1960'li yıllar Azerî edebiyatında yeni bir devrin baĢlangıcı-

dır. ÇağdaĢ Azerbaycan hayatı veya çağdaĢ insan ele alınmıĢ, 

nispeten ideolojik yaklaĢımlardan uzak, realist eserler, değiĢik 

teknikler ve anlatım yollarıyla ortaya konulmuĢtur. Bu kuĢak 

 
edebî eser, uzun hikâye. 

40
 Nebiyev ve Salmanov, (1996:247) 
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aynı zamanda savaĢ ve siyasî kargaĢa devirlerini yaĢamamıĢ, 

genellikle iyi bir öğrenim görmüĢ ve iyi derecede Rusça öğrene-

rek dünya edebiyatına da bu yolla vakıf olmuĢtur. Aynı Ģekilde 

kendilerinden önceki kuĢaktan çok daha iyi Ģartlarda dünya ede-

biyatının belli baĢlı eserlerini okuma, inceleme imkânı bularak 

dar kalıplardan sıyrılabilmiĢlerdir. 

Azerbaycan Edebiyatında 1960-70‟li yıllar çok önemli bir 

devredir. Bu devirde yeni yeni eserler ortaya çıkar. Temler ve 

idealler yeniden belirlenir. Önceki devrin geleneksel taleplerin-

den uzaklaĢılır. Edebiyatın hayat ve insanla olan münasebeti 

değiĢir. Kahramanlar daha gerçekçi ve eleĢtirel mevkilerden 

konuĢmaya baĢlarlar. 

II. Dünya Harbi‟nde Sovyet Ordusu‟nun Ġran‟a girmesi, ikiye 

bölünmüĢ Azerbaycan‟ın temsilcileri arasında yeni bir iliĢkinin 

doğmasına sebebiyet verir. Bu doğrudan doğruya temas millî 

Ģuurun uyanmasına ve böylece Azerî edebiyatında günümüze 

kadar sürüp gelen millî bir cereyanın geliĢmesine de yardımcı 

olur. Azerbaycan‟ın birliğini, bağımsızlığını ve yükselmesini 

terennüm etmek bu cereyanın ana hususiyetlerindendir. Bu cere-

yan Sovyetlerin yayılma siyasetiyle de baĢlangıçta uyum gösterir. 

Güney Azerbaycan‟ın millî hislerle komünizme yaklaĢması, 

Ġran‟ın tamamını ele geçirmek için iyi bir propaganda vasıtası 

olarak görülür. Stalin devrinde her türlü millî duyguyu terennüm 

etmekten ürkmüĢ bulunan Kuzey Azerbaycanlı Ģairler“Cenup 

mevzusu”na sığınıp duygularını dile getirirler. Böylece “Cenup 

mevzusu” zamanla Sovyet ideolojisinin dıĢına taĢan gerçek millî 

duyguların ve emellerin anlatıldığı bir vasıta olur. Yakın tarihte 



Salih Okumuş  |  53 

 

 

  

görülen millî hareketlerle de bu ruh belirgin bir hâl alır. 
41

 

1960‟lı yıllarda edebiyatta baĢlayan bu yenilik ve geliĢmeler, 

1970‟lerde de devam ederek derinleĢir. Bu tarihlerde Azerbaycan 

Ģiiri tematik açıdan üç istikamette geliĢmeye baĢlar. Bunlar; millî 

konular, Sovyet cemiyetinin hayatı ve genel insanî mevzulardır. 

Millî mevzular olarak Azerbaycan hayatı ve tarihi ele alınır. Bu 

arada ananevî tarih kahramanları da unutulmaz, yakın ve uzak 

geçmiĢten gelen; Babek, Nesimî, Sabir ve Settar Han gibi kılıç ve 

fikir kahramanları hakkında da eserler yazılır. 

1970 öncesinde olduğu gibi Azerbaycan‟ın iĢçi, köylü ve ay-

dınlarının fedakâr emeği, Hazarı feth edenler, yeni sosyalist Ģe-

hirlerin kurucuları, köy hayatı, ilim ve maarif konuları, büyük 

vatan muharebesi ve bu muharebenin kahramanları, sosyalizm-

komünizm uğrunda mücadele eden kahramanlar, 26 Bakı Komi-

sarları, parti ve devlet adamları hakkında yazılan eserler Ģiirde 

geniĢ yer tutar. 

Bu yılların Ģiirinde belirgin manada yeni bir keyfiyet gibi gö-

rünen diğer bir cihet de, Ģiirde ahlâkiliğin ön plâna çıkmasıdır. 

ġiirde en güzel ahlâkî ideallerin tebliğine çalıĢılır. Okuyucuya, 

yaĢadığı ömrün manası, meslek aĢkı, vatan için can verebilme, 

samimi vatandaĢ olmanın erdemleri, halk arasında yaĢayan âdet 

ve ananelerin nasıl korunacağı anlatılır.
42

 “Komünizm ahlâkı”nı 

tebliğ maksadıyla yazılan bu eserler, aslında bu 1920‟ler de baĢ-

layan bir geleneğin devamıdır. Bu yıllarda eski cemiyet ahlâkı ile 

burjuvazinin tenkidi ve tebliği ön plâna çıkarılmıĢtır. 

Azerbaycan‟da çeĢitli halkların bir arada bulunması, edebi-

 
41

 Xendan, Cefer. (1987): Uğur Yolu-Cenubî Azerbaycan‟da Edebiyat, Maarif ve 

Medeniyyet-Azerbaycan Edebiyyatında Cenub Mövzusu, Bakû, s.12-24-33 
42

 Ceferov, (1975:126) 
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yatta yeni mevzuları beraberinde getirir. Bu yıllarda Sovyet ce-

miyetinin hayatından, Sosyalizmden, Lenin siyasetinin baĢarısın-

dan, diğer sosyalist milletlerle yapılan siyasî, iktisadî, manevî 

birlik, kardeĢlik, dostluk münasebetlerinden, Sovyet Devleti‟nin 

uluslararası nüfuzundan, barıĢ uğrunda verilen mücadelelerden, 

Sovyetler Birliği‟ndeki Komünist Partisi‟nin siyasetinden bah-

setmek bir moda hâlini alır. SSCB‟deki kardeĢ halklar çeĢitli Ģiir 

ve poemlerle okuyucuya tanıtılır. Bir baĢka deyiĢle Ģiirin coğrafî 

boyutu geniĢler, Orta Asya ve Kafkasya‟daki kardeĢ Türk toplu-

luklarının hayatı, uğradıkları felâketler ve kardeĢlik bağları Ģiirin 

konuları arasına girer. 

Ayrıca bağımsızlık için çarpıĢan milletlerden Viyetnamlıla-

rın, Arapların ve Amerika zencilerinin faciaları ile Azerbaycan 

Ģiiri, uluslararası siyasî ve içtimaî hadiselere yelken açar. GeniĢ 

anlamda Ģiir, dünya iĢlerine, milletlerarası hayat hadiselerine, 

halkların ve milletlerin talihine, insanın-ferdin talihine yönelmiĢ-

tir.  

1970‟li yıllarda “tercümecilik” faaliyetinde de hızlı bir artıĢ 

gözlenir. Garp ve ġark klâsiklerinden oldukça değerli eserler 

çevrilerek edebiyat dünyasına sunulur. Bu durum, daha sonraki 

yıllarda edebiyatta yeni ilgi alanlarını gündeme getirecektir. 

Ayrıca hayatın teknoloji ile iç-içe girmesiyle bu tür arayıĢlar 

da hız kazanır. Her yeni ifade sistemi kendi Ģeklini yaratır. Bu 

yıllar, Azerbaycan Ģiirinde, estetik Ģekil ve ferdî üslûp açısından 

1950‟den sonra baĢlayan yeniliklerin olgunluğa, zenginliğe ulaĢ-

tığı bir devirdir. ġairler; “épik”, “liro-épik”, “poém”, “süjétli 

şé‟r”, “siyasî-felsefî lirika”, “ballada”, “qoşma”, “rübai”, 

“sonét”, “miniatür”, “temsil” gibi tarz ve nev‟ilerden istifade 

ederek, hem klâsik Ģiirin, hem de serbest Ģiirin formalarını kulla-
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nırlar.
43

  

Serbest Ģiir 1920‟lerin baĢında bir deneme mahiyetinde kul-

lanılır.
44

 Bu tarz, U. Yitmen, Mayakovski ve N. Hikmet‟in Ģiirle-

rinde asıl kimliğine ulaĢır. Azerbaycan‟da bu tarzın geliĢmesinde 

N. Hikmet‟in büyük tesiri olmuĢtur. Klâsik formalar kullananlara 

“eneneçiler”, serbest formaları kullananlara da “yeniçiler” de-

nilmiĢtir. Her iki grup arasında zaman zaman ateĢli tartıĢmalar 

yaĢanmıĢtır.
45

 

1970‟li yılların imajlar sisteminde de bir yenilik ve canlılık 

görülür. Edebî tasvir vasıtaları, bediî düĢünce, fikir ve ideallerin 

 
43

  Ceferov, (1975:130) 
44

 Serbest nazım Ģekli XVIII.yy‟ın ikinci yarısında Fransa‟da ortaya çıkıp XIX. 

yy‟ın ikinci yarısında bütün dünyaya yayılmaya baĢlamıĢtır. 1884 yılında 

Fransız yazarı G. Kan‟ın “Verlibr” terimiyle açıklamaya çalıĢtığı serbest 

nazım Ģeklinin temelleri Almanya‟dan Ġ. V. Goethe, Ġ.K. F. Gelderlin, G. 

Geyne, Ġngiliz edebiyatında U. Bleyk, U. Yitmen, Rusyada‟dan A. P. Sumaro-

kov tarafından atılmıĢtır.  

Serbest nazım Ģekli Rus edebiyatında XIX. yy‟dan itibaren önem kazanmaya 

baĢlar. BaĢta V. A. Jukovskiy, A. A. Delvig, F. N. Glink, M. Y. Lermontov, A. 

A. Fet, M. L. Mihaylov isimler tarafınfdan tecrube edilen bu tarz, asrın sonun-

dan itibaren A. M. Dobrolyubov, A. A. Blok, M. A. Kuzmin, V. V. Hlebnikov 

ve ressam N. K. Rerih gibi önemli sanatkârların çok sayıdaki güzel örnekleriy-

le olgunlaĢır. Serbest nazım Ģekli, ÇağdaĢ Rus edebiyatında da çok yaygın 

olarak kullanılır. E. M. Vinokurov, V. A. Solouhin, D. S. Samoylov bu nazım 

Ģeklini kullanan isimler arasındadır. 

Ayrıca A. Rembo, J. Laforg, A. de Renye, E. Verharn, G. Apolliner, P. Elüar, 

F. T. Marinetti, T. S. Eliot, Ġ. Beher, Pablo Neruda ve Nazım Hikmet de aynı 

nazım Ģeklini kullanarak tanınmıĢlardır. Daha geniĢ bilgi için bkz.. Lira Tur-

dumambetova, “Süyümbay Eraliyev‟in Yıldızlara Seyahat Adlı Uzun Ģiiri ve 

Zamanında Onun Üzerinde Yapılan TartıĢmalar”, Kırgizistan-Türkiye Manas 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, 

BiĢkek 2005 
45

 Ceferov, (1975:130) 
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ifadesi açısından yeni mecazlar dikkati çeker. Bu manada; deniz, 

hazar, aras, yılın bölümleri, dağlar bir mecaz ve tasvir vasıtası 

olarak sık sık kullanılır. Bu arada 1960‟larda baĢlayan, halk dili-

ne, ananelere, folklora yöneliĢ süratle devam eder. Devrin önemli 

hususiyetlerinden biri de, “muhabbet şiirleri”nin çokluğudur. Bu 

tür Ģiirlerde “köhne albom lirikası”nın ve “épiqonçu qezelxançı-

lıq”ın tesiri görülür. Bir baĢka özellik de, “tercüme-i hal” Ģiirle-

rinin çokluğudur. Bu Ģiirlerde poetik “ben”, çoğu zaman ferdî 

“ben”e çevrilir.
46

 Devrin önemli edebiyat yayın organı olarak, 

Edebiyyat ve İncesenet gazetesi ile Ulduz dergisi göze çarpar. 

1970‟li yıllarda “entelektüel şiir” ve “fikir şiiri” alanında da 

bir hareketlilik göze çarpar. Poetik istidada, ilmî-felsefî anlayıĢla, 

edebî olgunluğun birleĢtirilmesi vazifesi yüklenir. “İlhama gel-

mek” yerine “düşünmek, fikir etmek” anlayıĢı güç kazanır. Poe-

tik kabiliyetin, asrın hayat hadiselerine ve insanın manevî alemi-

ne eğilmesi zarurî görülürken, entelektüel Ģiirin ruhuna “marksist 

anlayış” yerleĢtirilir.  

Netice olarak diyebiliriz ki, 1960-70‟li yıllar Azerbaycan 

Sovyet Edebiyatı cemiyetin manevî, psikolojik hayatını daha 

derinden ve geniĢ aksettiren bir edebiyat olmuĢtur. 

Bu yıllarda edebiyatın en canlı sahası tiyatrodur. Ġ. Efendi-

yev‟in bir seri hâlinde yayımlanan Sen HemiĢe Menimlesen 

(1964), Unudabilmırem (1966), Mehv Olmuş Gündelikler (1968), 

Menim Günahım (1967) adlı çağdaĢ konulu piyesleri ile Mahnı 

Dağlarda Qaldı (1971), Natevan (1978) gibi romantik-tarihi 

dramları öne çıkar. Bu eserlerde hayat materyalı ve insanî karak-

terler zengin bir biçimde sunulmuĢtur. Bu yıllarda Ġnsanın mane-
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 Ceferov, (1975:133-135) 
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vi arayıĢı tiyatroda da devam eder. ġ. Qurbanov‟un Sensiz, Ġ. 

Qasımov‟un İnsan Mesken Salır, M. Hüséyn‟in Alov ve bu yıl-

larda bu türü yeni yeni denemeye baĢlayan B. Vahabzade ile N. 

Xezeri‟nin piyesleri de bu alanda baĢarılı örneklerdendir. ġıxeli 

Qurbanov‟un Eceb İşe Düşdük (1961), Özümüz Bilerik (1962) 

gibi komedi tarzındaki eserleri de dikkat çekmektedir. Bu tarz 

eserlerde sosyal hayatın ve insan karakterinin olumsuz yönleri 

ele alınır. Ġnsana daha çok ahlakî yönden yaklaĢır.
47

  

Devrin mühim bir hadisesi de, Azerbaycan Sovyet Edebiya-

tında yeni yazıcılar neslinin edebî faaliyetlerine baĢlamasıdır. 

Kendilerini hızlı bir Ģekilde edebiyat dünyasına kabul ettiren bu 

yeni nesil, kendi Ģahsî üslûplarını oluĢtururken; kendilerinden 

önceki edebî neslin ananelerinden, edebî ve estetik prensiplerin-

den istifadeyi de ihmal etmezler.  

Edebî faaliyete 60'lı yılların sonrasında baĢlayan 70 ve 80‟li 

yıllarda da olgunluk devri eserlerini vermiĢ bulunan nesil içeri-

sinde, nesirde: Ġsi Melikzade (1934-1996), Yusif Semedoğlu 

(1935-1997), Ferman Kerimzâde (1937-1992), Ekrem Eylisli 

(1937- ), Sabir Azerî (1938- ), Ēlçin (1940- ), Anar (1938- ), 

Mövlüd Süléymanlı (1943- ),
48

 Çingiz Hüséynov, Maqsud Ġbra-

himbeyov ve Rüstem Ġbrahimbeyov kalıcı eserler verebilmiĢ 

yazarlardır. Bu 30'lu kuĢak arasında kendilerini kabul ettirmiĢ 

olan: Anar, Ēlçin, E. Eylisli ve Y. Semedoğlu‟nu bilhassa zik-

retmek gerekir. 

ġiirde ise; Eli Kerim, Fikret Qoca, Fikret Sadıq, Elekber Sa-

lahzade, Ġsa Ġsmayılzade, Tofiq Bayram, Xelil Rıza, Memmed 
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 Nebiyév-Salmanov, (1996:202-203) 
48

 Akpınar, (1994:79) 
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Ġsmayıl ve Memmed Araz isimleri sayılabilir.
49

  

Bu arada 1960'lı yıllardan önce eserler vererek, edebî hayata 

girmiĢ ve faaliyetlerini 1960 ve 1970'li yıllarda da sürdürmüĢ 

olan nispeten daha yaĢlı bir ara nesilden de söz açmak yerinde 

olacaktır. Bunlar: Ġsmayıl ġıxlı (1919-1995), Hesen Séyidbeyli 

(1920-1980), Ezize Ceferzade (1921- ), Hüséyn Abbaszade 

(1922- ), Salam Qedirzade (1923–1987), Gülhüséyn Huséynoğlu 

(1923- ), Bayram Bayramov (1924- ?), ġıxeli Qurbanov (1925-

1967), Ġsa Hüséynov (1928- ), Çingiz Hüséynov (1929- ), Sabir 

Ehmedov (1930- ) dur.
50

 

Bu ara nesil, 1960 kuĢağıyla, edebî gelenekler açısından ol-

dukça farklıdır. Bunların içerisinde Ġ. ġıxlı, Ġ. Hüséynov gibi 

yaratıcılıklarıyla sıyrılabilmiĢ Ģahsiyetleri özellikle belirtmek 

gerekir. Bu ara nesil kuĢağı, II. Dünya SavaĢı‟nı çok genç yaĢla-

rında yaĢamıĢ olan sanatçılardır. Dolaysıyla savaĢ bu nesli erken 

olgunlaĢtırmıĢ ve 1960‟lı yılların edebî Ģahsiyetlerini de büyük 

ölçüde etkilemiĢtir. Bazı istisnalar dıĢında bu devir yazarlarının 

eserlerinde savaĢ artık geride kalmıĢtır. Bütün dikkat savaĢtan 

sonraki içtimaî problemlere, köy ve Ģehirlerdeki çalıĢma hayatı-

na, emekçilerin maddî, manevî dünyasına yönelmiĢtir. 

1960 neslini birleĢtiren en önemli özellik, Ģiirde ferdî hisleri 

güçlendirerek büyük sosyal heyecanları “lirik kahraman”ın his 

ve fikir süzgecinden geçirerek takdim etmek, emosional zengin-

lik ve entelektüelliktir. Onların Ģiirinde yeni Ģekil ve ifade vasıta-

ları bakımından sürekli bir arayıĢ görülmektedir. Hece vezni ile 

beraber serbest Ģiir üslûbuna da müracaatları bu durumu tasdik 

etmektedir. 
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1960‟ların edebî nesli, edebiyatın esas vazifesinin insanı an-

latmak olduğunu kabul eder. Bu amaçla insana daha dikkatle 

yaklaĢır. Onların günlük hayatlarından ziyade Ģahsiyetlerini, 

maneviyatlarını ele almayı ve tahlil etmeyi amaçlarlar. Böylece 

Sovyet gerçekliğini tasvir etmekten vaz geçerken, onu edebî 

muhakemenin ciddi bir mevzusu hâline getirir. Ġnsanın manevî 

ve sosyal ağrılarını, ıstıraplarını anlatarak, bunlardan yeni kah-

ramanlar çıkarırlar. Bu eserlerde, hayatın müspet taraflarını ince-

lemekten çok, hayat hakikatlerini bütün çıplaklığıyla göstermek, 

bu hakikatleri insanın psikolojisinden geçirerek tahlil etmek 

amacı güdülür. Bu bakımdan, bu tür eserlerin bir ölçüde tenkit 

mahiyeti taĢıdığı da söylenebilir.  

4. Muasır Edebiyat Anlayışı (1980- ): 1980‟li yılların sonla-

rında ortaya çıkan muasır edebiyat anlayıĢı, aslında 60‟larda 

baĢlayan “yeni merhale”nin bir devamıdır. Bu yeni edebî fikir 

hareketleri içtimaî ve siyasî süreçlerin tesiri ve neticesi olarak 

geliĢir. 80‟li yılların baĢında henüz, muasır ve tarihî mevzular 

iĢlenirken, bir yandan da manevî ve ahlâkî problemlerin edebî 

manada halline çalıĢılır.  

1980‟lerin baĢında edebiyatın bütün sahalarında ahlâkî ve 

manevî mevzulara karĢı olan yazıcı merakı, henüz hızını devam 

ettirmektedir. 1970‟lerin sonunda Sovyet coğrafyasında hissolun-

maya baĢlayan “bediî fikirdeki” üslûp arayıĢları 80‟lerin baĢında 

hızlanır. Özellikle C. Aytmatov‟un Gün Uzar Yüzyıl Olur romanı 

bu arayıĢın ilk örneği olur. Bundan evvelki Beyaz Gemi povestin-

de olduğu gibi C.Aytmatov, “muasır gerçekliği” insan hayatının 

en köklü problemi gibi ortaya koyar ve onu halletmeye çalıĢır. 

Aytmatov romanında tarihin insan hayatındaki önemi ve rolüne 

dokunarak, meĢhur “mankurt” konusunu iĢler. Bu durum, çok 

milletli SSCB‟de aksini erken bulmuĢ ve nihayet Azerbaycan‟da 
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da Xudaferin Körpüsü (F.Kerimzade), Sıyrılmış Qılınc (C. Ber-

güĢad), Mahmud ve Meryem (Ēlçin), Xaqani (M. Ġsmayılov), 

Bakı 1501 (E. Ceferzade) gibi eserler yayınlanmaya baĢlar. Bu 

romanlarda tarihî hadiseler ve Ģahsiyetler tarih adına değil, mua-

sırlığı kavramak amacıyla tasvir olunurlar.
51

  

Nesirde muasır insanın hayatı, manevî değerler ıĢığında tas-

vir edilmeye baĢlamıĢ ve bu hareket gittikçe güç kazanmıĢtı. Ġ. 

Hüséynov‟un Ēşq Delisi (1984) romanı bu açıdan son derece 

önemlidir. 

Ġnsanın manevî hayatına eğilim Ģiirde de çok açık bir Ģekilde 

görülmektedir. B. Vahabzade‟nin Bir Geminin Sernişinleriyik, N. 

Xezri„nin Esre Ētiraf kitapları felsefî Ģiir sahasındaki arayıĢları 

baĢarıyla devam ettirirken, asrın ve hayatın köklü problemlerini 

duyan bir Ģair Ģahsiyeti yaratılır. N. Hesenzade Kimin Sualı Var? 

poeminde insanın manevi mevkiini epik plânda iĢler. V. Ġbrahim 

Yér Mehebbeti, Ġ. Ġsmayılzade Bir Ses Gelir Üstümüze poemle-

rinde insanlığın talihini ele alırlar. 

80‟lerde edebiyat bir yandan önceki dönemin mevzu ve kah-

raman arayıĢlarını devam ettirir. Bu manada cemiyetin manevî 

hayatını iĢleyen eserler kaleme alırken, bir yandan da siyasî, 

iktisadî ve sosyal durumu bozulan, düĢkünlük ve atalet içine 

düĢen cemiyetin bu durumu aksettirilir. Sosyalist realizmin eski, 

düĢünen, ıstırap çeken, heyecanlanan, kabına sığmayan müspet 

kahramanları seçilerek iĢlenir. M. Süléymanlı‟nın Deyirman, Ġ. 

Melikzade‟nin Quyu povestlerinde insanın ve cemiyetin manevî 

hayatında, hislerinde ve dünya görüĢlerinde ortaya çıkan durgun-

luk, yeni ve edebî bir üslûpla ortaya konur.  

 
51

 Nebiyév-Salmanov (1996:301) 



Salih Okumuş  |  61 

 

 

  

S. Rüstemxanlı, F. Sadıq, E. Salahzade gibi Ģairlerin, millî 

ananelerin yeni bakıĢ açılarıyla ele alınmasında büyük gayretleri 

olmuĢtur. Edebiyatta ise, bağımsızlık hisleri güç kazanırken, 

sanatkârların “şahsî özgürlük” istekleri de yüksek sesle ifade 

edilmeye baĢlanmıĢtı. Çünkü hislerini ve düĢüncelerini ortaya 

koyabilmek için bunu zarurî görüyorlardı.  

Ayrıca, 1970-90‟lı yıllar, edebiyatta yeni nesillerin yetiĢtiği 

bir devir olmuĢtur. Bunlar arasında; Yusif Semedoğlu, Ramiz 

RövĢen, Vaqif Cebrayılzâde, Rüzgar Efendiyeva‟nın adları sayı-

labilir. 

1980‟li yılların ikinci yarısından itibaren Azerbaycan edebi-

yatı siyasî, sosyal ve ideolojik gerçeklikte faaliyet gösterir. Sos-

yal hayatta meydana gelen değiĢiklikler, Sovyet cemiyetinde baĢ 

veren glastnost ve perestroyka [açıklık ve yeniden yapılanma] 

politikasının derinleĢmesi, bu devirde yayınlanan eserlerin genel 

yapısına önemli bir tesir göstermiĢtir. 

Edebiyatın bu yeni eğilimleri bakımından Ağ Deve, Ölüm 

Hökmü (Ēlçin), Sonsuzluq (S. Azeri), O Uzaq Géce (N. Xezri), 

Günah Duası (M. Süléymanlı), Dünyanın Qopduğu Yér (Ç. 

Elekberzade) gibi roman ve povestler ile; Karvan (B. Bayra-

mov), Şéyx Xiyabani (Ġ. Efendiyév), Torpağa Sancılan Qılınc (N. 

Xezri), Çaldıran Döyüşü (F. Kerimzade) gibi tarihî mevzularda 

yazılmıĢ eserlerde halkın talihi, muasırlık problemi ıĢığında yeni 

bir anlayıĢ ve tefekkürle değerlendirilmektedir.
52

  

80‟li yılların ortalarından itibaren baĢlayan eski Sovyet ger-

çekçiliğine dönüĢ, 1985‟te Sovyet ĠKP Merkezi Komitesi‟nin 

kararıyla hareketlenirken, eski Sovyet cemiyetini değiĢtiren sü-
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reçler de yeniden hız kazanır. Önceleri bu hareketler ülkenin 

sosyal ve iktisadî geliĢimi hızlandırmak adına yapılır. Daha sonra 

Komünist Partisi bunu “yeniden kurma” olarak ilan eder. 

XXVII. Sovyet ĠKP Kurultayı “demokratikleşme” sürecinin 

yolunu açar. Bu durum, ülkede yeni bir düĢüncenin Ģekillenme-

sine ve ortaya çıkmasına zemin hazırlar. Cemiyetin dünya görü-

Ģünde değiĢiklikler oluĢur. Ardından muhalif düĢünceler ve kuv-

vetler ortaya çıkar. Bu eğilim yavaĢ yavaĢ Marksist-Leninci dün-

ya görüĢünü derinden sarsar. Böylelikle cemiyette insanî değerle-

re önem verilmeye baĢlanır.
53

  

Bu demokratik tutum, eski Sovyet cemiyetinin ve onun tari-

hinin yeniden ele alınmasını sağlayarak, eksik ve karanlık yönle-

rini inceler. Bu durum, nihayet Sovyet sisteminin tenkidi seviye-

sine ulaĢır.“Açıklık ve yeniden yapılanma” hareketi Sovyetlere 

bağlı müstakil cumhuriyetlerin “millî bağımsızlık” Ģuurunu ye-

niden diriltir. Bu uğurda halk hareketleri baĢlar. Bu hareketler, 

Sovyetler Birliği‟nin dağılması ve buralarda yeni bağımsız millî 

devletlerin kurulmasıyla neticelenir. Ülkede ortaya çıkan sosyal, 

siyasî ve medenî inkılâplar öteden beri edebiyatı etkileyen en 

önemli hadiselerin baĢında gelir. Edebiyat, cemiyeti manevî 

açıdan yeni tefekküre hazırlarken, bir yandan da insanın yeni 

manevî simasının doğmasında da müstesna rol oynar. Bu geliĢ-

meler, “yeni tipli” eserleri doğurur. Gürcistan‟da çevrilen meĢ-

hur “Tövbe” filminde “Stalinizm” en sert Ģekilde tenkit edilir.
54

 

1991 yılının Ağustos ayında dağılan Sovyetler Birliği ile beraber 

onun rejimi ve ideolojisi de iflâsa uğrar. 

1980‟den sonra tiyatroda imaj ve tiplerin manevi ve psikolo-
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jik yönleri ön plana çıkarılır. Ġ. Efendiyev‟in Dağlardan Gelen 

Ses, Ġ. Qasımov‟un Ömür Qısadır, N. Xezri‟nin Eks-seda, R. 

Ġbrahimbeyov‟un Öz Yoluna Get gibi piyesleri, yeni mevzu ve 

karakterler açısından son derece önemlidir. Bunların yanında yurt 

dıĢında ortaya çıkan çeĢitli hadisleri konu alan Ġ. Qasımov‟un 

Dinsizin Tövbesi ve Anar‟ın Sehra Yuxuları adlı eserleri dikkat 

çekicidir. B. Vahabzade‟nin Feryad piyesinde de, tarihe sosyal 

ve felsefî bir yaklaĢım denenir.
55

 

80‟li yılların ikinci yarısından itibaren baĢlayan “demokra-

tikleşme süreci” Azerbaycan‟da millî Ģuurun uyanmasına vesile 

olur. Ermenistan‟ın, Dağlık Karabağ meselesini sürekli gündem-

de tutması, daha da ileri giderek toprak talebinde bulunması bu 

harekete hız kazandırır. Bu hareket çok geçmeden edebiyata 

yansır. Ġ. Efendiyev, B. Bayramov. Ġ. ġıxlı, Anar, B. Vahabzade, 

S. Rüstemxanlı ve N. Hezri gibi edebiyatçılar hareketli yazılar 

yazarlar.  

1990‟lı yıllardan itibaren bu hareket daha da güçlenir ve 

önüne geçilemez bir kuvvet hâline gelir. 20 Ocak 1990‟da Bakû, 

Sovyet Ordusu‟nun istilâsına uğrar. Azerbaycan evlatları Rus 

tanklarının altında can verirler. Ne var ki Azerbaycan‟da Ģaha 

kalkan millî direniĢ asla engellenemez. Ardından Karabağ muha-

rebesi baĢlar. Ermeniler Rus askerlerinin desteği ile Azerbaycan 

toprağının beĢte birini iĢgal ederler. 30-35 bin Ģehit verilirken, bir 

milyondan fazla Azerî “qaçqın” evsiz-yurtsuz bırakılır. 

1990‟ların baĢından itibaren Azerbaycan edebiyatı, “millî 

müstakillik” uğrunda verilen bir mücadelenin edebiyatıdır. 

1990‟lı yıllarda edebiyat, geliĢen millî Ģuur sayesinde “sosyalist 
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gerçekçilik”in prensiplerinden kurtularak, Azerbaycan‟ın içinde 

bulunduğu sosyal gerçeklere el koymayı baĢarmıĢtır. B. Vahab-

zade‟nin Şehidler, N. Xezri‟nin Salatın poemleri, E. Eylisli‟nin 

Yemen povesti ve bir çok Ģairin Kanlı Yanvar ve Karabağ hadise-

leri mevzusunda yazdıkları Ģiirler son derece önemlidir. X. Rı-

za‟nın Devam Ēdir 37 (1992) kitabı kükreyen halk hareketinin 

sesini, Ermenistan ve Karabağ‟dan kovulan yüz binlerce Azer-

baycanlının ıstırabını ve Yanvar Ģehitlerinin ruhunu aksettirir. 

Bu arada 90‟lı yılların baĢında ortaya çıkan 1918-20‟li yılları 

objektif manada değerlendirme çabaları, baĢta M. Emin Resul-

zade olmak üzere devrin önemli Ģahsiyetlerini, eserlerini günde-

me getirirken, devrin siyasî, sosyal ve kültürel yönleri tartıĢılma-

ya baĢlanır. XX. asır Azerbaycan Muhaciret Edebiyatı edebî ve 

ilmî manada ele alınır. 

Günümüz Azerî Ģiirinin yükünü büyük ölçüde paylaĢmakta 

olan ve olgunluk devri eserlerini artık vermiĢ bulunan çağdaĢ 

Ģairler arasında; Fikret Sadıq (1931- ), Ēli Kerim (1931-1969), 

Neriman Hesenzade (1931-), Xelil Rıza (1932-1996), Rüf‟et 

Zebioğlu (1932-1983), Memmed Araz (1933-2004), Tofiq Bay-

ram (1934-199?), Ġlyas Tapdıq (1934- ), Mestan Eliyév (1935- ), 

Kemale Ağayéva (1936- ), Musa Yaqub (1937- ), Memmed Ġs-

mayıl (1939- ), Memmed Aslan (1939- ), Vaqif Semedoğlu 

(1939- ), Refiq Zekâ Xendan (1939-1998), Vaqif Nesib (1939- ), 

Abbas Abdulla (1940- ), Ġsa Ġsmayılzade (1941-1996), Elekber 

Salahzade (1941- ), Vaqif Ġbrahim (1945-1983), Nüsret Kese-

menli (1946-?), Ramiz RövĢen (1946- ), Sabir Rustemxanlı 

(1946- ), Ēldar BaxıĢ (1947-1996), Vaqif Cebrayılzade (1949- ), 

Zelimxan Yaqub (1950- ), Adil Cemil (1954- ), Vaqif Behmenli 
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(1955- ), Rüstem Behrudî (1956- ) sayılabilir.
56
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I. BÖLÜM 

Memmed Araz’ın Hayatı ve Eserleri 

 

 

 

A. Memmed Araz’ın Hayatı 

1. Doğumu ve Ailesi:  

emmed Araz, ÇağdaĢ Azerbaycan ġiiri‟nin en önemli 

temsilcilerinden biridir. Araz, çağdaĢ Ģiirin form, 

söyleyiĢ, tema ve Ģekil unsurlarını halk Ģiiri ile birleĢtirerek Ģiirde 

millî çizgileri ön plâna çıkarmıĢtır.  

Memmed Araz, 1933 yılında Nahçıvan‟ın ġahbuz ilçesinin 

Nurs köyünde dünyaya geldi. ġair, R. Eziz‟le yaptığı sohbette 

“özüm haqda me‟lumatım çox azdır. Onu déyebilerem ki, 1933. 

ilde doğulmuşam.”
1
 diyerek doğum tarihi konusuna açıklık ge-

tirmiĢtir.  

ġairin doğduğu yıl konusunda herhangi bir Ģüphe olmaması-

na karĢın, ayı ve günü belli değildir. Araz bu konu ile ilgili olarak 

 
1
 R. Eziz, (1992): “Beli Demekten Qorxuram”, 7 Gün, Nu:3, (44), Bakû: s.3 

M 
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Ģöyle demektedir:  

“1933. ilde Salvartı dağlarının Naxçıvan düzünde - Şahbuz 

rayonunun Nurs (Nurs – Nursu sözündendir. Kendin kövşeninde 

[ekin ve ormalık alanlarından] saysız nur sulu bulaqlar [pınar-

lar] var.) kendinde dünyaya göz açmışam. Böyük qardaşım İbra-

him‟in dediyine göre men baharda doğulmuşam. O, “qardaşım 

doğulub” sévincini kende yaydığı günü yaxşı [iyi] xatırlayır. 

“Göy ot dizden idi; yazın qırx béşi olardı” déyir. Sonradan yaş 

kağızımda tevellüd günüm Oktyabr [Ekim]‟ın 14-ne düşüb.” 
2
  

Memmed Araz için bu tarihin çok büyük bir önemi yoktur. 

Dünya Senin Dünya Menim adlı eserinin önsözünde bu durumu 

dile getirirken, sanki Ģair olmasını da bu aylarda doğmasına bağ-

lamaktadır: 

 “... Menim üçün o qeder de ferqı yoxdur. Ömrün yazı ile pa-

yızı [sonbaharı] arasında mesafe çox azdır... Bir de payız ayları 

esil şé‟r aylarıdır: yétkin, dolğun, barlı [bol ürünlü], fikirli, dal-

ğın...” (Araz, 1983:5-6) 

ġair, doğum tarihini çok fazla önemsemediğini söylemesine 

rağmen, 14 Ekim tarihini doğum günü olarak almaktan da geri 

kalmamıĢtır. 14 Ekim 1982 tarihini taĢıyan Qırx Doqquz Yaşım 

Ģiirinde “14 Oktyabr – Qırx doqquz yaşım...” mısra‟ında bu 

durum açıkça görülmektedir. Ayrıca, Elli Yaşıma Önsöz adlı 

Ģiirinde de “14 Ekim” tarihi vardır.  

Memmed Araz‟ın asıl adı “Memmed İbrahimov İnfiloğ-

lu”dur. “Araz” mahlasını ilk defa Qanadlı Qayalar (1973) adlı 

eserinde kullanmıĢtır. Burada Memmed Araz isminin yanında, 

parantez içinde Ġbrahim ismi de kullanılmıĢtır. Atamın Kitabı‟nda 

 
2
 M. Araz, 1983: Dünya Senin, Dünya Menim, Yazıcı, Bakû: s.5 
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ise sadece Memmed Araz ismi kullanılmıĢtır (1974). ġair, edebi-

yat âleminde “Aras nehriyle” ilgili çok fazla Ģiir yazmasına isti-

naden “Araz şairi”
3
 olarak tanınmıĢtır. 

Memmed Araz 1974‟ten sonra bir adım daha ileri giderek 

“Araz” mahlasını soyadı olarak kabul etmiĢtir. Bu tarihten sonra 

yazdığı bütün eserlerinde Memmed Araz imzasını kullanmıĢtır. 

Biz de bu açıdan çalıĢmamızda bir bütünlük sağlanması amacıyla 

sadece Memmed Araz ismini kullanmayı uygun gördük. 

Memmed Araz‟ın dedesinin adı Ġbrahim, büyük annesinin 

adı Zöhre‟dir. Ancak haklarında bilgi edinilememiĢtir. Babası 

Ġnfil KiĢi
4
, aslen Ermenistan‟ın Sisyan bölgesinden olup, 1918 

yılında Nahçıvan‟a göçmüĢtür. Doğum tarihi hakkında kesin 

bilgiler elde edilememesine rağmen, 1972 yılında öldüğü zaman 

 
3
 Aras, Türkiyeden doğup, Güney Azerbaycan‟la Kuzey Azerbaycan‟ı ikiye 

ayırarak Kura nehrine, oradan da Hazar‟a dökülen bir nehirdir. Bu yüzden 

Azerbaycan edebiyatında ayrılık sembolü olarak kullanılır. Azerî sanatçılarının 

birçoğu, Aras sahillerini tahta direklere çekilen dikenli tellerle tasvir ederler. 

Kimi zaman sevinci, kardeĢliği, baharı ikiye bölen eli kılıçlı bir cellada benze-

tilir, kimi zaman da nice anaların gözlerinden akan kanlı yaĢ olur. Kısacası, 

Aras denilince zorla ikiye ayrılmıĢ bir halkın talihi akla gelir. Bu konuda 

önemli eserler yazılmıĢtır. Bunlar arasında: Semed Vurğun‟nun Yandırılan 

Kitablar, Tebiz Gözeline, Körpünün Hesreti, Süléyman Rüstem‟in tamamiyle 

bu meseleye hasredilmiĢ Ģiirler ve manzumelerden ibaret İki Sahil adlı Ģiir 

kitabı, Resul Rıza‟nın bir çok Ģiirleri yanında Hilal adlı manzumesi, Ehmed 

Cemil‟in Tebriz'de Ezan Çağı, Zéynal Xelil‟in Fedaî manzumesi zikredilebilir. 

Ayrıca Osman Sarıvelli, Memmed Rahim, Nigâr Refibeyli ve Mirvarid Dilbazi 

gibi Ģairlerin isimlerini de belirtmek lazımdır.   
4
 Azerbaycan‟da isimlerden sonra “kiĢi” ifadesinin kullanılması oldukça yay-

gındır. Azerbeycan Türkçesinde kiĢi, mert, namuslu, sözünde duran ve aksakal 

manalarına gelmektedir. Araz‟ın babası Ġnfil, halk arasında bu hasletlerinden 

ötürü Ġnfil KiĢi olarak anılmaktadır. Biz de bu sebeple Ġnfil adını “Ġnfil KiĢi” 

olarak kullanmayı uygun bulduk. 
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yüz yaĢını aĢmıĢ olduğu bilinmektedir.  

Buna göre Ġnfil KiĢi‟nin 1860‟ların sonu ya da 1870‟lerin ba-

Ģında doğduğu tahmin edilmektedir.  

Ġnfil KiĢi çiftçi idi. Ömür boyu helâl kazançla geçinmeye ça-

lıĢan Ġnfil KiĢi, yüzyıldan fazla ömür sürer. Memmed Araz, 28 

Aralık 1985 yılında yazdığı Daha İnanmıram... adlı Ģiirinde çiftçi 

olan babasının helal kazanca ne kadar çok önem verdiğini Ģöyle 

anlatır: 

 “Men rencber oğluyam: doğruya qulam: 

 Od halal olmasa, ocaq alıĢmır. 

 Ha dédim: ve‟dinden ateĢgah quram. 

 Kibritim alıĢmır, 

Vallah, alıĢmır...” 

    (D.H., s.171) 

Memmed Araz babasının ölümünden sonra yazdığı Atamın 

Kitabı (1974) adlı eserinde onun bazı çizgilerini sözle ebedîleĢ-

tirmeye çalıĢacaktır. Yine Vaqif Yusifli ile yaptığı mülakatda Ģu 

ifadelere yer verecekdi: 

“...100 ilden çox yaşamış atam ekinçi, biçinçi, suçu, bağban 

idi. “Atamın Kitabı”nda onun bazı çizgilerini çekmeye çalışmı-

şam. Onun aleminde insanı (o, kişini déyerdi) şertlendiren birinci 

cehet yaxşılıq élemek, eli açıqlıq, çöreklilik idi. “Filankes çörekli 

adamdır” ifadesini téz-téz işlederdi. Doğru-düz danışanlar, sözü 

üze deyenler “ikinci yérde” géderdiler. Diline yalan getireni 

“itle qovun, diline ilan bağlayın” yalançı ayağı déyen şum da 

[sürülmüş toprakda] toxum göyermez”- déyerdi. Çox yatan 

adamları xoşlamazdı; “kendinin tehnesi hemişe boş olar, oraq 
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zemide [buğday tarlasında], kotan [pulluk] şumda parıldar; 

yérin bélini bél qırar” kelamları çox işlettiyi mesellerdi. Ailemiz-

de onun ömrü boyu saat 6‟dan géc durduğunu gören olmamışdı. 

Yataqda ise başını yastığa qoymağı ile yuxuya gétmeyi 2-3 

deqiqe çekerdi...”
5
 

Ġnfil KiĢi‟nin, anlatılanlardan, Allah‟tan korkan, dinî inancı 

sağlam bir Müslüman olduğu anlaĢılmaktadır. Helâl, hak, adalet, 

namus, çalıĢmak gibi kavramlara son derece önem veren Ġnfil 

KiĢi, Sovyet rejiminin yasaklamasına rağmen dinî teĢkilatlarla 

iliĢkilerini sürdürmeye devam etmiĢtir. Ancak bu durum ileride 

sürgüne gitmesine sebep olacaktır. 

Vaqif Yusifli, Ġnfil KiĢi‟nin, 1945 yılında komĢusuna iftira 

atmak için zorlandığını, kabul etmeyince de devlet aleyhinde bir 

takım teĢkilatlarla iliĢkisi olduğu bahane edilerek önce Sibir-

ya‟ya, oradan da Kazakistan‟a sürgün edildiğini belirtmektedir.
6
  

Ġsa Hebibbeyli‟nin kaleme aldığı Memmed Araz‟ın Tercümé-

yi Halı‟nda ise sürgünün asıl sebebi olarak “dini teşkilatlarla 

ilişkisi” gösterilmiĢtir.
7
 

Ġnfil KiĢi on yıl sonra cezasını tamamlayarak sürgünden kö-

yüne dönebilmiĢtir. 1993 yılında, Ġnfil KiĢi‟nin ölümünden tam 

21 yıl sonra suçsuzluğu sabit görülmüĢ ve “beraet”
8
 verilmiĢtir.

9
 

 
5
 Vaqıf Yusifli, (1994): Memmed Araz Dünyası, ġur NeĢriyyatı, Bakû: s.4 

6
 Ġ. Hebibbeyli, (1994): Memmed Araz – Tercüme-i Hal, Bakû, s.8 

7
 Hebibbeyli, (1993: 8) 

8
 Beraet; “Ġtibarın iade edilmesi, hakların geri verilmesi” manasına gelmektedir. 

Sovyet karĢıtı olarak gösterilen kiĢilerin kendileri, aileleri hatta yakın çevresi 

de birtakım cezalara çarptırılır ve bazı haklarından mahrum edilirlerdi. Bu 

durumda olan kiĢiler zaman zaman yeni gelen yönetimler tarafından affedile-

rek iadeyi itibarları sağlanırdı.  
9
 Hebibbeyli, (1993: 16) 
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ġair bu olayı “Atamın Kitabı” adlı eserinde Ģu mısralarla dile 

getirmiĢtir: 

“On il éve gelmedi o, 

 45-den sonra. 

 On il yoxdu béle adam. Ne ses, ne soraq, 

 On birinci ilde gédib üzr istediler. 

 “Zaman idi. Günahsızdı. Olub”, - dédiler. 

 KiĢi geldi- 

 Ciblerinde te‟rif-arayıĢ. 

 Ēle bil ki, heyatında héç ne olmamıĢ. 

 Ēle mütleq gétmeliymiĢ bu te‟rif üçün. 

 Gelen günün seherisi öz qaydasında  

 Yédekledi kotanını briqadasında.”  

(A.K., s.111) 

Araz, on yıl sonra babasının sanki hiçbir Ģey olmamıĢ gibi, 

pazardan eve dönen bir adamın tavırlarıyla dönmesini ĢaĢkınlıkla 

karĢılamıĢtır. Ġnfil KiĢi‟nin en küçük bir isyanı dahi yoktur. Her 

Ģeye rağmen devletine olan inancı ve güveni tamdır. 

Ġnfil KiĢi, 1972 yılında ġahbuz ilçesinin Nurs köyünde haya-

ta veda etmiĢtir.
10

  

Ġnfil KiĢi‟nin Cahan Hanım‟la evliliğinden sırasıyla, Ġbrahim, 

Gülsüm, Memmed, Ebülfez ve Meryem adlarında beĢ çocuğu 

olmuĢtur. Memmed, ailenin üçüncü çocuğudur.  

Memmed Araz‟ın annesi Cahan Hanım‟dır. Cahan Ha-

nım‟ın, Araz‟ın Ģair olmasında çok büyük bir rolü olmuĢtur. 

Okuma yazması olmamasına rağmen halk Ģiirine karĢı büyük bir 

 
10

 Hebibbeyli, (1993 : 12) 
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ilgisi vardı. Bu durum Memmed Araz‟ın ifadelerinde Ģöyle dile 

getirilmiĢtir: 

“... Anamın ise yazı savadı [okuma-yazması] yox idi. Ancaq 

cehre üste [halı dokurken] özü bayatı, ağı qoşardı. Bu barede 

başqa yazımda danışmışam. Folklordan qidalanan şé‟ri çox 

gözel duyurdu. Ve tebii ki, oğlunun şé‟r yazmasına sévinirdi. 

Şé‟ri oxudardı; xoşuna gelmeyende déyerdi: “Bunda menim 

südüm yoxdur.” (Yusifli, 1994:6 ) 

Cahan Hanım 1966 yılında hayata gözlerini yumarken oğlu-

nun kalbinde derin izler bırakır. ġair sonradan anasına karĢı olan 

o derin muhabbetin ifadesi olan Anamdan Yadigâr Neğmeler adlı 

eserini yazacaktır (1966).  

1968 yılında yazdığı Dağlara Qar Düşdü adlı Ģiirinde, anne-

sinin “yün eğirirken bayatı koĢma” özelliğini dile getirirken Ģu 

mısralara yer vermiĢti: 

 “Dağlara qar düĢdü... Bilirem bu dem  

 Anamın qebri de qar altındadır, 

 Néçe démediyi efsane, nağıl 

 Onun sinesinde qar altındadır. 

 Neçe oxunmamıĢ bayatı, ağı 

 Donub sinesinde qar altındadır..” 

      (Ġ.B., s.69)  

diyerek, onunla birlikte nice efsane, nağıl, ağı ve bayatinin da 

yok olduğunu belirtmekte ve bu halk servetinin zamanında der-

lenemeyiĢine teessüf etmektedir. 
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2. Çocukluğu, İlk ve Orta Öğrenimi: 

Memmed, 1940 yılında henüz yedi yaĢındayken ġahbuz ilçe-

sinin Nurs köy mektebine kaydolmuĢtur. YaĢıtlarından bir yıl 

önce okula baĢlayan Memmed o günleri Ģöyle anlatmaktadır: 

“Mekteb yaşından bir il tez mektebe gétmişem. Menim ya-

şıdlarımın uşaq taléyinden müharibe qasırğası kéçib. Müharibe-

nin başlanğıcını yuxu kimi, son illerini ise yaxşı xatırlayıram. 

Aclıq, qıtlıq, gözyaşı, hesret, qezeb, nifret şahidi olmuşuq. Sévim-

li müellimlerimizi ağlaya-ağlaya cebheye yola salmışıq. Be‟zen 

yuxarı sinif şagirdleri [öğrencileri] “müellim” olub, be‟zen bir 

qocaman kimya müellimi “Men Lomonosovam” déye-déye ekser 

fenlerin yükünü boynuna götürüb. O zaman béle idi: Eli çelik 

tutabilen, rencberlik éden kotançı [pulluk kullanan, çiftçi], suçu 

derz [biçilmiş, istif edilmiş tahıl bağı] bağlayan; qadınlar oraq, 

bél, külüng götüren idi. 8–10 yaşlı uşaqlar daha uşaq déyil, kişi 

idiler. Çobanlıq, naxırçılıq [inek çobanlığı], daşıqçılıq [işçilik 

hamallık], macqallıq [koyun çobanlığı], hodaxlıq [sığır çobanı, 

daha çok çocuk yaşta olan sığırtmaçlar için kullanılır] v.s. vezi-

feleri bir qayda olaraq “uşaq-kişilere” tapşırırdılar [bırakılırdı]. 

Ancaq insan qelbi yéne öz “köhne” ahengi ile döyünürdü. Güneş 

seher doğur, axşam batırdı, ulduzlar géceler görünürdü.” (Yu-

sifli, 1994: 17) 

Memmed‟in ilk mektep yılları II. Dünya Harbi‟nin cereyan 

ettiği yıllarda geçmiĢtir. Küçük Memmed savaĢın dehĢetini bütün 

yönleriyle yaĢamıĢ, küçük kalbindeki savaĢa dair izler sonraki 

yıllarda yazacağı Ģiir ve poemlerine aksedecekti. 

SavaĢ, küçük Memmed‟in iyi bir eğitim almasını da engel-

lemiĢtir. Bir yandan okula giden Memmed, bir yandan da savaĢa 

giden büyüklerinin yerini doldurmak üzere, diğer çocuklarla 
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beraber “çobanlık, su taşıyıcılığı ve hamallık” gibi iĢleri yapı-

yordu.  

Memmed çok sakin, kavgayı sevmeyen, kendi içine kapanık 

bir çocuktu. Hiç ağlamazdı. Problemlerini kendisi halletmeye 

çalıĢır, kimseden yardım beklemezdi. Okumaya karĢı aĢırı bir 

merakı vardı. Çobanlık yaptığı zamanlarda bile koltuğunun altına 

birkaç kitap alır, onları okumaya çalıĢırdı. Memmed Araz‟ın 

çocukluğuyla ilgili olarak, büyük abisi Ġbrahim‟in kızı Rahile 

Ēlçin, büyükannesi ve halalarından duyduklarını Ģöyle nakleder: 

 “Memmed balaca vaxtlarında da héç vaxt ağlamazdı, en acı 

ağrıları kişi kimi çekerdi. Héç kimden héç ne teleb étmezdi, ders-

lerini de ne vaxt oxuyardı bilmirdik. Bir onu bilirdik ki, qoyun-

quzu dalınca gédende de qoltuğu kitabla dolu olardı. Son tikesini 

béle hamı ile bölerdi, amma héç kimden héç ne ummazdı. Ēle 

qeribe xasiyyetleri var idi ki, Zöhre nenemiz hemişe déyerdi ki, 

balamdan ne ise çıxacaq, yéke adam olacaq balam, vallah.”
11

  

SavaĢın sona ermesiyle beraber okul hayatında yeni bir sayfa 

açılır. SavaĢ sırasında Memmed‟in okul arkadaĢlarının çoğu 

okulu bırakıp bir meslek sahibi olmuĢlardı. Bu sebeple öğrencisi 

azalan Nurs köyünün orta mektebi kapanır. Küçük Memmed, 

komĢu köyün -KendĢahbuz- orta mektebine kaydolur. 9 ve 10. 

sınıfları burada okur.  

Memmed Araz köylerindeki orta mektebin kapanması ve 

ġahbuz‟daki orta mektebe kaydolmasını Ģöyle anlatır:  

“Doqquz mayın qelebe tentenesinden sonra bütün böyük 

dünyalarla beraber bizim balaca mekteb dünyamız da öz evvelki 

 
11

 Ġ. Hebibbeyli, (1993): Millilik ve Beşerilik, Azerbaycan Dövlet NeĢriyyatı, 

Bakû: s.52 
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qayğılarına qayıtmağa başladı; me‟lum oldu ki, muharibe ille-

rinde mektebden çoxlu uşaq yayınıb [ayrılmış, bir başka şeye 

yönelmiş]. Bunların heresi bir işde “ixtisaslaşıb” – ekinçi, biçin-

çi olub. Sen déme, bizim sinifden derse müntezem davamiyyeti 

olan üç uşaq varmış. Bizim kend mektebi orta mektebini berpa 

édebilmediyin-den [eski haline getirmediğinden, yeniden oluştu-

ramadığından], qonşu kende -Kendşahbuz‟a (rayon merkezine 

Çayşahbuz déyirdiler) oxumağa gétdim. 9-10. sinifleri orada 

oxudum.” (Yusifli, 1994:18-29) 

SavaĢ, küçük Memmed‟in çocukluğunu yaĢamasına da izin 

vermemiĢtir. Zaman zaman çocukluk romantizmini özlediğini 

söyleyen Araz, doyasıya bir çocukluk yaĢayamamıĢtır:  

 “Uşaqlıq illerini faizsiz [tümünü, eksiksiz] xatırlayıram. 

“Xatırlayıram” sözü bir qeder yérinde déyil. Men o illerin her 

anını, her deqiqesini tezeden yaşayıram. Yéddi–sekkiz yaşların-

dan beri bütün aydınlığı ile yadımda [hatırımda] qalıb. Men onu 

ağıllı uşaq adlandırardım. Ekine, biçine géden, dehre [ucu eğik 

ağaç budama aleti] saplayan, çeper [çit, siperlik] çeken, derz 

bağlayan uşaqlıq. Bu yaşda adamın üreyi köksüne sığmır. Düşü-

nürsen ki, artıq men bir işin qulpundan yapışa bilirem. İnsanın 

aldığı sade biliyin [bilgi, malûmatın] yarıdan çoxu uşaqlıq illeri-

nin payına düşür. Bir çoxları üçün uşaqlıq solmayan renglere, 

qoxuya, göy üzünün temizliyine, yazağı yağışların [yağmur] 

yuyub [yıkayıp] parıldatdığı yarpaqların söze gelmeyen işığına, 

axşam qeribliyine, tebietin seslerine çévrilir. Menim usaqlıq 

illerim ise, bu cur romantikadan daha çox herekete ve feallığa 

söykenib [dayanmakta, yaslanmaktadır]. Ēle yuxarıda saydıqla-
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rımı yığıb-yığışdırmaq da hereket ve feallıqla bağlıdır.”
12

  

3. Gençlik Yılları ve Üniversite Tahsili: 

ġahbuz Orta Mektebi‟nin dokuzuncu sınıfında okurken ilk 

Ģiirini yazan Memmed, 1949 yılında buradaki tahsilini tamamlar. 

1950 yılında henüz 17 yaĢında toy bir delikanlı iken Bakû‟ya 

gelen Memmed, V. Ġ. Lenin adına Azerbaycan Pedagoji Ġnsti-

tut‟unun Coğrafya Fakültesi‟ne kaydolur. Ancak kısa bir süre 

sonra Ģair olamayacağı endiĢesiyle piĢman olur. Hatta bir ara 

belgelerini oradan alıp Edebiyat Fakültesi‟ne gitmeyi düĢünür. 

Sonra Edebiyat Fakültesi‟nde okumadan da Ģair olunabileceğini 

anlayarak vazgeçer. Araz, Coğrafya Fakültesi‟ne kaydolduktan 

sonra duyduğu bu piĢmanlığı Ģöyle anlatmaktadır:  

“Bir de ayıldım ki, “büyük qebahet” élemişem: Özümü öz 

elimle edebiyyatdan mehrum étmişem. Ēle birinci ilden kurs 

[sınıf] yoldaşlarım [arkadaşlarım] bildiler ki, menim meqsedim 

edebiyyat fakültesine girib şair olmaq imiş.” (Yusifli, 1994:19 ) 

ġairin bu küskünlüğü bir dönem boyunca sürer. Hocalarını 

sevmesi, arkadaĢlarına ve yeni çevresine alıĢmasıyla beraber, 

edebiyat fakültesi de aklından çıkar:  

“Yarım il, démek olar, derslere éle béle, küskün-bedbin 

gétdim. Meqsedim gelen ilden “isté‟dadım dalınca” gétmek – 

edebiyyat fakültesine daxil olmaq idi. Héç xeberim olmadan 

coğrafya fennini, onu tedris éden müellimler (M.İbrahim İbra-

himbeyli, Memmed Zülfüqarov, Memmed Axundov, Osman Os-

manov ve başqaları), telebe yoldaşlarım doğmalaşdı.” 

(Araz,1983: 9) 

 
12

 Vaqif, Behmenli, (1993): “Qelem Menim Söz QardaĢım”, Sovét Kendi, Nu: 

120 (6154), Bakû: s.4 
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Edebiyat Fakültesi‟ne gitmekten vazgeçmesinin önemli bir 

sebebi daha vardır. Bu da üniversitede faaliyet gösteren “Edebi-

yat Derneği” dir. Bu derneğin faaliyetlerine katılmak suretiyle 

Edebiyat Fakültesi‟ne gitmeden de Ģair olunabileceğini anlayan 

Araz, çok mutlu olmuĢtur:  

“Daha “isté‟dad dalınca” gétmeden danışmadım. Bunun di-

ger bir mühim sebebi de oldu. Xeber tutdum ki, institutda edebiy-

yat derneyi fealiyyet gösterir. Derneyin rehberi de İsmayıl Şıxlı 

adlı bir cavan [genç] yazıçıdır”. Onu mene nişan vérdiler...” 

(Araz,1983: 9) 

Memmed Araz, üniversitenin bir edebiyat derneği olduğunu 

duyar duymaz derslerden sonra bu derneğe gitmeğe baĢlar. Der-

neğin baĢkanı -o günlerde henüz yeni tanınmaya baĢlayan- Ġsma-

yıl ġıxlı
13

 ile tanıĢtıktan sonra eski piĢmanlığından hiçbir eser 

kalmaz. ġıxlı, onun bu derneğe kaydolmasında yardımcı olur. 

Artık Memmed Araz‟ın bütün hayalleri gerçekleĢmeye baĢlamıĢ-

tır. ġair, hayatında bir dönüm noktası olan bu günü Ģöyle anlat-

maktadır: 

“Bir gün gireve [fırsat] tapıb [bulup], ona yanaşdım. Qéyri-

edebiyyatçıların derneye qebul olunması şertlerini soruşdum. 

“Şerti yaxşı yazıdır,- dédi – Şairsen ya nasir? Şé‟r yazıram, 

dédim. Şé‟rin fakültesi yoxdur. Gelen hefteden buyur gel...” (Yu-

sifli, 1994:19) 

 
13

 Ġ. ġıxlı (1919-1995): Azerbaycan nasır ve edebiyatĢunaslarındandır. 1919 

yılın-da Qazax‟ın ġıxlı köyünde dünyaya gelen ġıxlı, Gazax Pedagoji Mekte-

bini, ardından APĠ‟nin Dil ve Edebiyat Fakültesi‟ni bitirir. II. Dünya Harbi‟ne 

katılır. SavaĢtan sonra A.P.Ġ.‟nin Filoloji Fakültesi‟nde asistanlığa baĢlar. 

ÇeĢitli gazete ve dergilerde redaktörlük yapar. Azerbaycan Yazıcılar Birliği 

üyesidir. “Deli Kür” romanıyla tanınır. 
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Bu olaydan sonra Memmed Araz‟ın hayatında “sanat” adlı 

yeni bir sayfa açılmıĢtır. Çok geçmeden dernekte Serdar 

Esed‟le
14

 tanıĢır. Bu tanıĢma sonradan büyük bir dostluğa döne-

cektir.  

Burada ilk yazdığı Ģiirini “Gencler Günü Bayramı”nda okur. 

Herkes tarafından çok beğenilir. Yanın İşıqlarım adlı bu Ģiir, 

İnqılab ve Medeniyyet dergisinde neĢredilir (Mayıs, 1952). 

Böylece, üstadların ve kendisinden yaĢlı diğer kalem dostla-

rının da yardımlarıyla sanatın ince, zarif ve dikenli yollarında ilk 

adımlarını atar.  

Memmed Araz 1954 yılında Azerbaycan Pedagoji Ġnsti-

tut‟undan mezun olur. Mezuniyet gecesinde, bu gece için özel 

olarak yazdığı Ayrılıq Ģiiri davetliler arasında büyük bir ilgi 

uyandırır.  

Bu arada Marife Haciyéva‟nın belirttiğine göre, Memmed 

Araz Azerbaycan Dövlet Üniversiteti Jurnalistika [ iletiĢim, gaze-

tecilik] Fakültesi‟ne de iki yıl devam etmiĢtir.
15

 

 

4. Çalışma Hayatı ve Edebî Faaliyeti 

Memmed Araz fakülteyi bitirdikten sonra Bakû‟dan ayrıla-

 
14

 S. Esed (1929-1975): ÇağdaĢ Azerbaycan Ģairlerindendir. 1929 yılında 

Cebrayıl ilçesinin Sultanlı köyünde doğdu. Ġlk tahsilini köyünde aldıktan 

sonra, Ağdam Müellimler Ġnstitutu‟nun Dil ve Edebiyat Fakültesi‟ne kaydolur 

(1950). Buradan APĠ‟nin Dil ve Edebiyat Fakültesi‟ne geçer. Azerbaycan 

dergisi, Edebiyat ve Ġncesenet, Azerbaycan Gençleri gibi gazetelerde Ģiirleri 

yayımlanır. 1957 yılında Yazıçılar Birliği üyeliğine seçilir. Gençlik Ġlleri, Seni 

Axtarıram, Cerrah Üreyi, Gözel, Yer Ulduzu, Ġller Ayrısı gibi eserleri vardır. 

1975 yılında Bakû‟da vefat etmiĢtir. 
15

 M. Hacıyéva, (1994): XX. Asır Azerbaycan Edebiyatı Tarihi, 19 Mayıs 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayımları, Nu:78, Samsun: s.208 
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rak köyüne döner. ġahbuz ilçe merkezinde iki yıl öğretmenlik 

yapar (1955-56). Köy hayatından ve doğanın güzelliklerinden 

çizgiler taĢıyan Bulaq Başında, O Baxışlar, Keklik, Qonşu Gelini 

gibi Ģiirlerini yazar. Ayrıca S. Vurgun‟a hasrettiği Ģiirlerini de 

burada kaleme alır.  

Memmed Araz 1957 yılında Bakû‟ya döner. Bundan sonra 

Araz‟ın talihi ebedî olarak Bakû‟ya bağlanır. Yine aynı yıl 

“Azerbaycan Nazirler Sovéti” yanındaki “Baş Metbuat İdare-

si”nde müvekkil [yetkili/sorumlu danıĢman] vazifesine tayin 

olunur. Bu arada yakın aile iliĢkileri olduğu bilinen, dönemin 

tanınmıĢ yazarlarından Eli Veliyév‟in
16

 gayretleri ile edebî mu-

hitlerde tanınmaya ve Üç Oğul Anası adlı poemasını tamamla-

dıktan sonra da edebiyat çevrelerinde tartıĢılmaya baĢlar. Aynı 

yıl, “Azerbaycan Yazıçılar Birliyi”nin üyeliğine kabul edilir.  

Memmed Araz, 8 Kasım 1958‟de, aslen Gubalı olan edebiyat 

öğretmeni Gülhanım Feteliqızı Melikmemmedova ile hayatını 

birleĢtirir.  

Bu evliliğinden Ġrade (1959) ve ġelale (1961) adlarında iki 

kızı dünyaya gelir. Kızlarını talihinin kendisine en güzel hediyesi 

olarak gören Ģair, ne var ki, erkek evlat hasretini ömrü boyunca 

unutamamıĢtır. Aldada Bilmirem Özümü Herden adlı Ģiirinde bu 

durumdan bahseder. 

 “(...) 

 
16

 Eli Veliyév (1901-1983): Azerbaycan‟ın ünlü nasirlerindendir. Daha çok hikâ-

yeleriyle tanınmıĢtır. 1901 yılında Zengezur‟un Ağdi köyünde dünyaya gel-

miĢtir. Yazıcılar Birliği üyesi olan Veliyev, yıllarca çeĢitli gazetelerde çalıĢ-

mıĢtır. 50‟ye yakın eseri vardır. Eserlerinin birçoğu odüllendirilmiĢtir. 1974 

yılında “Halk Yazıcısı” fahrı unvanına layık görülmüĢtür. 1983 yılında 

Bakû‟da vefat etmiĢtir.  
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 Üzüme deymeyir ana nefesi, 

 Ne berk yuxudayam, ne berk yuxuda... 

 Qızlarım taleyin ulduz töhfesi, 

 Oğul da göreydim gerek yuxuda.” 

     (A.K., s.52) 

ġair iki çocuğunun annesini son derece büyük bir aĢkla sev-

miĢtir. Haqqın Vardı, Haqqın Yox adlı Ģiirinde “Sél boğan dere-

leri bir merd qadınla kéçdin” diyerek Gülhanım‟dan son derece 

mert bir kadın olarak bahsetmektedir.  

Gülhanım, Memmed Araz‟ın parkinson hastalığına yakalan-

masından sonra eĢinin kolu kanadı olmuĢtur. 

1959 yılında Sévgi Neğmesi adlı ilk Ģiir kitabı basılan Mem-

med Araz, aynı yıl Moskova‟daki “SSCB Yazıçılar İttifaqı” 

nezdindeki “Âli Edebiyyat Kursu”na dahil olmuĢtur.
17

 Memmed 

Araz‟ın Moskova‟daki edebiyat kursuna gitmesi basında Ģöyle 

yer almıĢtır: 

 “ M. İbrahim dünya medeniyyetinin béşiyi Moskva‟da Qorki 

Adına Edebiyyat İnstitutu‟nun nezdindeki iki illik yazıçılar kur-

sunda tehsil almaqdadır. Qoy onun bir şair kimi kamala yétme-

sinde bu iki il hélledici ve ezemetli bir addım olsun. Qoy, o ne-

heng [büyük, kocaman] kommunizm binasının mé‟marı olan 

sade emek adamlarımıza layıq teze şér mirvarileri [incileri] 

yaratsın!”
18

 

Araz, 1961 yılında Moskova‟daki “Edebiyat Kursu”nu ta-

mamlayarak Bakû‟ya döner, “Maarif Neşriyyatı”nda redaktör 

 
17

 Hebibbeyli, (1994: 10) 
18

 Xelil, Rıza, (1959): “Alovlı Me‟nalı ġé‟rler”, Azerbaycan Gencleri, Nu:149 

(6179), Bakû: s.4 
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vazifesine tayin edilir. 1963 yılına kadar bu görevini sürdürür.
19

 

Aynı yıl Üç Oğul Anası adlı Ģiir kitabı Azerbaycan UĢaqgenc-

neĢriyatı tarafından yayımlanır.  

Mart 1962 yılında Men de İnsan Oldum adlı poemini tamam-

lar. Bu poem Azerbaycan‟ın ünlü Ģairi M. E. Sabir‟e hasredilmiĢ-

tir.  

1963 yılında matbuatdaki yeni görevi olan “Azerbaycan 

Dövlet Neşriyyatı”nın “Bediî Edebiyyat Redaksiyası Müdürlü-

yü”ne atanır. Yine aynı yıl Men Seni Taparam adlı Ģiirler kitabı, 

bir yıl sonra da Araz Axır adlı poemler kitabı yayımlanır (1964).  

Memmed Araz bu yıllarda Rus, Gürcü, Ermeni gibi eski 

SSCB içinde yaĢayan milletlerin dillerinden tercümeler yapmaya 

baĢlar. Ġlk olarak Sérgéy Mixalkov‟dan yaptığı tercümeleri Foma 

adıyla okuyucularına ulaĢtırır. Bunu, 1982‟de N. Nékrasov‟dan 

tercüme ettiği Rus Qadınları, 1974‟te K. Ağacanyan‟ın Narahat 

Ürek (Gençlik NeĢriyyatı) ve 1975 yılında Mixail Svétlas‟dan 

yaptığı Şé‟rler (Azerbaycan Dövlet NeĢriyyatı) adlı çevirileri 

izler. 1988 yılında muhtelif halkların edebiyatlarından yaptığı 

çevirilerin yer aldığı Ocaq Başında adlı kitabı yayımlanır.  

ġair, 1965 yılında Gürcistan‟ın Gagra Ģehrindeki “Yaradıcı-

lıq Ēvi”ne
20

 istirahate gider ve burada Aldım Mektubunu adlı 

meĢhur Ģiirini yazar. Ocak 1968‟de de Kırım‟ın Yalta Ģehrindeki 

Yaradıcılıq Ēvi‟nde bulunur. Oxu Tatar Qızı, Ötür Meni, Azeri 

 
19

 T. Ehmedov, (1995: Azerbaycan Sovét Yazıçıları (Ansiklopedik Mé‟lumat Kita-

bı), Öner Neşriyyatı, Bakû: s.289 
20

 SSCB döneminde ülkenin çeĢitli bölgelerinde “Yaradıcılık Evleri” adı altında 

sanatkârların dinlenmeleri ve yaratıcılık faaliyetlerini devam ettirmeleri için 

kurulmuĢ sosyal tesisler vardı. Ġsteyen sanatkârlar buralardan faydalanabil-

mekte idiler. 
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Qızı gibi Ģiirlerini de burada yazmıĢtır.  

Aynı yıl Kelbecer‟in “İstisu Yaylaqları”nda
21

 bir süre istira-

hate çekilir. ġairin, üzerinde çok konuĢulan Daş Qartal, Dağ 

Çiçeyi, İstisu Lövhelerı adlı Ģiirleri burada kaleme alınmıĢtır. 

ġair son olarak 1981 ağustosunda Pitsunda Ģehrindeki “Ya-

radıcılıq Ēvi”nde dinlenmeye çekilir, burada, Ģair Musa 

Yaqub‟a
22

 cevaben Göyerdi adlı Ģiirini yazar.  

1966‟da Anamdan Yadigâr Neğmeler ve Poyu Araks (Mosk-

va) kitapları yayınlanır. 

Memmed Araz 1967 yılında Ulduz dergisinın mesul kâtipli-

ğine getirilir. Bu görevde iken Ömür Kervanı adlı eseri neĢredilir 

(1967). Ardından da İllerden Biri kitabı okuyucularına ulaĢtırılır 

(1969). 

1970 yılında Edebiyyat ve İncesenet gazetesinin baĢ redaktör 

muavinliğine tayin edilir. Memmed Araz 1972‟de bu görevinden 

uzaklaĢtırılana kadar, inatla gazetelerin edebî keyfiyyeti uğrunda 

mücadele vermiĢtir. Bu arada Azerbaycan devlet heyeti ile birlik-

te Fransa‟ya gitmiĢtir. Fransa, Üçüncü Fransa, Paris Defteri gibi 

seyahat yazıları ve Ģiirlerini burada kaleme almıĢtır. Ayrıca Pro-

 
21

 Burası Azerbaycan‟ın kaplıcaları ile ünlü bir bölgesidir. Bu kaplıcaların birçok 

hastalığa Ģifa olduğu söylenmektedir. ġu anda Ermeni iĢgali altındadır. 
22

 Musa Yaqub (1937-    ): “Bu Dünyanın Qara DaĢı Göyermez” adlı meĢhur 

Ģiirin yazarıdır. 1957 yılında yayımladığı “Ġki Qelb, Ġki Dünya” adlı poemle-

riyle edebiyat dünyasında tanınmaya baĢlar. 1937 yılında Ġsmayıllı ilçesinin 

Buynuz köyünde doğan Yakub, Göyçay Öğretmen Okulu‟nu (1957) ve ADÜ 

Filoloji Fakültesi‟ni bitirir (1973).  Azerbaycan Dergisi ile ZehmetkéĢ ve 

Azerbaycan gazetelerinde redaktör ve redaktör muavınliği gibi görevlerde 

bulunur. 1973 yılında Azerbaycan Yazıçılar Birliyi üyeliğine seçilir.  “Bu 

Mehebbet YaĢadır Meni” (1966), “Menim Kâinatım” (1973), “Ġki Qelbin 

ĠĢığı” (1985), “Menim Sévgi Taleyim” (1988) vs. eserleri vardır. 
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fosör Abbas Zamanov‟un yardımlarıyla Fransa‟da yaĢayan Azer-

baycan‟ın meĢhur düĢünürlerinden Hüseyinzâde Ali [Turan] 

Bey‟in oğlu Selim Turan Hüseyinzâde ile görüĢmüĢtür.  

1971 yılında Azerbaycan Yazıçılar Birliyi‟nin Poéziya Bö-

lümü‟nün baĢına getirilir. 1981 yılına kadar bu vazifede kalır. Bu 

süre içinde Azerbaycan millî Ģiirinin inkiĢafı ve yeni edebî genç-

liğin yetiĢmesinde önemli bir rol oynar.  

1972 yılında Edebiyyat ve İncesenet gazetesinde, Neriman 

Nerimanov‟un doğumunun 100. yılı münasebetiyle “Neriman 

Nerimanov” özel sayısı hazırlanmıĢtı. Nerimanov, 1870-1925 

yıllarında yaĢamıĢ Azerbaycan‟ın ünlü yazarı ve devlet adamı-

dır.
23

 1920‟deki Azerbaycan‟ın iĢgali sırasında Azerbaycan 

İnqılâb Komitesi‟nde görev almıĢ ve Azerbaycan Kommünist 

Partisi‟nin ilk sekreterliğini yapmıĢtır. Bu görevleri sırasında 

Sovyet ideallerini benimsemesine rağmen Moskova‟nın bazı 

isteklerine karĢı çıkmıĢ ve bu nedenle milliyetçilikle suçlanmıĢtı. 

Gazetenin böyle bir kiĢi için özel sayı hazırlaması ve ilk sayfa-

 
23

 N. Nerimanov (1870–1925): Azerbaycan‟ın ünlü yazar ve devlet adamların-

dandır. 1870‟de Tiflis‟te dünyaya gelen Nerimanov, ilk tahsilini Tiflis Ruhani 

Mektebi‟nde alır. Daha sonra Zaqafqazya (Qori) Müellimler Semineryası‟na 

devam eder. 1902–1908 yıllarında Odéssa Üniversitesi‟nde tıp tahsili alır. 

1905 ınkılabından sonra Bakû‟daki “Hümmet” teĢkilatına girer. Burada çeĢitli 

edebî dernekler kurarak tiyatro ile meĢgul olur. Ġran ınkılabına katıldığı gerek-

çesi ile Tiflis‟te tutuklanarak hapsedilir. Buradan Astrahan‟a sürgün edilir. 

1913‟te Bakû‟ya döner. 1915‟de Moskova‟ya çağrılır. RSFSR “Xalq Xarici 

İşler Komisarlığı Yakın Şerq Şöbesi”ne müdür tayin edilir. Ardından Za-

kafkazya Müslümanlarından sorumlu müdür muavinliğine getirilir. 1920 

ınkılabında, Azerbaycan Ġnkılâp Komitesi üyeliği ve daha sonra Azerbaycan 

SSR XKS‟nin baĢkanlığı görevlerinde bulunur. 1925 yılında Moskova‟da 

vefat eder. Zamanın iktidarı tarafından zehirlenerek öldürüldüğü söylenmekte-

dir. ÇeĢitli dallarda 40‟ın üzerinde eseri bulunmaktadır. 
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sında Nerimanov‟un heykelinin resminin verilmesi idarecileri 

büsbütün rahatsız etmiĢti. Gazetede yer alan yazıların “milliyetçi-

lik idealleri” taĢıdığı gerekçesiyle redaktor muavini Memmed 

Araz sorumlu tutulmuĢ ve görevinden uzaklaĢtırılmıĢtır. 

Vagif Yusifli, Memmed Araz Dünyası adlı eserinde bu olayı 

Ģöyle anlatmaktadır: 

 “Qezétin nömrelerinden birinde N. Nerimanov‟un héykeli-

nin şekli [resmi] birinci sehifede vérilmişdi. Memmed Araz‟ın 

bundan xeberi yox idi, çünki me‟zuniyyetdeydi [dinlenmede idi]. 

Nerimanov‟un béle bir şeklinin iri panoramda [büyük resimde] 

birinci sehifede vérilmesi MK‟nın müvafiq orqanlarını berk [şid-

detli] teşvişe [telaşa] salmışdı. Tebii ki, bunu milletçilik tezahürü 

kimi qiymetlendirdiler. Yazıçılar İttifaqı‟nda derhal iclas [top-

lantı] çağrıldı. Qézetin o zamanki baş rédaktoru Yusif Ezimzade 

günahı boynundan atdı. Bes kimdir günahkar? Tez de axtarıb 

tapdılar [arayıp buldular]: Memmed Araz. Onu milletçi kimi 

günahlan-dırmağa ne vardı ki? Şé‟rlerindeki milli notlar, Neri-

manovçuluq... hemin iclasda en çox canfeşanlıq [çaba gösteren] 

éden medeniyyet nazirinin bir müaviniydi ve onun çıxışından 

[konuşmasından] béle çıxırdı ki, Memmed Araz çoxdan tutulma-

lıymış. İclasın “hökmü” qerar hissesi oxunmalıydı. İttifaqın kati-

bi İmran Qasımov éyneyini [gözlüyünüi behane getirdi, daha bir 

adam başqa behane getirdi. Amma bir nefer uzun iller Memmed 

Araz‟la bir rédaksiyada işlemiş şair “dostu” hemin “hökmü” 

ucadan, belağetli sesiyle oxumağa başladı. Hemin iclasla héç bir 

günahı olmayan Memmed Araz işden çıxarıldı, töhmet [azar, 

ihtar] aldı, çoxu da bunu biganelikle qarşıladı, birce Tofiq Bay-

ramdan başqa, o, Memmed Arazı müdafie étdi.” (Yusifli, 1994: 

21) 
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Memmed Araz, Edebiyyat ve İncesenet gazetesindeki göre-

vinden uzaklaĢtırıldıktan sonra daha önce çalıĢtığı Azerbaycan 

Dövlet NeĢriyyatı‟nda baĢ redaktör muavinliği vazifesine devam 

eder. Bu vazifeye baĢladıktan kısa bir süre sonra Qanadlı Qaya-

lar adlı Ģiir kitabını yayımlar (1973). 

Memmed Araz, 1973‟ün sonlarında “parkinson” hastalığına 

yakalanır. Araz‟ın yukarıda bahsettiğimiz olayın hemen ardından 

bu hastalığa yakalanması, bu olayın Memmed Araz‟ın üzerinde 

çok derin bir etki bıraktığı yorumlarına sebep olur. Araz çeĢitli 

tedavilerle 1980‟lerin sonuna kadar günlük faaliyetlerini normal 

bir Ģekilde sürdürebilmiĢtir. Ancak 1980‟lerin sonundan itibaren 

hastalığı gittikçe artmaya baĢlamıĢ ve 1990‟ların baĢında da 

vücudunu tamamen sarmıĢtır. Bu tarihten sonra yemek, içmek, 

gezmek gibi günlük ihtiyaçlarını büyük ölçüde eĢinin yardımla-

rıyla karĢılayan Araz, evde kapalı kalmaktan son derece büyük 

bir üzüntü duyar. Ancak bu hastalık onu yıldıramaz, evde bile 

olsa edebî çalıĢmalarına devam etmekten geri kalmaz. Bir yan-

dan Azerbaycan Tebieti dergisindeki görevini sürdürmeye çalı-

Ģırken, bir yandan da Ģiir ve yazılarına devam eder. Fakat M. 

Araz yakalandığı bu hastalıkla ömrünün sonuna kadar mücadele 

eder ve 04 Aralık 2004‟te bu hastalığa yenik düĢer. 

1974 yılında yayın hayatına yeni baĢlayan Azerbaycan Te-

bieti dergisinin baĢ redaktörlüğüne getirilen Araz, aynı yıl Nah-

çıvan‟a giderek bazı incelemelerde bulunur. Naxçıvan Albomu, 

Arpa-çayın Aşıb-Daşan Neğmesi adlı publisist makalelerini 

Naxçı-van‟dan döndükten sonra kaleme alır. Ayrıca, “Genclik 

Neşriy-yatı” tarafından Atamın Kitabı adlı poemi yayımlanır 

(1974). 

1975 yılında, o tarihe kadar yazdığı publisist makalelerini 
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içeren Heyatın ve Sözün Rengleri adlı eseri neĢrolunur, aynı yıl 

“SSCB Âli Sovéti Reyaset Héy‟eti” tarafından edebiyat sahasın-

daki baĢarılı faaliyetleri nedeniyle “fahri ferman”
24

 ile taltif 

olunur.  

1976 yılında Daş Qartal adlı Ģiir kitabı Moskova‟da Rusça 

olarak yayımlanır. 1978‟de de Oxucuya Mektub adlı eseri neĢre-

dilir. Eserde yer alan Yéni Yolların Keşfi - Yéni Axtarışların Baş-

lanğıcıdır adlı önsözde Ģair ilk defa kendi Ģiir anlayıĢı ile ilgili 

toplu ve geniĢ bir değerlendirme sunar. Bu yılın sonunda “Fexri 

Emekdar Medeniyyet İşçisi” unvanına layık görülür.  

1979 yılında Aylarım, İllerim, 1981 yılında Krılatie Skalı
25

 

eserleri yayımlanır. 1982 yılında Dünya Senin, Dünya Menim 

adlı Ģiir kitabı yayımlanır ve aynı yıl Ģair bu kitapla “Azerbaycan 

SSR Âli Sovéti Reyaset Héy‟eti” tarafından fahrî ferman ile onur-

landırılır. 1984 yılında da Azerbaycan Cumhuriyeti‟nın “Emek-

dar İncesenet Xadimi” fahrî adına layık görülür. 

1984 yılında Dünya Senin, Dünya Menim adlı Ģiir kitabı 

Azerbaycan SSR Dövlet Mükâfatına aday gösterilmiĢ, Ġ. Hebib-

beyli‟nin belirttiğine göre adaylığı kabul edilmemiĢtir.
26

 Vagif 

Yusifli‟ye göre de adaylığı kabul edilmiĢ ancak dereceye gire-

memiĢtir. Oysa genel kanaat mükâfatın Araz‟a verilmesi yönün-

de idi. Yusifli bu durumu Ģöyle anlatmaktadır: 

 
24

 Sovyetler döneminde resmi mercilerden veya makamlardan herhangi bir niĢan 

almak, mükâfata layık görülmek sanatkâra önemli maddî ve manevî menfaat-

ler sağlardı. 
25

 Kitap Rusça olarak yayımlanmıĢtır. Kitapta yer alan Ģiirler SeyavuĢ Memmed-

zade tarafından Rusçaya çevrilmiĢtir. Eserde S. Memmedzade‟nin bir de 

mukaddimesi bulunmaktadır.  
26

 Hebibbeyli, (1993: 15) 
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 “...1984-cü ilde şairin “Dünya Senin, Dünya Menim” adlı 

şé‟rler kitabı Azerbaycan SSR Dövlet Mükâfatı almaq üçün 

teqdim olunmuşdu. Hamı – bütün oxucular ve edebi ictimaiyyet 

béle güman [ümit, arzu] édirdi ki, mükâfat Memmed Araza véri-

lecek. Çünkü teqdim olunan eserler sırasında onun şé‟rler kitabı 

daha sanballı [layik] idi. Amma mükâfatı başqasına vérdiler.” 

(Yusifli, 1994:21) 

Ancak, mükâfat komisyonu toplumda giderek yükselen bas-

kılar nedeniyle dört yıl sonra, yapılan yanlıĢlığı düzelterek, 

Memmed Araz‟ın hakettiği mükâfatı, 1988 yılında kendisine 

verir.  

Araz‟ın Devlet Mükâfatı için adaylığının kabul edilmemesi 

ya da hakettiği halde mükâfatın kendisine verilmemesi o yıllarda 

hâlâ “şüpheli” görülmesine bağlanabilir. Araz‟ın Ģiirlerinde 

sıkça millî duygulara yer vermesi, babasının vatan haini ilân 

edilerek yıllarca sürgünde kalması partinin güvenini kazanması-

na mâni olmuĢtur. 

1986 yılında Yazıcı NeĢriyyatı, Araz‟ın kendi eliyle seçtiği 

Ģiirleri Séçilmiş Eserleri adıyla yayımlar. Eserde Sabir Rüstem-

xanlı‟nın Memmed Araz Sözünün Séhri adlı uzun bir önsözü yer 

almaktadır.  

Memmed Araz 1988 yılında Azerbaycan ve Ulduz jurnal-

larında yayımlanmıĢ Ģiirleri nedeniyle Azerbaycan Réspubli-

kası‟nın Dövlet Mükâfatı‟nı alır.  

1991 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti tarafından “Halk Şai-

ri”
27

 unvanı verilerek mükâfatların en yücesine nail olur (7 Ara-

 
27

 Bu unvan SSCB döneminde sanatkârlara verilen en büyük ünvandır. Genelde 

Komünist Partisi‟ni temsil eden sanatçılara verilmekte idi. Halkın sanatçısı 
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lık 1991). ġair bu unvanı alarak Ģüpheli durumdan kurtulmuĢtur. 

Ancak bu tarihte Sovyetler Birliği‟nin dağıldığı ve Bağımsız 

Azerbaycan Cumhuriyeti‟nin kurulduğu da gözden kaçırılmama-

lıdır. Böylece Ģair, geç de olsa gerçek değerine kavuĢmuĢtur. 

Memmed Araz, bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti‟nin ilk 

halk Ģairi unvanını alması sebebiyle basında da büyük bir yankı 

bulmuĢtur. Bu unvan;“Azerbaycan Sovét Edebiyyatının inkişa-

fında böyük xidmetlerine göre... Bu yaxınlarda réspublika 

prézidéntinin fermanı ile Memmed Araz‟a “Azerbaycan Xalq 

Şairi” fexri adı vérilmiştir.”
28

 ibareleriyle halka duyurulmuĢtur. 

Böyle bir ödül aldığını gazetecilerden öğrenen Araz, buna 

çok sevinir. A. Hesenli ile yaptığı bir röpörtajda bu konuyla ilgili 

olarak Ģunları söyler: 

 “...O heqiqetle razıyam ki, béle qardaşlıq, üzü-astarı bilin-

meyen zemanede, xalqın maddî-me‟nevî mehrumiyyetlerle çar-

pıştığı dövrde edebiyyat yada düşürse, sözün mizan - terezisini 

ortaya qoymağa vaxt tapılırsa, buna min şükür. Vallah, éle 

çıxmasın, indi özümü o yére qoymuram, bu addan-filandan ireli-

ceden héç bir xeberim olmayıb. Evvel mene qeribe te‟sir bağış-

ladı, sonra adileşdi. “Nobél Mükâfatı” adlı şé‟rim var, hemin 

nümunede mükâfat herislerine bediî sözün gücü ile cavab vérmi-

şem...”
 
Hesenli, (1991:4)  

Araz Nobél Mükafatı adlı Ģiirinde durmadan ödül, mükâfat 

ve alkıĢ isteyen sanatkârlara seslenerek, Ģöyle demektedir: 

 “Nobél mükafatı... Yazdı qezétler, 

 
anlamına da gelen bu unvan, ülkemizdeki Devlet Sanatçısı ünvanıyla aynı 

manada ele alınabilir.  
28

 Ağacefer Hesenli, (1991): “Xetainin Qılıncını Suvardım”, Odlar Yurdu, Nu:24, 

s.4 
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 Ucaldı bu adla kiminse adı. 

 Oslodan, Parisden Madride qeder, 

 Nobél Ģerefine te‟rif yazıldı. 

 

 Dayan, te‟rifini burdaca saxla! 

 Mest olma böhtanlar xülyasında sen. 

 Géri dön, tarixi bir an varaqla, 

 Gör onu heqiqet aynasında sen.”  

                                                                         [M.S.T., s.34] 

 

 “Xalq şairi çoxdur; xalqın şairi azdır” diyen Araz‟a göre, 

“halk Ģairi” olmak kolaydır ancak halkın Ģairi olmak zordur. Halk 

Ģairlerini ya öldürmüĢler, ya sürgün etmiĢler ya da hasta ederek 

yatağa bağlamıĢlardır. Bu her zaman böyle olmuĢtur.
29

 

Araz, aynı yıl Türkiye‟de Hz. Peygamberin doğumu nede-

niyle düzenlenen Ģiir müsabakasında Ya Rebbim, Bu Dünya Sen 

Quran Déyil adlı Ģiiri ile birinci olur (Temmuz 1991) ve mükâfa-

tını almak üzere Türkiye‟ye davet edilir. Bu arada bazı dostları-

nın araya girmesiyle tedavi olması için gerekli hazırlıklar yapılır-

sa da, Memmed Araz buna yanaĢmayarak geri döner. Maddî 

durumu iyi olmayan Araz‟ın baĢkalarına yük olmak istemediği 

için ülkesine döndüğü söylenmektedir.  

Memmed Araz Türkiye‟deki bu yarıĢmaya nasıl katıldığını 

Ģöyle anlatmaktadır: 

 “1991. ilin evvellerinde, ahval-ruhiyyemin bir gergin 

meqamında bu şé‟ri yazdım, özü de démek olar, bir gécede. Son-

ra bir néçe ay o şé‟re qayıtmadım, çapı ile maraqlanmadım. 

 
29

 Ē.BaxıĢ, ():“Xalqın ġairi Olmaq Çetindir”, Ses, s.4 
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Sehv étmiremse, 1991. ilin yayında Türkiye‟de Mehemmed 

Péyğem-berimizin doğum günü münasebetile bir dinî cemiyyet 

dinî mövzuda yazılmış şé‟rler müsabiqesi é‟lan étdi. Azerbay-

can‟da bu işin teşkili şair Memmed İsmayıl‟a hevale olunmuşdu. 

Allah‟ın kömekliyi ile şé‟re el gezdirib, müsabiqeye göndermek 

üçün teqdim éledim. Bir néçe Azerbaycan şairinin şé‟ri ile birlik-

de müsabiqede beyenildi ve mükâfata layiq görüldü...” 
30

 

Memmed Araz 1992 yılında “Azerbaycan Milli İstiqlal Par-

tiyası”na üye olmuĢtur. Bu yıla kadar siyasetle uzaktan bile ilgi-

lenmeyen Araz, siyasî parti üyeliğini Ģöyle açıklamaktadır:  

 “ – Milli İstiqlal Partiyasının (AMİP) proqramı ile tanış 

olandan sonra bu partiyanın teşkilat komitesine daxil oldum. 

Teşkilat komitesinde çox işgüzar [çalışkan, becerikli], bacarıqlı, 

siyasetçiler var. Helelik bu siyasî muxalifetde özümü pis hiss 

élemirem. Béle düşünürem ki, partiyada esas iştirakım yazılarım-

la olacaq. 

Muxalifet sözünün me‟nasını da, onun meqsed ve vezifelerini 

de hamımız [hepimiz] yaxşı anlayırıq. Her işe qarışmaq, deqiqe-

de bir hakimiyyet deyişmesini teleb étmek, téz-téz xalqın milli 

hissleri ile oynamaq ve sair hereketler neticede muxalifetin nüfu-

zuna menfi te‟sir édir. “Ağır otur, batman gel” xalq kelamından 

müeyyen qeder “götürmek” olar (elbette, harada ve ne qeder). 

Be‟zen éle olur ki, senin “Ağır oturub batman gelmeyini” efellik 

[beceriksizlik] kimi qebul édirler: Onda özünü müdafienin bütün 

imkân vasitelerinden, hemçinin [hem, hem de] o hücum taktika-

sından istifade étmelisen.”
31

  

 
30

 D.Eliyéva, (1993): “ġé‟r Bir Qeder Mö‟cizedir”, Sırdaş, Aprél  1993, s.7 
31

 M. Talıblı, (1993): “Torpağa BaĢ Eyen ġaha BaĢ Eymez”, Millet, Bakû: s.6 
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1992 yılında Bakû‟da “Memmed Araz Çap Şirketi” kurulur 

ve Ģairin Dünya Düzelmir adlı eseri bu Ģirket tarafından yayımla-

nır. Eserin tertibini Elirza Sayılov yapmıĢtır. Kitapta ġair Tofiq 

Bayram‟ın
32

 Bahar Kimi Teravetli adında bir önsözü bulunmak-

tadır. Aynı yılın sonlarına doğru Daş Harayı adlı Ģiir kitabı “Ya-

zıçı Neşriyyatı” tarafından yayımlanır. Eserde Ģair Memmed 

Aslan‟ın
33

 Azerbaycan Şé‟rinin Senet Bürcü adlı mükaddimesi 

bulunmaktadır. Aslan, bu yazısında Memmed Araz‟ın edebî 

Ģahsiyeti ve sanatı üzerinde durmuĢtur. 

ġair, 1993 yılının Ekim ayında doğumunun 60. yılı münase-

betiyle düzenlenen “yubiléy”
34

 için Naxçıvan‟a davet edilir ve 

buradaki etkinliklere katılır. Yubiléy‟i “Y. Memmedeliyév Adına 

Naxçıvan Dövlet Ünivérsitéti” tertib etmiĢtir. Aynı yıl, bu toplan-

tıda yapılan konuĢmalar Ġsa Hebibbeyli tarafından“Millilik ve 

Beşerilik” adıyla kitap haline getirilerek AzerneĢr tarafından 

 
32

 Tofik Bayram (1934-1991): ÇağdaĢ Azerbaycan Ģairlerindendir. 1934 yılında 

Bakû‟da dünyaya gelmiĢtir. APĠ Tarih Fakültesi‟ni bitirdikten sonra bir süre 

çeĢitli gazete ve dergilerde çalıĢır. Daha sonra Azerbaycan Radio-Televizyon 

Komitesi ile Devlet Opera ve Balet Teatrı‟nda görev alır. Yazıçı NeĢriyya-

tı‟nda baĢ redaktör muavinliği de yapan Bayram‟ın ondan fazla Ģiir kitabı ve 

Rusça‟dan yaptığı çevirileri bulunmaktadır. 
33

 M.Aslan (1939-): ÇağdaĢ Azerbaycan Ģairlerindendir. 1939 yılında Kelbe-

cer‟in Laçın köyünde dünyaya gelir. Küçük yaĢta Ģiire baĢlayan Aslan, 

APĠ‟nin Filoloji Fakültesi‟ni bitirir. Bir süre çeĢitli gazete ve dergilerde çalıĢan 

Aslan, halen Yazıçı NeĢriyyatı‟nda redaktörlük yapmaktadır. Ġlk Ģiiri 1960 

yılında “Azerbaycan Müellimi”nde yayımlanmıĢtır. Aslan‟ın; “Dağ Üreyi” 

(1969), “Sesime Ses Ver” (1978), “Ömrün Yarı YaĢında” (1986), “Saxla 

Ġzimi, Dünya” (1989) gibi tanınmıĢ eserleri vardır.   
34

 Bir hadisenin veya bir Ģahsın faaliyetlerinin görkemli bir Ģekilde kutlanması, 

yıldönümü manalarına gelmektedir. Azerbaycan‟da özellikle büyük sanatkârla-

rın ölüm-doğum yıldönümlerini veya hayatta olanların da sanatlarının belirli 

yıldönümlerini coĢkun bir Ģekilde kutlamak büyük önem taĢır. Bu durum 

Azerbaycan‟da bir gelenek haline dönüĢmüĢtür.  
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yayımlanır.  

M. Araz 04 Aralık 2004 yılında hakkın rahmetine kavuĢur. 

Ölünceye dek “Azerbaycan Tebieti” ve “Azerbaycan Yazıçılar 

Birliği”ndeki görevleri ile bazı gazete ve dergilerin “redaksiya” 

heyetlerindeki üyeliklerine devam eder. Hayatının son anına 

kadar Ģiirden el çekmez. 05 Aralık 2004 tarihinde Bakü‟da dü-

zenlenen devlet töreni ile Fahrî Hiyaban‟da defnedilmiĢtir. 

ġairin, Ġrade ve ġelale adlarında iki kızı vardır. Büyük kızı 

Ġrade‟den Tuğrul ve Tuncay adlarında iki tane de torunu olan Ģair, 

erkek evlat hasretini bunlarla giderdiğini söylemektedir. Ayrıca 

Memmed Araz iyi derecede Rusça ve Ermenice bilmektedir.  

B. MEHMED ARAZ’IN ESERLERİ 

I.Şiir Kitapları 

a) Azerbaycan Türkçesinde Yayımlanan Kitapları 

1. Sévgi Neğmesi:
35

 

Sévgi Neğmesi, Ģairin ilk Ģiir kitabıdır. Kitapta toplam 37 Ģiir 

vardır. Men Seni Axtarıram adlı Ģiirle baĢlayan eser, sevgi nağ-

meleri, hasret çeken yürek iniltileri ve klâsik Ģiirin ustalarına 

açılan yeni ve farklı pencerelerle doludur. 

M. Araz‟ın Ģiirlerinde hayatın hakikatleri ve gerçek dünya 

bulunur. Geçici hisler yerine hayatın ve zamanın zorunlu kıldığı 

büyük içtimaî fikirler, siyasî gayeler ve halkın yüreğinde yer 

etmiĢ arzulara yer verilir. Hayatın her sahası onun dikkatini çe-

ker. Gençliğin temiz muhabbeti, anaların yüreğindeki söz hazine-

 
35

 “Sévgi Neğmesi”; 1959 yılında Azerbaycan Dövlet NeĢriyyatı tarafından 

Bakû‟da neĢredilmiĢtir. Eser 68 sayfa olup, 12x18 cm ebadındadır. 3000 adet 

olarak basılan eserin fiyatı 1.20 Manattır. Beyaz karton kapaklı cildin ön 

yüzünde elle çizilmiĢ bir kadın resmi bulunmaktadır. Eser Memmed Ġbrahim 

imzasını taĢımaktadır.  
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leri, tabiatın üzerine doğan bahar nefesi, alelâde insanların eve 

ekmek getirme uğrunda sarf ettiği gayret, zahmet, emek, Azer-

baycan tabiatının rengârenk levhaları, klâsik ve çağdaĢ sanat 

adamları, Aras çayının akıĢındaki mahzunluk, Azerbaycan me-

deniyeti gibi mevzular Memmed Araz‟ın ilham kaynağıdır. 

Kitapta sevgi Ģiirleri hayli yer tutmaktadır: İz Sal, Seher-

seher, Keklik, Palıd, Sévgi Neğmesi, Şé‟re Getir gibi Ģiirlerde 

Ģair, hayata dair çok renkli detaylar yakalamıĢtır. Bu Ģiirler içti-

maî ve siyasî plânda yazılmıĢ Ģiirlere nazaran daha zariftir. 

 

2. Üç Oğul Anası:
36

 

Üç Oğul Anası, Memmed Araz‟ın ikinci kitabıdır. Eserin gi-

riĢ kısmında Memmed Araz‟ın Ģahsından ve eserin sanat değe-

rinden bahseden üç paragraflık kısa bir önsöz bulunmaktadır. 

Eserde toplam 14 Ģiir ve Üç Oğul Anası adlı bir poem yer almak-

tadır. 

Kitap genel olarak; tabiat sevgisi, vatan muhabbeti ve savaĢ 

aleyhtarlığı konularını iĢlemektedir. 

ġairin, kitaba adını veren Üç Oğul Anası adlı poemi Sovyet 

Ģiirinde savaĢ aleyhine yazılmıĢ en güzel Ģiirlerden biridir. ġair 

bu poeminde üç oğlu cepheden geri dönmeyen bir Azerbaycan 

kadınının acı talihini büyük bir sanatkârlıkla tasvir eder.  

 

 
36

 “Üç Oğul Anası”; 1961 yılında Azerbaycan UĢaq ve Gençler NeĢriyyatı 

tarafından Bakû‟da neĢredilmiĢtir. Eser  61 sayfa olup, 12x17cm ebadındadır. 

6000 adet basılan eser, 8 kapik değerindedir. Kitabın ön kapağında “Üç Oğul 

Anası” baĢlığının altında elle çizilmiĢ, üzeri yazılı, mektup kâğıtlarını andıran 

Ģekiller bulunmaktadır. Eser Memmed Ġbrahim imzasını taĢımaktadır.  
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3. Men Seni Taparam:
37

 

Men Seni Taparam, Ģairin üçüncü Ģiir kitabıdır. Kitapta top-

lam 34 Ģiir bulunmaktadır. Bu Ģiirlerde; komünizm, vatanperver-

lik konuları, savaĢın doğurduğu problemler, okuyucuya yönelik 

samimî hisler ve itiraflar yer almaktadır. 

Kitap Oyat Meni adlı Ģiirle baĢlamaktadır. M. Araz‟ın bu ki-

tabındaki yeni Ģiirler daha olgun ve samimidir. Araz‟ın sanatında 

belli bir ilerleme söz konusudur. Yine bu Ģiirlerden Araz‟ın ince-

lik ve estetiğe önem verdiği ortaya çıkmaktadır. 

Kitap baĢtan ayağa incelendiğinde Araz‟ın kendine özgü sa-

mimî ve orijinal fikirleri ve hisleri ile karĢılaĢılacaktır. 

4. Araz Axır:
38

 

Kitap, Araz Axır, Men de İnsan Oldum ve Üç Oğul Anası ad-

lı 3 poemden ibarettir. ġairin dördüncü kitabıdır. 

Araz Axır poeminde muharebenin dehĢetini yaĢamıĢ, Aras 

kıyılarından Berlin‟e kadar giden genç bir mühendisin sevgisi ve 

arzuları anlatılır. Mühendis savaĢa giderken geride bıraktığı sev-

gilisine duyduğu özleme ve gönlünde kaynayan hicran yaralarına 

vatan için göğüs gerer. ġairin kahramanı, halkı ve vatanı uğruna 

kendini ateĢe atmaktan çekinmeyen cesur, inançlı bir askerdir.  

Poemde halkın barıĢa olan sadakati, savaĢlara karĢı sonsuz 

nefreti aksettirilir. 

 
37

 “Men Seni Taparam”, Azerbaycan Dövlet NeĢriyyatı tarafından 1963 yılında 

Bakû‟da basılmıĢtır. Eser, 59 sayfa olup, 12x17 cm ebadındadır. 6000 adettir. 

Memmed Ġbrahim imzasını taĢımaktadır. 
38

 “Araz Axır”; Azerbaycan Dövlet NeĢriyyatı tarafından 1964 yılında Bakû‟da 

neĢredilmiĢtir. Toplam  75 sayfa olan eser, 12x17 cm ebadında olup, 5000 adet 

basılmıĢtır. Eser Memmed Ġbrahim imzasını taĢımaktadır. 
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Men de İnsan Oldum poemi, Azerbaycan‟ın büyük Ģairi Sa-

bir‟in hatırasına ithaf edilmiĢtir. ĠĢçi sınıfının Sovyetler Birliği 

kurulmadan önce verdiği mücadele ile komünizmin ilanından 

sonra kazandıkları yeni kimlik ve eĢitlik anlatılır. 

Üç Oğul Anası poeminde ise, üç oğlu savaĢtan dönmeyen bir 

ana canlandırılır. Bu poemada da kanlı savaĢlara karĢı nefret, 

barıĢ ve yaĢama sevinci terennüm olunur. 

Memmed Araz‟ın Ģiirlerinde vatanperverlik ve beynelmilel-

cilik motifleri oldukça güçlüdür. 

 

 

5. Anamdan Yadigâr Neğmeler:
39

 

Anamdan Yadigâr Neğmeler Ģairin beĢinci kitabıdır. Kitap üç 

bölümden oluĢmaktadır. “Şair Ömrü” adıyla baĢlayan ilk bö-

lümde 26 Ģiir yer almaktadır. “Görüşler, Vidalar” adlı ikinci 

bölümde 21 Ģiir bulunmaktadır. Kitaba adını veren “Anamdan 

Yadigâr Neğmeler” adlı üçüncü bölümde ise 11 Ģiir bulunmakta-

dır. Ayrıca kitaba Paslı Qılınc adlı bir poem de eklenmiĢtir.  

Kitapta genel olarak müellifin Ģahsî ve aile hayatından kesit-

ler sunulur. Birinci ve ikinci bölümde Ģairin Ģahsî hayatına dair 

ipuçları verilirken, üçüncü bölümde bu durum daha da geniĢleye-

rek aile hayatını da içine alır. Annesinden, babasından, bacısın-

dan, kızından ve aile dostlarından bahseder. 

Ayrıca eserde, insan sevgisinden, insana olan inanç ve sa-

 
39 “Anamdan Yadigar Neğmeler”, Azerbaycan Dövlet NeĢriyyatı tarafından 

1966 yılında, Bakû‟da neĢredilmiĢtir. Eser, 152 sayfa olup, 12x14 cm ebadın-

dadır. 10.000 adete ulaĢan eserin fiyatı 23 kapiktir. Eser, Memmed Ġbrahim 

imzasını taĢımaktadır. 
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mimiyetten bahsedilir. Tabiat, levha levha yakınlaĢtırılarak insa-

na sevdirilir. 

“Görüşler, Vidalar” baĢlığı altında toplanan Ģiirlerinin cev-

herini ve genel ruhunu sevgi ve muhebbet hisleri teĢkil eder. 

Azerbaycan Ģiirinde bu mesele insan mevzusuyla birlikte ele 

alınarak felsefî bir libasa büründürülür. Sevgi hissi, hayatı ve 

emeği bir muhabbet çemberi gibi sararak, onları, Ģiir fonunda ele 

alır. 

“Anamdan Yadigâr Neğmeler” baĢlığı altında toplanmıĢ Ģiir-

lerde okuyucunun estetik zevkine hitap eden ve onu tatmin eden 

bir keyfiyet vardır. ġair bu bölümdeki Ģiirlerde de Bacım Gülsü-

me Mektub ve Üç Oğul Anası poemindeki manevî çizgiyi devam 

ettirir. 

6. Ömür Karvanı:
40

 

Ömür Karvanı, Memmed Araz‟ın altıncı kitabıdır. Kitap 

“Poéziya-Poéziya...”, “Senin İsteyin”, “Mektublar... Düşünce-

ler” ve “Kölgeler” olmak üzere dört bölümden oluĢmuĢtur. Bi-

rinci bölümde 20, ikinci bölümde 14, üçüncü bölümde 22, dör-

düncü bölümde 11 Ģiir olmak üzere toplam 67 Ģiir bulunmakta-

dır. 

Kitapta yer alan Ģiirlerin hemen hepsinde ruh ve ideal yeni-

dir. ġair sanat âlemine yeni mevzular ve söyleyiĢler getirir. 

Kitap, Özümle Söhbet Ģiiriyle baĢlar. Araz kendi ilham peri-

sini “quşqonmaz zirvelere” sürer ve buradan kuĢbakıĢı tabiatı ve 

 
40 “Ömür Kervanı”, Azerbaycan Dövlet NeĢriyyatı tarafından, 1967 yılında 

Bakû‟da neĢredilmiĢtir. 136 sayfa olan eser, 12.5x16 cm ebadında ve 50 kapik 

değerindedir. 10000 adet basılan eser, beyaz karton kapakla kaplıdır. Üzerinde 

Memmed Araz‟ın vesikalık bir fotoğrafı bulunmaktadır. Eser Memmed Ġbra-

him imzasını taĢımaktadır.  
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insanları seyreder. O yalnızlığında kendisiyle sohbet etme imkânı 

bulur. 

Araz, kitabında klâsik ve çağdaĢ Ģairlerden bahsettiği bölüm-

lerde, Ģair vakarından söz açar ve onun mukaddesliğinden bahse-

der. ġairleri, “vetenin, yer göyün övladları” olarak adlandırır. 

M. Araz‟ın S.Vurgun‟a, E.Heminguey‟in ölümüne, E.Elek-

berov‟un hatırasına, büyük Fuzûli‟ye hasrettiği Ģiirleri önemlidir. 

Ömür Karvanı Ģairin manalı ve zengin bir ömür kitabıdır. Bu 

ömür kitabında hayat bütün zıddiyetleri ile verilir. ġair hemen 

her Ģeyi Ģiir malzemesi hâline çevirir. Onun mahiyetine ve içya-

pısına dikkat eder. Hayatın muhtelif renkleri ve onun nihayetsiz 

tonları vardır. 

 

7. İllerden Biri:
41

 

İllerden Biri, Ģairin yedinci kitabıdır. Kitapta toplam 40 Ģiir 

vardır. Bunlar, “Azeri Neğmesi” ve “Görüşler-Xatireler” baĢlığı 

altında iki ayrı bölüme ayrılmıĢtır. Kitapta yer alan Ģiirlerin - 6-

7‟si dıĢında - hepsi 1968 yılında kaleme alınmıĢtır. 

Eserde genel olarak, Azerbaycan tabiatı, Aras mevzusu, hal-

kın yaĢayıĢı ile sosyal ve içtimaî olaylara yer verilir. 

Kitapta yer alan İstisu Lövheleri, Hekim Çay, Ağlayan Qaya-

lar, Daş Qartal, Dağ Çayı gibi Ģiirlerde zengin tabiat levhaları 

sunulmuĢtur. Bu levhalar poetik renklerle süslenip, resim matlı-

 
41 “Ġllerden Biri”, 1969 yılının sonlarında Gençlik NeĢriyyatı tarafından 

basılmıĢtır. Bakû‟da basılan eser toplam 114 sayfa olup, 9x12 cm ebadındadır. 

9.000 adet basılan eserin fıyatı 33 kapiktir. Kitabın kapağı beyaz karton kapak 

olup, üzerinde kilim desenlerini andıran, elle çizilmiĢ bir ağaç motifi vardır. 

Eser Memmed Ġbrahim imzasını taĢımaktadır.  
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ğından çıkartılmıĢ ve çoğu yerde insanîleĢtirilmiĢtir. Ağlayan 

Qayalar‟da Ģair, halkın geçmiĢiyle ilgili problemleri tefekkür 

süzgecinden geçirir. 

Memmed Araz‟ın lirik manadaki güçlü Ģiirlerinin ekseriyeti 

aĢk mevzusundadır. Vardı Günlerimiz, Axı Démişdim Ki, Teessüf 

gibi Ģiirleri sevgi ve muhabbet mevzularında yazılmıĢtır. Sen 

Meni Sévseydin Ģiiri, bu bakımdan önemli bir hususiyet arz eder. 

8. Qanadlı Qayalar:
42

 

Qanadlı Qayalar Ģairin sekizinci kitabıdır. “Şiirler” ve 

“Poémalar” diye iki bölüme ayrılmıĢtır. ġiirler bölümünde 56 

Ģiir yer almaktadır. Poemalar bölümünde ise: Esger Qebri 

Haqqında Ballada, Üç Oğul Anası, Men de İnsan Oldum ve 

Paslı Qılınc olmak üzere 4 poem bulunmaktadır. 

ġiirlerin ana teması: ÇağdaĢ hayatın tasviri ve terennümüdür. 

Bu Ģiirler aynı zamanda Ģairin sanat ve estetik anlayıĢlarının birer 

kanıtı gibidirler. 

Memmed Araz‟ın Ģiirlerinde ana konuyu vatan toprağı oluĢ-

turmaktadır. Azerbaycan‟ı “Torpağına nur ekenler, nur biçenler 

diyarı” olarak adlandırır. Memmed Araz‟ın vatan toprağı üzerine 

yazdığı Ģiirlerinden en önemlisi Azerbaycan-Dünyam Menim adlı 

Ģiiridir. Gerek söz tesiri, gerek poetik manada diğerlerinden daha 

güçlüdür. Burada Azerbaycan‟ın tarihî geçmiĢi, bugünkü mutlu 

hayatı maharetle ve sanatlı ifadelerle aksettirilmiĢtir. 

Qanadlı Qayalar kitabındaki dört poem içerisinde Esger 

 
42

 “Qanadlı Qayalar”, Azerbaycan Dövlet NeĢriyyatı tarafından 1973 yılında 

Bakû‟da neĢredilmiĢtir. 200 sayfa olan eser, 13.5x19 cm ebadındadır. 10.000 

adet basılmıĢ olup, 85 kapik değerindedir. Eser Memmed Araz  (Ġbrahim) 

imzasını taĢımaktadır. 
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Qebri diğerlerinden daha baĢarılıdır. 

ġair, Lıvov Ģehrinde bulunduğu bir sırada bir Azerbaycanlı 

askerin kabri ile karĢılaĢır. II. Dünya Harbi sırasında Ģehit düĢ-

müĢ bir askerin talihi onun için poetik bir malzeme olur. ġair bu 

hikâyeyi umumileĢtirerek savaĢın kötü yönlerini, acılarını hatırla-

tır. Halkların barıĢ arzusunu ateĢli bir dille terennüm eder. 

Men de İnsan Oldum poeminde iĢçi sınıfının yapılan baskı ve 

zülme karĢı verdikleri mücadele tasvir olunur. Ġnkılâptan önce 

zulüm içerisinde yaĢayan iĢçileri kendi satirik Ģiirleriyle mücade-

leye çağıran M. E. Sabir poemde, bugünkü iĢçilerin dili ile, hür-

metle yâd edilir. 

 

 

 

 

9. Atamın Kitabı:
43

 

Eser, “Torpaq Neğmesi”, “Ēşqin Fesilleri”, “Biz Déyirik”, 

”Bigâneler İqlimi” ve “Atamın Kitabı” olmak üzere beĢ bölüm-

den oluĢmuĢtur. Ġlk dört bölümde 67 Ģiir bulunmaktadır. Bu bö-

lümlerde Ģairin son zamanlarda yazdığı; emekçilerin çektikleri 

zahmet, insan gururu ve vatandaĢlık mevzularındaki Ģiirleri yer 

 
43

 “Atamın Kitabı”, Gençlik NeĢriyyatı tarafından 1974 yılında Bakû‟da basıl-

mıĢtır. 168 sayfa olan eserin ebadı, 12.5x16.5 cm dır. 9.500 adet olan eserin 

kıymeti 88 kapiktir. Eserin kapağı beyaz kartondan olup, tezhip süslemelerine 

benzer motifler bulunmaktadır. Arka kapağında ise, Araz‟ın bir konuĢma 

sırasında çekildiği anlaĢılan yarım boy bir resmi vardır. ġairin ismi dıĢ kapakta 

sadece Memmed Araz olarak geçmesine rağmen, iç sayfada Memmed Araz‟la 

birlikte parantez içinde; Ġbrahimov Memmed Ġnfil oğlu adı da yer almaktadır. 
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almaktadır. Özellikle Bakû‟daki iĢçilerin, Hazar Denizi‟nin üze-

rinde kurulan petrol platformunda çalıĢan iĢçilerin problemlerini 

dile getirir ve onların hayatlarından kesitler sunar. 

Son bölümde yer alan Atamın Kitabı adlı poeminde ise, omrü 

boyunca toprağa bağlı, çiftçilikle uğraĢan yaĢlı bir insanın haya-

tından poetik levhalar sunulur. Aslında bu poemin kahramanı 

Ģairin babasıdır. ġair bazı mülakatlarında da belirttiği gibi baba-

sında görüp hayran kaldığı bir takım özellikleri bu poemde kale-

me almıĢtır.  

10. Oxucuya Mektub:
44

 

Kitap, imzasız yazılan Yéni Yolların Keşfi – Yéni Axtarışla-

rın Başlanğıcı Démekdir adlı önsöz ile baĢlamaktadır. Burada 

Memmed Araz‟ın Ģiir sanatından, 1970‟ li yıllarda Azerbaycan 

edebiyatında baĢlayan arayıĢlardan bahsedilmektedir.  

Eser dört bölümden oluĢmaktadır. Ġlk bölüm, “Azerbaycan-

Dünyam Menim” baĢlığını taĢır. Bu bölümde 51 Ģiir yer alır. 

“Anamdan Yadigar Neğmeler”de 56, “Mühacirin Defterine 

Yazılmış Xatire”de 7, “Sevgi Neğmesi”nde 42 olmak üzere top-

lam 156 Ģiir bulunmaktadır.  

Burada okuyucu, vatan, Aras, muharebe, ata ocağı-aile haya-

tı, Azerbaycan tabiatı, toplumda ortaya çıkan neme lazımcılık 

anlayıĢı, seyahat izlenimleri, çeĢitli hatıralar ve Ģair, Ģiir, istidat 

 
44

 “Oxucuya Mektub”, Gençlik NeĢriyyatı tarafından 1978 yılında,  Bakû‟da 

basılmıĢtır. Eser 229 sayfa olup, 10x6,5 cm ebadındadır. 10.000 adet basılmıĢ-

tır. Fiyatı 1.35 manattır. DıĢ kapağı koyu kahverengi meĢinden olup, ön tara-

fında elle çizilmiĢ bir yuvarlak içerisinde güneĢ resmi bulunmaktadır. Ayrıca 

kitabın sol üst yarısından baĢlayıp yuvarlağın hemen altından geçen ve kitabın 

sağ üst köĢesine kadar uzanan çapraz bir çizgi vardır. Eser Memmed Araz 

imzasını taĢımaktadır.  
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gibi mevzulardan bahsedilir. 

Kitap Oxucuya Mektub Ģiiri ile baĢlar. ġair burada okuyucu-

suyla derin ve samimî bir sohbete girer. Okuyucusundan hiçbir 

Ģeyi gizlemediğini anlatır.   

M.Araz‟ın Ģiirlerinde gençlik aĢkı, gençlik ihtirası ile beraber 

yeni arayıĢ hevesi, bediî keĢifler, poetik buluĢlar vardır. Muhtelif 

mevzulu Ģiirlerin merkezinde ise Ģairin kendi mukaddes dünyası: 

“Azerbaycan” durmaktadır. 

Tabiat Ģiirlerinde, sanki ormanların azametini, çiçeklerin ne-

fesini duyar, yaprakların hıĢırtısını iĢitir, suların ağlayıp güldü-

ğüne Ģahit oluruz. 

Araz, Ģiirden Ģiire, kitaptan kitaba ustalaĢan, kâmilleĢen bir 

sanatkârdır. O gerçek manada bir söz iĢçisi ve emekçi bir Ģairdir.  

Eserde Ģairin Avrupa ülkelerine yaptığı seyahatler sırasında 

yazdığı Ģiirler bu ülkelerin siyasî ve içtimaî manzaralarını yan-

sıtması açısından oldukça dikkat çekicidir. Ağ Şeherli Qaralar, 

Eyfél Qüllesinde Ģiirleri bunlara örnektir. 

11. Aylarım, İllerim:
45

 

Kitap dört bölümden oluĢmaktadır. “Qayğılar” adını taĢıyan 

ilk bölümde 62, “Vardı Günlerimiz” bölümünde 22, “Kölgeler” 

bölümünde 18 Ģiir yer almaktadır. “Poémalar” bölümünde ise 6 

poem verilmiĢtir.  

Eser hümanist hisler ve fikirler açısından oldukça zengindir. 

ġiirlerde Ģanlı geçmiĢten, bugün dünyayı rahatsız eden savaĢlar-

 
45

  “Aylarım, Ġllerim”, 1979 yılında Yazıçı NeĢriyyatı tarafından basılmıĢtır. 224 

sayfa olan eser, 12x19,5 cm ebadındadır. 8.000 adet basılmıĢtır. Fiyatı 1.75 

manattır. Memmed Araz imzasını taĢıyan eser, koyu mavi meĢin bir kapakla 

kaplıdır. Kapağın üzerinde kulplu gümüĢ bir kapta yanan mum Ģekli vardır.   



Salih Okumuş  |  103 

 

 

  

dan bahsedilir. Bu Ģiirlerde emek insanları, iĢçiler ve onların 

çektikleri zorluklar da anlatılır. Hayatın gerçekleri ile yüz yüze 

gelinir. Tarihin Ģanlı geçmiĢinin anlatıldığı bölümlerde, geçmiĢe 

duyulan özlem, ondan alınacak dersler gözler önüne serilir. 

Eserde ihtiraslı muhabbet Ģiirleri ve çocuklara yönelik parça-

lar da vardır. Muhabbet Ģiirleri samimî ve ferdî olduğu kadar 

içtimaîdir de. Burada tasvir olunan güzel, birçok hâlde Azerbay-

can toprağının namusu ve gayret timsali gibi terennüm olunur. 

ġairin Ģiirlerinde ele aldığı hisler tabiî olduğu kadar samimi 

titrek ve yumuĢaktır. Onun temiz ve saf muhabbeti bütün Azer-

baycan coğrafyasına yayılır. 

Eserde dikkati çeken hususlardan biri de Ģairin sanat ve ede-

biyat alanındaki arayıĢlarıdır. M. Araz bu tarz Ģiirlerinde “Şair”, 

“şiir” ve “sanatkâr” gibi kavramlara açıklık getirmeye çalıĢır. 

ġair kimdir? ġiir nedir, nasıl olmalıdır? sorularına cevap arar. 

Sanatın vazifesi ve sanatkârın mevkiî konusunda poetik fikirleri-

ni bildirir. 

Ayrıca kitapta 6 adet poem bulunmaktadır. 

Bunlardan ilki 1957 yılında yazılan Üç Oğul Anası poemidir. 

Üç Oğul Anası, M. Araz‟ın poema tarzında yazdığı ilk eser olup -

yazılıĢ zamanı itibariyle- Ģairin gençlik devrine rastlar. Poemde 

savaĢın geride bıraktığı acılar, halkın yaĢadığı zorluklar ve yok-

luklar ġahsenem Kadın‟ın özelinde anlatılır. Cephede üç oğlunu 

birden Ģehit veren fedakâr ana her Ģeye rağmen öldüğü güne 

kadar namusundan taviz vermez, baĢını asla eğmez. 

Araz Axır poeminde bir muhabbetin fonunda, büyük bir facia 

tasvir edilir. Emperyalizmin halkın baĢına açtığı felaketler canlı 

bir Ģekilde verilirken FaĢizme karĢı uyanan nefret motifi güçlü 
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bir Ģekilde verilir. Poem aynı zamanda vatana bağlılık, sadakat, 

milletlerarası yakınlaĢma ve dostluk fikirlerini de ele almaktadır. 

Paslı Qılınc poeminde ise “aile-maişet” meselelerine do-

kunmakla beraber, manevî terbiyenin eksikliği ve manevî yapı 

üzerindeki bir takım fikirler sanatçı bakıĢıyla incelenir. 

ġair, sosyal ve içtimaî meseleleri iĢlerken bu problemlerin 

halline çalıĢır. Hem bir Ģair, hem de bir vatandaĢ olarak yaklaĢır. 

BaĢarılı olmak için de kendine has bazı ifade vasıtaları, deyimler, 

halk söyleyiĢleri, teĢbihler, benzetmeler ve mukayeseler kullanır. 

Çünkü Ģair, kullandığı bu malzemeyi hayatın içinden alır. Bunda 

da son derece baĢarılı olur.  

Eserdeki diğer poemlerden “Men de İnsan Oldum” ve “Es-

ger Qebri”ne Qanadlı Qayalar‟da yer verildiğinden burada tek-

rar bahsetmeyeceğiz. “Qayalara Yazılan Ses” poemine ise aynı 

eserin tanıtımında yer verilecektir. 

 

12. Dünya Senin, Dünya Menim:
46

 

Kitapta Ģairin otuz yıllık edebî yaĢamından seçilmiĢ muhtelif 

Ģiirleri yer almaktadır. Kitapta hem Ģairin ferdî dünyası, hem de 

herkesin yaĢadığı umumî dünya poetik düĢüncelerle ifade edil-

mektedir.  

Kitap, “İsti Ocaqlar”, “Dünya Senin, Dünya Menim”, “Bir 

Ömür Yolunda”, “Od Kimi, Su Kimi”, “Mehebbet Körpümüz” 

adlarıyla beĢ bölüme ayrılmıĢtır. 

 
46

 “Dünya Senin, Dünya Menim”, Yazıcı NeĢriyyatı tarafından 1983 yılında, Ba-

kû‟da neĢredilmiĢtir. 311 sayfadan oluĢan eserin ebadı; 10,5x16 cm‟dir. 15.000 

adettir. Fiyatı 1.70 manattır. Eser meĢinden koyu yeĢil bir kapakla kaplıdır. Ön 

kapakta yanan bir mumun etrafa saçtığı ıĢıklar yer almaktadır. Eser Memmed 

Araz imzasını taĢımaktadır.  
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Ġsti Ocaqlar‟da 30, Dünya Senin, Dünya Menim‟de 61, Bir 

Ömür Yolunda‟da 41, Od Kimi, Su Kimi‟de 38, Mehebbet Kör-

pümüz‟de 48 olmak üzere toplam 218 Ģiir mevcuttur. 

Yazar, kitabına yazdığı Söz Hakkında Söz adlı önsözde, Ģahsî 

hayatıyla birlikte sanat hayatına dair bazı kesitler de sunar. 

Kitabın sayfalarını açtıkça Azerbaycan tabiatının güzel lev-

haları gözlerimizin önünde canlanır. Memmed Araz Ģiirinin iki 

temel taĢı, doğduğu tabiatı iyi tanıması ve ana dilinin incelikleri-

ne vâkıf olmasındandır. ġair tabiatın muhtelif cephelerini ve 

sırlarını iyi bilmekle beraber, bütün bunları hiç kimsenin görme-

diği Ģekilde görmeğe, duymadığı tarzda duymağa, yalnız kendine 

mahsus Ģekilde göstermeye kadirdir. 

Bu durum onun Türk dilinin bütün inceliklerine ve imkânla-

rına sahip olmasına bağlıdır. Araz‟ın üslûbunun özelliği, sözleri-

nin bolluğunda, çeĢitliliğinde kelime hazinesinin geniĢliğinde ve 

fikirlerini sabit vezinlerin içine yerleĢtirmesindedir. 

ġair, Dünya Senin, Dünya Menim adlı Ģiir kitabının yayım-

lanması münasebetiyle, aynı yıl Azerbaycan SSR Ali Soveti 

Reyaset Héy‟eti tarafından fahri ferman ile onurlandırılmıĢtır. 

1984 yılında da Azerbaycan Respublikası‟nın “Emekdar İncese-

net Xadimi” fahrı adına layık görülmüĢtür. 

1984 yılında Dünya Senin, Dünya Menim adlı Ģiir kitabı 

Azerbaycan SSR Dövlet Mükâfatına aday gösterilmiĢ, ancak 

mükâfat baĢkasına verilmiĢtir. Mükâfat komisyonu dört yıl sonra 

yapılan yanlıĢlığın farkına vararak hatasını düzeltmiĢ ve Mem-

med Araz‟ın hakettiği mükâfat 1988 yılında kendisine verilmiĢ-

tir.  
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13. Séçilmiş Eserleri:
47

 

Séçilmiş Eserleri, Memmed Araz‟ın on üçüncü kitabıdır. 

Eserin baĢında Sabir Rüstemxanlı tarafından yazılan ve Mem-

med Araz‟ın Ģiirlerinin değerlendirildiği Memmed Araz Sözünün 

Sehri adında bir önsöz bulunmaktadır. Kitap, Ģairin bundan ön-

ceki on iki kitabındaki Ģiirler derlenerek hazırlanmıĢtır. 

SéçilmiĢ Eserler: “Azerbaycan-Dünyam Menim” (68), 

“Şe‟re Getir...” (45), “Ömrüm, Arzum” (66), “Vardı Günleri-

miz” (43), “Kölgeler” (38) bölümlerinden oluĢmaktadır. Toplam 

260 Ģiir yer almaktadır. Ayrıca eserin sonuna bir de “Poémalar” 

bölümü eklenmiĢtir. Bu bölümde de önceki yıllarda yazılmıĢ beĢ 

poeme yer verilmiĢtir. 

Kitapta genel olarak Azerbaycan tabiatı, güzelliğin tasviri, 

siyasî ve içtimaî hadiseler, emek insanlarının problemleri, beĢerî 

konular, beynelmilelcilik, vatanperverlik gibi mevzular iĢlen-

mektedir. 

Eserde, 1970‟li yıllarda sanat dünyasının en önemli mevzula-

rından biri hâline gelen “insanın özünü derk étmesi” meselesine 

geniĢ ölçüde yer verilmiĢtir. Burada yer alan Ģiirlerin önemli bir 

bölümünde insanın “iç dünyası”na yapılan seferler anlatılmakta-

dır.  

Memmed Araz, sanat, Ģair ve Ģiir mevzularına da değinerek 

Ģairin manevî dünyasını ele alır. Kendisine, kime ve ne için hiz-

met ettiği sualini sorar. 

 
47

 “SéçilmiĢ Eserleri”, Azerbaycan Dövlet NeĢriyyatı tarafından 1986 yılında 

Bakû‟da basılmıĢtır. 480 sayfa olan eserin ebadı, 12.5x16 cm‟dir. Eser 15.000 

adet basılmıĢtır. Fiyatı 2.70 manattır. Koyu gri renginde bir meĢin kapakla 

kaplıdır. Eser Memmed Araz imzasını taĢımaktadır. 
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Memmed Araz‟ın Ģiirlerinin ana kaynağı Azerbaycan‟dır. 

Zaten kitap “Azerbaycan-Dünyam Menim” bölümü ile baĢla-

maktadır. 

ġair Azerbaycan tabiatını tasvir ederken kalem yerine, âdeta 

“kamera” kullanmaktadır. Bu tablolar oldukça canlı ve 

rengârenktir. Boyasında Azerbaycan‟ın ruhu, sesi ve nefesi var-

dır. 

Memmed Araz, sosyal ve içtimaî mevzuları ele alırken çıp-

lak fikir ve idealin karĢısında olmuĢ, daima bunları Ģiir süzgecin-

den geçirerek “propagandist” yaklaĢımlardan uzak durmuĢtur. 

ġair içtimaî hadiselerin gerçek manasına varan “poetik bir tav-

lık”ta Ģiire yaklaĢmıĢtır. ġiirde iĢçiliğe, ritme ve söze son derece 

önem vermiĢtir. Mısralarını âdeta bir sarraf titizliğiyle iĢleyerek, 

onlara içinden gelen sıcaklığı ve samimiyeti katmıĢtır. Ayrıca 

burada içtimaî fikirlerin yanında, insanların manevî yapılarındaki 

eksiklikler, ahlâk ve davranıĢ kurallarına kayıtsızlık Ģair tarafın-

dan eleĢtirilir. 

“Poémalar” bölümünde Ģairin beĢ poemi verilmiĢtir. Bunlar; 

Üç Oğul Anası, Araz Axır, Men de İnsan Oldum, Esger Qebri 

Haqqında Ballada ve Atamın Kitabı poemleridir. Bu poemlerde 

hayatın muhtelif yanları; problemler, sıkıntılar, acılar, sevinçler, 

savaĢın getirdikleri anlatılır. 

14. Séçilmiş Eserleri:
48

 

Kitap, 1990 yılında Türkiye‟de, Kültür Bakanlığı Yayımla-

rı‟ndan çıkmıĢtır. Seyfettin Altaylı tarafından yayına hazırlanan 

kitapta, Memmed Araz‟ın bundan önce yayımlanan kitaplarından 

 
48

 Memmed Araz, SeçilmiĢ Eserler, (Haz.: Seyfettin Altaylı), Kültür Bakanlığı 

Yay., Ankara, 1990 
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seçilmiĢ 133 Ģiiri yer almaktadır. Eser Azerbaycan Türkçesi ile 

yayına hazırlanmıĢ olup, Türk okuyucusu tarafından bilinmeyen 

kelimeler, bazı tarihî olaylar ve edebî Ģahsiyetler hakkında dip-

notta bilgi verilmiĢtir. Ayrıca Seyfettin Altaylı tarafından yazılan 

önsözde, Memmed Araz‟ın hayatı ve sanatı hakkında kısa bir 

bilgi de sunulmuĢtur. 

15. Daş Harayı:
49

 

Daş Harayı, M. Araz‟ın hayat hikâyesi ve sanatına dair bazı 

hatıraların yer aldığı Azerbaycan Şé‟rinin Senet Bürcü adlı 

Mehmet Aslan‟ın bir önsözüyle baĢlamaktadır. Eser, “Bu da 

Béle Bir Ömürdü Yaşadım”, “Bundan Béle O Gözlere Baxma-

ram”, “Men Béle Dünyanın Neyinden Küsüm”, “Veten Mene 

Oğul Dése Ne Derdim” adlı dört bölümden oluĢmaktadır. Top-

lam 246 Ģiir bulunmaktadır. Burada yer alan Ģiirlerin birçoğu 

daha önce yayımlanan kitaplardan alınmıĢtır.  

Bu kitapta Ģairin Ģahsî düĢünceleri, hisleri ve fikirleri ön 

plâna çıkmaktadır. Edebiyat ve sanatla ilgili düĢüncelerini ele 

aldığı Ģiirlerinin hemen hepsinde “şair” ve “şiir” mevzularını 

iĢlemiĢtir. Güney Azerbaycan‟a yönelik yazdığı Ģiirlerde derin 

bir üzüntü ve hasret gizlidir. Bu Ģiirlerin çoğunda Aras nehri her 

iki yana kucak kucak hasret taĢır. Tabiatın güzelliği, dostluğun 

sadakati ve sevgi dolu yüreklerden sızan hümanist duygular ese-

rin tümüne hakimdir. 

16. Dünya Düzelmir:
50

 

 
49

 “DaĢ Harayı”, 1992 yılında Yazıcı NeĢriyatı tarafından Bakû‟da basılmıĢtır. 

256 sayfa olan eserin ebadı 13x20 cm‟dır. 12.000 adet olarak basılmıĢtır. Koyu 

mavi meĢin bir kapakla ciltlenmiĢtir. 
50

 “Dünya Düzelmir”, 1992 yılında, Tebiet Ekoloji Metbuat Merkezi ve Mede-



Salih Okumuş  |  109 

 

 

  

Eser, Tofik Mahmud‟un Bahar Kimi Teravetli adlı önsözü ile 

baĢlamaktadır. T. Mahmud burada, Memmed Araz‟ın Ģiir dünya-

sından bahsetmektedir.  

Dünya Düzelmir adlı bu kitapta toplam 33 Ģiir bulunmakta-

dır. ġiirlerde, daha çok dünyanın çeĢitli problemleri ele alınır. 

Dünyada baĢ gösteren savaĢları, sosyal adaletsizliği, ekolojik 

dengenin bozulmasını ve insanların vurdumduymaz tavrı eleĢtiri-

lir. Dünyanın her gün biraz daha kötüleĢmesi Ģairi umutsuzluğa 

düĢürür. Ya Rebbim Bu Dünya Sen Quran Déyil Ģiirinde yüzünü 

Allah‟a tutarak, dünyanın ne hale geldiğini anlatır. Ġnsanların 

neme lazımcılığına kızarak, Dünya Senin, Dünya Menim Ģiirini 

kaleme alır. 

Bu eserde ayrıca insanın ferdî duygularından, Azerbaycan 

tabiatından ve Ģairin yaĢamından izler bulunmaktadır.  

17. Qayalara Yazılan Ses:
51

 

Eser, Ġsa Hebibbeyli‟nin Haqqın Var Yaşamağa... adlı, on 

sayfalık önsözü ile baĢlamaktadır. Burada Memmed Araz‟ın 

 
niyyet Firması tarafından basılmıĢtır. Bakû‟da basılan eser, 10.5x13.5 cm 

ebadında olup, toplam 79 sayfadan ibarettir. 10000 adet basılmıĢtır. Kitap 

kahverengi karton kapaklıdır. Ön kapakta, elle çizilmiĢ, kayalık dağların 

arasından kıvrılarak akan bir nehir resmi yer almaktadır. Kitap, Memmed Araz 

(Ġnfiloğlu Ġbrahimov) imzasını taĢımaktadır.  
51

 “Qayalara Yazılan Ses”, 1994 yılında Azerbaycan Dövlet NeĢriyyatı tarafından 

yayımlanmıĢtır. Bakû‟da neĢredilen eserin ebadı, 12.5x16 cm‟dır. 5.000 adet 

basılan eserin redaktörü S. Memmedzade‟dir. Kitap toplam 128 sayfadır. 

Siyah ve sarı renklerde karton kapaklara sahiptir. Kapağın orta alt kısmındaki 

pencereden kurumuĢ ağaçlar ve dik kayalar gözükmektedir. Pencerenin dıĢında 

sayfanın geneline yayılan kompozisyonda ise, pencerenin içindeki manzaranın 

büyütülerek verildiği görülmektedir. Ancak buraya Ģiddetli yağmur ve parılda-

yan ĢimĢekler eklenmiĢtir. 
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edebî Ģahsiyeti ve eserleri anlatılmaktadır. ġairin ilk adımların-

dan baĢlayarak, bu güne nasıl geldiği ele alınarak iĢlediği mevzu-

lardan bahsedilir. 

Eser, “Meni Şé‟rimde Gez”, “Dünya Düzelmirk ki, Düzelmir 

Baba”, ”Ana Yurdum Her Daşına Üz Qoyum”, “Mehebbet Kör-

püsü”, “Qayalara Yazılan Ses” ve “İthaflar, Benzetmeler” adla-

rındaki altı bölümden oluĢmaktadır. Ġlk dört bölümde toplam, 72 

Ģiir bulunmaktadır. BeĢinci bölümde Qayalara Yazılan Ses adlı 

lirik bir poem yer almaktadır. Son bölümde ise, Memmed Araz 

hakkında yazılmıĢ Ģiirler, M. Araz‟ın Ģiirlerine yazılan nazireler 

verilmiĢtir. Ayrıca eserin sonuna Memmed Araz‟ın yayımlanmıĢ 

eserleri ile tercüme-i hâlim de ilâve edilmiĢtir. 

Eserde Memmed Araz‟ın muhtelif yıllarda yazılmıĢ Ģiirleri 

yer almaktadır. Genel olarak Ģiir, Ģair, dünya, Azerbaycan tabiatı, 

vatandaĢlık duygusu, vatan mefhumu, Güney Azerbaycan mese-

lesi ve insanın ferdî duyguları ele alınmıĢtır. 

 

18. Yol Ayrıcında Söhbet:
52

 

Yol Ayrıcında Söhbet, Ģairin sağlığında yayınladığı son kita-

bıdır. Eser, Ģairin son yıllarda yazdığı Ģiirlerinin yanı sıra otuz altı 

yıllık edebiyat hayatı boyunca kaleme aldığı Ģiirlerinden derlene-

rek hazırlanmıĢtır. Burada toplam 190 Ģiire yer verilmiĢtir. Eser-

 
52

 “Yol Ayrıcında Söhbet”, Ģairin sağlığında yayımlanan son kitabıdır. 1998 

yılında, Azerbaycan Dövlet NeĢriyatı tarafından Bakû‟da yayımlanmıĢtır. 320 

sayfa olan eserin ebadı, 14x20 cm‟dir. Toplam 500 adet basılmıĢtır. Kitap 

renkli karton kapaklı olup, ön kapakta Memmed Araz‟ın profilden çekilmiĢ 

vesikalık bir fotoğrafı yer almaktadır. Arka kapakta ise, batmak üzere olan 

güneĢten kızıllığa boyanmıĢ bulutlu bir gökyüzü bulunmaktadır. Redaktörü -

damadı- Aqıl Abbas‟tır.  
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de yer alan Ģiirlerin hepsine tarih konulmuĢtur. Ancak bu tarihle-

rin birçoğu, bundan önceki kitaplarda yer alan aynı Ģiirlerin tarih-

leriyle çeliĢir. Ayrıca eserin içerisinde tam sayfaya çizilmiĢ çeĢit-

li resim ve Ģekiller vardır. 

Eser, Ģairin son yıllarda yazdığı Ģiirlerle baĢlar. ġair bu Ģiirle-

rinde, halkın sarsılmazlığını, eğilmezliğini, gururunu, insanların 

hak ve adalete, birlik ve beraberliğe olan ihtiyacını, kısacası 

Azerbaycan‟ın acılarını ve ağrılarını dile getirmiĢtir. Bu kitabı 

aynı zamanda seçme Ģiirlerin toplandığı bir kitap olarak da de-

ğerlendirmek mümkündür. Bu Ģiirlerin hemen hepsi, bir haykırıĢ 

ve çağırıĢ edasında birleĢirleĢirler. Ayağa Dur, Azerbaycan Ģiiri, 

düĢmanları karĢısında tereddütler geçiren, gücüne inanmayan, 

savaĢın korkunç olaylarına sahne olan ve intikamı alınmamıĢ 

Ģehitlerin yurdu olan Azerbaycan‟ı anlatır. 

Eser genel olarak: Tabiatın güzelliğinden, ekolojik dengenin 

bozulmasından, tarihten, bazı edebî ve siyasî Ģahsiyetlerden, 

sevgiden, dostluktan bahsetmektedir. Sosyal ve siyasî problemle-

re de değinen Ģair dünyanın acımasızlığını dile getirdiği Ģiirlerin-

de son derece felsefî bir üslûp kullanmıĢtır. ġairin, kitabına aldığı 

Ģiirlerin seçiminde son derece titiz davrandığı görülmektedir.  

 

b. Rusça Yayımlanan Kitapları:
*
 

1. “Poyu Araks”, Sovétskiy Pisatel, Moskva, 1966 

2. “Kameniy Oryol”, Moskva, 1976 

3. “Krılatie Skalı”, Bakû, 1981 

4. “Kniqa Otets Moéga”, Moskva, 1983 

 
*
 ÇalıĢmamız,  Memmed Araz‟ın Azeri Türkçesi ile yayımlanan telif eserlerini 

kapsadığı için, bu bölümdeki eserlerin sadece künyesini vermekle yetineceğiz. 



112  |  Memmed Araz 

 

 

c. Tercüme Kitapları:
**
 

 1. Sérgéy Mixalkov, “Foma”, Azerbaycan Devlet NeĢriyyatı, 

Bakû, 1964, 16 s. 

2. Gévork Ağacanyan, “Narahat Ürek”, Genclik NeĢriyyatı, 

Bakû, 1974 

3. Mixail Svétlov ,“ġiirler”, Azerbaycan Devlet NeĢriyyatı, 

Bakû, 1975, 202 s. 

4. N. Nékrasov, “Rus Qadınları”, Yazıçı NeĢriyyatı, Bakû, 

1983, 123 s. 

1. “Ocaq BaĢında” (Tercüme ġiirler), Yazıçı NeĢriyyatı, 

Bakû, 1983, 248 s. 

 

 

II. Nesir Kitapları 

1. Heyatın ve Sözün Rengleri:
53

 

Eser, “Müellifinden” adıyla verilen bir önsözle baĢlamakta-

dır. Burada kitabın daha önce yayımlanmıĢ makalelerin yeniden 

gözden geçirilerek yayına hazırlandığı ve diğerlerinden biraz 

daha farklı iki publisistik yazının da eserin sonuna eklendiği 

ifade edilmektedir. 

Eserde, geçmiĢ yıllarda yazılmıĢ 12 publisist [sosyal konulu] 

 
**

 ÇalıĢmamız,  Memmed Araz‟ın Azeri Türkçesi ile yayımlanan telif eserlerini 

kapsadığı için, bu bölümdeki eserlerin de sadece künyesini vermekle yetinece-

ğiz. 
53

  “Heyatın ve Sözün Rengleri”, Gençlik NeĢriyyatı tarafından 1975 yılında 

basıl-mıĢtır. Bakû‟da neĢredilen eser, 135 sayfa olup 13x20 cm ebadındadır. 

Kitap Memmed Araz imzasını taĢımaktadır. 



Salih Okumuş  |  113 

 

 

  

makale yer almaktadır. Bu makalelerde yurt içinde ve yurt dıĢın-

da yapılan seyahatlerden edinilen izlenimler aktarılmaktadır. 

M. Araz bu kitabından münasebetiyle, 1975 yılında “SSRĠ 

Ali Sovéti Reyaset Héy‟eti tarafından edebiyat sahasındaki hiz-

metlerine için “Fahri Ferman” ile ödüllendirilmiĢtir.  

 

III. Makaleleri: 

Memmed Araz‟ın çeĢitli konularda yazılmıĢ yüze yakın ma-

kalesi bulunmaktadır. Bu makaleleri genel olarak dört baĢlık 

altında toplamak mümkündür: 

1. Tabiat ve ekolojik problemler: 

Memmed Araz‟ın tabiatla ilgili makalelerinde tabiat güzel-

liklerinin yanında toprağa bağlı olan insanların talihi de ele alın-

maktadır. Tabiatın güzelliklerini tasvir ederken kalemini âdeta 

fırça gibi kullanır. Hatta bazen elindeki kalem birdenbire bir 

kameranın merceğine dönüĢüverir. Dağlara Söyken, Rengârenk-

lik, Yurdumun Tebieti, Yaşa, Ucal, Doğma Torpaq, Torpağın 

Etri Duyulanda, Torpaqda Göyeren Ucalıq, Bahar Düşünceleri 

bu kabildendir. 

Aman Ovçu, Vurma Meni, Céyranı Ürkütmek Hüner İş 

Déyil, Xoş Gördük Tebiet ve Ēlmin Mükâfatı, Ēlin Mükâfatı‟nda 

ise, insanların tabiatdaki ekolojik dengeyi bozduğundan yakına-

rak onları eleĢtirir.  

2. Sanat ve Edebiyat meseleleri: 

Bu makalelerde, sanat ve edebiyatın problemleri üzerinde 

durulmaktadır. Memmed Araz, Poéziyamızda Genclik, Şairin 

Müasir Düşünce Terzi, Poéziya Dostları, Zehmet Dostları, Senet 
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İşığı, İlham Menbeyimiz Xalqdır, İnce Hissler Poéziyası, Şair 

Harayı, Ömrün Söz Hörgüsü, Sévgi Yaşı, Poéziya Mehebbeti, 

Sözün Sesi, Şair Taléyi gibi makalelerinde bir yandan son zaman-

larda ortaya çıkan yeni arayıĢlar ve muasır düĢünce tarzlarının 

edebiyata yansımasını dile getirilirken, bir yandan da Ģiir ve Ģair-

le ilgili çeĢitli düĢünceler anlatılmaktadır. Araz bu makalelerde, 

Ģiirin kaynağının halktan alınması gerektiğini söylerken, Ģairi de 

sorumluluğa çağırır, onu ananelere ve ahlâkilik prensibine uy-

maya davet eder.  

3. Şahsiyetler Hakkındaki İncelemeler: 

Bu makalelerde sanat ve edebiyat dünyasının çeĢitli isimle-

rinden bahsetmektedir. Bu yazılar genelde ele aldığı kiĢilerin 

hayatı, Ģahsiyeti ve eserlerini açıklar niteliktedir. Ayrıca aĢık ve 

saz Ģairleriyle, Türk dünyasından bazı edebiyatçılardan da bahse-

dilmektedir. 

Nesimî Eserlerinin Nesimi adlı makalesinde klâsik Azer-

baycan Ģiirinin ünlü Ģairlerinden Nesimî hakkında bilgi verilir-

ken, Menim Sabir Dünyam ve Sabirle Söhbet‟de de ünlü Azer-

baycan Ģairi Sabir‟in hayatı, sanatı ve eserlerinden bahsedilir. 

Şair Ömrü‟nde Mikail MüĢfik‟in, Bir Ömrün Xatiresi‟nde Samed 

Vu-rğun‟un, Fikir Heqiqet Axarında da Resul Rıza‟nın edebî 

Ģahsiyetleri anlatılır. Sözün Yaşı, Sazın Yaşı‟nda AĢık ġemĢir, 

Aşıq Elesker Yüksekliyi‟nde de AĢık Elesker hakkında bilgi veri-

lir. Ayrıca Tatar Xalqının Böyük Neğmekarı‟nda da Tatar Edebi-

yatının önemli Ģahsiyetlerinden Abdullah Tukay‟ın hayatı ve 

edebî Ģahsiyeti üzerinde durulur. 

4. Sosyal ve İçtimaî Mevzular: 

Bu makalelerde halkın içtimaî yapısından ve özellikle kol-
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hozların
54

 iĢleyiĢinden bahsedilir. 

Naxçıvan Albomu, Qarabağ Simfoniyası, Kür Qovuşur Sal-

yana, Arpaçay‟ın Aşıb-daşan Neğmesi, Yer Üzünün Qarabağ 

Düzü, Masallı‟nın Baharı, Torpaqda Göyeren Ucalıq adlı maka-

lelerde genel olarak Nahçıvan ve Karabağ konu edilmektedir. 

Bölgelerin tarihî, coğrafî hususiyetleri verildikten sonra, buralar-

da faaliyet gösteren kolhozların kuruluĢundan, çalıĢma alanların-

dan, çalıĢanlarından, üretimden ve üretim kalitesinden bahsedil-

mektedir. Ayrıca teknolojik imkânlardan henüz yeterince fayda-

lanılamadığı ve bu yüzden de ekin-biçin iĢlerinde çalıĢan kadın-

ların çok fazla eziyet çektikleri anlatılır. 

M. Araz‟ın, yukarıda genel olarak muhtevasından bahsetti-

ğimiz makale ve publisist yazıları, çalıĢmamızın kaynakça bölü-

münde verilecektir. 

 

 

C. MEMMED ARAZ HAKKINDA YAPILAN 

    ÇALIŞMALAR 

Memmed Araz çağdaĢ Azerbaycan Ģiirinin önde gelen isim-

lerindendir. O Ģiirlerinde daha çok hayatın sosyal cephesine ıĢık 

tutmaya çalıĢmıĢtır. “Toplum için sanat” anlayıĢını benimseyen 

Araz‟ın sosyal içerikli Ģiirlerinin yanında, ferdî hisleri terennüm 

eden Ģiirleri de vardır. ġairin yayınlanmıĢ yirmiye yakın Ģiir kita-

bı ve çeĢitli konularda yazılmıĢ yüzden fazla makalesi bulunmak-

tadır. 

ÇalıĢma konusu olarak seçtiğimiz Memmed Araz hakkında, 

henüz ciddi bir akademik çalıĢmaya rastlayamadık. Ancak bu 

 
54

 Komünist sistemde yer alan bir çeĢit (kolektif) ziraî üretim kooperatifi. 
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güne kadar yaptığımız araĢtırmalar sonucunda Araz hakkında 

yazılan üç kitap ve yüze yakın makalenin varlığını tesbit ettik. 

Memmed Araz hakkında yazılan kitapların içerisinde Vaqif 

Yusifli‟nin Memmed Araz Dünyası
55

 adlı eseri dikkate değerdir. 

Bu eser toplam on yedi bölümden oluĢmaktadır. Burada Mem-

med Araz‟ın hayatı, Ģahsiyeti ve eserleri hakkında detaylı bir 

değerlendirme sunulmaktadır.  

Ġ. Hebibbeyli‟nin kaleme aldığı Memmed Araz-Tercümé-i 

Hal‟inde
56

 Ģairin hayat hikâyesi ile eserlerinin bibliografyası 

verilmektedir. Bu yazı, “Tercümeyi hal Göstericileri” adıyla 

Memmed Araz‟ın Qayalara Yazılan Ses adlı eserinin sonuna da 

ilave edilmiĢtir. Millilik ve Beşerilik‟te
57

 ise, sanatının 50. yılı 

münasebetiyle yapılan gecede, sanatçı dostlarının hakkında yap-

tıkları konuĢmalar ile sanat anlayıĢı ve Ģiirlerindeki muhtevaya 

yönelik kısa makaleler yer almaktadır. Ayrıca 1999 yılında neĢ-

redilen Xalq Şairi Memmed Araz
58

 adlı eserde de M. Araz‟ın 

hayatı, sanatı ve eserleri üzerinde durulmaktadır. 

Bunların dıĢında, bazı kitaplarda makale veya bölüm Ģeklin-

de Memmed Araz‟dan bahsedilmektedir. 

Budaq Budaqov‟un Ēlim, Obam Menim
59

 isimli kitabında 

Memmed Araz‟ın tabiatla ilgili Ģiirleri tahlil edilmektedir. M. 

Haciyéva‟nın XX. Asır Azerbaycan Edebiyatı
60

 adlı eserinde de 

 
55

 Yusifli, Vaqif, (1994): Memmed Araz Dünyası, Bakû: ġur NeĢriyyatı,  
56

 Hebibbeyli, Ġsa, (1993): M.Araz-Tercümé-i Hal, Bakû. 
57

 Hebibbeyli, Ġsa, (1993): Millilik ve Beşerilik, Azerbaycan Dövlet NeĢriyyatı, 

Bakû. 
58

 Hebibbeyli, Ġsa, (1993): Millilik ve Beşerilik, Azerbaycan Dövlet neĢriyatı, 

Bakû. 
59

 Budaqov, Budaq, (1984): Elim, Obam Menim, Bakû: Ēlm NeĢriyyatı. 
60

 Haciyeva, Maarife, (1994): XX. Asır Azerbaycan Edebiyatı (Memmed Araz), 
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Ģairin hayatı, sanatı ve eserleri hakkında bilgi sunulmaktadır. 

Ayrıca Yusif Séyidov‟un Sözün Qüdreti
61

 isimli kitabında da 

Memmed Araz‟a kısa bir bölüm ayrılmıĢtır. 

Memmed Araz hakkındaki yazıların çoğu, eser tanıtımı nite-

liğindedir. Bir kısmı da onunla yapılan ropörtajlardan ibarettir. 

Bunların yanında az da olsa sanatı ve edebî Ģahsiyetine yönelik 

makaleler de bulunmaktadır. Bunların arasında: Anar Hamımızın 

Dünyası
62

, M.Aslan Gündoğandan Günbatana Menzilim
63

, 

T.Haciyév Üç Memmedden Biri...
64

, Ġ.Hebibbeyli Haqqın Var 

Yaşamağa
65

, F.Méhdi Düşünen, Düşündüren Poéziya
66

, B. Ne-

biyév Şiirimizin Xan Çinarı
67

, Y.Qarayév Semimi Şé‟rler
68

, Xelil 

Rıza Alovlu, Me‟nalı Şé‟rler
69

, S.Rüstemxanlı Poéziyamızın Araz 

Çinarı
70

, Şé‟rimizin Dili
71

, Veten Daşlarının Vetendaşlıq Neğme-

 
Samsun, 19 Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları, No:78, 

Samsun 
61

 Séyidov, Yusif, (  ): Sözün Qüdreti, Bakû 
62

 Anar, (1984): “Hamımızın Dünyası”, Kommunist, Nu:152 (19040), s.4, 1 Ġyul, 

Bakû  
63

 Aslan, Memmed, (1982): “Gündoğandan – Günbatana Menzilim”, Azerbaycan 

Müellimi, Nu:24 (3669), s.3, 24 Mart, Bakû 
64

 Haciyév, T., (1985): “Üç Memmedden Biri Araz, Biri Ġsmail, Biri Aslan”, 

Ulduz Jurnalı, Nu:1, Bakû 
65

 Hebibbeyli, Ġsa,(1993): “Haqqın Var YaĢamağa”, Zaman Qazeti, Nu:8 (9), s.3, 

18-19 Oktyabr, Bakû 
66

 Méhdi, Famil, (1993):  “DüĢünen ve DüĢündüren Poéziya (Memmed Araz-

50)”, Edebiyyat ve Ġncesenet, Nu:41 (2072), s.7, 14 Oktyabr, Bakû 
67

 Nebiyév, Bekir, (1993): “ġé‟rimizin Xan Çınarı”, Millet Qazeti, 16 Sentyabr, 

Bakû 
68

 Qarayév, YaĢar, (1963):  “Semimi ġé‟rler”, Bakı Qazeti, 14 Oktyabr, Bakû 
69

 Rıza, Xelil, (1959):  “Alovlu, Me‟nalı ġé‟rler”, Azerbaycan Gencleri, Nu:149 

(6179), s.4, 9 Dekabr, Bakû  
70

 Rüstemxanlı, Sabir, (1988): “Poéziyamızın Araz Çinarı”, Kommunist, Nu:85 

(20553), 10 Aprél, Bakû  
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si
72

, ġ.Salmanov Qeribe Mülahizeler
73

, Ġ.ġıxlı Tebii Hissler
74

, 

S.Tahir Son İlin Şé‟rleri
75

, Şair Dostum M. Araz
76

, B.Vahabzade 

Ēl Mehebbeti
77

, Q.Xelilov Xalq ve Torpaq Nefesli
78

, Yaradıcılıq 

Sadeliyi
79

, Araz Axır
80

, N.Xezri Müdrikleşen Poéziya
81

, V. Yu-

sifli Dünya Senin, Dünya Menim
82

 adlı makaleleri sayılabilir. 

Bunların yanında, bazı üniversitelerde lisans seviyesinde tez 

çalıĢmaları yapılmıĢtır. Bu çalıĢmalarda Memmed Araz‟ın hayatı 

ve Ģiirlerindeki muhteva üzerinde durulmuĢtur. Lisans düzeyinde 

tesbit edebildiğimiz tezler Ģunlardır: 

 
71

 Rüstemxanlı, Sabir, (1984): “ġé‟rimizin Dili”, Edebiyyat ve İncesenet, Nu:24 

(2107), s.6, 15 Ġyun, Bakû   
72

 Rüstemxanlı, Sabir, (1974): “Veten DaĢlarının VetendaĢlıq Neğmesi”, Ulduz 

Jurnalı, Bakû 
73

 Salmanov, ġ., (1968):  “Geribe Mülahizeler”, Edebiyyat ve İncesenet, 02 Mart, 

Bakû 
74

 ġıxlı, Ġsmayıl, (1987): “Tebii Hissler”, Edebiyyat ve İncesenet, Nu:29 (4603), 

s.4, 10 Aprel, Bakû 
75

 Tahir, Söhrab, (1970): “Son Ġlin ġé‟rleri”, Edebiyyat ve İncesenet, s.7, 29 

Avqust, Bakû 
76

 Tahir, Söhrab, (1978): “ġair Dostum Memmed Araz”, Ulduz Jurnalı, Nu:8, 

Bakû 
77

 Vahabzade, Bextiyar, (1983):  “Ēl Mehebbeti”, Kommunist Qazeti, 15 

Oktyabr, Bakû 
78

 Xelilov, Qulu, (1988):  “Xalq ve Torpaq Nefesli”, Sovyét Kendi, Nu: 44 

(7044), s.4, 12 Aprel, Bakû 
79

 Xelilov, Qulu, (1974):  “Yaradıcılıq Sadeliyi”, Edebiyyat ve İncesenet, s.15, 17 

Avqust, Bakû 
80

 Xelilov, Qulu, (1964):  “Araz Axır”, Edebiyyat ve İncesenet, Nu:13 (1266), 

s.4, 28 Mart, Bakû 
81

 Xezri, Nebi, (1983): “MüdrikleĢen Poéziya-ġair Memmed Araz‟a Mektup”, 

Kommunist, Nu:37 (18270), s.3, 13 Févral, Bakû 
82

 Yusifli, Vaqif, (1993):  “Dünya Senin, Dünya Menim (Memmed Araz-60)”, 

Ulduz Jurnalı, Nu:9, Bakû 
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1. Téymuroğlu Hesenov, ġamil, “Memmed Ġbrahimin Liri-

kası”, S. M. Kirov Adına Azerbaycan Dövlet Univérsitéti, Bakû, 

1969 

2. Kamalqızı Muradova, Ağastan, “Memmed Arazın Poéma-

ları”, S.M.Kirov Adına Azerbaycan Dövlet Univérsitéti, Bakû, 

1973 

3. Ēyvaz Memmedli, Ēmineliyév, “Memmed Arazın Poema-

sı”, Azerbaycan Dövlet Pédaqoji Ġnstitutu, Bakû, 1985 

 Ayrıca çeĢitli ansiklopedilerde, ders kitaplarında ve son dö-

nemde yazılan bazı edebiyat tarihlerinde Memmed Araz‟la ilgili 

tanıtıcı nitelikteki yazılara da rastlanmaktadır. Bunlar arasında: 

1. Ehmedov, Téymur, “Azerbaycan Sovét Yazıçıları (Ēnsik-

lopédik Me‟lumat Kitabı), Öner NeĢriyyatı, Bakû, 1995 

2. “Azerbaycan Sovét Ēnsiklopédiyasi”, 10 c., Bakû, 1976-

1987. 

3. “Azerbaycan Sovét Edebiyatı, (Derslik)”, Bakû: Maarif 

NeĢriyyatı, 1988 

4. “Edebi Prosés I-VI”, Bakû: Elmler Akadémiyası, 1976-

1984 

Memmed Araz hakkında Türkiye‟de de çeĢitli çalıĢmalar ya-

pılmıĢtır. Bunların baĢında Kardaş Edebiyatlar dergisinin 

“Memmed Araz Özel Sayısı” (Kasım 1993) gelmektedir. Burada 

Memmed Araz‟ın hayat hikâyesi, Ģiirlerinden örnekler ve Ġ. He-

bibbeyli‟nin “Millilik ve BeĢerilik” adlı eserindeki kısa makale-

ler bulunmaktadır. KardaĢ Edebiyatların yanında ansiklopedi, 

gazete ve dergilerde de Memmed Araz hakkında çeĢitli yazılar ve 

makaleler yer almaktadır. Türkiye‟de Memmed Araz‟la ilgili 

yapılan çalıĢmalardan tesbit edebildiklerimiz Ģunlardır:  
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1. Gedikli, Yusuf, “ÇağdaĢ Azerbaycan ġiiri Antolojisi”, Ġs-

tanbul, 1983 

2. Aslan, Memmed, “Gündoğandan Günbatana Menzilim”, 

Türk Edebiyatı Dergisi, Ġstanbul, Ekim 1983, 

3. Bozyel, Ġbrahim, “Men Araz ġairiyem”, KardaĢ Edebiyat-

lar, Nu: 9, Erzurum, 1985 

4. Bozyel, Ġbrahim, “Azerbaycan Diyarından”, KardaĢ Ede-

biyatlar, Nu: 9, Erzurum, 1985 

5. Akpınar, Doç. Dr. Yavuz, “Memmed Araz Maddesi” Türk 

Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi”, Dergâh Yayınları, c.6, Ġstanbul, 

1986 

6. Kafkasyalı, Ali, “Azerbaycan Serdengeçtisi Memmed 

Aras”, Türk Edebiyatı Dergisi, Ekim 1988 

7. Altaylı, Seyfettin, “Memmed Araz, SeçilmiĢ Eserleri”, 

Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1990 

8. Makas, Zeynelabidin, “ Azerbaycan ÇağdaĢ ġiir Antoloji-

si”, Ankara, 1993 

9. KardaĢ Edebiyatlar, “Memmed Araz Özel Sayısı”, KardaĢ 

Edebiyatlar Dergisi, Erzurum, Kasım 1993 

10. Usta, H.Ġbrahim, “Modern Azerbaycan ġiiri, (Kuzey)”, 

Türk Dili Dergisi (Türk ġiiri Özel Sayısı V, Türkiye DıĢı ÇağdaĢ 

Türk ġiiri), No:531, Ankara, 1996 
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II. BÖLÜM 

Memmed Araz’ın Şiir Dünyası 

 
 

 

A. Sanat ve Edebiyatla İlgili Görüşleri: 

olĢeviklerin 1920‟de Azerbaycan‟ı iĢgalinden sonra, 

Bakû‟da hızla baĢlayan “yeniden kurma ve yapılanma” 

hareketleri, rejimin istediği “yeni insan tipi”ni yetiĢtirmek ama-

cında idi. Bu amaçla sosyal bilimlere önemli görevler yüklenmiĢ-

ti. 1930‟lardan itibaren de edebiyat ve sanat yeni insan tipini 

yetiĢtirmek için görevlendirilmiĢti. Bu amaçla –giriĢ bölümünde 

de belirttiğimiz üzere- çeĢitli dernekler ve cemiyetler kurulmuĢtu. 

Bu vasıtalarla mücadelesini sürdüren “Genç Qızıl Qelemler”, 

edebiyat ve sanatı rejimin öngördüğü Ģekilde kullanmaya çalıĢ-

maktaydı. 

1960‟larda baĢlayan siyasî yumuĢama zamanla sanat ve ede-

biyat çevrelerine de yansımıĢtır. Bu yıllarda baĢlayan sanat, ede-

biyat ayrımı, daha sonraki yıllarda belirgin çizgilerle derinleĢe-

cektir. Hatta sanat kolları birer meslek kolları hâline dönüĢecek-

B 
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tir. Müzik, tiyatro, bale, opera, ressamlık, heykeltraĢlık gibi sanat 

dallarının yanında, edebiyatta da Ģairlik, yazarlık, tenkitçilik birer 

meslek hâlini almıĢtı. Bu sayede sanatçılar bu mesleklerden para 

kazanarak geçimlerini sağlamaya baĢlamıĢlardı. Bir nev‟i devlet 

memuru hâline gelen sanatçılar resmi ideolojinin emrinden çı-

kamaz hâle gelmiĢlerdi. Diğer yandan, sanat ve edebiyatın bir 

meslek hâline gelmesi profesyonelliği de beraberinde getirmiĢti. 

Herkes kendi dalında en iyinin peĢinde koĢacak, resmî idareye 

takılmadığı sürece değerli sanat eserleri yaratmaya çalıĢacaktı.  

Memmed Araz, bu süreci yaĢayan Sovyet devri Azerbaycan 

Ģairlerinden biridir. Buradaki meslek zihniyeti onu da etkilemiĢ-

tir. Daha çok edebiyatın Ģiir dalında eserler veren Araz, belirgin 

bir biçimde sanat ve edebiyat ayrımına gitmemiĢtir. Sanat, sa-

natkâr gibi kavramları değerlendirirken, daha çok bir edebiyatçı 

gözüyle ele almıĢtır. Yani bu kavramlardan kasıt, bir müzik ada-

mı, bir tiyatrocu veya bir ressam olduğu kadar; aynı zamanda bir 

yazar, bir Ģair veya bir tenkitçi de olabilir. 

1. Sanatla İlgili Görüşleri 

Memmed Araz, sanatı ve edebiyatı insanlığa hizmet vasıtası 

olarak görmektedir. Sanatkârın bunu nasıl yapacağına ise karıĢ-

maz. Onun kafasına, yüreğine ve kalemine set çekmek ölümüne 

sebep olmaktır. Sanatçı topluma hizmet etmelidir, bunu yaparken 

de ahlâkî kurallara ve toplumun geleneklerine saygı göstermeli-

dir. 

Sanatın amacını “insana hizmet” manasında değerlendiren 

Araz, Ģöyle demektedir: 

“Men senetin amalını insana xidmetde görürem. Zennimce 

bütün cemiyyetlerde béle olub, béledir ve bundan sonra da béle 
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olacaq. Ancaq bu xidmet néce, ne şekilde yérine yétirilmelidir 

[gerçekleştirmeli] –bu ayrı söhbetdir.”
1
  

Sanata “toplum için sanat” anlayıĢıyla yaklaĢan Ģair, sanat-

çıya da bazı görevler yükler. Onun asıl vazifesi yazmaktır. Ancak 

yazarken de toplumun menfaatlerini gözetmelidir. Bu yüzden de 

Araz‟ın sanatçı tipi, sanat karĢısında ahlâkçı bir tavır takınır. 

 “Bizim vezifemiz yazmaqdır, démekdir, hadiselere diqqet 

yöneltmekdir. Be‟zen bu yazılar, déyimler, tenqidler, teklifler 

elaqedar objéktlerde öz hellini az tapır. Ne ise, meselelerin hel-

linde çéviklik azdır, hamı çalışır ki, bu semte yönelsin.” (ġenol, 

1993: 3) 

M. Araz İnsan Üreyi adlı Ģiirinde: 

 “Sen, hekim, adını soruĢmamıĢ gel 

 Öyren ki, her xesten kimdir, neçidir. 

 Ele bil senetkar her Ģéyden evvel 

 Ürek ağrısına abuneçidir. “ 

     (M.S.T., s.7) 

mısralarıyla sanatkârı âdeta bir hekim gibi görmektedir. Bir he-

kimin nasıl hastası ile ilgili her Ģeyi bilmesi gerekiyorsa, sanatkâr 

da her Ģeyden evvel toplumun meselelerini bilmeli, onun acılarını 

paylaĢmalı, hatta yüreğinde duymalıdır. 

Bu noktada, sanatta “ideal kahraman” yaratmak edebiyatın 

önemli bir görevi haline gelir. Araz, bu görevi yerine getiren 

sanatkârın son derece dikkatli olmalısını tavsiye ederken temsil 

edilen tiplerin de ideal kahramanlara aykırı olmaması gerektiğini 

söyler: 

“Qehreman yaratmaq, idéal qehreman yaratmaq edebiyya-
 

1
 ġ. ġenol, (1993): “Haqqın Var YaĢamağa”, Halk Gazeti, 26 Oktyabr, Bakû: s.3 



126  |  Memmed Araz 

 

tın, néce déyerler “iş normasına” [görevlerine] daxildir. Ancaq 

uzun illerden beri iş gücü o qeder de me‟lum olmayan me‟lum 

emek qehremanlarını senete getirmek méylleri günlerin birinde 

müellifleri de yaman güne qoydu, senete getirilmeye laiq olma-

yan günün qehremanlarını da. Bu qebilden olan edebiyatı inkâr 

élemek üstünde bir defe tenqide me‟ruz qaldığım da olub.” (Xe-

lilzâde, 1992:4) 

M. Araz‟a göre sanatkâr, sürekli arayıĢ içinde olmalıdır. O 

“...Ancaq senette axtarışın son menzili olmur. Bir şair demişken: 

En uzaq yérin de uzaq yéri var.” 
2
 ifadesi ile de bu arayıĢın öne-

mine dikkat çeker.  

Araz, asıl sanatkârı dünyanın evladı olarak görür. Onun va-

tanının da sanatından baĢladığını söyler. Eğer sanatçı baskı ve 

sansüre maruz kalırsa zamanla meslek değiĢtirmek zorunda kala-

caktır ki, bu durumda sanatçının tehlikesiz bir muhite geçmesi 

onun kabahati olmayacaktır. 

“(...) Senetkârın veteni onun senetinden başlayır; zennimce 

éle siz de bu fikirdesiniz. Esl senetkâr dünyanın övladıdır. Déyek 

bu régionda [mahalda, yerde] onun yuvasını dağıdırlarsa, bu 

qelem sahibi, bu fırça ustası veya neğmekar tehlikesiz bir muhite 

köçürse, bunun neyi qebahetdir.”
3
   

Memmed Araz, sanatçının ortalığa çıkıp kendini övmesini 

yanlıĢ bulur. Bu tür methiyeleri tahkirden farksız görürken, bu 

sanatçılara da “kar” [sağır] diye hitap eder. Ayrıca Araz, sanatın 

“anadan gelme bir yetenek” olduğunu belirtir: 

 
2
 F. Xelilzâde, (1992): “Senetde Son Menzil Olmur”, Heyat Gazeti, Nu:33, 

Bakû: s.4 
3
 Ebulxaliq, (1995): “Ġnsanı Xilas Ēden Qüvve Ġnsanın Özünü Derk Ētmesi 

Olacaq”, Zaman Qezeti, Nu:48 (288), Bakû: s.8 
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 “Men özünü ortalığa qoyub te‟rifleden [övdüren] senetkara 

“kar” déyirem; esl senet “anadan gelme” başıaşağı olur, te‟rifi 

sağlığa çévirende xecalet [utanma, sıkılma] çekir. Gereksiz te‟rif 

eslinde tehqire benzer.” (Yusifli, 1983: 3) 

Araz, sanatın sosyal geliĢmelere uzak durmamasını ister. Sa-

nat, sosyolojik değiĢmelerin “resmini çekmek”le değil, onun 

mahiyetini araĢtırmakla meĢgul olmalıdır. Çünkü asıl olan bu 

sürecin “bediî keşfini” vermektir. 

Sosyal değiĢmeler-geliĢmeler sürekli cereyan eden bir hadi-

sedir. Ancak bu çok ciddi ve gözle görünmesi zor bir süreçtir. Bir 

dağ köyüne telefon gelmesiyle ya da modern bir binanın inĢasıy-

la bu durumu açıklamak mümkün değildir. Sanat, tekniğin ve 

teknolojinin toplumda bıraktığı tesiri incelemelidir. Bir taĢ usta-

sının elindeki taĢtan çok, onun gözlerindeki ıĢığa bakmalıdır. 

Çekicin sesini değil, kalbinin döğüntüsünü dinlemelidir: 

 “Bu deyişiklik var, gédir ve olacaq. Bu çox ciddi, gözle çetin 

görünen bir prosésdir. Be‟zileri bu deyişikliyi kende téléfon çeki-

lende ve ya teze klub tikilişinde görür, bunun “in‟ikasını” [yan-

sımasını] da teleb édirler. Senet ise daş yonanın elindeki daşdan-

demirden çox, onun gözlerindeki ışığa baxır, çekicin sesini yox, 

qelbinin döyüntüsünü, dilinin zümzümesini [terennümünü] éşidir. 

Bu meqamda el çox iş görür, ya ürek,- démek çetindir. Sosioloji 

ve diger deyişikliklerin “şeklini çekmek” senetin vezifesine daxil 

déyil – onun mahiyyetine varmaq, bu prosésin bedii keşfini 

vérmek esas meseledir.” (Yusifli,1983: 3)  

Sanat veya sanatçının siyasetle iliĢkilendirilmesini son dere-

ce yanlıĢ ve tehlikeli bulan Ģair, bunun sanatçının önüne kalın 

duvarlar çekmek ve sanatını öldürmekten baĢka bir iĢe yarama-

yacağını söyler. Sanatçının dünyası yüreğinde baĢlar. Araz‟a 
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göre, kaleme sansür koymak, rejimle sanatkâr arasında kuvvetli 

bir zıtlaĢmaya, hatta cepheleĢmeye sebep olur. 

Araz, halkın içinden çıkan sanatkârların hak, adalet, doğru 

söz ve sosyal kaygılar etrafında bayrak kaldırırken çoğu zaman 

hakim güçler tarafından engellendiklerini söylemektedir. Hatta 

asıp – kesmeler, kan dökmelerin olduğunu belirtir. Sanatın talihi 

her zaman böyle olmuĢtur. Araz, bu konu ile ilgili olarak kendi-

sinden bir örnek vererek Ģunları söyler: 

 “Senetin taléyi hemişe béle olub ki, hakimiyyet irtica tere-

finde, asıb-kesenler, qan töküb intiqam alanlar terefinde “vuru-

şub”. Senetkâr ise xalqın içinden çıxdığından haqq–edalet, doğ-

ru söz, sosial qayğı, bir sözle, işıqlı emeller terefinde silah götü-

rüb. Bu da tebiî olaraq eks mövqéler cebhesi yaradıb. Bilmirem, 

bu mövqéler muxalifet anlayışına cavab vérirmi? Burada bir 

haşiye çıxmaq isteyirem. İsmayil Soltan adlı bir şair yadınızda 

varmı? Uzun müddet Azerneşrde rédaktor vezifesinde işleyirdi. 

Menim 1959. ilde çapdan çıxan ilk kitabımın rédaktoru olmuşdu. 

Allah ona rehmet élesin. Menimle çox sülh şeraitinde işledi. 

Ancaq kitap çıxana qeder yaşamadı. O qeder de seviyyesi olma-

yan kitabın elyazmasını oxuyub qurtarandan sonra mene dédi. -

Vallah siz cavanların ağzından qan iyi gelir. Héç bir qoruq–

qaytaq [yasaklanan] bilmirsiz. Biz şé‟r yazanda éle bilirdik ki, 

her çiynimizde bir sénzor [sansür] eyleşib, ne yazdığımız, néce 

yazdığımız barede her deqiqe Mircefer Bağırov‟a me‟lumat 

vérir. Birce sözümüz béle ölçü–biçiye cavab vérmese, mehşer 

ayağına çekilmeliydik.” (Yusifli, 1983:3)  
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2. Edebiyatla İlgili Görüşleri: 

a. Şiir: 

1957 yılında baĢlayan yumuĢama, yasaklıların affedilmesi ve 

itibarlarının iade edilmesiyle devam eder. Bu tarihten itibaren 

nisbî de olsa serbest bir edebiyat ortamı oluĢmaya baĢlar. Bu 

durum 1960‟ların ikinci yarısında yeni Ģiir anlayıĢlarının da 

oluĢmasına vesile olur. Ġlk Ģiiri 1952 yılında yayımlanan Mem-

med Araz da böyle bir ortam içerisinde Ģiir poetikasını oluĢtur-

maya baĢlar. YaklaĢık elli yıllık sanat hayatı boyunca hiçbir sos-

yal ve siyasî değiĢme Araz‟ı kendi Ģiir çizgisinden saptıramamıĢ-

tır. Bu açıdan Memmed Araz poetik değeri çok yüksek olan nadir 

sanatkârlardandır.  

Memmed Araz Ģiir poetikası ile ilgili müstakil bir kitap yaz-

mamıĢtır. Ancak bazı makale, sohbet ve Ģiirlerinde Ģiire dair 

çeĢitli görüĢler ileri sürmüĢtür. Biz buradan hareketle Araz‟ın Ģiir 

anlayıĢını ele almaya çalıĢacağız. 

Memmed Araz‟ın Ģiir anlayıĢında insan- zaman ve muhitin 

önemli bir yeri vardır. ġiir insanın ekseninde geliĢmektedir. 

“Şair – eser – okuyucu”, ĠNSAN‟da oluĢan ana düzlem çizgisi 

Memmed Araz‟ın Ģiir poetikasının anahtar kelimeleridir. Bunla-

rın içerisinde en önemlisi ĠNSAN‟dır. ġiiri yazan insandır, oku-

yan insandır. ġiir insan için yazılmaktadır. Ġnsan da toplumun bir 

ferdidir. Hataları, günahları, yalnızlıkları, duyguları, düĢünceleri, 

hayalleri, istekleri, ümitleri, karamsarlıkları, kısacası insanca bir 

tabiatı vardır. Bu bağlamda Ģiirin, insanın bu tabiatına hitap et-

mesi gereklidir. ĠĢte bu yüzden Araz, Ģiirin “faydacılık” prensi-

bine aykırı davranmamasını, zaman zaman toplumu eğitmesini, 

güldürmesini ve eğlendirmesini isterken, ahlâka ters düĢmemesi-

ni, gelenek ve göreneklere saygı duymasını da talep etmektedir.  
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Memmed Araz “ġiir Nedir?” sualine Ģöyle cevap vermekte-

dir: 

 “Şé‟r menüm üçün mühite, insana, bu güne, geleceye müna-

sibet vasitesidir. Zamana qiymet vérmek üçün ölçü vasitesidir.”
4
  

ġiiri “zamana kıymet vermek için bir ölçü vasıtası” olarak 

gören Ģair, insan, muhit ve zaman (hâl) münasebetlerinde de Ģiiri 

ön plâna çıkarır. ġiiri bunların arasında bir münasebet vasıtası 

olarak görür. Bu durum, Ģairin Ģiire önemli görevler yüklemesin-

den kaynaklanmaktadır. En baĢta Ģiiri “İnsanlığa hizmet” vasıta-

sı olarak gören Ģair, Gencliyim Ģiirinde bu durumu Ģöyle açıklar:  

“... 

Ġnsana xidmetdir 

Amalım, meslekim, 

ġerefim menim.” 

              (M.S.T. s. 43) 

Memmed Araz, D. Eliyéva ile yaptığı bir sohbetde “Şiir Ne-

dir?” sorusuna daha geniĢ bir cevap vermiĢtir :  

 “Şé‟r nedir? sualına cavab (hamını qane éleyen cavab) 

véren anasından doğulmayıb hele. Odur ki, şé‟r bir qeder 

mö‟cüzedir. Müemmadır şé‟r! Zamana vérilen böyük sualdır 

şé‟r! Zamanın sualına sualla cavabdır şé‟r! İnsanı derdden xilas 

éleyen, insanın derd yüküdür şé‟r. Hardasa xoş söz, hardasa 

giléy-güzardir [şikâyet, hoşnutsuzluk]. Bir az nesihetdir, bir az 

vesiyyetdir. Yurdun üfüqüne boylanmaq üçün bir-iki pille-

dir[basamaktır, merhaledir] şé‟r! 

Şé‟rin tarixine doğru gétsek görerik ki, Nizamide dersdir 

şé‟r, Exlaq dersi, qehremanlıq dersi, me‟rifet dersi! Nesimide 

 
4
 M. Resulqızı, (1991): “Bütövlük Hesreti”, 168 Saat, Nu:8, Bakû: s.3 
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özünü tanımaqdı. Nesimi şé‟ri İnsan seviyyesine, insanı da şé‟r 

seviyyesine qaldırmaq qüdretinde idi. Füzuli şé‟ri ürekde közeren 

[yanan] mehebbet idi. Sabir, qéyret qılıncı ile şé‟ri éyniyyetde 

görürdü. Min şaire min defe sual vérseniz ki, şé‟r nedir? Bir-

birine oxşamayan min cavab alacaqsınız. Men “şé‟r nedir, şé‟r 

néce olmalıdır?” -sualına cavab vérmekde çetinlik çekirem, néce 

olmalıdırsa éle de olmalıdır.”
 
(Eliyeva, (1993:7)  

Memmed Araz‟ın yüreği, içinde Ģiir ateĢi olan bir dağdır. 

Kalemi ise, bu Ģiir dağını parçalayan Ferhad‟ın külüngüne ben-

zer. ġair, yüreğinden çıkan her söze sahip çıkar, Üstüme Qayıdan 

Yazılarım‟da:  

“Menim de dağım var, menim de göyüm, 

Siz menim arabir qezeb qarımsız 

Siz menim bir az sert, bir az erköyun, 

Bir az da delisov övladlarımsız. 

Sizde ne günah var, döyürse zaman, 

Sizi yazan menem, günahkâr menem.” 

    (D.S.D.M., s.245) 

diyerek onları sanki öz evlatları gibi görür. Bu yüzden sanki 

evlatlarına vasiyet eder gibi Ģiire bazı görevler yükler. Yukarıya 

aldığımız Ģiirde: “Yürek, ümit, günah, pişmanlık, sevgi” gibi 

ferdî; “ev-ocak, gelecek” gibi toplumsal meselelerde koruyucu, 

yol gösterici ve yardımcı güç olarak görevlendirir. Bunu dilden 

dile, elden ele gezdirerek mutlaka yerine getirmesini ister. Bunun 

için Ģiirin Ģeklinde bile serbestliği kabullenir. 

Araz daha ileri giderek Ģairin/Ģiirin toplumsal olaylarda yol 

gösterici ve önder olması gerektiğine inanır. 

“Öten müharibe yadıma gelir: 

Onda qelemler de seferber idi. 
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Her Ģair, yurdumun bir généralı, 

Her Ģair, yurdumun bir esgeriydi.” 

    (A.Y.N., s.18) 

1) İlham: 

Araz 1967 yılında yazdığı Zeng adlı Ģiirinde Ģiir anlayıĢını 

Ģöyle anlatır: 

 “Bir Ģair béynine, 

Zeng vurdu müxbir-ilham 

Dedi: “cesaret” jurnalındanam. 

Bize ulduz nurlu, 

Müasır qürurlu, 

Teze, ter 

  ġe‟rler... 

- Ne sözüm var, 

Ancaq yaxĢı olar 

Ezel ürek yoldaĢla danıĢ! 

Üreye zeng vurdu. 

- Ne sözüm var. 

Ancaq yaxĢı, olar, 

Ezel baĢla danıĢ... 

- Axı... 

- Du, du... 

Yéne zeng vurdu, 

- Du – du... 

- ? 

... Cesaret adı?! 

Daha desteyi 

Götüren olmadı.” (S.E., s.332) 

ġiir, genel olarak Sovyet devrinin yasakçı zihniyetinden bah-

setmektedir. ġaire göre rejimin getirdiği yasakların ve siyasî 
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engellerin sınırını ancak cesaret aĢabilir. Bu bakımdan “cesaret 

dergisi” imajı oldukça önemlidir. Fakat biz burada özellikle, 

“ilham– yürek - baş (akıl)” üçlüsüne dikkati çekmek istiyoruz. 

Bunlar Ģaire göre âdeta bir Ģiirin ortaya çıkmasında varlığı elzem 

olan ana merhaleler olarak görülmektedir. ġiir, dıĢ dünyadaki 

nesne, duygu, düĢünce ve olaylardan hareketle, Ģairin iç dünya-

sında oluĢturulur. Bunda Ģairin duygu ve düĢüncelerinin de tesiri 

büyüktür. ġairin iç dünyasının merkezi yürektir. Ġç ve dıĢ dünya 

arasındaki bağlantı ilhamla kurulmaktadır. Ġlham Ģiire elveriĢli 

bir materyalle karĢılaĢtığında, yüreği uyarır ve bulduğu materyalı 

bu bölgeye gönderir. Materyal gönderilmeden önce ilham tara-

fından bir “ön elemeye” tâbi tutulur. ġiir materyalı dıĢındaki 

malzemeler imha edilir. Kısaca ilhamın görevi, Ģairin tabiriyle, 

“muhbirlik”tir.  

Ancak Ģaire göre ilham, kendiliğinden gelen, bir anda yoktan 

var olan bir çağrı sistemi değildir. “ilham yataqda déyil, stol 

arxasında şaire qonaqdır” diyen Araz, ilhamın ancak “bir Ģair 

donanımı”na sahib olunmasıyla yakalanabileceğini söylemekte-

dir. Araz‟a göre Ģair donanımı, yetenek, emek ve kendini yeni-

lemedir.  

ġair, V. Behmenli ile yaptığı bir röportajda “İlhamın gelme-

sini mi bekliyorsunuz? Nasıl şiir yazıyorsunuz?” sorusuna Ģöyle 

cevap vermektedir: 

 “İlhamın gelmesini gözlemek şairi ilhamdan salar. Bütün 

başqa işler kimi senet de ciddi intizam sévir. Nahaq [haksız] yére 

démirler ki, isté‟dad zehmetle yarıdır. Men zehmete bir az da 

üstünlük vérerdim. İlham yataqda déyil, stol arxasında yazıçıya 

qonaqdır [misafirdir]. Şair müeyyen rejimle, işe gédib-geldiyi 

kimi stol arxasında oturmağı da bacarmalıdır. Deqiq [doğru, 
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düzgün] olmasa da yazıçı emeyini inşaatçı işine benzetmek müm-

kündür. Onun inşaat méydanı yazı masasıdır. O mehz [sadece] 

burada yarımçıq qalmış binanı söz-söz “tikir”. Özü de ciddi 

yaradıcılıq verdişlerine [beceri, alışkanlık] lap cavanlıqdan 

başlamaq lazımdır. Çünki yaxşı işlemek üçün fiziki güç, sağlam-

lıq da şertdir.” (Behmenli, 1993:4) 

Memmed Araz, Ģairi, bir inĢaat ustasına; inĢaat alanını, yazı 

masasına; binayı da Ģiire benzetir. Ustanın iĢini yapabilmesi için 

nasıl fizikî güç ve sağlamlığa ihtiyacı varsa; Ģairin de ilham ala-

bilmesi için bilgi, beceri ve his gibi donanımların yanında dün-

yaya Ģair gözüyle bakabilmesine ihtiyacı vardır. Bu da ancak 

Ģairin var olan kaynaklarının sürekli çalıĢarak yenilenmesiyle 

mümkündür. ĠĢte bu aĢamadan sonra ilham devreye girmektedir. 

Aksi durumda ise, ilhamın söz yığınlarından baĢka bir Ģey geti-

remeyeceğini söyler: 

“Artır söz yığını, artır çayır tek, 

Hamı déyen olub, yazan olubdur. 

Ġlhama sarılmaq, qelem götürmek 

Papiros çekmekden asan olubdur.” 

(S.E., s.246) 

2) Yürek: 

Yürek, ilhamın dıĢ dünyadan sürekli sinyal gönderdiği ve Ģii-

rin oluĢtuğu esas yerdir. Çünkü Ģair için yürek, her Ģeyin baĢladı-

ğı ve bittiği yerdir. Burada her Ģey zıddı ile mevcuttur. Bu durum 

Ģairin dıĢ dünyadan gelen mesajları değerlendirmesinde son de-

rece büyük bir kolaylık sağlamaktadır.  

Araz, İnsan Üreyi adlı Ģiirinde Ģair yüreğini Ģöyle tarif et-

mektedir: 

 “Ürekde ay doğur, güneĢ de batır, 
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Göy qopur, ildırım çaxır ürekde. 

Tufan da hayqırır, sükut da yatır, 

Alov da, gürĢad da yağır ürekde.” 

     (M.S.T., s.7) 

Dünyayı yürekle görmek isteyen Ģair, Ģair yüreğinin seven, 

duyan, ağlayan, gülen bir yürek olduğunu söyler: 

“Sév-ürek, duy–ürek, ağla-gül ürek 

ġairin gözü de ürekdir be‟zen. 

Ulduzlar göz olsun, neyime gerek 

Dünyanı ürekle göre bilmesem.” 

(M.S.T., s.7) 

1961 yılında yazdığı Bir Oxucuya Mektub adlı Ģiirinde “yü-

rek”i bir “mühendis”e benzeten Ģair, kalemiyle mühendisin 

emrettiği Ģiir binasını diker: 

“Tikilen binadır-yazılan eser, 

Ürek mühendisdir, qelem de benna.” 

(M.S.T., s.15) 

Memmed Araz‟da yürek bazen, durmadan ağlayıp-sızlayan 

küçük bir çocuğa, bazen cesur bir delikanlıya, bazen yaĢlı bir 

adama, bazen de bir orduya benzetilir. Ġnsan her imtihandan 

onunla geçer: 

“Onunla kéçirik her imtahandan,  

Bir ordu démekdir be‟zen bir ürek. 

Bir Ģıltaq körpeden bir ner cavandan 

Titrek bir qocaya çévrilir ürek...” 

(M.S.T., S.7) 

Yürek Ģairin Ģiir potasıdır. ġiirin yazıldığı yer olmaktan baĢ-

ka saklandığı yer de yürekdir. ġair okuyucunun yüreğine misafir 
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olur. Yürekle yaĢayan Ģairler ölümsüzdür. ġair, sözleri insanların 

yüreklerinde dolaĢtıkça yaĢayacaktır. Onlar için asıl ölüm insan-

ların yüreğinde yer bulamamaktır. Bir Ģair için ölümlerin en 

korkuncu budur:  

“Sinesi od tutsun soyuq mezarın, 

Senet çiçeyimiz ne baxtsız olur. 

Görünür, ürekle yaĢayanların 

Ele ölümü de ürekde olur.” 

(M.S.T., s.7) 

Araz‟a göre yürek, aynı zamanda kulak vazifesi görmektedir. 

“Sıcaklığını yüreğimde duymadığım şeyleri yazamam” diyen 

Ģair, bir mevzuyu Ģiire dökebilmek için kulaktan duymayı yeterlı 

bulmaz; onu hissetmek ve yaĢamak lazım geldiğini belirtir. Nasıl 

toprağı yağmur yüklü bulutlar ilgilendiriyorsa, Ģairi de yüreğinde 

duyduğu, hissettiği Ģeyler ilgilendirir. ġairin yüreği, düĢündüğü 

ile söylediği arasında paralelliği olan müstesna bir yerdir: 

“Ekinim – biçinim baharlı, qıĢlı, 

YağıĢsız buludu torpaq éĢitmir. 

Yüz il qulağımın dibinde qıĢqır, 

Ürek éĢitmezse, qulaq éĢitmir.” 

(D.H., s.194) 

Bir baĢka Ģiirinde Ģair; 

“Herden qulaqlarım gözsüz olanda 

Üreyim dünyanı éĢide bilmir. 

Sözlü olmayanda, sözçü olanda 

Qelemim derine iĢleye bilmir.” 

(D.S.D.M., s.214) 

diyerek dünyayı yüreğiyle hissetmek isteyen Ģair, aynı zamanda 

bu dünyayı yüreğiyle anlamak da istemektedir. ġairin yüreği hem 
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gören, hem duyan, hem de görüp-duyduğu bu dünyayı kendine 

göre yeniden kuran bir sistemdir. 

ġairin Ģiir anlayıĢını aĢağıdaki Ģekilde formüle edebiliriz:  

 

          His            İsti‟dad  Mühendis          Zehmet 

 

Dış âlem         Nesne          İlham   Yürek               Baş (akıl) } = Şiir 

    

           Fikir        Muhbir  Göz, kulak        Forma (şekil) 

 

İlham; dıĢ dünyayı bir takım sinyallerle yüreğe haber verir. 

Vazifesi muhabirliktir.  

Yürek; ilhamdan aldığı sinyaller doğrultusunda, dıĢ dünyaya 

kulak kabartarak burayı gözler. Elde ettiği materyalı bir mühen-

dis edasıyla Ģekillendirir, düzene sokar ve ona mana katar. 

Baş (akıl); manalandırılmıĢ parçaların fikrî ve Ģeklî yönünü 

tamamlar, Ģiiri formalaĢtırır.  

 

3) Şiir ve Okuyucu: 

Memmed Araz, okuyucuyu, Ģairi var eden en büyük güç ola-

rak görmektedir. Her edebî eser okuyucusu ile vardır. Ona göre, 

okuyucu yoksa Ģair de yoktur. Araz, bu durumu “Déyirler ġé‟r 

Oxunmur” adlı Ģiirinde Ģöyle anlatır: 

“ġair ne gerekdir, oxucu yoxsa? 

Béyinler, ürekler pas atıb, nedir? 

 ġé‟rimiz öz fikir donunda, yoxsa 

 Ġndi “son modada” géyinmelidir?” 
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      (A.Y.N., 

s.18) 

ġiir insanla beraber doğmuĢtur. ġiiri de bir insan olarak de-

ğerlendiren Ģair, toplumun sevinci ve gamı Ģiirde paylaĢtığını 

söylemektedir. ġiir bir seyyah gibi ötelerden, insanın derinliğin-

den haber getirmektedir. Bu eksenin merkezini de okuyucu teĢkil 

eder.  

ġair, Ģiirinin insan için yazılması gerektiğini savunur. Diğer 

taraftan Ģiiri bizzat insan olarak tasvir eder. ġair ve okuyucunun 

da insan kimliği kabul edilirse; Ģair-insan, eser–insan, okuyucu–

insan üçlemesinde Ģair, eser ve okuyucu “insan” kavramına 

indirgenir. Bu yüzden aralarındaki iliĢkinin ekseni de bu kavram 

üzerinde yoğunlaĢır.  

“Bir insan bilirem her neğmeni men,  

 Neğme de insanla bir doğulubdur. 

 Ölkede sévinci, qemi keĢf éden, 

 Ġlk seyyah belke de neğme olubdur.” 

     (A.Y.N., s.18) 

Son yıllarda edebiyat çevrelerinde konuĢulmaya baĢlanan 

“şiir okunmuyor” fikri Ģairle okuyucuyu karĢı karĢıya getirir. 

Memmed Araz, “Nasıl olur da insanın kalbine şiir tesir etmez” 

diyerek bu fikre inanmak istemez. Ancak “her yalanda bir parça 

hakikat olur” deyiĢini hatırlayarak bunun doğruluğunu da kabul 

eder. Bu da Ģairi son derece üzer:  

“Fikirler dolanır baĢımda min-min: 

Gören doğrudanmı oxunmur Ģé‟r? 

Gören doğrudanmı insan qelbinin  

Ġnce hisslerine toxunmur Ģé‟r? 
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Belke qan deyiĢib insan canında 

Her Ģéyi sévmemek bir adet olur? 

Yox, Ģair, her kiçik bir yalanın da 

Ġçinde bir kiçik heqiqet olur!” 

(A.Y.N., s.18) 

ġair Ģiirin okunmayıĢını, insanda meydana gelen değiĢiklik-

leri, özellikle alıĢkanlıkların bir anda nasıl olup da değiĢtiğini 

anlamaya çalıĢır. Önce kendine döner ve meseleyi Ģair cephesin-

den ele alır. Ancak okuyucu olmadan Ģairin de bir iĢe yaramaya-

cağını ifade eder: 

“ġair ne gerekdir oxucu yoxsa 

Béyinler, ürekler pas atıb, nedir? 

ġé‟rimiz öz fikir donunu yoxsa 

Ġndi “son modada” geyinmelidir.” 

(A.Y.N., s.18) 

ġiirin devamında son yıllarda herkes yazar-çizer olduğunu ve 

söz yığınlarının giderek arttığını söyleyen Ģair, bu noktada oku-

yucuya dönerek ona bazı görevler yükler ve kendisinden Ģiiri, 

Ģairi denetlemesini ister. Bunu yaparken de iyi Ģiirle kötü Ģiiri; iyi 

Ģairle kötü Ģairi birbirinden ayırmasını ister. Ayrıca okuyucunun 

mutlaka kendisini yetiĢtirmesi gerektiğini vurgular. 

“(…) 

Qurbağa sesini qatanlar da var; 

Arpa çöreyini lavaĢ yérine, 

ÇürümüĢ ipliyi qumaĢ yérine, 

“Köhne dağarcığı tumaĢ yérine”,  

Bu gün oxucuya satanlar da var! 

Sen de, éy oxucu önümde dayan! 

Sen de, çek ortaya günahını bir! 
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Mence qapısını kitab açmayan  

Bir év, müellimsiz mekteb kimidir.” 

      [O.M., s.62] 

 

Memmed Araz, yukarıdaki parçada, Ģiire “kurbağa sesi” ka-

tan Ģairler gibi; Ģiir yazan kalemle iftira atan kalemin farkına 

varamayan okuyucuyu da eleĢtirir. Kalbi boĢ, beyni boĢ insanla-

rın Ģiiri teraziye vurmalarını yanlıĢ bulur.  

“Adam var ferqini bilmeyir hele  

Böhtan yazan elle, söz yazan elin. 

Qelbi lal, béyni kâr adamlar ile  

ġé‟ri tereziye qoymayaq gelin”  

      [O.M., s.62] 

Son olarak Memmed Araz, Ģair–okuyucu iliĢkisini: “-Şair 

yaxşı yazmalıdır. Oxucu da bu yaxşını duymalıdır. Bu qarşılıqlı 

vezifenin öhdesinden [yükümlülüğünden] hansı teref gele bilmir-

se, démek, o teref yérinde déyil.” 
5
diyerek özetler. 

b. Şair: 

Memmed Araz, genelde “toplum için sanat” anlayıĢını be-

nimseyen Ģairlerden biridir. ġairin bu anlayıĢı benimsemesinde, 

sosyalizm rejiminde gözlerini açması, eğitimini ve hayatını bu 

rejimde sürdürmesinin önemli tesiri vardır. Fakat esas tesir, ço-

cukluğunda yaĢadığı ve ömrü boyunca unutamadığı II. Dünya 

SavaĢı yıllarında aranmalıdır. Bu arada babasının hak, adalet, 

namus ve dürüstlük anlayıĢı ve bizzat bu tarz yaĢamı da Araz‟ın 

toplumla yakın alaka kurmasında önemli bir rol oynamıĢtır. An-

nesinden dinlediği ve kitaplardan okuduğu halk destanlarından 

 
5
 Yusifli,(1983:3) 
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çıkıp gelen yalın insan figürlerinin de bunda payı olduğu söyle-

nebilir. Ayrıca coğrafya fakültesini bitiren Ģairin, tabiata, toprak-

insan iliĢkisine bu derece önem vermesinde burada aldığı eğiti-

min etkili olduğu da düĢünülebilir. 

Bütün bunların yanında, 1930-40 yıllarından itibaren komü-

nizmin de tesiriyle “sanat toplum içindir” anlayıĢının güç ka-

zanması, devletin edebiyata rejimi en alt tabakalara indirmek için 

komünizmi tanıtmak ve yaymak görevi yüklemesi, sanatkârlar 

üzerindeki baskıları artırmıĢ, bu tür eserlerin dıĢında kalan eserler 

yaĢam alanı bulamamıĢtır. Bu durum, istek dıĢı da olsa sanıtın 

“faydacı” prensibini ön plâna çıkarmıĢtır. 

Memmed Araz bu toplumcu anlayıĢı genelde benimsemesine 

rağmen, çoğu zaman Ģahsî duyguları da ifade etmekten geri kal-

maz. ġiire, topluma hizmet görevi yükleyen Araz, Ģairi de; “top-

lumun gözü ve dili” olarak görür. ġair toplumun bir adım önünde 

ona yol gösteren, acılarını-ağrılarını anlatan, onunla ağlayıp, 

onunla gülen bir güç olmalıdır. Hatta daha ileri giderek toplumun 

dertlerini dile getirmekten baĢka, bu dertlere çözüm getirmeyi de 

Ģairlerin görevleri arasında sayar: 

 “ġair cemiyyetin dili, dilmacı, 

 ġair bir planét siqletindedir. 

 Onun baxıĢının qezeb qırmacı  

 Dağlar parçalamaq qüvvetindedir.” 

     (A.Y.N., s.98) 

 ġairi, “gülüş eken bağbana” benzeten Araz, onu yeryü-

zünün her tarafına ulaĢabilen bir bulut ve insanlar için nur taĢıyan 

bir kervanbaĢı olarak tanıtır: 

 “UĢaq yüklü analara muĢtuluq menden: 
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 ġair eli gülüĢ eken bağban kimidir! 

 Yér üzünün her küncüne yönele bilen- 

 Buludlara nur daĢıdan sarban kimidir! 

     (A.K., s.74) 

ġair, “güzelliğin göz tutsağı”dır. Güzellik ise, ilgi gerektirir. 

Divan edebiyatında olduğu gibi bir bakıĢlık mükâfat için sevgili-

nin peĢinden dolanıp durmaktadır. Araz, toplumcu bir sanat an-

layıĢını benimseyen bir Ģair olmasına rağmen, aĢağıdaki parçada 

geçen “güzellik” kavramıyla da Ģiirdeki estetiğe iĢaret eder.  

 “Men bu meseleni danan déyilem: 

 ġair gözelliyin göz dustağıdır! 

 Bir qadın gözünde qem duysam, o dem  

 Sanaram ömrümün qürub çağıdır. 

 

 Ēhtiram gerekdir her gözelliye, 

 Déme ki, budaqlar gezen bir quĢam, 

 Bir baxıĢ mükâfat alaram déye 

 Men senin éĢqini tapdamamıĢam.” 

     (A.Y.N., s.56) 

Araz, Ģairi “şiirle” tanımlar. “Şairin rejimi şiirdir” diyerek 

onu ancak Ģiirleriyle tanıyabileceğimizi ifade eder. ġairin dünya-

sı, iĢi-gücü, yemesi-içmesi her Ģeyi Ģiirdir.  

 “ġairin réjimi 

 ġé‟rdir; 

 Bezeyi, düzeyi 

 Çöreyi, géyimi Ģé‟rdir...” 

     (M.S.T., s.40) 

1) İsti’dad ve Zahmet: 
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Bu noktada, Ģair için elzem olan “iste‟dad” [yetenek, kabili-

yet] ve “zehmet” [emek, çaba] kavramları devreye girmektedir. 

ġairin mutlak istidadı olmalıdır. Ancak bu onun için yeterli de-

ğildir. Bunun yanında Ģairin “zehmet” adı verdiği sürekli çalıĢma 

ve kendini yenilemeye ihtiyacı vardır. Ġstidat yürekle bağlı, zah-

met ise akılla alakalıdır. Ġkisinin arasındaki iliĢki Ģiire yansıdıkça 

kalite artmaktadır.  

Memmed Araza‟a göre istidadın arkasında Tanrı‟nın eli var-

dır. Tanrı, insanın talihine bir güç ve kuvvet olarak istidadı verir. 

Ancak talih denilen kuvvet, isdidadı karmakarıĢık bir hâle çevirir 

ve Ģair “ben”i ile yapayalnız bırakır. Bir nevi onu imtihana çe-

ker. Kabiliyet bu çetin yollardan geçerek büyümeye ve güç ka-

zanmaya çalıĢır: 

 “(...) İsté‟dadın çiyninde, néce déyerler, Allah eli var. O talé 

déyilen bir qüvveye tapşırır isté‟dadı. Be‟zen uzun müddet talé 

déyilen qüvve isté‟dadı qarma-qarışıq mühitde özü ile tekbetek 

qoyur. Bir növ onu imtahana çekir; Azerbaycan şairi olmaq bu 

mühitde daha çetindir, daha ağırdır. Çünki, bu xalqın edebiyyatı 

héç bir muqayiseye gelmeyecek derecede böyükdür, zengindir. 

Allah bizi bu nehenglerin te‟nesinden qorusun. Allah bizi on-

ların ittihamından saxlasın. Bir de Allah bizi bizim özümüzden 

xilas étsin. Biz özümüzük senete, senetkâra qiymet véren de, onu 

qiymetsiz éleyib vaxtsız- ve‟desiz küleklere tapşıran da, bununla 

xalqı, milleti özünden alıb, öz eli de herraca qoyduq onu.”
6
 

Ġstidat boy atmak için “zehmet”e ihtiyaç duyar. ġair, dünya-

sını bilgi, beceri, his, arzu, ümit, hasret gibi kavramlarla doldu-

 
6
 Nazile Esedli, (1992): “Men Araz‟da ġaxelenen Çinardım”, Şehriyar Qezeti, 

Nu: 8, Bakû: s.3 
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rur, bunları sürekli geniĢleterek artırır. ÇalıĢma istidadın geliĢme-

sine, olgunlaĢmasına vesile olacaktır. ġair bir nevi istidadına yol 

gösterir, ona rehberlik eder. Rehberliyi nisbetince de Ģair olur: 

 “Yazıçının elyazmalarından ter iyi gelmelidir.” Bu sözü me-

cazi me‟nada qebul édirem, işleklik me‟nasında. Burada deqiq 

ölçü-biçi yoxdur, bedii eserin néçe faizi zehmetin ve néçe faizi 

isté‟dadın mehsuludur-ayırd élemek çetin meseledir. Söhbet 

isté‟dadın zehmetkéşliyinden gétmelidir. Dahiler -yazıçı da, alim 

de, başqa senet sahibleri de- fil gücü ile işleyen qeddi eyilmişler-

di [beli bükülenlerdir]. “Tenbelin tehnesi boş olacaq.” Burada 

yaddaşımıza hekk olunan [hafızamıza yazılan, kazınan] meşhur 

kelamı xatırlayıram: “Dahilik kemiyyetdir”. Ē‟tiraz étmeye te-

lesmeyin [acele etmeyin]. Kelam müellifi ne dédiğini yaxşı başa 

düşür. Tesdiqi ile inkârını tereziye qoyub, démek isteyir ki, Tols-

toyların, Hüqoların bu qeder eserini yalnız ağır zehmet yarada 

bilerdi. Beli, dahilik hem de kemiyyetdir!” (Yusifli, 1983:3) 

Araz, “istidat”-“zehmet” iliĢkisini anlatırken, aralarında be-

lirli bir ölçü aranmasını yanlıĢ bulur. Ona göre doğru olan “isti-

dadın zehmetkeşliğidir.” 

Memmed Araz 1965 yılında yazdığı “İste’dad” adlı Ģiirinde, 

istidadı: akıl-yürek, yürek-akıl arasında bir güç olarak görür. Onu 

denize atsalar, kendine ait olan damlaları teker teker bir araya 

getirmek suretiyle kocaman “kayaları yıkan dalgalar”a dönüĢe-

bilir. O bazen gökyüzündeki yıldızlar kadar yüce ve ulaĢılmaz, 

bazen de göz önünde, el altındadır. Ama insan çoğu zaman bu-

nun farkında değildir. 

 “Doğar ürekli ağıl, 

 Ağıllı ürek onu. 

 Bezen bu gün itirer, 
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 Tapar  

  gelecek onu. 

 Onu bir damla kimi  

 Denize tullasalar - 

 Damlaları birleĢib, 

 Dağ yıxan dalğa olar. 

 O, kiminin gözünde 

 Ucalar ulduz kimi. 

 Kiminin de gözüne 

 Sancılar buynuz kimi, 

 Bir onu,  

  ona qefil  

 DaĢ atandan qoruyun. 

 Bir de qoltuqlar altda  

 YaĢadandan qoruyun...” 

    (A.Y.N., s.29) 

Araz, istidadın Ģair hayatında önemli bir önceliğe sahip ol-

duğuna inanır, ancak “saf bir istidadın” da hiçbir iĢe yaramaya-

cağını söyler. Bu yüzden kabiliyet korunmalı ve kötü amaçlarla 

kullanılmasına izin verilmemelidir. Yeteneğin korunması da 

ancak bilgi ve çalıĢma ile olur.  

Araz baĢka bir Ģiirinde istidadı tohum‟a benzeterek onun bir 

kuru taĢ üstünde bile filiz verebileceğini söyler: 

 “Gereksiz te‟rif de yuxuya benzer. 

 Uyudar qelemi iĢ üstünde de. 

 Ġsté‟dad éle bir toxuma benzer.- 

 Göyerer bir quru daĢ üstünde de.” 

     (A.Y.N., s.29) 
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Ġstidat Ģair ilhamını bilinmedik yerlere sürer. Rüzgârın, to-

humları binlerce metre ileriye sürükleyip burada filiz vermesine 

sebep olduğu gibi istidat da ilhamı Ģiir meydanına sevkederek 

burada gezinmesini sağlar. Yeri geldiğinde vatanın bir parça 

taĢından “ülke vatandaşına” çevrilir, bazen de Ģair ilhamının 

önüne kalın bir perde çekerek kalemine akıtılan gücü ve kuvveti 

keser.  

B. Edebî Şahsiyeti: 

1960‟lı yıllarda ferdî üslûbunu oluĢturan Ģair, daha çok 

Azerbaycan tabiatı, Aras mevzusu, Azerbaycan‟ın sosyal ve 

içtimaî meseleleri ile dünya, zaman ve insan konularında yazdığı 

felsefî Ģiirleri ile tanınır.  

Eserlerinde sosyal mevzuları iĢlerken bir yandan da “ideal 

kahraman” yaratmak peĢinden koĢar. Zaman zaman reel hayatın 

çirkinliklerinden kaçarak zihninde tasavvur ettiği “o beldeler”e 

sığınır. Sosyal mevzuların yanında aĢk, sevgi, hasret, yalnızlık ve 

ölüm korkusu gibi ferdî duyguları da iĢlemekten geri kalmaz. 

Tabiat tasvirlerinde, Azerbaycan tabiatının bütün güzelliklerini 

âdeta bir kameranın merceğinden Ģiirlerine yansıtır. Çevre prob-

lemleri ile yakından ilgilenerek, herkesin dikkatini, giderek bü-

yüyen ekolojik kirlenmeye çeker. Cenubî Azerbaycan ve Aras 

meselesinde ikiye bölünmüĢ bir milletin, bir vatanın tarihini ve 

talihini âdeta destanlaĢtırır. II. Dünya Harbi‟nin geride bıraktığı 

derin izleri poemlerinde anlatır. ġiirlerinde hecenin değiĢik kalıp-

larından ve halk inançları, atasözleri, deyimler ve halk söyleyi-

Ģinden faydalanarak zengin bir kafiye örgüsü elde eder. Edebî 

sanatların ve Azerbaycan Ģiir dilinin kıvraklığından faydalanarak 

kendine mahsus bir imajlar sistemi oluĢturur. “ġiirlerinde mana 
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bakımından derinlik, felsefî düĢünce bakımından müdriklik görü-

lür. Dili oldukça sağlam ve ifade gücü bakımından büyüleyicidir. 

Ġfadelerinde sertlik, mağrurluk dikkati çeker.”
7
 Araz, çağdaĢ 

Ģiirin form, söyleyiĢ, tema ve Ģekil unsurlarını halk Ģiiri ile birleĢ-

tirerek Ģiirde millî çizgileri ön plâna çıkarır. ġair, edebiyat âle-

minde Aras nehriyle ilgili çok fazla Ģiir yazmasına istinaden 

“Araz şairi” olarak ünlenir.  

Araz, II. Dünya Harbi‟nden sonra, bilhassa KruĢçev döne-

mindeki yumuĢama ve kısıtlı özgürlüklere paralel olarak, edebi-

yatta ortaya çıkan “toplum için sanat” anlayıĢını benimser. Ede-

biyat ve sanatı insanlığa hizmet vasıtası olarak görür. Bu manada 

sanatçıyı bir hekime benzeterek, onu toplumun hastalıklarını 

bilmeye ve bu hastalıklara çare bulmaya çağırır. Sanatkârın vazi-

fesini de toplumda meydana gelen sosyolojik geliĢmelerin ma-

hiyyetini araĢtırarak bu sürecin edebî keĢfini yapmak olarak 

görür.  

Yukarıda da görüldüğü gibi Araz‟ın edebî hayatında yaĢadığı 

önemli dönüm noktaları vardır. Buna bir de, ÇağdaĢ Azerbaycan 

Ģiirinde meydana gelen değiĢim ve geliĢmeler eklenirse, onun 

edebî Ģahsiyetini: “Ġlk adımlar ve arayıĢ devri” ile “Olgunluk 

devri” olmak üzere iki bölümde ele almak daha uygun olacaktır. 

Olgunluk devrini de edebiyatta meydana gelen “Yeni Merhale” 

ve “Muasır Edebiyat” cereyanlarına bağlı olarak iki bölümde 

inceleyeceğiz.  

 

1. İlk Adımlar ve Arayış Devri (1952-1965): 

Memmed Araz, Ģiir yazmaya çok küçük yaĢlarda baĢlamıĢtır. 

 
7
 Akpınar, (1986:247) 
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ġiire merak salmasının en büyük nedeni, annesinin evde kendisi-

ne anlattığı âĢık hikâyeleri ve kendisinin kitaplardan okuduğu 

destanlar, maniler ve ağılardır. Küçük Araz, okula baĢladıktan 

sonra burada okuduğu kitaplardan etkilenmeye baĢlar. Bu durum, 

kendisinde Ģiire ve sanata karĢı bir merak uyandırır. Samed Vur-

gun‟un Ģiirleri onun üzerinde derin bir tesir bırakır. Dokuzuncu 

sınıfta iken Samed Vurgun‟un Dilican Deresi isimli Ģiirinden 

etkilenerek ilk Ģiirini kaleme alır. 

Memmed Araz, Nenemin Kitabı isimli Ģiirinde annesinin te-

sirinden Ģöyle bahsetmektedir: 

 “Könül ne danıĢdı, ne dédi mene- 

 Uçdu körpeliye xeyalım yéne... 

 Durdu gözlerimde ixtiyar nenem, 

 Vüqarı dağ nenem, saçı qar nenem... 

 Ēle bil saçımı darayırdı o, 

 Qelbimi, fikrimi arayırdı o. 

 Duyurdu üzüne dikilen baxıĢ 

 Déyir ki, ay nene, bir nağıl danıĢ... 

 Yéne de kitabı varaqlanırdı, 

 Qelbi gâh sevinir, gah da yanırdı... 

 (...) 

 Ēllerin sévinci, éllerin derdi 

 Nenemin dilinde dile gelerdi. 

 Men de gâh seviner, gâh da yanardım, 

 Nenemi en böyük alim sanardım. 

 Sineme él sazı asdı o kitap, 

 Sineme çox kitap yazdı o kitap. 

 Onun Araz kimi kükreyib daĢan, 

 Kürün neğmesine neğmeler qoĢan 

 Hüner dastanı da sévinc sesi de, 
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 Be‟zen söz üstünde titremesi de 

 Nenemin qelbinden qelbime doldu. 

 O kitabın sesi él sesi idi; 

 O kitab nenemin sinesi idi.” 

      [S.N., s.7-8] 

“Nene”, Azerbaycan dilinde aynı zamanda “ana” manasına 

da gelmektedir. Zaten kendisiyle yaptığımız görüĢme sırasında 

da bu Ģiirde bahsedilen kiĢinin annesi Cahan Hanım olduğunu 

belirtmiĢti. Bütün bunlardan anlaĢılacağı gibi, Araz‟ın Ģair olma-

sında öncelikle annesinin büyük etkisi vardır. Ayrıca Ģiirlerindeki 

halk kültürünün tesirini de burada aramak lazımdır.  

ġair, Dağlara Qar Düşdü Ģiirinde aslında sinesinde “bayatı, 

ağı” olan kiĢinin annesi olduğunu açıklayacaktır. 

 “Dağlara qar düĢdü éle qemginem... 

 Dağlara qar düĢdü ... bilirem bu dem 

 Anamın qebri de qar altındadır, 

 Anamın qelbi de qar altındadır. 

 Néçe démediyi efsane, nağıl 

 Onun sinesinde- qar altındadır. 

 Néçe oxunmamıĢ bayatı, ağı 

 Donub sinesinde- qar altındadır. 

 Tek birce baĢdaĢı tenha, mükedder 

 Qardan baĢ qaldırıb yolumu gözler...” 

     [Ġ.B., s.69] 

Araz‟ın tabiata, Ģiire, sanata karĢı uyanan ilk merakları, gide-

rek hayrete dönüĢür. ġiirle daha çok uğraĢmaya baĢlar. Bol bol 

Ģiir ezberler. Sabir‟in çocuk Ģiirleri ile Samed Vurgun‟un Ģiirleri-

ni çok sever. 
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“Aşağı siniflerden edebiyyata, şé‟r oxuyub ezberlemeye 

xüsusi hevesim vardı. Yaxşı şé‟ri birce defe oxuyardım–

yaddaşıma hekk olunardı. Bütün bu hevesin, bu marağın “ilk 

müellimi” anamın cehresi idi. Ēvimizin taxça-boxçasında hara el 

atsan – bir dastan, nağıl, “Âşıq şé‟rleri” kitabı çıxardı. “Âşıq 

Elesker” éle hemişe kürsünün üstünde idi. Anam bu kitabları 

bize oxudar, birce oxudandan hamısını yığışdırar, elçimin ucunu 

iye ilişdirer; cehrenin tutacağını tovlayar, dastan dünyasının 

qapısı cehresinin sesine uyğun cırhacırla açılardı”
8
  

ġair bir yazısında Ģiire karĢı kendisinde uyanmaya baĢlayan 

merak ve hayreti Ģöyle anlatmaktadır: 

 “ (...) Me‟lum fikirdir ki, insan üreyinde en böyük çévrilişler 

héyretden yaranar. Uşaq da dünyanı héyretlene-héyretlene derk 

édir. Sévgi gözelliyi héyretden yaranır. Tebiet héyretli işlerle 

doludur. Amma menim üçün en böyük héyret senet héyretidir. 

Şé‟re uşaqlıqdan marağım böyük olub. Birce defe oxumuşam 

yadımda qalıb. Sabir‟in uşaq şé‟rlerini sévmişem. Lakin bu sév-

giden qelem almamışam. Semed Vurğun‟un “Dilican Deresi” 

şé‟rinden héyretlenib ilk yazını yazanda ise doqquzuncu sinifde 

oxuyurdum. Tebii ki, men o şé‟rde héç bir bedii yénilik keşf 

étmemişdim.”
9
 

Bütün bunlardan sonra Memmed Araz, daha dokuzuncu sı-

nıfta iken ilk Ģiirini yazacaktır. 

“Béle béle qelbimde söz hevesi göyerdi. Özlüyümde gâh 

déyilmişlere “sahib çıxmaq” isteyirdim, gâh da onlara oxşar 

quramalar düzeltmeye çalışırdım. 9-cu sinifde sanki qefil bir 

 
8
  Memmed Araz, (1983): Dünya Senin, Dünya Menim, Yazıcı, Bakû: s.7-8 

9
 V. Behmenli, (1993): “Qelem Menim Söz QardaĢım”,  Sovét Kendi, Nu:120 

(6154), s.4 
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tekan [güç] meni ayrı bir aleme atdı. Sinif dostlarımdan kiminse 

qoltuğunda iri bir kitab gördüm. Maraqlandım-Semed Vur-

ğun‟un “İstiqbal Teranesi” idi. Alıb baxdım. Ortadan açdım. 

Gözüme ilk deyen “ Dilican Deresi” şé‟ri oldu. Bu misra meni 

éle tutdu, éle tutdu ki: “Yéne seni gördüm, Dilican deresi...” Ēle 

bil bundan sonra milyon illerle bélece duran lal-dinmez dağları, 

yaxud dereleri gözüm gördü. “Yéne seni gördüm, Toğul qayası”, 

“Yéne seni gördüm, Senger tepesi” kimi misralar bu te‟sirle 

doğuldu. Ardı gelmedi. Ancaq te‟sir meni ayrı mövzulara yö-

neltdi.” [DSDM, s.7-8] 

Memmed Araz, Bütövlük Hesreti‟nde ise, ilk Ģiirini nasıl 

yazdığını Ģöyle anlatır: 

“... Yazın 45‟i olardı (yéni mayın ortaları) Mekteb ki-

tabxanasından Semed Vurğun‟un “İstiqbal Teranesi” adlı séçil-

miş şér‟ler kitabını alıb éve döndüm. Yolda kitabı açdım. Qarşı-

laşdığım ilk şé‟r “Dilican Deresi” oldu. Bu mısra hemin andaca 

béynime hekk olundu: “Yéne seni gördüm, Dilican deresi” ilk 

şé‟rim, bélece, hemin şé‟rin te‟siri ile yarandı. Sonralar hemin 

şé‟ri zeif olduğu üçün cırıb atdım. “Dilican Deresi” şé‟rine mü-

nasibetim ise evvelki kimi qalır.”
10

 

ġair, ilk Ģiirini yazdığı gün büyük bir sevinç ve heyecan du-

yar. O günü, gecesi olmayan bir gün olarak hatırlayacaktır. 

 “O gün gécesi olmayan ve héç vaxt olmayacaq bir gün idi. 

Her seher tézden güneş üfüqden boylananda o günü görürem. 

Menim evveli sévinc, sonrası teessüf olan günüm déyirem. Bu 

qeder qatı açılmamış qayğını mene tapşırıb, özün bir yolluq 

gétdin niye? Ancaq indi şé‟r ortada yoxdur. O eks-seda gétdi. 

 
10

 M. Resulqızı, (1991): “ Bütovlük Hesreti”, 168 Saat, Nu:8, s.3 
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Qarşıda o ilahi sesin sepdiyi qayalıqlar qaldı. Bu da béle bir 

ömürdü yaşadım.”
11

 

Araz‟ın bu heyecanı okulda çıkarılan duvar gazetesinde çı-

kan bir Ģiiriyle daha da artar. Bu durum kendisine büyük bir 

özgüven kazandırır. Artık Memmed Araz geceli, gündüzlü Ģiir 

yazıp, gazete ve dergilere göndermeye baĢlayacaktır. 

“İlk defe edebiyyat müellimim Ferman Tağiyév‟in rehberliyi 

ile çıxan mekteb divar qezétinde baharı vesf éleyen şé‟rim çap 

olundu. Bundan sonra géce-gündüz yazıb tökdüm. Çiy, besit, 

nezm parçalarını rédaksiyaların ünvanına yağdırdım. İndinin 

özünde de o hereketlerim üçün xecalet çekirem. Aradan iller 

kéçenden sonra o “ilk yaradıcılıq mehsullarını” eleyib séçmek 

istedim. Bircesine de yiye dura bilmedim... Görünür yaradıcı-

lıqda hardan menbe almaq meselesi her şéyi hell élemir. Bu 

menbeden neyi, néce götürmek esas şertdır. Bu şerti de şertlendi-

ren cehet, bilikle cilalanan isté‟daddır.” [DSDM, s.7-8] 

Bu Ģekilde ilk Ģiir denemelerini yapmaya baĢlayan Araz, bir 

yazısında, annesinin kendisinin Ģiir yazmasına çok sevindiğini ve 

kendisini sürekli teĢvik ettiğini, hatta ilk yazdığı Ģiirlerini annesi-

ne okuduğunu ve onun onayını almaya çalıĢtığını belirtir. 

 “... Anamın ise yazı-savadı [okuma-yazması] yox idi. Ancaq 

cehre üste [halı dokurken] özü bayatı, ağı qoşardı. Bu barede 

başqa yazımda danışmışam. Folklordan qidalanan şé‟ri çox 

güzel duyurdu. Ve tebii ki, oğlunun şé‟r yazmasına sévinirdi. 

Şé‟ri oxudardı; xoşuna gelmeyende déyerdi: “Bunda menim 

südüm yoxdur.” (Yusifli,1994:6 ) 

Memmed Araz, 1950 yılında Bakû‟ya gelerek “Azerbaycan 

 
11

 V. Yusifli, (1983): “Memmed Araz‟ın 50 YaĢı”, Azerbaycan Gazeti, Nu:10, s.6 
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Pédoqoji Universitéti”nin Coğrafya Fakültesi‟ne kaydolur. BoĢ 

zamanlarında üniversitenin içerisinde faaliyet gösteren “Edebiyat 

Derneği”ne devam eder. Onun Ģair olmasında bu derneğin çok 

büyük katkıları olmuĢtur. Araz o günleri Ģöyle anlatmaktadır: 

“Evvelce mene éle geldi ki, edebiyatçılara bir qeder yad gö-

rünürem. Özümü yığışdırdım. Bir müddet sesimi içimde qovur-

dum. Yazı-pozu oxumadım. İsmayıl müellim bu inceliyi duydu. 

“Feal edebiyatçılarla” “utancaq gelmeler” arasında körpü 

yaratdı. Dilim açıldı. Şé‟r oxudum, çıxış éledim. Tenqid olun-

dum, tenqid étdim. Bu dernekde indi meşhur olan néçe genc 

yazıçı ile tanış oldum. Bu dernekde merhum Serdar Esed‟le ta-

nışlığım dostluğa çévrildi. Bu dernekde beyenilen “Yanın ışıqla-

rım” adlı şe‟rimi ilk defe gencler gününde oxudum. Qebul éleyib, 

o zamanki “İnqılab ve Medeniyyet” jurnalına teqdim élediler. 

Jurnalın 1952. il, May nömresinde ilk şé‟rim çapdan çıxdı. O ilk 

metbu şé‟rimi héç bir kitaba daxil étmemişem.” [DSDM, s.9-10]  

Memmed Araz‟ın yayınlanan ilk Ģiiri, Yanın İşıqlarım‟dır. 

Bu Ģiir, Memmed Ġbrahim imzası ile “İnqilâb ve Medeniyyet” 

dergisinde, Mayıs 1952‟de çıkmıĢtır. Kırk iki mısradan ibaret 

olan bu Ģiiri, Ģair hiçbir kitabına dahil etmemiĢtir.  

 “Payız axĢamıdır, hava xoĢ, temiz, 

Öpür sahilleri, yéne göy deniz. 

Be‟zen de zamanın xoĢ nefesitek 

Arabir üzüme toxunur külek. 

Men tenha déyilem, minlerle insan 

Xezer sahilinde gezir bu zaman. 

Dikilir gözlerim menim bu ara  

Sahil boyu yanan gur iĢıqlara 

Onlara baxdıqca men aram-aram, 
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Gelir xatirime düĢür bu axĢam; 

Müharibe ili – qırx ikinci il, 

O gün fikrimden héç çıxan déyil,  

Onda sahillere baxanda menim, 

Hirsimden titrerdi daim bedenim. 

Ne iĢıq görerdim, ne de izdiham, 

Cumardı qelbime nifret, intiqam! 

DüĢmen teyyaresi görmesin déye 

Perde çekilerdi her pencereye 

Hele yadımdadır, heyetimize 

Yanan iĢıqların üzüne biz de  

Bir perde çekmiĢdik, çekmiĢdik ki, biz  

Qorunsun düĢmenden körpelerimiz. 

Siz éy iĢıqlarım, döyüĢ illeri 

Be‟zen üzünüzü perdeledim men. 

Dédim qoy yurdumun gözellikleri 

Qorunsun düĢmenin nezerlerinden. 

Yéne iĢıqlarım, indi de yéne 

DüĢmenler güvenir qüvvelerine, 

Onlar isteyir ki, kéçirsin sizi, 

Yénemi qaranlıq bürüsün bizi?! 

Yox, bir de qoymaram, qoymaram ki, men  

Elvan iĢığımı kéçirsin düĢmen. 

Axi, siz nursunuz, siz iĢıqsınız, 

Géceye güneĢsiz, yaraĢıqsınız. 

Yox, yox, heyat séven, yaĢamaq séven 

Déyir: - Müharibe istemirem men. 

Siz yanın qüdretle, yanın iĢıqlar! 

Dünya sülh déyilen bir saray qurub, 
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Sizin arxanızda böyük bir diyar- 

Sülhün bayraqdarı Sovétler durub! 

Yanın, iĢıqlarım, yanın vüqarla! 

Yurduma nur saçın min iftixarla”
12

 

 

ġiir, devrin edebî üslûbuna uygun bir tarzda yazılmıĢtır. 

Memmed Araz‟ın Ģimdi ulaĢtığı noktadan bakılınca Ģiir, oldukça 

zayıf ve basit gözükür. Ancak, buna rağmen, Memmed Araz‟ın 

Ģair olacağına dair ilk ciddi iĢaretleri de yine bu Ģiir verir.  

Yıllar sonra Ġsmayıl ġıxlı bu olayı Ģöyle anlatacaktır: 

 “Sen geldin ve “Yanın, İşıqlarım” adlı şé‟rini oxudun. Ya-

dımdadır, sıxılırdın. Coğrafiya fakültesinde oxuduğun üçün 

sıxılırdın ki, edebiyyatçılar göresen, mene ne déyecekler. Amma 

şé‟rini oxuyandan sonra hiss étdin ki, gözele zaval yoxdur. Sehv 

étmiremse, o şé‟rde sen müharibe illerinde hava basqınından 

éhtiyat éderek géceler évlerde işıqların yandırılmasını, pencere-

lerin qara örtüklerle qapanmasını xatırlayır, sonra da mühari-

benin qurtarmasına sévinir, axırda da “Yanın, İşıqlarım” déyir-

din. Hiss gözel idi. O zaman üçün poétik tapıntı [buluş] idi.” 
13

 

Araz, Edebiyat Derneği‟nde okuduğu ilk Ģiirinin beğenilme-

sinden büyük bir memnunluk duyar. O gün Ģairlik kapısının ara-

landığını hisseder. Ġlk Ģiirinin basılacağı müjdesini alır. Devrin 

önemli Ģairleri kendisinde Ģairlik istidadı görmüĢ ve ilgilenmeye 

baĢlamıĢlardı. ġairin kendisi edebiyat derneğinde ilk Ģiirini oku-

duğu günü Ģöyle anlatır: 

 
12

 M. Araz, (1952): “Yanın ĠĢıqlarım”, İnqılab ve Medeniyyet Jurnalı, Bakû: May 

1952 
13

 Ġ. ġıxlı, (1988): “Tebii Hissler”, Edebiyyat ve İncesenet gazeti, 26 Fevral 1988 
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 “İlk şé‟rim beyenilen günü çıxışları, iradları, xoş sözleri, 

teklifleri yaxşı xatırlayıram. “Günü” Eli Veliyév aparırdı. Mirze 

İbrahimov (o Yazıçılar İttifaqının sedri, E. Veliyév mesul kâtibi 

idi) teklif étdi ki, bu cavan oğlanın şé‟rini çap éleyek [yayımlaya-

lım], özünü de tapşıraq ya Enver Elibeyliye, ya İslam Seferliye; 

yazılarını oxusunlar, meslehet vérsinler. Kimse yérden söz atdı: 

“Enver‟e tapşırın, o daha temkinlidir...” Yığıncaq [toplantı] 

qurtaranda E. Elibeyli şé‟ri menden aldı (O jurnalda işleyirdi). 

Dédi: Teze [yeni] yazılarını mene oxumamış metbuata vérme...” 

[DSDM, s.10]  

Beğenilme coĢkusuyla gittikçe güveni artan Ģair, sonraki 

“Gencler Günü”ne bir Ģiirle daha katılır. Ancak bu sefer iĢler 

umduğu gibi gitmemiĢtir. Buna çok üzülür. Bu üzüntü nedeniyle 

bir süre Edebiyat Derneği‟nden uzak kalır. 

 “Növbeti “Gencler Günü”ne bir şé‟rle geldim. Adı yadımda 

déyil. Kendimize hesr élemişdim. Mezmunu texminen béle idi: 

“Göylere baş çekende uca binalar, işığa qerq olub dağlar-

dereler. (O vaxt hele kendimizde éléktrik işığı yox idi.) Asfalt 

küçelerde maşınlar şütüyür, palçıqdan eser-elamet yoxdur. 

Kommunizm bütün évlerin astanasındadır.” vs. “Gencler Gü-

nü”nü bu defe Süleyman Rehimov aparırdı. Şé‟ri oxuyandan 

sonra menden soruşdu: 

-Bala, bütün şeherleri ötüb kéçen kend néce déyerler, hansı 

mekândadır ki, xeberimiz yoxdur. 

-Şahbuz rayonunun Nurs kendi-dédim. 

- O kendde kimlerdensen?... 

Atamı da, emimi de tanıdı. Meni bélece danlayıb [azarlayıp] 

dédi: “Belke biz de gözümüzü yumub bu yalanı çap éledik, kend-
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lilerin sene ne déyer? Sizin kende neinki maşınla, öküz arabası 

ile de qalxmaq qéyri-mümkün idi bir zamanlar.”   

Bu ehvalatdan sonra bir néçe gün, xéyli vaxt “Gencler Gü-

nü”ne üzükmedim [uğramadım]. Yaradıcılığın dernek merhelesi 

üzerinde çox dayanmağım ebes déyil. Bizim neslin çox heveskâr-

ları “ilk derslerini” mehz derneklerden aldılar. Kimisi kâğız-

qelemini qoltuğuna vurub, ayrı péşe [sanat/meslek] dalısınca – 

öz yérini tapmağa gétdi. Kimisi de isté‟dadın te‟kidi [ısrarı] ile 

senetin ağır yükünü yavaş-yavaş çekmeye başladı. Bu yoldan 

dönenlerin içerisinde, şübhesiz, bacarıqlı, ümid véren gençler 

vardı; bu yoldan berk yapışıb gelenler arasında da “her ağarana 

ağartı” déyenler yox déyil. Zamanın müveqqeti sehvleri az ol-

mur.” [DSDM, s.11]  

Bir süre sonra E. Veliyév tarafından Nebi Xezri ile tanıĢtırı-

lır. Ardından Osman Sarıvelli ve Süleyman Rüstem‟in rahle-i 

tedrisinden geçer. Semed Vurğun ve Eli Kerim‟i yakından tanı-

ma fırsatını bulur. Onların sohbetlerine katılır. 

 “Hemin illerde E. Veliyév meni Nebi Xezri ile tanış éyledi: 

“Bu qara oğlandan muğayat ol” dédi. N. Xezri bir müddet Yazı-

çılar İttifaqında meslehetçi işledi. Ondan xéyirxah meslehet aldı-

ğımı qelben é‟tiraf édirem. Osman Sarıvelli‟nin de qanadlı mes-

lehetlerini unutmuram. Mene “uğurlu yol” yazan, ilk şé‟rlerimin 

çapında emeyi olan xalq şairi Süléyman Rüstem‟e xüsusi rağbe-

timi héç vaxt gizletmemişem. Bizim neslin bir xoştbextliyi [mutlu-

lugu] var ki, onlar Semed Vurğun‟u gördüler, Eli Kerim‟le dost-

luq, yoldaşlıq élediler.” [DSDM, s.12]  

M. Araz için devrin büyük Ģairleriyle bir arada bulunmak 

büyük bir olaydır. Bu ortam ona yeni ufuklar açar. Bu ufuklar 

onda araĢtırmak, yazmak isteği uyandırır. Bu yüzden Ģair, bu 
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yılları hayatın en parlak devresi olarak hatırlamaktadır.  

 “Men bura qederki biografiyamı ömrümün en işıqlı, behreli 

[verimli] dövrü sayıram. Axtarırdım [araştırıdım], tapırdım 

[bulurdum], sévirdim, aldanırdım, büdreyirdim [tökezlerdim, 

yanılırdım]; yıxılıb durmaqdan, sehv édip üzr istemekden utanır-

dım. En başlıcası ürek dolusu sévinmeyi bacarırdım. Sonralar 

éle bil yollar ayaq ilişmez derecede hamarlaşdı [Pürüssüzleşti]; 

menzilimin ayağından başı göründü. Evveli çetinlikle başlanan 

çap işi “adileşdi”. Özüm söz démek istedim, öz sözümü démek 

istedim. Ne dédim? Nece dédim? Ne bilim? Seneti derk éledikce 

esil söz elçatmazlığa qalxdı. Ağla gelmez bir sür‟etle kéçen bu 

illerde irili-xırdalı [irili-ufaklı] kitaplarım çapdan 

çıxdı.”[DSDM, s.12] 

Memmed Araz, 1959 yılında Moskova‟daki edebiyat kursu-

na dahil olur. Burası, onun Ģair olarak yetiĢmesinde Bakû‟daki 

Edebiyat Derneği‟nden sonra ikinci önemli merhaledir. Burada 

Moskova edebî muhiti ile yakından tanıĢma fırsatı bulmuĢ, bu 

sayede Batı ve dünya edebiyatı hakkında çeĢitli bilgiler edinmiĢ-

tir.  

Ayrıca kursta Güney Azerbaycanlı Ģair Söhrab Tahir‟le tanı-

Ģarak büyük bir dostluk kurmuĢtur. Bu tanıĢma ondaki Cenub 

derdini Ģiirlerinin Ģah damarı hâline getirecektir.  

Memmed Araz, Moskova günlerini Ģöyle anlatır: 

 “İki il (1959-1961) Moskva‟da SSRİ Yazıçılar İttifaqının Ali 

Edebiyyat kurslarında tehsil almışam. İki il dostum Söhrab Ta-

hir‟le néçe mühim edebî görüşlerde Cenub derdlerimizden söz 

açdıq. Men bu illeri öz sade yaradıcılıq biografiyamda hemişe 

baxışlarımı üfüqe aparan ağ yol sayıram.  

Moskva edebî mühiti ile yaxından tanışıqlıq, dünyanın ve öl-
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kenin bir çox neheng [büyük] simaları haqda xüsusî kurs dinle-

me, görkemli adamlarla görüşler yazıçını bir qerara getirir: “Ya 

qelemden ciddi yapış, ya da ciddiyyetle vidalaş! Ayrı yolla senet 

yoluna çıxış yoxdur!” [DSDM, s.13-14]  

M. Araz‟ın edebî Ģahsiyeti, onun üniversitedeki edebiyat 

derneğine kaydolmasıyla baĢlar. Ġlk adımlar diye adlandırabile-

ceğimiz bu devir, Azerbaycan Ģiirinde önemli bir yere sahip olan 

ve 1960‟lı yıllarda baĢlayan “Yeni Merhale”nin etkisine kadar 

devam edecektir. Ayrıca, Moskova‟da katıldığı edebiyat kursu-

nun etkileri de, Araz‟ın Ģiirlerinde ancak 1960‟ların ortalarından 

itibaren görülmeye baĢlayacaktır. Bu yüzden, onun edebî Ģahsi-

yetinin ilk devresini, 1952-1964 yılları olarak ele almak daha 

doğru olacaktır.  

AraĢtırmacı Vaqif Yusifli de, bu manada Araz‟ın Sévgi 

Neğmesi, Üç Oğul Anası, Men Seni Taparam, Araz Axır adlı 

kitaplarını, Ģairin ilk devrine ait eserler olarak zikreder. Ayrıca 

Yusifli, Ģairin bu dönemini “arayıĢ devri” olarak nitelendirir.
14

 

Yusifli‟nin Memmed Araz‟ın arayıĢ devri içerisinde zikrettiği 

eserlerden ilki Sévgi Neğmesi, sonuncusu Araz Axır‟dır. Bunlar, 

1959-1964 yıllarında neĢredilmiĢtir. Bu bakımdan, Ģairin edebî 

Ģahsiyetinin ilk devresi için yukarıda verdiğimiz 1952-1964 ta-

rihlerini almak pek yanlıĢ olmayacaktır, kanaatindeyiz. 

Memmed Araz‟ın yayınlanan ilk eseri Sévgi Neğmesi‟dir. Bu 

eserde sevgi, aĢk gibi ferdî hislerin yanında, halkın yaĢayıĢından, 

sosyal ve içtimaî meselelerden bahsedilir.  

Hayatın her sahası onun dikkatini çeker. Gençliğin temiz 

muhabbeti, anaların yüreğindeki söz hazineleri, tabiatın üzerine 

 
14

 Yusifli, (1994:24)  



160  |  Memmed Araz 

 

doğan bahar nefesi, alelâde insanların eve ekmek getirme uğruna 

sarf ettiği gayret, zahmet, emek... Azerbaycan tabiatının 

rengârenk levhaları, klâsik ve çağdaĢ sanat adamları, Araz çayı-

nın akıĢındaki mahzunluk, Azerbaycan medeniyeti vb. gibi mev-

zular Memmed Araz‟ın ilham kaynağıdır. 

Kitapta sevgi Ģiirleri hayli yer tutmaktadır. İz Sal, Seher-

Seher, Keklik, Palıd, Sévgi Neğmesi, Şé‟re Getir. Bu Ģiirlerde, 

hayata dair çok renkli detaylar yakalanmıĢtır. Ancak, sevgi Ģiirle-

ri içtimaî ve siyasî plânda yazılmıĢ Ģiirlere nazaran daha zayıftır. 

Men Telesirem Ģiirindeki, fikir ve hisler, ifade tarzı, edebî 

imajlar yeni ve orijinaldir. Hatta Ģair, birçoklarının eski bir Ģekil 

olarak gördüğü Qoşma‟da bile yeni fikirlere, taze duygulara 

yelken açabilmiĢtir. 

Görüşmemiş Dostlar, Müqeddes Mezar, Qaranquş, Denizçi, 

Veten Torpağı, Seba Yéli” Ömür gibi Ģiirlerde dile getirilen derin 

mana, edebî olgunluk açısından da son derece önemlidir. 

Görüşmemiş Dostlar Ģiirinde, Azerbaycan halkının en derin 

yarası olan “Güney Azerbaycan” meselesi anlatılır. Azerbaycan 

1828 yılında ikiye bölünerek kuzeyi Ruslar tarafından iĢgal edi-

lir. 

Bu mesele ile bağlı olarak bugüne kadar çok tesirli, sanat de-

ğeri yüksek binlerce Ģiir yazılmıĢtır. Bundan sonra bu mevzuda 

Ģiir yazmak hüner iĢidir. Araz, Görüşmemiş Dostlar‟la bu hüneri 

gösterirken, bir yandan da ferdî hislerini, duygularını, düĢüncele-

rini Ģiire katmayı da ihmal etmez. 

ġair, Aras‟ın her iki sahilini de içine alan geniĢ düzlüğü Ģiiri-

nin ana mekânı olarak seçip, biri o sahilde, diğeri bu sahilde iki 

çobanın hayatını ve dileklerini kaleme alır. Onlar Ģahsen görüĢ-



Salih Okumuş  |  161 

 

 

  

meseler de, çok güçlü bağlarla bir birlerine bağlıdırlar. 

ġair aynı zamanda bu iki “tip”in Ģahsında iki dünya görüĢü-

nü, yaĢayıĢ biçiminde karĢılaĢtırır. Kuzey Azerbaycan‟daki sos-

yalizmin getirdiği nimetlerden bahsederek bu rejimi över. 

Seba Yéli, 16. yüzyıla açılan bir pencere gibidir. Bu pencere-

den Fuzuli‟nin sıcak nefesi, Nizami‟nin gür sesi duyulur. 

“Qelbimde bir neğme dil açdı yéne, 

Ay éller, bir sévda neğmesidir o. 

Açın qapıları seba yéline 

Açın Fuzuli‟nin neğmesidir o!” 

     [S.N., s.50] 

Araz‟ın bu eserde kullandığı dil, hassas ve manalı bir Ģiir di-

lidir. Burada sözün psikolojisine vakıf olmaya çalıĢan bir gayret 

sezilir. Klâsik gelenekten miras kalan teĢbih ve terkiplerle süslü 

sanatlı sözlerin arkasına gizlenmez. Dili oldukça sadedir ve gayri 

samimi dil anlayıĢından kendini uzak tutmaya çalıĢmıĢtır.
15

 

ġairin ikinci eseri, 1961 yılında yayımlanan Üç Oğul Ana-

sı‟dır. Kitapta genel olarak; tabiat sevgisi, vatan muhabbeti ve II. 

Dünya SavaĢı‟nın halkın üzerinde bıraktığı derin izler ele alınır. 

Köçeri Quşlar Ģiiri büyük bir ustalıkla yazılmıĢtır. Yeni fikir-

ler içerir. ġiirde Azerbaycan tabiatının en güzel yerlerinden biri 

olan Lenkeran anlatılır. Ondan “Etirli Xezer” olarak bahsedilir. 

ġiir boyunca bu güzellikler Lenkeran‟a mahsus tabiat levhalarıy-

la verilir. ġair kıĢa doğru kuĢların katar katar Lenkeran‟a gelme-

sini de bu güzelliklere bağlamaktadır: 

 “QıĢı baharda kéçen  

 
15

 X. Rıza, (1959): “Alovlu Me‟nalı ġé‟rler”, Azerbaycan Gencleri, Nu: 149 

(6179), s.4 
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 Bu yérimi sévirler, 

Ne xoĢbextem, quĢlar da 

Xezerimi sévirler!” 

   [Ü.O.A., s.12] 

Kitapta dikkati çeken Ģiirlerden biri de, Muğan‟ın Şikâye-

ti‟dir.
16

 Muğan, Azerbaycan‟ın güneyinde ceylanlarıyla ünlü bir 

ovadır. Ceylanlar, bu güne kadar en güzel Ģiirlerin ilham kaynağı 

olmuĢlardır. Ancak son yıllarda Muğan‟da ceylanların azalması 

Ģairi derinden üzmüĢtür. 

O, “çöller kızı”nın sürekli olarak Azerbaycan‟ın ovalarında 

koĢmasını arzu etmektedir: 

 

 

“Béle géderse ancaq 

Gelen nesiller sabah  

Céyranı çölde déyil, 

Müzéyde axtaracaq. 

 Céyran azalıb, 

 Yaman azalıb!” 

    [Ü.O.A., s.27] 

Muğan‟ın şikâyeti Ģiirinde tabiata güzellik veren ceylanın 

azalması tenkit edilirken, bir taraftan da av yasağı getirilmesi 

talep edilir. Aksi hâlde genç nesil ancak ceylan heykelini müze-

lerde görebilecektir.  

Kitapta yer alan Ģiirlerden biri de Hezi Burda Doğulub adlı 

Ģiirdir. Bu Ģiir, diğer Ģiirlere nazaran zayıftır. ġiir Azerbaycan‟ın 

 
16

 Muğan: Muğan-Mil düzlüyü. 
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yiğit evlatlarından Hezi Aslanov‟un
149

 anısına yazılmıĢtır. 

ġairin, kitaba adını veren Üç Oğul Anası adlı poemi Sovyet 

Azerbaycan Ģiirinde savaĢ aleyhine yazılmıĢ en güzel Ģiirlerden 

biridir. Poemin kahramanı Gülsenem kadındır. Üç oğul anasıdır. 

EĢini çok erken kaybetmiĢ, çocukları için hem ana, hem baba 

olmuĢtur. Gülsenem kadın, boyları çınar gibi, yürekleri sevda 

dolu, güçlü kuvvetli üç evlat büyütmüĢtür. Artık bütün hayali 

oğullarının muradını görmektir. Nihayet büyük oğlunu evlendir-

miĢ, ancak üç gün geçmeden muharebe baĢlamıĢtır. Ana, gözü 

yaĢlı, oğullarını savaĢa gönderir. 

 

 

 “-Gédin, téz qayıdın! - 

  Söyledi ana – 

 Gédin qapımızı yağı döymesin. 

 Ancaq unutmayın: “Ġğid olana  

 Gerek arxasından gülle deymesin!” 

     [Ü.O.A., s.37] 

Oğullarının üçü de muharebede büyük kahramanlıklar göste-

rerek Ģehit olurlar. Gülsenem kadının gelini, kocasıyla ancak üç 

gün yaĢayabilmiĢ, tam on üç yıl eĢinin hasretini çekmiĢtir. Fakat 

eĢinin “ölüm” haberini aldıktan sonra “mene de ev, uşaq gerek-

dir” diyerek yeniden evlenmiĢtir. Bu durum köylülerin kendi öz 

anneleri gibi saydıkları Gülsenem kadını yıkar. Üç oğlunun sa-

vaĢta Ģehit olmasını kaldıramaz. Bu dert ona çok ağır gelir ve 

 
149

 Hezi Aslanov, II. Dünya Harbi‟nde 416 numaralı tank taburunun komutanı 

olarak büyük kahramanlıklar göstermiĢ ve Sovyet hükûmeti tarafından kahra-

manlık niĢanıyla taltif edilmiĢtir. 
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kısa bir süre sonra ölüme yenik düĢer. Üç oğul anası Gülsenem 

kadın son menziline ancak baĢkalarının omzunda gider: 

 “Üstünde yüz cavan baĢ eydi azı, 

Ürekler yéne de duydu bu derdi: 

 Üç aslan bilekli oğul anası  

 Özgeler çiyninde gora gédirdi ...” 

     [Ü.O.A., s.40] 

Bu poemde, üç oğlu savaĢtan dönmeyen bir ana canlandırı-

lırken bir yandan da, kanlı savaĢlara karĢı nefret, barıĢ ve yaĢama 

sevinci terennüm olunmuĢtur. Poemin sonunda anaların barıĢ 

arzusunu umumileĢtiren Ģair, Ģöyle seslenir: 

“Herbe le‟net déyen ana sesinde 

O ananın sesi duyulsun bu gün! 

Yél esse, quĢ sekse serhedimize, 

Dağlar da, daĢlar da ayılsın bu gün! 

Ēkvator xettine “sülh” yazsın eller, 

Nidamız Marsa da yayılsın bu gün! 

ġimĢekler qanadım, séller ilhamım, 

Külekler nefesim qoy olsun bu gün! 

Qelbimin bu sade Ģé‟riyyetinden 

Bir ana héykeli qoyulsun bu gün!” 

    [Ü.O.A., s.51] 

Araz‟ın çocukluğu Nahçıvan‟ın ġahbuz ilçesine bağlı Nurs 

köyünde geçmiĢtir. Burada, bu tür vakalara Ģahid olan ve bunları 

bizzat yaĢayan bir Ģair, muharebeye karĢı nasıl böyle bir destan 

vücuda getirmesin? Bu destan, II. Dünya Harbi sırasında bütün 

Azerbaycan‟ın yaĢadığı bir kaderdir.
17

 

 
17

 “Üç Oğul Anası” adlı poem, yayımlandıktan sonra bütün Azerbaycan‟da, özel-
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Memmed Araz, 1963 yılında Men Seni Taparam adlı üçüncü 

kitabını yayınlar. Bu eserde, komünizm, vatanperverlik, savaĢın 

doğurduğu problemler ve okuyucuya yönelik samimî hisler ve 

itiraflar yer almaktadır. 

Kitap Oyat Meni adlı Ģiirle baĢlamaktadır: 

“Seherler yuxudan téz oyat meni, 

Qoyma axĢamlarda téz yatım, ana. 

Bir qara daĢ biler bu heyat meni 

Yuxularda kéçse heyatım, ana!” 

     [M.S.T., s.3] 

O hayatın manasını varlığı duymakta ve düĢünmekte görür. 

Araz‟a göre yazıp yaratmak bir zahmet iĢidir. DüĢünmek, araĢ-

tırmak lazımdır. Bu anlayıĢ, onun Ģiir anlayıĢının da ipuçlarını 

vermektedir. 

Subay Kosmonavt Ģiiri Sovyetler Birliği‟nin kahramanların-

dan biri olan Andrey Nikolayév‟in anısına yazılmıĢtır. 

Kende İşıq Geldi adlı Ģiir, savaĢın doğurduğu problemleri ele 

almıĢ ve köyde yaĢayan insanların samimi arzularına tercüman 

olmuĢtur. 

Men Seni Taparam, Nobél Mükafatı, Bakı Fehlesi Ģiirlerinde 

vatanperverlik duyguları çok yoğundur. 

ġairin Bir Oxucuya Mektub, Kende İşıq Geldi, Bakı Fehlesi 

adlı Ģiirlerinde samimi hisler ve estetik Ģiir cümleleri yer almak-

tadır. 

Kitap genel olarak değerlendirildiğinde Araz‟ın kendine öz-

gü samimi ve orijinal ifadeleriyle karĢılaĢılacaktır. Buradaki 

 
likle köylerde, ağızdan ağıza dolaĢırmıĢ. YaĢlı kadınlar, okumayı bilmeyenler, 

gençlere okutturur, bu savaĢ ateĢini yakanları nefretle anarlarmıĢ. 
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Ģiirler daha önceki kitaplarında yayımlanan Ģiirlerinden daha 

olgun ve daha samimidir. Araz‟ın Ģiirlerinde gözle görülür bir 

geliĢme hissedilmektedir. Yine bu Ģiirlerden, Araz‟ın bir estetik 

kaygı duymaya baĢladığı da ortaya çıkmaktadır.  

Araz Axır Ģairin “ilk adımlar” devrine ait son kitaptır. Kitap, 

Araz Axır, Men de İnsan Oldum ve Üç Oğul Anası adlı üç poem-

den ibarettir. 

Araz Axır poeminde muharebenin dehĢetini yaĢamıĢ Aras kı-

yılarından Berlin‟e kadar giden genç bir mühendisin sevgisi ve 

arzuları anlatılır. Mühendis savaĢa giderken geride bıraktığı sev-

gilisine duyduğu özlemi, gönlündeki kaynayan hicran yaralarına 

vatan için göğüs gerer. Bu duygu aĢağıdaki mısralarda oldukça 

yoğun iĢlenmiĢtir: 

 “Ayrılıq bir dağ olsa, 

 Vulkan olacaq sinem. 

 Salamat qal, sévgilim, 

 Salamat qal, gédirem... 

 Ölsem qara torpağın, 

 Qalsam yalnız seninem. 

 Gel görüĢek, sévgilim 

 Gel görüĢek, gédirem... 

 Göz yaĢın gile-gile, 

 Hicran yazsa dalımca, 

 Men yığıb her gileni 

 Mermi éderem ancaq. 

 Göz yaĢı déyil, indi, 

 Bize silah gerekdir. 

 Veten dardadır, gülüm, 

 Onu almaq gerekdir. 
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 Elini qoy sineme, 

 Yanar görersen onu, 

 Qatım döyüĢ oduna 

 Ġlk mehebbet odunu...” 

    [A.A., s.5] 

ġairin kahramanı, halkı ve vatanı uğruna kendini ateĢe at-

maktan çekinmeyen cesur, inançlı bir askerdir. Tasvir ettiği kah-

ramanı her türlü zorlukla karĢılaĢtırır. Onu halkların saadeti uğ-

runda çarpıĢan bir kurtarıcı olarak, muhabbetle terennüm eder. 

Poemde halkın barıĢa olan sadakati, savaĢlara karĢı sonsuz 

nefreti aksettirilir: 

 “BeĢerin qapısından 

 Vaxtsız ölüm gén düĢer; 

 Ġnsanın saçlarına 

 Yüz yaĢında den düĢer, 

 Müharibe olmasa! 

  Sévenler aleminde 

  Ne qem, ne hesret olar. 

   BeĢerin güllesi söz, 

  Sözü mehebbet olar, 

  Müharibe olmasa!” 

    [A.A., s.10] 

Men de İnsan Oldum poemi, Azerbaycan‟ın büyük Ģairi Sa-

bir‟in hatırasına ithaf olunmuĢtur. ĠĢçi sınıfının Sovyetler Birliği 

kurulmadan önce verdiği mücadele ile komünizmin ilânından 

sonra kazandıkları yeni kimlik ve eĢitlik anlatılır. 

Tabiî ki, bu yıllar Memmed Araz için kolay geçmemiĢtir. Bu 

kitaplarda edebî değeri yüksek Ģiirlerin yanında, bazı zayıf Ģiirler 
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de bulunmaktadır. 

Ellili yıllarda Bakû‟daki Ģiir çevrelerinde edebî arayıĢlar hız-

lanmıĢtı. Artık “Sovyet Azerbaycan Edebiyatı”nı kuran sanatkâr-

ların yanında yeni bir nesil yetiĢmiĢti. Önceki kuĢaktan çok Ģey 

öğrenen bu nesil, yeni arayıĢların peĢinde koĢuyordu. 1940‟ların 

sonlarında; B. Vahabzade, N. Xezri, H. Arif, Ġ. Seferli, E. Kür-

çaylı gibi Ģairler bu zorlukla mücadele edebilmiĢlerdir. 

1950‟lerin baĢlarında ise, E. Kerim‟ın, N. Hesenzade‟nin C. 

Novruz‟un, X. Rıza‟nın, F. Sadıq‟ın, F. Qoca‟nın ilk Ģiirleri neĢ-

redilmiĢti. Ancak bunların bir edebî nesil olarak ortaya çıkmaları 

ancak 1960‟lı yıllarda olmuĢtur. Memmed Araz da iĢte bu neslin 

üyelerindendir. 

ġimdiki edebî ölçülerle Memmed Araz‟ın ilk devrine ait Ģiir-

ler incelendiğinde, elbette gençliğe mahsus çeĢitli kusurlar görü-

lecektir.  

R. Rıza, Memmed Araz‟ın arayıĢ devrini yavaĢ adımlarla 

gölgeden aydınlığa çıkan bir adamın yürüyüĢüne benzetir. ġiirin-

deki ana çizgilerin giderek belirginleĢmesini de onun çok kitap 

okumasına ve bazı edebî Ģahsiyetlerden etkilenmesine bağlar:  

 “Uzaqdan, gölgeden çıxıb yavaş yavaş ışıqlığa gelen bir 

adamın yérişini xatırladır. Ona uzaqdan baxanda, bu adamı 

séçmek, sifetini aydınlığı ile görmek çox çetindir, amma her hal-

da müeyyen çizgilerini ayırd étmeye çalışırsan. Bir az yaxınlaşan 

kimi çizgiler aydınlaşır. “Sévgi Neğmesi” kitabındaki şé‟rler 

helelik aydınlaşmayan çizgiler idi. Burada o dövrün mueyyen 

edebî ştampları [mühürleri], üstadların te‟siri, mövzu mehdud-

luğu açıq hiss olunurdu. Memmed Araz‟ın şé‟r dili de hele billur-
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laşmamışdı. Bu daha çox oxuduğu kitaplardan gelirdi.”
18

  

Tofik Hacıyév ise, Araz‟ın Ģiir dili üzerine durur. Köy kö-

kenli olmasına rağmen edebî dili kullanmaya çalıĢtığını ve bu 

dönemde yazdığı Ģiirlerde akıcı bir dil ile güçlü ifadeler yakala-

dığını söyler. Ancak bu Ģiirlerde emosional bir yenilik görmez: 

 “… Qeribedir ki, kendden ayrıldığı ilk dövrlerde onun dilin-

de danışıq elametleri, kend frazéologiyası [mahalli deyimler, 

konuşma dili özellikleri] çox séyrek görünür. Eslinde “qeribelik-

de” bir tebiîlik var: Cavan şair cavanlığından qorxub “sırf edebî 

dilde” yazmağa çalışır; dünen kendde danışdığı dili besit, loru 

sayıb, ciddi cehdle ondan uzaqlaşmağa, “medenî” dile yiyelen-

meye se‟y édir. Bu dövr yaradıcılığında selis dil, aydın ifade var, 

ancaq émosional yénilik yoxdur.”
19

  

Elbette bütün bunlar bir genç Ģair için ilk adımlarıdır ve onda 

bir takım tesirler bırakacaktır. Ancak, Sévgi Neğmesi kitabında 

sonraki yılların en güzel Ģiirlerinin “selefleri”yle karĢılaĢırken, 

Nenemin Kitabı‟nda da bu genç Ģairin halk edebiyatına, manilere, 

türkülere, destanlara vurulduğuna Ģahid oluruz. Qaranguş‟da 

küçük çocuk dünyasının edebî itiraflarını iĢitiriz. Seba Yéli‟nde 

dahî Fuzuli‟nin ölmez sanatıyla örülmüĢ Ģiir çelengini görürüz. S. 

Vurğun‟un ölümünden etkilenerek yazdığı “Samed Vurğun silsi-

lesi”nde de bizi derinden etkileyen hazin mısralarla karĢılaĢırız. 

Üç Oğul Anası adlı ikinci kitabındaki Ģiirler, esasen devrin 

“heyecanlarını” dile getirir. Eserde yer alan Üç Oğul Anası adlı 

poem, edebî çevrelerde de önemli bir tesir uyandırır. 

 
18

 Rıza, R.,(1977): “Duyğuların Ġzi ile”, Edebiyat ve İncesenet, 26 Févral, Bakû 
19

 T. Haciyev, (1985): “Üç Memmed‟ten Biri Araz, Biri Ġsmail, Biri Aslan”, 

Ulduz,  Nu:1,  s.47 
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Bu kitapta M. Araz‟ın poetik adımlarının güçlendiğini görü-

rüz. Üç Oğul Anası poemi artık yeni bir Memmed Araz‟dan 

haber verir. Poemin baĢarısı, Ģairin üç oğul anası olan Gülsenem 

kadının mihnetlerini, ağrılarını, dertlerini, kendi içinden geçire-

bilmesindedir. Ayrıca bu poem Ģairin artık, sanat dilinde konuĢ-

maya baĢladığını da ortaya koymaktadır. O yıllarda muharebe 

ağrılarını sinesinde yaĢatan anaların derdi, nice Ģiirlerin, poemle-

rin mevzusuna çevrilmiĢtir. Ancak bu mevzu Ģairin kaleminden 

geçerek Memmed Araz‟a mahsus bir hâl alacaktır. Bir Ģair için 

“kendine mahsusluk” önemli bir taleptir. Bu talebin imtihanın-

dan her sanatkâr geçemez. Kendine mahsusluk, kendinden önce-

kiler veya sonrakilere ters düĢmek anlamında değildir. Eğer böy-

le olsaydı, bu kendine mahsusluk susuz bir değirmenden farksız 

olurdu. ġair için buradaki kendine mahsusluk, birazdan ona yeni 

bir kapıyı açacaktır.
20

 

Araz‟ın Üç Oğul Anası‟nda baĢlayan edebî arayıĢları, kendi-

ne özgü ifade tarzları, Men Seni Taparam‟da bir ferdî üslûba 

dönüĢecektir. Kitaptaki Ģiirler karıĢtırıldıkça bu ferdî üslûp git-

tikçe daha açık çizgilerle ortaya çıkar. Duman, Men Seni Tapa-

ram, Elvida, Dağlar, Şair, Gör Onları, Nobél Mükâfatı, İnsan 

Üreyi, Men Araz Şairiyem v.s. Ģiirlerinde yeni imajlar, kendine 

mahsus ifade tarzı görülmektedir. ġair artık, S. Vurğun‟un poetik 

tesir cazibesinden kurtularak, kendine yeni bir yol keĢfetme uğ-

runda büyük adımlar atmaktadır.  

M. Araz‟ın 1961 yılında, okuyucularına hitaben yazdığı Bir 

Oxucuya Mektup Ģiirinde bir mısra var ki, onu görmezlikten 

gelmek doğru olmaz: “Meni şiirimde gez bir insan kimi.” Bu 

 
20

 M. Araz, (1990): “Gölgelerin Rengsiz Rengleri”, Edebiyat ve İncesenet, 2 Mart 

s.7 
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mısra, Ģair Memmed Araz‟ın geliĢini müjdeler niteliktedir. Ġleri-

de gerçekten de M. Araz‟ı zor yıllar beklemektedir. Onun Ģiirle-

rinde yeni, yalnız kendine özgü lirik boyalar, renkler görünecek-

ti. “Cemiyetten tabiata, tabiatdan cemiyete bakan” Ģair duygusu 

kök salacaktı. Bazı Ģiirleri ile edebî tartıĢmaların hedefi olacak, 

ilk defa tenkidin acısını tadacaktı. Ama yolundan dönmeyecekti. 

O zaman “meni şiirimde gez bir insan kimi” mısrasının edebî 

gücünü, kuvvetini herkes hissedecekti. 

Bu arada Memmed Araz‟ı etkileyen, onun edebî Ģahsiyetinin 

oluĢmasında az çok etkili olan Ģahsiyetlerden bahsetmek yerinde 

olacaktır. 

Memmed Araz, çocukluk yıllarından baĢlayarak Samed 

Vurğun‟dan çok derin bir Ģekilde etkilenmiĢtir. Ġlk Ģiir denemesi-

ni de, daha dokuz yaĢında iken S. Vurğun‟un Dilican Deresi adlı 

Ģiirinden etkilenerek yazmıĢtır. Ne yazık ki, bu Ģiir elimizde 

yoktur. Araz, üniversete tahsili için Bakû‟ya geldikten sonra S. 

Vurğun‟la tanıĢma imkânı bulacaktır. Bu ilk tanıĢmadan sonra 

Araz, S. Vurğun‟un edebî sohbetlerine devam etmeye baĢlar. Bu 

durum, 1955 yılında S. Vurğun‟un hastalanmasına kadar devam 

eder. Araz‟daki S. Vurğun sevgisi, yıllar sonra onun “S. Vurğun 

Şiirleri Silsilesi”ni yazmasına sebep olacaktır.  

Bu arada Memmed Araz, üniversitede faaliyet gösteren 

“Edebiyat Derneği”ne kaydolmuĢtur. Bu dernek onun edebî 

Ģahsiyetine önemli bir katkı sağlayacaktır. Burada, baĢta derne-

ğin baĢkanı Ġsmail ġıxlı olmak üzere, devrin önemli Ģair ve ya-

zarlarıyla tanıĢır. Ġsmayıl ġıxlı, Eli Veliyév, Mirze Ġbrahimov, 

Enver Elibeyli, Süléyman Rehimov, Nebi Xezri, Osman Sarıvel-

li, Süléyman Rüstem, Ġslam Seferli, Méhdi Hüséyn, Resul Rıza 

ve Eli Kerim gibi sanatkârlarla yakın iliĢkiler kurar. Bu isimler 
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arasında, bilhassa, Ġsmayıl ġıxlı, Eli Veliyév, Mirze Ġbrahimov, 

Enver Elibeyli, Süleyman Rehimov, Nebi Xezri, Osman Sarıvelli 

ve Süléyman Rüstem‟in onunla yakından ilgilendikleri bilinmek-

tedir. Ayrıca derneğin genç Ģairlerinden Serdar Esed ve nasir 

Sabir Ehmedov gibi isimlerle beraber olma fırsatı da bulur. Bu 

genç Ģairler, aralarında düzenledikleri edebiyat ve Ģiir sohbetle-

rinde hem kendi Ģiirlerini okur hem de okunan Ģiirler üzerinde 

derin tartıĢmalara girerlerdi.  

Memmed Araz, 1959 yılında Moskova‟daki edebiyat kur-

sunda yeni bir edebî çevre ile karĢılaĢır. Bu kurstan döndükten 

sonra Araz‟ın Ģiirlerinde önemli bir geliĢme olduğu görülecektir. 

Araz, bu kurs sırasında çağdaĢ Rus edebiyatından özellikle, A. 

Tvardovski, Y. YévtuĢénko ve Türk halkları edebiyatından Q. 

Quliyév‟i okuduğunu ve onları çok beğendiğini söyler. 

 “Müasir Rus Edebiyatında A. Tvardovski‟den, Y. Yévtuşén-

ko‟ye qeder oxuyub sévdiyim şairler çoxdur. Qardaş xalqlar 

edebiyatından en çox oxuduğum şair Q. Quliyév‟dir.” (Yusifli, 

1983:10)  

Memmed Araz, ayrıca, klâsik Azerbaycan Ģairlerinden Ni-

zamî ve Fuzûlî‟yi sever. Bilhassa, Nizamî‟den çok etkilendiğini 

belirtir. Onun “İskendernâme”sini çok beğenir. Fuzûlî‟nin 

“Gördüm” redifli Ģiiri de onu etkileyen Ģiirler arasındadır.
21

 V. 

Behmenli, Araz‟ın Dünya edebiyatından Viktor Hugo‟nun “Se-

filler”ini de çok beğendiğini belirtir.
22

 

 

 
21

 R. Eziz, (1992): “Beli Démekden Qorxuram”, 7 Gün, Nu: 3 (44), s.4 
22

 V. Behmenli,  (1993): “Qelem Menim Söz QardaĢım”, Sovét Kendi, Nu: 120 
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2. Olgunluk Devri (1966-2004): 

a) Yeni Merhale Dönemi: 

Her Ģairin Ģahsiyetini belirleyen çeĢitli dönüm noktaları var-

dır. Bu dönüm noktaları bazen bir Ģiir, bir kitap, bir kiĢi ya da her 

hangi bir olay olabilir. Bu Ģartlar Memmed Araz için de geçerli-

dir.  

Memmed Araz‟ın Ģahsiyetini ve özellikle sanatını etkileyen 

unsurlar arasında: II. Dünya Harbi, KruĢçév‟in baĢa gelmesiyle 

baĢlayan yumuĢama ve beraatlar, Araz‟ın Moskova‟daki edebi-

yat kursuna katılması, burada Söhrab Tahir‟la tanıĢması ve niha-

yet 1960‟lı yıllarda Azerbaycan Ģiirinde ortaya çıkan yeni merha-

le hareketi sayılabilir. Bunların bir kısmı Ģairin olgunluk devre-

sindeki sanat hayatında da etkili olmuĢtur.  

Bu yüzden Azerbaycan Ģiirindeki yeni merhale hareketi üze-

rinde durmadan önce, Memmed Araz‟ın Ģahsiyetini oluĢturan 

etkenlerden kısaca bahsetmekte yarar görüyoruz. 

XX. asrın baĢlarında, bilimin ve sanayinin geliĢmesine para-

lel olarak, insanın da maddeye olan bağımlılığı artar. Buna karĢı-

lık insan gönlü de giderek güdükleĢir ve ezilir. Gönlün maddeye 

yenik düĢmesi, insanın içyapısındaki bütün dengeleri sarsar. Bu 

durum, bugün insanlık âleminin yaĢadığı huzursuzluğun ve te-

dirginliğin en büyük sebebi olarak da gösterilir. Nitekim bu hu-

zursuzluk II. Dünya Harbi‟yle doruk noktasına ulaĢır. SavaĢtan 

sonra insanda meydana gelen değiĢiklik, merkezi Avrupa olmak 

üzere bütün dünyaya yayılmaya baĢlar. Bir süre sonra da edebi-

yatta gerçek aksini bulur.  

Azerbaycan‟da 1960‟larda meydana gelen Yeni Merhale ha-

reketi, iĢte böyle bir sürecin sonucudur. Bu sürecin Azerbay-
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can‟da ancak 1960‟ların ortalarında kuvvet bulması, Rus edebi-

yatı vasıtasıyla takip edilmesine ve Azerbaycan‟da meydana 

gelen diğer bir takım geliĢmelere bağlanabilir. 

Ancak Yeni Merhale hareketini sadece böyle bir sürece bağ-

lamak yanlıĢ olacaktır. Buna kitabın baĢında bahsettiğimiz sebep-

leri de ilâve etmeliyiz. Bu sebepleri kısaca gözden geçirelim: 

1. Özellikle II. Dünya Harbi‟yle toplumda baĢlayan değiĢim 

kısa bir süre sonra edebiyata yansımaya baĢlar. Önceleri, savaĢa 

çağırıĢ Ģiirleriyle baĢlayan bu tutum, bir zaman sonra bilhassa 

savaĢa iĢtirak eden genç Ģairler tarafından cephedeki sıcak orta-

mın tasvirleriyle devam eder. Bu tasvirler oldukça gerçekçi ve 

realisttir. SavaĢın etkileri azaldıkça edebiyattaki sıcak savaĢ te-

ması da yerini, savaĢın geride bıraktığı izleri tasvir eden ürünlere 

bırakır. 

2. II. Dünya Harbi'nde Sovyet Ordusu‟nun Ġran'a girmesi, 

ikiye bölünmüĢ Azerbaycan‟ın temsilcileri arasında yeni bir 

iliĢkinin doğmasına sebep olur. Bu doğrudan doğruya temas millî 

Ģuurun uyanmasına ve böylece Azerî edebiyatında günümüze 

kadar sürüp gelen millî bir cereyanın doğmasına da yardımcı 

olur. Azerbaycan'ın birliğini, bağımsızlığını, yükselmesini teren-

nüm etmek, bu cereyanın ana hususiyetlerindendir.  

3. KruĢçév döneminde baĢlayan yumuĢama, farklı fikirlerin 

ortaya çıkmasına fırsat verir. Daha önce yasaklanan bazı siyasî 

ve edebî Ģahsiyetlere beraetler verilerek iade-i itibarları sağlanır. 

A.Cavad, M.MüĢfiq, H.Cavid gibi Azerbaycan edebiyatının 

önemli isimlerinin eserleri yayınlanmaya baĢlar. Bu kiĢiler, 1937 

yılında milliyetçi diye suçlanarak ya sürgüne gönderilmiĢ ya da 

öldürülmüĢlerdi. Bu kitapların yeniden yayınlanması Azerbaycan 

Ģiirine yenilik ve canlılık katarken bir yandan da muhteva olarak 
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millî ananeye dönüĢü güçlendirmiĢtir. 

4. KruĢçév‟le baĢlayan yumuĢama eğilimlerinden sonra, 

1960‟ların baĢında, Rusya‟da baĢlayan demokratik fikir hareket-

leri, edebiyatta beĢeri duyguların ön plâna çıkmasını sağlar. Bu 

da Memmed Araz‟ın ifadesiyle “vicdan edebiyatı”nın doğması-

na yardımcı olur. Memmed Araz, Rusya‟da baĢlayan bu hareke-

tin Azerbaycan edebiyatına tesirlerini Ģöyle anlatmaktadır: 

“Altmışıncı illerin evvellerinde eşidilen “edebî dingilti” es-

linde ellinci illerin ortalarında oyanmağa başlayan edebî sesin 

eks-sedası idi. Stalin ölmüşdü, onun kültünü néce silkelemek, 

néce yıxmaq meselesi o zamanki Kréml‟de bir nömreli mesele 

idi. Altmışıncı ilin evvellerinde artıq B.Pasternak “Doktor Ji-

vaqo”nu yazmışdı ve Nobel mükâfatı da almışdı. A.Soljenitsin de 

iki ayağını bir başmağa geyip öz mövqéyini geleceyi namine 

dikte élemeye başlayırdı. Kréml hakimiyyeti en‟enevi partiyalı 

edebiyyatla, esl vicdan edebiyyatının toqquşmasına hakimlik éde 

bilmirdi. Esl vicdan edebiyyatının başında artıq A.Tvardoski 

dururdu... Bu da Rusiya‟da oyanan démokratik fikrin, dünyada 

baş véren yéni emellerin, beşeri duyğuların te‟siri ile bağlı idi. 

Bu meseleni danmaq olmaz ki, o vaxt Moskva bizim üçün “yuxa-

rı” hésab olunurdu. Bu yuxarının edebî muhiti bize te‟sir éleme-

ye bilmezdi. Tebii ki, burada yéni neslin, yéni iste‟dadların axta-

rış méylleri de öz rolunu oynamalıydı ve oynayırdı da. Şübhesiz 

ki, partiyalı edebiyyatın telebleri ile formalaşan sosializm réa-

lizmi métodunun “yaradıcıları” da eks-hücumda pis oynamırdı-

lar...”
23

  

5. Bu yıllarda Azerbaycan Ģiirinde yukarıda bahsedilen ve 

 
23

 ġ.ġenol, (1993): “Haqqın Var YaĢamağa”, Xalq Qezéti, 26 Oktyabr, s.3 
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Memmed Araz‟ın da içinde bulunduğu yeni bir nesil yetiĢmeye 

baĢlamıĢtı. Bunların bir kısmı 1960‟lı yılların ortalarında ferdî 

üslûplarını oluĢturmayı baĢarmıĢlardı. Bu dönemde ferdî üslûpla-

rını oluĢturanlardan biri de Memmed Araz‟dır. 

Bu yeni nesil, II. Dünya SavaĢı‟nı çok genç yaĢlarında yaĢa-

mıĢ olan sanatçılardır. Dolaysıyla savaĢ, bu nesli erken olgunlaĢ-

tırmıĢ ve 1960‟lı yıllardaki edebî faaliyetlerinde bile büyük ölçü-

de etkili olmuĢtur. Bazı istisnalar dıĢında bu devir sanatkârlarının 

eserlerinde savaĢ artık geride kalmıĢtır. Bütün dikkat savaĢtan 

sonraki içtimaî problemlere, köy ve Ģehirlerdeki çalıĢma hayatı-

na, emekçilerin maddî, manevî dünyasına yönelmiĢtir.
24

  

Bütün bunlardan sonra “Yeni Merhale Hareketi”ne bir göz 

atalım. 

1960'li yıllar Azerî edebiyatında yeni bir devrin baĢlangıcı-

dır. Edebiyatta ortaya çıkan yeni insan anlayıĢı dolayısıyla, insan 

daha realist bir biçimde ele alınmaya çalıĢılırken, yeni teknikler 

ve anlatım yolları da denenmeye baĢlamıĢtı. Bu kuĢak, II. Dünya 

SavaĢı‟nı görmüĢ, iyi eğitimli, iyi derecede Rusça bilen ve bu 

sayede Batı edebiyatına vakıf gençlerden oluĢuyordu.  

Edebiyatın hayatla alakası güçlenmiĢ ve önceki devirlerle 

mukayese edilmeyecek derecede değiĢmiĢti. Önceki devrin gele-

neksel taleplerinden uzaklaĢarak, yeni mazmun ve ideal etrafında 

ilerlemeye baĢlamıĢtı. Ġnsan anlayıĢında ve en önemlisi Ģiirin 

poetikasında meydana gelen değiĢiklikler son derece önemlidir. 

Bu devirde ortaya çıkan eserler, mazmunu, ideal çerçevesi, kah-

ramanların karakteri ve kendine mahsus özellikleriyle önceki 

devirlerden ciddi Ģekilde ayrılırlar. Edebiyatın hayata ve insana 

 
24
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münasebeti değiĢir. Kahramanlar daha gerçekçi ve eleĢtirel mev-

kilerden konuĢmaya baĢlarlar. Bu durum, cemiyetin günlük haya-

tında meydana gelen değiĢmeyi haber vermekte idi. Bu değiĢim 

zamanla güçlenerek bütün hayatı sarar.  

Azerbaycan‟da hüküm süren totaliter rejimin giderek etkisi-

nin azalması edebiyatta bediî düĢünce, analitik ruh ve hakikat 

hissini de güçlendirir. Cemiyetteki sosyal değiĢikliklerin ve yeni 

hümanist düĢüncelerin tesiriyle de edebiyatta lirik-psikolojik bir 

üslûp arayıĢı ortaya çıkar. Ġnsanın Ģahsiyetini, dahilî “ben”ini 

tahlil etmek arzusu edebiyatın yeni vazifesi olarak gösterilir.  

Edebiyatın ana mevzusu olarak: Ġnsan, onun manevî güzelli-

ği ve samimiliği ağırlık kazanmaya baĢlar. Poetik fikirde R. Rıza 

ile baĢlayan yenilik ve felsefî derinlik anlayıĢı, B. Vahabzade, N. 

Xezri, Qabil, B. Azeroğlu, C. Novruz, E. Kürçaylı, E. Kerim ve 

Memmed Araz gibi Ģairlerin Ģiirlerinde muhtelif üslûplarda daha 

da güçlenerek geliĢir. 

Sanatkârların asıl amacı edebiyatın mevzularını ve hayatın 

çerçevesini geniĢletmekti. Edebiyatta gerçek karakterlerin ortaya 

çıkması insan tiplerinin olgunlaĢmasını da beraberinde getirmiĢ-

tir. Bu arayıĢların olumlu netice vermesi, ancak insanın ve haya-

tın yeniden keĢfedilmesinden geçmektedir.  

1960‟lı yıllarda edebiyatta baĢlayan bu yenilik ve geliĢmeler, 

1970‟lerde de devam ederek derinleĢir. 1970‟lerin baĢında Azer-

baycan Ģiiri tematik açıdan üç istikamette geliĢmeye baĢlar. Bir 

taraftan millî mevzular ele alınırken, diğer taraftan Sovyet cemi-

yetinin hayatından ve umum beĢer mevzulardan bahseden eserler 

kaleme alınır. Millî mevzular olarak da Azerbaycan hayatı ve 
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tarihi, edebiyatçıların dikkatini çeker.
25

 

Bu arada ananevî tarih kahramanları da unutulmamıĢ, yakın 

ve uzak geçmiĢten; Babek, Nesimî, Sabir ve Settar Xan gibi kılıç 

ve fikir kahramanları hakkında da eserler yazılmıĢtır. 

Bu yılların Ģiirinde belirgin manada yeni bir keyfiyet gibi gö-

rünen diğer bir cihet de; Ģiirde ahlâkiliğin ön plâna çıkmasıdır. 

Samimî vatandaĢ olmanın erdemleri, insanlık anlayıĢı, halk ara-

sında yaĢayan adet ve ananelerin korunması anlatılır.
26

  

GeniĢ anlamda Ģiir, dünya iĢlerine, milletlerarası hayat hadi-

selerine, halkların ve milletlerin ve insanın yani ferdin talihine 

yönelmiĢtir.  

1970‟li yıllar, Azerbaycan Ģiirinde, estetik Ģekil ve ferdî 

üslûp açısından 1950‟den sonra baĢlayan yeniliklerin olgunluğa, 

zenginliğe ulaĢtığı devirdir. 

ġairler; “épik”, “liro-épik”, “poém”, “sujétli şiir”, “siyasî-

felsefî lirika”, “ballada”, “qoşma”, “rubai”, “sonét”, “minia-

tur”, “temsil” gibi tarz ve nev‟ilerden istifade ederek, hem klâsik 

Ģiirin, hem de serbest Ģiirin formalarını kullanmıĢlardır.
27

 

Her yeni ifade sistemi kendi Ģeklini yaratır. Hayatın teknoloji 

ile iç-içe girmesiyle bu tür arayıĢlar hız kazanır. Sovyet döne-

minde Azerbaycan Ģiir medeniyeti Klâsik ve serbest Ģiir formala-

rında zenginleĢir. Ayrıca “polimétrik forma”larla [kafiyesiz-çok 

vezinli] yazılan güzel sanat numuneleri çoğalır. Klâsik formalar 

kullananlara “ananeciler”, serbest formaları kullananlar da 
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“yéniciler” olarak adlandırılır. Bu dönemde her iki grup arasında 

zaman zaman ateĢli tartıĢmalar yaĢanır.
28

 

ġiirde bazen “janr” [üslûp/tarz] hususiyetlerinin bozulduğu-

na Ģahit oluruz. Poemlerde zaman zaman dramatizeye, güçlü 

sujet [mevzu] kuruluĢuna, karakter aydınlığı ve bütünlüğüne 

rastlanır. Hadise ve insan karakterlerinin realizmdeki canlı tasvi-

rine, bazı hallerde de müellifin karakteristik özelliklerine ve kuru 

bir lirizme rastlanır.
29

 

1970‟li yılların imajlar sisteminde de bir yenilik ve canlılık 

görülür. Edebî tasvir vasıtaları, bediî düĢünce, fikir ve ideallerin 

ifadesi açısından yeni mecazlar kullanılmıĢtır. Bu manada: De-

niz, Hazar, Aras, yılın mevsimleri, dağlar bir mecaz ve tasvir 

vasıtası olarak sık sık kullanılır.
30

  

Bu arada 1960‟larda baĢlayan halk diline, ananelere, folklora 

yöneliĢ süratle devam eder. 

1970‟li yıllarda “entelektüel şiir” ve “fikir şiiri” alanında da 

bir hareketlilik göze çarpar. Poetik isti‟dada, ilmî-felsefî anlayıĢ-

la, edebî olgunluğun birleĢtirilmesi vazifesi yüklenir. “İlhama 

gelmek” yerine “düşünmek, fikir etmek” anlayıĢı güç kazanır. 

Poetik isti‟dadın, asrın hayat hadiselerine ve insanın manevî 

âlemine eğilmesi zarurî görülür. ġair bu manada, sosyolog, psi-

kolog, mütefekkir ve nihayet içtimaî yükseliĢ uğruna mücadele 

eden bir hadim [hizmetçi] olmalıdır. 

Netice olarak diyebiliriz ki, 1960-70‟li yıllar Azerbaycan 

Sovyet edebiyatı cemiyetin manevî, psikolojik hayatını daha 
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30
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derinden ve geniĢ aksettiren bir edebiyat olmuĢtur. 

1960 neslini birleĢtiren en önemli özellik, Ģiirde ferdî hisleri 

güçlendirerek büyük sosyal heyecanları “lirik kahraman”ın his ve 

fikir süzgecinden geçirerek takdim etmek, emosional [etki-

li/heyecanlı] zenginlik ve entelektüelliktir. Onların Ģiirinde yeni 

Ģekil ve ifade vasıtaları bakımından sürekli bir arayıĢ görülmek-

tedir. Hece vezni ile beraber serbest Ģiire de müracaatları bu 

durumu tasdik etmektedir.
31

 

1960‟ların edebî nesli, edebiyatın esas vazifesinin insanı an-

latmak olduğunu kabul eder. Bu amaçla insana daha dikkatle 

yaklaĢır, onların günlük hayatlarından ziyade Ģahsiyetlerini, ma-

neviyatlarını ele almayı ve tahlil etmeyi amaçlar. Onlar artık 

Sovyet gerçekliğini tasvir etmiyor, onu ciddî bediî muhakemenin 

mevzusu hâline getiriyorlardı. Ġnsanın manevî ve sosyal ağrıları-

nı, ıstıraplarını anlatıyor ve bunlardan yeni kahramanlar çıkarı-

yorlardı. Bu eserlerde, hayatın müspet taraflarını incelemekten 

çok, hayat hakikatlerini bütün çıplaklığıyla göstermek, bu haki-

katleri insanın psikolojisinden geçirerek tahlil etmek amacı vardı. 

Bu bakımdan bu tür eserler aynı zamanda tenkit mahiyeti de 

taĢımaktaydı.  

Türk Dünyasında bilhassa Cengiz Aytmatovla baĢlayan bu 

yaklaĢım Azerbaycan edebiyatında da E. Kerim, Anar, Elçin, E. 

Eylisli, S. Ehmedov, Ġ. Hüseynov gibi yazar ve Ģairler tarafından 

destek görür. 

Memmed Araz böyle bir ortamda edebî faaliyetlerine devam 

etmektedir. Bir taraftan matbuatda çeĢitli görevlerde çalıĢıyor, bir 

taraftan da yeni Ģiirler yazmakla meĢgul oluyordu. Memmed 
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Araz, “Yeni Merhale Hareketi” ile birlikte, artık ferdî üslûbunu 

oluĢturmuĢ, kendine yeni bir yol çizmiĢtir. Araz‟ın ferdî üslûbu-

nu oluĢturmasına yukarıda saydığımız sebeplerin yanında bazı 

Ģahsî olaylar da yardımcı olmuĢtur. 

Bu bakımdan, Araz‟ın ilk adımları sırasında bahsettiğimiz 

Edebiyat Derneği‟nin ve bu sıralarda E. Elibeyli, N. Xezri, O. 

Sarıvelli ve S. Rüstem gibi önceki neslin kendisiyle yakından 

ilgilenmesinin, yani onların rahle-i tedrisinden geçmesinin rolü 

büyüktür.  

Memmed Araz‟ın sanat hayatında en büyük tesiri, onun 1959 

yılında Moskova‟daki edebiyat kursuna katılmasında aramak 

lazımdır. Bu kursun etkileri, 1960‟ların baĢından itibaren görül-

meye baĢlar. Burada yeni edebî çevrelerle beraber olmuĢ, Batı 

Edebiyatını da tanıma fırsatı bulmuĢtu. Bilhassa S. Tahirle olan 

dostluğu onun Cenubî Azerbaycan Ģiirlerine olumlu bir katkı 

sağlamıĢtır. Zaten Araz‟ın Ģiir ve Ģairle ilgili görüĢleri de bu kurs-

tan sonraya rastlamaktadır.  

Bunların dıĢında önemli bir hususu daha belirtmekte yarar 

var. Bu husus, 1960‟ların sonunda hızlanan “tercümecilik” faali-

yetiyle bağlıdır.
32

 Bu yıllarda, Garp ve ġark klâsiklerinden ol-

dukça değerli eserler çevrilerek edebiyat dünyasına sunulur. Bu 

durum daha sonraki yıllarda edebiyata yeni ilgi alanlarını gün-

deme getirecektir. Memmed Araz‟ın Rusça, Gürcüce ve Ermeni-

ce gibi çeĢitli dillerden yaptığı tercümeler de bu yıllara rastla-

maktadır. Memmed Araz‟ın da içinde bulunduğu tercüme faali-

yetlerinin de Ģiirine büyük katkı sağladığı açıktır. 

Bütün bunlardan sonra Memmed Araz‟ın “ilk adımlar” so-
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nunda oluĢturduğu ferdî üslûbunu ve Memmed Araz çizgisini 

nasıl geliĢtirdiğini ve kuvvetlendirdiğini izah etmeye çalıĢalım.  

Memmed Araz‟ın edebî Ģahsiyetinin ikinci dönemini Anam-

dan Yadigâr Neğmeler (1966) kitabıyla baĢlatmak mümkündür. 

Ancak Araz, asıl dönüĢünü Ömür Kârvanı (1967) ile yapar.  

Anamdan Yadigâr Neğmeler Ģairin Ģahsî ve aile hayatına dair 

ipuçlarıyla doludur. Çocukluğuna dair hatıralar, aile büyükleri ve 

çevresindeki dostlarından bahseder.  

Eserde yeni olan 1960‟lı yıllarda baĢlayan yeni insan anlayı-

Ģını benimseyerek yazdığı Ģiirleridir. Bu Ģiirlerde insana olan 

inanç ve samimiyetten bahsedilirken, bir yandan da insan yücelti-

lir. Diğer yandan bu anlayıĢ, onun tabiat Ģiirlerine de tesir eder. 

ġair tabiatla insanı birbirine yaklaĢtırarak, emeğin gücündeki 

sevgiyi ortaya çıkarmaya çalıĢır. Böylece Ģair, tabiatla insan 

arasındaki iliĢkiyi “emek” kavramında birleĢtirir. Emek, insanın 

iç güzelliğini temsil eder. Burada dıĢ güzelliğin önemi yoktur. 

ġair Utanma, Qara Qız Ģiirinde “çöreyi gözellik olanlar utanma-

sın” diyerek, kara kızın kendi emeği ile sevilmeye lâyık olduğu-

nu söyler. 

Name‟lum Qehraman Ģiirinde emek insanının edebî tipini ya-

ratır: ġairin kahramanı, Ģan-Ģöhret peĢinde koĢmayan, hayatın 

asıl manasını emeğinin gücünde gören insandır. O, denizin derin-

liklerinden petrol çıkarır, tezgâh arkasında ter döker, tahıl eker, 

bağ biçer. ġair yüzünü kahramanına dönerek Ģöyle der: 

“Sen deniz qoynunda, dezgâh dalında 

Tarlada, zavodda... her yérde varsan. 

ġöhret paylananda, ad paylananda 

Ne Ģöhret umarsan, ne ad umarsan.” 
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    [A.Y.N., s.9] 

Memmed Araz, bu manadaki Ģiirlerinde “kimlerinse şöhre-

tinden na-razılığını” değil, umumiyetle Ģöhretin ve gereksiz 

“te‟rif”in Ģairlere, kalem sahiplerine olumsuz bir tesir bırakaca-

ğından bahseder. Bir gün kendisinin de bu te‟rif [övgü] ve Ģöhre-

te kapılırsa akibetinin korkunç olacağına iĢarat eder. 

“Görüşler, Vidalar” baĢlığı altında toplanan Ģiirlerinin cev-

herini, umumî ruhunu sevgi ve muhabbet hisleri teĢkil eder. 

Azerbaycan Ģiirinde “insan mevzusu” olarak ele alınan bu mese-

le, felsefî bir libasa büründürülür. Sevgi hissi hayata, emeğe 

muhabbet Ģiiri fonunda canlandırılır. 

Bacım Gülsüme Mektub‟da analı dünyanın güzellikleri, anası 

yeni ölen Ģair tarafından dile getirilir: 

 “Ēle bil yarpızın deyiĢip tamı,  

 Nanenin etri de azalıb bir az. 

 Çağırın, çağırın eziz anamı, 

 Béle bağça olmaz, béle bağ olmaz. 

 ÖrüĢden quzular dönüb meleĢir, 

 Boz inek axtarır sesini onun; 

 Yadıma bir sözüm, bir misram düĢür: 

 “Çırağı anaymıĢ, ata yurdunun!” 

     [A.Y.N., s.87] 

Bu duygu sonraki Ģiirlerinde de sık sık tekrarlanacaktır. Her 

tekrarlanıĢta, ana muhabbetine, anasını kaybeden insanların duy-

gusuna yeni poetik imajlar katacaktır. 

 “Dağlara qar düĢdü... Bilirem bu dem  

 Anamın qebri de qar altındadır, 

 Néçe démediyi efsane, nağıl,  
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 Onun sinesinde – qar altındadır. 

 Néçe oxunmamıĢ bayatı, ağı, 

 Donup sinesinde – qar altındadır.” 

     [Ġ.B., s.69] 

Bu bakımdan Dağlara Qar Düşdü Ģiiri, artık, 1970‟li yılların 

felsefî Ģiiri ile hayli yakınlaĢacaktır. Bundan sonra Araz‟ın Ģiirle-

rinde ana kederi genel bir mana taĢımaya baĢlar ve Ġ. ġıxlı‟nın da 

belirttiği gibi “dünya kederi adlı bir ahval-i ruhiyye seviyesine” 

ulaĢır. 

Burada, Araz‟ın Ģiirlerindeki yenilik ve canlılık hemen dik-

kati çeker. Dili kullanmada son derece baĢarılıdır. ġair, halk 

dilinin zengin hazinesinden, edebî ifade vasıtalarından son derece 

ustalıkla istifade ederken, kendine has bir imaj sistemi de yaratır. 

Ancak Araz‟ın Ģiirlerini tahlil ederken, zaman zaman “mantık 

dili”nin zorlandığına da Ģahit oluruz. 

Ömür Kârvanı, Memmed Araz‟ın bir Ģair olarak artık ayağını 

yere sağlam olarak bastığını gösterir. Bu kitap, Azerbaycan edebî 

çevrelerinde Memmed Araz‟ın poetik manifestosu olarak kabul 

edilir. Kitapta yer alan Ģiirlerin büyük bir kısmı, Ģairin Ģiir ve 

sanat hakkındaki fikirlerini içermektedir. Burada sanatkâr ve 

zaman problemi muhtelif açılardan ele alınır.  

Kitapta özellikle, Özümle Söhbet, Şair Vüqarı, Te‟rifden 

Qorxuram, Poéziya, Poéziya..., İnsan Üreyi, Şair Ömrü, Be‟zi 

Şairlere, Özümden Şikâyet Mektubu, Şé‟re Getir, Déyirler ki..., 

Mövzularım Tükenende, Bir Oxucuya Mektub ve Zeng adlı Ģiirler 

Ģairin sanat görüĢünü ve Ģiir anlayıĢını ortaya koyması bakımın-

dan son derece önemlidir.  

Ayrıca kitabın ilk bölümünün “Poeziya, Poeziya...” baĢlığını 

taĢıması da dikkate değerdir. Bu bölümdeki Ģiirlerin neredeyse 
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tamamı Ģiir ve sanatla ilgilidir.  

Araz, sanatı insanlığa hizmet vasıtası olarak görür. Bu ba-

kımdan sanatçıyı bazen bir hekime, bazen bir bahçıvana, bazen 

de bir ustaya benzetir. ġair, bunlar kadar topluma hizmet eden 

insandır. ġair bir anne gibidir. Anne, çocuğunu karnında nasıl 

besleyip büyütüyorsa, o da poetik fikrin tohumunu kendi kalbin-

de besleyip büyütür. En sonunda da okuyucusuna takdim eder. 

Memmed Araz‟a göre Ģair, vatanın ve halkın dert çekeni, 

onun konuĢan dilidir. ġairin en az konuĢtuğu günler, en çok ko-

nuĢtuğu günlerdir. Onun masası marten sobası, elleri fehle elidir. 

Ancak Ģairin sesi zamanın sesi ile birleĢmeyince, Ģair ömrü vata-

nın talihine, halk maneviyatına karıĢmayınca, asrın söz katların-

dan defineler çıkarmak kudretine eriĢmeyince, hayat onun için 

faciaya çevrilir. ġairlerin sesinde ıĢık suratı vardır. Onlar sevgi ve 

dostluk cazibesinin çekim merkezleridir. Memmed Araz sadece 

bu sanat idealinden Ģairi, asrın, zamanın en yüce insanı gibi tak-

dir eder ve asrın gerisinde kalan Ģairi de “E grubunda” oyna-

makla itham eder.
33

 

Bu arada Memmed Araz‟ın Ömür Kârvanı‟nda üç ayrı üslûp 

anlayıĢı benimsediği anlaĢılmaktadır. Tarihî ve siyasî Ģiirlerinde 

epik-lirik, sosyal ve içtimaî Ģiirlerinde lirik-publisistik ve sanat, 

edebiyat ve tabiatla ilgili Ģiirlerinde lirik-felsefî üslûpları kulla-

nır.
34

 Bu üslûplar aynı zamanda yukarıda da belirtildiği üzere 

1960-1970‟li yıllarda en çok rağbet gören üslûplardır. Araz bu 

bakımdan büyük bir olgunluğa ve zenginliğe de ulaĢmayı baĢar-

mıĢtır. Onun 1980‟den sonra lirik-felsefî bir tarza yönelmesinin 
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temeli de burada yatmaktadır. 

Ömür Kârvanı‟ndaki Proféssör Güle Mektub Ģiiri lirik-

publisistik üslûbun en güzel örneklerindendir. Tabiat ve çevre 

kirliliği yıllar sonra Memmed Araz‟ın Ģiirlerinde ciddî bir mesele 

hâline gelecek, hatta tabiatın koynundaki taĢ ve kayalar, vatan 

tarihinin sayfaları olarak karĢımıza çıkacaktı. V.Yusifli, bu tutu-

mun çağdaĢ Azerbaycan Ģiirindeki naturalist felsefeden kaynak-

landığını söyler.
35

 Proféssör Güle Mektub Ģiiri de bu açıdan bir 

ilk ve örnek teĢkil etmektedir.  

Lirik-publisistik tarzda yazılan Ģiirlerin ömrü çok uzun olma-

sa da, bu Ģiir edebî tefekkür bakımından oldukça yenidir. Bu 

yüzden de uzun zaman unutulmayacağa benzer. ġiir, kompozis-

yon bakımından oldukça sağlamdır. ġiirdeki benzetmeler ve 

kinayeli anlatım dikkat çeker. Ġlk bakıĢta, insanda bir sohbet 

tesiri bırakan Ģiir, birdenbire kendi ritmini artırarak, nidalar, soru-

lar ve hitaplarla devam eder. Poetik intonasiya [ses tonu] bir 

alçalır, bir yükselir. Ayrıca Ģair, Ģiirde kullandığı dille de ustalı-

ğını gösterir. Günlük konuĢmalarda istifade ettiğimiz sözler, 

ifadeler sanki değiĢir, farklılaĢır ve Ģiirin kelimeleri olarak karĢı-

mıza çıkar. Proféssör Güle Mektub Ģiiri, Azerbaycan Ģiirinde 

kendi yerini bulmuĢ, publisistik tarzın en güzel örneklerinden biri 

hâline gelmiĢtir. 

“Adamlar var ki, Xezer 

Seher de, axĢam da  

Süfresini bezer; 

Bélesine désen 

Dardadır Xezer,  
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Bir ucalt sesini! 

Déyir: 

Hardadır Xezer!? 

Xeritede gezer 

Afrika qıt‟esini...” 

   [Ö.K., s.73] 

Şeherden Köçen Tepe Ģiiri de lirik-publisistik bir üslûpla 

yazılmıĢtır. Bu Ģiirde de aynı problem iĢlenir. Ancak, Proféssör 

Güle Mektub Ģiirindeki sert ve hırçın tavırları, keder ve üzüntü-

lerini dile getiren daha yumuĢak ifadelerle mısralara yansır. Bu-

rada Ģehir merkezine yakın bir tepenin makinelerle yerinden 

sökülmesi anlatılır. Ancak Ģair bu hadiseyi tasvir ederken, tepe-

nin kaldırılmasının sebebi üzerinde fazla durmaz. Onu asıl ilgi-

lendiren mesele bu hadisenin ekolojik denge üzerinde bırakacağı 

etkilerdir. ġair bu etkileri bir bir sayarak gözlerimizde canlan-

dırmaya çalıĢır. Biraz da romantik bir havayla, “Kargalar yuva-

larına dönebilecekler mi? Ya rüzgârlar, onlar nerede dinlenecek, 

nerede uyuyacaklar? Çocukların taşların altına gizlediği küçük 

tahta kılıçları kim bulacak?” diye sorar. 

Ömür Kârvanı‟nda lirik-felsefî Ģiirlere de tesadüf ederiz. An-

cak bunlar, Ģairin bu üslûbda henüz ustalaĢtığını göstermez. Bu 

tarzdaki Ģiirler, bu üslûp için ilk örnekleri teĢkil ediyor demek 

yanlıĢ olmaz. Géce Düşüncesi, İnsan Monoloqu, Düşünceler, 

Sabahın İmtahanı Ģiirleri Ģairin fikrî olgunluğunu ispat etse de, 

felsefî Ģiir tarzı için yeterlı olduğu kanaatinde değiliz. AraĢtırma-

cı Vaqif Yusifli de Memmed Araz Dünyası‟nda bizimle aynı 

kanaati paylaĢmaktadır. Ancak Memmed Araz, 1970‟li yıllarda 

bu tarzda kendini bulacak ve 1980‟lerin baĢından itibaren de 

lirik-felsefî üslûpta ustalaĢacaktır. ĠĢte bu Ģiirler, bize Memmed 
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Araz‟ın fikrî ve felsefî derinliğinden haber vermektedir. Bu ba-

kımdan da son derece önemlidirler.  

Bu kitapta dikkati çeken meselelerden biri de, Ģair “ben”ine 

olan yeni yaklaĢımıdır. Araz‟ın, Ģair “ben”ini göğe kaldırarak, 

neredeyse onu “vatan” imajıyla birleĢtiren geleneğin moda oldu-

ğu bir dönemde, kendi “ben”ini hesaba çekip, suçlayan, hatta 

karalayan tarzdaki Ģiirleri farklı bir anlayıĢı da beraberinde ge-

tirmektedir: 

“DurmuĢam özümle bu gün üz-üze; 

 Niye doğulmuĢam, ne üçün varam? 

 Dünyanın en adil mahkemesi de,  

 Meni bağıĢlasa, 

 Men özüm-özümü bağıĢlamaram.” 

     [Ö.K., s.27] 

Kendisini övmekten nefret eden Araz, diğer Ģairlerin de artık 

kendilerini övmekten vazgeçip, asli görevlerini yerine getirmeye 

çağırır. Özümle Söhbet, Özümden Şikâyet Mektubu ve Ē‟tiraf 

Ģiirleri bu tarzda yazılmıĢtır. 

1966 yılında yazılmıĢ Semed Vurğunla Söhbet Ģiiri, edebiyat 

çevrelerinde gizliden gizliye baĢlayan yenilikçilerle ananeciler 

arasındaki münakaĢalardan bahsetmektedir: 

 

 

 “Senden sonra 

 ġé‟rimizin xeritesi tezeleĢib, 

Ona yéni Ģé‟r adlı 

 Çox Ģeherler, kendler düĢüb, 

 Yéni yéni çaylar, göller, bendler düĢüb. 
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 Hele tedqiq olunmamıĢ derdler düĢüb. 

     [Ö.K., s.10] 

1950‟li yılların sonlarından baĢlayarak Azerbaycan edebiya-

tında ortaya çıkan değiĢiklikler bu sahaya ilgi duyanların 

ma‟lumudur. Bu değiĢiklikler içerisinde, özellikle Ģiirde devrin 

Ģartlarına da bağlı olarak meydana gelen süreç dikkat çekicidir:  

 “Senden sonra tenqid bir az yuxalıbdır, 

 YaxĢı-pisin çeki daĢı yox olubdur. 

 Senden sonra 

 ġé‟rimize teze-teze yollar gelib 

 Be‟zen ise 

 ġé‟rimize qol olmayan qollar gelib.” 

     [Ö.K., s.11] 

Burada edebî tenkiddeki boĢluğa dikkat çekilirken, bir yan-

dan da Ģiirde ortaya çıkan yeni anlayıĢlardan bahsedilmektedir. 

“şé‟rimize qol olmayan qollar gelib” ifadesiyle, Ģiirde keĢfedilen 

yeni “yollar”ın da istenilen düzeyde olmadığına ve Azerbaycan 

Ģiirine birĢey kazandırmayacağına iĢaret edilir:  

 “Senden sonra cavanlara ve‟dler artıb, 

 Ve‟dlerin de iki misli sedler artıb.” 

     [Ö.K., s.11] 

1960‟lı yılların edebî tartıĢmaları daha çok gençlerin Ģahsi-

yetleri üzerinde yoğunlaĢır. Bu bazen çeĢitli gruplaĢmalara da yol 

açardı. Bazıları ise bu “çekişmelerin tam merkezinde” idiler. 

Böyle bir ortamda S. Vurgun‟u hatırlayan Araz, o yıllarda edebî 

çevrelerde yapılan kavgasız, nezih sohbetleri ve tartıĢmaları öz-

ler. Bu sohbetlerde, hiç bir suretle çekiĢmeye imkân verilmezdi. 

ġimdi ise; 
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 “Senden sonra  

 GörüĢlerin herareti sensizleĢib, 

 Kürsülerin cesareti sensizleĢib, 

 Ağsaqqallar sexaveti sensizleĢib!.. 

 Men saymadım sensizleĢib daha neler. 

 Axı niye sensizliyi gizledirler?!..” 

      [Ö.K., s.11] 

diyerek bu “sensizleşme”yi, S. Vurğun‟un yokluğuna bağlar.  

Ancak tenkitçi ġamil Salmanov, Memmed Araz‟ın bu dü-

Ģüncesine katılmadığını söylerken, Qeribe Mülahizeler
36

 adlı 

makalesinde, yukarıda bahsedilen olayların S. Vurgun‟la bir 

alâkasının bulunmadığını ve bu durumun II. Dünya SavaĢı‟ndan 

itibaren devam eden bir sürecin tabiî sonucu olduğunu belirtmek-

tedir. 

İllerden Biri (1969) ve Oxucuya Mektub (1978) adlı eserle-

rinde Aras mevzusu geniĢ yer tutar. ġairin, “Araz” soyadını 

alması da bu yıllara rastlar. ġair, nerede olursa olsun Aras dili ve 

Aras lehçesi ile konuĢur. Eyfel Kulesi‟nde yemek yerken Aras‟ın 

sesini duyar. 

Aras konusu, Memmed Araz‟ın sanatkârlığında her zaman 

tazeliğini korumuĢtur. Araz Üste Çinar Gördüm, Araz‟ın İşıqları 

Ģiirlerinde o aynı meseleye dokunmuĢtur. Araz‟ın İşıqları‟nda, 

Aras, ıĢık yüklü bir deveye benzetilir.  

 “Déyirem ki, deve qardaĢ 

Bax burada xıxlanacaq, 

Bax bu düzde yatacaqsan. 

 
36
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Öz yükünü bax burada atacaqsan 

Nur tayları 

bu derede sökülecek. 

Burda iĢıq deyirmanı tikilecek. 

Sahillerin qaranlığı 

yuyunacaq, 

elenecek, 

üyünecek.” 

    [Ġ.B., s.63] 

Burada, Aras‟ın üstünde kurulacak enerji santralinin ıĢıkları 

insanlara müjdelenir. Bu ıĢıklarla Azerbaycan ıĢıl ıĢıl aydınlana-

cak, nurlandırılacaktır. Ancak Aras‟ın öte yanındaki kardeĢleri-

nin bu ıĢığa kavuĢamaması onu derinden üzer. Ġki ülke arasındaki 

sınır telleri Ģairin vatanperverlik hislerini uyandırır ve tellerin öte 

yanına duyduğu derin hasret yüreğini kavurur. 

Araz Yadıma Düşüb, Men Araz Şairiyem, Araz‟ın İşıqları, 

Araz Üste Çinar Gördüm ve Oxuyan Tebriz Ģiirlerinde de yine 

Aras mevzuû dile getirilir. Bu Ģiirlerde Ģair Cenubî Azerbay-

can‟da yaĢayan soydaĢlarına duyduğu derin hasreti dile getirir. 

Bu Ģiirlerde his, fikir ve düĢüncelerin bütünü “Aras” imajında 

düğümlenir. Araz, onun en yakın dostu ve arkadaĢıdır. ġair onun-

la dertleĢir, içini ona açar. Bir gün Araz‟ın sularından elde edilen 

elektrik enerjisinın karĢı sahili de aydınlatacağını söyler. O gü-

nün gelmesi için dua eder. Ayrıca herkesin, olur olmaz, bu mev-

zuda Ģiir yazmasını eleĢtirir. 

Qanadlı Qayalar‟da (1973) tabiat, poetik renklerle boyanıp, 

resim matlığından çıkartılırken, çoğu yerde insanîleĢtirilmiĢtir. 

Bu Ģiirlerde Ģair, halkın geçmiĢiyle ilgili problemleri tefekkür 

süzgecinden geçirir. 
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İnsan Qayalar, Qanadlı Qayalar, Bulaq Daşında Yazı, Erim 

Geldi Qayası gibi Ģiirlerinde kayalar daha çok felsefî bir yakla-

Ģımla ele alınır. ġair, vatan toprağının kayalarını atalarının düĢ-

man üzerine yürürken kaldırdıkları yumruğa benzetir. 

 “Qaya kimi, 

 Dayaq olub, yumruq olub 

   ox olublar.” 

     [Q.Q., s.41] 

Diğer Ģiirlerinde ise Ģair, Azerbaycan‟ı “toprağına nur eken-

ler, nur biçenler diyarı” olarak adlandırır. M. Araz‟ın vatan top-

rağı üzerine yazdığı Ģiirlerinden en önemlisi Azerbaycan-

Dünyam Menim adlı Ģiiri gösterilebilir. Gerek söz tesiri, gerek 

poetik manada diğerlerinden daha güçlüdür. Burada Azerbaycan 

tarihi ile halkın yaĢayıĢının dünü ve bugünü maharetle ve sanatlı 

ifadelerle aksettirilmiĢtir. 

Atamın Kitabı (1974) eserinde emekçilerin çektikleri zahmet, 

insan gururu ve vatandaĢlık mevzularındaki Ģiirleri yer almakta-

dır. Özellikle Bakû‟daki iĢçilerin, Hazar Denizinin üzerinde ku-

rulan petrol platformunda çalıĢanların problemlerini dile getirir 

ve onların hayatlarından kesitler sunar.  

Atamın Kitabı adlı poeminde ise, Azerbaycan tabiatı ve hal-

kın maneviyatı lirik-felsefî bir üslupla anlatılır. Poemde M. 

Araz‟ın 1970‟li yıllarda yöneldiği dünya-insan, hayat-cemiyet 

konularındaki felsefî üslubun tesiri vardır. Eserde atasözleri, 

deyimler, maniler gibi folklorik unsurlar dikkati çeker. Canlı bir 

lirizim ve samimilik göze çarpar. Tema bakımından vatanperver-

lik duyguları önplana çıkar. Burada ömrü boyunca toprağa bağlı, 

çiftçilikle uğraĢan yaĢlı bir insanın hayatından poetik levhalar 
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sunulur. Aslında bu poemin kahramanı Ģairin babasıdır. Zaten 

Ģair bazı mülâkatlarında, babasında görüp hayran kaldığı bir 

takım özellikleri bu poemde dile getirdiğini söyler. Ancak eser 

dikkatle incelendiğinde Ġnfil KiĢi‟nin Ģahsında toplumun değerle-

ri, ananeler ve topluma yön veren büyük Ģahsiyetlerin de izleri 

görülür. Yine bu peomde M. Arazın dil ve üslup açısından ol-

gunlĢtığı ve kendine has bir Ģiir dili oluĢturduğuna da Ģahit olu-

ruz. V. Yusifli, M.Araz‟ın bu poemdeki üslubunun “edebî dille 

canlı halk dilinin bir sentezi” biçiminde geliĢtiğini söyler.
37

  

Aylarım, İllerim‟deki (1979) Name‟lum Qehraman, Fehle 

Süfresi, Çoban Çöreyi, Çoban Üreyi Ģiirlerinde hümanizm ön 

plândadır. Bu Ģiirlerde emek insanları, iĢçiler ve onların çektikle-

ri zorlukları anlatılır. Hayatın gerçekleri ile yüz yüze gelinir. 

Tunç Atlı, Babek Qılıncı, Yéddi Bulaq Efsanesi Ģiirlerinde ta-

rihin Ģanlı geçmiĢi anlatılır. GeçmiĢe duyulan özlem, ondan alı-

nacak dersler gözler önüne serilir. 

Dünyayı rahatsız eden muharebe tehlikesi Rakétler ve İnsan 

Monoloqu Ģiirlerinde dile getirilir. Burada savaĢın tehlikesinden, 

doğurduğu olumsuz neticelerden bahsedilerek, barıĢ ve güzel 

duygular temenni edilir. 

ġair bütün bu Ģiirlerinde, sanki zamanı kucaklayan, ona 

hükmeden güçlü bir irade gibi ya da baĢka bir deyiĢle “zamanın 

oğlu” gibi ortaya çıkar. Ġnsanı, onun yaĢamak ve yaĢatmak gücü-

nü müdafaaya kalkıĢır. ġair dünyayı güzelleĢtiren “emeği” saa-

det ve huzurun kaynağı gibi görür. 

Kitapta ihtiraslı muhabbet Ģiirleri ve çocuklara yönelik parça-

lar da vardır. Muhabbet Ģiirleri, ferdi olduğu kadar da içtimaidir. 

 
37

 Yusifli (1994:101) 
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Burada tasvir olunan güzel, birçok hâlde Azerbaycan toprağının 

namus, gayret timsali gibi terennüm olunur. Onun temiz, saf 

muhabbeti bütün Azerbaycan coğrafyasına yayılır. 

ġair, sosyal ve içtimaî meseleleri iĢlerken bu problemlerin 

halline çalıĢır, meseleye hem bir Ģair, hem de bir vatandaĢ olarak 

yaklaĢır. BaĢarılı olmak için de kendine has bazı ifade vasıtaları, 

deyimler, halk söyleyiĢleri, teĢbihler, benzetmeler ve mukayese-

ler kullanır. Bunda da son derece baĢarılıdır. Çünkü kullandığı 

malzeme hayatın içinden alınmıĢtır. Ġnsanların duygu, düĢünce 

ve hisleri, maiĢet problemleri, yaĢama arzuları ile bağlıdır. 

Anamdan Yadigar Neğmeler kitabından baĢlayarak Memmed 

Araz‟ın bir Ģair olarak poetik ustalığının da arttığını hissetmek 

zor değildir. Bu Ģiirlerde içten gelen derin ve samimî hislerle 

karĢılaĢırız. Bunun yanında keder, acı ve ağrı gibi motiflerin 

tasvirlerinde ferdî yaklaĢımlarla beraber, umumî hislere de rast-

lamak mümkündür. Memmed Araz bu noktaya, sözü kullanma-

daki ustalığı ve oluĢturduğu imaj dünyasıyla ulaĢmıĢtır.  

 

b) Muasır Edebiyat Dönemi: 

Memmed Araz, muasır edebiyat döneminde olgunluk devri-

nin zirvesine ulaĢır. ġairin 1970‟li yıllarda yazmaya baĢladığı 

felsefî derinliğe haiz Ģiirleri, artık dünya, zaman ve insan kav-

ramları üzerinde olgunlaĢmaya baĢlar. Bunda Ģairin, sanatın bü-

tün imkânlarından istifade etme ustalığına eriĢmiĢ olmasıyla 

beraber devrin edebiyat anlayıĢının da etkisi olduğu söylenebilir.  

Bu açıdan, 1980‟li yıllarda ortaya çıkan “Muasır Edebiyat” 

anlayıĢına kısaca bir göz atmakta fayda görüyoruz. Bunun, 

Memmed Araz‟ın Ģiirlerindeki yeniliklerin daha kolay anlaĢılma-
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sında yardımcı olacağı kanaatindeyiz. 

1980‟li yılların sonlarında ortaya çıkan muasır edebiyat an-

layıĢı, aslında 60‟larda baĢlayan “yeni merhale”nin bir devamı-

dır. 1980‟lerin baĢında edebiyatın bütün sahalarında ahlâkî ve 

manevî mevzulara karĢı olan yazıcı merakı henüz hızını devam 

ettirirken, Sovyet coğrafyası genelinde 70‟lerin sonundan itiba-

ren “bediî fikirde” ortaya çıkan belirli değiĢiklikler, üslûp arayıĢ-

ları da hissolunmaya baĢlamıĢtı. Özellikle C. Aytmatov‟un Gün 

Uzar Yüzyıl Olur romanı bu arayıĢın ilk örneği olur. Bundan 

evvelki Beyaz Gemi romanında olduğu gibi C. Aytmatov, muasır 

gerçekliği insan hayatının en köklü problemi gibi ortaya koyar ve 

onu halletmeye çalıĢır. Aytmatov, romanında tarihin insan haya-

tındaki önemi ve rolüne dokunarak, meĢhur “Mankurt” mevzuu-

nu iĢler. Bu durum, çok milletli SSCB‟de aksini erken bulur. 

Azerbaycan Edebiyatında da Xudaferin Körpüsü (F. Kerimzade), 

Sıyrılmış Qılınc (C. BergüĢad), Mahmud ve Meryem (Ēlçin), 

Xaqani (M. Ġsmayılov), Bakı-1501 (E. Ceferzade) gibi eserler 

yayınlanmaya baĢlar. Bu romanlarda tarihî hadiseler ve Ģahsiyet-

ler tarih adına değil, muasırlığı kavramak amacıyla tasvir olunur. 

Nesirde de muasır insanın hayatı, manevî değerler ıĢığında tasvir 

edilir. Ġ. Hüséynov‟un Ēşq Delisi (1984) romanı bu açıdan son 

derece önemlidir.
38

  

Ġnsanın manevî hayatına eğilim Ģiirde de çok açık bir Ģekilde 

görülmektedir. B. Vahabzâde‟nin Bir Geminin Sernişinleriyik, N. 

Xezri„nin Esre Ē‟tiraf kitapları felsefî Ģiir sahasındaki arayıĢları 

baĢarıyla devam ettirirken, asrın ve hayatın köklü problemlerini 

duyan bir Ģair Ģahsiyeti yaratılır. N. Hesenzade Kimin Sualı Var? 

 
38

 Nebiyév ve Salmanov, (1996:301) 
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poeminde insanın manevî mevkiini epik plânda iĢlemekteydi. V. 

Ġbrahim Yér Mehebbeti, Ġ. Ġsmayılzade Bir Ses Gelir Üstümüze 

poemlerinde insanlığın talihini ele alır. 

Edebiyatın bu yeni eğilimleri bakımından Ağ Deve, Ölüm 

Hökmü (Ēlçin), Sonsuzluq (S. Azeri), O Uzaq Géce (N. Xezri), 

Günah Duası (M. Süléymanlı), Dünyanın Qopduğu Yér (Ç. 

Elekberzade) gibi roman ve povestler ile; Karvan (B. Bayra-

mov), Şéyx Xiyabani (Ġ. Efendiyév), Torpağa Sancılan Qılınc (N. 

Xezri), Çaldıran Döyüşü (F. Kerimzade) gibi tarihî mevzularda 

yazılmıĢ eserlerde halkın talihi, muasırlık problemi ıĢığında yeni 

bir anlayıĢ ve tefekkürle değerlendirilmekte idi.
39

  

XXVII. Sovyet ĠKP Kurultayı‟nın “demokratikleşme” süre-

cinin yolunu açması, ülkede yeni bir düĢüncenin Ģekillenmesine 

ve ortaya çıkmasına zemin hazırlar. Cemiyetin dünya görüĢünde 

değiĢiklikler oluĢur. Ardından muhalif düĢünceler ve kuvvetler 

ortaya çıkar. Bu eğilim yavaĢ yavaĢ Marksist-Leninci dünya 

görüĢünü derinden sarsar. Böylelikle cemiyette insanî değerlere 

üstünlük verilmeye baĢlanır.
40

  

Bu nisbî demokratik tutum sayesinde eski Sovyet cemiyeti, 

tarihi ve kültürü yeniden ele alınarak karanlıkta kalan yönleri gün 

ıĢığına çıkartılmaya çalıĢılmıĢtır. Bu durum, nihayet Sovyet sis-

teminin tenkidi seviyesine ulaĢır. Bu “açıklık ve yeniden yapı-

lanma” hareketi Sovyetlere bağlı müstakil cumhuriyetlerin 

“millî bağımsızlık” Ģuurunu yeniden diriltir ve geliĢmesini hız-

landırır. Bu uğurda halk hareketleri baĢlar. Bu durum Sovyetler 

Birliği‟nin dağılması ve buralarda yeni bağımsız millî devletlerin 

 
39

 Nebiyév ve Salmanov, (1996:306) 
40

 Nebiyév ve Salmanov, (1996:304-305) 
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kurulmasıyla neticelenir. 

1990‟ların baĢından itibaren Azerbaycan edebiyatı, “Millî 

Müstakillik” uğrunda verilen bir mücadelenin edebiyatıdır. 

1990‟lı yıllarda edebiyat, geliĢen millî Ģuur sayesinde “sosyalist 

gerçekçiliğin” prensiplerinden kurtularak, Azerbaycan‟ın içinde 

bulunduğu sosyal gerçeklere el koymayı baĢarmıĢtır. B. Vahab-

zade‟nin Şehidler, N. Xezri‟nin Salatın poemleri, E. Eylisli‟nin 

Yemen povesti ve bir çok Ģairin “Kanlı Yanvar” ve “Karabağ” 

hadiseleri mevzuûnda yazdıkları Ģiirler son derece önemlidir. 

X.Rıza‟nın Davam Ēdir 37 (1992) kitabı kükreyen halk hareketi-

nin sesini, Ermenistan ve Karabağ‟dan kovulan yüz binlerce 

Azerbaycanlının ıstırabını ve Yanvar ġehitleri‟nin ruhunu akset-

tirmiĢtir. 

Ülkede ortaya çıkan sosyal, siyasî ve medenî inkılâplar öte-

den beri edebiyatı etkileyen en önemli hadiselerin baĢında gel-

miĢtir. Edebiyat, cemiyeti manevî açıdan yeni tefekküre hazırlar-

ken, bir yandan da insanın yeni manevî simasının doğmasında da 

müstesna rol oynamıĢtır. 

1980‟lerden itibaren Memmed Araz‟ın Ģiir anlayıĢında, 

1970‟lerde baĢlayan lirik-felsefi üslûp ağırlık kazanmaya baĢlar. 

1970‟lerde tabiat ve kayalar silsilesi ile baĢlayan bu üslûp anlayı-

Ģı, 1980‟lerden itibaren dünya, zaman ve insan kavramlarında 

zenginliğe, derinliğe ve olgunluğa ulaĢır. 

Azerbaycan edebiyatında felsefî Ģiir anlayıĢı, özellikle 60‟lı 

yıllardan itibaren süratle geliĢmiĢtir. S.Vurğun‟un, R. Rıza‟nın 

felsefî düĢüncelerle zengin olan Ģiiri, bir bakıma bu anlayıĢın can 

simidi olmuĢtu.  

Hümanizm, felsefî idrak ve geleceğe olan sonsuz inanç S. 

Vurğun Ģiirinde felsefi bir yaklaĢım arzediyordu: 
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 “Men özümü bu dünyada, dünyanı mende 

 Derk éleyib me‟na dolu bir Ģéy olaydım.”  

S. Vurğun‟un Düşünceler Ģiirinden alınmıĢ bu mısralar 

Azerbaycan Ģiirinin felsefî cizgisini bütün güzelliğiyle ifade eder. 

Bu yıllarda S.Vurğun felsefî Ģiirin en ateĢli taraftarı ve tebligatçı-

sı olarak tanınırdı. Bir edebiyat kurultayında “Sovét Azerbaycan 

Poéziyası” hakkında söylediği Ģu fikirler, o zaman büyük bir 

rağbetle karĢılanmıĢtı: 

“Qabaqcıl [gelişmiş/ileri] felsefi ve siyasi idéallardan uzaq 

héç bir böyük edebiyyat yaşayamaz ve hetta en parlaq isté‟datlar 

da idéalsızlıq aosuna düşünce söner. (...) Bizim poéziyaya şé‟rle 

ifade olunmuş, yüksek idéallar, felsefi muhakimelerle aşılanmış 

eserler lazımdır, bunsuz herhansi bir böyük poéziyanın varlığını 

ümumiyyetle tesevvür étmek mümkün déyildir. Lakin bu, démek 

déyildir ki, güneşin batışı veya çıxışını, gülü ve bülbülü, qayın 

ağacını poétik suretle terennüm yolu ile böyük fikirler ve düşün-

celeri ifade etmek olabilmez.”
41

  

Elbette, S.Vurğun‟un felsefî Ģiir anlayıĢı, pek de hoĢ karĢı-

lanmadı. Ancak buna rağmen, S. Vurğun‟un bu manadaki fikir 

ve mülâhazaları ve bu anlamda yazılmıĢ Ģiirleri, Azerbaycan 

edebiyatında 1960‟lardan sonra baĢlayan felsefî Ģiir anlayıĢının 

oluĢmasında büyük bir rol oynadı.  

1960‟lı yıllarda felsefi Ģiire olan eğilim giderek artar. ġiirde 

özellikle insana ve insanın iç âlemine doğru baĢlayan eğilim, 

insanın yaĢadığı dünyadaki reel ve manevî ahlâk arasındaki tezat-

lar araĢtırılmaya baĢlanır. Tabiat ve maneviyat arasındaki müna-

sebetler ele alınırken, ciddi sosyal ve içtimaî problemler de fel-

 
41
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sefî bir yaklaĢımla dile getirilir. 

Felsefî Ģiir anlayıĢı asıl olgunluğunu R. Rıza‟nın Ģiirlerinde 

bulur. R. Rıza, hadiselere her zaman felsefi bakımdan yaklaĢır-

ken, felsefî Ģiirin muasır bir zemine oturmasında büyük bir rol 

oynar. Geleneksel insan ve dünya anlayıĢı ile insan ve zaman 

problemi de bu anlayıĢla yeniden yorumlanır. Bu problem, daha 

sonra B.Vahabzâde‟nin Ģiirlerinin esas mevzusuna çevrilecektir.  

R.Rıza‟nın Ģiirlerinde, eĢya ve hadiselerin görünümünden iç-

yapısına doğru bir yöneliĢ vardır. Onun Rengler silsilesi, Ġ. Sél-

vinski‟ye göre “resimden felsefeye doğru bir hareket”tir.  

1960‟lı yıllar, soğuk savaĢ tehlikesinin çok arttığı, ilim ve 

teknolojik geliĢmelerin insan hayatına ve talihine tesir eden yıllar 

olmuĢtur. Böyle bir ortamda insan fenomeni
42

 Ģiirde yeni bir olgu 

olarak ortaya çıkar. Bir taraftan, insan, yine dünyanın en yüksek 

değeri gibi tasvir edilirken, diğer taraftan da problemlerin karma-

Ģık bir mesele hâline geldiği bir asırda, intibanın geçirdiği heye-

canlar, Ģüphe ve tereddütler, ıztıraplı hakikat arayıĢları ön plâna 

çekilir. 

Bununla beraber tarih ve tabiat konuları ön plâna çıkarılarak 

zaman zaman tek bir imaj gibi iĢlenir. ġair, günün hakikatlerini, 

devrin felsefesini, tarihin prizmasından geçirerek kaleme alır. 

ÇağdaĢlıkla tarih bu noktada buluĢturulur.  

Bu devrin Ģiirinde tabiat tarihle birlikte ele alınır. Çünkü ta-

rih, onlara göre, maddî Ģekilde tabiatda çizilen bir tablo olarak 

görülür. Bu bakımdan, B.Vahabzade‟nin Gel, Ana Tebiet Ģiiri 

 
42

 Fenomen: Ġdealist felsefede yalnız Ģuurda mevcut olan ve objektif varlığı 

aksettirmeyen subjektif hadise. Bu hadise, Fenomenizm adı verilen subjektif 

idealist bir felsefî cereyan ile izah edilir. 
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oldukça önemlidir. 

 “Güllerin Ģebnemi, otların Ģéhi 

 “Gel meni duy” déye bize göz dikir.  

 Dağların küleyi, bağların Ģéhi, 

 Ġncik ruhumuza bir sığal çekir,  

 Nergize baxıram, 

   Mene kem baxan 

 Nadürüst gözleri unutmaq üçün 

 Haçalı dağlara baxıram, mene 

 Qıcanan diĢi de unutmaq üçün. 

 Baxıram üfügün géniĢliyine 

 Soyuq bir baxıĢı unutmaq üçün. 

  Baxıram sıldırım, daĢ qayalara 

    Yolum üstüne 

  Atılan daĢları unutmaq üçün,  

  Baxıram dağların dik vüqarına, 

  Eyilen baĢları unutmaq üçün. 

  Gel ana tebiet, qovuĢum sene, 

  Senin bir parçandır axi, ilkimiz. 

  N‟olar eslimize qayıdaq yéne 

  Axı bu torpaqla bir vehdetik biz.” 

B. Vahabzade‟nin bu Ģiiri, naturalist-felsefî bir yaklaĢımla 

yazılan Azerbaycan tabiatına yönelik ilk Ģiirlerdendir. Tabiatı 

dinlemek, onda tarihin sesini iĢitmek felsefî Ģiirin bu sahadaki 

arayıĢlarını süratlendirir. H. Arif, N. Xezri, M. Araz, M. Yaqub 

gibi Ģairler naturalist tabiat Ģairleri olarak tanınmaya baĢlarlar. 

Ancak bunların arasında yalnız M.Araz, poetik çizgisi ve üslûbu 

itibari ile daha çok felsefi bir Ģairdir. 

Memmed Araz‟ın felsefî üslûptaki ilk Ģiirleri 1950‟li yılların 
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sonunda yazılmıĢtır. Qebristana Géden Gelin Ģiirinde Ģair hayat 

ve ölüm tezadına müracaat ederek, vakitsiz ölen eĢinin yasını 

tutan genç bir geline nasihat verir.  

Od adlı Ģiirinde ise, insan-ateĢ iliĢkisini Ģerh etmeye çalıĢır-

ken, insanlık tarihinin ilk gününü insanın “od” aldığı gün olarak 

ilan eder. Ġnsan eli “od” aldıktan sonra, akla ve kalbe de “od” 

yükü ulaĢır, sonra o eller küreler içinde kavrulur, makine yaratır, 

top, tüfek yapar. En sonunda “od” savaĢların büyük alevlerine 

çevrilir. ġair Ģiirin sonunda insana seslenerek, “od alıb bu odun 

keşiyinde dur!” diyerek bitirir. 

Memmed Araz, 1960‟lı yıllardaki bazı Ģiirlerinde ise, insanın 

zaman ve asır arasındaki sıkı bağlılığını ve münasebetlerini ele 

alır. Bu manada insanın manevî yükünü ve çaresizliğini açıkla-

maya çalıĢır. İnsan Monoloqu, Düşünceler, Sabahın İmtahanı, 

Ömrüm, Arzum gibi Ģiirler, artık Ģairin fikrî yeterliliğini ispat 

etmeğe baĢlamıĢtır. Bunlar dünyanın karıĢık ictimaî-siyasî man-

zarasında kendisini anlamaya çalıĢan bir ferdin rahatsız duygula-

rını ifade eder. İnsan Monoloqu‟nda dünyayı kavramak isteği ön 

plâna çıkarken, Sabahın İmtahanı‟nda ise, dünya, kendi problem-

leriyle tasvir edilir. Bu karmaĢanın içerisinde çırpınan insanın 

yaĢamak, duymak, sevmek arzusu ele alınır. Bu Ģiirlerde tered-

düt, Ģüphe, hatta biraz da güven ve inanç eksikliği göze çarpar.  

1970‟li yılların sonunda Memmed Araz‟ın felsefî Ģiir anlayı-

Ģında gittikçe ustalaĢtığı ve kendisini geliĢtirdiği görülür. Artık 

Ģiirlerinde dünyayı derk etmeye çalıĢan, onun gariplikleri karĢı-

sında hayrete düĢen bir Ģair değil, dünyayı anlayan, onu kendi 

poetik kavrayıĢından geçirerek ele alan bir Ģairin sesini duyarız. 

Dünya, insan ve zaman... Bu kavramlar hissin, duygunun priz-

masından değil, idrakin prizmasından geçirilir. Fakat bu idrakta, 
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akıl çizgisinin üstünde hissin de kendisine ait bir yeri vardır. Bu, 

yürekle beynin yanyana ya da karĢı karĢıya gelmesi demektir. 

Bu arada, önemli bir hususa daha dikkat çekmek istiyoruz. 

Memmed Araz‟ın poetik üslûbuyla, Ģiirlerinde ele aldığı ictimaî–

felsefî motifler Ģairin Ģahsiyeti ile yakından alâkalıdır. ġair, bu 

tür Ģiirlerinde dünyadan, onun sevinç ve iztiraplarından bakıĢla-

rını ayıramaz. Evet, Ģair kendini dünyada, dünyayı da kendinde 

bulur. Böylece “itiraf şiirleri” ortaya çıkar. 

Bu Ģiirlerde sadece Ģairin sanat ve cemiyet karĢısındaki me-

suliyetinden söz edilmez. Aynı zamanda asra, zamana karĢı yapı-

lan “itiraflar” da dikkati çeker. Özümden Şikayet Mektubu‟ndaki 

Ģikâyet, aynı zamanda “özümüzden şikayet”tir. 

 “ġair dost, havanı éndir baĢından, 

 Ne men teslim olum, 

 Ne sen qürrelen! 

  Senet yarıĢında, söz yarıĢında 

  Yüzümüz bir Sabir déyilik hele...” 

     [Ö.K., s.27] 

Bu itiraf Ģiirleri 80‟lerden sonra ortaya çıkacak dünya, insan 

ve zaman Ģiirlerinin de habercisidirler. 

ġairin zamanla olan diyaloğunda, asrın ve zamanın lirik fel-

sefî düĢünceleri ön plâna çıkarılır. Memmed Araz‟ın 1960‟lı 

yıllarda yazdığı “vatan” mevzuundaki Ģiirlere dikkat edilirse, 

poetik düĢüncesinin sınırlarının geniĢlediği, artık felsefî bir mana 

kazandığı rahatça hissedilir.  

Dünya imajı, dünyaya müracaat Araz‟ın son yıllarda yazdığı 

Ģiirlerinde daha sık görülür. Ancak bu müracaatlar, Ģiirde çoğu 

zaman tam bir kompozisyon yaratabilmiĢ değildir. Bir baĢka 
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deyiĢle, dünya imajı bu Ģiirlerde kendi armonisini, bediî-felsefî 

tutumunu yakalayamamıĢtır. Ancak bazı Ģiirlerde bu imajın belir-

li çizgileri, renkleri rahatlıkla görülebilir. 

Dünya, öncelikle bizi ihata eden kâinattır, yer küresidir, 

âlemdir. Ġnsan cemiyyetidir, içtimaî muhittir. Dar, mahdut mana-

da insanlar, adamlar, el, halk ve topluluktur. Ġnsanın muhtelif 

Ģekilde tezahür eden manevî âlemi, hisleri, teessuratı ve tasavvur-

larıdır. 

Dünya mevzuû, Klâsik Azerbaycan Ģiiri ile aĢık Ģiirinde de 

ana temalardan biridir. Bu dünyanın faniliği, vefasızlığı konu-

sunda yüzlerce Ģiir yazılmıĢtır. Nesimî‟nin “Dünya duracaq yér 

déyil éy can sefer éyle...” mısraı ile aynı manaya gelen birçok 

mısra ve beyit bulmak mümkündür. Bazı Ģiirlerde de dünyaya 

meydan okunduğu açıkça görülür.  

S. Vurğun ve ġehriyar‟ın “dünya” redifli Ģiirlerinde, bu dün-

yanın sonsuz zulümleri anlatılır. Ancak son zamanlarda, özellikle 

bazı genç Ģairler dünyaya söverek hayattaki, cemiyetteki bütün 

olumsuz hâllerin sebebini bu dünyada görürler. 

Dünya imajına, R. Rıza‟nın ve B.Vahabzade‟nin Ģiirlerinde 

daha çok tesadüf edilir. Elbette burada her Ģairin dünya hakkında 

kendi tasavvuru ve dünya ile olan münasebeti çok farklıdır. R. 

Rıza‟nın Ģiirlerinde lirik genelleĢtirmelerle yaratılan dünya imajı 

çok köĢeli bir prizmaya benzer. Çok renkli bir varlık gibi, çeĢitli 

orijinal poetik tasvirin objesi olur ve her defasında onda yeni bir 

özellik keĢfedilir. 
43

 

 “Dünya böyük, 

 Ġnsan bir zerre. 

 (...) 
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 DüĢündürür bizi 

 Hür günün gelimi de  

 Her anın itkisi de. 

 YaĢayırıq, yaĢayacağıq hele  

  Séve – séve, 

 Yarada – yarada,  

 Kederlene – kederlene, 

  Güle – güle 

 (...)  

 YaĢayırıq, yaĢayacağıq 

Gérçeklikdeki zerreciklerin biri kimi. 

Varlığın sona qeder açılmamıĢ 

Sirri kimi. 

YaĢayacağıq bundan béle  

Néce il,  

Néce ay 

Belke de néce gün ya... 

Gédende ne ise aparacağıq. 

Yazıq, sene, yazıq! 

Dünya!” 

Yazıq Dünya adlı bu Ģiirde R. Rıza bir mütefekkir gibi dün-

yanın hâline acırken, insan ve insanın arzuları, ümitleri olmadan 

da dünyanın varlığının hiç bir anlam ifade etmediğini belirtir. 

R.Rıza‟nın diğer Ģiirlerinde de dünya sadece bu prizmadan kav-

ranır ve bu prizmada ĠNSAN dünyada en büyük, en yüce bir 

varlık olarak takdim edilir. 

B. Vahabzade‟nin Ģiirlerindeki “dünya” ise, insanın kendi 

içindedir. Ġyilik de, kötülük de, güzellik de, çirkinlik de, liyakat 

da, rezalet de, kıĢ da, bahar da aynı dünyada birlikte yaĢar, birbi-



Salih Okumuş  |  205 

 

 

  

rine düĢman kesilirler. ġaire göre, her insan dünyada bir ayrı 

dünyadır. 

 “Ġnsanı böyüdür derdler, qayğılar 

 Axı, her insanın öz dünyası var!.. 

 Geldiyi kimi de gétmir gédenler, 

 Vehdetdir hem mende, hem sende dünya. 

 Démeyin, qonĢuda öldü bir nefer, 

 Gelende zerreydi, gédende dünya.” 

Memmed Araz‟ın 1970‟li yıllardan baĢlayan “dünya silsile-

si” siirleri, onun felsefî üslûptaki en parlak Ģiirleridir. Memmed 

Araz‟ın Ģiirlerini dikkatle izleyen her okuyucu, onun Ģiirlerinde 

gittikçe yükselen ve sürekli inkiĢaf eden bir felsefî üslûba Ģahit 

olur. Araz‟ın ilk Ģiirlerinde çeĢitli konu ve problemlerin poetik 

tasvirleri daha yüzeysel ve daha sade iken, aynı konu ve prob-

lemlere dair son zamanlarda yazdığı Ģiirlerde daha olgun, daha 

yoğun ve estetik kaygıların da ön plânda olduğu görülür. Bu 

manada halk Ģairi R. Rıza‟nın Memmed Araz‟ın Ģiirleri hakkın-

daki düĢüncelerini hatırlatmak istiyoruz:  

“Onun kitaplarını vereqledikçe mene éle gelir ki, şairin ob-

razı [imaj] gözümde gét-géde daha aydın görünür. Onun poétik 

varlığının uzaqdan, az tanışlıqdan yaxşı görünmeyen cizgileri 

aydınlaşır, muxtelif renge dolur, qabarır, daha beyenimli olur. 

Ēle bil ki, uzaqdan, kölgeden çıxıp yavaş-yavaş işıqlığa gelen 

bir adamı görürsen. Setirler temkinle, hevesle, qururla, nigaran-

lıqla yaxın bir insan qelbinin neğmeli aleminden xeber vérir.”
44

  

Memmed Araz‟ın poetik tefsirinde dünya düĢündürücü bir 

imaj seviyesine yükselir. Dünya ebedîdir, daimidir; O senin, 
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benim ve herkesindir. Aynı zamanda, o ne benim, ne senin, ne de 

hiç kimsenindir. Görüldüğü gibi bu fikir, dünya hakkında meĢhur 

filozofların söylediği fikirlerin poetik bir uzantısı gibidır. Zaten 

Ģiirin görevi de bu malûm hakikati, bin defa söylense bile, sanat 

dilinde yeniden canlandırmaktır. Memmed Araz‟da buna nail 

olmuĢtur. Bu Ģiirde dünya sürekli hareket eder, gecelerin ve gün-

düzlerin sonsuzluğuna acı acı gülümser. Azerbaycan Ġlimler 

Akademisi‟nin çıkardığı Edebî Prosés - 77 adlı yıllığın tenkit 

bahsinde, Dünya Senin, Dünya Menim Ģiiri için; “M. Araz‟ın 

şiirine fikrî-hissî tamlık xasdır. Bu noktayı nazardan muvaffaki-

yetli olan “Dünya Senin, Dünya Menim” şiiri felsefî lirika nü-

munesidir
45

 denilmektedir.  

 “Bu gét-géller bazarına devedi dünya, 

 Bu ömür-gün naxıĢına hevedi dünya. 

 Ebediye qeh-qeh çeker ebedi dünya, 

 Dünya senin, 

 Dünya menim,  

 Dünya héç kimin.” 

    [D.S.D.M., s.68] 

Dikkat edilirse bu bentteki her mısra diğerinin mantıkı de-

vamı gibidir; dünya, “gét-géller bazarı”nı çok görmüĢtür. Çünkü 

insan nesli birbiri ardınca gelip gider. âdeta birbirini kovalar. 

Dünya, heve [halı dokurken ilmekleri sağlamlaĢtırmak için kul-

lanılan ucu kesik, diĢli alet] gibi ömürleri dokur ve hiçbir varlık 

canlı kalamaz. Çünkü bu varlıkların ömrü ebedî değildir. Ebedî 

olan dünyanın kendisidir. 
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Dünya Senin, Dünya Menim diyen Ģair, çağdaĢ dünyamızın 

üzerinde dolaĢan tehlikeler için kendi içinde duyduğu üzüntüyü 

dile getirir. Ġnsanları tabiata ihanet etmemeye çağırır. Bu hissi 

herkese aĢılamak ister. 

Dünyayı koruma arzusu, azmi zamanla öyle büyük bir ihtira-

sa çevrilir ki: “Bir günde bir ömür yol géderek / Dünyada ne 

gözel bir gün yaşadıq” diyerek dünyanın rengarenkliliği, elvan-

lığı, çoksesliliği ve derin manalarını tablolar hâlinde insanın 

gözlerinin önüne serer. 

Dünya hakkında baĢka bir Ģiirde Ģair yine onun sonsuzluğu 

ve dönen çarkının sürekli nizamda ve aynı ahenkte hareket etme-

sini poetik mevzuya çevirir. Ancak bu Ģiirde dünya daha geniĢ ve 

biraz da düĢündürücü bir Ģekilde ele alınır. Burada dünyanın, 

bütün karmaĢıklığı ve tezatları sanki bütün çıplaklığıyla, ak-kara 

renklerinden oluĢturulmuĢ bir manzara olarak takdim edilir:  

“Çaydı, dehnesinde xırsız ejdaha, 

Gécesi salamat çıxmaz sabaha, 

Ġti bazarında atından baha,  

Men béle dünyanın neyinden küsüm? 

Bir gözü iĢıqdı, 

Bir gözü buzdu, 

 Mekirli qadındı, gülçöhre qızdı, 

Helimdi, kövrekdi, sertdi, quduzdu... 

Men béle dünyanın neyinden küsüm? 

Ayağı altına yastıq qoyanlar, 

BaĢının altına qumbara qoydu. 

Nadanlar dünyanı qumara qoydu, 

Men béle dünyanın neyinden küsüm? 

Olsan öz haqqının kölesi béle, 
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Eri öz içinde ölezi béle, 

Ondan inciyenin bélesi béle,  

Men béle dünyanın neyinden küsüm?” 

    [Béle Dünyanın, D.D., s.47] 

Ancak, Dünya Düzelmir ki, Düzelmir Baba Ģiirinde, artık 

dünya nizamının bozulduğu, dünyanın sanki rayından çıktığı 

anlatılırken, bu duruma açıkça itiraz edildiğine Ģahit oluruz. Eğer 

ilk iki Ģiirde dünyanın ebediligi kat‟i bir hüküm gibi tastik olu-

nurken, bu Ģiirde, dünyada ortaya çıkan gergin hadiselerin, savaĢ-

ların, kötülüklerin pençesinde kıvranan insanların çırpınıĢları, 

fikrî manada kendi aksini bulur.  

Bu Ģiirden bahsetmeden önce, 1978 yılında yazılmıĢ ve 

“dünya silsilesi”nden olan baĢka bir Ģiiri hatırlayalım: 

“Gündüzünde çiçeklener duyğumuz, 

Gécesinde gülablanar yuxumuz, 

Oyunumuz, inadımız, uyğumuz, 

Ömrümüzden bir gül üzen dünyadı, 

Dünya gözel, dünya gözel dünyadı.” 

  [Dünya Gözel Dünyadı, D.S.D.M., s.108] 

Bu Ģiirle Dünya Düzelmir ki, Düzelmir Baba Ģiiri arasında 

onbeĢ yıllık bir zaman farkı vardır. Bu Ģiirlerin ifade ettiği mana 

ve fikir seviyesi aynı değildir. ġüphesiz ki, onbeĢ yıl önce, Ģairin 

her hangi bir Ģiirinde dünyanın güzelliğinden ve sonsuzluğundan 

bahseden mısralara rastlamak mümkün idi. OnbeĢ yıl önce, bu 

konuda yazılan Ģiirlerde dünya daha çok yer küresi ve kâinat 

olarak ele alınırken, son Ģiirlerinde dünya mücerretlik dumanın-

dan kurtularak belirginleĢir, insan dünyası, cemiyyet ve manevî 

muhit gibi anlaĢılmaya baĢlar: 
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 “Kimdense téz durup kimin uĢağı 

 Ġtine daĢ atıp béĢ yüz il qabaq. 

 Kimin deyirmanı kimden aĢağı... 

 Bunları yérinde kim oturdacaq?! 

 Dünya düzelmir ki, düzelmir, baba! 

 

 Gédir yal davası, sümük davası, 

 Gédir vurhavurla çepik davası, 

 Gédir milyonçunun qepik davası, 

 Çürük fikirlerin çürük davası 

 Dünya düzelmir ki, düzelmir, baba! 

 

 Hele bu dünyanın qéylü-qalı çox 

 Bilmem zeheri çox, yoxsa balı çox, 

 Çox vérdim özüme bu sualı, çox, 

 Erzin nadanından ağsaqqalı çox! 

 Bes niye bu dünya düzelmir, baba?” 

     [D.D., s.69] 

Memmed Araz‟ın felsefî Ģiirinden bahsederken, hiç Ģüphesiz 

onun tabiat Ģiirlerini bu mevzudan ayrı tutmak mümkün değildir. 

Tabiat Memmed Araz‟ın Ģiirinde, sadece tabiî güzelliklerin poe-

tik resmi ve levhaları gibi sınırlı bir iĢlev taĢımaz. ġair, bizzat 

tabiatın kendini, özünü anlamaya ve derketmeye çalıĢır. Burada 

tabiat, felsefî-poetik düĢünceye gıda veren önemli bir kaynaktır! 

Famil Mehdi bu konuyla ilgili olarak “DüĢünen ve DüĢündü-

ren Poéziya” adlı makalesinde Ģöyle demektedir: 

“Memmed fikir adamıdır, bu, adi, seyyari fikir déğil; canlı 

yaradıcı fikirdir. Memmed Araz oxucunu düşündürürken şé‟rdeki 

böyük heqiqetleri menimsemek ve derk étmek üçün onu héç bir 
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zaman baş sındırmağa vadar [mecbur] étmez. Eksine onun her 

bir mürekkep benzetmesi yaxud söz altı fikri, éyhamı [iki anlamlı 

söz, ima] géniş oxuyucu kütlesine derhal ulaşır, menimsenilir, 

menevî bir qüvveye çévrilir. Memmed Araz‟ın şé‟rlerinin esasın-

da her tür abstraktlıkdan [soyutluktan] uzaq olan konkrét [so-

mut] fikir, hiss dayanır.”
46

 

Bu fikir ve his bütünlüğü Memmed Araz‟ın Ģiirinde, felsefî 

imajlarla zenginleĢir. Memmed Arif‟in, Resul Rıza‟nın Ģiirleri 

hakkında söylediği “fikir poéziyası” ifadesini Memmed Araz‟ın 

sanatkârlığı için de söyleyebiliriz. 

Son olarak Memmed Araz‟ın yirmi beĢ otuz yıl önce söyle-

diği; “Şé‟r fikirle hissin şerikli [ortak] övladıdır, hansının ata, 

hansının ana olduğunu söylemek çetindir. Gözel olan, ürek ağıllı, 

ağıl ise yürekli olsun” fikri, genel manada onun Ģiirinin mahiyye-

tini ve sanat anlayıĢını açıklar niteliktedir. 

Ayrıca bu dönemde yazılan eserleri kısaca bir gözden geçire-

cek olursak, insana yöneliĢ, manevî ahlâk eksikliği, Aras, tabiat 

ve dünyanın değiĢen hâli iĢlenir. 

Séçilmiş Eserleri‟ndeki (1986) Ģiirler, adından da anlaĢılaca-

ğı gibi daha önceki yıllarda yazılmıĢ Ģiirlerinden derlenerek ha-

zırlanmıĢtır. Ancak kitapta az da olsa yeni Ģiirler de bulunmakta-

dır. Bu Ģiirlerde, 1970‟li yıllarda baĢlayan ve 80‟lerden itibaren 

sanat dünyasının en önemli konularından biri haline gelen “insa-

nın özünü derk etmesi” meselesi iĢlenir. Eserde yer alan Ģiirlerin 

önemli bir bölümünde insanın “iç dünyası”na yapılan seferler 

anlatılmaktadır.  
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ġair, bütün Ģiirlerinde insanı düĢündüren ve onun manevî 

âlemine hitap eden bir üslûp kullanır. Ġnsanın “ahlâkî yenilenişi” 

meselesi Ģiirlerin en can alıcı noktalarından biridir. 

Araz, sosyal ve içtimaî mevzuları ele alırken çıplak fikir ve 

idealin karĢısında olmuĢ, daima bunları “şiir süzgecinden” geçi-

rerek “propagandist” yaklaĢımlardan uzak durmuĢtur. ġair içti-

maî hadiselerin gerçek manasına varan “poetik bir olgunluk”ta 

Ģiire yaklaĢmıĢtır. ġiirde iĢçiliğe, ritme ve söze son derce önem 

vermiĢtir. Mısralarını âdeta bir sarraf titizliğiyle iĢleyerek, onlara 

içinden gelen sıcaklığı ve samimiyeti katmıĢtır. 

Kitabın“Gölgeler” bölümünde içtimaî tonları ağır olan fikir 

ve idealler ağırlıktadır: 

 “Kürsü – ağılların qalxdığı zirve, 

 Söz de ağılların beheri üçün... 

 Sen sözü alçatdın özünden evvel 

 Alçatdın, bir ağız aferin üçün...” 

     [Ēyham, S.E, s.282] 

Ayrıca burada içtimaî fikirlerin yanında, insanların manevî 

yapılarındaki eksiklikler, ahlâk ve davranıĢ kurallarına kayıtsızlık 

Ģair tarafından eleĢtirilir. 

Daş Harayı‟nda (1992) Ģairin Ģahsî düĢünceleri, hisleri ve fi-

kirleri ön plâna çıkmaktadır. Edebiyat ve sanatla ilgili düĢüncele-

rini ele aldığı Ģiirlerinin hemen hepsinde “şair” ve “şiir” mevzu-

larını iĢlemiĢtir. Güney Azerbaycan‟a yönelik yazdığı Ģiirlerde 

derin bir üzüntü ve hasret gizlidir. Bu Ģiirlerin çoğunda Aras 

nehri her iki yana kucak kucak hasret taĢır. Tabiatın güzelliği, 

dostluğun sadakati ve sevgi dolu yüreklerden sızan hümanist 

duygular eserin geneline yayılmıĢtır. 
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Dünya Düzelmir (1992) adlı kitapta, toplam 33 Ģiir bulun-

maktadır. ġair burada daha çok dünyanın problemlerini kaleme 

alır. Dünyada baĢ gösteren savaĢları, sosyal adaletsizliği, ekolojik 

dengenin bozulmasını ve insanların vurdumduymaz tavrını eleĢ-

tirir. Dünyanın her gün biraz daha kötüleĢmesi Ģairi umutsuzluğa 

düĢürür. Ya Rebbim Bu Dünya Sen Quran Déyil Ģiirinde yüzünü 

Allah‟a çevirerek, dünyanın ne hâle geldiğini anlatır. Ġnsanların 

neme lazımcılığına kızarak, Dünya Senin, Dünya Menim Ģiirini 

kaleme alır. 

Qayalara Yazılan Ses, (1994) adlı kitapta Memmed Araz‟ın 

muhtelif yıllarda yazılmıĢ Ģiirleri yer almaktadır. Genel olarak; 

Ģiir, Ģair, dünya, Azerbaycan tabiatı, vatandaĢlık duygusu, vatan 

mefhumu, Araz meselesi ve insanın ferdî duyguları ele alınmıĢtır. 

Yol Ayrıcında Söhbet (1998) kitabı ise, son yıllarda yazdığı 

Ģiirlerle baĢlar. ġair bu Ģiirlerinde, halkın sarsılmazlığını, eğil-

mezliğini, gururunu, insanların hak ve adalete, birlik ve beraber-

liğe olan ihtiyacını, kısacası Azerbaycan‟ın acılarını ve ağrılarını 

seslendirmiĢtir. Bu kitabı aynı zamanda seçme Ģiirlerin toplandığı 

bir kitap olarak da değerlendirmek mümkündür. Bu Ģiirlerin 

hemen hepsi, bir haykırıĢ ve çağırıĢ edasında birleĢirleĢirler. 

Ayağa Dur, Azerbaycan Ģiiri, kendi ayakları üzerinde durabilen 

bağımsız bir Azerbaycan‟ı anlatırken, bir yandan da Azerbay-

can‟ın gaflet uykusundan uyanmazsa mahvolacağının altını çizer. 

Ġçindeki “tavşan”ı kovup “Bozkurt” olması gerektiğini söyler. 

Eser genel olarak, tabiatın güzelliğinden, ekolojik dengenin 

bozulmasından, tarihten, bazı edebî ve siyasî Ģahsiyetlerden, 

sevgiden, dostluktan bahsetmektedir. Sosyal ve siyasî problemle-

re de değinen Ģair, dünyanın acımasızlığını dile getirdiği Ģiirle-

rinde son derece felsefî bir üslûp kullanmıĢtır. ġairin, kitabına 
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aldığı Ģiirlerin seçiminde de çok titiz davrandığı görülmektedir.  

Memmed Araz, yarım asırlık sanat hayatı boyunca 18 Ģiir ki-

tabı yayımlamıĢtır. Bu kitaplarda toplam, 1655 Ģiir, 22 de poem 

bulunmaktadır. Ancak kitaplar iyice incelendiğinde Ģiirlerin bü-

yük bir çoğunluğunun “tekrar” olduğu anlaĢılmaktadır. Tekrarlar 

düĢüldüğünde Ģiirlerin sayısı 579‟a, poemlerin sayısı da 7‟ye 

düĢmektedir. ġairin sanat hayatı gözönüne alındığında, “Ġlk 

Adımlar ve ArayıĢ Devri”nde 160, “Olgunluk Devrinde” de 426 

Ģiir yazdığı anlaĢılmaktadır. Olgunluk devrinde yazılan Ģiirlerin 

240‟ı Yeni Merhale Döneminde, 186‟sı da Muasır Edebiyat dö-

neminde yazılmıĢtır. 

Memmed Araz‟ın Ģiirleri yıllara göre tasnif edilirse, en çok 

Ģiir yazdığı yılın 1970 yılı olduğu görülecektir. ġair bu yılda 52 

Ģiir yazmıĢtır. Bunu sırasıyla: 1968‟de, 38; 1966‟da, 36; 1965‟de, 

30; 1956‟te, 25; 1980‟de, 24; 1983‟de, 23; 1967‟de, 20; 1974‟te, 

18; 1986‟da, 17; 1957‟de, 16; 1961‟de, 16; 1981‟de, 16; 

1982‟de, 16; 1992‟de, 16; 1964‟te, 14; 1972‟de, 14; 1969‟da, 14; 

1960‟da, 12; 1973‟de, 12; 1962‟de, 11 Ģiir takip eder. Buraya, 

10‟un altında Ģiir yazıldığı yıllar alınmamıĢtır. ġairin yıllık orta-

lama yazdığı Ģiir sayısı da 586: 47 = 12‟dir.  

Bu arada dikkatleri çeken bir diğer husus da, Ģiirlere verilen 

tarihlerdeki tutarsızlıktır. Aynı Ģiir Ģairin 3-4 kitabında birden yer 

alırken, bu Ģiirlerde farklı tarihlere rastlanmaktadır. Mesela, Be‟zi 

Şairlere D.H, D.S.D.M ve O.M‟da 1966 tarihleri verilirken 

M.S.T‟da 1964 tarihi yer almaktadır. Bütün Veznlere Sığdım Ģiiri 

A.K‟da 1974, A.Ġ‟de 1979 tarihlidir. Dağ Çayına Oxunmuş Mek-

tub D.S.D.M‟de 1970, O.M ve Q.Q‟de 1973 tarihlidir. Dalğa 

Sındıran Qaya Ģiiri, S.E‟lerde 1980 tarihini taĢırken, D.H ve 

D.S.D.M‟de 1981 olarak verilmiĢtir. Elvida, Dağlar O.K, D.H ve 
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O.M‟de 1962, D.S.D.M‟de 1972 tarihini taĢımaktadır. Pencerem 

Önünde Ēv A.Ġ‟de 1961, A.Y.N‟de 1963 tarihlidir. Bazı Ģiirlerde 

ise tarihler daha karmaĢıktır. Mesela, Te‟rifsiz adlı Ģiir sekiz ki-

tapta da yer alırken, bunlarda dört tane farklı tarih kullanılmıĢtır. 

A.Y.N‟de 1962, D.S.D.M ve O.M‟de 1964, A.K‟da 1970 ve 

D.H‟da 1984 tarihleri görülmektedir. Bu örnekleri daha da ço-

ğaltmak mümkündür. Ancak biz bukadarıyla yetineceğiz.  

Bugüne kadar her Ģiir yaklaĢık 1677:586 = 3 kere tekrarlan-

mıĢtır. Sadece bir kitabında yer alan Ģiirlerin sayısı 145 civarın-

dadır. Buna bir de 1998‟de yayınlanan Yol Ayrıcında Söhbet 

kitabındaki yeni Ģiirleri de ilave edersek, bu sayı 175‟e kadar 

yükselmektedir. Bu Ģiirler D.H, S.N, M.S.T, S.E, D.S.D.M, A.K 

ve D.D adlı kitaplarda bulunmaktadır.  

Bu tekrarlarda Ģimdiye kadar baĢlıklar dıĢında herhangi bir 

değiĢiklik yapılmamıĢtır. BaĢlıklarda, daha önce baĢlığı bulun-

mayan ve ilk mısralarıyla anılan Ģiirlerin bir kaçında değiĢiklik 

yapılmıĢtır. Bu değiĢikliğin yalnızca, Ģairin son kitabı Yol Ayrı-

cında Söhbet‟de yapıldığı görülmektedir. Bunların dıĢında Ģiir-

lerdeki, mısra, kelime, hatta noktalama iĢaretlerinde bile herhangi 

bir değiĢiklik yapılmamıĢtır. 

ġiirlerin bu kadar sık tekrarlanmasının bazı sebepleri vardır. 

Bu sebepleri kısaca Ģöyle özetleye biliriz:  

1. Azerbaycan topraklarını ikiye ayıran Aras nehri, Güney 

Azerbaycan ve Karabağ meselelerinin sürekli gündemde olması, 

millî hisleri canlı tutacak Ģiirlerin sürekli tekrar edilmesine sebep 

olur. Ayrıca toplumda meydana gelen çeĢitli olaylar: tabiat, çevre 

kirliliği, emekçilerin problemleri, hak, adalet gibi bazı sosyal 

kavramların da yeniden gündeme taĢınmasına sebep olur. Bu da, 

bu tarzdaki Ģiirlerin tekrarını beraberinde getirir.  
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2. ġairler, yeni yazdıkları Ģiirlerin bir kitap hacmine ulaĢma-

sını sağlamak için eski Ģiirlerinden istifade ederek, günün Ģartla-

rına uygun Ģiirleri yeni kitaplarına alırlar. Bu da eski Ģiirlerin 

tekrarına sebep olur. Eski SSCB devrinde Ģair ve yazarlar yayım-

ladıkları kitap baĢına ve bu kitaplarda da sahife baĢına para alır-

lardı. Bu anlayıĢ da eski Ģiirlerin sürekli olmasa bile çeĢitli defa-

lar tekrar edilmesine sebep olur. 

Memmed Araz‟ın Ģiirlerinin tekrar edilmesinde, yukarıda 

saydığımız Ģartların etkili olduğunu söylemek sanırım yanlıĢ 

olmaz. Ayrıca bu davranıĢ, SSCB devri Azerbaycan Ģairlerinin 

büyük çoğunluğunda görülmektedir.  
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III. BÖLÜM 

Memmed Araz’ın Şiirlerinde Muhteva 

 
 

 

emmed Araz, Ģiir dünyası zengin olan bir Ģairdir. 

“Menim şê‟rimin mayası torpraqdır” derken, mevzu 

dairesinin ana damarını da iĢaret etmektedir. Azerbaycan topra-

ğının altında yatan kara elmastan [petrolden] tan Hazar‟ın kir-

lenmesine, Azerbaycan tabiatının tasvirinden, bu tabiattın parçası 

olan canlılara, fertten topluma, savaĢtan barıĢa, Aras‟tan Kür‟e 

her Ģey Memmed Araz‟ın Ģiirinde yer alabilmektedir.  

Xelil Rıza, Alovlı Me‟nalı Şé‟rler adlı makalesinde Araz‟ın 

mevzu dairesini Ģöyle ifade etmektedir: 

 “M. İbrahim, yaradıcılığı, tebieti zengin olan şairlerdendir. 

Heyatımızın éle bir sahesi yoxdur ki, onu maraqlandırmasın. 

Gencliyin temiz mehebbeti, bizi sévib ezizleyen ana ve neneleri-

mizin sinesindeki söz xezinesi, şeher ve kendlerimize bahar nefe-

si, heyat işığı getiren zehmet adamlarımızın xarüqülade emeyi, 

pénsiyaya [emeklilik] çıxmasına baxmayaraq, işden, zehmetden 

M 
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illerle can qoyduğu senetinden ayrılabilmeyen qocalarımızın 

me‟nevi böyüklüyü, kendistan yérinin elvan lövheleri, (…) sabah 

Sibir çöllerinde pambıq, limon ekmek, atomun istisi ile ékvatoru 

buzlu şimal qütbüne çekmek éşqine düşen genclerimizin romantik 

arzuları, medeniyyetimizin fexri, xalq şairi S. Vurğun‟un Qafqaz 

dağları ile yanaşı duran senet vüqarı v.s. bu kimi gözel mevzular 

M. İbrahim‟in ilham méydanıdır.” (Rıza, 1959:4) 

Hayatın bütün sahasını Ģiire taĢıyan Araz, ilham meydanını, 

lüzumu hâlinde Azerbaycan toprağının dıĢına kadar geniĢlete-

bilmektedir. 

Araz, 1957 yılında yazdığı Şé‟re Getir isimli Ģiirinde, Ģair 

dostlarına seslenerek: “Gel hayatın nefesini hayatta duy, hayatta 

yaz.” tavsiyesinde bulunmaktadır. Araz, Ģiiri hayatın bizzat içine 

sokmanın biraz zor ve zahmetli bir iĢ olduğunu, ancak bu zahme-

tin de kendine özgü bir Ģan ve Ģöhreti olduğunu söyler. ġair, 

tabiatı bir Ģiir olarak görür ve bunu Ģiirde görmek ister. 

ġair için tasavvurî tabiattan ziyade, içinde yaĢanılan tabiat 

önemlidir. Gördüğü, bildiği tabiatı anlatmak, Ģair için hakikati 

ifade etmektir. Burada günlük hayatı ele alan Ģair, Ģiire hayat 

içerisinde öyle bir değer vermektedir ki, çoğu zaman düĢüncele-

rini Ģiirle anlatır, hatta âdeta Ģiirle makale yazar. 

Araz, bir cümlede mevzu dairesini Ģöyle özetler: “Gel haya-

tı, hakikati şiire getir.” 

“Gel baharın xoĢ çağında 

Bahar gezme otağında. 

Yaz baharın Ģé‟rini de  

Tebietin qucağında. 

Söz üstünde Ģam kimi yan 

Asan gelen gédir asan. 
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Men démirem yalnız gözel 

Bir xilqeti Ģé‟re getir. 

ġair dostum, gel heyatı 

Heqiqeti Ģé‟re getir.” 

     (S.N., s.53)  

Memmed Araz konularını iĢlerken küçük detaylara çok 

önem verir. Herkese sıradan görünen tarafları Ģair bakıĢıyla ince-

ler. Onda büyük bir hikmet arar ve ona içtimaî bir mana verir. 

TaĢın, toprağın, kayanın altında gizli, derin manaları içtimaî ve 

biraz da felsefî açıdan ele alarak Ģairin içindeki yürek çırpınıĢla-

rına katar:  

 “Memmed Araz sözü qenaetle, özü de yérinde, senetkârca-

sına işletmeyi bacaran şairdir. Onun söz, senet dünyasının qay-

naqları, özünün é‟tiraf étdiyi kimi, veten ile, böyuyub boya-başa 

çatdığı él ile, oba ile bağlı olmuşdur. Dağların qoynunda yérle-

şen doğma Nurs kendinin minbir çiçeyinin etrini çekmiş, göz yaşı 

qeder şeffaf mercan bulaqların nur suyundan içmiş ve yazıp-

yaratdığı nadir incilerde özüne mexsus bir üslubda tebietin bu 

füsunkar gözelliklerini eks étdirmişdir.  

(...) 

O yalnız vetenimizin, dünyamızın menzeresini, abı-havasını 

sadece olarak tesvir ve terennüm étmekle kifayetlenmemiştir. 

Hamıya adi görünen kıçicik bir détalı [detayı] béle vesf éderken 

onda böyük bir hikmet axtarır, tapır ve ona ictimai me‟na vérir. 

Gördüyü ve séyrine daldığı her daşın, her qayanın minbir tarixi-

ni xeyal süzgecinden kéçirib ona bu günümüz baxımından ictimai 

me‟na vérir. Şé‟rlerin her birinde, daha doğrusu her misrasında 

veten éşqile yaşayan insani hissini, fikrini daxili ürek çırpıntıla-

rını büruze véren [ortaya koyan] şair düşüncelerini görmek 
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mümkündür.” 
1
 

Memmed Araz idealist bir Ģairdir. ġiirlerinde daha çok sos-

yal meselelerle, tabiat konusunu iĢlemiĢtir. ġairin sosyal mesele-

lere ağırlık vermesi, onun “toplum için sanat” anlayıĢını benim-

semesine bağlanabilir. Ayrıca mizacı da buna çok uygundur.  

Memmed Araz‟ın Ģiirlerindeki temaları incelerken, karma-

Ģıklığı önlemek için belirli bir düzen takip etmeyi uygun bulduk. 

Buna göre temaları; Ben‟e Yönelik Temalar, Toplumsal Temalar 

ve Tabiatla Ġlgili Temalar olmak üzere üç bölüme ayırarak ince-

lemeye çalıĢacağız.  

 

A. BEN’E YÖNELİK TEMALAR 

1. Aşk - Sevgi 

Memmed Araz‟ın Ģiirlerinde iĢlediği mevzuların baĢında 

aĢk-sevgi konusu gelmektedir. ġair sevgiyi çok geniĢ çerçevede 

ele alır. O insanı sever. Sevgi için maddî menfaatler gözetmez. 

AĢk, onda kendini unutturan ulvî bir değerdir. Hakikî âĢık sevgi-

siz yaĢayamaz. Sevgisini unutmak için insanın kendisini unutma-

sı lâzımdır. 

 “Seyyah oluramsa, göz iĢledikce 

 Evveli, sonu yox bir düz olursan. 

 Men seni géceler unutsam-géce, 

 Gündüzler unutsam-gündüz olursan. 

 

 

 
1
 Ġ. BéktaĢi, (1984): “Dünya Senin, Dünya Menim”, Azerbaycan Müellimi, Nu:4 

(3986), Bakû, s.4 
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 Qoy bir an üreyim rahat döyünsün, 

 Bu qeder insafsız olmaz ki adam! 

 Yox, seni bir anlıq unutmaq üçün 

 Özümü bir yolluq unutmalıyam!..” 

     [Ö.K., s.273] 

 Araz, sevgi ve muhabbete soğukkanlılıkla yaklaĢmaz. 

Onu insanın yaĢama arzusu, yaĢayıp yaratmak hevesi ile birbirine 

bağlı olan çok kuvvetli manevî bir amil gibi değerlendirir. ġaire 

göre muhabbet, insanın bütün varlığına hâkim olan ruhî bir ihti-

yaçtır.  

 “Belke de bir simli iki sazıq biz, 

 Sen qansan, men ürek – ayrılmazıq biz!” 

 Yıllar geçtikçe tabiattaki bir takım değiĢikliklere paralel 

olarak, insanda da bazı yenilikler meydana gelir. Ġnsan yaĢlanır, 

kemale erer. Hayatta her Ģey değiĢir. Bu manada, Araz‟ın 1955 

yılında yazdığı Palıd Ģiiri oldukça dikkat çekicidir: 

 “... 

 Görüb néçe bahar, qıĢ havasını; 

 Durur qoca palıd bir xatire tek. 

 Min yol deyiĢse de o libasını, 

Bizim ilk sévgimiz deyiĢmeyecek!..” 

      [S.N.; s.28] 

ġairin yıllar önce sevgilisi ile bir bahar günü, “palıd” ağacı-

nın altında görüĢürken, etraf rengârenk çiçeklerle bezenmiĢ idi. 

Zamanla çiçekler solmuĢ, palıdın yaprakları dökülmüĢ, ancak 

Ģairle sevgilisinin muhabbeti asla değiĢmemiĢtir. 

Memmed Araz Name‟lum Qadına Mektublar serisinde yaz-

dığı Ona, Senin İsteyin, Mehebbet Körpümüz, Kâş... Elvida ve 
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Sen adlı Ģiirlerinde; lirik kahramanı tecrübesizliği yüzünden ha-

yat yollarında bazen tökezlese de, esasen kendi mevkiinde sabit-

tir, samimidir, âlicenap ve mağrurdur. Daha doğrusu vefa ve 

sadakati temsil eder.  

Toy Hesreti, İki Talé, Qadınlar, Déyilem, Neyime Gerekdir, 

Görüm, Qızlar Ģiirleri de sevgi konusunu iĢleyen Ģiirleri arasında 

sayılabilir. 

Alevle buzun, rüzgârla dumanın yalancı dostluğu gibi, bu tür 

iliĢkilerdeki dostlukların ömrü de uzun değildir. ġair bu tür in-

sanlar için Ģöyle der: 

 “Yéri, ellerime deymesin elin, 

Bir elin odu var onda, yanarsan. 

Yéri, üreyimde qaynar bir éĢqin 

Billur bulağını bulandırarsan. 

 

Yéri, gözlerimden silinsin eksin, 

Aynadan silinen lekeler kimi. 

Yéri, baxıĢlarım seni eritsin 

GüneĢ eritdiyi gölgeler kimi...” 

     [A.Y.N., s.65] 

   

Mehebbet Körpümüz Ģiirinde ise, “name‟lum kadın” tasviri, 

“faciesi qehqeheli qem, komediyası qem dolu gülüş” ifadeleri ile 

verilmiĢtir. Burada kurulan muhabbet köprüsü, nasıl bir anda 

kurulmuĢsa o kadar kolay da yıkılmıĢtır. Bu ifadelerden de anla-

Ģılacağı gibi nâma‟lum kadın, bir anlık kalbinin karanlık köĢele-

rindeki yalnızlığından bunalıp, Ģehirlerde, köylerde tek baĢına 

dolaĢmaya baĢlar. Ancak gönül yarasında dikenler bittiğinden, 

“sevgisizlik sevgisini” yüreğinde bulamaz. Hayat Ģairin ağzından 
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kadının kulağına Ģöyle fısıldar: 

 “Üreye girmeyi bacarmak azdır, 

 Ürekde qalmağı bacarmalısan!” 

     [Ö.K., s.50] 

Görüldüğü gibi burada, muasır hayatın aile içerisinde mey-

dana getirdiği problemler ele alınmaktadır. ġair, bir kadının ba-

Ģından geçen olayları poetik ifadelerle kaleme alarak, bir taraftan 

kendi aĢkına dönük yönlerini ele alıyor, bir taraftan da okuyucu-

nun bu tür hadiselerden ders almasını, sevgide yanılmamasını ve 

yanlıĢa yol açmamasını öğütlüyor. 

Senin İsteyin Ģiirinde bütün kaide ve kurallarını, hatta inanç-

larını sevgilisinin istek ve arzuları için terk etmeye hazır olan 

genç bir kahramanla karĢılaĢırız:  

 “Désem ki, bir anda dermeyip nefes, 

 Od üste, buz üste ayaqyalın gez, 

 Bilirem, ölersen. 

 Bilirem, désem 

 Qelbinin perdesi gerek tarıma, 

 Gözünü vér salım cib fanarıma, 

 Bilirem, ölersen!” 

     [Ö.K., s.53] 

 ġair, burada “bilirem ölersen” sözlerini tesadüfen tek-

rarlamamıĢtır. O, bu ifadelerle yarattığı kahramanın manevî âle-

mine dikkat çekmek istemiĢtir. Bu tür aĢklar, teslimiyetler Ģairin 

kalbini yaralamaktadır. 
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“Men néce isterem, néce isterem, 

 O dona girersen bir an içinde. 

 Belke bunun üçün, bunun üçün de, 

 Senin bu hâlına acığım gelir. 

 Senin bu qelbine yazığım gelir.” 

     [Ö.K., s.53] 

ġair burada yarattığı kahramanı uyandırarak kendine gelmesi 

için çaba gösterir. Kahramanına bu tür iliĢkilerde temkinli ve 

gururlu olmayı tavsiye eder. Temiz ve mağrur yaĢamanın manevî 

keyfiyetlerini anlatır. Bizce, Ģairin yarattığı bu kahraman, onun 

arzu ve isteklerinin tercümanıdır. Ancak Ģiirde yer alan 

nâma‟lum kadın onun gerçek kahramanı olamaz. 

Sevgi motifi M. Araz‟ın Ģiirlerinde önemli bir yer tutar. ġair, 

Seni Axtarıram, Öten Günler, Yaylaqda, Özüm Seyyah Olsam da, 

Sévgi Neğmesi, O Baxışlar, Néce Yaşayaq ki, Aldım Mektubunu, 

Qonşu Gelini gibi Ģiirlerinde sevginin güzel yanları ve ıstırapla-

rını ele alır. Bu Ģiirler, uzun müĢahedelerin, çok ince düĢünülmüĢ 

ve yaĢanmıĢ hislerin mahsulüdür. Yine bu Ģiirler imajlara uygun 

Ģekillerle ifade olunmuĢtur. ġair, bu tür Ģiirlerinde fikir ve his 

birliğini eksiksiz sağlamanın yanında, bu mevzuyu poetik bir dil 

ile süslemeyi de ihmal etmemiĢtir. 

Yukarıda adlarını verdiğimiz Ģiirleri okurken âdeta kendi his-

lerimizle, bize hiç yabancı gelmeyen tanıdık dünyalarla karĢılaĢı-

rız. Bir an muhabbetin acı-tatlı yanları hatıralarımızda belirir, 

aynı duyguları tekrar yaĢar gibi oluruz.  

Seni Axtarıram Ģiirinde ise, sevgililerin aralarındaki sosyal 

ve ekonomik dengesizlik, kahramanın sevgilisine ulaĢmasını 

engellemektedir. Çaresizlik içinde kıvranan kahraman, aĢkını 

Kepez ve QoĢqar dağlarına gömerek bu durumdan kurtulmak 
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ister. 

Yaylaqda Ģiirinde bir çobanı seven genç kızın duyguları anla-

tılır. 

 “Qelbinde qelb açan néyin havası, 

 Bir qız da telesik bulağa gelir..” 

    [S.N., s.64] 

Çobana karĢı derin hisler besleyen kız, “obadan bulağa üç 

adım yolda” belki de yüz defa dinlenerek gider. Kavalın hazin 

sesini dinler ve onu sevgilisinden bir iĢaret kabul eder. Çehresin-

de gülücükler belirir, mutlu olur. ġair gerçek hayatta yaĢanabile-

cek hadiseyi genelleyerek Ģöyle demektedir: 

 “Könül bu yérlerde batarmı yasa? 

 Dereler, tepeler çiçek-çiçektir. 

 Ēh, bir de sévilen, séven olmasa, 

 DaĢ qaya le‟l olsun, neye gerekdir?” 

    [S.N., s.64] 

ġiirin son bendinde, sevginin büyük bir güce ve tesire sahip 

olduğu anlatılır. Bu sevgi karĢısında bütün ihtiĢamıyla dağlar ve 

gökler secdeye gelir, yine bu sevginin gücü ile çoban hiç dinlen-

meden saatlerce “tütek” çalar, kız yorulmak bilmeden su taĢıma-

ya devam eder. 

Memmed Araz‟ın Ģiirlerinde sevgi, bazen de güzellik, mu-

habbet, hayat ve emekle birlikte ele alınır. Bu manada Utanma, 

Qara Qız Ģiiri özellikle takdire lâyıktır. ÇalıĢmaktan yanakları 

kararan, saçları dağılıp elleri nasır bağlayan, yüzü gözü kir-toz 

içinde olan bir genç kız, Ģairle görüĢmeye utanır. ġair bu kızı 

yabancı filmlerdeki hayat tarzlarını benimseyip, hayatın manasını 

yalnızca eğlenmekte gören güzellerden üstün tutar: 
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“...  

 Çaylara coĢğunluq,  

 Göllere Ģeffaflıq, 

 Bulaqlara neğme, 

 Duruluq ve saflıq 

 GülüĢün getirir. 

 Taxılı, pambığı 

 Tarlalar qoynuna 

 YürüĢün getirir. 

 Utanma qara qız! 

 Utansın üzü yox, 

 Vicdanı qaralar.” 

    [A.Y.N., s.52] 

Görüldüğü gibi Ģair, sevgi hissini hayatla ve emekle birlikte 

değerlendirmiĢ, kara kızın güzelliğini onun dürüstlüğünde, çalıĢ-

kanlığında bulmuĢtur.  

 

2. Yalnızlık ve Kaçış: 

Memmed Araz‟ın Ģiirlerinde yalnızlık ve kaçma arzusu çok 

güçlüdür. ġair idealist yapısı ve haksızlığa asla boyun eğmeyen 

mizacı nedeniyle, toplumda sürekli yalnız kalmıĢtır. Bu da za-

manla kaçıĢları ve tasavvurunda kurduğu dünyalara yönelmesine 

ve bu dünyalara sığınmasına sebep olmuĢtu. Bunu durumu, bir 

ölçüde Ģairin romantik özelliği de bağlayabiliriz.  

Neğme, Héykelimle Görüş, Xatireler Yordu Meni, Güneş 

Günü, Qalır Hele, Menim Bir Adam Var, Bir Dövletem, Bir 

Otaqda, Qoca Emim Béle Dédi Ģiirlerinde de kaçıĢ, arayıĢ ve 
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sığınma duyguları iĢlenmiĢtir.  

Menim Bir Adam Var Ģiirinde “ben”in kaçma arzusu, uzak 

diyarlara gitmek isteğinden ziyade, Ģairin, lirik kahramanın hür-

riyet özlemi çekmesinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca Ģair bura-

da, her yönüyle millî olan bir dönemi özler. Bu da onun arayıĢ 

içinde olmasına neden olur. Kendim, Balacasan, Çox Balaca-

san‟da çocukluk saflığıyla, dünyasına yer eden köyünü ideal 

Azerbaycan‟ın bir parçası sayar.  

Bir Dövletem Ģiirinde, sanatçıya olan siyasî baskılar anlatılır. 

ġair, bu baskılar yüzünden yitirmiĢ olduğu hürriyetini, hayalinde 

kurduğu Ģiir devletiyle yeniden elde eder. Bir Ģairin hürriyeti, bir 

devletin bağımsızlığı kadar önemlidir. 

Araz‟ın kaçıĢ arzusunu, siyasî baskıların yanında dünyanın 

kötülüğü ve insanların vurdumduymazlığı hazırlamıĢtır. Araz‟ın 

sahip olduğu dürüstlük ve erdem ile dıĢ dünyada yaĢanılan ko-

kuĢmuĢluk, çirkinlik, riyakârlık sürekli birbiri ile çarpıĢarak bir 

gerilim yaratmaktadır. Bu gerilim, Ģairin dıĢ dünyadan ve insan-

lardan kaçmasına neden olur. Bu kaçıĢ, bazen Azerbaycan‟ın 

çeĢitli bölgelerini olduğu gibi, hayalinde tasavvur ettiği "o belde-

ler”i de simgelemektedir. Bazen de insanlardan kaçarak çalıĢma 

odasına sığınır. Bu dönemlerde Ģiir yazmağa çalıĢır. 

Bir Otaqda Ģiirinde bu durumu Ģöyle anlatır: 

 “ (...) 

 Heyatımdan bézende de 

 Gelib Ģé‟r yazıram men. 

 Bir dostumdan küsende de 

 Gelib Ģé‟r yazıram men.” 

     [A.Y.N., s.32] 
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Bu gerilim aslında içle dıĢ dünya, iyilikle kötülük arasında 

meydana gelen bir patlamadır. 

M. Araz‟ın kaçıĢında mekân olarak genelde, doğup büyüdü-

ğü köy, Azerbaycan tabiatının ücra köĢeleri, dağlar, çalıĢma 

odası ve hayalinde tasavvur ettiği, nerede olduğu belli olmayan 

devleti ve adasıdır. Aslında nerede olduğu belli olmayan bu dev-

let ve ada, insanların birbirleriyle iyi geçindiği, hoĢgörünün ha-

kim kılındığı, yalan ve riyadan uzak, kısacası ümit ettiği Azer-

baycan‟dır. Hatta o, Azerbaycan‟ın ta kendisidir. Burada bahse-

dilen köy, tabiat, dağ ve ada, yaĢanılan, alıĢılmıĢ ortamlardan 

uzaklaĢmayı simgelemektedir. Bu, aynı zamanda insanın kendi-

sinden kaçıĢıdır. 

Bazı Ģiirlerinde kaçıĢ, arayıĢ ve sığınma ile birleĢmektedir. 

Bazı Ģiirlerinde de toplumdan kaçarak hayallerine sığınmaktadır. 

Aslında onun kaçıĢı bir arayıĢ içinde olduğunu gösterir. “Ben”in 

–ne aradığı çok açık olmamakla birlikte- yukarıda bahsettiğimiz 

ideal Azerbaycan‟ı, ideal dünyayı ve ideal insanlığı aradığı söy-

lenebilir. 

ArayıĢ en çok sebepsiz kaçıĢlarda ve yalnız anlarda hisse-

dilmektedir. ġairin yaĢadığı gerilim, zaman zaman ölüm korku-

sunu da davet etmektedir.  

Aslında kaçıĢın asıl sebebini “ben”in ruh hâlinde aramak ge-

rekir. ġairin bazı Ģiirlerindeki “ben”in perde arkasında kendinden 

kaçıĢı hissedilmektedir.  

Qoca Emim Béle Dédi Ģiirinde Ģair insanlardan kaçarak bir 

dağ baĢına sığınır. Kendi kendine “Sen arabir buralara özge 

kimi gel” diyerek, burada yakaladığı huzura iĢaret eder. Bu hu-
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zur, “Démek burda kişi ölür, kişilik ölmür” ifadesinde gizlidir. 

3. Ölüm Düşüncesi 

Memmed Araz‟ın Ģiirlerinde ele alınan temalardan biri de 

ölümdür. Ancak Araz‟da ölüm, bir fikr-i sâbit halinde değildir. 

Ölüm gerçeğini kabul eden Ģair, bu manada ölümü herkesçe 

bilinen bir felsefe olarak nitelendirir.  

Memmed Araz‟ın Ģiirlerinde ölüm bir tükeniĢ, bitiĢ, yok oluĢ 

değil, tam aksine bir baĢlangıç olarak değerlendirilir. Bu düĢünce 

Ġslâm inancındaki “öldükten sonra dirilme” düĢüncesine de 

uygundur. Bir İl Ģiirindeki: 

 “Harda heyat baĢlanır, 

 Ölüm bağıĢlanır. 

 Harda ölüm baĢlanır, 

 Heyat bağıĢlanır. 

 Bu me‟lum felsefe...” 

    [A.K., s.43] 

Bu mısralardaki ölüm realitesi yukarıdaki düĢüncenin mantı-

ğıyla izah edilebilir.  

Araz, ölüm gerçeğini kabullenmesine rağmen, özellikle ilk 

Ģiirlerinde ölümden korkmaktadır. Bu korku Ģairin aklına ölüm-

den kaçmayı getirir. Ölüm bir bilinmeyen olduğu için, Ģair ölümü 

karanlığa benzetir. Bir Géce adlı Ģiirinde, gece yarısı ansızın 

aklına gelen ölüm düĢüncesini karanlığın zıddı olan ıĢıkla ve 

aydınlıkla kovmaya çalıĢır. Bunun için de sabaha kadar ıĢıkları 

söndürmeyerek kendisine yaklaĢan ölümü aldattığını söyler. ġair, 

bu konudaki düĢüncelerini aynı Ģiirin sonundaki dörtlükte Ģöyle 

ifade eder:  
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 “Bir géce ölümle baĢ-baĢa yatdım, 

 O göre bilmedi meni yanında. 

 Bir géce ölümü yaman aldatdım. 

 Ölüm kor olurmuĢ iĢıq yananda.”  

     [A.K., s.85] 

Memmed Araz, ölümden korkmakla birlikte Ģerefli bir ölüm 

arzu etmektedir. Onun için en Ģerefli ölüm, idealleri uğrunda 

ölmektir. Men Yollarda Öleceyem Ģiirinde bu düĢünceyi görebili-

riz: 

 “Hele çoxdur hesret yolu, intizar yolu. 

 Öz muĢtuluq cığırımı qoĢub onlara, 

 Tapdağımla daĢı yorub, qayanı yorub, 

 Ġki kelme xoĢ xebere ac olanlara 

 Ümid vérib, gédeceyem, özüm bilirem; 

 Bu ölümü en Ģerefli ölüm bilirem.” 

     [D.S.D.M., s.237] 

Ölüm Yaxşılığı Ģiirinde ölüm, insanları kötülükten kurtaran, 

hataları örten sihirli bir ele benzetilmiĢtir. 

Araz, insanın ölüm karĢısındaki acizliğini, çaresizliğini “Son 

Anında” Ģiirinde anlatır. ġiir, annesinin ölümü üzerine yazılmıĢ-

tır. ġair, annesini son anlarında, çok istemesine rağmen göreme-

miĢtir. Bu ona büyük bir üzüntü vermiĢtir.  

Ġdealist bir Ģair olan Araz, onurlu bir hayat yaĢamak için mü-

cadele etmiĢtir. ġair, yaĢının ilerlemesiyle ölümü kendisine yakın 

hissetmeye baĢlamıĢtır. Bu düĢünceye kapılmasında rahatsızlığı-

nın da büyük bir etkisi olduğu söylenebilir. ġair, Meni Ölmeye 

Qoymurlar Ģiirinde, kimseye muhtaç olmadan güzel bir ölümle 
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dünyasını değiĢtirmeyi Allah‟tan niyaz eder. 

 “Yazda ölüm asan olur, 

 Saxla meni yaza, Allah! 

 Zarımağı, sürünmeyi 

 Ēyle mene yasaq, Allah!” 

    [D.S.D.M.,s.237]  

Yukarıdaki Ģiirin devamında “meni ölmeye qoymurlar” de-

yen Ģair, kendisini hayata bağlayan Ģeyleri sıraladıktan sonra, bu 

sıkıntılı ve endiĢeli zamanlarında yanında olan dostlarına da 

teĢekkür eder.  

ġair, insanların “malum felsefe” dediği ölüm düĢüncesine 

takılıp kalmalarına ve bütün dünyalarını karartmalarına razı de-

ğildir. Çünkü, dünyadaki hayat baki değildir. Onun da yaĢanma-

sı, ihmal edilmemesi gerekir. Qebristana Géden Gelin Ģiirinde bu 

düĢünce dile getirilir:  

 “Men démirem unudasan 

Vaxtsız ölen erini sen. 

 Heyatın da, ölümün de 

 Déyirem bil yérini sen. 

 (...) 

 Gét bir daĢ qoy daĢ üstüne, 

 Çıx dünyanın séyrine bir, 

 Axı heyat-öz évinden 

 Qebristana yol déyildir...” 

     [M.S.T., s.113] 

Görüldüğü gibi hayat ve ölüm problemi Memmed Araz‟ın Ģi-

irlerinde bir realite olarak ele alınırken, yaĢam ve ölüm tezadını 

bir sanatkâr gibi değerlendirerek kavramaya çalıĢmıĢtır. Ölüm 
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ifadesindeki soğukluk, ölümün aslında bir yok oluĢ değil, yeni 

bir baĢlangıç olduğu düĢüncesiyle giderilmeye çalıĢılmıĢtır. 

B. SOSYAL VE SİYASİ TEMALAR  

1. Geçim Sıkıntısı ve İşçi Problemleri: 

1960‟lı yıllarda baĢlayan yeni insan anlayıĢı, Memmed 

Araz‟ın Ģiirlerinde insana olan inanç ve samimiyet duyguları ile 

geliĢir. ġair, tabiatla insanı birbirine yaklaĢtırarak, emeğin gü-

cündeki sevgiyi ortaya çıkarmaya çalıĢır. Böylece Ģair, tabiatla 

insan arasındaki iliĢkiyi “emek” kavramıyla birleĢtirir. Emek, 

insanın iç güzelliğini temsil eder. Burada dıĢ güzelliğin önemi 

yoktur. ġair Utanma, Qara Qız Ģiirinde “çöreyi gözellik olanlar 

utanmasın” diyerek, kara kızın kendi emeği ile sevilmeye lâyık 

olduğunu söyler. 

Name‟lum Qehraman Ģiirinde emek insanının edebî tipini ya-

ratır: ġairin kahramanı, Ģan-Ģöhret peĢinde koĢmayan, hayatın 

asıl manasını emeğinin gücünde gören insandır. O, denizin derin-

liklerinden petrol çıkarır, tezgâh arkasında ter döker, tahıl eker, 

bağ biçer. ġair yüzünü kahramanına dönerek Ģöyle der: 

“Sen deniz qoynunda, dezgâh daĢında 

Tarlada, zavodda... Her yérde varsan. 

ġöhret paylananda, ad paylananda 

Ne Ģöhret umarsan, ne ad umarsan.” 

     [A.Y.N., s.9] 

Memmed Araz, Fehle Süfresi, Fehle Şe‟ri, Bakı Fehlesi, De-

nizçi Dünyası, Deniz Şeherine Sefer Ģiirlerinde de geçim sıkıntısı 

ile Azerbaycan‟daki emek sınıfının çektiği zorlukları anlatır. 

Men de İnsan Oldum poeminde de, emek sınıfının inkılâptan 

önceki haliyle, bugünkü durumu karĢılaĢtırılır. Poem, büyük halk 
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Ģairi Sabir‟in hayatı üzerine kurulmuĢtur. 

Poemde zenginlerin ve istismarcıların iĢçi sınıfı üzerinde 

kurdukları baskı anlatılırken, bir yandan da bu ağır vaziyet karĢı-

sında iĢçilerin takındığı tavır da ön plâna çıkarılır. ĠĢçi sınıfı bu 

durum karĢısında kendi mücadelesini vermeye çalıĢır. ġair, iĢçi 

sınıfının mücadelesini kalbinde duyar; onların sesini, hâllerini 

Ģiirlerine taĢır. 

Memmed Araz‟ın iĢçisi, Ģiiri, sanatı seven, anlayan entelek-

tüel seviyesi yüksek olan bir tiptir. Realist düĢünceli, romantik 

hayalli bu iĢçinin istek ve arzuları ile Ģairin istek ve arzuları aynı 

noktada birleĢir ve poemin ana temasını oluĢturur. 

Atamın Kitabı poeminde ise emeğin, bir helâllık, onur, top-

rağa bağlılık ve tabiatın bir parçası olmak sembolü olması vurgu-

lanır. “Toprağa eğilen Ģaha baĢ eğmez” gerçeği ele alınır. 

 

2. Aile:  

Memmed Araz‟ın Ģiirlerinde evlilik kurumu ve aile önemli 

bir yer tutmaktadır. ġair, evlilikte; sevgi, saygı ve sadakati ön 

plâna çıkarır. 

Öten Günler Ģiirinde bir gencin sevgilisi ile sohbet ederken 

hayatı boyunca düĢtüğü yanlıĢları görüp, samimi bir Ģekilde itiraf 

ettiğini görürüz: 

“... 

 Doğrudan ömrümde facie vardı, 

 Uydum gözelliye, uydum ezeller, 

 Meni de zehmetden, iĢden ayırdı 

 Zehmetsiz gözeller, iĢsiz gözeller!...” 

     [S.N., s.29] 
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Bu piĢmanlıklar, sonradan aile içerisinde problemler doğura-

caktır. Kadın, manalı sözlerle bazen yarı Ģaka olanları erkeğin 

yüzüne vurur. Erkeğin kalbinde gittikçe büyüyen manevî ıstırap-

lar, onu derin sarsıntılar gark eder. Gençlik dönemlerinde yaptığı 

hatalara yanar. Bir sürü yalan ve sahte gözyaĢlarıyla gönlünü 

eğlendirdiğini hatırlar. Saflık edip her Ģeye kandığı günleri anar, 

andıkça yanar, yandıkça alevlenir:  

 “(...) 

 Sonralar yandırıb-yaxır insanı 

 Öteri eylence, öteri heves. 

 Ġnan ki, ehtiras aldatmayanı 

 Ġnci de, gövher de aldada bilmez.” 

     [S.N., s.29] 

Ömür çeĢitli zorluklarla doludur. KarıĢıklıklardan, tezatlar-

dan kurtulmak herkese nasip olmaz. Özellikle gençler tez canlı-

lıkları ve tecrübesizlikleri yüzünden bu hatadan kurtulamazlar. 

ġair Ģiirin devamında meseleye bu açıdan yaklaĢarak Ģöyle de-

mektedir: 

“... 

 Gel yéne söhbet aç saf éĢqimizden, 

 Tek seni ömrümün güneĢi saydım. 

 Belke de séçmezdim yaxĢını pisden 

 Heyat yollarında yanılmasaydım!...” 

     [S.N., s.29] 

ġair, kahramanın samimî ifadelerini ve iradesini alkıĢlarken 

ona olan inancını ve saygısını dile getirmekten de geri kalmaz. 

İnam, Ne Gizledim, Aldım Mektubunu Ģiirleri birbirlerinin ve 

Öten Günler Ģiirinin devamı gibidir. Bu Ģiirler ilk bakıĢta aile 

içerisinde meydana gelen problemlerden bahsediyor gibi görü-
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nür. Ancak Ģiirler dikkatle incelendiğinde buradaki mananın daha 

derin olduğu anlaĢılır.  

Bu Ģiirlerde aile kurumunun sağlam ve güçlü olması için ge-

reken Ģartlar anlatılır. EĢler arasında inanç, itibar ve sadakat, 

dikkat edilmesi ve korunması gereken baĢlıca Ģartlar olarak ön 

plâna çıkarılır. 

İnam Ģiirinde zaman zaman aile içerisinde bazı problemlerin 

cereyan edebileceğinden bahsedilir. Bir ceylanın gözü kadar 

temiz bir pınarın, sel vakti bulanması gibi muhabbet de bühtan-

larla lekelenebilir. Aile içerisinde insan, ev canlı, aile canlı olma-

sıyla ölçülmelidir. Bu tür hasletlere sahip olan kahramanın kadın-

larla ve kızlarla ünsiyet kurması bize garip gelmez. Çünkü onun 

saygısında, hürmetinde gizli bir hile yoktur. 

 “... 

 Ne tanıĢ dostum var qız da, qadın da, 

 Bunun min nidalı “niyesi” yoxdur; 

 Menim hörmetimde, zarafatımda 

 Bir umu, temenna hiylesi yoxdur.” 

     [A.Y..N., s.56] 

Memmed Araz‟ın Ģiirlerinde his, son derece ihtiraslı ve kuv-

vetli bir biçimde verilir. ġiir dilinin akıcı olması bu ihtirası daha 

da kuvvetlendirir. 

Memmed Araz, Paslı Qılınç poeminde aile saadetini temin 

eden ahlâk kurallarına yeni bir anlayıĢla yaklaĢır ve bunları eser-

lerinde iĢlemeye çalıĢır.  

Eser, boĢanma konusunu iĢlemektedir, bir mahkeme sahnesi 

ile baĢlar. Musaxan‟la Remziye Hanım kendi istekleri ile mah-

kemeye baĢvurmuĢlardır. Musaxan‟ın kendisinden büyük Gülsü-
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ra adlı bir kadınla yaĢamaya baĢlaması buna sebep olmuĢtur. 

Bunun üzerine mahkeme, boĢanmalarına karar vermiĢtir. Hâki-

min kararına razı olmayan halk, mahkeme çıkıĢında bu kararı 

eleĢtirmeye baĢlar. Bu durumdan haberdar olan hâkim, mahkeme 

salonuna dönerek, halkın dediklerini ve elindeki delilleri yeniden 

düĢünmeye baĢlar. Kendini suçlu, vicdanını hâkim yerine koya-

rak verdiği kararın doğru olup olmadığını kontrol eder. ĠĢin ka-

nunîliğini bir tarafa bırakarak boĢanan kadını arayıp bulur, ondan 

hadisenin asıl mahiyetini öğrenmek ister. Bunun için de vak‟ada 

adı geçen kahramanlarla hayalî görüĢmeler tertip edilir. 

Eserin menfi suretleri Musaxan‟la Gadası Hanım‟dır. Ġkisi de 

manevî ve ahlâkî bakımdan çöküntü içindedirler. ġair çeĢitli 

vesilelerle Gülsüra‟nın ahlâksızlıklarını, çirkinliklerini ortaya 

dökerek, âdeta okuyucunun ondan nefret duymasını sağlamakta-

dır. Ahlâkî ve vicdanî bakımdan Musaxan da Gülsüra‟dan geri 

değildir. Musaxan yıllarca Ģoförlüğünü yaptığı, onun parasıyla ev 

ve aile kurduğu ressama hıyanet ederek, “onun otomobiline, 

kadınına, bütün mal varlığına” sahiplenir. Ressamın sanat eserle-

rinin gizlice elden çıkarılmasında Gadası Hanım‟la birlik olur.  

Musaxan‟ın yaptıklarına dayanak olarak gösterdiği kendine 

mahsus sebepleri vardır. Bunlar da yaptıkları kadar manasız ve 

gayri ahlâkîdir. ġairin Musaxan‟ın dahilî âlemini ele aldığı bö-

lümlerde bunlar açıkça gösterilmektedir. 

 “BéĢ günlük dünyadır, qoy ömür sürek, 

 Gerek ata olaq, uĢaq böyüdek? 

 Bir de partiyaçı déyilem ki men 

 Beledir vesselam! – Mecbur édesen...” 

     [A.Y.N., s.109] 

Ancak Musaxan‟ın bu düĢüncesi tamamen yanlıĢtır. Cemi-
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yette yaĢayıp, onun kurallarına uymamak olmaz. Eserde, ressa-

mın, kendisinden oldukça küçük bir kadınla, sırf güzelliği yü-

zünden evlenmesi eleĢtirilir. Zahiri güzelliğin getirdiği faciaya 

dikkat çekilir. Ailede eĢler arasındaki sevgi, saygı, birbirlerine 

karĢı olan inanç ve sadakatin önemi vurgulanarak, aile saadeti 

için hürmet ve samimiyetin Ģart olduğu ortaya konulur. 

 

3. Kadın - Ana: 

Muasır Azerbaycan Ģiirinde “ana” mevzusu en çok iĢlenen 

konuların baĢında gelmektedir. Ana duygusunun paklığı, temiz-

liği, ulviliğini terennüm eden zarif ve derin mazmunlu Ģiirler 

yazılmıĢtır. Ana muhabbeti, yüreğindeki coĢkun ihtiraslara, haki-

ki sanat ilhamına çeviren nice Ģairler vardır. C. Cabbarlı, S. Vur-

ğun, S. Rüstem, Ġ. Seferli, B. Vahabzade, H. Razi ve N. Hesen-

zade‟nin ana konulu Ģiirleri, nağmeleri, halk arasında ağızdan 

ağıza dolaĢmaktadır. 

Klâsik Ģiirin ve halk Ģiirinin Ģeffaf kaynaklarından gıdalanan 

Memmed Araz da ana mevzusunda bir çok Ģiir yazmıĢ, hatta 

kitaplarından birinin adını da Anamdan Yadigâr Neğmeler olarak 

adlandırmıĢtır. Aynı kitabın önsözünde Ģöyle denilmektedir: 

“...Oxuculara teqdim étdiyimiz bu kitabı şair ebes yere 

„Anamdan Yadigâr Neğmeler‟ adlandırmayıp. Neğme démek, 

ürekleri oxşamaq qabiliyyeti Memmed İbrahim‟e ana laylalar-

dan [ninnilerinden], hele béşikde iken éşitdiyi oxşamalardan 

kéçib. Bu qabiliyyet onun daxilinde isté‟dada çévrilib.”
2
  

Kitapta yer alan Bacım Gülsüme Mektub, Son Anında, Ana 

 
2
 M. Araz, (1966): Anamdan Yadigâr Neğmeler, Azerbaycan Dövlet NeĢriyyatı, 

Bakû: s.4 
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Yaşı ve Cüme Günleri Ģiirlerinde, coĢkun bir tebessümle karĢıla-

Ģırız. ġairin, anasını anlattığı bu Ģiirler âdeta ana laylası gibi 

ahenkli, sevgi ve Ģefkat doludur. Mehmet Rahim İki Şé‟r Kitabı 

adlı makalesinde bu durumu; 

“Ana silsilesinden yazdığı şé‟rler démek olar ki, şairin yara-

dıcılığında yéni ve orjinaldir. Bu ana, kend qadınıdır. Onun indi 

unudulmaz olan her bir addımı, “qoz [ceviz] ağacı dibinde ceh-

resinin göze deymesi”, “hörümceye satılan yun darağı” övladın 

qelbini riqqete getirir [heyecanlandırır]. Dünyadan köçmüş 

anasından sonra oğlun gözünde bağça solmuş, nane de, yarpız 

[su kenarlarında yetişen güzel kokulu bir bitki] da öz etrini itir-

miştir.”
3
 diyerek anlatır. 

ġairin, kitapta ele aldığı konuların baĢında “kadın” gelir. O, 

kadını; “kadın-ana”, “kadın–hayat”, “kadın–gün yoldaĢı” biçim-

lerinde ele alarak, âdeta gözümüzde yücelterek; mukaddesleĢtirir. 

ġair, kadına, onun tükenmez sadakatine olan inancını, itikadını 

Bacım Gülsüme Mektub Ģiirinde Ģöyle anlatır: 

 “Meni secdesine getirer biri, 

 Qoynunda gül kimi bitirer biri. 

 Od olub erider, itirer biri... 

 Ēle ki ömrümün iter xoĢ günü, 

 Derdim, ezabımın ağır yükünü 

 Yalnız anlar biri, götürer biri..” 

Çağırın, çağırın gelsin anamı 

Béle bağça olmaz, béle bağ olmaz.” 

[A.Y.N., s.87] 

 
3
 Memmed Rahim, (1967): “Ġki ġé‟r Kitabı”, Edebiyyat ve İncesenet, 17 Fevral, 

s.4  
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Bu Ģiirdeki derin ana muhabbeti, hazin bir nağme gibi kulak-

larımızda uğuldanır, bizi hüzne boğar, kendi annemizi sevmeye 

çağırır. ġiirin devamında; 

 

 “... 

 Ēle bil yarpızın deyiĢib tamı, 

 Nanenin de etri azalıb bir az. 

 Çağırın, çağırın eziz anamı, 

 Béle bağça olmaz, béle bağ olmaz.” 

   

 UyuĢa bilmirem kendimize ta, 

 BaĢqa neğmelidir bulaqlar indi. 

 Suyu men terefe eyilmir hetta, 

 Mensiz çırpılmayan bulaqlar indi...” 

     [A.Y.N., s.87] 

diyerek anasının ölümünden duyduğu derin üzüntüyü de dile 

getirir. Anasının ölümü nedeniyle pınarların sesinde, suların 

Ģırıltısında bir hazinlik duyan Ģair, doğduğu köye bile artık uyum 

sağlayamayacağını belirtmektedir.  

Ana Yaşı Ģiirinde, anasının ölümünü anlatan Ģair, sekiz mıs-

ralık bu Ģiirde ana “itkisi”ni derin üzüntü ve ıstırapla ele alır: 

 “Daha gelmeyecek anamın sesi, 

 Mene de taléyin yumruğu deydi. 

 Düzü acığıma gelir: Be‟zisi 

 SoruĢur: “Merhumun yaĢı néçeydi? 

   

-Bilmirem... DüĢmüĢdü saçlarına den... 

DolaĢır sualla cavab baĢımda. 

Ana kederini yaĢ mıdır ölçen? 
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Ana itirmiĢem ana yaĢında...” 

     [A.Y.N., s.87] 

Biri ölünce “merhumun yaşı kaçtı?” demek büyük bir yan-

lıĢtır. Ġnsanın, kendisi için mukaddes bir varlık olan anasının 

ölümü karĢısında duyduğu keder ve üzüntüyü yaĢla veya yaĢın 

çokluğuyla ölçmek mümkün değildir. 

Son Anında Ģiirinde ana kalbinin büyüklüğü ve merhameti 

anlatılırken, ölüm döĢeğindeki ananın bu durumda bile evlât 

kederi görmek istememesi oldukça dikkat çekicidir. Cüme Gün-

leri Ģiirinde ise ecdadın ruhuna duyulan derin hürmet hissi ve bu 

konu ile alâkalı gelenekler anlatılır. 

M. Araz‟ın anasına yönelik yazdığı Ģiirlerinde duyulan kede-

rin, aslında içtimaî bir mana taĢıdığı görülmektedir. ġair, ana 

karĢısında secdeye gelir, onun hatırasını aziz tutup, hürmetle yâd 

etmeğe çağırır.  

Memmed Araz “ana” imajını aslında Üç Oğul Anası 

poemin-de yaratmıĢtır. Eser, savaĢ ve barıĢ meselesini ele alma-

sına rağmen burada çizilen ana profili, Ģefkatli, inançlı, dirençli 

bir Türk anasıdır. Bu bakımdan buradaki “ana” tipi son derece 

önemlidir. 

 

4. Güney Azerbaycan ve Aras Meselesi: 

Rusların Kafkasya ve Azerbaycan‟a inmeleri ve ardından 

daha güneye yayılmaları ve nihayet 1828 yılında Ġran ve Rusya 

arasında Azerbaycan‟ın parçalanması gibi büyük tarihî olaylar 

Kuzey ve Güney Azerbaycan kavramlarının doğmasına yol aç-

mıĢtır. 

Nadir ġah‟ın öldürülmesinden (1747) sonra Azerbaycan, 
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hanlıklara bölünmüĢ, siyasî birliğini kaybetmiĢ, uzun yıllar han-

lıklar arasındaki sürtüĢmeler sebebiyle bir kardeĢ kavgasına sah-

ne olmuĢtur.  

Rusya [1905], Ġran [1906-1911] ve Türkiye‟deki [1908] meĢ-

rutiyet hareketleri ile ortaya çıkan hür ve demokratik hava, bu 

bölgelerde etkili olur. Tebriz‟de Setter Han ve Bağır Hanların 

önderliğinde baĢlayan meĢrutiyet ayaklanmaları bütün Azerbay-

can‟a yayılır. Bu durum, Türkiye‟de ve Kuzey Azerbaycan‟da 

büyük ilgi ve heyecanla karĢılanır. 

XIX. asrın ikinci yarısından itibaren Kuzey Azerbaycan‟da 

gittikçe güçlenen yenileĢme hareketleri neticesinde modern ma-

nada millet ve vatan kavramları geliĢmiĢ, millî Ģuur aydınlar 

arasında da olsa doğmaya baĢlamıĢtır.  

Güney Azerbaycan'daki ikinci büyük hürriyet hareketı 1919-

1920‟de ġeyh Muhammed Hiyabani‟nin baĢkanlığındaki ayak-

lanma ile baĢlar. Bu sefer biraz daha mesafe kat edilmiĢ, çok kısa 

ömürlü de olsa “Azadistan” adıyla millî bir hükûmet kurulmuĢ-

tur. Aynı dönemde Kuzey Azerbaycan‟da da Rus esareti sona 

ermiĢ 1918-1920 yılları arasında Mehmet Emin Resulzade baĢ-

kanlığında ilk cumhuriyet kurulmuĢtur. Her iki hükûmetin de 

ömrü kısa olmuĢ, Güney Azerbaycan Ġranlıların eline geçmiĢ, 

Kuzeyde ise Sovyet hâkimiyeti baĢlamıĢtır. 

25 Ağustos 1941'de II. Dünya SavaĢı‟nın getirdiği Ģartlara 

bağlı olarak Sovyetler Ġran‟a girmiĢ, Basra Körfezi civarı da 

Ġngilizler tarafından iĢgal edilmiĢtir.  

Sovyet ordusu ile Güney‟e gitmiĢ bulunan Azerî aydınları 

Tebriz‟de halkı teĢkilatlandırmaya çalıĢırlar. Sovyet kontrolünde 

olsa bile bu durum, millî Ģuurun yeniden geliĢmesine ve canlan-

masına sebep olur. 
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1945‟te Sovyetler Güney Azerbaycan‟dan çekilirken, Azer-

baycan Demokrat Fırkası tarafından PiĢeverî baĢkanlığında bir 

hükûmet kurulur. Bütün Güney Azerbaycan çapında genel se-

çimler yapılır. Milletvekilleri Tebriz'de toplanarak hükûmeti 

oluĢtururlar. Azerbaycan Demokrat Fırkası, devletin yapılanma-

sına el atarak çeĢitli tedbirler alır. Siyasî ve ictimaî sahalarda 

yenilikler yapılır. Özellikle mekteplerdeki eğitim ve öğretimde 

büyük baĢarı sağlanır. Türkçe yeniden devlet dili olur. 

Fakat bu hükûmet de düzenli ve güçlü Ġran ordusu karĢısında 

yalnız bırakılır, gönüllülerden oluĢturulmuĢ fedaî birlikleri fazla 

direnemezler. 1946 yılının sonunda Farslar PiĢeverî hükûmetini 

yıkarak Azerbaycan‟ı tekrar ellerine geçirirler. Böylece bu millî 

hareket de çok kanlı bir Ģekilde bastırılır. Aydınların çoğu yaka-

lanarak ağır cezalara çarptırılır, bir kısmı da Kuzey Azerbaycan‟a 

kaçmağa mecbur olur. 

Azerî edebiyatında Güney Azerbaycan‟dan eskiden beri bah-

sedilmiĢtir. II. Dünya SavaĢı‟na kadar Azerbaycanlı yazarlar, 

Ģairler Ġran‟dan, Ġran‟ın sosyal ve siyasî hayatından söz etmiĢler, 

Ġran‟da olup biten hadiselere yabancı kalmamıĢlardır. M. F. 

Ahundzade (1812-1878) eserlerinde ġark‟ın bütünlüğü içerisin-

de, Ġran‟dan ve dolayısıyla Güney Azerbaycan‟dan söz etmiĢtir. 

Séyyid Azim ġirvanî (1835-1888), Hasan Bey Melikzade Zer-

dabî (1842-1907) gibi Ģahsiyetler de Ġslâm dünyasını bir bütün 

olarak ele alırken, din ve kan kardeĢlerini de unutmamıĢlardır.
4
 

Bu gibi münasebetlerin örneklerini çoğaltmak mümkündür. 

Ancak Ģunu kat‟i olarak söyleyebiliriz ki, 1828‟de Azerbaycan‟ın 

ikiye bölünmesine rağmen, iki tarafın birbiriyle alâkası 1920‟lere 

 
4
 Akpınar, (1994:176) 
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kadar kopmamıĢtır. XIX. asrın sonlarından itibaren Azerbay-

can‟da geliĢmeye baĢlayan millî Ģuur, millet ve vatan anlayıĢı 

daha da belirgin bir hâl alarak iki kardeĢ bölgenin alâkalarını 

gittikçe güçlendirmiĢtir. 

1906-1911 yıllarında Tebriz‟den baĢlayarak bütün Azerbay-

can‟a yayılan meĢrutiyet harekâtı, bu alâkaları giderek siyasî 

yardımlaĢma, birlikte hürriyet mücadelesi verme noktasına ulaĢ-

tırır. Bu dönemde baĢta Molla Nesreddin dergisi olmak üzere, 

birçok yayın organında Kuzey Azerbaycan‟la ilgili sayısız Ģiir, 

makale ve diğer edebî eserler yayımlanır. Sâbir‟in (1862-1911) 

Ġran‟daki meĢrutiyet harekâtı için yazdığı Ģiirleri, Celil Mem-

medgu-luzade‟nin (1866-1932) yazıları bu türdendir. Hemen 

herkes Ġran‟da meydana gelen olayları ve orada yaĢayan kardeĢ-

lerinin durumlarını değerlendirmeğe baĢlamıĢtır. 

II. Dünya SavaĢı‟nın ağır Ģartları, PiĢeverî hükûmeti‟nin kan-

lı bir Ģekilde yıkılması Azerbaycan‟da millî Ģuuru pekiĢtirmiĢ, 

çekilen acılar milletin hafızasına kazınmıĢtır. 

Bu bilgilerden sonra, Azerbaycan Edebiyatında mühim bir 

yere sahip olan “Cenub” ve “Aras” mevzusu üzerinde durabili-

riz. 

Yavuz Akpınar, Azerbaycan edebiyatından Cenub konusunu 

en geniĢ Ģekilde iĢleyen ilk eser olarak, M. Said Ordubadî'nin 

Dumanlı Tebriz adlı romanını gösterir.
5
 

Güney Azerbaycan‟la alâkalı Ģiirler, PiĢeverî hükûmetinin 

yıkılmasıyla birlikte artıĢ gösterir. Samed Vurğun‟nun Yandırılan 

Kitaplar, Tebriz Gözeline, Körpünün Hesreti, Süleyman Rüs-

tem‟in tamamiyle bu meseleyi konu eden İki Sahil adlı Ģiir kitabı, 

 
5
 Akpınar, (1994:177) 
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Resul Rıza‟nın Hilal adlı manzumesi, Ehmed Cemil‟in Tebriz‟de 

Ezan Çağı, Zéynal Xelil‟in Fedaî manzumesi, Osman Sarıvelli, 

Memmed Rahim, Nigar Refibeyli, Mirvarid Dilbazi gibi sa-

natkârların Ģiirleri Kuzey Azerbaycan‟da Cenup mevzusunun 

nasıl geliĢmekte olduğunu göstermiĢti.
6
 

Aynı dönemde bu millî meseleyi iĢleyen Güney Azerbaycan-

lı Ģairler nesli de yetiĢmekte idi: M. E‟timad, Eli Fitret, Ġbrahim 

Zakir, BalaĢ Azeroğlu, Mir Méhdi ÇavuĢî, Eli Tude, Medine 

Gülgün, Müzeffer DürrefĢî, Hilal Nasirî, Mehemmed Bağır Nik-

nam, Fexreddin Mehzun gibi Ģairler bir araya gelerek, Kuzey 

Azerbaycanlı meslektaĢlarının da tavsiyeleri ve yönetmeleri ile, 

1945‟te Tebriz‟de “ġairler Meclisi” adlı bir cemiyet kurmuĢlar-

dı.
7
  

1945-1946 arasındaki PiĢeverî hükûmeti zamanında biraz da 

takip edilen millî kültür politikasının bir neticesi olarak Azerbay-

can'ın birliği ve bütünlüğü fikri hem Tebriz‟de, hem de Bakû‟da 

geniĢ bir Ģekilde ele alınarak, halka intikal ettirilir. Böylece, çok 

açık bir Ģekilde Cenup mevzusu millî ülkünün adı olur. Cenup 

mevzusu sadece edebiyatta görülen bir tema değildir. ĠĢin politik 

ve ilmî tarafları da vardır. 

Burada ana hatlarıyla anlatmağa çalıĢtığımız bu millî ülkü-

nün yalnız Azerbaycan Ģiirinden hareketle Memmed Araz‟ın 

Ģiirlerinde nasıl iĢlendiği üzerinde durmağa çalıĢacağız.  

Memmed Araz‟ın sadece bu konudan bahseden yirmiye ya-

kın Ģiiri vardır. Bunlardan sekiz tanesinin baĢlığında “Aras” ismi 

bulunmaktadır. Buna Aras‟dan, Cenubî Azerbaycan‟dan, Teb-

 
6
 Akpınar, (1994:178) 

7
 Akpınar, (1994:178) 
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riz‟den bahseden diğer Ģiirlerini de eklersek bu sayı neredeyse iki 

katına ulaĢmaktadır. Bu Ģiirlerde vatanın ve milletin ikiye bö-

lünmesi, ayrılık acısı ve kavuĢma ümidi iĢlenir. Tebriz bütün bir 

vatanı temsil ederken Aras da bu büyük ülkünün ve idealin adı 

olarak ele alınır.  

Memmed Araz‟ın bu konuda yazdığı ilk Ģiir, Görüşmemiş 

Dostlar (1956) adlı Ģiiridir. Burada, biri Aras‟ın sağ tarafında, 

diğeri sol tarafında sürü otlatan iki çobanın hayatları ve onların 

Ģahsında iki farklı dünya anlatılır. Birbirine zıt iki dünya görü-

Ģünden ve farklı iki içtimaî yapıdan bahsedilir. Baskıcı ġahlık 

rejimi ile Sovyet rejimi karĢılaĢtırılır. Diğer sahildeki kahramanın 

gam, keder, üzüntü ve yoksulluk içindeki yaĢamına karĢılık, bu 

taraftaki kahraman özgür, bolluk içinde ve mutlu yaĢamaktadır. 

Dostlar görüĢmeseler de aralarında çok güçlü bağlar vardır. Yü-

rekten birbirlerine bağlıdırlar. 

ġairin Aras silsilesine ait Ģiirleri ne kadar kederli ve hazin 

ise, o kadar da nikbin [iyimser] ve mücadeleci bir ruha sahiptir. 

Bu bakımdan Menim Naxçıvanım (1957) Ģiirindeki Ģu mısralar 

dikkat çekicidir: 

 “ġeherim çırağban, kendim çırağban 

 KehkeĢan sinemden nur alsın déyir. 

 Onun gécesinin iĢıqlarından 

 O tayın gündüzü iĢıq isteyir.”  

     [Ö.K., s.97] 

ġairin Aras Ģiirleri umumiyetle bizi geçmiĢ ile gelecek ara-

sında bir çizgide buluĢturur. Bir yandan ikiye bölünmüĢ Azer-

baycan‟ın talihsizliğini, halkın çektiği ıztırapları dile getirirken 

bir yandan da parçalanmıĢ bir milletin iki halkının birleĢeceği 

vahit Azerbaycan‟ı anlatır. Gelecekten ümitsiz değildir. Onun 
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bütün derdi Güney‟deki soydaĢlarının uğradığı istibdat, zulüm ve 

çaresizliktir. 

Memmed Araz, Güney Azerbaycanlı Ģair dostu Söhrap Ta-

hir‟e ithaf ettiği Araz Yadıma Düşüb (1960) adlı Ģiirinde de 

Aras‟la olan dostluğunu anlatır. Memmed Araz bu Ģiiri 1960 

yılında Moskova‟da Güney Azerbaycanlı Ģair Söhrab Tahir‟le 

tanıĢtıktan sonra kaleme almıĢtır. Bu tanıĢma ona Aras‟ı hatır-

latmıĢtır.  

Araz, bir yandan Söhrab Tahir‟le tanıĢmanın sevincini yaĢar-

ken, bir taraftan da unuttuğu, unutmaya çalıĢtığı Aras derdinin 

ıstırabını duyar. Bu dert yeniden alevlenir. 

 “Bir gözümde sévinc var, 

 Bir gözümde qem yaĢı; 

 Yanar sehra kimiyem, 

 Neğme bahar yağıĢım...”  

    [Ü.O.A., s.14] 

Aras konusu oldukça hassas bir konudur. Bu bakımdan her 

Azerbaycan‟lı aydın için bir konudan ziyade görev olarak telakki 

edilir. Memmed Araz Araz Axır (1960) poeminde bu vazifenin 

ne kadar ağır ve mes‟uliyetli olduğunu ortaya koymaktadır. 

M. Araz 1959 yılında baĢlayıp, 1960 yılında bitirdiği bu 

poeminde, II. Dünya Harbi sırasında savaĢa katılan ve vatanı 

uğrunda Aras kıyılarından Berlin‟e kadar giden genç bir askerin 

baĢından geçenleri anlatır. Aras, burada vatanı temsil etmektedir. 

Aras aktıkça vatan yaĢayacaktır. Aras aktıkça “Aras derdi” var 

olacaktır. Bir gün mutlaka bu ayrılık vuslatla son bulacaktır.  

Memmed Araz, Aras nehriyle ilgili birçok Ģiir yazmıĢtır. Bu 

yüzden de edebiyat âleminde Aras Ģairi olarak ünlenmiĢtir. Za-
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man zaman Aras‟tan çok bahsetmesinden dolayı tenkitler de 

almıĢtır. 

Aras bazen tarihtir. 1828‟de ikiye bölünen Azerbaycan‟ı an-

latır. O günlerin acısını dile getirir. Anaların gözyaĢı gibi akar 

durur. Men Araz Şairiyem Ģiirinde, 

 “Yox, Araz déyende men 

 Yalnız çay düĢünmürem. 

 O tarixdir, baxıram: 

 Ağlayır da, gülür de; 

 Bulanıqdır hele de. 

Gözlerimi mikroskop 

Ēleyib her damlaya 

 Men baxmaq isteyirem 

 Men yanan tariximi  

 Oxumaq isteyirem.” 

     [M.S.T., s.4] 

demektedir. ġiirin devamında Ģaire, Aras‟tan neden bu kadar çok 

yazdığı sorulur. ġair Ģöyle cevap verir: 

 “Mene déyir birisi: 

 -“Çox yazırsan Arazdan. 

 Ne bilim, gâhdan quzu, 

 Gâhdan aslan Arazdan” 

 Néyleyim men, néyleyim?! 

 Qelem geldi elime, 

 Araz gelir dilime!  

 Néyleyim men, néyleyim?!” 

    [M.S.T., s.4] 

Aynı durum Üstüme Qayıdan Yazılarım (1968) adlı Ģiirinde 

de vardır. Araz burada, kendisini ölçüsüzce eleĢtirenlere karĢı 
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sert bir cevap verir: 

 “Mene Ģereflidir béle ölümler: 

 Qoy batsın sineme, batsın min nize. 

 Arazdan, cenubdan yazmağım eger 

Dünyada en böyük cinayet ise.” 

     [D.S.D.M., s.245] 

ġairin Aras‟la ilgili Ģiirlerinin birçoğu âdeta birbirini tamam-

lar niteliktedir. Araz Üste Çinar Gördüm (1967) Ģiiri, Yene Araz‟ı 

Gördüm Ģiirinin devamı gibidir. 

Ġkinci Ģiirde Ģairin yüreği dolmuĢ, hislerini mısralara sığdır-

maya çalıĢmaktadır. Birinci Ģiirdeki arayıĢları, artık o güzel mey-

velerini vermiĢtir. 

Aras‟ın sahilindeki iki yaĢlı çınar, Ģairin dikkatini çeker. O, 

bu çınarları poetik manada ele alır ve onları, birbirine sarılmıĢ, 

birbiri ile öpüĢen insanlara benzetir. Çınarların birini geline, 

diğerini ise damada benzeterek. “Onların birbirini koklamasını, 

birbirinin kucağında uykuya dalmalarını” sanki iki hasretli sev-

gilinin arzusuna kavuĢmasından aldığı neĢ‟eyi tecessüm ettirir. 

Ne yazık ki, Ģairin bu ani sevinci uzun sürmez.  

 “Baxdım, baxdım tebietin  

 Ağaç adlı, 

  qol-qanadlı 

   cüt héykeline. 

 Bir baltalı el hardasa 

 Qıcandı mene!” 

     [Ġ.B., s.60] 

 Burada Ģaire musallat olan “baltalı el” ne yazıkki Sov-

yet rejimidir. Çınar, Azerbaycan Ģiirinde, aynı zamanda vatanın 
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ve halkın sembolü olarak kullanılır. 

Resul Rıza‟nın Çinar Ģiiri bu manadaki ilk Ģiirdir. 1937 yılı-

nın kanlı represiya günlerinin arefesinde yazılmıĢtır: 

 “Géce kéçmiĢ, ulduzlar ağ, göy qara! 

 SöykenmiĢem qocaman bir çinara. 

 Görkeminde qarlı dağlar vüqarı, 

 BaĢı bütün ağaclardan yuxarı. 

 

Géce yarı, durdum düĢündüm bir az,  

Dédim neden ulu çınar yıxılmaz?  

Birden çinar dile geldi dédi: Bax!  

Bu torpaqda derinden kök salaraq,  

Her terefe uzatmıĢam qolumu,  

Ēvladlarım bürüyüp sağ-solumu.  

Béle meğrur dayanmağa haqlıyam.  

Men kökümle bu torpağa bağlıyam.”
8
 

Aras, cenup mevzusunda hasretin ve derdin sembolüdür. 

Memmed Araz Mövzularım Tükenende‟de (1966) biraz da bu 

konunun birçok Ģair tarafından olur olmaz, sırf iĢ olsun diye dile 

getirilmesinden, millî bir meselenin bu gibi Ģairler tarafından 

hafife alınmasından üstü örtülü bir Ģekilde Ģikâyetçi olur, kendisi 

bu konuya yeniden döner: 

Mövzularım tükenende darıxır masam  

Onun derdi yüz haçalı, onun derdi min!...  

Bu demlerde héç neye de elim çatmasa; 

Qaysağını qopardıram Araz derdimin    

 
8
 Resul Rıza, (1998): Çınar Ömrü, (Haz.: S. Çağın), Ötüken Yay., Ġstanbul, s.33 
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     [O.M, s. I6]  

Daş Harayı (1984) Ģiirinde Araz, yol yapımı nedeniyle Hu-

daferin Köprüsü‟nün taĢlarını sökmek isteyen mühendise sesle-

nir: 

 “... 

Bir qulaq vér: O haraydı, haydı, neredi... 

DaĢ dilini anlamazsan, éy daĢ mühendis.” 

     [D.H, s. I74]  

“Hudaferin Köprüsü”, tarihî bir köprüdür. Bu köprü, Güney 

Azerbaycan‟la Kuzey Azerbaycan‟ı birbirine bağlar. Aradaki 

hasreti, kavuĢma ümidini temsil eder. Resul Rıza‟nın Xudaferin 

Körpüsü adlı eserinde de aynı duygular dile getirilmiĢtir: 

“... 

 Cahanda her abide gözel bir iĢ üçündür 

 Köprüler çay üstünde gédiĢ-geliĢ üçündür.”  

     [O.U.G., s.49] 

Araz Dili (1985) Ģiiri, M. Araz‟ın bu güne kadar Aras‟la ilgili 

yazdığı Ģiirleri nasıl yazdığını açıklar niteliktedir: 

 “... 

 Men néçe yol danıĢmıĢam Arazla... 

 Araz dili ürek dili, göz dili, 

 Torpaq dili, hava dili, göy dili. 

 Men néçe yol danıĢmıĢam Arazla...” 

    [D.H, s. I84]  

Teklenme (1985) ve Saç Ağartdım (1986) Ģiirlerinde de Ģairin 

yüreğine saplanan Aras derdinin sızısı duyulur. 

Memmed Araz‟ın Cenubî Azerbaycan mevzusu içerisinde 
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Tebriz‟le ilgili yazdığı bir çok Ģiiri vardır. Bu Ģiirlerde Tebriz 

alelâde bir Ģehirden çok vatan ve milleti temsil etmektedir.  

ġair Ya Baxtım (1982) Ģiirinde Tebriz‟e seslenir. Bir gün 

Tebriz‟i görmesi karĢılığında, ömrünün geri kalan günlerini ver-

meye hazırdır. 

Her iki taraftaki insanlar için Aras, dert ve tasanın sembolü-

dür. Ancak yine bu insanlar hasretlerini Aras‟la giderirler. Aras‟ı 

kana kana içerler, Aras‟ta birleĢirler, vuslatı onda bulurlar. 

 

“Ġlinden birce gün bağıĢla mene, 

 Ömrümün bir günü özümün olsun. 

 Qalan günlerimi xeĢan éleyim, 

 Qalan günlerimi bir ovuc darı... 

 Bu Araz deresi bélece qaldı, 

 AlıĢdı iki dil suyun içinde, 

 Bir derya su yandı iki ocaqda. 

 Tebrizin yolları daĢlıdır hele, 

 Yaman derinleĢdi bu dere yaman,  

 Ağlın gur sélleri dibinde hele...”  

    [D.S.D.M., s. 244]  

Böyükler, Uşaqlar (1986) Ģiirinde de Tebriz vatanı ve milleti 

temsil etmektedir. Bu Ģiirde Ģair Tebriz‟le Nahçıvan arasında 

çekilen dikenli sınır tellerinden duyduğu rahatsızlığı dile getirir. 

Bu teller iki kardeĢi birbirinden ayırmıĢtır. ġair tellerin her iki 

yanında oynaĢan çocuklarla, çapa yapan yetiĢkinlerin gölgeleri-

nin tellerin öbür tarafına vurduğunu ancak kendilerinin tellerin 

ardına geçemediğini anlatmaktadır: 

 “Böyükler, böyükler çeper boyunca, 
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 Qaratikan ekir, gicitken ekir. 

 UĢaqlar, uĢaqlar çeper dibinde, 

 BenövĢe axtarır, süsen axtarır. 

 Böyükler, böyükler çeper adlayan 

 QonĢu gölgesini ezmeye hazır,   

  

 UĢaqlar, uĢaqlar biri-birine, 

Çeper déĢiyinden piĢik addadır.”  

     [D.H, s. I67]  

 

ġiirin devamında, gelecekte bir gün mutlaka Nahçıvan‟la 

Tebriz arasındaki bu sınırın kalkacağını anlatır. ĠĢte o zaman 

kardeĢler arasındaki dayanılmaz hasret de son bulacaktır: 

 “Ne yaxĢı yamanlıq ölezimekde, 

 Ne yaxĢı yaxĢılıq yanmağındadır. 

 Ġnandım: Her uĢaq bir od parçası! 

 Ġnandım: Sengimez bu od, bu ocaq! 

 Tebrizle Naxçıvan arasındaki 

 Çeperi yıxan da bunlar olacaq...”  

     [D.H, s. I67]  

Araz, bağımsız Azerbaycan‟ın kurulmasından sonra yazdığı 

Serhed Çeperleri (1992) Ģiirinde, sınırlar arasına çekilen dikenli 

tellerin sökülüĢünü anlatır. Kapılar artık açılmıĢtır. Ġzinle bile 

olsa, kardeĢler görüĢmeye baĢlamıĢlardır. ġair yıllardır kalplerde 

yaĢayan idealin, ülkünün Bakû‟dan Tebriz‟e, Tebriz‟den 

Bakû‟ya ulaĢtığını, bir gün mutlaka tarihin aslına döneceğini 

belirtir: 

“Serhed çeperleri sökülür, Allah! 

 Bu néce yuxudu 
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 Bu néce haqdı. 

 Zaman öz hökmünü qandallayacaq, 

 Tarix öz yoluna qayıdacaqdı. 

 

 Özümden özüme muĢtuluq yéter,  

 Gözlerim, sizin de gözünüz aydın! 

 Qelbimden birbaĢa Tebrize géden 

 Bir yol cilovladım, bir tél ayırdım.” 

     [D.D, s. 75]  

ġair için sınırların açılması ve kardeĢlerin kucaklaĢması, ne-

redeyse bağımsızlıktan bile önemlidir. Bu müjdeyi dedesinin 

mezarına ve yıllardır kulağı seste olan Hudaferin Köprüsü‟ne 

ulaĢtırır. Bu sese ġehriyar bile uyanır: 

 “(...) 

 Babamın qebrine çatsın bu xeber... 

 (...) 

 Qoca Xudaferin qulağı sesde, 

 (...) 

 ġehriyar oyandı belke bu haydan.”  

    [D.D, s. 75]  

S. Rüstemxanlı da, Tebrizden Azerbaycan Ģehirlerinin anası 

olarak bahseder. Bu söz de, ana yurt, vatan sözleri gibi mukad-

destir ve yüreğimizde bitip tükenmez fikir ummanı yaratır.
9
 

Sınırların açılmasından büyük bir memnuniyet duyan Araz, 

bu millî derdin büyük bir sorumluluk gerektirdiğini belirtirken, 

 
9
 S. Rüstemxanlı, (1998): Ömür Kitabı, (Haz.Ġbrahim Bozyel), Çağlayan 

Matbaası, Ġzmir: s.193-194. 
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bu davanın burada bitmediğine iĢaret eder. Önemli olan, bundan 

sonra neler yapılabileceğidir. ÇeĢitli yazılarında ve sohbetlerinde 

bu konuda Ģunları söylemektedir: 

 “Vezife aydındır, réaldır, çetindir, şereflidir, burada ço-

maqdan yapışmaq yaramaz. Çox ağıllı, çox temkinli, diplomatik 

se‟yle héç kime, héç neye mané olmayan medeni elaqe (o artıq 

başlanıb), ticaret elaqesinde, çox semimi, çox tebii, gét-gelden 

başlamaq lazımdır. Burada o taylı, bu taylı sözünü çox da 

çéynememek, “senin-menim”, “bizim-sizin” xırdaçılığına, möh-

tekirliyine [vurgunculuğa, karaborsacılığa] yol vérmemekle bir 

eqide, bir amalla bir yéni sabaha doğru addımlamaq.”
10

 

 “(...) Bizim vezifemiz qonşuluq étikasına [ahlak ve terbiye-

sine] emel étmekle medenî elaqelerimizi daha da génişlendirmek, 

dar ayaqda bir-birimizin elinden tutmaq, xéyir-şerimizde iştirak 

étmektir. Medenî elaqeleri, iqtisadî ve ticaret elaqelerini éle 

qurmalıyıq ki, serhed çeperleri [dikenli telleri] köhne, bir növ 

müzéy eşyası kimi göze deysin. Bir az derinden düşünende iki 

esre qeder bir müddetde impériya celladları aramızda çekdikleri 

quşkéçmez sedlerle ne qazandılar ki?...”
11

  

ġairin bütün mevzuları tükense de, Aras mevzusu, dertleri 

gibi bitmek tükenmek bilmez. Belki de bu yüzden Memmed 

Araz‟ın Ģiirlerinde “Aras mevzusu” çok fazla iĢlenmiĢtir. Bu 

Ģiirlerin adları genel olmasına rağmen, ele alınan mevzular tekrar 

değildir. Her Ģiirde farklı cephelerden bakılarak yeni konular 

iĢlenmiĢtir. Bir kısım Ģiirler de birbirinin devamı niteliğindedir. 

Netice olarak Ģunu diyebiliriz ki, Memmed Araz, Aras der-

 
10

 M.Resulqızı, (1991): “Bütövlük Hesreti”, 168 Saat, Nu:8, 12-18 Ġyul, s.3 
11

 N. Esedli, (1992): “Men Araz‟da ġaxelenen Çinardım”, Şehriyar Gazeti, Nu: 

8, s.4 
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dini millî bir meseleye çevirmiĢtir. O Aras çayının Mecnun‟udur. 

Aras onun Ģiirlerinin mayasıdır, cevheridir. Aras, Ģairin hasret 

dolu Leyla‟sıdır. Nihayet Aras akıp giden bir ömürdür. Memmed 

Araz‟ın keĢmekeĢli talihi ve söz dünyasıdır. 

 

5. Qarabağ Meselesi: 

Memmed Araz‟ın Ģiirlerinde ikiye bölünmüĢ Azerbaycan‟ın 

yanında, Karabağ probleminin de önemli bir yeri vardır. Bu Ģiir-

lerde Türk milletinin Azerbaycan derdi, Azerbaycan tarihi canla-

nır. 

Karabağ eski Azerbaycan toprağıdır. Ancak Nadir ġah‟ın 

ölümünden sonra Azerbaycan küçük hanlıklara bölünür ve kısa 

bir süre sonra bu hanlıklar bir birleriyle iktidar mücadelesine 

giriĢirler. Yarım asır kadar süren bu mücadele, Rusların Azer-

baycan‟ın iĢlerine karıĢmasına fırsat verir. Böylece hanlıklar sıra 

ile Rus idaresine girmek mecburiyetinde kalırlar. Karabağ Hanlı-

ğı [CevanĢir Beyliği] 1822‟de Rus hâkimiyetine girer. 1805-

1806‟da Gence ve Gürcistan‟a yerleĢen Ruslar, Ġran Azerbay-

can‟ının da iĢlerine müdahale etmeğe baĢlar. 1813‟te yapılan 

“Gülistan AntlaĢması”yla Ġran; Gence, ġeki, Bakû, Derbend ve 

TalıĢ vilâyetlerinde Rus nufûzunu kabul etmek zorunda kalır. 

Ruslar bu tarihten sonra da ilerlemelerini sürdürerek Tebriz‟e ve 

Erdebil‟e girerler. Ġran‟la Ruslar arasında yapılan “Türkmençay 

AntlaĢması”yla Aras‟ın kuzeyi Ruslara bırakılır. Ruslar, 1920‟de 

Azerbaycan Demokratik Cumhuriyetini yıkarak bütün Azerbay-

can‟a hakim olur. 28 Nisan 1920‟de Azerbaycan Sovyet Sosya-

list Cumhuriyeti, iki yıl sonra Transkafkasya Federal Sosyalist 

Cumhuriyeti kurulur (12 Mart 1922). 5 Aralık 1936‟da da Azer-

baycan, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği‟ni oluĢturan 
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cumhuriyetlerden biri hâline gelir.
12

  

Ruslar Kafkasya‟ya tam olarak yerleĢtikten sonra, stratejik 

öneme haiz olan Kafkasya‟nın sınırlarını yeniden belirlemeye 

baĢlarlar. Bu arada, Ġran, Suriye, Türkiye ve SSCB‟nin değiĢik 

bölgelerinde yaĢayan Ermeniler, Ermenistan ve Karabağ‟a yer-

leĢtirilir. Bir süre sonra da Karabağ özerk bir bölge hâline getiri-

lir.  

Azerbaycan‟ın en büyük siyasî problemi Dağlık Karabağ so-

runudur.
13

 Ermenilerin zamanla Dağlık Karabağ‟a yerleĢtirilerek 

nüfus çoğunluğunu oluĢturmaları onların tarih boyunca en güçlü 

tarihî ve siyasî dayanakları olmuĢtur. Bu nedenle Ermenilerle 

Azeriler arasında hayli çatıĢmalar olmuĢtur.  

Dağlık Karabağ‟da Ermeniler nüfusun % 75‟ini (123.076) 

teĢkil etmelerine karĢılık, Azeriler % 25‟lik (37.264) bir orana 

 
12

  “Ġslam Ansiklopedisi”, Diyanet Vakfı Yay., C:4, s.320-321 
13

 Dağlık Karabağ, bugün, Güney Kafkasya‟da hukuken Azerbaycan‟a, fiilen 

ayrılıkçı Ermeniler tarafından kurulan Dağlık Karabağ Cumhuriyeti‟ne bağlı 

bir bölgedir.  XVIII. yüzyılda Rusların Kafkasya‟ya girmesiyle bölgede karı-

Ģıklıklar baĢlar. Azerbaycan‟ın Ruslar tarafından tamamen iĢgalinden sonra 

Özerk Bölge olarak ilan edilir (24 Temmuz 1923). 1923'ten 1989'a kadar 

Dağlık Karabağ Sovyet Sosyalist Özerk Bölgesi olarak bilinir. 1989‟da Azer-

baycan parlamentosu tarafından bölgenin özerkliği kaldırılır. 1990‟ların baĢla-

rında bölgede etnik çatıĢmalar baĢlar. Ermenistan‟ın Karabağ‟ı kendi sınırları-

na katma isteğini açıklamasının ardından, bu çatıĢma, Ermenistan ve Azerbay-

can arasında savaĢa dönüĢür. 1991 yılında Ermenistan, Dağlık Karabağ bölge-

sini ve bu bölgenin çevresindeki altı ilçeyi (rayon) iĢgal eder. 1991 yılında 

Rusya‟nın desteğiyle Dağlık Karabağ ayrılıkçı yönetimi Dağlık Karabağ 

Cumhuriyeti‟ni kurarak bağımsızlığını ilan eder. Ancak Dağlık Karabağ Cum-

huriyeti Ermenistan dahil hiçbir ülke tarafından tanınmamaktadır. Bu savaĢı 

sona erdiren ateĢkes antlaĢması 1994 yılında BiĢkek‟te imzalanmıĢtır. BarıĢçıl 

bir çözüm bulunması için müzakerelere halen devam etmektedirler. Türkiye bu 

görüĢmelerde arabuluculuk görevi yapmaktadır. 
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sahiptir. Bu nüfus çoğunluğundan yararlanmak isteyen Ermeni-

ler, “Büyük Ermenistan” yaratmak hayaline kapılarak, ilk adımda 

Karabağ‟ı kendi cumhuriyetlerine katma plânlarını gerçekleĢtir-

mek üzere faaliyete geçerler. 1960‟lı yıllardan baĢlayarak Kara-

bağ‟ın Ermenistan‟a verilmesi talep edilir. Bunun için Merkezî 

Komite‟ye pek çok mektup yazılır. Bununla da yetinmeyerek, 

1987‟den sonra Karabağ‟ın Ermenistan‟a verilmesini talep eden 

gösteriler yapmaya baĢlanır. Düzenli ve disiplinli bir Ģekilde 

sürdürülen bu gösterilerin, bir merkezden idare edildiği anlaĢıl-

maktadır.
14

  

23 Mart 1988‟de SSCB Yüksek Sovyeti Prezidiumu “sınır-

ların değiştirilmesi için bir grubun devlete baskı yapması kabul 

edilemez” Ģeklinde bir kararnameyi ilân ederken, Politbüro da 

Karabağ sakinlerinin hayat Ģartlarını geliĢtirmek üzere geniĢ 

tedbirler paketini kabul etmekle yetinir.
15

 Rejimin bu tutumu 

Ermenileri Ģüphesiz tatmin etmez. Daha sonraki geliĢmeler, Er-

menilerin maksatlarına eriĢmek için yakın müttefikleri olan Sov-

yet yönetimine karĢı çıkmayı dahi göze aldıklarını göstermekte-

dir.  

15 Ocak 1989 tarihinde “SSCB Yüksek Sovyeti Prezidu-

mu”nun kararnamesi ile Dağlık Karabağ Muhtar Bölgesi özel bir 

komisyon tarafından idare edilmek üzere Azerbaycan‟ın sorum-

luluğundan alınarak merkezi idareye bağlanmıĢtır.
16

 Her ne kadar 

bu karar Ermenilerin arzuladığı bir çözüm değilse de bu kararın 

Ermenileri gayelerine bir adım daha yaklaĢtırdığı bir gerçektir. 

 
14

 N. Devlet, (1993): “Büyük Ġslam Tarihi [Ek Cilt / ÇağdaĢ Türkîler]”, Çağ 

Yayınları, Ġstanbul, s.275 
15

 N. Devlet, (1993:276) 
16

 N. Devlet, (1993:277) 
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Azerbaycan ile Ermenistan arasında son yıllarda ortaya çıkan 

problemler, Ermenistan‟ın burada yaĢayan 200.000 Azeri‟yi 

çıkarmasıyla doruk noktasına ulaĢır. Ardından Bakû‟da yaĢayan 

Ermeniler, Azerbaycan‟ı terk ederler. 

Azeri-Ermeni çatıĢmasının giderek büyümesi ve Sumgayıt‟ta 

çıkan olaylardan sonra 20 Ocak 1990‟da Sovyet ordusu Azer-

baycan‟a girer ve oldukça büyük bir katliam gerçekleĢtirir. Bu 

olay Azerbaycan‟da büyük bir infial yaratır. Azerbaycan 1991 

yılında bağımsızlığa kavuĢtuktan sonra Dağlık Karabağ konu-

sundaki çabalarını sürdürdüyse de henüz bir neticeye ulaĢama-

mıĢtır.  

Bugünkü Ermenistan topraklarının % 82‟si Azerbaycan top-

raklarıdır. Bu topraklar, XIX. asrın ilk yarısında yapılan “Gülis-

tan” (1813) ve “Türkmençay” (1828) antlaĢmalarından sonra, 

muhtelif yollarla Azerbaycan‟dan koparılıp Ermenilere verilmiĢ-

tir. Zengezur, Dereleyez, Ġrevan, ġemseddin, Göyçe bölgeleri ile 

Göyçe Gölü ve çevresi eski Azerbaycan topraklarıdır.
17

    

Karabağ derdi, Azerbaycan‟ın dert anası Memmed Araz‟ın, 

Aras derdi üstüne bir dert daha getirmiĢtir. Son on yılda Ermenis-

tan‟la olan iliĢkiler “Dağlık Karabağ” meselesi yüzünden savaĢla 

sonuçlanmıĢtır. Bugün Dağlık Karabağ Ermeni iĢgali altındadır. 

Burada yaĢayan halk da göçmek zorunda kalmıĢtır. Memmed 

Araz bu derdin karĢısında diz çökmeden mücadele eder. Çünkü 

ona göre asıl Ģair; “Halkının omurga kemiğidir. Eğer bu kemik 

eğilirse, ya da kırılırsa daha o halkın yaĢamağa, mücadele etmeğe 

ümidi kalmaz.” Bu nedenle Ģair halkının önüne geçerek onu, bu 

mukaddes vatanın uğrunda “ölüm, ya ölüm” mücadelesine çağı-

 
17

 Haciyeva, (1994:221) 
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rır. 

“Bu döyüĢdü, ezilen var, ezen var, 

 Ölüm hökmü qoltuğunda gezen var. 

 Burda bizik – ne sen vardır, ne men var, 

 Yox, ağlama, ana millet, ağlama, 

 Qorxuram ki, sına millet, ağlama!” 

     [D.D., s.49] 

Karabağ derdi, Ģairin yaratıcılığında geniĢ manada halk ve 

vatan için duyulan derin bir ıstırap olarak karĢımıza çıkar. 1970 

yılında yazdığı Ģiirlerinin birinde ġuĢa‟yı “dağlar vüqarı”, “dağ-

lar gücü” olarak adlandıran Ģair, Erim Geldi Qayası‟nda da bu 

eski Azerbaycan Ģehrinin geçmiĢinden bahseder. Daha sonraki 

birçok Ģiirinde de, Ermenistanla doğabilecek sorunlara dikkati 

çekerek, bazı tavsiyelerde bulunur. 1983 yılında yazdığı Tarixçi 

Alime Ģiirinde; 

 “Dilimin etrinden dili kallaĢan, 

 Teze dil axtaran dillerden qorun. 

 Dünenki tarixi bügünkü daĢa 

 Yamayıp basdıran ellerden qorun!” 

     [D.S.D.M., s.74] 

diyerek, tarihi olduğundan farklı göstermek isteyen, Azerbay-

can‟ın sınır komĢusu Ermenistan‟ın iddialarına cevap vermekte-

dir. 1988 yılından beri devam eden Karabağ mücadelesi, Azer-

baycan topraklarının düĢman eline geçmesine ve nice yiğitlerin 

Ģehit olmasına sebep olur. Böyle bir ortamda Memmed Araz‟ın 

Ģair yüreği de vatanı için çarpmağa baĢlar. Bu problemin sebeple-

ri, neticeleri, evinden-yurdundan olan “kaçgınlar” Memmed 

Araz‟ın Ģiirlerindeki yerlerini alırlar. Memmed Araz, tarih boyu 

düĢmanı bağıĢlayıp affederek bu noktaya gelindiğini söyler: 
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 “Babam da bélece, atam da béle 

 Toruna düĢene güzeĢte gétdi 

 Torundan qaçana güzeĢte gétdi... 

 O qeder güzeĢte gétdik, axırda 

 Torpağım dartıldı ayağım altdan.” 

     [D.S.D.M., s.74] 

Géce Pencereme Dırmaşan Pişik Ģiirinde de kötü komĢuların 

amacını Ģöyle açıklar: “Astana yalayan pencere yırtır.” Araz, 

Karabağ meselesinin siyasî bir oyun olduğunu gözünden kaçır-

maz; 

 “Terefsiz terefde düz oğlu düzler 

 Terefgir terefde silâh qan-qada.”  

      [D.H., s.166] 

diyerek uluslararası arenada yalnız kalmanın doğurabileceği 

olumsuz sonuçları, yurt içindeki hainlerin vatana verecekleri 

zararları da göz önüne alarak Ģöyle der: 

 “Tanrım, meni tuĢ éleme satqına, tuĢ. 

 O, milletin Ģöhretini girov qoymuĢ. 

 Héç görmedim qan tökeni qannan doymuĢ, 

 Bu milletin derdi-seri min Ģaxeli.” 

      [D.H., s.166] 

Bir baĢka Ģiirinde de Karabağ derdinin bir türlü halledile-

memesinin sebebini, vatanını seven gerçek aydınların yapay 

sebeplerle görevlerinden uzaklaĢtırılarak “başsızların başa geç-

mesinde” görür. 

 “Ziyasız olanlar ziyanı dandı, 

 Yox üzü qarası “qara kütlenin” 

 Bir az géc inandım, yaxĢı inandım: 
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 DiĢleri pis kesmir ağlı kütlerin!” 

      [D.S.D.M., s.74] 

Ayrıca halkın nemelâzımcı tavrının da bunda önemli bir pa-

yının olduğunu söyler. B.Vahabzade‟ye yazdığı Menden Ötdü 

Qardaşıma Deydi Ģiirinde bu düĢünce iĢlenmiĢtir: 

 “... 

 Menden ötdü... 

 Bunu dédi ġeki Xanı 

 Bunu dédi Bakı Xanı 

 Bunu dédi Ġbrahim Xan 

 Feteli Xan, Kelbeli Xan... 

 Qeza ötsün, -menden, -dédi. 

 Öten kimi “men-men” dédi. 

 “Men-men” dédi bir ölkede 

  ne qeder xan. 

 Onlar men-men déyen yérde 

 Sen olmadın, Azerbaycan! 

 (...) 

 Senden öten mene deydi, 

 Menden öten sene deydi. 

 Senden, menden öten zerbe 

 Veten, veten, sene deydi...” 

    [Q.Y.S., s.37] 

ġair “Hocalı felâketi” münasebetiyle yazdığı Ata Millet, Ana 

Millet Ağlama! Ģiirinde, bu katliamı toprak bütünlüğü ve bağım-

sızlık için önemli bir yara olarak değerlendirir. ġair, bu felâketle-

re bir nokta koymak için milleti birlik ve beraberliğe çağırır: 

 “Amandı qoruyun bir-birinizi, 

 Qoymayın ayrıla Arazı Kürden. 
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 Kim ata, kim sata birliyinizi 

 Papağı gildendi, qafası külden.” 

     [D.D., s.44] 

Bütün felâketlere rağmen Ģair, ümidini hiç yitirmez. O, derin 

bir samimiyetle inanır ki, bir gün mutlaka atalarının kendilerine 

emanet ettiği bu topraklar düĢmandan temizlenecek ve eski mut-

lu günlere dönülecektir.  

 “Özge torpağına göz dikenleri  

 Çubuqsuz-çetensiz qalıbdı, görsem.”  

      [D.D., s.44] 

ġair zaman zaman Azerbaycan topraklarının iĢgal edilmesini, 

tarihî yerlerin düĢman eline geçmesini yürek ağrısı ile anar. 

1988 yılından beri Rus ve Ermenilerin yaptıkları zülûmleri 

Ayağa Dur, Azerbaycan, Ata Millet, Ana Millet Ağlama! Ģiirle-

rinde dile getirir. 

Qonşu Çeperi Ģiirinde Ermenileri uyararak; 

“QonĢu qardaĢ, qurdalanma o çeper boyu, 

Esebini, qezebini tökme çepere. 

Bize sarı eyilmekden çeper quruyub 

Pozma onun yatımını nahaqca yére.” 

    [D.S.D.M., s.70] 

haksızlıkların son bulmasını ister. 

Aras meselesini çok ağır bir dert olarak niteleyen Ģair, Kara-

bağ meselesini Azerbaycan‟ın gündelik meselesi olarak görmek-

tedir. Bu konuda çeĢitli problemlerin yaĢanabileceğini, ancak 

milletçe buna hazır olunması gerektiğini söylemektedir. M. Araz, 

meselenin siyasî ve diplomatik yollarla çözülmesinden yanadır. 
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Ancak bundan da bir sonuç alınmazsa savaĢ kaçınılmazdır.
18

  

 

6.Vatan:  

Araz‟ın Ģiirinin ana cevherini, vatan aĢkı, vatandaĢlık duygu-

su oluĢturmaktadır. ġair, her bir ferdi vatanın küçük bir taĢı sa-

yar. “Veten daşı olmayandan olmaz ölke vetendaşı” diyerek, 

böyle bir vatandaĢlık mevkiinden tarihî sahtekârlıklara dikkat 

çeker: 

 “Dilimin etrinden dili kâllaĢan, 

 Teze dil axtaran dillerden qorun, 

 Dünenki tarixi bugünkü daĢa 

 Yamayıb, basdıran ellerden qorun.” 

     [D.S.D.M., s.74] 

Memmed Araz sözün asıl manasında ana vatana ve onun 

mukaddes toprağına bağlı bir Ģairdir.  

 “Azerbaycan – qayalarda biten bir çiçek, 

 Azerbaycan çiçeklerin içinde qaya. 

 Menim könlüm bu torpağı vesf eyléyerek, 

 Azerbaycan dünyasından baxar dünyaya. 

 (...) 

 Azerbaycan mayası nur, qayesi nur ki... 

 Her daĢından alov dilli ox olabiler. 

 Azerbaycan déyilende ayağa dur ki, 

 Ana yurdun üreyine toxuna biler.” 

     [Q.Q., s.10] 

diyen Ģairin Ģiirleri, Azerbaycan adlı bir ananın helal sütünden, 

 
18

 M. Talıblı, (1993): “Torpağa BaĢ Eyen ġaha BaĢ Eymez”, Millet, s.6 
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mukaddes nefesinden yoğrulmuĢtur. 

Ġnsanın sevgilerinin en erdemlisi vatan sevgisidir. Vatan sev-

gisi, Memmed Araz‟ın Ģiirlerinde kendine mahsus bir Ģekilde 

iĢlenmiĢtir. Onun vatan adlı dünyası oldukça geniĢtir. “Veten 

daşı olmayandan, Olmaz ölke vetendaşı” diyen Ģair, vatanın 

sıradan bir kayasını, altın bir kayadan üstün tutar, Azerbaycan‟ın 

ulu geçmiĢi ile övünür. Bu toprak üzerinde tüten her ocak, atalar-

dan yadigârdır. 

 “Babalardan qalıb bu ocaq bize, 

 Bir ocaq sönende bir tifaq itir. 

  Bir ocaq söngüsü, qeyretimize 

 Bir düĢmen neslinin qehqehesidir.” 

     [Q.Q., s.10] 

Vatan toprağının her parçasını kalbinin merhemi sayan Ģair, 

onu bu ilhamla terennüm eder. Onun Karabağ ve ġuĢa hakkında-

ki Ģiirlerinde, Karabağ‟ı eski Azerbaycan toprağı, ilim ve mede-

niyet ocağı, Azerbaycan toprağının yüzük taĢı ve nihayet Azer-

baycan tarihinin yadigârı olarak adlandırır. 

Memmed Araz, vatana sadece bir Ģair olarak değil, aynı za-

manda bir ressam gözü ile de bakmaktadır. ġiirlerinde hafızalar-

dan silinmeyen tablolar vücuda getirir. Efsanevî güzelliği olan 

Göy Göl, nice nice Ģairin gönlünü feth etmiĢtir. ġairin “Göy 

Göl”ünde ise kendine mahsus Ģiirsel ifadeler vardır. 

Memmed Araz‟ın, Veten Mene Oğul Dése Ģiiri Azerbay-

can‟da bir millî marĢ gibi bilinmektedir:  

 “Veten mene oğul dése ne dérdim, 

 Mamır olup qayasında biterdim. 

 Bu torpaqsız harda, ne vaxt, ne derdim. 
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 Xezanımdır, xezanımdır, xezanım. 

 

 Dünenimi döĢden asan déyilem, 

 Dünenime qebir qazan déyilem, 

 Üreyimsiz kelme yazan déyilem, 

 Ne qeder ki, öz elimdi yazanım.” 

      [A.K., s.46] 

Memmed Araz bir vatan evlâdı gibi okuyucunun sanki elin-

den tutup ona vatanın taĢını, toprağını, tanıtır. Bu taĢlar, sıradan 

bir kaya değil, vatan evladının taĢlaĢmıĢ abidesidir.  

VatandaĢlık borcu, Ģairi hiçbir zaman rahat bırakmaz. Sa-

natkârın rahatsızlık duyan yüreği, dünyanın üzerinden azalmayan 

fitnelere ve felâketlere karĢı amansızdır. Qoruyun Dünyanı Ģii-

rinde “Bir ağlın barıdır, be‟zen bir ölke” diyerek, dirayetsiz, 

lâkayt bir devlet büyüğünün ne gibi felâketlere sebep olabilece-

ğini poetik düĢüncelerle Ģöyle ifade eder: 

 “(...) 

 BeĢer deyiĢdirmez beĢer halını, 

 Kim talan edeli - o, talan oldu. 

 Neçe yol ağıllı Alman xalqının 

 Ağlını baĢından çıxaran oldu.” 

M. Araz, vatanın geçmiĢini ve bugününü düĢündüğünde, ona 

tefekkür gözü ile bakar. Vatanın her zerresinde bir mana arar. 

Hadiselere felsefî bir anlayıĢla yaklaĢır. 

Memmed Araz, Ata Millet, Ana Millet Ağlama! Ģiirinde hal-

kı, millî gururunu korumağa ve temkinini yitirmemeğe çağırır. 

 

7. Savaş ve Silahlanma: 
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Yüzyıllardır süren savaĢlar, milyonlarca insanın evinden, 

yurdundan edilmesine, hatta ölmesine sebep olmuĢtur. Ġnsanların 

huzurunu, saadetini elinden alıp, geleceğini mahvetmiĢtir. Bu 

konuda bütün dünya milletlerinin edebiyatlarında olduğu gibi, 

Azerbaycan edebiyatında da yüzlerce edebî eser yazılmıĢtır. 

Memmed Araz‟ın Araz Axır poemi, bu problemi ele alan 

önemli eserlerden biridir. Poemde muharebeye duyulan nefret 

dile getirilirken, milletler arasında barıĢın ve sevginin ön plâna 

çıkarılması tezi iĢlenmiĢtir. 

Rakétler, Od, Yaralı Şir, Çéçén Faciesi, Biz Déyirik Ģiirlerin-

de savaĢın acı yüzü çeĢitli tasvirlerle anlatılırken, silâhlanma 

yarıĢının da tehlikeli boyutlara ulaĢtığına dikkat çekilir.  

Od Ģiirinde, insanlık tarihinin ilk günü ateĢle baĢlatılmakta-

dır. ġair, Ģiirin devamında; 

 

 

 “ (...) 

Od aldı insanın eli, bu oddan 

 Min toplu-tüfengli hisse de doğdu. 

 Déyirem belke de, éle bu oddan 

Bu odu söndürmek hissi de doğdu...” 

     [A.Y.N., s.38] 

diyerek, savaĢın tarihçesinden bahseder. 

Çéçén Faciesi‟nde, yakın tarihlerde meydana gelen Çeçen-

Rus savaĢı anlatılır. ġiirin ilk kısmında, savaĢın getirdiği olumsuz 

sonuçlar dile getirilirken, Ģiirin devamında;  

 “Qan axıtmaq sonra, sonra  

 Su axtarmaq qan yumağa?! 
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 “Menim” –déyip o torpağı, 

 Ekmek, sonra mermi sepmek, 

 Çox qeribe davadı bu. 

 Çox qeribe mentiqi var 

 Bu qırğının. 

 Çox qeribe sualı var. 

Cavabı yox bu qırğının, 

 Cavabı yox...” 

    [Y.A.S., s.26] 

mısralarıyla, bu topraklar bizimdir diyen Rusların, nasıl olup da 

kendi topraklarını yakıp yıktıklarını sorar.  

Araz, birçok Ģiirinde savaĢı acı bir felâket olarak nitelendirir-

ken, milletlerin ve devletlerin sırf bu yüzden yok olduğunu, geri 

kaldığını, nice insanın öldüğünü ya da sakat kaldığını belirtir. 

ġair, Biz Déyirik adlı Ģiirinde; 

 

 “Biz déyirik: Ēvleri yox, 

 DöyüĢleri mehv éleyek! 

 Biz déyirik: BeĢeri yox, 

 Silahları defn éleyek!” 

 (...) 

 “Déyirik ki, qelemlerle, 

 Kitablarla vuruĢaq biz. 

 Qoy göylere uçuĢlarla 

   YarıĢaq biz. 

 Her milleti çağırırıq 

 Bu nidaya qulaq asın: 

 Qoy sabahı quran neslin 

 Héç burnu da qanamasın!” 
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    [A.K., s.79] 

dedikten sonra, asıl savaĢın kalemle olması gerektiğini ifade 

eder. Bundan sonra gayenin savaĢ değil, barıĢ olması gerektiğini 

ve silâhlanma yarıĢı yerine insanlığa hizmette yarıĢılması gerek-

tiğini belirtir. 

 

C. TABİATLA İLGİLİ TEMALAR 

1. Maddî Tabiat (Azerbaycan Tabiatı) 

Memmed Araz‟ın tabiat Ģiirlerinin can damarı Azerbay-

can‟dır. ġair, asıl kahraman olarak gördüğü vatanı daha çok sev-

direbilmek için onun kayalardan süzülüp akan çaylarını, baĢı 

göklere değen dağlarını, uçsuz bucaksız düzlüklerini büyük bir 

samimiyetle Ģiirinde yansıtır. Tabiat Memmed Araz‟ın Ģiirlerinin 

iç mahiyetini ifade eder. ġair tabiatın sesini, Ģiirinin sesine katar. 

Araz‟ın ilk Ģiirlerinde tabiat, müstakil bir Ģekilde terennüm 

edilmektedir. Bu Ģiirlerde Ģairin ruhî heyecanları ve tabiat sevgisi 

ön plândadır. Azerbaycan tabiatının her köĢesini bir tablo hâline 

getiren Ģair, bu tablolarda kalemini bir fırça gibi kullanır. Bazı 

Ģiirlerinde ise resimden ziyade kamerayla yapılan bir çekimin 

canlığına ve sıcaklığına rastlanır.Ġnsan kendisini adeta tabiatın 

içinde hisseder. 

Göy Göl Ģiirinde tasvir olunan tabiat, bir Ģiir levhası haline 

çevrilmiĢtir. Bu poetik levhada renk ve fırça vazifesini de bediî 

vasıtalar görmektedir. Bu da Ģiirin tesirini ve gücünü arttırmakta-

dır:  

 “Bir seher gördüm ki, durulup yatır, 

 Kepezin dibinde burulup yatır. 

 Qovulan céyran tek yorulup yatır, 



Salih Okumuş  |  269 

 

 

  

 DaĢ atdım diskinip oyandı Göygöl.” 

     [A.Y.N., s.7] 

Bu sadece bir Ģiir değil aynı zamanda bir tablodur. ġair bura-

da, görselliğe hislerini de katarak resmi adeta canlı ve hareketli 

bir hale getirir. 

M. Araz‟ın Ģiirlerinde tabiat, zaman, insan ve teknoloji ile 

birlikte anılmaya baĢlar. Teknolojik geliĢmelerle beraber tabiat-

taki kirlilik ve tabiî afetler çoğalmaya baĢlar, insanla tabiat ara-

sındaki iliĢki bozulur. Bu kaygılar Professör Güle Mektup, Şe-

herden Köçen Tepe ve Bağışla, Deniz Ģiirlerinde dile getirilmiĢ-

tir. 

Atamın Kitabı poeminde tabiat; insanlık tarihini, beĢerin mü-

cadelesini ve gücünü temsil eder. Bu poemde insan–tabiat iliĢkisi 

felsefî bir biçimde ele alınır.  

Memmed Araz‟ın Ģiirlerinde tabiat tasvirleri üç Ģekilde veri-

lir: 

1. Yeri geldikçe yapılan tabiat manzaralarının tasvirleri, 

2. Tabiatın iĢleyiĢi ve iç mahiyetinin (yapısının) ortaya çıka-

rılması ile bu iĢleyiĢin ilmî esaslarla ve poetik bir söyleyiĢ çerçe-

vesinde verilmesi, 

3. ġiirde kullanılan imgeler için tabiatan istifade edilmesi bi-

çiminde olmaktadır. 

Ancak Ģunu da belirtmeliyiz ki, bu anlatım usulleri, çoğu 

zaman birbirini tamamlar niteliktedir. Poetik bir çizgide kesiĢe-

rek, Ģiirdeki çokrenkliliği meydana getirirler. 

Dere, Uçqun, Dağ Çayı, Şah Dağı, Göy Göl, Duman, 

Qanadlı Qayalar, Menim Naxçıvanım, Seher-Seher ve Keklik 

gibi Ģiirlerde bir taraftan tabiat manzaralarının tasviri büyük bir 
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Ģairanelikle verilirken, diğer taraftan da uçgunun, dağ çayının 

menĢei ve oluĢması belirli ilmî esaslara dayanılarak ve Ģiirin 

poetik imkânlarından faydalanılarak tasvir edilir.  

Memmed Araz, Ģiirlerinde kullandığı imgeler için tabiata 

müracaat ederek ondan bir vasıta gibi istifade eder. Bilhassa bu 

imgelerin manevî ve psikolojik derinliklerinin ortaya çıkarılması 

için tabiattaki çeĢitli varlıkları kullanır. Özellikle “Veten Qayala-

rı, Veten daşları” silsilesinden olan Ģiirlerinde bu tutum ön 

plândadır. Vatanın her kayasını, her taĢını, halkın tarihî geçmiĢi-

ni, maneviyatını, âdet ve ananesi ile alâkalandıran Ģair, bu varlık-

ların suretinde yiğitleri, taĢa dönmüĢ kahramanları, ağlaya ağlaya 

yol gözleyen ebediyete kavuĢmuĢ talihsiz anaları görür. Genellik-

le tabiatla insanı birlikte ele alan Ģair, “tebiet düşüner, düşüner 

meni, bir fiqur itiren şahmatçı kimi” mısra‟ında bu vahdete yeni 

bir mana kazandırmıĢtır. 

Memmed Araz, coğrafya fakültesini bitirmesi nedeniyle 

Azerbaycan coğrafyasını ve toprağını çok yakından tanır. Ayrıca 

coğrafya ile geniĢ ilmi bilgiye sahiptir. Bu durumun onun tabiat 

Ģiirlerine tesir ettiği açıkça görülmektedir. 

ġairin Qaranquş, Keklik Ģiirleri de tabiata olan yakınlık açı-

sından dikkate değerdir. Onun, Bu Yérler, O Yérler, Dere, Du-

man Ömrü, Göy Göl, Dağlara Qar Düşdü, Dağ Çayı, Hekim 

Çay, İstisu Lövheleri ve baĢka birçok Ģiirinde tabiat ve mevsimler 

tasvir edilir. Bu tasvirler o kadar baĢarılıdır ki, insan kendisini 

âdeta tabiatın içinde ve olayların ortasında hisseder. Hekim Çay 

Ģiirinde tabiatın Ģifa veren yanı, Bu Yérler, O Yérler, Dağ Çayı 

Ģiirlerinde de toprak kayması meseleleri ele alınmıĢtır. 

ġair, Göy Göl Ģiirinde Kepez dağları ile çevrili Göy Göl‟ü, 

Hazarın yaylaya göçürülmüĢ kızı olarak adlandırır. 
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Memmed Araz‟ın Ģiiri, gücünü topraktan alan bir sanattır. ġi-

irlerinde baĢta Nahçıvan‟ın güzel tabiatı olmak üzere, bütün 

Azerbaycan tabiatı poetik levhalar hâlinde resmedilmiĢtir. ġair, 

doğduğu ġahbuz‟un Nurs köyünü “nursum-nur suyum”, “ölkeler 

içinde ölkem” olarak adlandırır. Bu köy, Ģairin poetik takdiminde 

insan yaĢamının en canlı noktası olarak gösterilir. Bölgenin güzel 

tabiatı ile temiz kalpli ve çalıĢkan insanları objektif tasvirlerle ele 

alınır. Atamın Kitabı poeminde de doğduğu yerlerin tabiatını 

daha geniĢ bir bakıĢ açısıyla ele alan Ģair, bu yerlerin temiz dağ 

havasını özlediğini her fırsatta dile getirir.  

Araz, bir Ģiirinde “men insan bilmişem qayanı, dağı” diye-

rek, tabiatla cemiyeti ve insanları mukayese eder. Bunların ara-

sındaki iliĢkiyi ve beraberliği görür. Qoca Arıçı ile Söhbet Ģiirin-

de bu durum daha belirgindir. ġair burada ana tabiatın benzersiz 

güzelliğini, tabiîliğini cemiyete örnek olarak gösterir.  

Araz‟ın Ģiirlerinin ana kaynağı Azerbaycan‟dır. ġair, Azer-

baycan‟ı canlı ve rengârenk tablolar halinde sunar. Bu tabloların 

boyasında Azerbaycan‟ın ruhu, sesi ve nefesi vardır. 

Memmed Araz Azerbaycan toprağını, “Azerbaycan” adını 

öyle bir Ģekilde ilâhileĢtirmiĢtir ki, Azerbaycan lafzının geçtiği 

yerde ona hürmet duymamak, onu yürekten sevmemek ve ona 

baĢ eğmemek mümkün değildir. ġair Azerbaycan‟ı Azerbaycan‟a 

lâyık insanlarla beraber yüceltirken, bu ikisi arasındaki iliĢkiyi 

de, hürmet ve izzet çerçevesinde karĢılıklı olarak değerlendirir. 

 “Azerbaycan déyilende ayağa dur ki, 

 Ana yurdun üreyine toxunabiler.” 

    [Q.Q., s.10] 

Memmed Araz, Azerbaycan-Dünyam Menim Ģiirinde Azer-
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baycan‟ı ve Azerbaycan tabiatını Ģu iki mısrada özetlemiĢtir: 

 “Azerbaycan: Qayalarda biten bir çiçek, 

 Azerbaycan: Çiçeklerin içinde qaya” 

    [Q.Q., s.10] 

 

2. Coğrafî Unsurlar 

a) Dağlar: 

Memmed Araz‟ın Ģiirlerinde dağ teması önemli bir yer tut-

maktadır. Dağlar onun için gücü, asaleti temsil eder. Dağlar ba-

zen de insanların kötülüklerinden kaçarak sığındığı bir yuvadır.  

Dağlar aynı zamanda âĢıkların da meskenidir. AĢık Elesger, 

dağları hem sözlerinde hem de sazının derelere aks-ı sada veren 

teranelerinde ustaca ele almıĢtır. Elesger Dağlar güzellemesinde 

dağların yaz faslını âĢık inceliğiyle tasvir eder. 

S. Vurğun da Dağlar Ģiirinde, dağlara yüzünü çevirip onların 

duman çöken havasından, kuzeyde erimeyen karlarından, bir 

abide gibi duran kayalarından ve kendi indinde dağların itibarın-

dan bahseder: 

“Üstünde kârvan yérimez, 

Sındır dumanların, dağlar! 

Yayda, qıĢda héç erimez 

Quzéylerde qarın, dağlar! 

 

O qız yoldan tek aĢanda, 

Saç kemere dolaĢanda, 

Atdan düĢüb yol aĢanda, 

Men olum zevvarın, dağlar! 
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Laçınların göyden énmez, 

Qayaların bahar dinmez. 

Yaman günde üzün dönmez, 

Pozulmaz ilgarın dağlar! 

 

Ovçu gezer oğrun – oğrun 

Maralların düĢer yorğun, 

Qonaq gelip-size Vurğun 

Sévinsin gülzarın, dağlar!” 

ġair, Ģiirin sonuna kadar dağlara bir “dağ itibari” göstermiĢ-

tir. ġairin geliĢi dağları sevindirmiĢtir. S.Vurğun‟un ikinci Dağ-

lar Ģiiri daha meĢhurdur. Bu Ģiir halk arasında dağlar türküsü 

adıyla dilden dile geçmiĢtir. 

Memmed Araz‟ın dağlarında ise, AĢık Elesger ve S. Vur-

ğun‟un “dağlar”ının ruhu duyulur. Onların sesi kulaklarımızı 

çınlatır. Fakat Araz‟ın Dağlar‟ında bunlardan farklı ve yeni bir 

ses vardır. Araz da Elesger ve S. Vurğun gibi dağları dolaĢmak-

tan büyük bir zevk alır. Fakat dağlardan ayrılırken sinesindeki 

hasret alevlenir ve bir türlü dağlara veda edemez. Dağlara, bura-

ların Ģöhretini bütün dünyaya yayacağına dair söz verir.  

“Qucağından Memmed gétdi 

O doymadı hesret gétdi. 

O gétmezdi, elbet gétdi 

Bu Ģöhreti yaya, dağlar!” 

     [Q.Q., s.50] 

Azerbaycan Ģiirinde dağ mevzusu genellikle en önemli konu-

lardan biridir. Bu mevzu Ģairlerin yaratıcılığında mühim bir yer 

tutar. 

Memmed Araz‟ın Salam a Zirveler Ģiiri, Ģairin romantik 
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tarzda yazdığı Ģiirlerindendir. Dağların özlemiyle tutuĢan Ģair, 

dağları gezmek, onların sinesinde hemhâl olmak ister. Dağlara 

yüzünü dönüp, onları selâmlar. Dağa dağ selâmı getirir. Dağ 

selâmı getirmek için dağ yürekli olmak lâzımdır. ġair dağların 

keskin rüzgârını koluna takıp zirveden zirveye uçmak, kuĢbakıĢı 

tabiatı seyretmek ister. Elindeki taĢ kalemi bulutlara batırıp ya-

ğıĢlı bir nağme yazmak, yine bir kayanın üstünde filiz verip can 

bulmak ister. 

Memmed Araz, dağlarla ilgili Ģiirlerinde canlı tabiat levhaları 

yaratır: Vakit akĢamdır, güneĢ yorgun hâlde dağların ardında 

gizlenmeye hazırlanmaktadır. Etrafa yayılan kızıllık ressamın 

fırçasından çıkmıĢ bir tabiat levhasını hatırlatır. Dağ yamaçları 

güneĢin ıĢıklarından nasibini alırken, coĢkun akan çayların dibine 

akĢamı andıran kalın gölgeler düĢer. 

Gökyüzündeki siyah bulutlar, denizin suyunu bu dağlara ta-

Ģımakta âdeta sınırsız bir yarıĢa girmiĢlerdir. At kiĢnemelerine 

benzer yıldırımlar, bulutların yükünü boĢaltır. Bu sular büyük bir 

coĢkuyla çaylara, derelere karıĢır. Sel olur, selin gücü dağı titre-

tir. Selin sesi ise derelere sığmaz, yamaca kök salmıĢ kayanın 

gölgesi onun eteğine bağlanarak, güneĢle dolanmaya baĢlar. 

Memmed Araz, 1968 yılında Ġstisu yaylağında dinlenirken 

kaleme aldığı İstisu Lövheleri bu manzarayı çok canlı bir Ģekilde 

bize sunmaktadır. 

Dağların yüceliği sadece onun coğrafî konumundan, jeolojik 

hadiselerden kaynaklanmaz. Mecazî manada dağların asaleti, 

gücü ve kuvveti temsil etmesi, sürekli mazlumun yanında olması 

ona ulvî bir yücelik katar. ġair, “Uca Dağ” Ģiirinde dağların bu 

yüceliğinden bahseder. 

Elvida Dağlar Ģiirinde ise, tabiatı hayatla iç içe ele alır. ġiir-
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de çizilen çoban portresi tabiatın hayata bakan kısmının canlı bir 

Ģahididir. Çobanın dağlardaki hayat mücadelesi, onun gösterdiği 

emek ve gayret Ģair tarafından övülür. Araz, Ģiirdeki “çoban” 

imajını özellikle kuvvetlendirir. Çünkü Ģair, çobanı dağların 

“şairi, şiiri, varı, bereketi” olarak görür. Bu yüzden de Ģiirin son 

mısraı çobana söylenmiĢtir. “Çoban salamat qal, sağ – salamat 

qal”. Bu aynı zamanda bir veda cümlesidir. Ayrıca Ģiirdeki 

“yaxşı yol”, “uğurlu sefer”, “sağ salamat qayıt” gibi folklorik 

unsurlar dikkate değerdir. 

 

b) Taş – Kaya: 

Kayalar Azerbaycan tabiatının süsü ve mağrur zirveleridir. 

Birçoğu çok faydalı mineraller içermektedir. Kayaların bir kısmı 

vaktiyle tarihin derinliklerinde önemli görevler üstlenmiĢlerdir. 

Dağ yamaçlarında, zirvelerde bulunan kayalar üzerine yapılan 

kaleler zapt edilememiĢ, savaĢta zaferin kazanılmasında önemli 

rol oynamıĢlardır. 

Kayalar coğrafî ve iklim Ģartları nedeniyle çeĢitli farklılıklar 

arz ederler. Kayalar hayatın güzelliği, ebedî heykeli, tabiat abide-

sidir. Bu yüzdendir ki, kayalar için birçok Ģiir ve poem yazılmıĢ, 

Ģairler onların görkemini ilhamla kaleme almıĢlardır. Memmed 

Araz da bu mevzuda hayli Ģiir yazan Ģairlerden biridir. 

Memmed Araz‟ın kayaları bazen adi bir taĢ, bazen vatan top-

rağının aziz bir parçası, bazen tarihin derinliklerinde düĢmanla 

savaĢan bir askerin ruhu, bazen de halk inanıĢlarında, özellikle 

“taĢ kesme motifleri”nde sık sık rastladığımız, toplumun fertle-

rinden herhangi biri olabilir.  

Araz‟ın Qanadlı Qayalar, İnsan Qayalar, Salam a Zirveler, 
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Daş Qartal gibi Ģiirleri, bu konuda yazılmıĢ güzel örneklerden-

dir.  

ġair 1968 yılında ġuĢa‟da yazdığı Daş Qartal Ģiirinde, onla-

rın asaleti ve heybetinden bahseder. ġiir, dağdan kopup yuvarla-

nan bir kayanın Ģairde uyandırdığı teessüratla baĢlar. Sanatkâr, 

bu kayaları, uçmaya hazırlanan bir kartala benzetmektedir. Onun 

bu duruĢundan kartallar bile çekinir, uçmağa cüret edemez: 

“Gözü hedef gezir göy tağlarında  

Uçmağa telesir, menzil uzaqdır. 

Déyirsen bu saat caynaqlarında  

Dağı da havaya qaldıracaqdır.  

 

Qanadı altından kéçir boz duman, 

Qanadı ucuna iliĢir bulud. 

Diksinir ötende onun yanından,  

Qaralıb, ağlayır gümüĢü bulud.” 

      [Ġ.B., s.34] 

Memmed Araz kayalarda tarihin damgasını görür. Onun 

mührünü çözmeye çalıĢır. Kayalar onun için bir dayanak, bir 

sığınaktır. Kayalar aynı zamanda birer sanat eseridir.  

Kayalar kimi zaman insanı yağmurdan, çamurdan korumuĢ, 

kimi zaman ümitli bir askere çevrilmiĢ, düĢmana karĢı sinesini 

siper eden bir er gibi savaĢmıĢtır. O toprağın çocuklarına toprak 

gibi sadakat göstermiĢtir. Bir dağın zirvesinden kopan bir kaya, 

diğer taĢlara değdikçe onları da harekete geçirerek “taş askerler” 

gibi düĢmanın üzerine hücum etmiĢlerdir. Bu yüzden kayalar 

Memmed Araz‟ın Ģiirlerinde en önemli ilham kaynakları ve mu-

kaddes vatan evlâtları olarak görülür. 

 “Déyem: bir vaxt insan oğlu 
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   insan olub bu qayalar! 

 Ġnsanların neresinden  

   doğulub bu qayalar! 

 Ne igitler düĢmen üste géden zaman 

 Babalar da baĢ qaldırıb yer altından, 

     qaya kimi, 

 Dayaq olub, yumruq olub,  

     ox olublar. 

 QayadöĢlü qehremanlar 

   qayalıqda yox olublar.” 

     [Y.A.S., s.151] 

Memmed Araz İnsan Qayalar Ģiirinde kayaların hikâyesini 

anlatır. Onları geçmiĢte vatanı koruyan kahramanlar olarak tasvir 

eder. ġair, “Onda veten sanar meni bir balaca Veten daĢı / Veten 

daĢı olmayandan olmaz ölke vetendaĢı” diyerek “vatan ve vatan-

daĢ” kavramlarını ön plana çıkarır. Arzuladığı vatandaĢ tipini, 

Ģiirdeki lirik kahramanla ortaya koymaya çalıĢır. 

c) Göl – Deniz 

Memmed Araz, Azerbaycan toprağına bağlı bir Ģairdir. Tabi-

atı ve onun güzelliklerini kendine mahsus bir tarzda anlatır. Kul-

landığı ifadeler çok tabiî orijinal, sade ve son derece samimîdir. 

Azerbaycan tabiatının incisi sayılan “Göy Göl”, Araz‟ın Ģiirinde 

yeni motiflerle bezenmiĢ, âdeta yeni bir Göy Göl gibi karĢımıza 

çıkar. 

ġair, Göy Göl‟ü âdeta resimleĢtirdiği bu Ģiirinde, koĢma tar-

zının en güzel örneklerinden birini yaratmıĢtır. 

 “... 

 DöĢünü qayıqlar düyme tek bezer, 
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 Dedim bu görkemle Xezere benzer - 

 Qızını yaylağa köçürüp Xezer; 

 Baxdı, cilvelendi, nazlandı Göy Göl.” 

     [A.Y.N., s.7] 

Memmed Araz burada, Göy Göl‟ü “Hazar‟ın kızı” olarak ele 

almıĢtır. “Hazar‟ın Göy Göl‟ü yaylaya göçürmesi, buna karşılık 

Göy Gölün de şıltaq [nazlı] bir kız gibi cilvelenip nazlanması” 

ifadeleri Ģairin bu konudaki arayıĢlarının poetik bir meyvesidir. 

Ahmet Cevat‟ın her yanından musiki kokan Göy Göl Ģiirinden 

sonra bu konuda Ģiir yazmak büyük bir hassasiyet ve istidat ge-

rektirir. 

“Bir seher gördüm ki, durulup yatır, 

 Kepezin dibinde burulup yatır. 

 Qovulan céyran tek yorulup yatır, 

 DaĢ atdım, diksinip oyandı Göy Göl. 

     [A.Y.N., s.7] 

 

ġair bu mısralarla Göy Göl‟ün füsunkâr manzarasını, insanı 

baĢtan çıkaran güzelliğini son derece büyük bir baĢarıyla canlan-

dırır. 

Hazar Denizi, 1955 yıllarına kadar geniĢ kumsalı, serin ve 

temiz havasıyla eğlence ve dinlenme yerleri olarak görülmekte 

idi. Edebiyatçılar da Hazar‟a genelde bu açılardan yaklaĢmakta 

idiler. 1955‟ten sonra jeologların araĢtırmaları sonucu ortaya 

çıkan petrol ile birlikte ilk kez 1957 yılında, Hazar Denizinde 

kilometrelerce uzanan uzun ve geniĢ köprüler üzerinde “Néft 

Daşları Şeheri” kurulur. ĠĢçi sınıfının yeni iĢ sahası deniz olur. 

Bunların denizle mücadelesi petrol ve gazın karaya akmasıyla 

neticelenir. 
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Bu iĢçiler Ģiirlerde, denizle yapılan mücadelelerde ayakta du-

rabilmek için güçlü ve metin insanlar olarak gösterilirler, dıĢ 

görünüĢleri itibariyle sakin, ancak iç dünyaları karmaĢık düĢün-

celerle dolu, güçlü ve çevik insanlar olarak karĢımıza çıkarlar. 

Deniz “neftçileri” yalnız değillerdi: Onların ailesi, dostları, 

tanıdıkları sahildeydi. Denizde tufan kopunca bu ailelerin de 

evlerinde tufan kopuyordu. Ana oğlunu, baba çocuğunu, kadın 

kocasını, kız niĢanlısını, çocuklar babalarını bekliyorlardı. Onla-

rın gözleri sürekli denize dikiliyordu. Sahile çıkan kızlar, gelinler 

Hazar‟ın halet-i ruhiyesini seyrederlerdi, ona sorular sorup, ce-

vap beklerlerdi. 

ġairler Hazar‟ın yeni hayatını, kahramanca çalıĢan hünerli 

iĢçileri görür, onları kaleme alırlar. 

 

 

 

3. Hayvanlar 

a) Kuşlar: 

Memmed Araz‟ın Ģiirlerinde hayvanlar da önemli bir yer tu-

tar. Bunların en baĢında kuĢlar gelir. KuĢlar, Memmed Araz‟ın 

çocukluk hatıralarıyla, özgürlük isteğini temsil ederler. 

Azerbaycan Ģiirinde kuĢlar zaman, zaman çeĢitli sembollerde 

kullanmıĢlardır. Cefer Cabbarlı‟nın Serçe, BalaĢ Azeroğlu‟nun 

Dilber ve Qaranquş [kırlangıç], Memmed Araz‟ın Keklik, 

Qaranquş gibi Ģiirleri vardır. Serçe, hayatın güzel yönlerini, 

vefayı, toprağa bağlılığı anlatır, dilber ise, insan hayatında Ģim-

Ģek gibi aniden parlayıp sönen bir imajdır. 

Medine Gülgün‟ün Quşlara Daş Atmayın Ģiirinde, insanda 



280  |  Memmed Araz 

 

temiz duygular uyandıran bir Ģirinlik vardır. ġiirde kuĢlara taĢ 

atıp onları teker teker düĢüren gaddar bir adam tasavvur edilir. 

ġair, tabiattaki nağmelerin kesilmesini, kuĢların gökyüzünden 

teker teker yere düĢmesine bağlar. Onların da canı olduğunu, 

yavruları olduğunu söyler. ġiir, çiçekli dağların, çemenlerin 

nağmesiz kalmaması için kuĢlara taĢ atmayın dileğiyle biter.  

Memmed Araz Qaranquş Ģiirinde çocukluğunu hatırlar. O 

ellerinde taĢ ve sopalarla kırlangıcın yuvasını bozar. 

“On güne, bir aya tikdiyin yuva 

Birce an içinde dağıldı ay guĢ!-der 

 (...) 

Yélemi, sélemi kéçdi öten gün? 

O belke öteri ĢimĢek sesiydi. 

Senin öz yuvandan ayrı düĢmeyin 

Menümçün bir uĢaq eylencesiydi” 

    [M.S.T., s.18] 

Zamanla Ģair, kırlangıcın mukaddes güzelliğini duyar ve ço-

cukluk çağının elindeki taĢlarını atar. Ona bahar müjdecisi gibi 

bakar. Yıllar sonra kırlangıç ile karĢılaĢtığında çocukluğunda ne 

kadar çok hata yaptığını itiraf eder ve ondan özür diler: 

“Belke bu halımdan incidi dağ-daĢ 

Bunu öz vaxtında duya bileydim. 

Bir günlük usaqlıq günahımı, kâĢ 

Bütün ömrüm boyu yuya bileydim.” 

     [M.S.T., s.18] 

Tabiatın güzel kuĢlarından biri de turnalardır. Turnalar, haya-

tın romantik taraflarını sembolize ederler. Biz onları yılda iki 

sefer, ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde, gökyüzünde uçan 
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kara hallar [benler] gibi görürüz. Ġlkbahar mevsiminde gökyü-

zünde uçan turna katarının diziliĢi ve gökten yere ulaĢan hoĢ 

turna sesleri insan kalbini büyük bir sevinçle doldurur. Turnala-

rın gökyüzündeki diziliĢi oku andırmaktadır. En öndeki turna 

okun ucu gibi havayı yararak arkasındaki katara yol açar.  

M. Penah Vaqif Durnalar Ģiirinde gözünü turnalara diker, bir 

anlığına onların semada durmalarını isteyerek nereden geldikle-

rini, nereye uçtuklarını sormak ister ve nihayet kanat açıp onlarla 

birlikte uçmayı arzular. ġair, turnalarla hoĢ ve tatlı bir sohbete 

baĢlar. ġiirde ayrıca insan hayatına dair kesitler de bulunmakta-

dır. 

“Bir zaman havada qanad saxlayın,  

Sözüm vardır menim size, durnalar. 

QatarlaĢıp ne diyardan gelirsiz, 

Bir xeber vérseniz bize, durnalar..” 

 

Memmed Araz Durnaları Dönmez Oldu Ģiirinde; 

“Boz qayalar çapıqlandı, qaraldı; 

Durnaları gelmez oldu dağların. 

Ala göller mamırlandı, qaraldı, 

Durnaları gelmez oldu dağların. 

  

Azad durna yol istedi, yol bölük, 

Tala bölük, çala bölük, göl bölük. 

Göylüyünü néce saxlar bu göylük, 

Durnaları gelmez oldu dağların. 

 (...) 

O Vaqifdi – odasına od düĢen, 

O Zakirdi – sedasına od düĢen, 
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O Arazdı - semasına od düĢen, 

Durnaları gelmez oldu dağların.” 

    [D.S.D.M., s.236] 

diyerek, turnaların gecikmesinden hüzünlenir. Bu Ģiirde turnalar, 

haber getirme özelliklerinin yanında özgürlüğü de temsil etmek-

tedir. “O Arazdı-semasına od düşen” mısra‟ında, özgürlükleri 

ellerinden alınan Güney Azerbaycanlı kardeĢlerinden haber bek-

lemektedir. Onun beklediğ haber Güney Azerbaycan‟ın özgürlü-

ğüdür. Bu yönüyle turnalar, müjdeci bir kuĢ hüviyetine bürün-

müĢtür.  

Turnalar bazen de, M. Araz‟ın “Qızlar Bulağı”ndan hayat 

suyu içip “Azerbaycan Dünyam Menim” diyerek kuzeyden gü-

neye doğru uçarlar ve Aras‟ın karĢı sahilinde yaĢayan soydaĢları-

na selam götürürler. Ve nihayet Ģairin Aras derdini, yüreğini 

yakıp kavuran “ahlar”ını göklere ulaĢtırırlar. 

 

 

b) Ceylan: 

Memmed Araz‟ın iĢlediği konulardan biri de ceylanlardır. 

Ceylanlar Azerbaycan tabiatının güzellik sembolüdür. Çoğu 

zaman güzeller ceylana benzetilir. Sevgilinin baygın bakıĢları 

ondan alınmıĢtır. Kadınlar onun adını kullanırlar. 

ġair, Muğan‟ın Şikâyeti adlı Ģiirinde, Azerbaycan tabiatına 

güzellik veren ceylanların azalmasını konu etmiĢtir. Muğan, 

Azerbaycan‟ın güneyinde ceylanlarıyla ünlü bir yerdir. Ceylan-

lar, bu güne kadar en güzel Ģiirlerin ilham kaynağı olmuĢlardır. 

Ancak son yıllarda Muğan‟da ceylanların azalması Ģairimizi 

derinden üzmüĢtür. 
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O, “çöller kızı‟nın sürekli Azerbaycan‟ın yaylaklarında koĢ-

masını arzu etmektedir: 

“Béle géderse ancaq, 

Gelen nesiller sabah,  

Céyranı çölde déyil, 

Müzéyde axtaracaq. 

 Céyran azalıp, 

 Yaman azalıp!” 

    [Ü.O.A., s.27] 

Muğan‟ın Şikâyeti Ģiirinde tabiata güzellik veren ceylanın 

azalması tenkit edilirken, bir taraftan da av yasağı getirilmesi 

talep edilir. Aksi hâlde genç nesil ceylanı ancak müzelerde göre-

bilecektir.  

 

4. Çevre Problemleri 

1960-1970‟lı yıllardan itibaren ilim ve teknikte meydana ge-

len geliĢmeler, bir yandan hayatın bütün sahalarında çeĢitli ko-

laylıklar sağlarken, bir yandan da cemiyetin önüne bir takım 

problemler çıkarmaya baĢlar. Teknolojinin en büyük darbesi 

tabiata olur. Teknolojik kolaylık, bilinçsizlik ve dikkatsizlik 

yüzünden bir felâkete çevrilir. Memmed Araz, bir sohbetinde bu 

konuda Ģunları söylemektedir: 

“Yurdumuzun tebieti çox gözeldir. Eslinde indi démeliyik: 

“béle idi”. Axı çox şéyler, çox gözellikler xatirelerde, toponim-

lerde [yer adlarında] qalıb. Esrin evvellerinde Batabat‟dan baş 

alıb Araz‟a tökülen Şahbuz Çay‟ında çillekan [kapan] qurar, 

qızıl balığı elle tutardıq. İndi Şahbuz Çayı Araz‟a çatmır, daha 

hansı çay balığından danışabilerik ki? 
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Ēkoloji felâketin yaxınlığında ékoloji mes‟uliyyet durmursa, 

vicdan qarşısında, veten qarşısında mes‟uliyyet hissi yaranmırsa, 

héç bir qorumadan, qorunmaqdan söhbet açmağın me‟nası 

yoxdur. Tarix içinde dünen olan, belki dünenden xéyli yaxın olan 

mesafede–Kür Çayının Azerbaycan hissesinde emellerimize öteri 

[kısaca göz atalım] diqqet yétirek, görek bu “günün günorta 

çağında” élediyimiz qebahetden ders almışıqmı? Yox, elbette 

yox! Mingeçévir bendini tikdik, ne qeder ékoloji tehlükenin bü-

növresini qoyduq. (...) Tikilen éléktrik santralı da, kurulan bend 

de, salınan bir kasabada özünden sonraya problém qoymamalı-

dır.”
19

  

Memmed Araz‟ın ekolojik problemlerle yakından ilgilenme-

si, onun tabiat sevgisinin yanında biraz da Coğrafya fakültesin-

den mezun olmsından kaynaklanmaktadır. ġair, 1974 yılından 

ölünceye kadar Azerbaycan Tebieti adlı derginin baĢ redaktörlü-

ğünü yapar. Bu dergide ekolojik felâketlere ve çevre kirliliğine 

önemli yer ayrılmıĢtır.  

ġair, bu derginin çizgisini Ģu sözlerle özetler: “Son illerde 

tebietimize ağlasığmaz derecede ziyan vurulub. Bu ziyan hele 

davam édir. Jurnal da bu ağrını çiyninde [omuzunda] daşıyır.”
20

 

Memmed Araz, tabiata ve tabiatta meydana gelen olaylara 

hassas bir duyarlılıkla yaklaĢır. Tabiatta meydana gelen bazı 

olayların insan gücü ile çözülemeyeceğini belirterek toplumu bu 

konuda uyarır: 

“Torpaq üstündeki problémlerimizi evvel-axır ya danışmaq, 

ya da döyüş-vuruş gücü ile hell édeceyik. Ancaq tebietin éle qüv-

 
19

 Azerbaycan Gençleri, (1989): “Söhbet”, Azerbaycan Gençleri Qazeti, 21 

Oktyabr, s.7 
20

 ġ.ġenol, (1993): “Haqqın Var YaĢamağa”, Xalq Qazeti, 26 Oktyabr, s.5 
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veleri var ki, onları insan gücü ile cilovlaya [dizginleye] bilmirik. 

Meselen, Xezer‟in qabarma meselesi. Son illerde bu meseleye 

dair çoxlu yığıncaqlar, konfranslar, müzakereler v.s. kéçirilip. 

(...) Xezer‟in köpürmeyi de davam édir, çirklenmesi [kirlenmesi] 

de.”
21

  

Memmed Araz, Proféssör Güle Mektub Ģiirinde bu konuya 

değinerek, vatanın tabiî servetlerinin korunması kaygısını dile 

getirir. Onu rahatsız eden Hazar‟ın geleceğidir. Hazar‟ın giderek 

kirlenmesi, bu konuda yapılması gereken çarelerin de sadece 

kâğıt üstünde kalması Ģairi üzer. 

ġiirdeki benzetmeler, teĢbihler, tezatlar o derece tesirli ve 

inandırıcıdır ki, insanı derhal etkiler. Bir an, Hazar‟ın dalgaların-

dan süzülen damlaları, damarımızda dolaĢan kanla değiĢtirmek 

için büyük bir arzu duyarız. ġairin baĢarısı, sanatının gücü, iĢte 

buradadır. 

Bu Ģiirde canlı bir realizm göze çarpar. Ancak bu realizm 

romantik bir hava içerisinde verilir. ġairin yüksek bir tefekkürle 

sunmak istediği fikirler, ihtiras hissi ile cilâlanarak bir senteze 

ulaĢır. Bu sentez Ģiirin bütün ruhuna hâkimdir. 

ġair, Hazar‟ın bugünkü hâlini tasvir ederken, onun geleceği 

hakkında bir hayale dalar. GeniĢ bir kapıdan geçmiĢe romantik 

bir seyahat yapar. Burada iki profosörun Hazar‟da canlıların 

yaĢayıp yaĢamadığı üstüne tartıĢtığına Ģahit olur. ġair buna daya-

namaz. Tekrar asrımıza döner. Ġnsanlığı tabiatın nimetlerinden 

faydalanmağa ve onların kadrini bilmeye çağırır: 

 “ġé‟rim serbestdir bir qeder 

 Birden ahengdardır 

 
21

 A.Mansurov, (1996): “Qısa Müsahibe”, Azerbaycan Tebieti, Nu:2 (6), s.1 
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 Séven Xezer 

 Menden küser 

 Men qesden béle yazdım, proféssör 

 Men Ģé‟ri qırmazdım, proféssör 

 Qırılan setirleri 

 Qırılan balıqların 

 Sürüsüne benzedirem. 

 Séyrelen nöqteleri 

 Xezer‟ın séyrelen 

 Kürüsüne benzedirem. 

 Xezerı‟n taléyine baxımda 

 Bak béle serbestlik var.  

Proféssor! 

 Serbestlikden béter 

 Sermestlik var proféssor !” 

     [Ö.K., s.78] 

ġairin burada “kırılan satırları, Hazar‟ın kırılan balık sürü-

lerine; seyrelen noktaları ise, onun seyrelen kürüsüne [mersin 

balığına, havyarına]” benzetmesi yeni ve farklı bir ifadedir. 

Şeherden Köçen Tepe Ģiirinde de Ģehir merkezine yakın bir 

tepenin makinelerle yerinden sökülmesi anlatılır. Ancak Ģair bu 

hadiseyi tasvir ederken, tepenin kaldırılmasının sebebi üzerinde 

fazla durmaz. Onu asıl ilgilendiren mesele bu hadisenin ekolojik 

denge üzerinde bırakacağı etkilerdir. ġair bu etkileri bir bir saya-

rak gözler önünde canlandırmaya çalıĢır. Biraz da romantik bir 

havayla, “Kargalar yuvalarına dönebilecekler mi? Ya rüzgârlar, 

onlar nerede dinlenecek, nerede uyuyacaklar? Çocukların taşla-

rın altına gizlediği küçük tahta kılıçları kim bulacak?” diye so-

rar. 
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IV. BÖLÜM 

Memmed Araz’ın Şiirlerinde Dil,  

Üslûp ve Şekil 

 
 

 

A. DİL VE ÜSLÛP 

emmed Araz, 1960‟lardan sonra geliĢen çağdaĢ Azer-

baycan edebiyatına Ģiirleriyle yeni bir ses getirmiĢtir. 

Açık, sade ve anlaşılır bir dil kullanan şair, şiir dilin halk 

diline yaklaşmasında da son derece önemli bir katkıda bu-

lunmuştur. 

Memmed Araz orijinal bir üslûb sahibidir. ġiirlerinde yoğun 

bir dil kullanır, lüzumsuz kelime kullanmaktan kaçınır. 

1980‟lerden sonra yazdığı Ģiirlerinde felsefî derinliği olan bir Ģiir 

anlayıĢını benimser. ġiirlerindeki yoğunluk ve felsefîliğe rağmen, 

süslü ve anlaĢılmaz söyleyiĢlerden uzak durur. ÇağdaĢı birçok 

Ģair gibi “yenicilik” ve “serbest şiir” yolunda millî geleneklerden 

kopmamıĢtır. Araz, serbest tarzda yazdığı Ģiirlerinde de, daha çok 

halk Ģiirinin geleneklerini kullanırken, bu tür Ģiirlerinde halk 

M 
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Ģiirinin dil ve üslûbunu geliĢtirerek bundan kendine has yeni bir 

Ģiir dili ortaya çıkarır. 

Bu bakımdan, onun Ģiir dili, Samet Vurgun‟un, halk Ģiir ge-

leneğinden oluĢturduğu edebî dilin bir devamı niteliğindedir.
1
 

Ancak o, ana dilinin bütün imkânlarıyla kendine mahsus bir Ģiir 

dili oluĢturmayı baĢarmıĢtır.  

Azerbaycan edebî dilinin son 30 yılındaki geliĢmesinde onun 

önemli katkıları vardır. Memmed Araz‟ın Ģiir dili, Azerbaycan 

dilinin bütün güzelliklerini açık bir Ģekilde gösteren sırlı bir ayna 

gibidir. ġiirlerinde kullandıgı mecazlar sistemi, hayaller, ses ve 

kelime seçimi, onun sanat gücünü ispat eden vasıtalardır.
2
  

Akif Medetov, Memmed Araz Poétikası adlı yazısında 

Araz‟ın tasvir, ifade vasıtaları ve mecazlar sistemi ile ilgili olarak 

Ģunları söylemektedir: 

 “ (...) Onun lirikasında xaraktérli, yalnız Memmed Araz‟a 

mexsus bedii tesvir ve ifade vasiteleri çoxluq teşkil édir. Memmed 

Araz şé‟ri forma ile mezmunun en mükemmel vehdetinden do-

ğulmuşdur. Burada fikir de, mecazlar da cazibedardır.”
3
  

Memmed Araz‟ın Ģiirlerinde mana bakımından derinlik, fel-

sefî düĢünce bakımından müdriklik görülür. Dili oldukça sağlam 

ve ifade gücü bakımından büyüleyicidir. Ġfadelerinde sertlik ve 

mağrurluk dikkati çeker.
4
  

Araz‟ın Ģiir dili, hassas ve manalı bir Ģiir dilidir. Sözün psi-

kolojisine vakıf olmaya çalıĢan bir gayret sezilir. Klâsik gelenek-

 
1
 Hebibbeyli, (1993:24) 

2
 Hebibbeyli, (1993:24) 

3
 Hebibbeyli, (1993:13) 

4
 Y. Akpınar, (1986): Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, C. 6, Dergâh Yayın-

ları, Ġstanbul:  s.247. 
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ten gelen teĢbih, terkib gibi sanatlı sözlerin arkasına gizlenmez. 

Dili oldukça sadedir, gayrisamimî dil anlayıĢından kendini uzak 

tutmaya çalıĢmıĢtır
 
.
5
 

ġair, halk dilinin zengin hazinesinden, edebî ifade vasıtala-

rından son derece ustalıkla istifade etmiĢtir. Ana dilinin incelikle-

rine vakıf olan Ģair, tabiatın muhtelif cephelerine, sırlarına da 

aĢina olmakla beraber, bütün bunları hiç kimsenin görmediği 

Ģekilde görmeğe, duymadığı tarzda duymağa, yalnız kendine 

mahsus Ģekilde göstermeye kadirdir. 

Araz‟ın Ģahsî üslûbunun oluĢmasında baĢta Samed Vurğun 

ve ömrü boyunca Ģiirlerinde asla vazgeçmediği halk Ģiirinin kat-

kıları azımsanmayacak kadar büyüktür. ġairin üslûbunda folklor 

ve folklorik malzemelerden istifade de önemli bir yer tutar. An-

cak Ģair, bu malzemeleri olduğu gibi değil de günün Ģartları için-

de değerlendirerek ve yeni Ģekiller vererek ele alır.  

Memmed Araz‟ın üslûbunun oluĢmasında 1952-1965 yılları, 

bir arayıĢ dönemi olarak görülebilir. 1960‟ların ortalarından iti-

baren baĢlayan “Yeni Merhale” hareketi ile beraber Araz‟ın da 

ferdî üslûbunun oluĢmaya baĢladığı görülür. 1970‟lerde ferdî 

üslûbunu geliĢtirmeye çalıĢan Araz, 1980‟lerin baĢından itibaren 

dil ve üslûbda olgunluk çağına ulaĢır. Diyebiliriz ki, 1965 yılı 

Ģairin üslûbunda bir dönüm noktası teĢkil eder. Bu değiĢim, her 

geçen gün biraz daha olgunlaĢan, usta bir Ģairin ayak seslerinin 

de müjdecisidir. 

Memmed Araz‟ın “İlk adımlar ve arayış dönemi”nde ustala-

ra, özellikle S.Vurğun‟a karĢı büyük muhabbet beslediği ve on-

lardan etkilendiği anlaĢılmaktadır. Fakat bu tesir körükörüne 

 
5
 Rıza, (1959:4)    
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taklide çevrilmemiĢtir. Bu konuda daha sonra kendisinin de be-

lirttiği gibi: “Övlad ata-ananı néce teqlid éde-éde böyüyür, bu 

te‟sir altında formalaşır, tezece qelem götüren genc yazıçı da éle 

gelir, éle addımlayır. Senden evvel açılmış yolla gétmelisen. 

Herkes bu yola hansı yükle çıxır, esas mesele budur.”
6
  

Memmed Araz‟ın Sévgi Neğmesi, Üç Oğul Anası, Men Seni 

Taparam, Araz Axır adlı ilk dört kitabında toplanan Ģiirleri ve 

poemleri genellikle, Ģairin bir ferdî üslûb arayıĢı içinde olduğunu 

gösterir. Hiç Ģüphesiz ki, bu arayıĢlar gittikçe belirginleĢir ve 

60‟lı yılların sonlarında da kendine özgü bir Ģiir dili kurarak, 

sahsî üslûbunu oluĢturur. 

Memmed Araz‟ın arayıĢ dönemlerinde epik-lirik ve lirik-

romantik üslûp anlayıĢı ön plândadır. 1960‟ların sonundan itiba-

ren lirik-publisistik ve lirik-felsefî üslûp anlayıĢına meylettiği 

görülür. 

Memmed Araz‟ın Ģiirlerindeki arayıĢ ve olgunluk dönemleri, 

kullanılan üslûplar açısından keskin hatlarla ayrılarlar. Birinde 

hislere dayalı romantik söylem ağır basarken, diğerinde akla 

dayalı felsefî yaklaĢımlar dikkati çeker. Bu bakımdan Memmed 

Araz‟ın Ģiirleri incelendiğinde iki Ģair Memmed Arazla karĢılaĢı-

rız. Mestan Aliyév, Şair Semimiyyeti adlı makalesinde, Ģairin iki 

farklı yanından bahsederken, yüreğiyle söyleyen ve beyniyle 

yazan iki Ģair portresi çizer. Birinci Ģairde, fikirle heyecanın bir-

leĢtiği görülür. Burada her iki özellik de birbirini tamamlar nite-

liktedir. Ġkinci Ģairde ise, fikir çıplaktır, kupkuru bir Ģekilde tak-

dim olunur. Burada ise yaprakları dökülen kuru bir ağaçla karĢı-

 
6
 Ulduz, (1976): “Söhbet”, Ulduz,  Nu:12, s.39 
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laĢırız.
7
 

Bu konuda Sabir Rüstemxanlı da aynı fikirdedir: 

“Biri (...) néçe-néçe gözel şé‟rlerin müellifi, poétik sesinde 

dağ çéşmelerinin duruluğu, temizliyi duyulan M. Araz; diyeri ise 

son zamanlar ara-sıra birincini üsteleyen, daxili narahatlığı 

şé‟rlerinin formasına, ahengine, obrazlarına, néce déyerler pe-

rakendelik getiren, çaxnaşma [karışıklık,telaş] salan M. Araz. 

Birinci lirik qehreman düşüncelerini bütöv, eyni biçimli, cila-

lanmamış misralarla ifade éder, daxilen ne qeder narahat olsa 

da, zahiri éfféktler bu narahatlığın réklamına çévrilmir. İkinci 

halda ise lirik qehreman evvelki sebrini itirir, narahatlıq, daxili 

heyecanlar onu bezen çılğın şekilde telesik [acele] yazmağa 

vadar édir. Misraların ahengi, tenasübü pozulur.” 
8
  

S. Rüstem yaratıcılığına has olan siyasî keskinlik, onun ce-

nub mevzulu Ģiirlerinde daha bariz bir Ģekilde ortaya çıkar. Bu 

mevzunun edebî manada yeni idealler katılarak zenginleĢmesin-

de M. Araz‟ın Ģiiri muhim bir rol oynamıĢtır. 

R. Rıza‟nın yaratıcılığının merkezi olan insan mevzusu; ha-

yat, ölüm, dünya ve kâinat hakkındaki lirik-felsefî düĢünceler, 

hayatın her sahasına yapılan cesaretli mudahale, bugün Memmed 

Araz‟ın poemaları ve Ģiirlerinde kendi çizgisini bulmuĢtur. B. 

Vahabzade‟nin Ģiirlerindeki, günlük hayata yönelik felsefî yakla-

Ģım tarzı, N. Xezri ve H. Arif‟in tabiata bakıĢları da Memmed 

Araz Ģiirinde, kendine mahsus poetik bir üslûb olarak karĢımıza 

çıkar. Özellikle vatan, tabiat ve insan mevzularında Memmed 

Araz‟ın kendine has söyleyiĢi vardır.  

 
7
 Mestan Eliyév, (1970): “ġair Semimiyyeti”, Azerbaycan Jurnalı, Nu:3, s.203 

8
 S. Rustemanlı, (1974): “Veten DaĢlarının VetendaĢlıq Neğmesi”, Ulduz 

Jurnalı, Nu:12, s.51 
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ġairin bentler hâlinde yazdığı Ģiirleri ile poemlerinde yarattı-

ğı lirik kahramanların konuĢmaları, halkın canlı dilidir. KonuĢ-

malarda halk söyleyiĢine, atasözlerine ve deyimlere yer verilir. 

Bu da diyalogların samimiliğini ve Ģiirlerinde kullanılan dilin 

halka yakınlaĢmasını sağlar. ġairin dile ve dolayısıyla milliliğe 

verdiği önem, bütün Ģiirlerinde açıkça görülmektedir. Memmed 

Araz‟ın özellikle poemlerinde yarattığı kahramanlar halkın için-

den seçilmiĢtir. Kahramanların konuĢma dili de halkın dilidir. 

Araz‟ın kahraman yaratmadaki baĢarısı, onun kendine has bir 

üslûp oluĢturmasında önemli bir katkı sağlar. 

M. Araz‟ın üslûbunun en önemli özelliği, kelime hazinesinin 

çokluğu ve çeĢitliliğidir. Ayrıca fikirlerini sabit vezinlerin içine 

yerleĢtirmedeki baĢarısı da gözlerden kaçmaz. Araz‟ın Ģiirlerinde 

fikirler sanki sözlerin üzerlerine biçilmiĢ rengârenk kumaĢlar 

gibidir. Burada sözlerin keyfiyetini düĢüren imajlar, mefhumlar 

ve teĢbihler de yoktur. SöyleyiĢ ve Ģekil uyumu sonderece önem-

lidir. 

Azerbaycanın ünlü yazarlarından Anar, Ģairin Ģiirlerindeki 

ifade, söyleyiĢ ve Ģekil uyumunu Ģu sözlerle ifade eder:  

 “Memmed Araz şé‟rinde sanki fikirler sözlerin boyuna biçi-

lib. Ne veznin boş xanelerini doldurmaq üçün artırılan lüzumsuz 

kelmeler var burada, ne de darısqal [sınırlı, dar] dil köyneyinde 

çırpınan düşünceler... Memmed Araz poéziyasının rehberi veten 

éşqi, vetendaşlıq amalı, dünya haqqında, kürré-i erzimiz haqqın-

da hem nikbin, hem nigâran qenaetlerdir.”
9
 

ġair kendine özgü bir çizgiye sahiptir. Bu da onun Ģiir diline 

 
9
 Anar, (1993): “Sevenlerin Dilinden Memmed Araz”, Kardaş Edebiyatlar 

Dergisi, Nu:25, Erzurum: s.39 
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malik olmasını sağlamıĢtır. Araz, bir Ģair kabiliyetine, bir Ģair 

duyuĢuna ve bunları ilmiyle yoğurabilme yeteneğine sahiptir. 

“(…) Bu meharet ve isté‟dad onun söz üreyindeki işinde 

özünü xüsusile aşikâr gösterir. Sayısız-hésabsız münasibetlerle 

faydalandığımız, bedii eserlerde döne-döne qarşılaşdığımız söz 

ve ifadeler, bedii tesvir vasiteleri M. Araz‟ın şé‟r ve poémaların-

da teze, teravetli bir biçimde canlanır, şair aşıb-daşan fikir ve 

duyğularını eks étdirmek üçün onlara yéni me‟na çalarları [yeni 

anlamlar] aşılayır. Axı lirik qehreman, onun heyata, insanlara 

münasibeti, feal vetendaş mövqéyi ritorik [belağatlı, süslü] vasi-

telerle yox, quru moize [nasihat, öğüt] ile déyil, her şéyden evvel 

senetkér ferdiyyetile vehdetde tezahür édende heqiqi fikri-

émosional te‟sir qüvveti kesbédir. (...) Bir de onun dili, ahengi, 

vezni, ölçüsü, qafiyesi, obrazlı ifadeler sistemi, bir sözle, bütün 

terkib hisseleri diqqetli oxucunun gözleri önünde canlanır.”
10

 

Memmed Araz‟ın Ģiirlerinde her eĢyanın bir Ģiirî adı vardır. 

ġair bunları mısralarında maharetle yanyana getirerek bir uyum 

hâlinde kullanır. Bunu yaparken hem manaya dikkat eder, hem 

de aralarındaki ses uyumundan faydalanır. ġair her fikre sözden 

pak ve güzel poetik libaslar biçip, onları aklın, zekânın gücü ile 

insanın manevî dünyasına yönlendirir.
11

  

Bu konuda Tofiq Haciyév Ģunları ifade etmektedir: 

“M. Araz‟ın dil yéniliyi, ümumen, adi dil matériallarına söy-

kenir [dayanır]. Xalq dilinin te‟kidinden [ısrarından] gelir, ne 

sün‟i keşflerdir, ne de Avropa dillerinin modérn términleridir. 

 
10

 Bekir Nebiyév, (1993): “ġé‟rimizin Xan Çinarı”, Millet Qezeti, 16 Séntyabr, 

s.4. 
11

 Qulu Xelilov, (1988): “Xalq ve Torpaq Nefesli, Sovét Kendi, Nu:44 (7044), 

s.4. 
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Mecazları, bütövlükde xalq danışığı ve folklar eneneleri üstde 

dursa da, obraz-néologizmlerinin [dilde yeni meydana gelmiş söz 

veya ifade] bir qismini mehz özü işleyip hazırlayır, biçip tikir.”
12

  

S. Rustemxanlı‟nın bir fikrini de hatırlatmak isteriz: “M. 

Araz‟ın şé‟ri teze qan kimi oxucunun damarına vurulur. Söz 

sözlükten çıxıp maddileşir, ürek teperine [enerjisine; gücüne], 

ümide, teselliye, göz yaşına çévrilir.”
13

 

Memmed Araz‟ın kelime hazinesi oldukça geniĢtir. ġiirlerin-

deki kelime çeĢitliliği, onun Ģairlik gücünü arttırır. ġiirlerinde 

kullandığı kelimeleri günlük hayattan seçerken, arkaik [eskimiĢ 

söz] kelimelerden de uzak durur. Duru, açık, anlaĢılır bir dil 

kullanmayı tercih eder. Bunların yanı sıra Ģair, kelime seçiminde 

titiz davranır ve ayrıca bu kelimelerin mısra içindeki ritmine de 

önem verir. Ritmi kelimelerin ses uyumuna dayandırırken ses 

oyunlarıyla da Ģiirde ahenk oluĢturmaya çalıĢır. ġiirlerinde kul-

landığı kelimelerin anlamlarını öne çıkarırken onların yakın ve 

uzak anlamlarını da birlikte kullanır. 

Araz‟ın akıcı bir üslûba sahip olması, onun özellikle halk 

maneviyatına olan bağlılığıyla açıklanabilir. Araz, canlı halk 

dilinin inceliklerini ve imkânlarını iyi kullanırken, bunlardan 

Ģairane bir ustalıkla istifade etmenin yollarını da bulur. Araz‟ın 

bu anlayıĢı onu, tekrardan ve retorikten uzaklaĢtırır. O her söze 

Ģairane bir mana vermeyi baĢarır.  

 “... 

 Be‟zisine ürek qazıb 

 
12

 Tofiq Haciyév, (1985): “Üç Memmedden Biri Araz, Biri Ġsmayil, Biri Aslan”, 

Ulduz Jurnalı, Nu: 1(215), s.46. 
13

 S. Rustemxanlı, (1974): “Veten DaĢlarının VetendaĢlıq Neğmesi”, Ulduz 

Jurnalı, Nu:12, s.51. 
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 Söz elemek asan gelir. 

 Düyün düĢen fikirleri 

 Çözelemek asan gelir... 

 Göz görmeyen duyğuları, 

 Mehebbeti éhtirası 

 Kéfi, yası cilalayıp 

 Söz élemek asan gelir.”  

ġiirde geçen “çözelemek” sözü, aslında dokumacılıkta kulla-

nılır. Ġpi çözelemek, “meçhulden malûma gitmek, fikri aydınlat-

mak, mümkünü kolaylaştırmak” manasını ifade eder. Görüldüğü 

gibi Araz, “çözelemek” sözüne edebî bir anlam yükleyerek onu 

kendi Ģiir dilinin bir parçası hâline getirir. 

Araz‟ın halk maneviyatına yakınlığı, onun atasözleri, deyim-

ler ve halk söyleyiĢlerinden de istifade etmesine fırsat verir. ġiir-

lerinde bu manada birçok örnek bulmak mümkündür. Bunların 

bir kısmını aĢağıda vermeyi uygun görüyoruz. 

Atasözü: 

“Ēl üçün ağlayan gözsüz galar (Ēl Üçün Ağlayan); Min ilin 

derdini bir anın sévinci yuyub aparar, (Öten Günler); Bir zerrenin 

iĢığına milyonlar Ģerik (Dünya Senin, Dünya Menim); Telesen 

yolda qalar (Sen Telesmedin); Asta géden menzil keser (Sen 

Telesmedin); Menden ötdü, qardaĢıma deydi, éle bil ki saman 

çuvalına deydi (Menden Ötdü, Qardaşıma Deydi); Yalançının 

évi yandı, héç kes inanmadı (Yalançının Ēvi Yandı); Axan su bir 

daha géri qayıtmaz (Ayrılıq); Her yalanda bir heqiqet vardır 

(Déyirler Şé‟r Oxunmur); Dosta dost, düĢmene düĢmen kimi bax 

(Bizim Genclik); ġair sözsüz olmaz (Sözsüz Olanda....)” 

Deyimler: 
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“Bağrına basmaq; yaraya duz basmaq; quyusunu qazmaq; 

yadından çıxmaq; canını vérmek; yasa batmaq; qem ekip-qem 

biçmek; dara çekmek; axıp-gétmek; tar-mar olmaq; qelb açmaq; 

éĢqe gelmek; qanı qaralmaq; üreyi çırpınmaq; yérinde saymaq; 

üze vurmaq; yandırıp-yaxmaq; dil açmaq [dile gelmek]; lenet 

étmek; kölge étmek; kölge olmaq; baĢa qaxmaq; dünya(ları) 

bağıĢlamaq; el éylemek [el sallamak]; yamaq vurmaq; baĢ ey-

mek; qaĢ-göz étmek; qaĢ çatmaq; süfre salmaq; lüt-üryan qoy-

maq; lüt-üryan soyunmaq; boyun bükmek; güvendiği dağa qar 

yağmaq; sinesi boĢalmaq; qanına iĢlemek; qanı donmaq; dövrü 

kéçmek; abad étmek; çiçek dermek; yol açmaq; sirdaĢ olmaq; 

könül açmaq; dil tapmaq [aĢık olmak]; ayaqlaĢmaq [hesaplaĢ-

mak]; ele düĢmek; xeyala gétmek [hayale dalmak]; oduna yan-

maq; elinden tutmaq; yaĢa dolmaq; cüt yaranmaq; vurulmaq; 

hesretini dindirmek; ayağa düĢmek; yol tutmaq; ayağını yérden 

kesmek; Ģapqa çıxarmaq; el vérmek; and içmek; yuva qurmaq; 

söz çéynemek v.b.” 

Memmed Araz, Ģiirlerinde kullandığı atasözlerindeki derin 

mana ve hikmetli söyleyiĢten istifade ederek, hem Ģiirlerindeki 

mana ve ifadeyi sağlamlaĢtırmaya çalıĢmıĢ hem de bu sözlerdeki 

bazı ses benzerliğinden faydalanmıĢtır.  

Memmed Araz‟ın, deyimler ve atasözlerinin yanında halk 

söyleyiĢinden faydalanarak kullandığı sözler, onun Ģiir dilinin 

halk diline yakın, açık, sade ve anlaĢılır olmasını sağlar. AĢağıya 

bir kısmını aldığımız bu sözler onun halk maneviyatından ve 

halk dilinden ustalıkla istifade ettiğini gösterir: 

“Bu milletin süfresini duzsuz qoyma; Bu milletin kürsüsünü 

sözsüz qoyma; incik, dalısınca, ağlama naçar; ağ qoyun qara 

qoyun belli olur; lüt-uryan soyunmaq; söz çeynemek; belke, buna 
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da Ģükür; pula heris; xıncım-xıncım, qıyma-qıyma; béleden-béle, 

bata-bata, ite-ite; dilin batdı, ne bilimde, belkede; heyat mektebi; 

tutuldu téz qaĢı-qabağı gördüm; neyime gerekdir; sinedefter, 

qelbiqara; eziz dost ayağın elin var olsun; uğurlar olsun; ber-

bezekli bahar; qulluqçu; buyruqçu; év-éĢik; hele qabaqdadır 

hüner méydanı; déyirler ki, arvad uĢaq baxt alır...” 

M. Araz‟ın Ģiirlerinde Arapça, Farsça ve Rusça kelimelere de 

rastlanmaktadır. Ancak Ģiirlerde geçen Arapça ve Farsça kelime-

ler daha çok bugün Azerî Türkçe‟sinde iĢlerliği olan kelimeler-

den seçilmiĢtir. Rusça kelimeler ise, genelde sanayi ve teknoloji 

alanında kullanılan kelimelerdir ve oldukça azdır:  

“Su΄al-cavab, zerif, and, rübab, mehver, edeb, deb‟, teĢviĢ, 

meyl, haqq, tufan, tezad, Ģer, Ģeref, lüğet, defn, riya, ve‟d, ismet, 

qelb, qeylü-qal, ülfet, hörmet, cellad, kelam, xeyanet, naxıĢ, 

qedem, qeza, qismet, e‟tibar, xatire, tesbéh, mükâfat, feza, qedd, 

qefil, xett, qéyb, mö‟cüze, ferq, sedaqet, edalet, Ģahid, vekil, 

vicdan, hesed, merhamet, mehebbet, heris, xeber, mübteda, vaxt, 

fitva, erz, menseb, hifz, üzv v.b. gibi Arapça; Zer, behiĢt, serhed, 

derya, günah, viran, bihuĢdar, namerd, Ģax, geĢeng, qemküsar, 

mirvari, bağban, bes, neğme, nahaq, töhfe, terlan, avaz, Ģahmat, 

xiyaban, güman, zarafat, çirağ, nadan, Ģöhretperest, seriĢte, gül-

zar, xezel, baxt, perseng, serniĢin, Ģirim, Ģirin, çirağban gibi Fars-

ça ve pioner, noyabr, orbit, kosmos, kosmonavt, balerina, infakt, 

qalaktika, raket, plânet, maĢın” gibi Rusça kelimelere rastlamak 

mümkündür. 

Araz‟ın orijinal ve kendine has bir üslûba sahip olduğunu 

söylemiĢtik. Bu manada Ģiirleri incelendiğinde, orijinal bir söyle-

yiĢe sahip Ģiirler, dörtlükler ve mısralar bulmak hiç de zor değil-

dir. Bu Ģiirlerde Memmed Araz‟ın Ģiir dili ve Memmed Araz‟ın 
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poetik mührü vardır: 

 “Çiskinli bir günde geldim bu yére, 

 Dumanda görünmez – dumandı Göy-göl. 

 Tenha qayalara, lal méĢelere 

 Zülmet gécelerde hayandı Göy-göl. 

 Bir seher gördüm ki, durulup yatır, 

 Kepezin dibinde burulup yatır, 

 Qovulan céyran tek yorulup yatır, 

 DaĢ atdım diksinip oyandı Göy-göl. 

 DöĢünü qayıqlar düyme tek bezer, 

 Dédim bu görkemle Xezere benzer – 

 Qızını yaylağa köçürüb Xezer; 

 Baxdı, cilvelendi, nazlandı Göy-göl. 

 Yél esdi, yarpaqlar suya töküldü, 

 Göy çite tünd sarı güller tikildi... 

 Buludla ağladı, güneĢle güldü, 

 Déyesen bir kövrek insandı Göy-göl...” 

    [Göy Göl, A.Y.N., s.7] 

veya; 

 “O qızı görende bulaq baĢında, 

 Qelbimde kükreyen bulağı gördüm. 

 Laleli-nergizli çemen içinde 

 Laleye reng véren yanağı gördüm. 

 (...) 

 Sevenler dilsiz de danıĢacaqdır, 

 “Gelen görüĢümüz – dédim – ne vaxtdır?” 

 Qız dönüb gözaltı gözüme baxdı, 

 Bu gizli baxıĢda sabahı gördüm...” 

    [Bulaq BaĢında, Q.Q, s.71] 



Salih Okumuş  |  301 

 

 

  

 

Bunların dıĢında çeĢitli Ģiirlerden seçtiğimiz mısraları da 

aĢağıya veriyoruz: 

“Gözlerin varisi gözyaĢlarıdır”, Ağlama Qorxuram Göz Yaş-

larından. 

“Bu bir gün yudurdun imanınızı / Vérin qalayçıya vicdanını-

zı.”, Qorxu Günü, İnsaf Günü. 

“Buludlar ağ mermisini sepdi yére”, Fehle Süfresi. 

“Bir çay qonĢu kesileydi / Gözlerimin Ģirin yuxu damarına”, 

Géce Nağılı. 

“Mehebbet yuxudan oyatmayanı/ Top-tüfeng sesi de oyada 

bilmez”, Tütek Sesi, Ürek Sesi. 

“Zindanla, ölümle ölmez azadlıq”, Günahsız Müqessir. 

“GüneĢ de tikibdir nur sarayını”, Noyabr. 

“Zaman saçlarımdan ağ zarafatı/Utana-utana aparacaqdır”, 

Aldada Bilirem Özümü Herden. 

“Veten mene oğul dése ne derdim/Mamır olup qayasında bi-

terdim”,Veten Mene Oğul Dése 

“Onda veten sanar meni/Bir balaca veten daĢı; Veten daĢı 

olmayandan/Olmaz ölke vetendaĢı”, İnsan Qayalar. 

Memmed Araz, yukarıda da görülduğu gibi kendine has bir 

söyleyiĢ ve üslûb oluĢturabilmiĢtir. Atasözleri, deyimler ve halk 

söyleyiĢine yakın kullanıĢları onun anlaĢılır olmasını ve halk 

arasında çok sevilmesini sağlamıĢtır. Özellikle bazı poemleri 

bugün halk arasında ağızdan ağıza dolaĢmaktadır. Sade, açık 

ancak sağlam ifade tarzı onu Azerbaycan edebiyatında lâyık 

olduğu yere oturtmuĢtur. 



302  |  Memmed Araz 

 

 

B. ŞEKİL 

1. Nazım Şekli: 

Memmed Araz, Ģiirlerinde değiĢik nazım Ģekillerini kullan-

mıĢtır. Araz‟ın Ģiirlerinde kullandığı bu nazım Ģekilleri beyit, 

üçlük, dörtlük, beĢlik, altılık ve bentlerdir. ġiirlerinin çoğu dört-

lüklerden oluĢmuĢtur. Bentlerden oluĢan Ģiirlerinin sayısı da 

oldukça fazladır. Bazı Ģiirlerinde de dörtlükleri ve bentleri bir 

arada kullanmıĢtır. Dörtlük, beĢlik ve altılıkların mısra sayıları 

eĢitken bentlerin mısra sayılarında çok fazla bir sabitlik yoktur. 

Dörtlüklerden oluĢan Ģiirlerin çoğu koĢma tarzında yazılmıĢtır. 

ÇalıĢmamızın değiĢik bölümlerinde de ifade ettiğimiz gibi, 

Memmed Araz‟ın 47 yıllık sanat hayatı boyunca yazdığı, yakla-

Ģık 586 Ģiiri bulunmaktadır. Bizim çalıĢmamız sırasında tespit 

edebildiğimiz kadarıyla, bu Ģiirlerin 2 tanesi beyitlerden, 330 

tanesi dörtlüklerden, 230 tanesi de bentlerden kurulmuĢtur. 

Araz‟ın en az kullandığı nazım birimi beyittir. Bunlar, sade-

ce, hece ölçüsü ile fakat gazel tarzında yazılan “Arttıran Söz 

Qedrini” (1994) adlı Ģiiri ile, “Reisin Yaltaq QonĢusu” (1957) 

adlı iki mısradan oluĢan ve mısra-i bercesteyi andıran bir beyitlik 

Ģiirinden ibarettir: 

 “O deyenek götürüp itin üstüne düĢdü 

 Ġti reisinin itinden evvel hürmüĢtü.” 

   [Reisin Yaltaq QonĢusu, O.K., s.128] 

Nazım Ģekli dörtlüklerden oluĢan Ģiirlerin sayısı, yaklaĢık 

330 kadardır. Bu Ģiirlerden 10 tanesi tek dörtlük halinde iken, 40 

tanesinin de mısraları düzensizdir. Ayrıca nazım Ģekli 5‟li ve 6‟lı 

olan Ģiirlere de rastlanmıĢtır. 5‟li mısralardan kurulu 18, 6‟lı 
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mısralardan kurulu 6 Ģiiri vardır. 

Memmed Araz‟ın, Senden Ayrı (1961), BoĢaldı Kürsüde 

(1963), Bir Ürek Sındırdım (1966), SoruĢdum Birinden (1966), 

Bir Qebir DaĢına YazılmıĢ Yazı (1969) Qoxum da... (1970), 

Muhacirin Defterine YazılmıĢ Xatire (1970), Bulaq DaĢında 

Yazı (1972), Sağ Olsun Qocalıq (1981), Gécikdin (1994) adlı 

Ģiirleri tek dörtlükten ibarettir. 

Dörtlüklerden kurulu Ģiirleri arasında ise: Ayrı Yollar Var 

ĠmiĢ (1952), Ayrılıq (1954), O BaxıĢlar (1956), Keklik (1956), 

Sévgi Neğmesi (1957), Néce Unudum Seni (1958), A Zalım 

(1959), Nobél Mukâfatı (1960), ġair Ömrü (1961), Elvida, Dağ-

lar (1962), Bir Oxucuya Mektub (1963), Göy Göl (1964), Qara 

Deniz (1965), Bacım Gülsüme Mektub (1966), Qayğılar (1967), 

DaĢ Qartal (1968), Çoban Neğmesi (1969), QoĢma (1970), XoĢ 

Qedemler (1971), Külekler (1972), ĒĢqimin Fesilleri (1973), 

Yétim Ulduzlar (1975), Dağlar Küsüb (1976), Sévgi Serheddi 

(1977), Mene Dar Günümde (1979), O Gözlere Baxmaram 

(1980), Göyerdi (1981), Ne Günah (1982), Tarixçi Alime (1983), 

DaĢ Harayı (1985), Araz‟ın Neğmesi (1986), Ölüm Qorxur 

Qelemden (1987), Köhne Dost (1988), Béle Dünyanın (1989), 

Neğme (1991), NiĢançı Özümüz, Hedef Özümüz (1992), Ay 

Yazıq (1993) adlı Ģiirleri sayabiliriz. 

Oxuyan Tebriz (1969), Men Gétsem (1970), Dünya Gözel 

Dünyadı (1973), Dağlar Meni Tanımadı (1975), Ġlhamım (1977), 

Dostlar Qazsın Mezarımı (1984), Géce Pencereme DırmaĢan 

PiĢik (1989), Vaxtın O Vaxtıdı (1991), Dünya Düzelmir (1992), 

Ģiirleri beĢliklere; Moskva, Noyabr (1960), Mene BağıĢlana 

(1963), Duman (1963), Özüme Teskinlik (1966), Qadınlar 

(1966), YaĢamağa Ne Var ki? (1993) Ģiirleri de altılıklara örnek 
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olarak gösterilebilir. 

Nazım Ģekli bentlerden oluĢan Ģiirlerin sayısı da 230 civarın-

dadır. Bunlardan 80 kadarı tek bentten oluĢurken, 90 kadarının 

da mısraları düzensizdir. Ayrıca Ģairin, özellikle bu tarzda serbest 

Ģiiri denediği görülmektedir.  

Beyitlerde ve dörtlüklerde mısra sayıları eĢitken, bentlerin 

mısra sayılarında bir eĢitlik görülmez. ġairin tek bentten oluĢmuĢ 

Ģiirleri olduğu gibi, çok bentten oluĢan Ģiirleri de vardır. Ancak 

çok bentten oluĢan Ģiirlerinde mısra sayıları çoğu zaman eĢit 

değildir. Özellikle bentlerden kurulu Ģiirlerde, Ģairin sabit bir 

nazım Ģeklini kullandığı söylenemez. 

Bentlerden kurulu Ģiirler arasında: Çoban DüĢünceleri 

(1956), Nenemin Kitabı (1957), Denizçi (1958), Qanunlar 

(1960), Araz Yadıma DüĢüb (1961), Utanma, Qara Qız (1962), 

Men Seni Taparam (1963), Sen Gétdin (1964), Ömrüm, Arzum 

(1965), Semed Vurğunla Söhbet (1966), Ġnsan Monoloqu (1967), 

Ġllerden Biri (1968), Géce Neğmesi (1969), Erim Geldi Qayası 

(1970), ġuĢada Bir Géce (1971) Qaraçı (1972), Fehle Süfresi 

(1973), Dağlara ÇağırıĢ (1974), Ġlhamsız (1979), BağıĢla, Deniz 

(1981), GüneĢ Günü (1982), Hebib Müellim (1983), Vaxtın Qal-

sa (1984), Araz Dili (1985), Gözleyenim Olaydı (1986), Qoca 

Arıçı ile Söhbet (1987), Hésabat (1988), Ya Rebbim, Bu Dünya 

Sen Quran Déyil (1991), Ayağa Dur, Azerbaycan (1992), Meni 

Ölmeye Qoymurlar (1994), Çéçén Faciesi (1995), Mikâyıl ġé‟r 

Oxuyur (1996), Göyden Dörd Alma DüĢdü (1998) gibi Ģiirlerin 

adlarını sayabiliriz. 

M. Araz, manzum hikâye veya manzum roman diyebilece-

ğimiz poemlerinde genellikle bentleri kullanmıĢtır. Araz Axır 

(1959), Esger Qebri (1968), Qayalara Yazılan Ses (1976) sadece 
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bentlerden oluĢmuĢken, Üç Oğul Anası (1957), Men de Ġnsan 

Oldum (1962), Paslı Qılınç (1966) ve Atamın Kitabı (1974) 

poemleri ise bentler ve dörtlüklerle karıĢık bir hâlde yazılmıĢtır. 

Ayrıca, poemlerin dıĢında bu tarzda yazılmıĢ, bentler ve 

dörtlüklerden kurulu Ģiirler de bulunmaktadır. ġairin iki nazım 

Ģeklini birarada kullanması, Ģiirin kompozisyonu ve ifadenin 

sağlamlığı açısından kendisine büyük kolaylık sağladığı açıktır. 

Bu tarz yazılmıĢ Ģiirler arasında, Kölgeler (1967), Veten Qızı 

(1968), Tunc Atlı (1961), Biz Olmayanlar (?), ġanapipik (1992), 

Arpaçay Neğmesi (1973) gibi Ģiirleri örnek gösterebiliriz. 

Araz‟ın dörtlüklerden kurulu Ģiirlerinin büyük bir bölümü 11 

heceli koĢma tarzında yazılmıĢtır. 1970‟de yazdığı Qoşma Ģiiri 

bu tarzın en güzel örneklerindendir: 

 “Belke de dil tapıp söz tamahında, 

 Neyim var, bir-iki sözden savayı. 

 Ocaq var, bir ıĢım köz tamahında, 

 Menim üreyimde közden savayı… 

 

 Menim isteyimin eli serinde, 

 Senin inadının kökü derinde. 

 Söyle ne göyerer ve‟delerinde 

 “Gözle”den savayı, “döz”den savayı? 

 

 Xeyalın yollara yol asan ola, 

 Menim bu arzuma yol asan ola, 

 Sen adda, niĢanda, yol azan ola, 

 Bir ünvan bilmeye bizden savayı...” 

     [Q.Q, s.73] 

KoĢma tarzında yazılan Ģiirlere: Elvida, Dağlar (1962), Oyat 
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Meni (1963), Göy Göl (1964), Qızlar (1965), Oxu Tatar Qızı 

(1968), XoĢ Qedemler (1971), Külekler (1972), Quzu (1974), Od 

Kimi, Su Kimi (1981), Durnaları Dönmez Oldu (1981) adlı Ģiir-

leri de örnek verebiliriz. 

Halk Ģiirinin nazım Ģekillerini büyük bir ustalıkla kullanan 

Memmed Araz‟ın, dörtlüklerden kurulu Ģiirlerinde koĢmaların 

dıĢında, türkü ve mani formunda yazdığı Ģiirleri de bulunmakta-

dır:  

Bulaq BaĢında (1956), Muğanın ġikâyeti (1966), ĒĢqimin 

Fesilleri (1973), Yurdumuzun Qızları (1973), Arpaçay Neğmesi 

(1973), Bakının Gécesi (1973), Gözleri Yol Çeken Ana Mahnısı 

(1973), Dağlar Küsüb (1976), Dünya Gözel Dünyadı (1978), 

Neğme (1991) ve Atalar (1998) Ģiirlerinde türkü formundan 

yararlanılmıĢtır.  

 “O qızı görende bulaq baĢında, 

 Qelbimde kükreyen bulağı gördüm. 

 Laleli-nergizli çemen içinde 

 Laleye reng véren yanağı gördüm. 

 Saçı sarıĢındı, qaĢları qara, 

 BaxıĢı baxanı çekirdi dara. 

 Könül vérmemiĢdi hele bir yâra, 

 Dodaq görmemiĢ bir dodağı gördüm. 

 Ona könül açdım, çatıldı qaĢı, 

 Söz déye bilmedi sözüme qarĢı. 

 Bu demde böyürden çıxdı qardaĢı, 

 Tutuldu téz qaĢı-qabağı gördüm. 

 

 Sévenler dilsiz de danıĢacaqdır, 
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 “Gelen görüĢümüz – dédim – ne vaxtdır?” 

 Qız dönüb gözaltı gözüme baxdı, 

 Bu gizli baxıĢda sabahı gördüm...” 

    [Bulaq BaĢında, Q.Q, s.71] 

Qara Deniz (1965) ve Bu Gün Üçün (1970) Ģiirlerinde ise, 

mani tarzından istifade edilmiĢtir.  

Memmed Araz, beyit, üçlük, dörtlük, beĢlik, altılık ve bent-

lerden oluĢan nazım Ģekillerini kullanmakla birlikte, bu nazım 

Ģekilleriyle serbest tarzda Ģiirler de yazmıĢtır. Ayrıca sabit nazım 

Ģekillerini kendine göre ele alarak, kırık mısralarla yeni nazım 

Ģekilleri oluĢturmuĢtur. ġair, nazım Ģekillerini kullanmakta bir 

sınırlamaya gitmemiĢ, Ģiirde iĢlediği konuya göre bir nazım Ģekli 

seçmeye ve kullanmaya özen göstermiĢtir.  

2. Vezin: 

Memmed Araz, Ģiirlerinde daha çok Türk edebiyatının gele-

neksel vezni olan hece veznini kullanmıĢtır. Hece veznindeki 

Ģiirlerinin büyük bir kısmı, Orta Asya Türk edebiyatında çok 

yaygın olan ve kırık mısra diyebileceğimiz, “bölünmüş hece 

vezni” ile yazılmıĢtır. Modern Ģiirdeki “serbest şiir anlayışı”yla 

yazılmıĢ Ģiirleri ise, hece vezni ile yazılan Ģiirlerine göre daha 

azdır. 

Memmed Araz, Ģiirlerinde kullandığı vezinleri, serbest tarzda 

yazdığı Bütün Veznlere Sığdım adlı Ģiirinde Ģöyle anlatmaktadır: 

 “Bütün veznlere sığdım: 

 Serbest veznlere, 

 Hécalı veznlere, 

 Ġkili hécalı veznlere. 

 Qelibi me‟lum: 

 Qapılı-bacalı veznlere.” 
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    [A.K., s.67] 

M. Araz, hece vezni ile yazdığı Ģiirlerinde, hece ölçüsünün 

6‟lı, 7‟li, 8‟li, 9‟lu, 11‟li, 12‟li, 13‟lü ve 14‟lü kalıplarını kullan-

mıĢtır. Özellikle, koĢma tarzında yazdığı Ģiirlerinin çoğunda 11‟li 

hece ölçüsünü kullanırken, hece ölçüsüyle yazdığı Ģiirlerde bü-

yük bir baĢarı göstermiĢtir.  

ġairin bu güne kadar yazdığı yaklaĢık 586 Ģiirin; 4‟ünde 6‟lı, 

26‟sında 7‟li, 68‟inde 8‟li, 2‟sinde 9‟lu, 325‟inde 11‟li, 26‟sında 

12‟li, 36‟sında 13‟lü ve 12‟sinde de 14‟lü hece ölçüsünü kullan-

mıĢtır. 7 Ģiirde de farklı iki vezni birlikte kullanmıĢtır. Araz‟ın 

Ģiirlerinin 80 tanesi ise serbest vezinle yazılmıĢtır. Araz, bu ölçü-

lerden en çok 8‟li, 11‟li ve 13‟lü hece veznini kullanmıĢtır. 

Memmed Araz‟ın Ģiirleri, nazım Ģekli bakımından daha çok, 

dörtlükler ve bentlerden oluĢmuĢtur. Dörtlüklerden kurulu Ģiirle-

rinin sayısı 330 iken, bentlerden kurulu Ģiirlerinin sayısı 230 

civarındadır.  

Memmed Araz Ģiirlerinde genellikle dörtlüklerden kurulu 

nazım Ģeklini kullanmıĢtır. Dörtlüklerden kurulu Ģiirlerinde bö-

lünmüĢ mısralarla ayaklı koĢmaya benzer Ģiirler oluĢturmuĢtur. 

ġair, bölünmüĢ mısralarla tekdüzeliği kırarak, kelimeye veya 

mısraya dikkat çekmiĢtir. Bu tür mısralarda hece sayısı eĢittir. 

ġairin, 11‟li ölçüyle yazdığı Gündelik Sual- Cavab (1970) Ģiiri 

bölünmüĢ hece ölçüsü için güzel bir örnektir: 

 “... 

 Ne vaxt böyüyürsen (6) + 

 Böyüyem ki, men (5) = 11 

  

 Qırxı haqlamıĢam (6) + 

 Bundan da böyük (5) = 11 
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 Yox hele biz déyen böyük déyilsen (11) 

 Yanına girende qapı döymürük” (11) 

     [A.K., s.101] 

ġairin pek çok Ģiirinde görülen bu durum, Bir Gün İdi... Ģii-

rinde de vardır. 

 “Bir gün idi... (4) + 

 Ġkimizin qoluna girip (9) = 13 

 Ġkiliyin birliyini alqıĢlayan gün (13) 

 Bir gün idi... (4) 

 Her addımda min gül bitirib (9) = 13 

 Gül gülüĢlü sévenlere bağıĢlayan gün” (13)  

     [Q.Q., s.69] 

Burada ana mısralar, durak yerlerinden kırılarak bölünmüĢ 

mısralar elde edilmiĢtir. 

Araz, kullandığı kırık mısralarda hem hece sayılarını sabit 

tutmuĢ, hem de kelimelerdeki ses uyumundan faydalanmıĢtır. 

Şuşada Bir Géce Ģiirinde de böyle bir metot kullanmıĢtır: 

 “... 

 Uzaqdan: bir ulduz topası kimi 

   göy üzündedi. 

 Yaxından: bir qaya lampası kimi 

   yér üstündedi.” 

    [S.E., s.14] 

Burada, mısralar durak yerlerinden kırılarak y, z-s, t-d sesleri 

ön plâna çıkarılmıĢ ve bu seslere dayalı bir armoni elde edilmiĢ-

tir.  

ġairin, bentlerden kurulu ve özellikle kırık vezni kullandığı 
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Ģiirlerinde, bazen Ģiirdeki veznin yarısı kadar “ilâve mısralar” 

kullanmaktadır. Bazen de, bu ilâve mısralardaki hece sayısı, 

veznin yarısından az veye çok da olabilmektedir. 

Bir Dövletem Ģiirinde 8‟li hece vezni kullanılmıĢken, Ģiire 4 

heceli ilave mısralar eklenmiĢtir: 

 “… 

 Bir balaca dövletem men. 

 Bayrağımdı bir ağ kağız, 

  Bir de qelem… (4) 

 Bundan artıq  (4) 

  bezek-boya istemirem. 

Bir balaca dövletem men, 

 Bu ürekden o üreye 

  serhed xettim  (4) 

 En nizami qoĢunumdur 

 Ezel sévgim, son nifretim.” 

    [A.K., s.31] 

Memmed Araz kırık vezinlerin yanında, bazı Ģiirlerinde ise 

iki çeĢit ölçü kullanmıĢtır. ġair, aynı Ģiirde farklı iki kalıbı kulla-

narak, hem daha rahat Ģiir yazmıĢ hem de yeni bir Ģekil oluĢtur-

muĢtur. Biz bu Ģiirleri “karışık vezinli şiirler” olarak adlandırma-

yı uygun bulduk. ġair, yaklaĢık 10-15 Ģiirinde böyle iki farklı 

kalıbı kullanmıĢtır. AĢağıya ilk dörtlüğünü aldığımız Qayıt 

Dédim adlı Ģiirin diğer kıt‟alarında sadece son mısralar 8‟lidir:  

“Bir bahara el uzatdım, bir qıĢa (11) 

Qayıt dédim, qayıtmadı (8) 

Bir sehraya qefil düĢen yağıĢa (11) 
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Qayıt dédim, qayıtmadı” (8) 

    [D.S.D.M., s.106] 

Çoban Neğmesi Ģiiri de karıĢık vezinle yazılmıĢtır. Burada 

ilk kıta 11‟li, ikinci kıta 8‟lidir. Sonraki dörtlüklerde de aynı 

durum devam etmektedir. 

 “Dağa çıxdı çoban Hesen déyirler, 

 Dağda ona tufan Hesen déyirler. 

 Bir qalxansan tufana sen deyirler,  

 Bu adetin, cesaretin var olsun! (11) 

 

 Bu dağ yolu, aran yolu – 

 Tufan yolu, boran yolu. 

 ġimĢeklerle düyün düĢer 

 Bu dağlarda çoban yolu.” (8) 

    [Ġ.B., s.67] 

ġiirlerinin yaklaĢık üçte birinden fazlası bentlerden oluĢan 

Ģairin bu alanda da oldukça baĢarılı olduğu görülmektedir. Özel-

likle poemlerinde uzun olması sebebiyle bentleri tercih etmiĢtir. 

Araz‟ın bu güne kadar yazdığı 7 poemi bulunmaktadır. Bunlar-

dan Araz Axır‟da 7‟li, Üç Oğul Anası‟nda ise 11‟li hece ölçüsünü 

kullanmıĢtır. Men de İnsan Oldum‟da 7‟li ve 11‟li ölçüleri karıĢık 

olarak kullanırken, Paslı Qılınc, Esger Qebri ve Qayalara Yazı-

lan Ses‟de birden çok vezin kullanmıĢtır. On dokuz baĢlıktan 

oluĢan Atamın Kitabı poeminde 11, 8, 7, 13 ve 12‟li olmak üzere 

her bölüm değiĢik heceyle yazılmıĢtır. Bentlerden kurulu poem-

lerde zaman zaman dörtlükler de görülmektedir. Ayrıca bu du-

rum dörtlüklerden ve bentlerden kurulu diğer Ģiirlerde de görül-

mektedir. Dörtlüklerle baĢlayan bir Ģiir, bentlerle devam edebil-

mekte, hatta tekrar, dörtlüğe veya uzun bentlere geçebilmektedir. 
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Tamamı 7‟li heceyle yazılan Araz Axır‟ın bir yerinde 3‟lü, iki 

yerinde de 5‟li hece ölçüsü kullanılmıĢtır: 

 

 

 “Sol, gözümün önünde (7) 

 Berlinli méĢĢan qadın, (7) 

   Sol ki, sen (3) 

 Ukrayna gözelinin (7) 

 Rengiyle bezenmisen. (7) 

 Yanağını qızardan (7) 

 Qan onunkidir. (5) 

 Seni insan gösteren (7) 

 Don onunkudur!” (5) 

 Ver onları, ver beri, (7) 

 Gal bir sümük, bir deri!... (7) 

   [A.Ġ., s.132] 

Bazen de “Ģé‟r”, “sedr”, “esr” ve “nehr” gibi Arapça kelime-

lerde, bir hecelik ölçü, vezin gereği iki hece olarak kabul edil-

mektedir. Bunun için de sanırız, bu kelimelerin Türkçedeki Ģiir, 

sedir, esir [asır], nehir Ģeklindeki okunuĢlarından faydalanılmak-

tadır. 

Noyabr Ģiirinin aĢağıya alacağımız dörtlüğünün üçüncü ve 

dördüncü mısralarındaki “Ģe‟r” kelimelerinde böyle bir durum 

söz konusudur: 

 “... 

 Xezer öz dilinde alqıĢlar déyir, (11) 

 Sahil ber-bezekli bahar kimidir. (11) 

 Bu günkü Ģüarlar teze bir şé’r (10) 
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 Şé’rler bir odlu Ģüar kimidir.” (10) 

   [Ö.K., s.96] 

Bu dörtlükte yer alan “şé‟r” kelimeleri yazılıĢ itibariyle bir 

hece iken, okunuĢundan faydalanılarak iki hece olarak kabul 

edilir. Böylece, Ģiirin genelindeki 11‟li hece bu dörtlükte de ta-

mamlanmıĢ olur. 

11‟li hece ile yazılan Babadağ Ģiirinde de “sedr” kelimesi 

aynı biçimde kullanılmıĢtır: 

 “... 

 Ay qonaqlar, qedemimiz mübarek! (11) 

 Ay camaat, bu demimiz mübarek! (11) 

 Bu gün meni sedr séçip sedrimiz! (10) 

 Yüzünde de bükülmesin qeddiniz!” (11) 

     [S.E., s.470] 

Ağlayan Qayalar ve Bu Milletin Derdi-Seri Ģiirlerindeki 

“esr”, “nehr” kelimeleri de yukarıdaki Ģekilde kullanılmıĢtır: 

 “Yağan yağıĢları, sélleri udur, (11) 

 Qayalar ağlayır, ağlayır yéne. (11) 

 Fikrimi daĢ kimi dağlar uçurdur (11) 

 Öten esrlerin derelerine”  (10) 

     [Ġ.B., s.33] 

 

 “Nehrleri dönder béle haqqa sarı, (11) 

 Haqq qapısın açmır, atam, haqq açarı.(12) 

 Ġmanınla, gümanınla haqqa sarın, (12) 

 Bu milletin derdi-seri min Ģaxeli.” (12) 

     [Q.Y.S.., s.26] 

Burada, “sedr” ve “esr” kelimeleri, aslında tek hece olmasına 

rağmen veznin bütünlüğünün sağlanması açısından iki hece ola-
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rak kabul edilmiĢlerdir. 

Araz‟ın, genellikle “İlk Adımlar ve Arayış Devri”nde yazdığı 

Ģiirlerinde bu tür vezin bozukluklarının yanında, bazı vezin zor-

lamalarına da rastlanmaktadır. ġair bu dönemde yazdığı bazı 

Ģiirlerinde vezin bütünlüğünü koruyabilmek için çeĢitli kelime 

tekrarları, edatlar ve ekler kullanmıĢtır. 

Déyirler Şé‟r Oxunmur Ģiirinden aldığımız;  

 “... 

 Gelin gizletmeyek: hele Ģé‟rimiz, (11) 

 Péyk ola bilmeyib yér küresine. (11) 

 Gelin gizletmeyek, gizletmeyek biz,(11) 

 Bu gün Ģé‟rimizin bülbül sesine.” (11) 

 (…) 

     [A.Y.N., s.18] 

Bu dörtlüğün üçüncü mısrasında tekrarlanan “gizletmeyek” 

kelimesi manayı kuvvetlendirmekle birlikte hece sayısının eĢit-

lenmesi için kullanıldığı anlaĢılmaktadır.  

Te‟rifden Qorxuram ve İnsan Ģiirlerinde de aynı durum söz 

konusudur: 

 “Te‟rifden qorxuram, qorxuram yaman, 

 Onun fitnesinden bac almalıyam. 

 Yoluma gül sepen te‟rif yanından,  

 Saymazca kéçmeyi bacarmalayım.” 

     [Ö.K., s.8] 

 “Men gétsem, saç yolup dağların çeni  

 Ağlayar bir ana, bir bacı kimi. 

 Tebiet düşüner, düşüner meni 

 Bir fıqur itiren Ģahmatçı kimi.” 
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     [A.Y.N., s.28] 

Buradaki tekrarların, ilk görünüĢte manayı kuvvetlendirdiği 

düĢünülmekle beraber, bu tekrarların özellikle Ģairin edebî faali-

yetlerinin ilk dönemlerinde görülmesi, bizde vezin bütünlüğünü 

sağlamak amacının da güdüldüğü intibaını uyandırmaktadır. 

ġairin, vezin bütünlüğünü sağlamak için kullanıldığını dü-

Ģündüğümüz “a”, “ay” gibi seslenme edatları da ilk adımlar ve 

arayıĢlar dönemlerinde yazdığı Ģiirlerinde daha çok görülmekte-

dir. 

Volga Ģiirinde: 

 “... 

 SoruĢmuĢam, démiĢem Volodya hanı? 

 Söyle, ana Volqa, ay ana Volqa... 

 Onun ki, xeyalı gezir dünyanı, 

 Bes gétdi buradan hayana Volqa? 

 (...) 

 O minbir könülle bağlıydı xalqa, 

 Her qelbde ebedi neğmesi vardı, 

 CoĢğunsan, güclüsen Volqa, a Volqa, 

 Sende Lénininmi nefesi vardır?” 

    [A.Y.N., s.47] 

Siyah harflerle gösterdiğimiz “a” ve “ay” seslenme edatları 

vezin bütünlüğünü sağlamak için kullanılmıĢtır. Bu eklerin Ģiirde 

hiçbir ağırlığı bulunmamaktadır. Aynı durum, Esed Emi, Dağlar 

ve Aldım Mektubunu Ģiirlerinde de mevcuttur. 

ġiirlerinde her üç vezni de kullanan Ģair, daha çok hece vez-

nini kullanmıĢtır. Bazen de hece vezni ile bölünmüĢ hece vezni 

bir arada kullanmıĢtır. Bu tür Ģiirleri oldukça yaygındır. Bu ve-
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zinleri büyük bir baĢarı ve ustalıkla kullanan Ģair, çoğu zaman 

Ģiirinin konusuna göre ve Ģiir içindeki diyaloglara uygun vezin 

tercihleri yapmıĢtır.  

 

 

 

3. Kafiye: 

ġiirin ana unsurlarından biri de kafiyedir. Araz, Ģiirdeki bu 

ahenk unsurunu maharetle kullanmıĢtır. ġiirler incelendiğinde 

yarım, tam, zengin ve benzer ses kafiyelerinin hepsinin de kulla-

nıldığı görülecektir. BölünmüĢ hece vezniyle kırılan mısralarda 

kafiye yaparak, Ģiirlerindeki kafiye örgüsünü zenginleĢtirmiĢtir. 

Dörtlüklerle yazılan Ģiirlerin çoğu koĢma ve türkünün kafiye 

örgüsündedir. Özellikle bentlerden oluĢan bazı Ģiirlerde, “aa bb 

cc dd ee ff ...” Ģeklindeki düz kafiye örgüsü kullanılmıĢtır. 

Araz‟ın, “aa xa xa ...” kafiye örgüsüyle gazel formunda yazdığı 

bir Ģiirinin yanında, ayaklı koĢma formunu andıran Ģiirleri de 

bulunmaktadır.  

Durnaları Dönmez Oldu Ģiirinin kafiye örgüsü, “baba ccca 

ddda eeea ...” Ģeklinde ve türkü tarzındadır. Veten Mükâfatı‟nda 

ise, “baba cdcd efef” biçiminde, her dörtlük kendi içerisinde 

birbiriyle kafiyelidir. Bent Ģeklindeki Ģiirlerde de belli bir düzen 

takip edilmiĢtir.  

Memmed Araz‟ın Ģiirlerinde tam ve zengin kafiye biçimleri 

daha çok kullanılmıĢtır. Ancak Ģair, manayı kafiyeye ezdirtmez 

ve ondan üstün tutarak ön plâna çıkarır.  

Halk Ģiirinde yaygın olarak kullanılan yarım kafiye, tek ün-

süz veya ünlü ile yapılan bir kafiyedir. ġair bu kafiye türünü çok 
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kullanmıĢtır. ġiirlerinde zengin bir ahenk ve armoni yaratan 

Araz, bu ses unsuruna daha çok tam kafiye ve redifle ulaĢmıĢtır. 

Bu sebeple Memmed Araz‟ın Ģiirlerinde yarım kafiye ile ilgili 

örnekler daha azdır. Elli Yaşıma Önsöz Ģiirindeki; 

 

 

 “TanıĢmaz, uyuĢmaz, görüĢmez daha 

 Cavan günlerimle yaĢlı günlerim. 

 YaĢar yaxĢıların qayğılarında  

 Me‟nalı günlerim, yaxĢı günlerim.”  

    [D.S.D.M., s.249] 

Birinci ve üçüncü mısraların sonlarındaki “a” ve iki ile dör-

düncü mısralardaki rediften önce gelen “ı” sesleri yarım kafiyeyi 

oluĢturmuĢtur. Deniz O Denizdi, Sahil O Sahil Ģiirinde ise;  

 “Seherin, axĢamın rengi deyişmez, 

 Gündüz güneĢlidir, géce aylıdır; 

 Baxıram renglere: rengime düşmez, 

 GülüĢler ayrıdır, sesler ayrıdır.”  

    [D.S.D.M., s.300] 

Birinci ve üçüncü mısralardaki “ş” sesleri, ikinci ve dördün-

cü mısralardaki “ı” sesleri de yarım kafiye oluĢturmaktadır. 

Memmed Araz‟ın Ģiirlerinde, bir ünlü ve bir ünsüzün benzer-

liğine dayanan tam kafiye yarım kafiyenin aksine çok kullanıl-

mıĢtır. Hara Gedirem Bilmirem Ģiirinin aĢağıya aldığımız dör-

düncü kıt‟asında, ilk üç mısrada rediften önce gelen “ağ”lar tam 

kafiyedir. 

 “Çox analar ağlar qalıp, 

 Sinelerde dağlar qalıp, 
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 Elim yétmez çağlar qalıp, 

 O çağlara çıxır bu yol.” 

   [Y.A.S, s.23] 

Yine, Dağ Küleyi ve Qaçma Menden Ģiirlerinden aĢağıya 

alacağımız kıtalarda da tam kafiyeye uygun örnekler bulunmak-

tadır. 

  

 “Néce vaxt qemim dem olacaq, 

 Belke qemim kem olacaq, 

 Xefif ömrüm yém olacaq, 

 Esrin sarsaq küleyine.” 

   [Q.Y.S., s.52] 

 “Dağına duman déyilem, 

 Bağına tufan déyilem, 

 Qaçsan da qovan déyilem, 

 Menden qaçmağa ne var ki?”  

     [Q.Y.S., s.87] 

Yukarıdaki dörtlüklerin ilk üç mısrasında geçen “-em” ve “-

an” sesleri de tam kafiyeyi oluĢturmaktadır. 

Araz‟ın Ģiirlerinde çok kullandığı kafiyelerden biri de zengin 

kafiyedir. Bilindiği gibi zengin kafiye üç ve üçten fazla ses ben-

zerliğine dayanır. Buna tunç kafiye de denir. Araz için kafiye, 

Ģiirde manadan sonra gelen en önemli unsurdur. Bu durumu 

Araz‟ın Ģiirlerindeki kafiye örgüsünden rahatlıkla anlaĢılacağı 

gibi, kafiye üzerine yazdığı Köhne Qafiyeler Çaylaq Daşları adlı 

Ģiirinde de açıkça görebiliriz: 

 “ġairler, sözleri buxovlamayın, 

 Gelin yığıĢdıraq qafiyeleri! 
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 Teze fikirlere yaxın qoymayın 

 ÜzülmüĢ, süzülmüĢ qiyafeleri. 

    [D.S.D.M., s.180] 

Yine aynı Ģiirden aldığımız Ģu dörtlükte de, zengin kafiyenin 

üç sesten oluĢan güzel bir örneğine Ģahid oluruz: 

 

 

 “Gelin cındırından sap çeksin here, 

 Tapaq bu sözlere ayrı bir péşe. 

 Belke biz onları yığıb bir yére,  

 Yollayaq Xaqani iyirmi béşe.”  

     [D.S.D.M., s.181] 

Burada mısra sonlarındaki “ére” ve “éşe” sesleri zengin ka-

fiyedir. Palıd, Seni Kim Yıxdı Ģiirinin ikinci dörtlüğünde ise, 

mısra sonlarındaki “ayı” kelimeleri zengin kafiyenin bir türü 

olan tunç kafiyeyi oluĢturmaktadır.  

 “Donqarınla donqar ayı, 

 QaĢovlandı bütün yayı, 

 Boz qaban ağzı dolayı, 

 Palıd, seni kim yıxdı?” 

     [D.H., s.112] 

Bazı Ģiirlerde tunç kafiyeler, genellikle ilk mısrada geçen bir 

kelimenin diğer mısradaki kelimelerin içinde geçmesi biçiminde 

oluĢur. Bütür kafiyeyi Qarğıma ve Şair Vüqarı Ģiirlerinde görebi-

liriz: 

 “Bu yurdda Eli yatağan, 

 Bu yurdda Veli yatağan,  

 Héç yatmaz deli yatağan 
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 Qarğıma meni, qarğıma.” 

    [Y.A.S., s.38] 

 

 “Çox Ģair yaĢamıĢ ağ gün möhtacı, 

 DüĢmene eyilmez bir vüqar olmuĢ. 

 Fatéhler qılıncı, padĢahlar tacı 

 Bir lüt Ģaire da qibtekâr olmuĢ.” 

    [Ö.K., s.6] 

Memmed Araz, yarım, tam ve zengin kafiyenin dıĢında, ben-

zer seslerin yakınlığına dayanan kulak kafiyesini de kullanmıĢtır. 

AĢağıdaki Ģiirlerde kelime ve ses benzerliklerinin tekrarından 

faydalanılarak yapılan kulak kafiyesine dikkat edelim: 

“Kölgeler bezekli sağlığa döner, 

 Kölgeler ayaqlı quyruğa döner. 

 Min rengde, min donda gizlener onlar,  

 Böyükler dalında gizlener onlar.” 

     [Ö.K., s.25] 

 “Yürüyek özümüz onlardan qabaq 

 Köhne qafiyeler muzéyi açaq. 

 Onda söykenecek “ürek” “direye” 

 Onda yapıĢacaq “gerek” “ göreye”. 

 

 Onda sığınacaq “yovĢan” “dovĢana” 

 “Yalançı” “palançı” dirsek-dirseye,  

 “Talançı” palançı kürek-küreye. 

 Özünü axtarar “axır” “naxır”da 

 Onlara qoĢulmaq ister “paxır” da 

 Sonuncu qafiye “ve ilaxır” da...” 

     [D.S.D.M., s.180] 
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Burada, “y-g, k-x-q” gibi ses benzerlikleri ile kulak; “yalan-

çı, palançı, talançı”, “paxır, naxır, ilaxır” kelimeleriyle de zen-

gin kafiye ve kulak kafiyesi oluĢturulmuĢtur. 

M. Araz, Ģiirlerinde düz, çapraz, koĢma ve mani gibi sabit 

kafiye düzenlerini kullanmıĢtır. Ayrıca bunların yanında kendine 

özgü, serbest bir kafiye düzenine de rastlanmaktadır. Yukarıda da 

görüldüğü gibi Ģair, bütün kafiye çeĢitlerini baĢarıyla kullanmıĢ-

tır. Düz kafiyeler, daha çok tek ve uzun bentlerde veya tertipsiz 

bentler hâlinde yazılmıĢ Ģiirlerde görülmektedir. KoĢma kafiye 

düzeninin dıĢındaki Ģekiller, çoğu zaman Ģiirin ara mısra veya 

dörtlüklerinde bozulabilmekte ve serbest bir beyitle sona ermek-

tedir. 

M. Araz‟ın Ģiirleri kafiye düzeni açısından incelendiğinde, 

düz, çapraz, koĢma ve mani tarzının yanında serbest kafiye düze-

ninin de kullanıldığı görülmektedir. Üçlük ve dörtlüklerden kuru-

lu Ģiirlerinde genellikle koĢma ve çapraz kafiye düzenini kulla-

nırken, bentlerden kurulu Ģiirlerinde ise düz kafiyeyi tercih etmiĢ-

tir. 

Dostluqdan Yazıram Ģiiri düz kafiye düzenindedir: 

“-Bilirsen téze bie eser yazıram,   a 

Eh, neler düĢünüb, neler yazıram…  a 

Her sözü incidir, her sözü haqdır,  b 

Adımı göylere qaldıracaqdır.   b 

Héyatı menim tek duyanlar gerek!  c 

Dostluqdan yazıram… Ne olur… Görek… c 

“Dostluqdan…” dedikde danıĢmadım men, d 

Onun öz alemi keçdi gözümden:   d 

“Ömründe héç kime dost olmayan kes  e 
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Hansı bir dostluqdan eser yazır bes?”  e 

[Ü.O.A., s.11] 

Düz kafiye düzeninde yazılmıĢ Ģiirler arasında: “QoĢma”, 

“Bu Dere Derin Dere”, “Dilençi Qaçqın”, “Göyden Dörd Alma 

DüĢdü”, “Dere”, “O YaĢamır”, “Nenemin Kitabı”, “GörüĢ”, 

“Özüme Teskinlik”, “Senin Ġsteyin” gibi Ģiirlerin adlarını da 

sayabiliriz. 

Düz kafiyedeki bu düzen bazen Ģiirin baĢında, ortasında ya 

da sonundaki birkaç mısrada bozulabilmektedir. Bazen de aynı 

kafiye üç dört mısrada kullanabilmektedir. Düzenli bir kafiye 

örgüsü olan Göy İşıq‟da böyle bir kullanım görülmektedir. ġiirde 

boldla gösterdiğimiz mısralara dikkat ediniz: 

Men bir göy ıĢığam öz alemimde,  a 

ġé‟r alemimde, söz alemimde…  a 

Buruq qazanlara yol verirem men,  b 

ġé‟r yazanlara yol verirem men.  b 

Sevinçler, neş’eler, hirsler, qezebler,  c 

Vüsallar, hicranlar, demler, esebler,  c 

Ta neler… yüklenen, yortan qatarlar,  c 

Bu günü sabaha dartan qatarlar,  c 

Zehmet, mehribanlıq, düzlük, heqiqet d 

  Menden gelib geçir.  e 

Sanki bütün varlıq, bütün cemiyet  d 

  Menden gelib geçir.  e 

Keçdiği yollara serhed qoymuram,  f 

Dile, milliyete bir sed qoymuram.  f 

Gedir geleceye yol alıb insan,   g 

Onun pasportuna yazılıb: ĠNSAN!  g 

Ogédir, bu gédiĢ dayanmayacaq.  h 
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Onu saxlamağa, bozmağa ancaq  h 

Onun sür‟etine çatmaq qorxulu,  ı 

Onu öz yolundan atmaq qorxulu  ı 

Silahla yüklenen kaĢınlar gelir,  i 

Atomlu, nüvelidaĢqınlqr gelir…  i 

Gelir, bu axını saxlamaq üçün,  j 

Gelir, yollarını bağlamaq üçün  j 

Qelbimin qanıyla boyanmalıyam,  k 

Yéne ynmalıyam, men yanmalıyam!  k 

      [M.S.T, s.51] 

Memmed Araz‟ın Ģiirlerinin çoğu koĢma ve çapraz kafiye 

düzeninde yazılmıĢtır. KoĢma tarzında yazılan Ģiirler arasında: 

“Qarğıma”, “Ah Bu Qısa Sévda Yolu”, “Deniz ġeherine Sefer”, 

“Dağ Küleyi”, “Qaçma Menden”, “Déyilem”, “Göy Göl”, 

“Ağarma, Saçım, Ağarma”, “Neyime Gerekdir” ve “A Zalım!” 

Ģiirlerini sayabiliriz. Bu Ģiirlerden ikisinin kafiye Ģemasını, örnek 

olması bakımından aĢağıda göstermeye çalıĢalım: 

“Dindirmirsen, könül bağı xezandır,  a 

Bülbül küsen bağ neyime gerekdir?  a 

Dé, bir can ki, can almaya séviden,  x 

Min il qalsa sağ-neyime gerekdir?  a 

Sévib-séçdi ehde sadiq yar hamı,  b 

Könül verdim men özge bir yaramı?  b 

Sen su sepib alıĢdırdın yaramı,  b 

Ta gürĢad ol, yağ-neyime gerekdir?  a 

Könül, doldur mehebbetden bade sen, c 

Vér ömrünü éĢq yolunda bada sen.  c 

Ömür boyu sinesinden bad esen  c 
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Nobaharsız dag neyime gerekdir?  a 

Sen güneĢdin, men nur alan yér idim,  d 

Sen ateĢdin-bu ateĢçün yéridim.  d 

Hesretinden Ģama döndüm, eridim,  d 

Ölsen, daha ag neyime gerekdir?”  a 

   [Neyime Gerekdir, A.Y.N., s.79] 

 

 “Tanımırsan yaxın nedir, yad nedir,  a 

Yada dostsan, dosta yadsan, a zalim!  b 

Üreyimde bir güneĢin odu var,  a 

Kür quyuyar, Küre atsan a zalim!  b 

 

Dağ dayanmaz bu ağıya, bu qeme;  c 

Qısasın var-al bu canım, bu qeme,  c 

Qem deryası axıtmısan sineme,  c 

Bu qesdinden yaman Ģadsan, a zalim!  b 

 

DanıĢmırsan, yoxsa dildirbaxıĢın?  d 

Gah xençerdir, gah da mindir baxıĢın.  d 

Hem öldürür, hem dirildir baxıĢın,  d 

Ne sehrikar bir celladsan, a zalim!  b 

[A Zalım…, M.S.T., s.55] 

“Göy Altında, Yér Üstünde”, “Dünya Düzelmir”, “Eger Son 

Neğmemi Oxuya Bilsem”, “Köhne Dost”, “Tikansız Yazılar”, 

“Çoban Seheri”, “Néce Unudum Seni”, “Seba Yéli”, 

“QaranquĢ”, “Babek Qılıncı”, “Qefil”, “Seni Axtarıram”, “Me-

nim Naxçı-vanım”, “Öten Günler”, “Tütek Sesi, Ürek Sesi”, 

“Yaylaqda”, “Günahsız Müqessir”, “Biraz Gécikende Biraz Te-

lesen”, “Deniz Seherine Sefer”, “Külekler”, “Bir Ömür Xatire” 
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ve “Ağ ġeherli Qaralar” Ģiirleri ise çapraz kafiye düzeninde ya-

zılmıĢtır.  

Çapraz kafiye düzeninde yazılan Ģiirlerin kafiye düzenini bir 

örnek üzerinde göstermekle yetineceğiz: 

“Döy qapımı, döy qapımı MüĢfiq küleyi, a 

Eli Kerim qasırğası qır penceremi.  b 

Bir uçrumdan asılıdır Ģair üreyi,  a 

Bir sal daĢa söykemiĢem pençelerimi.  b 

Küleklerin laylasında uĢaq kimiyem,  c 

Küleklerin nennisinde oynayır elim.  d 

Küleklere qısılıram nenemdir,- déye  c 

Saçlarını oxĢamaqdan doymayır elim.  d 

 

Torpağımız alov quĢlu, ĢimĢek cüyürlü, e 

Bu torpağı qucmaq üçün dumanlaĢaydım. f 

Eyileydim bir div kimi; Arazlı, Kürlü  e 

Dereleri sümüreydim, tufanlaĢaydım.  f 

 

QarĢı gelen sed küleyi, serhed küleyi  g 

Menim külek qoĢunlarım, ezerdi onda.  h 

Eh, ne bilim, bir delisov Memmed küleyi g 

Belke sizin dalınızca eserdi onda...”  h 

     [Külekler, A.K., s.37] 

Ayrıca, Köçeri Quşlar‟da mani; Artıran Söz Qedrini Ģiirinde 

de gazel kafiye düzeni kullanılmıĢtır. 

Memmed Araz‟ın Ģiirlerinde, bu kafiye düzenlerinin dıĢında 

serbest ve kendine özgü bir kafiye düzenine de rastlanmaktadır. 

Bazı Ģiirlerinde ise, kafiye düzeni serbest olmadığı hâlde, belli bir 

düzen takip etmediği görülmektedir. Meselâ, çapraz, koĢma, düz 
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ve serbest kafiye düzeninde baĢlayan bir Ģiirin baĢında, ortasında 

ya da sonunda aniden düzen değiĢebilmektedir. Kafiye düzenin-

deki bu ani değiĢiklikler, Ģairin kafiye bulma sıkıntısından değil, 

onun yenilik arayıĢından kaynaklanmaktadır. 

 

4. Redif: 

Redif, Ģiirde kafiyeden sonra gelen aynı mana ve görevdeki 

ek veya kelimelere denir. Memmed Araz‟ın Ģiirlerinde kafiye 

gibi redif de muhim bir yer tutmaktadır. ġiirde ahengin sağlan-

masında önemli bir yere sahip olan redifler, Araz‟ın Ģiirlerindeki 

genel üslûbun bir parçasıdır denilebilir. Bir ahenk ve armoni 

unsuru olan redifler bu Ģiirlerde, ek, kelime, bazen de hem ek 

hem kelime biçiminde karĢımıza çıkmaktadır. Ayrıca, Ģairin 

birden çok kelimeyle yapılan rediflerine de rastlamak mümkün-

dür. Araz‟ın kafiye kuruluĢunda aynı tür kelimelere daha çok yer 

vermesi redifin çok kullanılmasına sebep olmuĢtur.  

 Eklerle yapılan redifleri aĢağıdaki örneklerde görebiliriz: 

 “Ana yurdum, her daĢına üz qoyum, 

 Her derende çaldığım saz yaşayır. 

Kimi senin çiyninde, 

   sen kiminin… 

 ġöhretini yaĢadan az yaşayır. 

 

Bu giléyden qelbim yaman xallanır: 

 Çox ünvanda qaçaq te‟rif yallanır. 

 Bir ağılın budağından sallanıb, 

 Néçe-néçe ağlı dayaz yaşayır. 

 

Gülüm, bir de görüĢüne yubansam, 
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Adımı tut, harda dağlar dumansa. 

Gözünü sıx, 

Hansı daĢda su yansa, 

O daĢ altda Memmed Araz yaşayır.” 

     [Ġsimsiz, Q.Q., s.12] 

Arpaçay Neğmesi Ģiirinin ilk bendinde görülen “-ulur”, “-

larından” ve “-esine (-ine)” ekleri ek rediflerdir. 

 

 “Bir derenin inadına qıfıl vurulur, 

 Xeyalların aynasında bir göl durulur, 

 Bir çay axır babaların arzularından, 

 Bir çay axır qelbimizin xatiresine. 

 Neğme qopur derelerin buz sularından, 

 Qayalar da qulaq bağlar ötkem sesine” 

   [Arpaçay Neğmesi, A.Y.N., s.14] 

Ek redifleri daha da çoğaltmak mümkündür. Viktor Xara 

Oxuyur‟da “batmış-yatmış”, Esker Mektubu‟nda “dodaqların-

da-barmaqlarında”, Yétim Ulduzlar‟da “söner-görüner”, 

Özümden Qaçmağa Ne Var Ki‟de “qaçıram-açıram”, Senin 

Mensiz Dünyan‟da “daşdım-doğulmamışdım”, BağıĢla Meni‟de 

“durmuşam-qırmışam”, Dağlar Küsüb‟de “daşdan-qaşdan”, 

Ocaq Yanır Gören Yoxdur‟da “qamqalağa-qalağa”, Dünya 

Gözel Dünyadı‟da “baxarı-axarı”, “yuxumuz-uyğumuz” ve 

Sévgi Serheddi‟nde “yükdür-böyükdür” kelimeleriyle de ek redif 

yapılmıĢtır. 

Memmed Araz Ģiirlerinde kullandığı ek rediflerin yanında, 

kelimelerden kurulu redifleri de çok kullanmıĢtır. Hatta çoğu 

zaman, Ģiirlerdeki ahengi kafiye yerine rediflerle sağlamaya 

çalıĢmıĢtır. Mensiz Ģiirinin aĢağıdaki dörtlüklerinde: 
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 “Yarsıza ki, yar olur, 

 Qedd eyilmez çınar olur, 

Teke yol da cidar olur, 

 Çıxma, gülüm, yola mensiz. 

(…) 

Bu düzlerde iz göyerdi 

 Ġz göyerdi – düz göyerdi 

 Söz göyertdi, söz göyerdi. 

Çöller ölü tala mensiz. 

Tekliyime hayan odur, 

Yanan odur, yaman odur. 

Menliyimi qanan odur: 

Mensizliyi qana mensiz.” 

     [D.H., s.36] 

“olur”, “göyerdi” ve “odur” kelimeleriyle redif yapılırken, 

Saç Ağartdım Ģiirinde de “ağarmaz” kelimesiyle redif yapılmıĢ-

tır. 

Bazen de ek ve kelimeleri bir arada kullanarak redif yapıldı-

ğına Ģahit olmaktayız. Bağışla Meni Ģiirinde böyle bir kullanım 

söz konusudur. 

AĢağıdaki dörtlükte yer alan ve siyah harflerle gösterilen, “-

da olmur” ek ve kelimesiyle de bu tür bir redif yapılmıĢtır. 

 “Qaçma, ağıl baĢda olur, ayaqda olmur. 

 Bar, güneĢe yön tutmayan budaqda olmur.  

 Qar olmasa, sél olmasa bulaq da olmur. 

 Deli sélem, kövrek bulaq, bağıĢla meni.” 

      [S.E., s.276] 

 Ayrıca Ģair, birçok yerde yaptığı kelime tekrarlarıyla Ģi-
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irde hem ahengi sağlamaya çalıĢmıĢ, hem de bu tür kelimeleri 

redif olarak kullanmıĢtır. Bütün Veznlere Sığdım adlı Ģiirdeki 

“veznlere” kelimesi bu tür tekrarlardan oluĢmuĢ bir rediftir. 

 “Bütün veznlere sığdım: 

 Serbest veznlere, 

 Hécalı veznlere, 

 Ġkili haçalı veznlere. 

 Qelibi me‟lum: 

 Qapılı-bacalı veznlere.” 

   [A.K., s.67] 

Bu incelemeden de anlaĢılacağı gibi M. Araz, kafiye kadar 

redife de önem vermiĢtir. Redif, onun Ģiirlerinde ahengi sağlayan 

önemli unsurlardan biridir. ġair rediflerinde, isim, fiil, zamir, 

edat gibi çeĢitli kelime türlerini kullanmıĢtır. Ayrıca, redif oluĢtu-

rurken isim hal eklerinden de baĢarıyla istifade etmiĢtir. 
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Sonuç 

 
 

 

emmed Araz, ÇağdaĢ Azerbaycan Ģairi ve gazetecisi-

dir. 1933 yılında Nahçıvan‟ın ġahbuz ilçesinin Nurs 

köyünde dünyaya geldi. Asıl adı Memmed İbrahimov İnfiloğ-

lu‟dur. Babası Ġnfil KiĢi, annesi Cahan Hanım‟dır. Ġnfil KiĢi, 

aslen Ermenistan‟ın Sisyan bölgesinden olup, 1918 yılında Nah-

çıvan‟a göç etmiĢtir.  

M. Araz, ilk eğitimini köyünde tamamladı. 1949 yılında 

“Azerbaycan Dövlet Pédagoji Üniversiteti”nin Coğrafya Fakülte-

si‟ne girdi. Burada faaliyet gösteren Edebiyat Derneği ile alaka 

kurarak, edebî çevrelerle tanıĢtı. Birkaç yıl Azerbaycan Devlet 

Üniversitesi Jurnalistika Fakültesi‟ne devam etti. (Haciyeva, 

1994:208) Üniversiteden mezun olduktan sonra Naxçıvan‟a dö-

nerek birkaç yıl liselerde öğretmenlik yaptı. 1957 yılında 

Bakû‟ya dönerek, BaĢ Matbuat Ġdaresi‟ne müvekkil vazifesiyle 

görevlendirildi. 1958 yılında edebiyat öğretmeni Gülxanım Fete-

liqızı Melikmemmedova ile evlendi. Bu evliliğinden Ġrade (1959) 

ve ġelale (1961) adlarında iki kız çocuğu dünyaya geldi. 1959 

M 
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yılında Moskova‟daki Yazarlar Birliği‟ne bağlı Yüksek Edebiyat 

Kursu‟na katıldı. Burada Rus ve Batı Edebiyatını yakından tanı-

ma fırsatı buldu. 1961 yılında kursu tamamlayarak Bakû‟ya dön-

dü. Burada sırasıyla; Maarif NeĢriyyatı redaktörlüğü (1961-63), 

Azerbaycan Dövlet NeĢriyyatı Bediî Edebiyyat Redaksiyası 

müdürlüğü (1963-67), Ulduz Dergisinin mesul kâtipliği (1967-

70), Edebiyyat ve Ġncesenet dergisinin baĢ redaktör muavinliği 

(1970-72), Azerbaycan Yazarlar Birliği‟nin Poéziya Bölüm baĢ-

kanlığı (1971-81) ve 1974 yılında yayın hayatına yeni baĢlayan 

Azerbaycan Tebieti dergisinin baĢ redaktörlüğü görevlerinde 

bulundu. 

Yazdığı yirmiye yakın Ģiir kitabı dolaysıyla Emektar Mede-

niyyet ĠĢçisi (1978), Azerbaycan Devlet Mükâfatı Laureatı 

(1988), Azerbaycan Halk ġairi (1990) ünvanlarını kazandı. 1991 

yılında Diyanet Vakfı tarafından Türkiye‟de yapılan Na‟at ya-

rıĢmasında Ya Rebbim, Bu Dünya Sen Quran Déyil adlı Ģiiri ile 

birinci oldu. Genç yaĢta Azerbaycan Yazarlar Birliği üyeliğine 

kabul edildi. Rusça ve Ermenice ve Gürcüce‟den tercümeler 

yaptı. Uzun zamandan beri Parkinson hastası olan Ģair, 4 Aralık 

2004‟te hayata gözlerini yumdu. 

Memmed Araz, II. Dünya Harbi‟nden sonra baĢlayan yeni-

den kurma ve yapılanma hareketlerine paralel olarak, Azerbay-

can Edebiyatında ortaya çıkan toplum için sanat anlayıĢını be-

nimser. Edebiyat ve sanatı insanlığa hizmet vasıtası olarak görür. 

Sanatkârın vazifesini de toplumda meydana gelen sosyolojik 

geliĢmelerin mahiyetini araĢtırarak bu sürecin edebî keĢfini yap-

mak olarak değerlendirir. Bu manada sanatçıyı bir hekime benze-

terek, toplumun hastalıklarını bilmeye ve çare bulmaya çağırır. 

ġiir anlayıĢında “insan-zaman-muhit” kavramlarının mühim bir 
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yeri vardır. ġiirlerinde insanı ön plâna çıkarır. “İlham-yürek-akıl 

[baş]” üçlüsü Ģiir poetikasının anahtar kelimeleridir. Ġlhamı 

“muxbir” olarak değerlendirir. Buna bir de Ģair yüreğini ilâve 

ederek, onu; duyan, gören, hisseden duyularla donatır. Ancak bir 

Ģair için “isti‟dad” ve “zehmet [emek]”i vazgeçilemez değerler 

olarak görür.  

Eserlerinde sosyal mevzuları iĢlerken bir yandan da “ideal 

kahraman” yaratmanın peĢinden koĢar. Zaman zaman reel haya-

tın çirkinliklerinden kaçarak zihninde tasavvur ettiği “o belde-

ler”e sığınır. Sosyal mevzuların yanında aĢk, sevgi, hasret, yal-

nızlık ve ölüm korkusu gibi ferdî duyguları da iĢlemekten geri 

kalmaz. Tabiat tasvirlerinde, Azerbaycan tabiatının güzelliklerini 

bütün canlılığıyla, âdeta bir kameranın merceğinden Ģiirlerine 

yansıtır. Çevre problemleri ile yakından ilgilenerek, herkesin 

dikkatini giderek büyüyen ekolojik kirlenmeye çeker. Cenubî 

Azerbaycan ve Aras meselesinde ikiye bölünmüĢ bir milletin 

tarihini, talihini dile getirir. Millî kimlik ve vatandaĢlık kavram-

ları üzerinde önemle durur. II. Dünya Harbi‟ni ve onun geride 

bıraktığı derin izleri poemlerinde âdeta destanlaĢtırır. ġiirlerinde 

halk inançları, atasözleri, deyimler ve canlı halk dilinden fayda-

lanır. Hece vezninin değiĢik kalıplarını kullanarak zengin bir 

kafiye örgüsü elde eder. Edebî sanatların ve Azerbaycan dilinin 

kıvraklığından faydalanarak kendine mahsus bir imajlar sistemi 

oluĢturur. Dili oldukça sağlamdır. Yer yer canlı halk diline ya-

kınlaĢır. Ġfadelerinde sertlik ve mağrurluk dikkati çeker. Bilhassa 

“dünya ve zaman”la alâkalı Ģiirlerinde felsefî derinlik, hikmetli 

düĢünce ve söyleyiĢler vardır. Araz, çağdaĢ Ģiirin form, söyleyiĢ, 

tema ve Ģekil unsurlarını, halk Ģiiri ile birleĢtirerek Ģiirde millî 

çizgileri ön plâna çıkarır.  

Memmed Araz‟ın Ģiiri, bir insan ömrünün bir Ģair ömrüne 



334  |  Memmed Araz 

 

kurban verilmesi pahasına ortaya çıkmıĢtır. O olduğu gibi görü-

nen, göründüğü gibi olmaya çalıĢan bir Ģairdir. Azerbaycan top-

rağını Aras‟sız tasavvur etmek mümkün olmadığı gibi, bu günkü 

Azerbaycan Ģiirini de Memmed Araz‟sız düĢünmek mümkün 

değildir. Memmed Araz bütün Azerbaycan demektir. O Azer-

baycan ki, Ģairin ifadesiyle “qayalarda biten bir çiçek, çiçeklerin 

içinde qaya”dır. 

M. Araz, SSCB‟deki çeĢitli halkların dillerinden tercümeler 

yaparak onları yayımlar. Daha çok Rusça‟dan manzum tercüme-

ler yapmıĢtır. Kitap olarak yayımlanan eserleri dıĢında çeĢitli 

gazete ve dergilerde yayımlanan çok sayıda Ģiir, makale ve sos-

yal içerikli, publisist yazıları bulunmaktadır. Ayrıca, hakkında üç 

kitap ve yüzden çok makale yazılmıĢtır. ġair, edebiyat âleminde 

Aras nehriyle ilgili çok fazla Ģiir yazmasına istinaden “Aras şai-

ri” olarak tanınmıĢtır.  
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EK:1 

MEMMED ARAZ’IN ESERLERİNİN KRONOLOJİK 

BİBLİOGRAFYASI 

 

I. MEMMED ARAZ’IN ESERLERİ 

A. Şiir Kitapları: 

1. Azerbaycan Türkçesiyle Yayımlanan Kitapları: 

1. “Sévgi Neğmesi”, Azerbaycan Dövlet NeĢriyyatı, Bakû, 

1959 

2. “Üç Oğul Anası”, Azerbaycan Dövlet NeĢriyyatı, Bakû, 

1961 

3. “Men Seni Taparam”, Azerbaycan Dövlet NeĢriyyatı, 

Bakû, 1963 

4. “Araz Axır”, Azerbaycan Dövlet NeĢriyyatı, Bakû, 1964 

5. “Anamdan Yadigâr Neğmeler”, Azerbaycan Dövlet NeĢ-

riyyatı, Bakû, 1966 
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6. “Ömür Kârvanı”, Azerbaycan Dövlet NeĢriyyatı, Bakû, 

1967 

7. “Ġllerden Biri”, Genclik NeĢriyyatı, Bakû, 1967 

8. “Qanadlı Qayalar”, Azerbaycan Dövlet NeĢriyyatı, Bakû, 

1973 

9. “Atamın Kitabı”, Genclik NeĢriyyatı, Bakû, 1974 

10. “Oxucuya Mektub”, Genclik NeĢriyyatı, Bakû, 1978 

11. “Aylarım, Ġllerim”, Yazıçı NeĢriyyatı, Bakû, 1979 

12. “Dünya Senin, Dünya Menim”, Yazıçı NeĢriyyatı, Bakû, 

1983 

13. “SeçilmiĢ Eserleri”, Azerbaycan Dövlet NeĢriyyatı, 

Bakû, 1986 

14. “SeçilmiĢ Eserleri”, Haz., Seyfettin Altaylı, Kültür Ba-

kanlığı Yayınları, Ankara, 1990 

15. “DaĢ Harayı”, Yazıçı NeĢriyatı, Bakû, 1992 

16. “Dünya Düzelmir”, Tebiet Ekoloji Metbuat Merkezi ve 

Medeniyet Firması, Bakû, 1992 

17. “Qayalara Yazılan Ses”, Azerbaycan Dövlet NeĢriyyatı, 

Bakû, 1994 

18. “Yol Ayrıcında Söhbet”, Azerbaycan Dövlet NeĢriyyatı, 

Bakû, 1998 

 

2. Rusça Yayımlanan Kitapları: 

1. “Poyu Araks”, Sovétskiy Pisatél, Moskva, 1966 

2. “Kaménniy Oryol”, Moskva, 1976 

3. “Krılatié Skalı”, Bakû, 1981 

4. “Kniga Otets Moéqo”, Moskva, 1983 

 

3. Tercüme Kitapları: 
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1. Sérgéy Mixalkov, “Foma”, Azerbaycan Dövlet NeĢriyyatı, 

Bakû, 1964 

2. Gévork Ağacanyan, “Narahat Ürek”, Genclik NeĢriyyatı, 

Bakû, 1974 

3. Mixail Svétlov ,“ġé‟rler”, Azerbaycan Dövlet NeĢriyyatı, 

Bakû, 1975 

4. N. Nékrasov, “Rus Qadınları”, Yazıçı NeĢriyyatı, Bakû, 

1983 

5. “Ocaq BaĢında (Tercüme ġé‟rler) ”, Yazıçı NeĢriyyatı, 

Bakû, 1983 

 

B. Gazete ve Dergilerde Neşredilmiş Şiirleri
1
: 

1970 

1. “Ağ ġeherli Qaralar”, Sovét Gürcüstanı, 02.04.1970 

2. “Ağ ġeherli Qaralar”, Edebiyat ve İncesenet, s.5, 

04.07.1970 

65. “Ēyfél Qüllesinde”, Edebiyat ve İncesenet, s.5, 

04.07.1970 

150. “Quzu”, Edebiyat ve İncesenet, s.5, 04.07.1970 

169. “ġöhrete Atılan Gülle”, Edebiyat ve İncesenet, s.5, 

04.07.1970 

21. “Bir Ağaç Yıxıldı”, Sovét Gürcüstanı, 22.09.1970 

123. “Nurlu Diyar”, Edebiyat ve İncesenet, s.13, 01.10.1970 

117. “Ne Bilim”, Edebiyat ve İncesenet, s.6, 14.11.1970 

9. “Ay Ucalıq”, Edebiyat ve İncesenet, s.6, 14.11.1970 

13. “Babek Qılıncı”, Edebiyat ve İncesenet, s.6, 14.11.1970 

 
1
 Bu bölüm makalelerin yayın tarihi esas alınarak düzenlenmiĢtir. Burada Ģiirle-

rin künyesi verilirken; “Ģiirin adı + gazete veya derginin adı + sayı  no + sayfa 

no + tarih” sıralaması esas alınmıĢtır.  
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137. “Qanadlı Qayalar”, Edebiyat ve İncesenet, s.6, 

14.11.1970 

148. “Qurd Xasiyyeti”, Edebiyat ve İncesenet, s.6, 

14.11.1970 

154. “Salam”, Edebiyat ve İncesenet, s.6, 14.11.1970 

181. “Ve‟dinden Senecen”, Edebiyat ve İncesenet, s.6, 

14.11.1970 

134. “Payız Nidası”, Sovyet Kendi, 26.11.1970 

68. “Géce Nağılı”, Sovét Kendi, 26.11.1970 

91. “Ġnsan Qayalar”, Sovét Kendi, 26.11.1970 

24. “Bir Ömür Xatire”, Ulduz Jurnalı, Nu:6, s.54, 1970 

49. “Denizçi Dünyası”, Ulduz Jurnalı, Nu:6, s.54, 1970 

50. “Dere”, Ulduz Jurnalı, Nu: 6, s.54, 1970 

100. “Lénin‟in Heyatının Paris Dövrüne Ait Bir Parça”, Ul-

duz Jurnalı, Nu:4, s.19, 1970 

101. “Mavi Razda Bir Ēv Var”, Ulduz Jurnalı, Nu:4, s.19, 

1970 

130. “Ömrümün Su Ayrıcında”, Ulduz Jurnalı, Nu:6, s.54, 

1970 

125. “O Gün”, Azerbaycan, Nu:7, s.88, 1970 

187. “Viktor Hüqo Qit‟esi”, Qobustan, Nu:4, s.66, 1970 

1971 

39. “Çoban Üreyi”, Sovét Kendi, 25.02.1971 

196. “Yaylım”, Sovét Kendi, 25.02.1971 

198. “Yeni ġé‟rler”, Sovét Kendi, 25.02.1971 

45. “Dağlara ÇağırıĢ”, Şerq Qapısı, 27.06.1971 

153. “Salamat Qal”, Şerq Qapısı, 27.06.1971 

170. “ġuĢa‟da Bir Géce”, Şerq Qapısı, 27.06.1971 

171. “ġuĢa‟da Bir Géce”, Edebiyat ve İncesenet, 31.07.1971 
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194. “YaĢayır”, Edebiyat ve İncesenet, 31.07.1971 

74. “Gül Töhfeleri”, Edebiyat ve İncesenet, 31.07.1971 

75. “Gündelik Sual-Cavab”, Edebiyat ve İncesenet, 

31.07.1971 

84. “Humanizm”, Edebiyat ve İncesenet, 31.07.1971 

121. “Néftçiler”, Edebiyat ve İncesenet, 04.09.1971 

20. “Bigâneler Ġqliminde”, Ulduz Jurnalı, Nu:8, s.16, 1971 

44. “Dağlara ÇağırıĢ”, Ulduz Jurnalı, Nu:8, s.16, 1971 

62. “Erim Geldi Qayası”, Ulduz Jurnalı, Nu:3, s.34, 1971 

188. “Vitrinler”, Ulduz Jurnalı, Nu:8, s.16, 1971 

1972 

26. “Bir XoĢ Yuxu Sorağında”, Edebiyat ve İncesenet, s.7, 

20.05.1972 

138. “Qarabağ Düzü”, Azerbaycan Gencleri, 14.11.1972 

7. “Atamın Kitabı, (Poemadan parçalar)”, Azerbaycan, Nu:8, 

s.119, 1972 

8. “Atamın Yüz YaĢı”, Azerbaycan, Nu:8, s.119, 1972 

12. “Babadağ (Epiloq Evezi)”, Azerbaycan, Nu:8, s.119, 

1972 

92. “Ġntérv”, Azerbaycan, Nu:8, s.119, 1972 

116. “Nazim‟e Sovqat”, Ulduz Jurnalı, Nu:1, s.10, 1972 

124. “O Dağ Eteyinde”, Azerbaycan, Nu:8, s.119, 1972 

126. “O Yérler”, Azerbaycan, Nu:8, s.119, 1972 

152.“Salamat Qal”, Ulduz Jurnalı, Nu:1, s.10, 1972 

165. “Su Üstünde Bayatı”, Azerbaycan, Nu:8, s.119, 1972 

173. “Ucalıq Haqqında Nağıl (Növe Ġle Sohbet)”, Azerbay-

can, Nu:8, s.119, 1972 

96. “Komsomola Kéçdiyim Gün”, Ulduz Jurnalı, Nu:1, s.10, 

1972 
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1973 

6. “Arzular Çerçivesinde”, Edebiyat ve İncesenet, s.6, 

07.07.1973 

23. “Bir Gün”, Edebiyat ve İncesenet, s.5, 07.07.1973 

36. “Bu Te‟rife Ġnansan”, Edebiyat ve İncesenet, s.5, 

07.07.1973 

178. “Uzaq Diyarda Bir Géce”, Edebiyat ve İncesenet, s.5, 

07.07.1973 

139. “Qaraçı”, Edebiyat ve İncesenet, s.5, 07.07.1973 

16. “Bakı‟nın Gécesi”, Azerbaycan, Nu:8, s.170, 1973 

17. “Bayram Dayı”, Azerbaycan, Nu:8, s.170, 1973 

30. “Bulaq DaĢında Yazı”, Azerbaycan, Nu:8, s.170, 1973 

41. “Dağ Çayına OxunmuĢ Mektup”, Ulduz Jurnalı, Nu:9, 

s.33, 1973 

48. “Deniz ġeherine Sefer”, Ulduz Jurnalı, Nu:9, s.33, 1973 

63. “Esger Ağaç Ekir”, Azerbaycan, Nu:8, s.170, 1973 

109. “Menim Yurdum”, Azerbaycan, Nu:8, s.170, 1973 

113. “Muğanda Kür Neğmesi”, Azerbaycan, Nu:8, s.170, 

1973 

189. “Xarici Dil”, Azerbaycan, Nu:8, s.170, 1973 

155. “Senetkâr Ömrü”, Ulduz Jurnalı, Nu:9, s.33, 1973 

1974 

67. “Eziz Dost”, Edebiyat ve İncesenet, s.10, 21.09.1974 

1975 

27. “Birlik Neğmesi”, Bakı, 30.04.1975 

3. “Altı Qızın Biri Peri”, Azerbaycan Qadını, Nu:1, s.8, 1975 

1976 

199. “Yoxdur Özge Umacağım”, Edebiyat ve İncesenet, s.5, 

09.01.1976 
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43. “Dağlar Meni Tanımadı”, Edebiyat ve İncesenet, s.5, 

07.02.1976 

174. “Ulduzlar”, Edebiyat ve İncesenet, s.5, 07.02.1976 

77. “GüneĢle Oynayan UĢaq”, Bakı, 07.10.1976 

201. “Yollarda”, Edebiyat ve İncesenet, s.5, 09.10.1976 

15.“BağıĢla Meni”, Edebiyat ve İncesenet, s.5, 09.10.1976 

64. “Esger Mektubu”, Edebiyat ve İncesenet, s.5, 09.10.1976 

 

1977 

141. “Qayalara Yazılan Ses”, Azerbaycan, Nu:2, s.108, 1977 

56. “Dünya Senin, Dünya Menim”, Ulduz Jurnalı, Nu:5, 

s.22, 1977 

73. “Gören Yoxdur”, Ulduz Jurnalı, Nu:5, s.22, 1977 

87. “Ġlhamım”, Ulduz Jurnalı, Nu:5, s.22, 1977 

127. “Ocaq Yanır”, Ulduz Jurnalı, Nu: 5, s.22, 1977 

131. “Ömür Yolu”, Ulduz Jurnalı, Nu:5, s.22, 1977 

160. “Sevgi Serheddi”, Ulduz Jurnalı, Nu:5, s.22, 1977 

1979 

143. “Qaytar Meni”, Azerbaycan, Nu:2, s.105, 1979 

34. “Bu Géce Yuxumda Araz‟ı Gördüm”, Azerbaycan, Nu:4, 

s.105, 1979 

58. “Ehval-i Ruhiyye”, Azerbaycan, Nu:4, s.105, 1979 

83. “Her ġéyden Yazanda”, Azerbaycan, Nu:4, s.105, 1979 

95.“Kimliyim, Neçiliyim”, Azerbaycan, Nu:4, s.105, 1979 

102. “Men Bir Zaman ġair Ġdim”, Azerbaycan, Nu:4, s.105, 

1979 

103. “Men Ciddi, Sen Güleyen”, Azerbaycan, Nu:4, s.105, 

1979 

120. “Ne Ola-ola”, Azerbaycan, Nu:4, s.105, 1979 
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142.“Qayıt Dédim, Teklenme”, Azerbaycan, Nu:4, s.105, 

1979 

157. “Senli Mensiz Dünya”, Azerbaycan, Nu:4, s.105, 1979 

162. “Size Yétim Déyen Olsa”, Azerbaycan, Nu:4, s.105, 

1979 

186. “Veten Mükâfatı”, Azerbaycan, Nu:4, s.105, 1979 

1981 

14. “BağıĢla, Deniz”, Azerbaycan, Nu:12, s.15, 1981 

22. “Bir Dostuma”, Azerbaycan, Nu:12, s.15, 1981 

42. “Dağ Qopdu Yérinden”, Azerbaycan, Nu:12, s.15, 1981 

46. “Dalğa Sındıran Qaya”, Azerbaycan, Nu:12, s.15, 1981 

53. “Durnaları Dönmez Oldu”, Azerbaycan, Nu:12, s.15, 

1981 

81. “Havalar Soyudu”, Azerbaycan, Nu:12, s.15, 1981 

118. “Ne Déyek Bu Payız Küleklerine”, Azerbaycan, Nu:12, 

s.15, 1981 

128. “Od Kimi, Su Kimi”, Azerbaycan, Nu:12, s.15, 1981 

145. “QonĢu Çeperi”, Azerbaycan, Nu:12, s.15, 1981 

176. “Unut Meni”, Azerbaycan, Nu:12, s.15, 1981 

1983 

11. “Ayrı Yollar Var ĠmiĢ”, Ulduz Jurnalı, Nu:1, s.20, 1983 

18. “Bed Xeberler”, Ulduz Jurnalı, Nu:1, s.20, 1983 

25. “Bir Ömür Yolunda”, Ulduz Jurnalı, Nu:1, s.20, 1983 

79. “Haqqın Var”, Ulduz Jurnalı, Nu:1, s.20, 1983 

80. “Haqqın Yoxdur”, Ulduz Jurnalı, Nu:1, s.20, 1983 

97. “Köhne Dost”, Ulduz Jurnalı, Nu:1, s.20, 1983 

106. “Meni Ġnandırma”, Ulduz Jurnalı, Nu:1, s.20, 1983 

119. “Ne Günah”, Ulduz Jurnalı, Nu:1, s.20, 1983 

166. “Sual”, Ulduz Jurnalı, Nu:1, s.20, 1983 
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28. “Biz QoĢa Gétmeliyik”, Azerbaycan, Nu:2, s.3, 1983 

38. “Çaylaq DaĢları”, Azerbaycan, Nu: 2, s.3, 1983 

61. “Elli YaĢıma Önsöz”, Azerbaycan, Nu:2, s.3, 1983 

76. “GüneĢ Günü”, Azerbaycan, Nu:2, s.3, 1983 

88. “Ġlimde Birce Gün”, Azerbaycan, Nu:2, s.3, 1983 

99. “Köhne Qafiyeler”, Azerbaycan, Nu:2, s.3, 1983 

129. “Okéanın O Tayına Mektup”, Azerbaycan, Nu:2, s.3, 

1983 

149. “Qorxuram”, Azerbaycan, Nu:2, s.3, 1983 

197. “Yazı Masam”, Azerbaycan, Nu:2, s.3, 1983 

158. “Sensizliye ÖyreĢirem”, Azerbaycan, Nu:2, s.3, 1983 

1984 

31. “Borc”, Edebiyat ve İncesenet, s.4, 20.01.1984 

72. “Gétdiler”, Edebiyat ve İncesenet, s.4, 20.01.1984 

189. “Xestexana Heyetinde Bülbül Oxuyur”, Edebiyat ve İn-

cesenet, s.4, 20.01.1984 

140.“Qaradeniz ġerqisi”, Edebiyat ve İncesenet, s.4, 

20.01.1984 

108. “Menim Validolum”, Edebiyat ve İncesenet, s.4, 

20.01.1984 

4. “Ana Torpaq”, Azerbaycan Qadını, Nu:10, s.16, 1984 

86. “Ġxtisarla”, Azerbaycan Qadını, Nu:10, s.16, 1984 

1985 

114. “Müharibe Olmasa”, Azerbaycan Qadını, Nu:5, s.11, 

1985 

144. “Qoca Arıçı Ġle Söhbet”, Azerbaycan Tebieti, Nu:6, 

s.14, 1985 

1986 

47. “DaĢ Harayı”, Ulduz Jurnalı, s.4, 18.04.1986 
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182. “Vaxtın Qalsa”, Edebiyat ve İncesenet, s.4, 18.04.1986 

132. “Özüne Bax Déyirsen”, Edebiyat ve İncesenet, s.4, 

18.04.1986 

55. “Dünya Meni Menden Qoru”, Edebiyat ve İncesenet, s.4, 

31.10.1986 

82. “Her Gün”, Edebiyat ve İncesenet, s.4, 31.10.1986 

115. “Möhtac Oldum”, Edebiyat ve İncesenet, s.4, 

31.10.1986 

71. “Gerek Béle Olmayaydı”, Ēlm ve Heyat, Nu:5, s.33, 

1986 

190. “Xatireler Yordu Meni”, Ēlm ve Heyat, Nu:5, s.33, 

1986 

180. “Ustad ġehriyar‟a”, Elm ve Heyat, Nu:5, s.33, 1986 

135.“Qalır”, Ēlm ve Heyat, Nu:5, s.33, 1986 

110. “Mensiz”, Edebiyat ve İncesenet, s.4, 31.10.1986 

1987 

52. “Dostlarım”, Edebiyat ve İncesenet, s.4, 27.02.1987 

60. “Elli Ġl”, Edebiyat ve İncesenet, s.4, 27.02.1987 

70. “Geldin, Niye Geldin”, Edebiyat ve İncesenet, s.4, 

27.02.1987 

164. “Söz Açıq Olanda”, Kommünist, 12.04.1987 

51. “Tikansız Yazılar”, Edebiyat ve İncesenet, s.4, 

04.09.1987 

191. “Xeberim Olmadı”, Edebiyat ve İncesenet, s.4, 

04.09.1987 

37. “Böyükler”, Azerbaycan, Nu: 6, s.53, 1987 

59. “Elim Çatmaz, Ünüm Yétmez”, Azerbaycan, Nu:6, s.53, 

1987 

89. “Ġnsaf Günü”, Azerbaycan, Nu:6, s.53, 1987 
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193. “YaĢat Meni”, Azerbaycan, Nu:6, s.53, 1987 

184. “Vefalıya Can Qurban”, Azerbaycan, Nu:6, s.53, 1987 

177. “UĢaqlar”, Azerbaycan, Nu:6, s.53, 1987 

151. “Saç Ağarttım”, Azerbaycan, Nu:6 s.53, 1987 

156. “Seni Kim Yıxdı”, Azerbaycan, Nu:6, s.53, 1987 

146. “Qorxu Günü”, Azerbaycan, Nu:6, s.53, 1987 

133. “Palıd”, Azerbaycan, Nu: 6, s.53, 1987 

1988 

54. “Dünya Düzelmir”, Edebiyat ve İncesenet, s.4, 

19.08.1988 

57. “Eğer Son Neğmemi Oxuya Bilsem” Edebiyyat ve İnce-

senet, s.4, 19.08.1988 

98. “Köhne Dost”, Edebiyat ve İncesenet, s.4, 19.08.1988 

179. “Üreyim Köçeri”, Edebiyat ve İncesenet, s.4, 

19.08.1988 

136. “Qalmadı”, Edebiyat ve İncesenet, s.4, 19.08.1988 

105. “Mene Bigânelik Öyret”, Edebiyat ve İncesenet, s.4, 

19.08.1988 

1989 

195. “YaxĢılar”, Kommunist, 01.05.1989 

69. “Géce Pencereme DırmaĢan PiĢik”, Edebiyat ve İncese-

net, s.4, 29.12.1989 

90. “Ġnsan”, Edebiyat ve İncesenet, s.4, 29.12.1989 

183. “Vezife”, Edebiyat ve İncesenet, s.4, 29.12.1989 

167. “ġair Ne Qazandı”, Edebiyat ve İncesenet, s.4, 

29.12.1989 

147. “Qorxuram”, Edebiyat ve İncesenet, s.4, 29.12.1989 

19. “Béle Dünyanın”, Ulduz Jurnalı, Nu:1, s.4, 1989 

94. “Kendle ġeher Arasında”, Ulduz Jurnalı, Nu:1, s.4, 1989 
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168. “ġanapipik”, Ulduz Jurnalı, Nu: 1, s.4, 1989 

161. “Sinem Sehra Sinesi”, Ulduz Jurnalı, Nu:1, s.4, 1989 

1990 

78. “GüzeĢt”, Sovét Kendi, 28.06.1990 

85. “Ġbret-Nifret Muzéyi”, Edebiyat ve İncesenet, s.3, 

14.09.1990 

159. “Serhed Çeperleri”, Edebiyat ve İncesenet, s.3, 

14.09.1990 

1991 

35. “Bu ġéytanlar”, Edebiyat Gazeti, s.4, 12.07.1991 

40. “Çox Tezeler Köhnelir”, Edebiyat Gazeti, s.4, 

12.07.1991 

163. “Söhbet”, Edebiyat Qezeti, s.4, 12.07.1991 

200. “Yol Ayrıcında”, Edebiyat Qezeti, s.4, 12.07.1991 

1992 

33. “Bu Dünya Sen Quran Déyil”, Qala, 15.01.1992 

104. “Men Özümle Üz-üze Gelsem”, Qala, 15.01.1992 

192. “Ya Rebbim”, Qala, 15.01.1992 

202 “Zamana Aldanan Böyük Yazığa”, Qala, 15.01.1992 

10. “Ayağa Dur, Azerbaycan”, Medeniyyet, s.1, 02.04.1992 

66. “Eyil Kürüm, Yox Eyilme...!”, Medeniyet, s.1, 

30.04.1992 

122. “NiĢançı Özümüz, Hedef Özümüz”, Heyat, 06.05.1992 

29. “Bizi Veten Çağırır”, Heyat, 22.05.1992 

93. “KallaĢa KallaĢa KârlaĢır Ġnsan”, Azerbaycan, 

21.10.1992 

1993 

172. “Tarixçi Alime”, Ulduz Jurnalı, Nu:9, s.54, 1993 

1994 
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175. “Ulu ġahım, Qılıncına Söykenim”, Azerbaycan, 

06.10.1994 

1995 

112. “Murova Qar Yağırdı”, Ēkologiya, 20.01.1995 

5. “Artıran Söz Qedrini”, Azerbaycan, 27.01.1995 

32. “Bu Dönükler”, Azerbaycan, 27.01.1995 

107. “Meni Ölmeye Qoymırlar”, Azerbaycan, 27.01.1995 

185. “Vefasızlar Dünyası”, Azerbaycan, 27.01.1995 

1997 

111. “Mikayıl ġé‟r Oxuyur”, Azerbaycan, 11.01.1997 

 

C. Nesir Kitapları:  

1.“Heyatın ve Sözün Rengleri”, Genclik NeĢriyyatı, Bakû, 

1974 

 

D. Makaleleri
2
: 

1967 

45.“Poéziyamızda Genclik”, Azerbaycan Gençleri, 

02.06.1967 

46.“Poéziyamızda Genclik”, Ulduz Jurnal, Nu: 6, s.58, 1967 

 

1968 

27.“Ġlk Kitabın Sévinci”, Ulduz Jurnalı, Nu: 7, s.56, 1968 

31.“Ġnce Hissler Poéziyası”, Azerbaycan, Nu: 8, s.201, 1968 

49.“Qayğı ve Mesuliyyet”, Ulduz Jurnalı, Nu: 12, s.26, 1968 

56.“Sévgi YaĢı ve Poéziya Mehebbeti”, Azerbaycan, Nu: 8, 

 
2
 Bu bölüm makalelerin yayın tarihi esas alınarak düzenlenmiĢtir. Ayrıca 

makalelerin künyesi verilirken “makalenin adı + derginin adı + sayı no + sayfa 

no + tarih” sıralaması esas alınmıĢtır.  
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s.196, 1968 

1969 

64.“ġé‟rleri Nezerden Kéçirerken”, Sovét Kendi, 03.04.1969 

47.“QarıĢlı Torpağa”, Edebiyat ve İncesenet, s.15, 

05.07.1969 

19.“Fikir Heqiqet Axarında”, Azerbaycan, Nu:8, s.202, 1969 

1970 

16.“Çoban Ömrü”, Sovét Kendi, 04.06.1970 

11.“Bir Ömrün AltmıĢ Ġli”, Sovyet Gürcistanı, 09.06,1970 

25.“Ġlham Membemiz Xalqdır”, Bakı, 15.07.1970 

44.“Poéziya Dostları, Zehmet Dostları”, Edebiyat ve İncese-

net, s.10, 08.08.1970 

1971 

36.“Masallı Qeydleri / Yazıçı ve Heyat”, Edebiyat ve İncese-

net, s.4, 14.06.1971 

70.“Torpaqda Göyeren Ucalıq”, Edebiyat ve İncesenet, s.2, 

25.09.1971 

41.“Onun Ölmez Seneti”, Edebiyat ve İncesenet, s.2, 

25.12.1971 

66.“Teze Eserlerle”, Azerbaycan Gençleri, 28.12.1971 

35.“Kürle YarıĢan Neğmeler”, Ulduz Jurnalı, Nu: 6, s.24, 

1971 

40.“Oxuduğum Kitaplar”, Ulduz Jurnalı, Nu:12, s.48, 1971 

55.“Senet ĠĢığı”, Azerbaycan, Nu:11, s.72, 1971 

78.“Yer Üzünün Qarabağ Düzü”, Ulduz Jurnalı, Nu: 4, s.40, 

1971 

1972 

73.“Urekden BaĢlayan Cığırlar”, Edebiyat ve İncesenet, s.14, 

29.01.1972 
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17.“Dağlara Söyken”, Sovét Kendi, 12.Mart.1972 

26.“Ġlin Eziz Günleri”, Edebiyat ve İncesenet, s.6, 

25.Mart.1972 

34.“Kür QovuĢur Salyana”, Ulduz Jurnalı, Nu:11, s.4, 1972 

6.“ÂĢık Elesker Yüksekliyi”, Ulduz Jurnalı, Nu:5, s,16, 1972 

1973 

42.“Ömrümüzden Ömrümüze Géden Yollar”, Bakı, 

31.12.1973 

58.“Sözün YaĢı, Sazın YaĢı”, Ulduz Jurnalı, Nu: 5, s.12, 

1973 

71.“Ucalığa Géden Yollar”, Ulduz Jurnalı, Nu: 6, s.1, 1973 

77.“Yéni Ġl Ankéti”, Ulduz Jurnalı, Nu: 1, s.37, 1973 

38.“Nesimi Eserlerinin Nesimi”, Bakı, 30.08.1973 

1974 

10.“Bir Çay Axır Boz Sehranın Dodaqlarına”, Edebiyat ve 

İncesenet, s.3, 12.01.1974 

39.“Oxu Menim Mektubumu”, Edebiyat ve İncesenet, s.10, 

21.09.1974 

79.“Yésénin Rengleri”, Edebiyat ve İncesenet, s.9, 

06.10.1974 

20.“Gel, Eziz Bayramım”, Azerbaycan Muellimi, s.4, 

06.11.1974 

75.“YaĢa, Ucal, Doğma Torpaq”, Ulduz Jurnalı, Nu: 9, s.36, 

1974 

76.“YaĢa, Ucal, Doğma Torpaq”, Ulduz Jurnalı, Nu: 10, 

s.36, 1974 

80.“Yurdumuzun Tebieti”, Azerbaycan Tebieti, Nu: 1, s.6, 

1974 

1975 
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28.“Ġllerin Sévinci”, Edebiyat ve İncesenet, s.7, 17 Mayıs 

1975 

53.“Sabirle Söhbet”, Edebiyat ve İncesenet, 07.06.1975 

62.“ġairin Ağ Çayı”, Edebiyat ve İncesenet, s.13, 20.09.1975 

1976 

13.“Bu Dostluğun Yénilmeyen Gücü Var”, Bakı, 18.02.1976 

33.“KéçmiĢe ġair Seyaheti”, Edebiyat ve İncesenet, s.6, 

11.09.1976 

1. “Abide Zaman Démekdir”, Edebiyat ve İncesenet, s.6, 

13.11.1976 

8.“Bahar DüĢünceleri”, Ēlm ve Heyat, Nu:3, s.6, 1976 

65.“Tatar Xalqının Böyük Neğmekârı”, Ulduz Jurnalı, Nu: 

4, s.63, 1976 

1977 

5.“Esil Ġnsan Unudulmur”, Edebiyat ve İncesenet, Nu:6, 26 

Mart 1977 

14.“Canlı Xatireler”, Edebiyat ve İncesenet, s.6, 17.12.1977 

1978 

29.“Ġllerin Sévinci, Ġllerin Qayğısı”, Azerbaycan Tebieti, 

Nu:11, s.6, 1978 

1979 

74.“Xalq ġairi”, Azerbaycan Qadını, Nu: 5, s.13, 1979 

1980 

63.“ġairin Müasır DüĢünce Terzi”, Azerbaycan, Nu:4, s.13, 

1980 

1981 

59.“ġair Dostumun 50 YaĢı”, Edebiyat ve İncesenet, s.7, 

04.12.1981 
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1982 

37.“Menim Sabir Dünyam”, Azerbaycan, Nu: 6, s.165, 1982 

1983 

60.“ġair Ömrü”, Azerbaycan, Nu: 7, s.111, 1983 

1983 

24.“Ġlden Ġle Géden Yollar Yorulmaz”, Bakı, 31.12.1984 

43.“Ömrün Söz Hörgüsü”, Azerbaycan, Nu: 6, s.156, 1984 

1985 

67.“Torpağın Etri Duyulanda”, Azerbaycan Tebieti, s.27, 

1985 

1987 

52.“Rengârenklik”, Edebiyat ve İncesenet, s.6, 15 Mayıs 

1987 

23.“Göyüzünde DaĢ Ne Gezir”, Edebiyat ve İncesenet, s.6, 

14.08.1987 

50.“Qısa Heyat Yolu”, Edebiyat ve İncesenet, s.8, 

30.10.1987 

1988 

30.“Ġnam Ē‟tiqad Neyi YaĢadır?”, Azerbaycan Tebieti, Nu: 

5, s.5, 1988 

21.“Gencliğin Gencliği”, Gençlik, Nu:1, s.8, 1988 

9.“Bakı Bir Bakı‟dir ki..., Azerbaycan Tebieti, Nu:4 (68), s.2, 

1988 

1989 

4.“Aprél DüĢünceleri”, Sovét Kendi, 27.04.1989 

3.“Aman Ovcu, Vurma Meni!”, Azerbaycan Tebieti, Nu:4, 

s.26, 1989 

2.“Ağ DaĢdan TikilmiĢ Qara ġeher”, Azerbaycan Tebieti, 

Nu:3, s.6, 1989 
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1990 

32.“Kölgelerin Rengsiz Rengleri”, Edebiyat ve İncesenet, 

s.6, 02 Mart 1990 

57.“Sözün Sesi”, Kommunist, 13 Mayıs 1990 

61.“ġair Taléyi”, Edebiyat ve İncesenet, s.6, 07.12.1990 

1992 

48.“QarĢı Durmaya QarĢı-ġair Harayı”, Heyat, 28.02.1992 

22.“Gétdim Gördüm Türkiye‟ni”, Heyat, Nu 69 (323), s.4, 

05.04.1992 

51.“Qılınc Qap Veten Oğlu”, Medeniyyet, 28 Mayıs 1992 

54.“Sen Bölge ġairi Déyilsen, Ölke ġairisen”, Heyat, 

28.11.1992 

1993 

15.“Céyranı Ürkütmek Hüner ĠĢ Déyil”, Heyat, 26.01.1993 

1995 

17.“Azerbaycan Tabieti Neden Yazır” Azerbaycan, Nu:4 

(1021), s.4, 06.01.1995 

8.“Ēlmin Mükâfatı, Ēlin Mükâfatı”, Azerbaycan Tebieti, s.2, 

14.02.1995 

72.“Ulu ġair Ulutürk”, Günay, Nu: 31, s.5, 25.04.1995 

1996 

12.“Böyük Tebiet Vurğunu, Azerbaycan Tebieti, Nu:3 (7), 

s.1, 04.04.1996 

68.“Torpaq Edaleti: Mé‟yar Edaletdir”, Azerbaycan Tebieti, 
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