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Ön söz əvəzi 
 

Paşa Qəlbinur XX əsr Azərbaycan şeirimizin 
poetik söz sahiblərindəndir. Onun poeziyası heca və 
sərbəst şeirimizin gələnəkləri ilə möhkəm bağlıdır. 
P.Qəlbinur bədii qidasını, əsasən, Mikayıl Müşfiq, 
Rəsul Rza, Əli Kərim, Fikrət Qoca və Vaqif 
Səmədoğludan alıb. Bununla belə o, Nazim Hikmət, 
Verxarn, Uolt Uitmen, Vladimir Mayakovski, 
Sergey Yesenin, Qarsia Lorka və Anna Axmatova 
şerinə də yad olmayıb. Belə götürəndə, onun 
poeziyası ümumən ədəbi-fəlsəfi cərəyanlarla nə 
qədər ilgilidir sualı da alınır. Şairin poetik fikrində 
modernizm– bəzən sürreal, bəzən ekzistensial 
qavrayış təsirləri duyumlanandır. Onun poetik 
düşüncələri Anna Axmatova, Vaqif Səmədoğlu 
poeziyasında olduğu kimi, akmeizm 
xüsusiyyətlərindən də xali deyil. Hətta, “obrazlılıq 
70-ci illərdə ədəbiyyata gələn və 60-cı illərin 
əvvəllərindən baş verən ədəbi islahatların, hətta, 
mən deyərdim, ədəbi çevrilişin davamı sayıla 
biləcək xüsusi bir mərhələnin təmsilçilərindən olan 
P.Qəlbinurun poeziyadakı işıq axtarışlarını 
əlamətləndirən əsas keyfiyyətlərdəndir. Yəni 
təfəkkür tərzinin, forma məxsusluğunun orijinal 
ifadəsinə əsaslanan bu şeirlər yapon xokkularının 
poetik strukturuna da yaxındır. Və hər cür 
vəziyyətdə hansı ədəbi ənənəyə əsaslanmasından 
asılı olmayaraq işıq, rəng çalarları, bənzətmə, 
təşbeh, metafora və poetik detalları əlamətləndirən 
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aparıcı amillərdəndir”1.  Təbiidir ki, müasir poeziya 
dünya ədəbi fikri və onun üslub dəyərləri ilə 
qovuşandır. Paşa Qəlbinuru da bunsuz təsəvvür 
etmək olmaz. Bununla belə, şair daha çox milli 
poetik düşüncənin yetirməsidir. Bu baxımdan 
P.Qəlbinurun sərbəst şeirlərinin özümlüyü güclüdür. 
O, mövcud “qəliblərdən”  qaçan şairimizdir, daha 
çox yenilikçidir. O, həmişə yeni sözə, poetik 
axtarışlara can atır. Bunu şeirlərinin əlyazması da 
aydın göstərir. P.Qəlbinurun şeiriyyəti həm 
poetikdir, həm də fəlsəfi fikir və düşüncə ilə 
birlikdədir. Əyani olsun deyə, biz də Paşa Qəlbinur 
poeziyasına ümumi elmi-nəzəri təhlil üsulu ilə yox, 
daha çox şeirlərinin imkan verdiyi qədər adekvat 
təhlil üsulu ilə yanaşdıq ki, şairin poetik fərdiyyəti 
daha çox duyulsun. Bu baxımdan kitabda, əsasən, 
sitatlardan qaçdıq, məqalələr, monoqrafiyalar 
ardınca getmədik. Sənətkar haqqında Tofiq 
Hacıyev, Rafael Hüseynov, Kamil Vəli 
Nərimanoğlu, Məhərrəm Qasımlı, Altay 
Məmmədov, Mirəli Seyidov, Vaqif Bayatlı Odər, 
Rüstəm Behrudi, Yusif Səmədoğlu, Vilayət 
Quliyev, Nəriman Həsənzadə, Ramiz Rövşən, 
Fikrət Sadıq, Arif Abdullazadə, Məmməd Aslan, 
Aybəniz Əliyeva, Vaqif Səmədoğlu, Qabil, Musa 
Yaqub, Nurəngiz Gün, Vaqif Yusifli, Şamil 
Salmanov, Məmməd İsmayıl və başqaları yazıb. 
Altay Məmmədov “Qəlbinur poeziyası XXI əsrin 
astanasında”, Aybəniz Əliyeva “Paşa Qəlbinur” 
                                                
1  Arif Abdullazad ə. “R əngli g öz yaşları ” / Altay M əmm ədov 
Q əlbi nur poezi yası XXI əsri n astanası nda. Bakı: “G əncli k ”, 
1999, s. 200  
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monoqrafiyalarını şairin yaradıcılığına həsr edib. Bu 
kitablarda sənətkar elmi-nəzəri və emosional dərkin 
rəngləri ilə təqdim olunub. Biz də istədik ki, Paşa 
Qəlbinur poeziyasına “İtmiş həsrət kimi”, “Rəngli 
göz yaşları”, “Ağlıma gələnlər başıma gəldi” 
kitablarının  işığında yanaşaq. Beləliklə, “Fərdi 
üslubun poeziyası” adlı kitabımız araya gəldi. Bizim 
şairin poeziyası haqqında kitab yazmaq niyyətimiz 
öncədən olmayıb. Onun “Rəngli göz yaşları” kitabı 
əlimə düşəndə azadlıq şeirləri diqqətimi çəkdi. 
“Yaxam – Qarabağım düşmən əlində” adlı bir 
məqalə yazıb “Xalq qəzeti” və “Ədəbiyyat 
qəzeti”ndə dərc etdirdim və bu kitaba əlavə olaraq 
daxil etməyi lazım bildim. “Ağlıma gələnlər başıma 
gəldi” kitabını oxuyanda şeir-şeir yarpaqladım. Və 
hər bir şeirin fikir və düşüncə yozumunu ayrı-ayrı 
sarı vərəqlərə yazdım. Sonra gördüm ki, bir kitablıq 
sözüm var. Paşa Qəlbinur fikir və düşüncə 
mənəviyyatımızın kübarlarındandır. Prof.Mirəli 
Seyidov demişkən: “Paşa Qəlbinur – soykökü 
minillərdən gələn xalqımızın etik normalarının, 
genetik istedadının, qan yaddaşının uğurlu 
daşıyıcısıdır”1.  

2017-ci ildə bu görkəmli elm və sənət xadimi, 
nüfuzlu göz həkiminin 65 yaşı tamam olur. Onu 
indidən – 65 yaşının işığında salamlayıram! Canı və 
sözü sağ olsun ucalı şairimizin! Sənətkara, onun 
oxucularına, xalqımıza xoşbəxt sabahlar, bədii 
sözün daimi ucalığı ilə qalmağı arzulayıram! 

Müəllif 

                                                
1M ir əli Seyi dov. Yen ə orada, s. 193  
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Birinci fəsil 
 

 Paşa Qəlbinur poeziyasının ənənə və 
yenilik  keyfiyyəti 

 
Paşa İsmayıl oğlu Musayev (Qəlbinur) 1952-ci 

il martın 30-da Şəmkir rayonunun Çinarlı 
kəndində dünyaya gəlib. 

1958-1968-ci illərdə Çinarlı kənd orta 
məktəbində, 1968-1974-ci illərdə N.Nərimanov 
adına Azərbaycan Tibb İnstitutunun müalicə-
profilaktika fakültəsində oxuyub, institutu 
fərqlənmə diplomu ilə bitirib. 1974-1978-ci illərdə 
Gəncə və Bakı şəhərlərində göz həkimi işləyib.  

1978-ci ildə S.M.Seçenov adına I Moskva 
Tibb İnstitutunun aspiranturasına daxil olub, 
1981-ci ildə oftalmoloq, akademik M.M.Kras-
novun rəhbərliyi ilə “Gözün buynuz qişasının 
bulloz distrofiyasının yeni cərrahi üsulla 
müalicəsi” mövzusunda namizədlik, 1987-ci ildə 
“Gözün yarımkeçirici baryerləri” mövzusunda 
doktorluq dissertasiyasını Moskva şəhərində 
müdafiə edib.  

 P.Qəlbinur 1981-ci ildə N.Nərimanov adına 
ATU-nun oftalmologiya kafedrasında assistent 
kimi fəaliyyətə başlayıb.  

1989-cu ildə N.Nərimanov adına Azərbaycan 
Tibb İnstitutunun Oftalmologiya kafedrasının 
professoru seçilib. 1984-cü ildə “Ay bir əlçim 
buluddur”, 1990-cı ildə “Rəngli göz yaşları” adlı 
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şeir kitabları çapdan çıxıb. 1987-ci ildə SSRİ 
Yazıçılar İttifaqının üzvü olub.  

P.Qəlbinur Azərbaycan, Türkiyə, Rusiya, 
Türkmənistan, İran, İsveçrə, Hollandiya, ABŞ, 
Kanada, Almaniyada keçirilən elmi konfranslarda, 
konqreslərdə,  yığıncaq və simpoziumlarda iştirak 
edib. 

1996-cı ildə “İtmiş həsrət kimi” şeirlər kitabı 
çapdan çıxıb. “Rəngli göz yaşları” kitabına görə 
Araz ali ədəbi, 1999-cu ildə Azərbaycanda elmin, 
maarifçiliyin inkişafında xidmətlərinə görə Yusif 
Məmmədəliyev adına mükafata layiq görülüb. 

P.Qəlbinur “Ay bir əlçim buluddur” (1984), 
“Payız məktub” (1987), “Rəngli göz yaşları” 
(1990), “İtmiş həsrət kimi” (1996), “Ağlıma 
gələnlər başıma gəldi” (2003) şeir kitablarının 
müəllifidir.  

P.Qəlbinurun həyat və yaradıcılığı haqqında 
A.Əliyevanın “Paşa Qəlbinur” (1996), A.Məm-
mədovun “Qəlbinur poeziyası XXI əsrin 
astanasında” (1999), V.Yusiflinin “Qəlbinur” 
(1999) monoqrafiyaları, habelə, M.İsmayılın “Ay 
bir əlçim buluddur”, “Qürbətin işıq seli kimi”, 
Ş.Hüseynovanın “Nur adlı, işıq andlı”, B.Buda-
qovun “Şair Qəlbinura məktub”, V.Quliyevin 
“Gözlər bizə nə deyir”, S.Məmmədovanın “Nur 
seli axan çeşmə”, V.Əliyevin “Nur mənim adımdı, 
işıq andımdı”, A.Abdullazadənin “İşığın yaşı”, 
Ə.Kürün “İtməyən həsrət kimi”, A.Mirseyidin 
“Qəlbinurun işıq metaforası”, Ə.Ələkbərlinin 
“Həqiqi sənətdə Tanrı möhürü var”, R.Behru-
dinin “Ruhum – işıq, bağrım göz yaşlarıdır”, 
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V.Yusiflinin “Bu, Paşa Qəlbinurdur”, M.Baykalın 
“Dumanda günəş elçisi”,V.Sultanlının “Ədəbi-
nəzəri illüstrasiyalar”, A.Kəngərlinin “Bir şairin 
poetik dünyası”, K.V.Nərimanoğlunun “Kəmiyyət 
və keyfiyyət baxımından”, B.Azəroğlunun “Paşa 
Qəlbinura”, V.Bayatlının “Şairlərin məşhur bir 
sözü var”, N.Həsənzadənin “Paşa Qəlbinur”, 
Qabilin “Ədəbiyyatla təbabət humanizmin, 
insanpərvərliyin müxtəlif təzahürləridir”, 
R.Rövşənin “Mən həkim olmasam da”, F.Sadıqın 
“Təkcə qəlbimi”, Ş.Salmanovun “Paşa poeziyada 
yorulmadan axtarır”, V.Səmədoğlunun “Paşa 
Qəlbinur haqqında söz düşəndə”, Ə.Əsgərlinin 
“Yaxam – Qarabağım düşmən əlində” və 
başqalarının elmi, elmi-publisistik və publisistik 
məqalələri çap olunub.  

P.Qəlbinur XX-XXI əsrlər poeziyamızın 
nümayəndəsidir. O, mühakiməli şairdir. Şeir 
yazmaq əzabının poeziyasını özü əyaniləşdirir: 
ürəyinə şeir tumu düşüb, – “qaya koğuşundakı bal 
dadını verir... işığı içindən üzünə, gözünə düşür. 
Qan yeyir, qan aparır şeiri, ürək kimi döyünür. 
Çağa da qan yeyir – böyüyür. Şeir gələndə 
ruhdan-bədəndən, başdan-beyindən, ciyərdən-
bağırdan olur, qeyri-adiləşir. Şeirin doğuşu hələ 
dolmayan göz yaşı, hələ yonulmamış baş daşı 
kimidir, dəli yaddaşı kimi qopmur beyindən. 
Mələklər aləminə köçür ruh, mələk qanadı, mehri 
ruha toxunur, özləri görünmür, gözləri olmaya-
olmaya görüb öldürmək üçün canı hədəf götürür, 
– məni yaz, – deyir, ruhun ehtizazı əzab verir şair 
ağlına. (“Bilmirəm bu şeiri necə yazacam”)”. Elə 
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bu səbəbdəndir ki, şairi tərcümə edən Yevgeni 
Reyn yazır: “Qəlbinurun poeziyasında tanıdığım 
böyük şairlərdən daha güclü şeir enerjisi və 
dünyanın heç bir şairini yada salmayan 
bənzərsizlik var. O, əsl şairdir”1.  

P.Qəlbinurun şeir formaları öz suyunu 
M.Müşfiq, R.Rza poeziyasından içir. Anaklazalıq, 
yəni hecalı sərbəst, sinkretik vəzn onun 
yaradıcılıq üslubu, bədii mətni üçün səciyyəvidir. 
Baxmayaraq ki, o, hecada da rahat yazır. Paşa 
xarici ədəbiyyatı da oxuyur. Onun poetik ruhunda 
Nazim Hikmət da, Verxarn da, Uitmen də, Jarov 
da, Bezımenski də, Anna Axmatova da, Zoşşinko 
da duyulmaqdadır. “Onun bütün şeirləri 
mövzusundan, üslubundan asılı olmadan, hecadan 
da yazanda, sərbəstdən də yazanda cazibədardır, 
ürəyə yatımlıdır. Doğma Azərbaycan türkcəsinin 
zəngin söz xəzinəsindən və bu xəzinənin 
rəngarəng çalarlarından gərəyincə faydalanmağı 
vardır – obrazlı danışır, lakin şeirinin obrazlılıq 
gücü onun bədii məna və məntiqindədir: Canlı 
danışıq dilindən alınan və hətta ilk baxışda bəlkə 
də adi, bəsit, donuq və soyuq təsir bağışlayan söz 
və söz birləşmələri belə Qəlbinur şeirində odlu, 
koloritli bir məzmun daşıyıcısına çevrilir”2. 
                                                
1 Yevgeni Reyn./ Altay Məmmədov.  Q əlbi nur poezi yası XXI 
əs ri n astanası nda. Bakı: “G əncli k ”, 1999, s. 197 
1Az ad ə R üst əm ova / Altay M əmm ədov. Q əl bi nur poezi yası XXI 
əs ri n astanası nda. Bakı: “G əncli k ”, 1999, s. 197 
 
 
2  
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P.Qəlbinur N.Hikmət, M.Müşfiq, R.Rza, 
F.Qoca, Ə.Kərim, V.Səmədoğludan öyrənib. Bu 
poetik mətndə Ə.Kərim nəfəsi nə qədər səmimi 
duyulur!  

 
Zirvələrdə 
Zamanın təkrarsız gözəlliyi – 
Məğrur-məğrur, iti xəncər gözlərin 
İliklərə işləyən ənginliyi, 
Arzuların ulusu 
Və bir də 
Azadlıq iyi, 
Ciyər dolusu. 

(“Ucalardan qorxanım”) 
 

Paşanın “sərbəst” şeirinin səciyyəvi 
xüsusiyyəti budur ki, heca ilə sərbəstin 
texnologiyasından – anaklazalıqdan forma 
müəyyənləşdirir. Hətta, o, mətnin sonunda 
“gözlənilməzliklərdən” də çox yararlanır.  

 
Lap qısa şeir deyirdi  
İlyas Ər Nəfəs 
Çin dilində, 
İt dilində... 
 

P.Qəlbinur poeziyasında ənənəvi bənd-qafiyə 
sistemi azdır, zəifdir. Sərbəstlə hecanın qovuşağı 
olan mətn müəyyənliyi – lakin Azərbaycan 
şeirinin verdiyi poetik imkanlar güclüdür: 
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Gözlərinin şövqüylə oyanmış, 
Yanağının rənginə boyanmış, 
Məhəbbətimdən  
Götür saxla bir az. 
 
Vicdanımdan yoğrulmuş, 
Ürəyimin odunda qovrulmuş, 
Məhəbbətimdən 
Götür saxla bir az. 
 

Sənətkar ənənəvi formalarda yazmır (qoşma, 
gəraylı, müxəmməs və s.). Bu şəkilli az şeiri var 
Paşanın. Onun poeziyası daha çox 
sintezləşdirmənin nümunəsidir. Bu, onun poetik 
düşüncə tərzinin fərdiyyətindən, orijinal təsvir-
ifadə vasitələri, bənd-qafiyə quruluşu, janr 
formaları axtarışlarından gəlir. Amma  Paşa 
ənənəvi formanı işlədəndə də təzə görünür;  
mənalandırma, dəyərləndirmə, müncəretmə 
keyfiyyəti, fikir və düşüncənin həssas deyim tərzi 
ilə ifadəsi və başqalarında. Görkəmli 
ədəbiyyatşünas Azadə Rüstəmovanın yazdığı kimi 
“Ənənədən yenilikçi ruhunda barınmanın ən bariz, 
parlaq nümunəsidir Qəlbinur şeirləri”1. 

 
Lalədən həyalı, göydən çətirli 
Pəmbə buludlardan kirşanlı dağlar. 
Nanədən, yarpızdan, baldan ətirli 
Durna qatarına nişanlı dağlar. 

                                                
1 Azad ə R üst əm ova / Altay M əmm ədov. Q əlbi nur poezi yası XXI 
əs ri n astanası nda. Bakı: “G əncli k ”, 1999, s. 197 
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Yarpız sinəsində kəklik düymələr, 
Bağrında narahat ürək döyünər, 
Əzəldən qaçağı tülə bürüyər. 
Yağıya sinəsi daşdandı – dağlar. 
 
Bu gecə Şuşada əllərim göydə... 
Gördüm qaranlıqdı – bu dünya boyda. 
Özüm daş, qeyrətim – bir göy quşuydu... 
Bağırdım! Zülmətə daşdandı dağlar. 
 

Paşa hər şeyi özü demir, eyhamlardan, 
simvollardan, işarələrdən həssaslıqla istifadə edir, 
düşüncənin bir tərəfini açıq qoyub oxucuya 
ötürür, “oxu” məni, düşün deyir: 

 
Bayıldım... ayıldım, gördüm yuxudu, 
Dağlar Koroğlunun qeyrət ruhudu. 
Mənim təpərimi istilər uddu –  
Ələn göz yaşınla, yaşınla dağlar. 
 
O buz bulaqların soyutmur məni, 
Şehli gecələrin uyutmur məni. 
Silmə yaddaşımnan olub-keçəni, 
Elə bir qurbanın – Paşadı, dağlar. 
 

Paşa bəzən ədəbi dilin tələffüz (orfoepik) 
normasının xüsusiyyətlərindən də yarınır. 
Fikrimizcə, bu, həmişə yaxşı hal deyil: “Silmə 
yaddaşımnan olub-keçəni” misrasındakı 
“yaddaşımnan” sözü “yaddaşımdan” şəklində 
yazılmalıdır. Təbii ki, bunun ifadə, tələffüz 
norması oxucu üçün “yaddaşımnan” şəklidir. 
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P.Qəlbinur mövzuya, predmetə çoxtərəfli 
poetik baxış edir, onun “qarmon dilləri” kimi 
“tərəflərini” açır; analiz, analitik təhlil, mühakimə 
onun şeirlərində fərdi xüsusiyyətdir. Şeirin adı ilə 
ümumi olanı, sonra onun fərdi xüsusiyyətlərini, 
“detallarını” analiz edir. “Mövzu axtarışları və hər 
mövzuya da forma biçimi tapmaq, təzə-tər ovqatla 
dolu yazılar P.Qəlbinuru yaşıdlarının sıx 
cərgəsindən bir addım irəliyə çıxarır. Mən onun 
boyatımını bir neçə ildir ki, izləyirəm... Və bu illər 
ərzində onun necə özünü-özünü axtarıb 
tapdığının, püxtələşdiyinin şahidi oluruq. Elmi 
axtarışları P.Qəlbinurun şeirlərinə konkretlik, 
daxili gərginlik, müasir ritm və yenilik nəfəsi 
gətirir... Yəni elmi axtarışlarla, poetik axtarışlar 
bir-birini tamamlayır, bir-birinə inkişaf təkanı 
verir...”1.    

       Həyat 
Morqun həyətindəki 
Bu gözəl güllər kimi 
Çox çalarlı – bir rəngli... 
 
Göz açıb yumunca 
Yaşanan illər kimi 
Çoxsəsli – bir haraylı... 
 
Vəfalı, vəfasız 
         gözəllər kimi 
                         ötərgi... 

                                                
1 M əmm əd İsm ayıl. İlk kitaba ön s öz / Altay M əmməd o v.  
Q əlbi nur poezi yası XXI əsri n astanası nda. Bakı: “G əncli k ”, 
1999, s. 207  
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Məcnunnan betər səfil, 
Zəlzələ qədər qəfil! 
Yeyilə bilməyəcək qədər şirin, 
Deyilə bilməyəcək qədər acı... 
 

Paşanın şeirləri oxu prosesində beynə həzz 
gətirdiyi qədər iztirab, işgəncə də verir; məntiqi 
təfəkkürü bədii təfəkkürə yaxınlaşdıra bilmək 
bacarığı ondan nə qədər güclü diqqət, əzmkarlıq 
istəyir. 

Şairin poeziyasında əsrarlı halların – 
psixologizmin ifadəsi həmişə yeni formada – 
təşbeh özünəməxsusluğunda, təzadda üzə çıxır. 
“Mənim uzun şeirlərim” şeirindən: 

 
Həsrət kimi acı təm, 
Dünya kimi şirindi. 
Heyif ki, 
Uzatdım, uzanmadı 
    indi... 
 

Paşa steorotipləri qıran şairdir – təsvir, ifadə, 
obraz orijinallığı onun poeziyasının yenilikçilik 
keyfiyyətlərindəndir. 

 
Ehtiyac boylanır quyu dibindən 
                         Metal diş kimi... 
 

P.Qəlbinur məşəqqət çəkən şairdir, o sözə o 
qədər həssas, məsuliyyətlə yanaşır ki, şeiri, sözü 
daha çox düşündüklərinə, duyduqlarına çatdırmaq 
istəyir. Buna görə də bədii mətn, söz üzərində çox  
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işləyir, zərrəbin dəqiqliyi ilə mətnə diqqət yetirir. 
Bunu sadəcə şeirlərinin əlyazmalarında da görmək 
mümkündür. Yaxşıdır ki, “Ağlıma gələnlər 
başıma gəldi” şeir kitabında da şair bəzi 
şeirlərinin əlyazma mətnlərini də verib, – 
fikrimizə ayətdir. 

... 
Mən böyük ov kimi qovulmaqdayam, 
Yenə də mən sənə, tapındım, Allah! 
Çörək ağacından asma sən məni, 
Nadan pəncəsinə atma, sən Allah! 
  
İşıqdan bir qala hörüb oturdum, 
Oxlandı bürcləri gözəl dünyamın. 

və ya 
Nursuzlar pay alıb, çıxıb getdilər, 
Qaldı zillətləri, buzu dünyamın... 
 

Təhdid, ifşa P.Qəlbinur poeziyasında ideya-
məzmun keyfiyyətidir. O, məzmunu qabardanda 
adətən formanın yeni məcazlarından istifadə edir. 
Onun poetik nəzərlərində “ayağısürüşkənlik – 
qapılardan yığılan deputat səsidir, qorxu-hürkü 
yaşaya-yaşaya vəzifə xatirinə, çörək xatirinə 
ürəklərini yeyirlər. Çünki ürəksiz yaşayırlar, 
ürəyi-qəlbi olan qorxularla, ucuz ad-san, şan-
şöhrət, vəzifəpərəstliklə yaşamaq, qorxularla 
yaşayanlar əskik yaşayanlardır”, –  bu həmişə 
belədir: 

Qapılardan yığılan  
Deputat səsi kimi 
Ayağı sürüşkənlər! 
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Vəzifənin ağzına 
Çörəyinin yerinə 
Ürəyini təpənlər – 
Ürəksiz yaşayanlar. 
 

P.Qəlbinur şeirində epik-lirik təsvir təhkiyəsi 
azlıq təşkil edir. 

 
Bir gözəl şəhərdə, gözəl oteldə 
Yadıma düşdünüz Hüseyn baba, Tila nənə. 
Dünyanın uzağı gözəldən-gözəl, 
Və lap uzaqları necədi görən?.. 
 

Bu da vardır ki, Paşa bir uşaq mövzusuna, bir 
də beynəlxalq mövzuya birbaşa mətn demək olar 
ki, ayırmır –  əsasən sətrarası, mətniçi və ya motiv 
halında münasibət bildirir.  

Şairin geniş mətnə, epik təhkiyəli təsvirlərə 
sanki səbri yoxdur, biryolluq onlardan qaçır. Onun 
poeziyası üçün mükəmməl toxumalı miniatür 
“naxışlar” (epik ornamentlər) xasdır.  

Paşanın eyni vaxt kəsiyində fikri, mənanı həm 
həqiqi, həm də məcazi olaraq oxucuya ötürmək 
vərdişi də vardır: 

 

Çəkir məni kitablar 
Qumar cazibəsi tək... 
 

Kitab hara? Qumar hara? Kitab da gəlirdir – 
mənəvi, qumar da gəlirdir – maddi. Bu gəlirin 
ifadə forması üçün şair kitab (bənzəyən), qumar 
(bənzədilən) predmetlərini poetik fikrə 
gətirmişdir.  

 18 

 P.Qəlbinur şeirlərini bəzən bədii publisistika 
üzərində də kökləyir, – forma-mətni belə 
müəyyənləşdirir, – lakin sonadək davam etdirmir, 
çünki darıxır ki, poetizmsiz olan  forma, təsvir ilə 
gedər, bunu isə özünə rəva bilmir, poetizmliyə 
varır: 

 
Ürəyim 
Qısılıbdı qəfəsinin dar küncünə  
Zingildəyən yabalanmış it küçüyü  
Qəfəsinin divarları  
       yemədiyi sür-sümüyü. 
 

Sənətkar göstərir ki, sadəcə təsvir və təhkiyə 
lirikası ilə irəli getmək olmaz – poeziya irəliləyə 
bilməz. Poeziyaya fəlsəfi-əxlaqi, intellektual-
psixoloji münkəsirliyin mürəkkəbliyi olan 
poeziya, təbii poeziya lazımdır – dünya adiliyi, 
sadəliyi ilə yox, mürəkkəbliyi ilə duyulur, dərk 
olunur.  

Paşa Qəlbinur şeirlərinə ad seçəndə də 
gözlənilməzliklərdən istifadə edir. İlk baxışda adla 
mətn arasında bağlantı duyulmur. Sonra görürsən 
ki, metaforik olaraq ad mətni tamamlayır. 
Məsələn, “Dilənçi” şeirində belə bir təsvir var: 

 
Ürəyinin döyüntüsü 
Min tümənlik yorğa atın 
Yerişindən də gözəl... 
 

Şair bu təsvirə ad verib “Dilənçi”. Necə başa 
düşək? Bir az düşünəndə mətn imkan verir deyək 



 19 

ki, biz ürəyimizdən həmişə pay umuruq sanki 
dilənçi kimi. Ürək bizi dolandırır, yaşadır. Öz 
varı, öz səxavətilə. Sadəcə belə... Şeirdə şairin 
psixologizm üçün müəyyənləşdirdiyi obraz – 
təşbeh, doğrudan da, yerindədir. Bəzən lirik 
“Mən” o qədər əzab çəkir ki, heç nəylə toxtaqlıq, 
təskinlik tapa bilmir. Psixoloji təzad, şeir mətni 
üçün müəyyənlik qazanır: 

 
Sinəsi dağlıyam, bağrı dağlıyam, 
Bu nur şəlaləsi duyammaz məni. 
 

P.Qəlbinur şeirlərini bir nəfəsə yazmayır, 
əziyyətlə, içdən yazır. Bəzən o, bir şeirin sonuna 
1982-1984 (“Bu gecənin saat beşi”) yazır. 
Halbuki kiçik bir şeirdir. 

Paşanın şeirlərini asanlıqla başa düşmək, dərk 
etmək olmur. Bəzən qeyri-müəyyən qavrayış 
şeirlərindəki fikir və düşüncəni psixoloji 
hissiyyatları ilə birlikdə “min yerə yozur”. Yəni 
P.Qəlbinur poeziyası intellektual poeziya 
olduğundan oxucudan yüksək fəlsəfi səviyyə, 
hazırlıq, poetik zövq, həssas duyum tələb edir, 
deməli, həm də hazır oxucu istəyir.    

Paşa həssas şairdir, ürəyinin səsi ilə şeirə 
intonasiya, ahəng gətirir, təmkinlə danışmağa 
meyilli olur. Şairin obrazları şeirimizin ənənəvi 
olanlarından ayrılır; ilk baxışda gözümüz, 
zövqümüz öyrəşmir təşbehlərə, təşbehlər 
silsiləsinə, əslində obrazın yaratdığı təsvir – 
əyaniləşdirmə, qavrayış və təsəvvür poetik effekti 
artırır; şeirin dadı-tamı ilə duyğulanırıq: 
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Bir yağışlı gündə, 
Qurbağa qədər sevinə bilsəm – 
Bu dağı aşa bilərəm... 
Bir yağışlı gündə, 
Qarışqa qədər darıxa bilsəm – 
Zorilərlə savaşa bilərəm... 
 
Bir meynə barmağı, 
Bu acı torpaqdan 
Döşünə bal yığırsa, 
Arzularım çin olacaq... 
 
Barmağımın ucunda  
İşıqlar çimçəşirsə 
Qaranlıqlar dağılacaq 
Gün olacaq...  
 

  P.Qəlbinurun şeirlərinin hər biri əslində 
analiz predmetidir. “Onun şeirləri istər mövzu, 
istərsə də forma baxımından kifayət qədər 
rəngarəngdir. O, istənilən mövzunu 
özününküləşdirməyi bacarır, hətta poeziyanın 
min illərdən bəri müraciət etdiyi ənənəvi 
predmetlərə də, yeni gözlə baxa, onların indiyə 
qədər diqqətdən yayınmış hansısa cəhətini, 
xüsusiyyətini üzə çıxara bilir. Paşanın şeirlərində 
diqqəti çəkən başqa bir cəhət şairin müəyyən 
ölçü daxilində eksperimentdən, fəal forma 
axtarışından sərf-nəzər etməməsidir”1.   
                                                
1Vi l ay ət Quli yev XXI əsrd ə g ör üş ən əd ək / Altay M əmməd o v.  
Q əlbi nur poezi yası XXI əsri n astanası nda. Bakı: “G əncli k ”, 
1999, s. 184  
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P.Qəlbinur poeziyasında – motiv, psixoloji 
müxtəliflik o qədər zəngindir ki, onlarda 
qruplaşma, ümumiləşdirmə aparmaq əslində çətin 
olur. Bununla belə, biz “nəyisə”, – bu “nəyisəni” 
tapmaq isə həmişə asan olmur, – əsas götürüb 
təhlil aparırıq.    
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İkinci fəsil 
 

Şairin poeziyasının bədii obrazları və 
ideya-məzmun xüsusiyyətləri 

 
P.Qəlbinur folklor nümunələri, xalq ifadələri, 

məcazları, idiomları ilə təsvirləri əyaniləşdirir. 
Məna, fikir mətnə “möhürlənir”. Sənətkar bu 
kontekstdə daha görümlü olur:  

 
Dilimi çaldın, ay ilan! 
Gözümü tökdün, ay şeytan! 
Əlimi kəsdin, ay cəllad! 
Yağımda qovurdun məni... 
İçindən qovulan adam –  
Getməyə yerin qalmadı. 
Gölündə boğuldum dünya  
Bir saman çöpün olmadı. 
 

Bəzən pıçıltı ilə danışan sənətkar sərt 
həqiqətlərdən yazanda sərtləşir, lap kəsə yol 
götürür, mətləbini, məramını birbaşa, yaxın 
məsafədən deyir, çünki vətəndən danışır. 

 
Qoyunların buynuzsuz doğur, 
Qurdların sığır. 
İlan-çayan çıxır 
Seçki qutularından... 
 
Qartalların neft qusur, 
Şairlərin susur... 
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Masamda sapsarı – 
vərəmli səməni 

Dilənçi kökünə kim saldı səni, 
Vətənim? 

 
P.Qəlbinur poeziyasında da Vətənin obrazı 

yaradılıb. “... Onun poetik aləmində fərdiliklə 
ictimailiyin, “MƏN” və “DÜNYA” 
münasibətlərinin uğurlu nisbətindən, intim hisslər 
çərçivəsindən kənara çıxıb çağdaş İNSANLIĞI 
narahat edən hadisələrə, problemlərə maraq 
göstərməsindən, ana yurd, vətən dediyimiz bu 
torpağın rəngarəng gözəlliklərinə sevgi 
bəsləməsindən və bu sevgini bütün çalarlarıyla, 
dərdləriylə, ağrı-acılarıyla birgə canlandırmaq 
ehtirasından bəhs etmək olar”1. Paşa Vətənə 
çatmağı “tərənnüm”dən başlamır, “təsvir”dən yol 
götürmür. Vətənə doğru Sabir, Mirzə Cəlil, 
müasir günümüzdə Ramiz Rövşən, Vaqif 
Səmədoğlu, Vaqif Bayatlı kimi 
gözlənilməzlikləriylə yol gedir, Vətənə 
ağrılarından keçib yetmək istəyir. Şair Vətən 
yolunda dizin-dizin sürünməyi, deməli, ona cani-
dildən xidmət etməyi oğulluq hesab edir. 
P.Qəlbinur Vətənə tibbi-bioloji nəzərdən qiymət 
verəndə, ənənə, dil doğmalığı ilə bərabər,  elmin 
məntiqini də, fəlsəfəsini də gətirir şeirlərinə. 
“Vətən” şeirində olduğu kimi. Şairə görə 
Azərbaycan müstəqil düşüncənin, müstəqil 

                                                
1Adi l M irseyi d. İşı q m etaforası. Altay M əmm ədov. Q əlbi nur 
poezi yası XXI əsrin astanasında. Bakı: “G ənclik ”, 1999,  s.202  
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mövqeyin (vətəndaş) yoxluğu, sərvəti özgənin 
olan, yeri-yurdunu qürbət bildiyi insanların 
ölkəsidir. Sənətkar Azərbaycanın dünya 
siyasətində gücünü, yerini arzulayır. Şair 
narahatlıqla, həyəcanla Çeçenistan, Dağıstan, 
Əfqanıstan silsiləsində Azərbaycanı da görmək 
istəyir: 

Çeçenistanda –  
qarışqa fili yıxır... 

Dağıstanda –  
anaş toyuq ilanı... 

Əfqanıstan – 
yeddi başlı əjdahanı... 

Azərbaycan hanı, hanı? 
 
 
Qulları ali təhsilli, 
Nökərləri alim olan. 
Torpağının altı-üstü sərvət olan 
Vətənləri özlərinə qürbət olan 
Bir ölkə var 
  bu dünyada...  
          

Sərt ittihamdır. Şair Azərbaycan mənliyini 
birliyə səsləyir.  

Paşa “Duz saray” şeirində birlik, həmrəylik, 
ünsiyyət, səmimiyyət düşüncəsini tarixin 
“gözündən keçirib” təzə poetik duyumda 
günümüzə yetirir. Naxçıvan Duz mədənində 8 
otaqlı qədim saray tapılmışdır. Şair bu faktı 
mənalandırır: 
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Deyirlər ki, 
Ucaboylu Burla xatun, 
Qorqud babam 
Sənə 
Bu gün mənə deyiləsi 
Söz tapşırıb. 
Nəsil-nəslə  
Min illərlə qurtarmayan 
Dağ tapşırıb, duz tapşırıb. 
 

Bəzən məramını, məqsədini ayrı-ayrı 
düşüncələrdə ifadə edən şair, bəzən də birbaşa 
hədəf götürür. Bayatı formalı şeirdə siyasi 
düşüncəni, milli birlik ideyası, çağırışı aşılayır: 

 
Qızılda ətim dayanmır, 
Sümükdə itim dayanmır 
Bölünənlər bir oldular 
Niyə millətim oyanmır?! 
 

P.Qəlbinur poeziyasında da Araz ayrılmaların 
obrazı olaraq mənalandırılır. “Xəyalımda yallı 
getdi dağlarımız” şeirində Arazın poetik fikir 
baxımından ifadəsi orijinaldır:  

Dağlar – əzəmət, qürur – millət qüruru 
Araz – gözümün işıq çəkən damarında itən...çay... 
İşıq aydınlıq, sərhəddir – Arazı itirəndir. İdeya 

belədir: 
Bax, indicə 
Xəyalımda yallı getdi dağlarımız, 
Araz boyu, 
Tikan-tikan məftilləri 
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Xıncım-xıncım elədi 
Yallı getdi dağlarımız 
Araz boyu... 
Ciyərimin cadar-cadar təşnəsindən 
Axıb-axıb getdin, Araz 
Gözlərimin işıq çəkən 
Damarında itdin, Araz... 
 

Sənətkarın “Üç alma” şeirində Araz – sərhəd 
ayrılığı şairin lirik qəhrəmanını səbrsiz edir, nəfəsi 
çatmır ki, ayrılığa dözsün: 

 
Üç alma düşəydi göydən, üç alma, 
Biri bu tayına düşüb bitəydi, 
Biri o tayına düşüb itəydi. 
Alma daşınaydı Xüdafərindən 
Almalar Araza düşüb itəydi 
Almalar Araza batıb çıxaydı. 
İldırım çaxaydı, şimşək çaxaydı 
Göylərin bağrından Araz axaydı. 
Üç alma düşəydi, göydən üç alma 
Mənim Araz arzum, 
Araz muradım 
Gözümdə qalma sən, gözümdə qalma. 
 

P.Qəlbinur Vətən obrazında İnsan görür, 
İnsanda Məhəbbət, Məhəbbətdə Gözəllik, 
gözəllikdə Azadlıq görür. Fikrət Sadıq yaxşı 
yazır: “İnsan – insan olandan insan olmaq 
bəşəriyyətin ən ülvi arzusu olub bu! Yalnız 
İnsanlıq olan yerdə həyat var. Həyat olan yerdə 
Məhəbbət var. Bu üçü bir olan yerdə də Gözəllik 
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var. Bu dördü birləşəndə Azadlıq da gərəkdir ki, 
bir ömür yaşana!”1. “Azadlıq deyirəm” şeirində 
Azadlığın nisbi həqiqət meyarları, psixoloji 
dəyərləri ifadə olunur. Azadlıq – həsrət ideyası 
Durna simvolu ilə mənalandırılır. Şeir başdan-
başa assosiasiyalar üzərində qurulmuşdur. 
Psixoloji ağrı, əzab şeiri təhkiyə boyu bürüyür – 
şair əzab çəkir. Təkrarsız təşbehlərdən, 
eyhamlardan, əyaniliyin epik nüvəsindən çıxış 
edən şair mücərrəd, fərdi Azadlıq İnsanını 
psixoloji, hissi-emosional olaraq əyaniləşdirir. 
Şair Vətənin maddi nemətlərinin onun özü üçün 
həm də bir bəla olduğunu, varından həm də əzab 
çəkdiyini anlamaq dərdi ilə ifadə edir. Fərdi 
əzabları ilə üz-üzə, göz-gözə qalan, etiraflarında 
didilib-parçalanan lirik “Mən” bəzən sustalır, 
qovrula-qovrula qalır, yalnız “sətiraltı, sözaltı 
eyhamlarla, sinekdoxalarla, metonimiyalarla – 
azadlıq əleyhdarlarını qarğımaqla təsəlli tapır. 
İnsan özünün fiziki gücü ilə deyil, daxili ahları-
amanlarıyla soyumaq istəyir: 

 
Azadlıq! – deyirəm,  
Hər ayıma yüz ... verib 
        Minə!!! 
Əyin satan dilbazlar. 
Əsəbimdə yallı gedən  
Kəndirbazlar, 
Saqqallılar, dazlar... 

                                                
1 Fi kr ət Sadı q / Altay M əmm ədov. Q əl bi nur poezi yası XXI əs r i n 
ast anası nda. Bakı: “G əncli k ”, 1999,  s. 210  
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Sizə mənim gücüm çatmır,  
     Ahım çatar!.. 
 

Təəssüf ki, bəzən Paşa tam ciddi, özü də əzabı 
ilə olanı mətləbi elə sonluqla qurtarır ki, buna 
təəssüflənirsən, acığın da tutur ki, niyə belə poetik 
şeiri zəif sonluqla qurtarır? Bilmirəm.  

 
Eheyy!!! 
“Göydən gələn beş durnalar”, 
Alın mənim bu naləmi. 
Alın mənim bu naməmi –  
Ötürün göylər tərəfə,  
Ötürün göylər tərəfə. 
Qayıdıb çatar hədəfə 
Ya “nehrədə”, 
Ya “nimçədə”...  
 

 Paşa Qəlbinur “Hörümçək torunda can verən 
cücü”, “Sən buda”, “Qeybdən səslər” şeirlərini 
azadlıq mövzusunda yazmışdır. “Sən buda” 
şeirində azadlıq düşmənləri “nəmənələr” 
adlandırılır. Allaha xitab P.Qəlbinurda bir forma-
məzmun yetərliyidir. Lirik “Mən”in Allaha etiqadı 
həmişə onun natamam olmasından boy verir, 
“bəlkə bizi sən budasan göyərə bilək, ilahi” – 
deyir. Lirik “Mən” hər dəfə Allahı ilə olanda 
tamlaşır. Azadlığın doğurduğu assosiasiya 
P.Qəlbinurda belədir: 

 
“Azadlıq” – deyəndə  
Yeddi yerdən  
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dodağımız çatladı... 
Azadlığa çatanda  
       Yerinə duz səpdilər... 
       Yetmiş il yağı yığdılar 
                                ağı qaldı. 
        Müşfiqlərdən, Cavidlərdən 
            Göz dağı qaldı...  
 

Şair Azadlıq obrazını “Hörümçək torunda can 
verən cücü” şeirində də orijinal ifadə edir: 

 
Hörümçək torunda can verən cücü, 
Sənin azadlığın mənim əlimdə 
Bir su içimi... 
Hörümçək başının üstünü alıb, 
Mənim taleyimsə bir özgəsinin 
Bircə imzasından asılı qalıb... 
 

Həmişə konkret, predmetli təsvir yolu götürən 
sənətkar “Gecə gözlərimdə böyüyüb mənim” 
şeirində poetik-publisistik biçimlə azadlığın 
ümumi bədii obrazını canlandırır:  

 
“Azadlıq qovulub, xəstəlik qalıb”,  
Müstəmləkə sözü – cövhəri ləkə. 
Ləkə poladlaşıb, lövbərin salıb 
Oğullar gərəkdi süngünü çəkə,  
Çəkə bu süngünü, bağrımdan çəkə, 
Babamız qızılı duza dəyişib, 
Siz mənim qan axan yaralarıma 
Duz səpin Azadlıq göyərdi bəlkə?! 
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Paşa Qəlbinurun “Azadlıq” şeirində orijinal 
məcazlar var:   

Suda üzən  
           ağnaz  
                 yuvası kimi  
Göylərim, Allahım əhdimi saxlar. 
 
Qışın yazağzında bahar nəsimi 
Dönər ürəyimə, dönər o ahlar. 
 

 Birincidə təşbeh açıqdır (Bənzədilən, 
bənzəyən, bənzətmə qoşması: ağnaz yuvası, 
göylərin əhd saxlaması ağnaz yuvası kimi). 
İkincidə təşbeh örtülüdür. Burada həm həqiqilik, 
həm də məcazilik vardır. Bahar nəsiminin ürəyə 
dönməsi, udulmasında bir həqiqilik xüsusiyyəti 
var, onun bir ah kimi qiyas edilməsi isə məcazilik 
effektidir.  

Paşa Qəlbinurun azadlıq mövzusu təbii olaraq 
Qarabağ mövzusunu çəkib gətirir. “Azadlıq idealı 
Ana obrazı kimi Qəlbinurun bir çox şeirlərində 
nəqərat kimi səslənir. Şair üçün azadlıq insanın 
yaşaya bilməsi üçün müqəddəm şərtlər olan çörək, 
hava və su kimi ən başlıca nemətlərdən biridir:  

 
Arzuların ulusu  
Və bir də 
Azadlıq iyi, 
Ciyər dolusu...”1  

                                                
1Al t ay M əmm ədov. Q əlbi nur poezi yası XXI əsri n astanasında. 
Bakı: “G əncli k ”, 1999, s. 68-69  
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Onun bir şeiri “Sahibsiz məzarlara kim keşik 
çəkir” adlanır. Sahibsiz məzarlar ... necə 
bilirsiniz? Bu adı həm müstəqim, həm də dolayısı 
ilə başa düşmək olmazmı? Məzarlar doğurdanmı 
sahibsizdir? Yoxsa şair eyhamı başqadır?! 
Başqadır! Məzarların sahibi var. Məzar dövlət 
tərəfindən qorunmalıdır. Dövlət məzara yiyə 
olmalıdır. Şair unutqanlıq ideyasını ifadə edir. 
Təlqin edir ki, “yuxularıma şəhid qəbirləri gəlir. 
Hər bir qəbir bir zirvədir, – zirvədən zirvəyə vəhşi 
hind quşları – keygidarlar uçur, qəbirdən-qəbirə 
gəzir. Buna Qartal dözmür, dözmür ki, zirvələr 
olan şəhid qəbirləri arasında hind quşları uçuşur. 
Zirvələrə çəkilən şəhidlik qartal ucalığında 
olmalıdır. Təəssüf ki, şəhid qəbirləri, şəhidlər 
arasında olan adilik – keygidarlarla müşayiət 
olunur. Bundan şair ürəyi göynəyir. Alının (20 
noyabr 1989-cu ildə şəhid olmuş telejurnalist Alı 
Mustafayev) goruna şimşəklər, göylər işıq çəkdiyi 
halda, qəbri – yeri yiyəsizlikdən, baxımsızlıqdan 
göynəyir... Qəbirlərə keşik çəkən yoxdur... 

 
Alının goruna  
           şimşəklər işıq çəkir!.. 
Sahibsiz məzarlara kim keşik çəkir? 
 

Şair müqəddəs bildiyi torpağına yiyəliyi belə 
ifadə edir: 

Bizim marşalımız vergiyığandı  
Sizin paşanızın əlində silah... 
 



 33 

Şair Xocalı faciəsinə dünyanın etinasızlığını 
da təsirli formada ifadə edir:  

 
Düşmənin kəsdiyi südlü döş kimi 
           Qışqırır qanlı süd 
                    ürəyimin içində 
İstəmir, görmür (guya)  
Xocalını, Qarabağı bu dünya. 
 

Şair Azərbaycan əsgərinin əl-qolunu bağlayan 
xarici siyasi qüvvələrin mövqeyini də orijinal 
bədii üsulla ifadə edir: 

 
Sındırıblar, 
Qarabağa gedəcək  
Zirehli maşınımı – 
                 yerimir... 
Hansı günahım üstdə 
Allahım döyüb məni?! 
Ağlayır ruhum – 
                    kirimir... 
 

P.Qəlbinur poetik fikrin ifadəsində 
təzadlardan da tez-tez istifadə edir. Onun 
şeirlərində təzadların mənalandırılması orijinaldır. 
“Yaxam – Qarabağım düşmən əlində” şeirində 
şairin lirik qəhrəmanı gözlərini qapayır. Göz 
Vətəndir. Gözün əhatəsi sərhəd. Göz qapanır. 
Qapaq sərhəddə durur, – dağdan ağır divar olur 
hər bir göz qapağı – əsgər. Onda Vətən, gələcək 
gözəldir. Biz qoruyanda, keşikdə duranda gözəl 
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olur, gözəllik olur! Şair Vətən-əsgər dərkini belə 
orijinal mənalandırıb: 

 
Gözlərimi qapayanda  
Sərhəddimə  
          gahdan divar hörürəm, 
Sabahları 
          daha gözəl görürəm. 
 

Başqa bir poetik münasibətdə gözün 
qapanması – məcazlaşma effekti deyildir. Gözün 
qapanması həm də yuxudur, yatmaqdır. Sərvaxt 
babalar isə həmişə oyaq olmuşlar. Şah 
İsmayılların diri ruhu göz yummağa – toxtamağa, 
dincəlməyə belə aman vermir. Çünki qart düşmən 
var, – gecə-gündüz yatmayıb planlar, torlar, 
toplar, tanklar qurur, fürsət gözləyir. Baba ruhlar, 
qaya ruhlar isə dur, vur deyir. O ruh ki, bu gün də 
ovunmur, əzab çəkir. O qılınc ki, “Topxanada 
dörd yüz ildi mürgü döyür”, dustaqdır, həbsdədir, 
– bu gün eloğlulara, qardaşlara, türkeşlərə vur, – 
deyir. 

Şair öyüd, nəsihət edir, gözünü yum, düşün, 
dərk elə, gör. Onda da görmürsənsə, kor ol, kor 
ol... Qarabağ – itirilən, qalan Qarabağ düşmən 
əlində yaxamızdır, gözlərimizə çökən, 
gözlərimizdə qalan Vətən xəritəsidir! 

P.Qəlbinurda eyhamlar diridir, sərtdir, qətidir. 
Şair əsas hədəfi, məqsədi şüuraltıya ötürür, onu 
oyaq, həssas saxlayır. Qarabağa münasibətdə 
onun işlətdiyi misralara diqqət yetirək: 
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Dirilər kimi getdik, uduzduq, 
Ruhlar kimi yağaq, Qarabağa! 
Diri-diri döyüşəndə ucuzduq 
Ruhlar kimi yağaq Qarabağa! 
 

Eyham budur ki, şair təlimsiz, hazırlıqsız 
döyüş zonalarına göndərilən əsgərlərin ucuz-ucuz 
ölümlərini bircə sətirdə ifadə etmişdir: “Diri-diri 
döyüşəndə ucuzduq”. 

Biz tarixi kökümüzdə olanda, tarixi 
keçmişimizdə qalanda daha ulu, möhtəşəm, 
qüdrətli idik. Bu səbəbdən sənətkar “ruhlar kimi 
yağaq Qarabağa”, ruh babalar, ərənlər, igidlər, 
alplar olaq, – deyir. Milli ruhdan düşmə, ruhla ol! 
Qeyrətlə ol! – deyə nəsihət edir.  

Bu günün, müasirliyin rişələri tarixi köklərdən 
az gəlir, az güc alır; cəsurluq, qəhrəmanlıq mirası, 
varisliyi urvatlı görünmür. P.Qəlbinur poetik 
fikrində bu səbəbdən də “Dirilər kimi getdik, 
uduzduq” – deyir. 

Lirik ovqatdan siyasi olaylara vara bilir 
P.Qəlbinur. “Dostumuz yox” deyəndə dünya 
ölkələrini nəzərdə tutur, onların Azərbaycana – 
Qarabağ məsələsinə biganəliyinə işarə edir. 
“Gözümüzdə yaşımız çox” misrasının yozumu, 
mənası, dərki Azərbaycanın tarixi faciələrinə, 
ölümlərə, torpaq və insan itkilərinə işarədir. 
Diqqət edin, sənətkar sətiraltı, mətnarası olaraq 
siyasilərin, iqtidarların Qarabağ döyüşçülərinə 
olan münasibətinə necə xallar, işarələr vurur. O 
döyüşçülər ki, öz təşkilatında, təsisatında birləşib 
iqtidarın səbatsız siyasətinə Qarabağ məsələsində 
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etiraz edib, nümayişlərə çıxıb, piket keçirib, 
bəyanatlar verib, müraciətlər edib; elə bu 
səbəbdən də təqib olunub, dağıdılıb, tutulub – 
qiymətdən, şöhrətdən salınıb; ucuzlaşdırılıb, milli 
qürura, heysiyyata təcavüz edib; vətənpərvərlik 
ruhunda olan kəsilməzliyə zərbə vurub, – 
gəncliyin vətənpərvərlik dərsinə etina etməyib. 
Şair: 

Bəndənin döyüşçüsü olduq, 
Ölkənin döyüşçüsü olduq, 
Cəbhənin döyüşçüsü olduq –  

– Ucuz olduq! 
 

Ucuz olduq! Sərt ittihamdır! Şair Allah 
qüdrəti, haqqın döyüşçüsü olaraq “Yağaq – yağaq 
Qarabağa” deyir, – aman vermədən, səngimədən, 
toxtamadan, dincəlmədən: 

 
Onda bizə süngü batmaz, 
Onda bizi güllə tutmaz 
Onda bizə raket çatmaz 
Yağaq – yağaq Qarabağa! 
 

Şair əzabıyla, ağrılarıyladır! İşgəncə keçirir ki, 
Qarabağda aydın səhərlər, qütb ulduzlu səhərlər, 
xoruz banlı səhərlər hələ ki, açılmır, “Qarabağın 
səhəri ban götürmür”. Hələ ki Qarabağ torpağı 
uğrunda qanlar tökülmür, “Qarabağın torpağı qan 
götürmür”. Hələ ki torpaq namusu uğrunda 
mübarizə, qan-qada, ölüm-itim yoxdur, 
“Qarabağın namusu can götürmür”. 
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Görk, namus, qeyrət, hiddət, etiraz, qəhrəman 
nümunəsi olan şəhid ruhlarımızın bizdə olan sehrli 
geni, mifi ilə yağaq Qarabağa deyir şairin lirik 
qəhrəmanı. Şair fikri, düşüncəni misralar, sətirlər, 
sözlər arasında nə qədər sıxdığına fikir ver. 
A.Rüstəmova yazır: “Qəlbinur şeirinə xas bir 
cəhət haqqında da: çox lakonikdir. Zər naxışlı, 
qara cildli kitabçada bəzən iki-üç, hətta bir 
misralıq şeirlərə təsadüf etmək olar və bu 
baxımdan da Qəlbinur özünəməxsusdur. Lakin 
Qəlbinur yığcamlığı – lakonizmi özündə dərin 
intellektual məna yükü daşıyır!”1. “Yay” o qədər 
sıxılır ki, daha güclü açıla bilsin. P.Qəlbinur 
misraları da belədir. Baxın, aşağıdakı sətirlərdə 
cəmiyyətin ən müxtəlif qüvvələrinin sanki birliyi 
(uşaq, gəlin, ana, nənə...); sonra bu müqəddəs 
birliyin, bakirəlik (namus) naminə döyüş ruhu; 
daha sonra, qan ağlayan Azərbaycan naminə, 
Allah naminə çağırışı; nəhayət,    insanın daxili 
varlığında anbaan yüksəlişi, qüruru, əzəməti, 
şəhid ruhlarla qovuşması, ağır-ağır daşlar, şəhid-
şəhid ruhlar kimi Qarabağa yağması Paşanın 
poetik nəzərində çox orijinaldır. 

P.Qəlbinurun “Hər gecə” şeirində bəzən təsvir 
o qədər romantik, mifik, xəyali olur ki, sanki 
gözümüz qarşısında hər şey vağam olur, 
vakuumlaşır, enib qalxırıq, çəkisizlikdə uçuruq – 
qeyri-adi, naməlum ruhla, miflə qovuşuruq. 
Baxın, təsəvvür edirsinizmi? 

                                                
1Az ad ə R üst əm ova / Altay M əmm ədov. Q əl bi nur poezi yası XXI 
əs ri n astanası nda. Bakı: “G əncli k ”, 1999, s. 197 
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Uzun hörüklərdən hörülən gecə, 
Qanlı kirpiklərdən görünən gecə, 
Qanlar şirin dadır, torpaqdan bal dadır 
Axı yuxularım məni aldadır... 
 

Şair tez də xəyali olandan enir, bizi reallığa, 
sərt həqiqətlərə səsləyir: 

 
Hər gecə, 
Gülabın ətrinə ruh gələn kimi 
Qonuram Göyçəyə, Qarabağa mən. 
İsti yuvasından 
Zorla qoparılan qız-gəlin kimi 
Qəzəbə, qınağa çağırır Vətən! 
Çağırır Vətən! 
 

Qəzəbə, qınağa çağırır Vətən! Yalnız qəzəblə, 
qınaqla, – düşmənə nifrətlə, olümlə dolanda – 
yalnız belə olanda günahdan silkinmək olar, onda 
Allah da bağışlayar, şəkkimizə görə bağışlayar; 
günah sahibi şəkk sahibidir, şəkk gətirənlər günah 
edərlər. Bu səbəbdən də Paşa qadir Allaha “Bizi 
dərgahına bağışla”, “Nə cəzan vardısa, ver də 
bağışla” – deyir. Günahlı, suçlu olanlara dağ 
çəkdir, at cəhənnəmə; yerdə qalanları, yaşayanları 
yenə bağışla. Şair hesab edir ki, bütün bu 
cəzaların, çəkilən dağların səbəbi etdiyimiz 
günahlardır – millətə millət, məmləkətə məmləkət 
kimi baxa bilmirik! 

Millətə, məmləkətə sahib olmaq üçün sərhəd, 
əsgər olmaq, “gözləri qan tutmaq gərək”dir, 
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halbuki şair demişkən: “Dünya başdan-başa kef 
içindədi”. 

“Sən deyirdin” şeirində lirik qəhrəman çağırışı 
öz içindən götürür, özünə psixoloji səfərbərlik 
elan edir: səhvləri əzizlənir, silah kimi gəzdirilir, 
ətalət güllələnir, sükunət dənizə tökülür, paxıllıq 
şiş tək atılır, toxluqdan millət unudulur, neftindən 
od götürüb bayraq kimi yanır, bütün günahlar, 
səhvlərindən qılınc kimi sıyrılır, mütilik, paxıllıq 
boyun kimi vurulur. Sonra lirik qəhrəman qeyrətin 
gücünə qından sıyrılıb çıxır: 

 

...Yansın bütün günahlarım! 
Yansın bütün ahlarım! 
Mənim xalqım ayılıbdı, 
Mənim xalqım yürüşdə! 
Səhvlərimdən qılınc kimi sıyrılmışam. 
Bu son döyüşdə 
Mütiləri, paxılları, 
Zəncir gəzən boyunları vuram gərək. 
Ay ürəyim, a qeyrətim qılınc çək! 
 

“Gilətanda bir ev qalıb” şeirində P.Qəlbinurun 
lirik qəhrəmanı təsvirlərlə baş verəni göstərir; 
acısı ilə yaşayır, yenə də içinə çəkilir, çağırışa qol 
qoymur. Etiraf lirik qəhrəmanla qurtarır, 
tamamlanır, lirik qəhrəmanı irəli keçə bilmir. 
Baxın: 

Bu yerlərə bir də gəldim, 
Aman Allah, bir də gördüm 
İtib gedən izlərimi, 
Gilətağda evlər qalıb 
Oyum-oyum gözlər kimi... 
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P.Qəlbinur poeziyasında birliyə çağırış, birliyə 
barışın psixologizmi ifadəsi etbarilə təzədir: İlahi 
əməllə şeytani əməlin antitezası sual şəklində – 
sual intonasiyasında qurulur və cavab açıq qalır. 
Tarixi suala cavab P.Qəlbinurda da açıq qalırsa 
da, lakin təsdiq məzmunu aşılayır: 

 
Birimizin əli – tanrının ətəyində, 
Birimizin ... şeytan tütəyində. 
Necə sevə billik bir-birimizi?! 
 

“Oljas Süleymenova” şeirində makro və mikro 
misralar əsasən qrammatik əsasa (mübtəda və 
xəbər) bağlanır. Sürətlənmə və ləngimə, azalan və 
artan intervallar demək olar ki, olmur, yaxud az 
hiss olunur. Bu həm şair məntiqinin təmkinindən; 
məntiqdəki müdriklikdən; fikrin, ifadənin, 
frazemlərin həm məcazi, həm də həqiqi 
mənasında duyula bilir. Paşanın sərbəsti hecaya 
yaxındır, anaklazalıdır. “Oljas Süleymenova” həsr 
olunmuş şeirdən bir parçaya diqqət edin: 

 
Dar günümdə 
    harayıma çatanım 
Atam, qardaşım hey! 
Qan axır vicdanımdan, 
Bağrımdan qan axır 
O qədər ki,  
  Küçələr al qan! 
  Səkilər al qan! 
  Torpağım al qan! 
Göz yaşlarımız axır, 
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  O qədər ki, 
Gözümüzün duzu çatmır... 
Göz yaşlarımız şirin, 
Al qanımız şirin. 
Torpağımız bal dadır, qardaş 
Torpağımız qanlı yaş... 
 

Eyham (assosiasiya), təşbeh əsasında 
mənalandırma, dəyərləndirmə, litota əsasında qart 
düşmən tərəfindən bir millətə, xalqa münasibət 
şair təsvirində belədir: 

 
Cocuq bilib 
Tanklar keçdi üstümüzdən 
Göy üzündə 
Görünməyən ahlar qaldı 
   tüstümüzdən. 
 

P.Qəlbinurun “Sən buda”, “Birov kimiyəm”, 
“Polis təfəkkürü, həkim ülfəti”, “Ay Allah, bir az 
da möhlət ver mənə” kimi şeirlərində Allaha 
xitab, mənəvi düşüncə müəyyənliyi güclüdür. 
Paşanın çox şeirində Allah, ilahi sözlərinə rast 
gəlirik. O, Allah adamıdır, Allaha etiqadlıdır. 
Onun sevgisi Allah nuru kimi hər şeydədir: 

 
Qışda bir ağ nağıl olub 
Yazda yenə göyərəcəm. 
Bu sevdanın sonu yoxdu 
Ölüb, ölüb diriləcəm. 
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Şairin “Elmin yollarında” – oğlu Turala 
yazdığı şeiri dualı şeirdir. Əsər irəlicədən deyək 
ki, lirik “Mən”in elmə yiyələnməsinin 
məşəqqətini, əzablarını bədii əks etdirir. 
Orijinaldır. Bu şeir də yeni təşbehlər üstündə qərar 
tutub – məzmun, ideya bu formanın özündən 
qidalanıb təqdim edilmişdir. 

Elmə yiyələnməyin əziyyətini ifadə etmək 
üçün şair “başıma gün döydü, dodağım çat-çat, 
Ərəfat dağında müqufun kimi” – deyir. Şairə görə 
elm də – “Məkkədə Ərəfat dağında. Gün altında 
dayanıb, gün çıxandan gün batana qədər dua və 
zikr etməkdir”. Təşbehlər silsiləsi hər dəfə şeiri, 
ideya-məzmunu irəli aparır. Elmin yollarında 
kitablar – Kəbədir; mürəkkəb – süd; nur – səsdir. 
Qələm tutiya, dəftər qiblədir. Elmə həvəs – Allahı 
sevmək həvəsidir. Şair doğru fikirdədir ki, daşlı-
kəsəkli elmin yollarında biliklər sirrinə 
yiyələnmək özünüdərkdir. Özünüdərkdən Allah 
eşqi, Allah dərki başlayır və hər bir elm Allahı 
nişan vermək əlamətidir, Allaha yaxınlaşmada bir 
üsul – qayda, bir təlimdir.  

Lirik “Mən” elmi dərketmədə ardıcıl, səbatlı 
və əzimkardır. Şair bunu ifadə etmək üçün yenə 
təşbehlərə üz tutur. Elmə yiyələnməyə dəvə 
susuzluğa dözən qədər dözümlülük lazımdır. 
“Elmin yollarında tikanlar, odlar, sizi dəvə kimi 
diddim, çeynədim”. Müqəddəs peyğəmbərimizdə 
belə bir kəlam var: “Elm ardınca Çinədək get”. 
Çin Şərqin timsalı, elmin və mədəniyyətin beşiyi 
deməkdir. Şərq – günəş, doğum, Allah nurunun 
təcəllası deməkdir. Elm ardınca getmək Allahla 
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ünsiyyət, ona yetmək, onunla qovuşmaq və Allah 
nuru ilə işıqlanmaq, axirət qazanmaq deməkdir. 
Bu fikrin yozumu, poetik ifadəsi şairdə belədir: 

 
Elmin yollarında ilahi nur var, 
O nurun dalınca piyada getdim. 
 

Elmə yetmək – özünü inkar, özünü təsdiqdir. 
Başlanğıcda özünü inkar, sonda özünütəsdiqdir. 
İki nöqtə arasındakı yol isə döyüşsüz, mübarizəsiz 
mümkün deyil. “Elmin yollarında ağır döyüşlər, o 
sənin özünlə mübarizəndir”.  

Elmə yetmək, zirvələr fəth etməkdir. Allah 
ucalığına, Allah dərgahına yaxınlaşmaqdır, 
zirvəyə yürüşdür. “Uca zirvələrdə ağır yürüşlər – 
Əllərim donanda ağzıma təpdim”. 

Elmdə əzab olduğu qədər nəşə, sevinc və zövq 
var, fəzilət var. Elmə dəruni eşq insanı özündən 
edəndir, onu tərki-dünya edəndir, öz dünyasına, 
ruhlar aləminə, axirətinə, Allahına bağlayandır. 
Elmə aludəlikdə fiziki, nəfsi olan yoxdur, mənəvi, 
ideal olan vardır; elm təmənnasızlıq, 
umacaqsızlıq, yalnız Allahı istəməkdir; ucaları, 
ucalığı, Allah aliliyini istəməkdir. “Allahım! Sən 
mənə şirin əzablar, Əlçatmaz, ünyetməz ucalar 
verdin”. 

Dini və dünyəvi biliklərə yetmək – şair 
nəzərində şəhid olmaq kimi bir şeydir. Biliklərə 
yetmək şairin obrazlı təfəkküründə “Şəhid 
saatlarım, şəhid anlarım, Zəmzəmim, cənnətim, 
Məkkəm, Mədinəm”dir. 
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Paşa fəlsəfi mühakimələrlə düşünməyi sevir. 
“Qəlbinur filosof-şairdir. Yalnız hisslərə, 
duyğulara deyil, fikrə, düşüncəyə də sirayət 
edir”1. R.Rza, Vaqif Səmədoğlu, Ramiz Rövşən, 
Vaqif Bayatlı kimi! Onun “Rənglər” silsiləsindən 
“Qara” şeirində R.Rza ənənəsi, forması davam 
etdirilərək qara assosiasiyasının bədii tutumu – 
obyektiv və subyektiv dərk səviyyəsində ifadə 
edilir. “Qara” – şairə görə işarələr, simvollar, 
rəmzlər sistemidir. 3, 7 , 40 ölümə, 41 müharibəyə 
işarədir. “Qara” – ümumidir, onun analitik təhlili, 
analizi fərdidir. “Qara” şeiri ümumidən fərdiliyə 
baxışın fəlsəfəsidir. “Rənglər” silsiləsindən “qara” 
– daş misalı, yarımçıq ömürlərin qaralmış, 
boğulmuş səsi, gəlin olan gözəl dünyanın qayaya, 
dağa qədər olan daşları (hərəsi bir baş daşı!), bu 
gəlin dünyanın daş-qaşıdır. Qəribədir: təzadların 
orijinallığıdır qara və daş-qaş. 

Paşa mühakimələr, qənaətlər, sorğular, suallar 
və hökmlər vasitəsilə, “qara” fəlsəfəsinin bədii 
dərkini ən müxtəlif çalarlarda əks etdirir. Şairə 
görə həyatın son nöqtəsi iki nöqtədir: əvvələ 
qayıdış edən – son nöqtə və ölümün o üzü. Fəqət 
“qara” qara yox – əməl qədər işıqdır! 

P.Qəlbinur poeziyasında “qırmızı” 
assosiasiyası Nəsimi qanı, qladiatorların tökülən 
qanıdır! İnkivizitorların tonqalında qovrulan qanı! 
“Qırmızı” – şair nəzərində yalnız qan şəklində 

                                                
1Az ad ə R üst əm ova / Altay M əmm ədov. Q əl bi nur poezi yası XXI 
əs ri n astanası nda. Bakı: “G əncli k ”, 1999, s. 196 
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duyumlanmır. “Qırmızı” – Təbrizdən Bakıyacan, 
hər obadan Qarabağacan ötürülən, verilən qandır! 

“Qırmızı” – müstəqim mənadadır. Həm də 
“qırmızı” – qırmızıyanaq kukla, çiyələk, 
qırmızıdodaq, qızılgül, narçiçəyidir, qırmızıların 
doğurduğu təbii real dəyər, qırmızıların 
doğurduğu fəlsəfi dərk və mühakimədir. 

“Narıncının” (“Narıncı”) fəlsəfəsi də şair 
tapıntısıdır: müdirin isteddadan gördüyü, aldığı 
reaksiya – allergiyadır. Ümumiyyətlə, narıncı 
müsbətdir, günəş, layla assosiasiyasıdır, baxır kim 
üçün, necə?! 

 
Olmayın başmaq, 
Şəffaf yaşmaq. 
Fərsiz müdirlərin, rəhbərlərin  
                        istedadlara 
verdiyi  reaksiya – allergiya, 
Günəş! 
Layla!.. 
 

Şair təfəkküründə sarı (“Sarı”) – İsgəndərin 
zülmü; dəhşətli, şöhrətli, məğrur metal (qızıl); 
Məcnunun Leylini gəzdiyi səhra; çörək ətri; “göz 
yaşından sulanan gül; həmən güldən birini də 
sinəsinə asan bülbül”dür.  

“Yaşıl” – svetoforun rəngi, Azadlığın rəngi, 
“Qara suya” qarşı xəstə eynəyi, “işığın yası” və 
Elmlər Akademiyasıdır. P.Qəlbinurun işlətdiyi 
assosiasiyalar təzadların, münkəsirliyin və 
paralellərin, düz və tərs mütənasibliyindən alınan 
ideya-məzmundur: 
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İnnən belə doğulacaq Məcnuna veriləcək 
                                                    həri, 
Elə həmin gün Xudafərindəki 
işıqfordan çilənəcək, aşağıdan birinci rəng – 
bayrağımdakı tək, Azadlığın rəngi,  
Leylanın ürəyi. 
“Qara su”ya mübtəla xəstənin eynəyi –  
İşığın yası. 
Son illərdə Azərbaycan Elmlər Akademiyası... 
“Mavi” rəng –  
ADRin, dənizin, səmanın rəngi, 
əxlaq dərsidir. 
İnqilabdakı nitqlər, vədlər, 
məscid, minarə, öz kitabı, öz rəngidir. 

“Yaşıl” – P.Qəlbinur rəngidir. 
Kəmər-kəmər daşınan odum-alovum. 
Azərbaycan Demokratik Respublikası. 
Hüseyn babamın könül dünyası, 
Dəniz dediyimiz – səmanın əksi. 
Əxlaq dərsi. 
Bəlgəli qızın, nişanlı oğlanın nəzakəti 
Cicim ayında qudaların söhbəti. 
Dəmir əllərə geyilən məxmər əlcəklər. 
Tarix boyu edilən inqilablardakı nitqlər,  
vədlər... 
Mehrinin gözləri, Leylalı günlərim. 
Məscidim, minarəm, öz kitabım, öz rəngim.  
 

“Göy” – şeirində P.Qəlbinur bədii mətni o biri 
şeirlərinə nəzərən genişləndirib, bir qədər 
mənsurluğa da varıb, geniş sintaqmlardan 
faydalanıb. Halbuki P.Qəlbinur da rənglər silsiləsi 
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üçün əsasən adlıq cümlələr, cümlə – intonasiyalar 
səciyyəvidir: 

 
Göy 
“Əbu-İshaqi” firuzəm – 
Ürəyimdən su içən gözüm – Göy gölüm. 
Çətin-çətin günlərimdə dərin-dərin quyuların 
dibindən 
əllərimi uzatdığım, gözlərimi zillədiyim – uzaqlıq. 
Uşaq vaxtı Gəncədə İmamzadənin böyük 
günbəzindən ruhuma süzülən işıq. 
“Koroğlunun” üverturası – qanqarışıq damarımnan 
axan qeyrət, 
Rəsul Rzanın, Səttar Bəhlulzadənin ürəyimin 
içindəki, içindəki gözləri... 
Zəlzələnin səsi. 
Ərənlərim – el oğullarım, ləyaqətimi, 
namusumu qoruyan sədd, 
bayrağıma çıxan rəng... 
 
“Bənövşəyi” şeirində işarə, eyham və 

oxşatmalar hesabına predmeti canlandırma əsas 
xüsusiyyətdir; poetik mətnə indiki zaman 
təhkiyəsi, mühakimə, təsvir ahəngi və təşbehlər 
silsiləsi qovuşur: 

 
Gəl ay bahar, gəl ay bahar, 
Göy qurşağı, 
Son ilməndən 
           lələklər sal, 
Sancılsınlar torpağıma – 
sual-sual. 
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Min suallı həyəcana 
Bürünsün qoy, 
O tay, bu tay. 
Zaman keçir 
Bələkdəki körpələr də 
Pələngləşir, şirləşirlər. 
Sökülür Berlin divarı –  
Bölünənlər birləşirlər... 
Xan Arazın bu tayında  
Şəhidlərin xiyabanı 
... Gözlərində həsrət yaşı. 
O tayında zindan olub, 
Bir yuxulu bənövşəyə, 
Mərziyənin qəbir daşı. 
 

P. Qəlbinurun poetik nəzərində “Ağ” – hər şey 
ağdan ayrılır, başqa rənglərə dolur. Şair 
mənalandırma və əyaniləşdirməni müqayisələr, 
bənzətmələr hesabına ifadə edir:  

 
Ləpələnən dənizdir 
Elə bil ki, qəbiristan 
Qağayı döşü kimi, 
Boylanır baş daşları. 
... 
Şəlalə! 
Yalnız həyat! 
Özünü qayadan at, 
Dünyanın yaşı qədər! 
Yoxsa ölüm sənə də,  
Sənə də yaxın gələr. 
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Ağ – ölümsüzlük, uçuş, mübarizə, yaşamaq əzmi, 
inadıdır. 

Rənglərlə bağlı fikrimizi belə ümumiləşdiririk 
ki, prof.A.Rüstəmova demişkən; P.Qəlbinur 
rənglərində “səs və sözün vəhdəti başlıca tutumu 
qan çalarları rəng üzərində köklənmiş neçə 
tablonu göz önünə gətirir. Poeziya və təsviri sənət 
ecazkarlığı sanki üst-üstə düşür, vəhdət təşkil edir. 
Şair rəssama çevrilir, rəssam şairə. Hələ şeirin 
musiqi ahəngi, ritmi. Bir neçə sətirlik parçada biz 
poetik fikrin xariquladə hikməti ilə tarixin heç bir 
zaman unutmayacağı neçə-neçə dəhşətli faktların 
məşum mənzərəsini duyar kimi oluruq... Bax, belə 
bəhrələnir ənənədən əsl novator şairdir”1. 

P.Qəlbinur dünya şöhrətli oftalmoloq 
S.Fyodorova həsr etdiyi şeirdə dahi xislətini, 
başqasının irəli çıxmamaq istəyini, hissini belə 
ifadə edib: 

 
Bütün dahilərin oxusunu sevdin, 
Dirisini sevmədin rusun səması... 
 

“Novxanıda nar ağacı” şeiri təbiətə, ağaclara 
yiyəsizliyin kədər fəlsəfəsi hər dəfə bənd-bənd, 
duyum-duyum obrazın qatını açır. Assosiativ 
olaraq “ağac” obrazına şairin münasibəti 
mühakiməli ifadə olunur, bədii mənalandırma 
mətnin poetik strukturuna ekspressivlik keyfiyyəti 
aşılayır: 

                                                
1Az ad ə R üst əm ova / Altay M əmm ədov. Q əl bi nur poezi yası XXI 
əs ri n astanası nda. Bakı: “G əncli k ”, 1999, s. 196 
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İçib gözünün yaşını – ağlamaz, 
Ağlayammaz bu ağac... 
Yanır ayaqları, ciyəri yanır 
İçib qurtarıbdı göz yaşlarını. 
Qum cibi – cibim kimi su saxlamaz... 
İsti qanını içib, 
Biçib küləklər boyunu.                          
İçib gözünün yaşını – ağlamaz, 
Ağlayammaz bu ağac... 
Ayağını qum yandırır, başını gün, 
Harayına çatan yox. 
Əli yoxdu dilənə 
Dili yoxdu ağa deyə. 
Hanı onu sulayacaq əmilər? 
Yayın cırhacırında  
Yəqin “qul bazarında”... 
 

P.Qəlbinurun güclü fəlsəfi essesi “Cahad”dır. 
Şair fikrinə əsas üçün fakta, informasiyaya əl 
atanda da bizim üçün yeni olan, eşitmədiyimiz, 
ağlımıza belə gətirmədiyimiz – dünya biliklərinə 
əl atır, fakt və təbabətin imkanları əsasında şeirlər 
yaradır. P.Qəlbinuru “oxumaq” üçün dünyanın 
rənglərinə, məsələn, Muğamın rənglərinə, 
təbabətin rənglərinə gərək vaqif olasan – belə 
olanda qismən onun poeziyasının “fitrətinə” bələd 
olmaq olar, əks təqdirdə oxucu sadəcə olaraq 
hissi-emosiyası ilə qəlbini doyumladır, – bu “nə 
isə”, bu “mafiha” (hər şey) idraka gedib çatmır. 

Beləcə, Qarabağın – Azərbaycanın o “cahad”, 
çağırış çağlarında Paşa Qəlbinur da cahad etmişdi. 
Həm fiziki-əməli, həm də poeziya əzablarının 
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ağırlığı altında “cahad” elan etmişdi, cahada 
çağırmışdı.  

İki Ceviz ləpəsi insan beyninin iki yarımkürəsi 
– ikisi də yeməli... Bəli, təəccüblənməyin, ikisi də 
yeməli. Şair yazır: “Qərb ölkəsində tutiya 
(delikates) sayılan və yalnız ən varlı adamların 
menyusunda olan bir yemək (təam) var: “Diri 
meymun beyni. Canlı meymun xüsusi bir qurğuya 
fiksə olunur. Başının qapağı kəsilib götürülür. 
Meymun bağırır və adam qaşıqla diri meymunun 
beynini yeyir...” 

Sənətkar da Xocalı faciəsi günlərində, XX 
əsrin ən böyük faciələri törədiləndə “öz beynini 
yeyirdi”. “Mənim qənaətimcə, dramaturji 
gərginlik şair sözünün canıdı, cövhəridi. Ürəyi 
dramatik gərginlik keçirməyən şair fikir bətnindən 
şeir doğa bilməz, yazdığı ancaq “qafiyəli” 
cümlələr ola bilər. Poetik essedə “iki qoz ləpəsi 
(ceviz içi) insan beyninin kiçik modelidir...” deyə 
bilmək üçün Paşa Qəlbinur olmaq lazımdı, Paşa 
Qəlbinur kimi sözün dramaturji yükünü hiss 
etmək, dramatik fırtınasını duymaq lazımdı”1. Şair 
həmin mənəvi-psixoloji əzabların – ruhun 
əzablarını çəkirdi:beynin əzabını, ağlın əzabını, 
yaddaşın əzabını çəkirdi. “Beynini o zaman 
yeyirdi ki,” onda gecələrin qaranlığında 
qaçhaqaçda Ana üç aylıq Salatınını – balasını 
düşmənlər səsini eşitməsin deyə öz əlləri ilə 
boğurdu. Yaralı qardaşı düşmən əlinə keçməsin 
                                                
1İ l ham  Rəhim li. Poezi yanı n dram aturgi yası / Altay M əmməd o v.  
Q əlbi nur poezi yası XXI əsri n astanası nda. Bakı: “G əncli k ”, 
1999, s. 205  
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deyə onun öz təkidi ilə qardaşını güllələyirdi. Ata 
düşmən əlinə keçməsin deyə öz qızını öz əlləri ilə 
güllələyirdi.  

Şair “beynini o zaman yeyirdi ki”, düşmənin 
namərd əlləri ilə körpə bir uşağın ürəyinə, 
köksünə, üz-gözünə süngü sancılırdı. On səkkiz 
yaşlı qızın donmuş ayaqları kəsilirdi. Öldürülmüş 
meyidlərin üzlərinin dərisi soyulurdu...  

Şair “beynini o zaman yeyirdi ki”, öldürülmüş 
oğlanların gözləri çıxarılırdı... Qadın şöbəsi 
həkimlərinin tükürpərdən söhbətlərini eşidirdi. 
Körpə uşaq ölmüş ananın döşünü əmirdi... Ağla 
sığmayan vəhşiliyə, işgəncəyə tuş olmuş 
körpələrin, qadınların, kişilərin, qocaların 
meyidlərini görəndə sənətkar “beynini o zaman 
yeyirdi”... Və əzabı, ağrısı, işgəncəsi ilə, həm də 
cahada, intiqama çağırırdı. Şair qeyəti əzab 
çəkəndə, çırpınanda, darda qalanda – saqqallıların 
tutulan əsir qızların səsi, naləsi 
səsgücləndiricilərlə uzaqlara yayılanda şair qeyrəti 
intiqam, cahad deyirdi. Xocalı qırğınının 11 
dəqiqəlik kino-xronikasına baxmamaq üçün 45 
dəqiqə mübahisə edən millət vəkillərinə görə, 
qeyrətsiz rəhbərlərin xəyanətləri, amansız 
düşmənlərimizin murdarlığı önündə əyilməz 
Azərbaycan naminə intiqam deyirdi şair. Cahad – 
qan fışqırırdı. Şairin damarları, cahad! 

Bu cahadda, səfərbərlikdə şair köməyi – qəbri 
düşmən əlində qalan Dədə Ələsgərin çəkdiyi ah – 
zəlzələdən güclü ruhudur! Şah Baba İsmayıl 
Xətainin, Babəkin, Cavanşirin qeyrətinə sığınan 
torpağıdır! Təbrizin, Əlibəylinin, Təbrizlərin qanı 
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tökülmüş torpağı-daşı, ruhuyla ucalanan 
göylərdir! Yüz min insan beyninə toxunan şair 
əlləridir – Tanrının verdiyi töhfəsi, uçuş-inam 
qanadlarıdır!  

Şair cahadında, intiqamına çağırışında 
inamlıdır, qərarlıdır! Çünki “Daşa varlığınla 
inansan, daş da göyərər” dərkini babaların 
öyüdlərindən, ruhlarından öyrənmişdir. 

Allah dərki, Allah eşqi – bu əbədi inam şairin 
köməyidir. O, müqəddəs ruhdur. Bir zərrəlik 
hüceyrəyə dünyanı sığışdırandır, darda olanların 
arxası, pənahıdır. Şair bu inamla, bu qüdsal 
qüdrətlə də Azərbaycan oğullarını ayağa 
qalxmağa, bir-birinə kömək olmağa çağırır. Şair 
Vətəni çağırır. Cahad fışqıran damarları ilə Vətəni 
çağırır, cahad deyə çağırır. Müqəddəs 
müharibəyə, son döyüşə həmişə hazır olmağa, 
sərhəd qalmağa, əsgər qalmağa çağırır. Olum, ya 
ölüm! Bu, sənətkarın Vətən var olsun, əbədi olsun 
deyə həmişə diri olan, ünlü qalan məramıdır!  

P.Qəlbinur poeziyasında sürreallıq, 
ekzistensiallıq varmı? Var. Bu, P.Qəlbinurun 
poeziyasında aşkar təsirdimi? Əlbəttə, yox. Bu 
sadəcə dünyanın o başında da, bu başında da 
yaşayan insanın eyni cür düşünmək, fikir-məntiq 
yürütmək təbiiliyidir. Eyni cür duyğu və 
düşüncəni dünyanın o başında da, bu başında da 
bəşəri insan yaşaya bilər – məntiqində P.Qəlbinur 
belədir: “Hər eşqin ölüm kimi ayrılıq məqamı 
var...”. Tənqidçi-ədəbiyyatşünas, prof.Ş.Salmano-
vun da qeyd etdiyi kimi: “İnsan, onun sevgisi və 
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düşüncəsi, yaddaşa bağlılığı, insanın işıq və sevgi 
həsrəti Paşa şeirlərinin özəllikləridir”1.    

Bəzən sənətkar özü də istəmədən əsəbi, 
ehtizazlı hallar keçirir, həyatın sərt, acı həqiqətləri 
haqqında əsəbi düşünür:  

 
Əlim pula dəyib, 
Dula dəyibdir 
Şeir gəlmir eynimə. 
Bir qotur ləzzəti, it sədaqəti 
Gələ şeirimə. 
 

Paşa da B.Vahabzadə, M.Araz, X.Rza, 
N.Həsənzadə və başqaları kimi ömür haqqında 
yazıb. Fəqət necə? “Özümə qıymadım bu gözəl 
ömrü” şeirində An – P.Qəlbinur poeziyasında 
fəlsəfi tutumdur. Paşa elə yazır ki, hər hökm, 
təsvir, qənaət bir an iz buraxır; sanki şeirlər 
oxunanda zaman davam etmir, bir an kimi 
qurtarır: Ömür – həyatın rəngi, təravəti, yaraşığı, 
ölüm – taxta qaşığa qiyas edilmiş qobudur. 
Mənalandırma və qiyas (bənzətmə) P.Qəlbinur 
poeziyasının canıdır. 

 
Ömür gedir yaraşıqda, 
Ölüm taxta qaşıqda. 
 

P.Qəlbinur lirikasında dünyanın da obrazı var. 
Bu, bəzən mətn-strukturda, bəzən isə azadə 

                                                
1Şam il Salm anov / Altay M əmm ədov. Q əlbi nur poezi yası XXI 
əs ri n astanası nda. Bakı: “G əncli k ”, 1999, s. 191 
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misrada ifadə olunur. Paşanın azadələrindən 
(müfrəd) bir nümunə: “Duzlusan, dadlısan, 
məzəsən, dünya...” 

P.Qəlbinur içdən yazır, yəni içdən yanır. Nə 
dediyini ürəkdən, bağrından bilir. Əzabında da, 
ağrısında da, sevincində, səadətində də bu 
təzaddakı birliyi sonacan, için-için yaşayır: 

 
İçdin gözümün yağını 
Mən səni sevdikcə dünya, 
Oydun mənim gül bağrımı 
Sənə – can dedikcə, dünya. 
 

“Dünya” şeirində ənənəvi mövzuya fərdi-
psixoloji dəyər, qiymət vermək müəyyənliyi var. 
Firdovsinin ölümünə, Sultan Mahmud Qəznəvinin 
Firdovsiyə qızıl vermək xilafına görə yazılıb bu 
şeir: 

Nə qədər haqlıya haqsızlıq satıb, 
Aləmin dərdini dərdimə qatıb, 
Qəlbinur, bilginən tez-tez aldadıb 
Bir ustad eləyir naşını, dünya. 
 

P.Qəlbinurun “Səbr”, “Duyğu”, “Tanı” kimi 
şeirləri psixoloji ovqatda, mənəvi-fəlsəfi 
plandadır: 

 
Bu dünyanın səbri 
Vaqif Səmədoğlunun səbri qədərdir. 

(“Səbr”) 
Gecələr görünmür – duyulur dəniz... 

(“Duyğu”) 
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Səni tanımırdım, tanıdım Vətən!.. 
(“Tanı”) 

 
“Mircavad Mircavadovun hələ çəkəcəyi 

“Ölüm” tablosu” şeirində qeyrətin obrazı 
qəribədir. Şair qeyrətin məzmununu, rəngini 
haradan götürüb gətirir, – günümüzdən gətirmək 
olmazdımı, – düz ən qədimdən, qaimlikdən, 
folklor gələnəklərindən gətirir. Görəsən niyə 
belədir, – dərk edir ki, gələnəyi olanda 
kəsilməzlik, fasiləsizlik olur, deməli, həyat davam 
edir. Odur ki, onun təsəvvüründə qeyrət – istək 
yolunda bığlı ilan dişində ən çətin, ən ağır 
ölümdür! Ölümə getməkdir, onu qəbul etməkdir. 
Şair qeyrətsizliyi eyni “poetik müstəvinin 
fəzasında” göstərir, – “qeyrətsizlik” sol döşündə, 
ürək üstündə puldur. Leylasız dünyadır; xətayisiz 
– unudulmuş, köksüz, ata-babasız, əcdadsız 
ruhdur, əziyyət çəkən ruhdur; ən ağır budur ki, 
ayaqlar altından çəkilən torpaqdır; başımız 
üstündən yox olan göydür – imansızlıq, 
Allahsızlıqdır. Tamamilə, orijinal obraz, gerçək 
məzmundur ki, Araz qeyrət misalıdır. Parpar 
yanan qılıncdır. Bu qılıncın sağ və sol sahildən 
sıxılan qəbzəsidir, – dəstəkdə iki əldir, üst-üstə 
yapışan iki əl, – ölümsüzlükdür! 

Deməliyik ki, P.Qəlbinur poeziyasında hətta, 
ölçü-biçisiz, kələ-kötür görünən, sanki təsəvvürə 
yatmayan, qeyri-adi olan, təəccüb, heyrət doğuran 
bənzərsiz bənzətmələr (təşbehlər) çoxluq təşkil 
edir.  
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O, “Qorxuram dünyanın günahlarından”, 
“Yumurta yeyən ilan kimi” şeirlərində günahı 
obrazlaşdırıb. Hələ bir yığcam nümunəyə diqqət 
yetirək, sonrasına baxarıq: 

 
Qorxuram, 
bilmədən, 
 Qatillərə 
İşıq bağışlayam 
Günaha batam  
 

– deyən şair sözündə, əlbəttə, işıq şərtidir, 
simvolikdir. İnsan günahsız olanda, günahsız 
qalmaq istəyəndə, ruh, əzm, iradə, dözüm, 
dəyanət də kəsilmir, insanın ilahi gücü artır, arzu 
böyüyə bilir, çıxılmazlıq genişlənir, işıq 
dağlarının sonu olmur, kəsilmir. Hər dəfə bir cür 
günah nəticə etibarilə, millətin ad və soyadının 
dəyişməsi, başqalaşmağımızdır. Bir “deputatın 
çörək ağacından asılı qalmaq” günahı 
Azərbaycanın üryan qalması, Xəzərdən su götürən 
qartalın – Azərbaycanın qan qusmasıdır. Qorxağın 
dünyanın günahlarından! 

Paşanın poeziyasında didaktika yoxdur, lakin 
obrazın psixoloji-məntiqi dərki əsasında 
“öyrətmə”, incə diktə əlamətləri vardır. 

Dərdin psixoloji anına “enmək” və onu öz 
anından böyütmək keyfiyyəti P.Qəlbinurun poetik 
aləmində orijinaldır: 

 
İndicə yuxuda 
Üz döndərdi hamı məndən, 
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Həyatın hərarəti 
Azaldı yer üzündən 
Sıfıra qədər endi... 
 

Səbr haqqında şeir oxumuruq. Səbrin rəngini, 
işığını verən şeir oxuyuruq.  İfrat səbrlilik: ətalət, 
qartımaq, qaxaclaşmaq deməkdir, ölüm deməkdir. 
Səbrimiz dəniz qədərdir, – bunun da həddi var, 
daşır; səbr daşanda dirilirik, – ölümün içindən 
doğulmaq başlayır. İdeyanın, məramın poetik 
ifadəsi mənalıdır: Dənizin də durmağı, sükutu, 
sakitliyi – azalma, çəkilmədir – quruyuruq, 
azalırıq, ölürük, yox oluruq: 

 
Səbrimin içində boğuldum, Allah, 
Bu qədər səbri niyə vermisən 
Qəbrimin içində doğuldum, Allah 
Dənizi qurutmaq üçün sərmisən... 
 

P.Qəlbinur ada (obyekt, predmet) görə şeir 
yazmır; motivə, mənaya, dəyərləndirməyə, ideya-
məğzə əsaslanıb (psixolojiyə, ən əlvan rənglərə, 
işığa və sairəyə görə) şeir yazır. “Gəlin, sizə pay 
verim” – sərt həqiqətləri olan şeirdir. Şair fakta 
fakt, dəlil göstərir: şair “həyəcan”ı 
obrazlaşdıranda onun bizim üçün “tanış” tərəfini 
göstərir (əsəblərimiz ayıq, dilimiz gödək, əsir-
yesir çox, qaçqın-köçkün çox...),  həm də onu 
mənalandırır, sosial-bəşəri hüdudlarını göstərir; 
onu dünya ilə bağlayıb həyəcanlarında olan 
etinasızlıqları bildirir. Şair lirik “Mən”, lirik “Siz” 
obrazına xitab edəndə əvvəl özümüzü qınayır, 
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həyəcanlarımızın səbəblərini bəlgələyir (rüşvət 
iştahımızın nəhr udması, çay saxlaması, dilimizin 
çeynəklərə düşməsi, Qərbin, Şərqin eynəyinə 
düşməsi...). Sonra bağrımızın ləbələm olan 
həyəcanlarından ümumiləşdirici təsvir yönü ilə 
söz açır:  

 
Torpaqların tapdaqdadır – 
Oğul-uşaq əsir-yesir, 
Yediyimiz çörək deyil, 
Durduğumuz yer deyil. 
Cəhənnəmin bir bucağı – 
Olub indi, 
 Azərbaycan – göz dağım! 
 

İngilis, amerikan, alman kimlərəsə xitab 
edərək koka-kola həyəcanları, dünya çempionatı, 
futbol həyəcanlarının gərəyindən danışdığı halda, 
Azərbaycan – göz dağı həyəcanlarından pay verir. 
Həyəcana tamarzı olan xoşbəxtlər kimi!  

Paşa Qəlbinur həyat anlarının sürətini necə 
verir? Həmişə təbii, düzgün olaraq 
“neqativləriylə”, bir az ölgün, öləzimiş; bir az 
zəif, bir az süst. Lakin bu heç vaxt bədbinlik, 
ruhsuzluq deyil. P.Qəlbinurda həyat eşqi çox 
güclüdür. Elə bu hissdən, bu ruhdandır ki, 
şeirlərindəki səmimiyyət də orijinal, heyrətli 
obrazlarıyladır. Baxın, şairin poeziyasında 
məhəbbətin, həsrətin nə qədər emosional çalarları 
yaşanmış münkəsirli, təzadlı, çarpaşıqlı hissin, 
duyğunun, həyəcanların poetik rəngləri var, 
həssas, incə, zərif rəngləri. Bu rənglər auramızın 
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rənglərində həm uyuşub qalmaq istəyir, həm də o 
rənglərə qarışmaqdan qaçmaq istəməyir. Belə 
olanda, poetik mətn öz tamlığından təqdim 
olunmaq istəyir tərəfimizdən. Müəyyən mətn 
parçası doyumlu effekti verə bilmir. “Sən özün 
yıxıldın, ağlama dünya”, “Güllərin üstündə, nə 
duman, nə sis”, “Yanmış ocaq yeri var” misraları 
ilə başlayan şeirlərdə olduğu kimi. Biz nümunə 
üçün bir poetik faktı – “Göyərən səs” şeirini 
tamlığında təqdim edirik: 

 
Gecənin bağrında, 
  Ay para qarğış... 
Qaranlıq, gecə qadağası, aramsız yağış... 
İşığın içində gül açmışam mən 
Buludun əynində, ruh biçimində, 
Yenidən dünyaya gəlmişəm deyən... 
 
O hansı nəfəsdi, o hansı səsdi? 
Mənim varlığımı dəyişdi belə. 
O hansı qüvvədi, hansı həvəsdi? 
Xəmiri çörəyə, qayanı gülə... 
 
İşığın içində İşıq göyərdi, – 
Bülbülün içində Səs göyərən tək! 
Neçə Rembrandta... dəyərdi, vallah! 
Bağrıma dedim ki, bu gecəni çək!  
Çək dedim ona. 
Batır əllərini mənim qanıma, 
Bu gecəni çək!.. 
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P.Qəlbinur həsrətin, hicranın rənglərini 
verdiyi, portretini çəkdiyi kimi, sevincin də, 
toxluğun da rənglərini verir, – lakin yüksək əhval, 
nikbinlik belə şairin poetik dərkini yenə də 
“neqativə”, yəni həyati olanın ruhda doğurduğu 
“natamamlığa” ötürür: 

 
Bəzən 
 ayrılıram öz yükümdən –  
 ağlımdan və eşqimdən. 
Yüngül bir şar kimi  
 uçuram səmaya. 
Elə bil ki, 
Yoxuymuşam 
  mən olan mən biçimdə, 
Həsrət deyilən şey yoxuymuş, Allah, 
Dərin-dərin bir kaha var içimdə... 
 

“Ucalardan qorxanım” şeirində zirvə ucalıq 
anlayışı olaraq mənalandırılır, əvvəlcə fiziki, 
bioloji, sonra isə məntiqi, poetik olaraq. Zirvəni 
fəth etmək iki obraza tuşlanıb uçuş götürür. Biri 
şirin hədəfə doğru sıçrayışı (metaforik – təşbeh 
olaraq) ifadə etmək mənasında. Lirik “Mən” 
deyir: “Qollarımda azman gücü, bağrımda şir 
ürəyi döyünür”. Digəri qartalın zirvəni fəth etmək 
ecazını ifadə etmək mənasında (metaforik olaraq) 
deyilir: “Mən qartalam, ürəyimdən qanadlarım 
böyüyür”. Sanki ibrət vermək üçündür şeir. Şair 
deyir: 

Ucalardan qorxanım 
Zirvələrdə şaxta, qar. 
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Yıxılmaq qorxusu, 
Yandıran şüalar... 
 

Şeirin ən poetik yeri son bənddir – 
konsovkadır. Zirvə şair nəzərində obraz – təşbeh 
olaraq mənalandırılır. Zirvə zamanın təkrarsız 
gözəlliyidir, məğrur-məğrur, iti xəncər gözlərin 
iliklərə işləyən ənginliyidir (nə gözəl!), arzuların 
ulusudur, ciyər dolusu azadlıq iyidir. Hə gözəl! 

P.Qəlbinurun “Rüşvətə” şeirində bu yaramaz 
vərdişin obrazı, təşbehi motorda yanacaqdır, son 
dayanacaqdır, Vətəndə pandemiya, epidemiya, 
virus, yanğındır. 

Paşa eyhama, ironiyaya, rişxəndə, təşəxxüsə 
təsvirlə, predmetləşdirmə ilə yox, hissi-idraki 
səviyyədə yer verir. Şair bizim məmləkətdə 
vəzifənin doğurduğu “gücü” ifadə etmək üçün – 
vəzifəm yoxdur, sözüm keçmir, – hökmünü belə 
mənalandırır:  

 
Beynimin, ürəyimin, qolumun gücü – 
Sözümün kəsərindən 
Milyon dəfə çox! 
Vəzifəm yox, babam,  
Bu məmləkətdə 
Vəzifəm yox!.. 
 

P.Qəlbinurda giley, ah-uf, qəm-kədərin özü 
yox, onun doğurduğu fəlsəfəsi, rəngi var. Lirik 
“Mən” göstərdiyi, etmək istədiyi qeyrətdən gəlib 
illər uzunu, – bunu bilənlər də olub, – bilməyənlər 
də: 
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Yük oldu qeyrətim illər uzunu – 
Boynuma minənlər yəhər bildilər,  
Gözlərimdə çaxan ildırımları –  
Yadlar yox, doğmalar səhər bildilər... 
Ürəyim – əlləri qabar fəhlədi 
Neylədim qiymətsiz-urvatsız oldu. 
Mənim hər hüceyrəm qarışqa yüklü – 
Bu yükün altında qəddim əyildi... 
 

Lirik “Mən”in əzmi, qətiyyəti güclüdür: 
 
Qurşağacan yerə mismarlanmışam 
Dizimdə fil gücü, zəncir çeynərəm. 
Top atsan – elə bir qəzəbəm ki, mən 
 Onu nəfəsimlə durdura billəm!    
 

P.Qəlbinur təşbehi günün adiliklərindən də 
çıxarır: 

“Tut ağacı boyunca 
Tut yemədim doyunca” 
Balıq kürüsü kimi, 
Töküldülər getdilər 
Tut yemədim doyunca... 
 

Paşa yaltaqlığın təzahür xüsusiyyətlərini də 
yaxşı poetikləşdirir, mənalandırır: 

 
Mənim yollarıma daşlar helləmə... 
Mənim qanadlarım dəmir kimidi,  
Mənim yollarıma hellənən daşlar 
Dirilib quyruqlu tulaya dönür – 
Quyruq bulayırlar... tulalar indi. 
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P.Qəlbinurun bir çox miniatür şeiri ilk baxışda 

“soyuqqanlı, etinasız” görünür. Çünki belə 
nümunələrdə hirs, hikkə yoxdur, çox şey nəqli 
intonasiyada oxucu ixtiyarına buraxılır, – sadəcə 
şair düşündüklərini özünəməxsus şəkildə poetik 
nəfəslə təravətləndirib təqdim edir. Metaforik, 
metonimik məna, fikir naxışları şeirlərdə təzəliyi, 
işığı, parıltını gücləndirir: 

 
Bu yalanın  
          Qulağı çox uzundur, 
Bu yalanın usta kimi 
          əlləri də qızıldır. 
 

Yalan P.Qəlbinurun işlətdiyi  frazemlərin 
(xalq ifadələri, idiomları) işləkliyi ilə yeni forma 
qazanır. Yalan sahibinin qanmazlığının əlaməti 
(uzunqulaqlığı), lakin həm də “peşəkarlığı” – 
yalan ustası olması (əlləri qızıldır) orijinal poetik 
təqdimatdır. Təşbeh yeniliyi də poetik işığı artıran 
müəyyənlikdir:  

 

Dənizin qabarma-çəkilmələri – 
Aşıq Ələsgərin qəbri – şeir mayağı – 
Sularda qaldı... 
 

Paşa bəzən poetik mücərrədliyində 
konkretlikdən (epik başlanğıcdan) çıxır, ünvansız, 
qeyri-müəyyən duyulur. Başa düşmək olmur ki, 
(hər halda nə isə düşünmək də olar!) belə 
misraların mənbəyi, ünvanı haradır. Altay 
Məmmədovun da yazdığı kimi “Paşa Qəlbinur öz 
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şeirlərində elə ifadələr işlədir ki, bunların yozumu 
xəyalı çox yerlərə, çox mətləblərə yönəldir”1: 

 

Azadlıq kimi dadlıdır,  
Qafiyə kimi şirinsən... 
 

Sənətkar “hər şeydən” poeziya icad etmir, 
onun diqqətini cəlb edən poeziya nüvəsi, epik 
başlanğıc, maddi və mücərrəd predmet öz obrazı 
ilə doğulanda Paşa şeir yazır – elə bu məqamında 
da mövzu, motiv yeni anlamda görünür. Zaman öz 
fəlsəfəsində, poetik özünüdərkdə, çoxçalarlı 
görünür. Şairin poeziyasında “zaman” motivinin 
mövcud bədii ənənə təcrübəsinin izi belə 
duyulmur. Baxın: 

 

Zaman – balıq kimi sürüşüb gedir 
Maral sürəyidir günlərim, Allah 
Hürküşüb gedir...    
 

P.Qəlbinurun təbiət mövzusunda şeirləri də 
vardır. “Hər hansı bir fikri, duyğunu, natural ruhi 
vəziyyəti poeziya materialına çevirən belə obrazlı 
poetik ifadə tərzinə Paşanın hrə hansı bir təbiət 
hadisəsi və onun konkret bir məqamını təsvir edən 
şeirlərində də tez-tez təsadüf edilir”1.  Təbiət 
mövzusunda yazılmış şeirlərdən biri “O yay 
axşamı” adlandırılıb. Həsrətin, ovqatın, 
məhəbbətin gətirdiyi romantika var şeirdə. 
                                                
1Al t ay M əmm ədov. Q əl bi nur poezi yası XXI əsri n astanası nda. 
Bakı: “G əncli k ”, 1999, s. 61  
1Ar i f Abdullazad ə. “R əngli g öz yaşl arı ” /  Altay M əmməd o v.  
Q əlbi nur poezi yası XXI əsri n astanası nda. Bakı: “G əncli k ”, 
1999, s. 200  
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Sevinən, məhəbbətlə sevən insanın içindən, 
əhvali-ruhiyyəsindən təbiətə, təbiət hadisələrinə 
münasibət ifadə olunub şeirdə. Bir yay axşamıdır, 
bürkülü bir yay axşamı. Lirik “Mən”in ürəyi çinar 
yarpaqları tək titrəyir. Niyə? Çünki onun əhvalı 
başqadır. Bu səbəbdən “sərçələr ona ayın işığını 
içən kimi görünür”. Doğrudan da, sərçə səsi, 
oxusu xəyalda elə işıq, xırdalanmış, çiliklənmiş 
işıq təsiri oyadır – yeni assosiasiya duyumu 
yaradır. Çinar budaqları, həmin budaqlara topa 
qonmuş sərçələrdən sanki çiçəkləyib – sərçələr öz 
rəngi, səsi, görümü ilə sanki sıx, xırda gülləri olan 
çiçək topasını xatırladır. Ayın işığını içən təkcə 
sərçələr deyil, həm də lirik “Mən”in sevgilisidir. 
Ay işığını içmiş sevgilisini görən küçələr, yollar 
sanki yüyürüb dünyanı qucaqlayır. O yay axşamı 
bənövşə qoxuludur. Göylər dibsiz, yerlər sanki 
yoxdur – dünya lirik “Mən”in yüksələn xəyalında 
belədir. Çinarlar göylərin yeddi qatındadır. Ağ atlı 
oğlan ağ yel atındadır. Biz də yüksələn, 
qanadlanan xəyalımızla üzürük – üzürük. 
Fikrimizcə, şeir burada qurtarmalıdır. Sonra şeiri 
davam etdirməyə lüzum yoxdur. Çünki şairin 
sonrakı misraları poetik siqlətcə zəifləyir.  

P.Qəlbinur qızılgülü (“Qızılgül”) torpağın 
həyası, isməti, Leylinin sağ əli kimi 
əyaniləşdirməsi də mənalıdır. Sənətkarın “Yuxu” 
şeirində isə təsvir və təhkiyə daha moderndir. 
Şeirin mövzusu yuxudur, ideya günün, zamanın, 
vaxtın əzabıdır. Şair yuxunun qarma-qarışıq, 
qeyri-adi, real yox, süliet: kəllə, güllə, torpaq 
şəkilli olmasının obrazını yaradır. Oyum-oyum 
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olmuş kəllənin zaman ağlını yellərə verib, yana-
yana qalıb, isti qanla sulanmış güllə köçü məskən 
salıb. Şairin narahatlığının səbəbi aşkardır: Köç! 
Bəlli həqiqət! Qanı çəkmiş torpaq qaralıb – 
zamanın tavasında qovrulub, gicitkən dalamış 
qəzəb – tarıma çəkilmiş tonqal – ürəklərin 
yandığı, qalandığı od-ocaqdır. Bütün bu təsvir-
obrazlarda qədimlikdən gələn geniş zaman poetik 
ifadə olunmuş, təbii və orijinal məcazlar 
işlədilmişdir! Bu təsvirlərdə zaman həm uzaqdır, 
həm də yaxındır, gərilən və açılandır. Bu zaman 
real olan qeyri-adi hissiyyat və dərketmədə,  
təhtəlşüurda, şüuraltı qatda yuxu təsiri, assosiyası 
doğurub. 

Cansız varlıqdan, təbiətdən alınmış obrazın 
əyarı bir içim suyun ovucda titrəməsi, balıq olub 
çabalamasıdır. Əldən, barmaqlar arasından axan 
su əldə sustalan balıqdır. Yenidən dənizə tullanan 
bir ovuc su – göz qabağında dirilən balıqdı – 
çapaladı. 

Təbiətdə, dünyada dəyişmələrin kəmiyyət və 
keyfiyyət şəkillərini, dünyanın itməməsi, 
hərəkətdə, dəyişmədə olması, əzəlilik-əbədilik, 
başlanğıcdan gəlib – başlanğıca qayıdışın orijinal 
bənzəyişləri var poetik mətndə. P.Qəlbinur 
predmetin poetik əyarını, qiymətini “baha” verir, 
yeni dəyərdə göstərir, bənzərsiz. Təbiət 
mövzusunda cansız varlığa can – məna verir. 
Bənövşənin obrazı – yarpağına dirsəklənib 
düşünməsini şair onun gözündəki qaradan – 
xəyaldan oxuyur – ayaq üstə qalıb düşündüyünü 
görür. 
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“Üç yarpaq” şeirində sükutlu və parıltılı olan 
üç yarpağın obrazı ağcaqayının günəşə tuşlanmış 
barmağında üç yaşıl sədəfdir, yam-yaşıl  
zümrüddür, qız gözüdür. Yarpağın gözü 
ağcaqanadın, şairin gözü isə ailə 
üstündədir...Sənətkar duyumu, duyum gözəlliyi, 
gözəlliyin cazibəsi hər dəfə sözə çevriləndə – 
şeiriyyətin ülviyyəti ifadə olunanda, “transferans” 
ediləndə şeir hər dəfə itirir.  

“Borc” şeirində “dan” obrazının çox qatda 
təsviri tamlaşma yaradıb. Zaman şiş qayaları, dik 
burunları ovandır, şəlalə kimi lirik “Mən”in 
üstünə tökülür – çiliklənir, çiliklənib qaralır. Lirik 
“Mən”in yaddaşı oyanır. Bu oyanma sanki yanağı 
qaraxallı bir insafsızın gülüşüdür (qaraxal – 
gülüş). Xatirə dağlarını qar alır, başı üstündə 
xəyal – bulud qaralır. Qara ilə gümüşünün  
doğurduğu obraz-assosiasiya, təzad 
dəyərləndirilir. Lirik “Mən”in məhəbbəti dağlara 
– damlaların daş bağrını oyduğu dağlara qısılıb 
için-için ağlayır – şair kədərinə qahmar durur. 
Lirik “Mən” bunu borc bilir – çünki qalan 
məhəbbət əmanəti, dağlar haqqı lirik “Mən”də 
saxlanılır – şairin bu haqqı qaytaracaq inamı, 
ümidi var. 

P.Qəlbinur rəngin təbii alımını sözün vasitəsilə 
mümkün edir, təbiət halını həssaslıqla duya bilib, 
onun poetik şəklini qavrayış və təsəvvürlə verir. 
Reallıqla təsəvvür arasında insanın mücərrəd 
kədər obrazı predmetləşdirilir. 

“Sarı gül” şeirində bala sərçə obrazı sarı gülə 
müncər olunur – Necə? Bala sərçənin sinəsində 
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döyünən ürək yox, yumurta sarısıdır. Ana sərçə 
isə görünmür... Gözləmə sarı ətcə bala sərçəni sarı 
gülə döndərir, – həsrət bir az da saralır. 

P.Qəlbinur daha çox hissi-psixoloji olaraq 
obrazlaşdırma aparır. Şair duyğu və düşüncələrini 
adi, ənənəvi olanlardan, öz poetik predmetindən, 
mövzu yeniliyindən keçirir və müvəffəq olur – 
modernlik budur! 

Qu obrazı yayın ortasında bir topa qardır, 
gölün aynasında üzən “sual”dır. Həsrəti sulara 
səpən qəriblikdir, – bənzətmə həm predmetli, həm 
də mücərrəddir.  

Qu – ağ gül şaqqanaq çəkib gülən göylərin 
dodağından gölə düşən varlıq – gölün gözünün 
ağıdır. (qarası qara qu). 

Göl danışır – qırıq-qırıq sözləri ləpələrin sulu 
dodaqlarında pıçıltıyla titrəyir, ördəklərdən 
düymələnən yaxası açılan göl – ay məməli suya 
pıçıltıyla şeir deyir, “kəlmələri” çörək kimi ağ 
quya, qara quya ovxalayır. 

“Gecələr işığa sürtər üzünü” şeirində obraz 
qərib balıqdır. Onun doğurduğu assosiasiya, 
paralellər – balığın müncəri olan qəriblikdir, 
anaların müncəri daşlar, göz yaşları, gecənin 
müncəri isə ulduzlardır. Gecə işıqsızlıq, gündüz 
işığın rəmzi kimi obrazlıdır. Mücərrəd olana isə 
predmet, məfhum keyfiyyəti vermək isə 
P.Qəlbinur şeirində poetik yetkinlikdir:  

 
Gecə ulduzlara sürtəm üzümü 
Gündüzlər işığa. 
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Emosiyanın, psixologizmin qəribə, gözlənilməz 
təzahürü, təşbehləri olur. O, Paşanın şeirlərində 
həmişə orijinal deyimə, təsvirə ciddi-cəhd edir:  

 
Baxışıma tablamayan qız kimi. 
Bilmirəm baxırlar hayana dağlar. 
Yayın nəfəsindən al bir üz kimi 
Lalədən qızarıb boyana dağlar. 

                                        (“Dağlar”)  
 

Çox həssas müşahidə, predmeti yaxından 
öyrənib bədii təhlilə cəlb etmə, onu daxili 
komponentlərinə ayırıb təqdim etmə P.Qəlbinur 
sənətində üslub keyfiyyətidir: 

 
Gəlindir, duvağı başındakı qar, 
Yaz gəlib, elə bil toyudur, ağlar 
Sellər ruh oynadan bir cəngi çalar, 
Qayalar qoşular oyuna, dağlar. 
                                     (“Dağlar”)   
 

“Günlərin bir günü” şeirində Paşanın lirik 
“Mən”i ürəkdən, içdən dinir, lirik, hissiyyatlı, 
emosiyalı danışır, danışanda içindən nazilir, 
içindən qırılır. Qışqıranda da içdən qışqırır, tez-tez 
yox, təmkini itirəndə, özünü unudanda. Buna görə 
də P.Qəlbinurun sənətində psixoloji romantika 
çox, patetik romantika yox dərəcəsindədir. 
Psixoloji realizm Paşa poeziyasının üslub 
məziyyətidir: 
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Aya bax, döşünü sıxır gecəyə, 
Yoxsa mən bu qədər havalanmazdım. 
Bu aylı gecədə, – bu möcüzədə, 
İtirdim özümü, itirdim, azdım. 
 
Sənin nəğmələrin çılpaq qağayı 
Sənin nəğmələrin udubdu ayı – 
Dimdiyi işıqlı, bənövşə döşlü 
Qağayı, ay qağayı! 
 

P.Qəlbinurun obrazlı mənalandırmaları 
müqayisədən, paralellərdən doğulur. Bədii mətnin 
əvvəlində başladıqlarını sonunda tamamlayıb 
mənalandırır: qaya daş, yaddaşdır, itirilmədir. 
Mətnin əvvəlində və sonunda lirik “Mən” yollarda 
daş olub qalır:   

 
Yaxşı ki, Qobustan qayaları var –  
Xalça, üzük ... olsa, aparardılar. 
London muzeyində “Şeyx Sənan” kimi 
Gözümün odunnan qoparardılar. 
 
Yaxşı ki, Qobustan qayaları var –  
Yoxsa torpağıma saxsı basdırıb 
Yaşımı geriyə çəkən olardım. 
Vallah, bacarmazdım, çocuq qalardım. 
 
Yaxşı ki, sən varsan, Azərbaycanım – 
Anam, mehribanım, fəxrim, Turalım... 
Ruhum, ana dilim, son həyəcanım... 
Sizsiz bu yollarda daş olum, qalım. 

                                  (“Qobustan qayaları”) 
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P.Qəlbinur ecazında lövhə də, idilliya da bir 
obyektiv görüntüdür. Epik ornamentlər şair 
duyumu, obrazlılığı ilə birləşib nəqli sintaksislə 
“hərəkət” məzmunu kəsb edir. Təşbeh – paralellər 
əyaniliyi gücləndirir: 

 
Təpələr – qız döşü, düzəngah – sinə, 
Cüyürlər bulaqdan əmər dağları, 
Dağlara çən düşür, çən düşür yenə –  
Sürüşüb üstümə gəlir yaylığı. 
 

Təşbeh gözlənilməzlikləri çoxdur P.Qəlbi-
nurun poeziya ecazında. Poetik yetkinlik də 
budur: 

 
Göy beşliyim – göz altında yumruq kimi 
                                              göyərir 
Yadıma yuxusuz gecələr düşür... 
Bir bulud ilişir 
                üç günlük aya  
... Şabaş bir gözəlin əlindən düşür. 
 

P.Qəlbinurun daha çox işlətdiyi obraz işıqdır. 
Onun zərif lirikasında işıq halının min bir rəngini 
duyuruq. Paşa işıq motivi ilə bağlı nə varsa şeirə 
gətirir, – o həmişə mənzum formanı əsas götürür, 
istisna hallarda nasiranə bir təhkiyə də verir: 

Bir dünya işığına möhtac adam danışırdı ki, 
tanış olmayan şəhər küçələrində tinə çatanda, ən 
durğun havada belə, əsən xəfif (həzin) mehdən 
bilirəm ki, keçiddi... 



 75 

İşıq-rəng dili, əyar və eyhamlarla, 
mənalandırma və dəyərləndirmə ilə poetik mətn – 
forma qurmaq P.Qəlbinurda poetik 
müəyyənlikdir. Onun poeziyasında “standartlar” 
yoxdur – ənənə onun şeir mətnində bir yolluq 
“əriyir”, alt qata keçir.  

“Bu gecə qanımda işıq sayrışır” şeirində işıq 
(obraz) şair nəzərində həm şairin qanında, həm də 
kainatın dibsiz dərinliyindədir. Şair hər hansı bir 
bəyaz nöqtəsidir bu kainatın, ulduzlu, işıqlı 
qalaktikanın. Bu işıq sürətli qalaktikada yer, insan 
bir nöqtədir, işıq sürətində görünən bir nöqtə. Bəs 
sönən ulduzlar nədir? Şair nəzərində sönən 
ulduzlar “hər axan ulduz” ölən dilidir. O, ruha 
düşəndə, işıq olanda təzədən alovlanacaq. Şair 
metafora, metonimiyalarla, təkrir və 
bənzətmələrlə əyaniliyi, panoramı gücləndirir. O, 
folklor gələnəkləri əsasında orijinal 
bənzətmələrdən forma biçir, Xətai ruhuna düşən 
ulduzdan danışır. Xətai qılıncı ulduz dilimidir şair 
nəzərində. Lirik qəhrəman o qədər işıqlanır ki, 
“ürəyi içində qızıl balıq olur, arzuları nağıl 
danışır, şair adiliyi aşır, qeyri-adi şərtiliklər 
əsasında emosiyasını canlandırır, bu qızıl balığın 
– ürəyin gözündən düşən yaş “cüt çaxmaq 
daşıdır”, babaların oyanan – daş ruhudur. 
P.Qəlbinur ənənəvi yolla gedib bunları ifadə 
etməyib, tamamilə yeni yolla – orijinal 
bənzətmələr yolu ilə gedib – təzə olub. Şair dəfə 
bir mənalandırma, fəlsəfə – mühakimə, anlayış 
doğurur. Reallıqla ehtizaz vəhdətləşib şairi 
özündən edir, onu işıq aləminə bürüyür və Allah 
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nuruna, göylərə qovuşdurur. Şair, onun lirik 
“Mən”i poetik bir gecəni belə yaşayır, ruh arzu ilə 
olanda yanqu başlayır, daşlar çaxılanda arzular 
yanır, onda şair qələmi yaza da bilir işıq dilində, 
kəsə də bilir zülmət gecəni. Ulduzlu göylər onun 
and-aman yeri, ulduzlar, göylər köməyi olur: 

 
Bu gecə canımda işıq sayrışır 
Bu gecə qanımda ulduz qaynaşır. 
Özüm,özüm boyda işıldaquşam     
Ürəyim içimdə qızıl balıqdı 
Mənə arzuları nağıl danışır... 
Gözündən cüt damla yaş bağışlayır,  
Yaş deyil, cüt çaxmaq daş bağışlayır. 
 

Ürəkdən gələn göz yaşı əslində şairin özü, 
ruhudur – onu mürəkkəb təşbehlərlə, 
metaforalarla başqa varlıqlara ötürür. 

P.Qəlbinur şeirlərin adları ilə də oxucunu 
düşündürür: “Ürəyə dünyanın işığı sığar”... 

Şair şeir boyu analitik, mühakiməli bədii 
təhlillər aparır, mövzuya, predmetə aid olanın 
keyfiyyət hissələrini göstərir. Qəlbində doğan 
suala kifayət qədər yaxından cavab vermək 
istəyir, lakin adekvat cavabı verməkdə aciz bilir 
özünü; biz tama olsa-olsa hissələrlə, qismən 
yaxınlaşırıq. İşıq sualının cavabı şair nəzərində 
nədir? Şair bu suala metaforalarla, təşbehlərlə 
yaxınlaşmaq istəyir: 

 
Nədir işıq?! 
Mən 
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Daha nə deyəcəyəm sənə. 
İşıq – anamdı mənim, 
Ulduz nənəm! 
Adı işıq, özü işıq! 
Sən də işıqsan Aysel, 
Hələlik bir qaşıq, 
Daha nə deyim, Aysel?  
Bil bu dünya, böyük işıq zolağıdı. 
Onu dil-dil, 
                  gecə-gecə doğrayıb qaranlıq, 
... 
Nədənsə söhbətim uzanır bu gecə  
Ona görə ki, bu sadə, adicə 
Suala cavab tapa bilmirəm. 
 

Şair – lirik “Mən” suala təşbehlərlə 
yaxınlaşmaq istəyir. Ayselin özündən – dolayısı 
ilə işığa söz demək üçün Ayseldən – uşaqdan 
başlayır. Sualına cavaba belə yaxınlaşır: 

 
Nədir işıq? 
İşıq – 
Qırmızı yanaqlı, 
Narıncı saçaqlı, 
Sarı güllü, 
Yaşıl şallı, 
Mavi gözlü, 
kirpiyinin “göy xalısı” 
                          göy üzündən 
Saçına bənövşə taxmış 
Bir gözəlin ağ paltarıdı... 
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Heç kim bu işığın “tərcümeyi-halını”n 
təşbehini belə orijinal verməyib, – üstünlük 
vermirəm, – sadəcə poeziyamızda müncərini 
təsəvvür etmirəm. P.Qəlbinur şeirin sonunda 
ümumiləşməyə – gözlənilməzliyə üz tutur:  

 
Bayaqdan saydıqlarım  
                  işıq deyil 
İşığın bir hissəsidi. 
Belədirsə, nədir işıq? 
Dünyada hamının boynunda haqq var, 
Bircə günəş minnətsizdi. 
Minnətsizlik işıqdı, Aysel. 
 

İşıq Allah nurudur! 
Paşanın şeirlərində bir çox halda obyekti – 

mövzunu haradan, necə başlamaq müəyyənliyi 
konkret olmur, o çox münkəsir, spektral 
“naxışlar”  seçir, bu onun poetik psixologizminin 
daxili keyfiyyətindən gəlir, – məhz bu cür gəlir, 
başqa cür yox, – mövzu, məzmun, ideya da belə 
müəyyənləşir və sanki bunlar ortaqlıq, eyniyyət 
təşkil edir şairin ecazlı poeziyasında. “Uzaqlar 
yaxın olur” şeirindən: 

 
Heykəllərə “adam” deyən Ayselim, 
Adamlara nə deyirsən görəsən? 
Bu dünyada 
Hər adama adam demək olmayır, 
Heykəlin də hamısına 
Salam vermək olmayır, 
Sən yadıma düşəndə 
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Xəzər boyda nanəliyim 
Həzin-həzin titrəyir...  
 

Məhz hissi, psixoloji keyfiyyət predmetin öz 
daxili təbiətdən alınır – hal halı çağırır: 

 
Ağ işığı gülə-gülə 
Dolur, sinəmə dolur.  
Uzaqlar yaxın olur...   
 

P.Qəlbinur poeziyasında “işıq” mövzusu geniş 
yer tutur, yaradıcılığının əsas leytmotivinə 
çevrilir. “Məncə çağdaş şeirimizdə bəlkə də ən 
İŞIQLI şairdi Paşa. Müşfiqin də şeirlərində belə 
işıq – tanrı möhürü vardı. Niyə nakam Mikayıl 
Müşfiq düşdü yada? Mikayıl Müşfiqin, Paşa 
Qəlbinurun SÖZ İŞIĞINI görüb də bu İŞIĞIN 
sehrinə düşməmək mümkün deyil”1.  İşıq 
P.Qəlbinur poeziyasında bir obraz, bir predmetdir. 
“Ay gözlərin” şeirində işıq – Aydır, daha dəqiq 
“ay gözdə” işıqdır, – şair, lirik “Mən” bu göz 
işığında yol gedir, o gözlərlə, deməli, işıqla, 
səadətlədir. 

İşıq – əriyən qaranlıqdır, işıq – Ay güllər 
üstünə çilənən ətirdir. İşıq – Ay güllər üstünə 
çilənən ətirdir. İşıq – gümüşü sularda uşaq 
gülüşüdür. Bu dünya da uşaq gülüşü, uşaq 
təmizliyində arınandır. Şair nəzərində bu bir 
istəkdir, Ayselinə verilə biləcək bir istək. Göy 

                                                
1Adi l M irseyi d. İşı q m etaforası / Altay M əmm ədov. Q əlbi nur 
poezi yası XXI əsrin astanası nda. Bakı: “G ənclik ”, 1999, s.203  
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güzgüsü də bir işıqdır – torpağa göylərin şəkli 
düşür. İşıq – Ay – o totuq uşaq əlləridir:  

İşıq – sərçələrin içdiyi su, ağacların içdiyi sudur. 
İşıq – körpülərdən keçən yollardır (həm həqiqi, 

həm məcazi). 
İşıq – görüşə (yollarla) gedən arzulardır.  
Diqqqət edin, həssaslığa bax: P.Qəlbinur 

yolları arzularla həmahəng edib (həm də etməyib), 
onları işığa müncər edib. Tükənən, qurtaran 
yollardan sonra arzular, tükənməz, doyulmaz, 
bitməz arzular – deməli, yenə də işıq başlayır. 
Yollardan o yana – arzu qolları başlayır. İşıq 
sürəti kimi uzanan relslər qollar kimi açılır, 
arzuları çağırır, arzulara calanır. Şair “Yollardan o 
yana arzu qollarım” – deyir. İşıq – yol relsləri 
sürətlə şütüyür, yanlara açılır, sanki qapı kimi 
taybatay açılır. “Yollardan o yana qapılarım var”. 

Bir diqqət kəsilin: İşıq – qapısı bağlı qəfəs, 
sinə qəfəsidir – ürəkdə yuvadır, ürəkdə qandır, 
kürə kimi fırlanandır, dolanandır, dünyadır – işıq 
ürəkdir, ürək kimi, nəfəs kimi döyünəndir, açılıb-
yumulandır, işıq olan – işıq ötürəndir, ürək – 
dolanan bu dünyadır, dünyaya qiyas olandır. “İşıq 
– dünyadır”. İşıq – gözə dolan dəruni işıqdır, 
şəlalədir. İşıq – tufanlı dənizdə yelkən – ürək üçün 
mayakdır. Yaşamaq əzmidir. Bu əzm lirik 
“Mən”in borcundan – fəqət hansı borcdan – 
həyata gəlmək borcundan irəli gəlir. Şair 
gözlənilmədən “o qədər, o qədər borcum var” 
deyir ki!  

  “İşıq cərrahı” şeirində işığın və şeirin 
fəlsəfəsi P.Qəlbinur poeziyasında həm sətiraltı, 
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sətirarası, həm də bütöv bədii mətn boyu – mövzu 
kimi təqdim olunur. “İşıq cərrahı” işıq 
mövzusundadır. Şeirin fəlsəfəsi lirik “Mən”in, 
P.Qəlbinurun göz cərrahiyyəsi zamanı bir məqamı 
– əməliyyat vaxtı bərqərar olan Əllərin 
hakimiyyətini – qaranlıqla işığın radar tutmayan 
sərhəddinə uçan əllərin poeziyasını təqdim edir. 
An – hökm, qənaət, dəyər və qiymət, orijinal 
poetik məqamdan mənalandırılır, 
fəlsəfəsiləşdirilir:  

 
Ürəyim kimidi, 
Mən yatanda da  
                Oyaq olur əllərim. 
 

P.Qəlbinur poeziyasında işığın bir müncəri 
sevgi, məhəbbətdir. Onun lirikasında orijinal 
məhəbbət şeirləri də çoxdur. Vaqif Yusifli yazır: 
“Paşanın sevgi şeirləri də onun yurd ağrısını ifadə 
edən şeirləri kimi mənə doğma göründü. Bu 
şeirlərdəki ağrı da adamı göynədir, çünki o ağrı 
sənin də ağrı-acına qatışa bilir. Onun bu sevgi 
şeirini ən yaxşı poeziya nümunəsi hesab edirəm”1. 
“Paşa Qəlbinur gözəl şairdir. Çünki bu “gözəl” 
sözündə onun dünyanı şair kimi duyduğu və 
həkim kimi gördüyü “göz”, yenə şair və həkim 
kimi toxunduğu “əl” sözləri birləşib”2.  Paşa 
məhəbbət motivinə Əli Kərimsayağı bəzən nəsihət 
tərzindən də yanaşır:  
                                                
1Va qif Yusifli / Altay M əmm ədov. Q əlbi nur poezi yası XXI əs r i n 
ast anası nda. Bakı: “G əncli k ”, 1999, s. 208  
2Va qif Bayatlı Ön ər. Yen ə orada, s. 209  
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Gözəl qız 
Aldanma şöhrətə 
İsti qış günündə 
Gül açmaq istəsə 
Qönçə qalar. 
Tələsmə 
Sonra gec olar. 
 

“Yağış döyür pəncərəmi” şeirində örtülü 
təşbeh əsasında təbiət motivi ilə insan əhvalının 
anı, çaxan ildırım sayağı “an” olaraq 
poetikləşdirilir:  

 
İldırımdan  
               infarkt olur göydə bulud! 
Yağış döyür pəncərəmi: unut, unut... 
 

Şeirdə təbiətin obyektiv təsvirinin lirik “Mən” 
üzrəinə subyektiv olaraq köçürülməsi 
düşündürücüdür, mənalıdır. Yağış xatirələrin 
dilini danışır: “Yağış döyür pəncərəmi, unut, 
unut...”. 

P.Qəlbinur gözəlin göy gözlərinin şəklini 
orijinal təşbeh vasitəsilə nə qədər səmimi təsvir 
edir: 

Qar üstə gördüyüm mavi göyərçin – 
Sənin gözlərin... 
 

Paşanın məhəbbət şeirləri andan doğulur, 
psixoloji, ehtizaz təsiri oyadır, bu səbəbdən mətn 
də çox qısa olur. P.Qəlbinur poeziyasında sevinən, 
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gülən, yüngül obraz – təcəssüm yoxdur, ağrıyan, 
əzab çəkən poeziya – obraz var:  

Ürəyim hovuzda  
           ağ balıq kimi  
Zarıyır... 
Səsini 
          eşidəmmirsən 
Tufanlar dağıdır, didir içimi  
Bayırda gün çıxıb, gündə çimirsən... 
 

Əlvanlıq, təsvirdən təsvirə ötürülmə, sanki 
kölgədən işığa, işıqdan kölgəyə psixoloji, həyati 
keçidlər şeirdəki ritmi, ahəngi, ekspressivliyi 
artırır, məcazlar silsiləsi lirik “Mən”in ovqat 
əlvanlığını canlandırır: 

 
Qanımda həll olan şirin duz kimi, 
Gəzişir ruhumda bir göyərçin əl, 
Yazağzı Şəmkirdə tutan buz kimi 
Bir az etibarsız, bir az da gözəl...  
            

 Fikrin, hiss-həyəcanın fəlsəfi-psixoloji ifadəsi 
şairin poetik təfəkküründə həm də güclü 
təşbehlərlə, metaforalarla təqdim edilir: 

 
Səni başa düşmək çətindən-çətin, 
Zəhərli dişləri var bu həsrətin. 
 

Təcəssüm – şəxsləndirmə ilə emosiyanın 
ifadəsi də Paşanın obrazları üçün səciyyəvidir:      

 
Sənsizlik hər yerdə izləyir məni, 
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Sənsizlik yol kəsib gözləyir məni.  
 

P.Qəlbinur fikri, mənanı şüa kimi buraxır, – 
ardınca qaçmır, onu izləmir, – tez də əl-ayağını 
yığışdırır, qırıq-qırıq adlıq cümlə – sintaqmlarla 
hər dəfə poetik cəbhəsini göstərir: 

 
Dənizin içində balıqlar... 
gecənin bağrında sən və mən. 
Dənizdə sirlər var, 
gecədə ruhlar... 
Günahsız, günahkar...  
 

P.Qəlbinurun fərdi bədii üslubunda lirik obraz 
– “Sən” və “Mən” qarşıdurmasında, müxtəlifliyin 
birliyində dəyərləndirmə, əyarlandırma davamlı 
poetik göstəricidir. P.Qəlbinur sözündə anafora və 
epiforaların, təkrirlərin çoxçalarlılığı var. 
Məhəbbət şeirlərində də belədir: 

 
Qara gözlərində işıqdan izim, 
Qara gecələrin çətiri bizim 
Aylı gecələrin ətiri bizim 
Gündüzlər hamının, gecələr bizim. 
 

P.Qəlbinur poetik fikri təqdim edəndə fikrin 
(poetik və ya publisistik – fərqi yoxdur) əhatəsi, 
parıltısı, parlaqlığı ola bilən emosinal siqlət misra 
boyunca yayımlanır – sanki müsbət yüklü 
“elektronlar” naqil – misra boyunca axır və təsirli 
effekt yaradır: 
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Böyük xoşbəxtliyim varıydı, onu da əlimdən aldın –  
Sənə inanmaq xoşbəxtliyimi...  
 
Paşanın poeziyasında lirik “Mən” işi, məqsədi, 

amalı yolunda həmişə əziyyət çəkir. Ona görə də 
Allahı ilə, anası, özüylə, gözüylə tək qaldığı 
halda, qadınına məni tək qoyma deyir: 

 
Mən Allahla danışanda çıxma yoluma. 
Mən Anamla danışanda çıxma yoluma. 
Mən özümlə danışanda, çıxma yoluma 
Mən gözümlə danışanda, çıxma yoluma!..  
Ancaq məni, bu dünyada tək qoyma, tək qoyma...  
  
Məhəbbət şair nəzərində ümmandır, dənizdir. 

O gələndə dənizdə ümman da ülviləşir. Şair nəzəri 
ilə daşır, bakirələşir, göylərə qovuşur. Göy dənizə, 
dəniz göyə dönür. Kainat bütövləşir – yerin dərki, 
eşqi olur. Allah eşqi – Allah dərki! Sufiyanə eşq! 
Bəli, sufilik təkliyin eşqi ilə bərabər, ikidən birliyə 
könül verməkdir. Lirik “Mən” “səni sevdiyimi heç 
kimə demə” deyəndə – nə isə “qopur tökülür”, nə 
isə “kiçilir”, nə isə “gücdən, kökdən düşür”, ona 
görə də o, heç kimə “demə” deyir məcazi olaraq: 

 
Səni sevdiyimi heç kimə demə 
Dənizi göylərə qaldırmışam mən.   
 

P.Qəlbinurun məhəbbət şeirləri daha 
yığcamdır: amma çəkimlidir, çəkilidir, şeirlərində 
mahiyyət, məqsəd, mətləb kəsə, işıq şüası kimi 
kəsə təqdim olunur. Fikir və düşüncədə iqrari və 
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inkarı hökmlər olur, mətn məntiq üzərində 
qurulur, daxili monoloq və ya dialoq nəqletmə 
təhkiyəsini izləyir: 

 
Öz dünyandan hara belə 
Çıxıb getdin, niyə qorxdun? 
Həsrətimin əlləriylə 
Gəldim sizə, evdə yoxdun... 
 

P.Qəlbinur sevgisinin əzabı, işgəncəsi var... 
 
Bağrımın başı sökülüb, 
Yenə səni sevirəm. 
Üzümün suyu tökülüb 
Yenə səni sevirəm. 
 
Adıma şam yanır Allah evində, 
  oduma can yanır...     
   Yenə səni sevirəm. 
 

“Götür saxla bir az məhəbbətimdən”, “Mən 
ilhamı gözlərimlə görmüşəm”, “Bir dost 
itirmişəm” şeirləri lirik “Mən”in özüylə – daxili 
nitqində ikinci şəxslə həsb-halıdır. Bu həsb-halda 
məhəbbətin təzadlı, rahatsız təsdiqi var: 

 
Çay axır... içində daşlar əriyir... 
Ancaq əriməyir o günlərimiz. 
 

P.Qəlbinurun “Ürəyim dəstəyə uzalı qalıb” 
şeiri lirik “Mən”in sevgi həsrətini, sevgi 
“damğalarını” əlvan obrazlarla təsirli əks etdirir. 
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Saat 12-dir, gecədir. Telefon səslənir. Telefon 
dəstəyi qara mələkdir – obraza qiyasdır. Niyə 
mələk? Çünki bu səsdə kömək, ün var, ecaz var. 
Əldə olan qara dəstək öz “səsində” alışır – 
metaforik olaraq. İdiomatik olaraq lirik “Mən”in 
tüstüsü başından çıxır – fəqət, dinmir, dinə bilmir. 
Bu telefon səsi lirik “Mən”in sinəsində dağlamağa 
yer qoymur”. O, bu yolda özgə yol görmür, 
həsrətdən göynəyən lirik “Mən” Allahından açıq 
bir yol diləyir. Məcnunluğun “yarı ölü, yarı diri” 
olan sevdasından qurtarmaq istəyir.  

Fikrimizcə, P.Qəlbinurun poeziyasında təsviri 
predmetləşdirmək xüsusiyyəti daha güclüdür. Bu 
mənada ki, başqa şairlərdə predmeti ümumi 
təsvirdə canlandırma üstün poetik keyfiyyətdirsə, 
P.Qəlbinurda ümumini daha çox konkretləşdirmə, 
ümumi mənanı daraltma xüsusiyyəti daha 
səciyyəvidir. Məs: başqaları “qəlb” deyəndə Paşa 
Qəlbinur “qəlbimin küncü” deyir. Niyə belə? 
Çünki bu ümid kiçikdir, fəqət həm də əlacdır:  

 
Qəlbimin küncündə bir ümid yatıb, 
                  qıvrılıb yatıb. 
Onu səsləməyə dilim gəlməyir 
Onu oyatmağa əlim gəlməyir 
Qorxuram oyana, qanadlana o 
Qorxuram oyana, od tutub yana. 
Qorxuram, qorxuram, qorxuram. 

                                        (“Qorxuram”) 
 
P.Qəlbinurun şeirlərinin adı da qulağımıza, 

gözümüzə hələm-hələm öyrəşməyir, qəribə 
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səslənir, bir az Mayakovski, bir az da bizimkilər 
sayağı: R.Rza, Ə.Kərim, F.Qoca, V.Səmədoğlu, 
Nurəngiz Gün sayağı. Məs: “Sabahlardan o 
yanda”, “Göz yaşını təbəssümünlə söndür” və s.  

P.Qəlbinurun poetik səmimiyyətində 
psixologizmin rəngləri, kədərin, qüssənin, 
boşluğun rəngləridir. Anın əlində şair varlığı 
çırpınır. Ayrılıq – gecikən, uzanan andır. Şair 
qədəmində “heç yüz il də sonra qayıtmayacaq” 
andır. An – vaxt bir eşqə bir qız qurbanlıq edib. 
Doğmalardan, doğmalıqdan yaranıb bu həsrət, 
ayrılıq. Şair bu fikirdədir ki, maddi görünənlərin 
özü beynimizdə, dərkimizdə neqativdir, bir 
duman, bir ilğımdır. Bu səbəbdən də haqla 
haqqına olan haqq aşığı ilə haqdan ayrılan aşıq 
kimidir. Bu ağ həsrət hardasa bal dadır. Aşıq isə 
“bu ilan ilində ilan dilidir, ilan kimi dil çalır, nə 
ölə, nə qala bilir”. Səadət mövcudluğunda – yer 
üzündə də, xəyalda da “tamdır”, taleyimizdə, 
ömrümüzdə, ağlımızda, idrakımızda, həyatımızda 
“arzular, ümidlər yandıqca, söndükcə, tükəndikcə 
yetimləşən “Mən”dir. Taleyin şıltaqlıqları sinə 
göynədir, dözməyib ünümüzü aləmə yayır, – ətirli 
nərgizlər belə əzilir. Lirik “Mən” tale, səadət 
əzabkeşini görəndə belə toxdaya bilmir. Barı yer 
üzündə həsrətlər, hicranlar, ayrılıqlar tükənsin, 
heç olmasa, “qoy hamının xilasına bu ayrılıq 
bizim olsun”. Lirik “Mən” bu “ayrılığı” bir rəng 
kimi “onu saçlarının xınasına” qatır, gözü doysun 
deyə. O saçların da xına rəngi bu həsrətdə, 
hicranda ağarır. Şair bağrı bu tale zərbələrinə 
dözmür, əlvida deyə bilir bəyiminə. 
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P.Qəlbinur poeziyasında vaxt – an qurtarmır, 
uzanır, yollar kimi tükənmir, epik zaman alır, 
sonsuzluğa dirənir. Hardasa əlvida, ayrılıq 
xiffətindən şam kimi, şam kimi əriyir... 
P.Qəlbinurun bütün sevgi, məhəbbət şeirlərində 
doyumsuzluq, həsrət, hicran ayrılığının poetik 
“oxu”su, müqəddəs kədərə köklənmək qüdrəti, 
özəlliyi, heyrəti var. “Bəs mən niyə sənsizəm”, 
“Gəlmişdim sizə”, “İsti qar” və başqa şeirlərində 
olduğu kimi.  

Paşanın lirikasında bir Leyla obrazı var. O, 
taleyi qəbul edən və ona doğru yol gedən şairdir. 
Özü deyir ki, “Ağlıma gələnlər, başıma gəldi”. 
Paşa bir vaxt taleyinə yazılanları başına gətirir və 
onu öz əlləriylə oxuyur. Bəs lirik “Mən”i özündən 
silkələyən, dağlar kimi min illik mürgüdən 
ayıldan nədir? Leylasına rast olan lirik “Mən” 
ürəyindən böyüyür, qanadından, arzusundan güc 
alır və bir Leyla olur. Bu vüsal, lirik “Mən”i 
böyüdən bu vüsal həm də onu haldan-hala salıb 
şam kimi əridir. “Məcnun olub, eşq, sevda 
yuxusuna dalır”: 

 
Ruham, möcüzəyəm, işığam, ünəm 
Gülü ləçəyində yeriyə billəm. 
Şamın dodağında əriyə billəm 
Allah, bu sevdadan ölləm, dirilləm. 
Məni bu röyadan ayırma, Leylam... 
 

Lakin bədii mətndə çatışmayan cəhətdir ki, 
“əriyib-əriyib Məcnun olan” lirik “Mən” şeirin 
son bəndində Leylasından gülüş istəyir, çünki 

 90 

gülüşü ilə qanadlanır, nur, işıq qanına qarışıb onu 
alışdırır. Təzad deyilmi? Məcnunluq fəlsəfəsi, 
dərki təzad deyilmi?! “Gizli söhbətim bu gecə 
Ayla” şeirində əriyib-əriyib Məcnun olan lirik 
“Mən” təzədən özünə qayıdır, telefon dəstəyindən 
Leylanın səsi, ətri gələndə lirik “Mən”in evi, yolu 
işıqlanır. Lakin... İki aşiq, iki aşina arasında 
“evlər”, “divlər” dayanıb. Bu səbəbdən də əriyib-
əriyib Məcnun olan aşiq həsrət içindədir. 
Məcnunluğa qayıdışdadır. 

 
Sənsizmi qalacam mən əvvəl-axır?! 
– Damıb ürəyimə, damıb bu həsrət... 

 
Və bu həsrəti də “Mənim taleyimə yazılan 

yazı” şeirinə çəkdiyi şəkildə Sürəyya Muğanlı 
təsirli əks etdirib: “Gecə qaranlıqda Leylinin qəbri 
üstünə qara bulud, çaxan ildırımlar qoynunda 
eşqi-ahı ilə yol götürmüş Məcnunun dağınıq 
saçları, “Yarəb bəlayi eşq ilə qıl aşina məni” 
deyib, ilahi eşq diləyən Məcnunun köksündən 
ürəyini çıxarıb Leyli qəbrinə doğru yol alması”.  

P.Qəlbinur anı, məqamı “əks kimi tutub 
çəkir”, sonra onun duyulmuş, dərk olunmuş əks-
sədasını, ritm-intonasiya gücləntilərini, duyğu və 
emosiya rəngləri ilə birlikdə təqdim edir. 
“Dünyam” şeirində lirik “Mən”in Leylası 
təyyarədədir. Bu təyyarə nələr doğurur? “Yaman 
çağı ilə” olan lirik “Mən”in qanını Leylasının 
şimşəkli gülüşləri gəzir, təyyarədə uçan 
Leylasının ardınca baxışları səpilib, “göz”lə deyən 
odlu naləsindən, aləm od tutub yanır və lirik 
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“Mən” öz Allahından “gözlə” dediyi Leylasına 
səbir, səbrinə uğur diləyir:  

 
İlahi, mən ona, – “gözlə” demişəm 
Sən onun səbrinə, gəl uğur çilə... 
 

“Səndən uzaqlarda” şeirində lirik “Mən” 
Məcnunluğunda daha ardıcıldır. Eşq, sevgi 
doyumsuzdur, hüdudsuzdur. Bu, insanda 
çatışmayan, ona bəs etməyəndir! Leylaya 
məhəbbət, kədərin, həsrətin, dərdin ifadəsi, 
fəlsəfəsidir. Allaha öz natamamlığı ilə 
yaxınlaşma, tama qovuşmadır. Baxın: Siam 
əkizləri olan xoşbəxtlik, həsrət baş-başa gəlib lirik 
“Mən”lə öcəşir – tale lirik “Mən”i qayalara çaxır, 
daşlara əkir... Çünki Leylasız olan lirik “Mən”in 
üstünə dağ boyda dağlar yeriyir. Masası üstündə 
rəng-rəng olan güllər, kağız, qələm izah 
olunmazdır. Lirik “Mən”in qara ürəyi isə sanki 
xıncım-xıncım olub Leylanın tellərinə doğranıb, 
ürəyi Məşuqə ilə getdiyindən Leylanın səsi də 
qəhərlidir, səsində qəm var. Gülə-gülə göz yaşını 
silir. Lirik “Mən” isə əsrarlı, ecazlı tale yaşayır: 

 
Mən indi qayada bitən çiçəyəm – 
Tufan da qopara bilmir, a dünyam 
Bağrına qor dolmuş bir əlçim neyəm 
Bu sirri kimsələr bilmir, a dünyam. 
 
Mənim hər zərrəmdən bir Leyla baxır 
İslanmış namusam, qaralan huşam. 
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Çırpındım, çırpındım, anladım axır, 
Mən əl-ayağımdan bağlanmamışam... 
 

P.Qəlbinur şeirində obyekti birbaşa təsvir və 
təhkiyə etmək təqdimatı demək olar ki, yoxdur. 
Şair obyektə xitab etməklə özünün əsrarlı hallarını 
sadəcə ya iqrari, ya da inkari olaraq ifadə etmir, 
psixoloji aləminin əsrarlı, baş-başa gələn hallarını 
– hissi poeziyasını, fəlsəfəsini yaradır. “Falçı” 
şeirində də lirik “Mən” doyumsuzdur, bir əlac 
kimi falçıya üz tutur, bəlkə eşqinin şah qapılarının 
açılması üçün bu da bir “açar” ola... Lirik “Mən” 
araya düşmüş ayrılıq “dağ”larından sinəsinin daş-
divarına baş qoyub yetim quzu kimi ürəyi ağlayır 
– ruhu, eşqi, Tanrı dərki ilə! İşıq olan lirik “Mən” 
bağrı ilə qan yox, həm də göz yaşlarıdır. Çünki 
aralıqda dağlar var – o dağlar ayrı dağlardır. O 
dağlar lirik “Mən”in diləyində min Fərhad 
olmağına baxmayaraq, çapılmayır, kiçilməyir... 

Biz P.Qəlbinurun “35 yaşımdan 17 yaşıma 
gecikmiş sevgi məktubu”, “Mənim icazəm” 
şeirlərini onun poeziyasının ruhundan aşağı 
səviyyə hesab edirik. Çünki sadəcə P.Qəlbinur 
şeiriyyətində “yüngül”, “ucuz” məcaz yoxdur. 

“Xoşbəxtlik” şeirində epik dayaqlardan tuta-
tuta əlvan duyğularını, sevinc və kədərini ifadə 
edən lirik “Mən” anası ilə görüşünü özü üçün 
xoşbəxtlik sayır. “Uzaqdan vurduğun zənginə 
qurban” şeirində lirik “Mən” ana ilə Leyla 
obrazını qarşılaşdırır. Qarşılaşdırırmı? Bizcə, yox. 
Şairin ruhi aləmindəki boşluğu, həsrəti, daxili 
potensiyanı nizamlayır. Uzaq naqildən axan 
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sevinc – ananın səsi lirik “Mən”in dünyasını 
yerindən qoparır. O, Leylasının ayrılığı ilə – bu 
qütsal həsrətlə doludur – deməli, doyumsuzdur. 
Ana səsi isə bu doyumsuzluğa bir məlhəm, 
təminat gətirir. Leylası ilə Tanrıya yaxın olan lirik 
“Mən” ana səsi ilə o ucalıqdan “enir”, – o zəng 
Leylanı lirik “Mən”dən qoparır –ana səsindəki qü 
tsal güclə bağlayır. Lirik “Mən” yenidən dolur, 
çünki Leylası əlləri qoynunda göydəki ulduzlara, 
aya yalvaranda səsi gülüş-sevinc olub suya 
doğranmışdı, suya tökülmüşdü – göylərdən işıq 
istəmişdi! Lirik “Mən” bunu Xəzər sularının 
parıltısından duymuşdur, həsrətlənmişdir. Ölmək, 
göylərə, ulduzlara yaxın olmaq istəyirdi. 
Ulduzlara baxmışdı, ulduz axmamışdı... Bu anda 
göydən üç alma düşmüşdü... Lirik “Mən” öz 
qüdrətli, qütsal ana səsi ilə doyulmuşdu. 

P.Qəlbinur “Sənsən” şeirində yuxugörmədən 
bir məqam kimi istifadə edib. Lirik “Mən” 
ekzistensial hallar yaşayır, həsrətdədir, yuvası 
dağılmış qaranquş kimidir. Başı üstündə gecələr 
dağlanır. Yaddaş gecələrə qarışıb itib. Leyla 
boyda həsrət otaqda bitib. Gecədir... Sağ-sol od 
tutub yanır – alov dilim-dilim Leylaya, lrik 
“Mən”ə doğru uzanır, lakin odu söndürmək üçün 
əllər yoxdur, alov çataçatdadır, birdən Leyla 
tüstüləyir, birdən görünməz olur. Lirik “Mən”: 

 
Gördüm infarkt olur göydə buludlar 
Göydən ildırımlar evimə dolur. 
Birdən... hardan işıqlandı otağım Allah 
Telefon zəng çaldı... Ayıldım – Leyla...  
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 P.Qəlbinur uşaq mövzusuna tez-tez, həm də 

mətniçi müraciət edir, ona çox yer ayırır, – 
uşaqlarda təmizlik, saflıq görür. Bu uşaq, bu işıq 
ululuğa, öyüdə-nəsihətə, müdrikliyə doğru 
böyüyür, – belə olanda uşaq böyüklüyə, 
müdrikliyə – nuraniliyə doğru, Allaha doğru yol 
götürür və bu yol – işıq yolu olub “iç” dünyamıza 
doğru gedir – Allaha qovuşur! 

Şair xoşbəxtlik hissinin poetik ifadəsini uşaq 
şeirlərində yanqulu verir: 

 
Ayanım, həyanım, ruhum, ürəyim, 
Mənim nağıl payım, noğul payımsan. 
Gecikmiş demirəm – təndir çörəyim 
Sən mənim ətirli zəmzəm çayımsan. 
 

Və ya “Ayanım” şeirindən:  
 
Nəfəsində 
İşığın ətri, günəşin dadı 
Səsin – 
            Allahın adı... 
Elə bil bağrımnan çıxan ürəksən 
Elə bil bu dünya heç olmayıbdı, 
Ya mən olmamışam 
                         dünyada min il... 
Gəl ürək, gəl görək, gəl boynuma min 
Ürəyim boynumda  
                     dünyanı gəzək. 

P.Qəlbinur şeirində poetik xüsusiyyətdir ki, 
şair sadalama intonasiyasından, fikir və düşüncə 
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müxtəlifliyinin adlıq cümlələrlə təhkiyəyə 
çəkilməsindən poetik yekuna, ümumiləşməyə də 
gəlir: 

Ağ – qorxu, 
ağrı öpüşü, 
Ömür tufanının  
               incə görüşü, 
Duzsuz göz yaşı, 
Xeyirxah – yalan dünyası – 
Uşaq xəstəxanası 
                (“Uşaq xəstəxanası”) 
 

P.Qəlbinurun mövzuları kənarda deyil, 
özündədir, o özünü sənətkarlıqla ifadə edir. Lakin 
onun özünüifadəsi şəxsi deyil, ictimaidir, 
universaldır.                     
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Üçüncü fəsil 
 

Paşa Qəlbinur poeziyasının 
 məcazlar sistemi 

 

Kamil Vəli Nərimanoğlu demişkən: 
“Azərbaycan şeirində öz forma fərdiliyini ortaya 
qoymaq olduqca çətindir. Kəmiyyət və keyfiyyət 
baxımından çox zəngin Azərbaycan türk 
poeziyasında yeni bədii söz demək çətindir. Bu 
çətinliyə baxmayaraq, Paşa Qəlbinur Vaqif 
Səmədoğlu, Ramiz Rövşən, Vaqif Bayatlı Odər, 
Sabir Rüstəmxanlı, Rüstəm Behrudi sözünün 
yanında omuz-omuza dayana bilən, bədii sözün 
çətin, ağır sınağına tablaşan söz deyə bilir və o 
sözün arxasında şəxsiyyəti ilə dayana bilir”1.   

P.Qəlbinur poeziyasında təsvir vasitələrini hər 
hansı poetik fiqurun varlığı kimi yox, həm də 
birikmiş poetik vasitələrin zənginliyi kimi qəbul 
edirik. Onun ən çox işlətdiyi təsvir vasitəsi 
təşbehdir. Şair sadə və mürəkkəb, açıq və örtülü 
təşbehlərdən istifadə etmişdir. Onun təşbehlərində 
sanki güclü bir işıq əlaməti, bir parlaqlıq duyulur. 

Paşa çox həssas müşahidəli sənətkardır. İncə, 
zərif, emosional-psixoloji təşbehlər onun 
poeziyasını süsləyir: 

 

Kirpi balaları – 
Tut dənələri. 

                                                
1K. V. N ərim anoğl u. S öz ünd ə nur, üz ünd ə nur – Paşa Q əlbinur / 
Al t ay M əmm ədov. Q əlbi nur poezi yası XXI əsri n astanasında. 
Bakı: “G əncli k ”, 1999, s. 188  
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Yaxud: 
 
Dilinə söz qonub – bal arısıymış. 
 

Şair bəzən mətndə bənzəyənlə bənzədilənin 
yerini də dəyişdirir, bənzədilən bənzəyəndən irəli 
də düşür: 

 
İnəyin  əmcəyində südün sancısı kimi, 
Bıçağımdan süzülən işığın səsi kimi, 
Budaqda gül açır, 
Ayanım dil açır. 
 

P.Qəlbinur informasiyanı ötürür – nəqli 
sintaqmlar qurur, sonra onun əhatəsini, predmetin 
təşbehini – müncərini yaradır: 

 
Yerə düşüb sərçənin 
Sarıdimdik balası 
Gözlərində 
Gəlin örpəyi kimi 
   nazik pərdə. 
 

Sarıdimdik sərçə balasının nazik göz pərdəsi 
gəlin örpəyi nə qiyasdır. 

P.Qəlbinur poeziyasında obrazlaşdırma iki 
səviyyədədir:  

1) Duyğu, qavrayış, təsəvvür – hissi idrakda 
obrazlaşdırma. Bu çoxluq, üstünlük təşkil edir. 

2) Anlayış, mühakimə, əqli nəticə – məntiqi 
idrakda obrazlaşdırma. 
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Lakin belə bölgü əlbəttə, bir şərtilikdir. 
Əslində belə obrazlaşdırma arasında sədd qoymaq 
düzgün deyil. P.Qəlbinur duyğu və 
qayrayışlarında ifadə olunan obraz hissidir, fəlsəfi 
dərkində ifadə olunan obraz məntiq və 
mühakiməlidir.  

Harayın obrazı neçə-neçə yüz ildırımın damar-
damar şaxələnib bir otaqda çaxması, bir gülləlik 
ürəyin damar-damar nəştərlənib üstünə qan 
axmasıdır. 

Səs və qan assosiasiyaları: qan – lirik “Mən”in 
iliyindən, sümüyündən, damarlarından axan 
təlatüm, səs – nəğməkarın, bu təlatümü dolduran 
cadugərin əlində nəğmədir, – səs qandan da 
ağırdır! (“Orqan konsertində”) 

P.Qəlbinur ənənəvi olan, örtüsüz təşbehlərə – 
misradaxili olanlara çox da meylli olmur; o, 
mətniçi təşbehlərdən, oxşatmalardan daha çox 
faydalanır, bənzəyənlə bənzədilən yaxın məsafədə 
yox, yaxın və uzaq bədii məsafələrdə görünür. Bir 
şeirində: 

 
Sinəsində döyünən 
Ürək deyil 
  elə bil 
Yumurta sarısıdır 
...Bu sarı gül bir az da 
Bir az da saralacaq... 
 

P.Qəlbinuru kontekstdə daha aydın başa 
düşmək olur, nəyisə mətndən ayıranda bədii 
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bütövlük pozulur, effekt azalır, bəzən dağılıb 
təhrif olur. 

“Durna qatarı” şeirində şair durna obrazına 
ənənəvi yox, məna və baxışın yozumundan asılı 
olaraq yeni dəyər verir. Durnanın doğurduğu 
həsrətin ağırlığını, yükünü belə mənalandırır: 

 
Həsrəti qaynayıb od olub nədi, 
Elə bil zəhərdi göydən ələnir. 
Haydı “dəliləri” qovun gecəyə 
Məlhəm kimi ağır-ağır qəhər yağır gecəyə. 
 

Oksimoronlardan istifadə yolu ilə poetik şərh 
və izah əyanilik yaradır, emosiya, məna doğurur. 
Təşbeh orijinallığına fikir verin:  

 
Köçür durna qatarı, 
Köçür qaraçı köçü. 
 

“Bu gecə göylərdən durna səsləri yağır. 
Arabaya bağlanıb ağır pəncəli itlər”. Zaman 
əlaqəsi, zaman ümumiliyi əsasında poetik 
sintaksis fiquru yaradılmışdır. İlk baxışda 
oxşatmalar, müqayisələr uyarlı görünmür. Diqqət 
edəndə obraz-parallellər: durna uçuşu (qatarı, 
düzümü) ilə köç arabasını çəkən qoşqudan sağa-
sola yayınıb dartınan ağır pəncəli itlər arasında 
şərtiliklər yolu ilə müqayisə yaradılıb, hissi 
səviyyədə qavranılıb. 

Durna həsrətlə bərabər, azadlığın rəmzi, 
azadlığın simvoludur, eyham, işarədir. Buna görə 
də P.Qəlbinur azadlığa çatımdakı ağırlığı, 
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məşəqqəti ifadə etmək üçün belə əyar verir; 
assosiasiyalar tamamilə qulaqlarımızın öyrəşə 
bilmədiyi təşbehlər üstündədir: 

 
Bu gecə göylərdən durna səsi yağırdı, 
Səs deyildi, yuyulmuş 

    Azadlıq külçəsiydi. 
Bu gecə göylərdən durna səsi yağırdı, 
Min orqan nəğməsindən, 
Min falçı nəfəsindən ağırdı, ağırdı... 
 

“Ağac kötüyündə tale yazılar” şeiri təşbehlər, 
metaforalar üzərində qurulub: 

 
Ağac kötüyündə tale yazılar, 
Halqalar əyilir, sıxılır odur. 
Nə vaxt susuz qalıb, nə vaxtsa donub 
Qışqırıb!.. eşidən olmayıb onu. 
 

“Gedər” şeirindən: 
 
Qara güzgü gözlərinin 
                      parıltısı. 
 

Bu nümunədə oksimoronla təşbeh eyni 
müstəvidə təzahür etmişdir.  

Sabaha getməyin rəmzi, onun üstüörtülü 
mənası zəhmətli irəliləyişdir, sabaha qalmaqdır: 

 
Mən sabaha  
Getdiyim üçün qalacam. 
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P.Qəlbinur folklordan, klassikadan, 
müasirlərindən sözü elə ustufca alır ki, bunlar şeiri 
daha təbii qaynaqlandırır, ideya-məzmunun alt 
qatlarına ötürülür. “Paşa Qəlbinur dilimizin 
şəffaflığını da, çox rəngliliyini, çox çalarlılığını da 
duyan, yazan şairdir”1. Azadlığın əsarət, hicran, 
etiraz, qəzəb, həsrət, ölüm, ümidsizlik (Paşada 
bunlar hamısı Azadlıqdan gələnlərdir), etiraf 
çalarları tamamilə orijinal duyum və dərkdə – 
təşbehlər təzəliyi, zənginliyində ifadə olunur. 
Şairin ağrısı, psixologiyası, əzabı bənzədilənlə bir 
yerdədir. Bəzən məcaz həm həqiqi, həm də poetik 
mənasında qavranılır; eyhama, reallığa səmtləyir 
fikri, yaddaşı: 

 
Azadlıq! – deyirəm, 
Dünyam od tutub yanır. 
Tankların üstünə ulduzlar sanı –  
Yolların sinəsi qərənfil qanı!.. 
Azadlıq! – deyirəm, 
Zəncir-zəncir – ilanlar 
Bağrıma qançır salır. 
 
Azadlıq deyirəm, 
Ölüm başa düşürlər. 
Qurğuşun tək əridib 
Boğazıma tökürlər! 
Qollarımı bağlayıb 

                                                
1K. V. N ərim anoğl u. S öz ünd ə nur, üz ünd ə nur – Paşa Q əlbinur / 
Al t ay M əmm ədov. Q əlbi nur poezi yası XXI əsri n astanasında. 
Bakı: “G əncli k ”, 1999, s. 188  
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Qubadlıdan, Qazaxdan 
Ciyərimi sökürlər. 
 
Azadlıq! – deyirəm 
    gözlərimdən 
    qanlı-qızıl yaş sıçrayır  
 ox kimi. 
Ürəyimdən ucalan ah! 
Üç rəngli bayraq kimi... 
 
Azadlıq! – deyirəm, 
Dil-dodağım cadar-cadar – qan axır, 
Axır mənim od püskürən dilimdən 
Durub mənə matdım-matdım 
                       Neçə milyon göz baxır!.. 
 
Azadlıq! – deyirəm, 
öz neftimin, dəmirimin zirehi. 
Ayaq açır üstümə. 
Allah, Allah! 
Gözlər niyə kor olmadı tüstümə, 
                    kor olmadı tüstümə. 
 

“Şəhid ruhlarıdı göylərim, Allah!” şeirinin 
təşbehlərlə, assosiasiyalarla ifadəsinə aid bir 
nümunə: 

İtmiş inam kimi, 
             Axan qan kimi 
Daha damarıma qayıtmayacam. 
 

Şəhidlik – itmiş inamdır, axan qandır, damara 
qayıdılası mümkün deyil. 



 103 

Şəhidlik –  doğranıb yolunda qurban getdiyim 
torpaqdır, doğranıb gedən torpaqdır – 
daha yatanları oyadası deyil. 

Şəhidliyin doğurduğu rituallar: nifrət və 
qəzəbdir. Allah nidası, gecikən anlam, 
bağışlanmaz səhv – göz dağıdır, götürə 
bilmədiyimiz ah-nalədir. 

Təşbeh, metafora, eyham və işarə birliyi ilə 
şəhidliyin ifadəsinə aid də bir nümunə: lirik 
“Mən” gözlərindən tökülən qanlı-qızıl yaş kimi 
şəhidlərə boylanır. 

Kəsik uşaq qolu, kəsik baş – sarı 
assosiasiyasını, gözlərə çökən sarılığı çəkib 
gətirir, işıq saçan güllələrdə də sarılıq var, – ölüm 
yarlığı gətirir. 

Təşbeh – metafora, metonimiya birliyində 
şəhidliyin ifadəsi: 

Göydə buludları şəhid ruhlarına baxan 
Azərbaycan gözlərini sıxır. 

Paralellər-işarələr vasitəsilə şəhidliyin orijinal 
ifadəsi: axan çaylar qədər şəhid qanı damarımda 
qan durmağa aman vermir, qanımı tökür, boğur 
məni. Əlacsızlıq, çarəsizlik, çıxılmazlıq qarğışa 
dönür – Dədə Qorqud kimi – qanınız buza 
dönsün, çörəyim gözünüzdən gəlsin nöyütümüzün 
işığına, istisinə qızınanlar, faşist çəkmələrinin 
tapdağından qoruduğumuz nankorlar, rus-erməni 
daşnakı, faşisti, torpağımdan, dənizimdən olanımı 
bağışladım, bilmədiniz. P.Qəlbinur çörəyim 
gözünüzdən gəlsin – deyə bilir, özünə bu cür gücü 
çatır, etiraflarında qalır.  
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Şair bəzən qüvvətli təşbehi təəssüf ki, zəif 
ifadə formasında təqdim edir: 

 
Həzin-həzin titrəyir 
O titrəyən yarpaqların 
ətir gölü alır məni qərq eləyir... 
 

“Titrəyən yarpaqlar” deyəndə dənizin ahəstə 
ləpələri yada düşür. Lakin “qərq eyləyir” nə 
deməkdir? Burada ən azı obyekt təsəvvürü yoxdur 
və bu “yox” da qüsur doğurub – poetik obrazı 
çatışmaz edib. 

P.Qəlbinur çox halda birbaşa predmetdən 
danışmır, həmişə həmin predmetin özü üçün 
“görünən” tərəfindən – görünməzlikdən başlayır, 
görünməyən tərəfə işıq salıb işıqlandırır. Bu, şeir 
müəyyənliyidir ondaki, çox vaxt təşbehlər, 
metaforalar hesabına belə olur: 

 
Sən, mənim ürəyim! 
Ürəyimin də 
Sevincdən gözləri dolub, Ayselim. 
Ürəyim – qəfəsə düşmən kəpənək 
Kəpənəyin də 
Arzusu, diləyi olur, Ayselim.  
 

Ürəyin özü, onun sevincdən dolan gözü, 
ürəyin özü yox, onun kəpənək kimi qəfəsdə 
çırpınan xisləti, kəpənək yox, onun insan kimi 
arzu, dilək olan hissi şair təsvirində, obyektivində 
olur.  
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P.Qəlbinur poeziyasında təşbeh – epitet 
hibridliyi dominantlıq  təşkil edir. Üstün olan 
nədir – təşbehlə epitet olanın birliyindən alınan 
duyumsuzluq və idraksızlıq – bu, həm də duyulan, 
idrak ediləndir. Bu, poetik söhbətdir, poetik 
intəhasızlıqdır: 

 
Ay gözlərin 
            işığında yol gedirəm. 
Sabahıma baxır mənim 
Ucalardan Ay gözlərin. 
 

“Ay gözlər”də həm epitet, həm də təşbehdən 
nə isə vardır. Bu “nə isə” olan psixoloji 
gizlinlərdir. 

Paşanın təşbeh-metaforaya yaratmaq ustalığına 
da bir misal: 

 
Nərgiz kimi çırtlayar 
     süd dişləri. 
Süd dişləri – qarçiçəyi.   
 

Bir nümunə də təşbeh-litota üçün: 
 
Aya bax – o totuq əllərin boyda. 
 

Şairin açıq təşbehlərinə aid bir nümunə: 
 
Yuxu kimi, duman kimi 
Bu sevgilər çəkiləndi, 
Olsa-olsa bir dən kimi 
Şum yerinə əkiləndi... 
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P.Qəlbinur poeziyasında adətən aşağı 

intonasiyada danışır və əsasən adilikləri 
danışdırır; duyğu ilə faktı ortaq başlanğıcda 
götürür, obrazlılığı daha çox “sıxır” söz-qəlibdə. 
O, adilikləri “böyüdərək” danışır. Lakin sənətkar 
ictimai-siyasiyə, geniş “formatlı” poeziyaya da 
yer verir – fərdi üslubunu saxlamaq şərti ilə! 
Halbuki Paşa daha çox təşbeh yeniliyində, 
gözlənilməzliklərində, bənzəyənlə bənzədilən 
arasında olan tapıntıları, axtarışları üzə çıxarmağa 
meyil edir və buna nail olur: 

 
... Matros yuxusunda kapitan qızı, 
Qobsek ürəyində qızıl, 
Nar çiçəyində yağış damlası – 
Qubanın ağ alması... 
 

Təəsüf ki, şair ciddi mətləblərdən yazanda 
onun poetik məcazları bəzən qüsurlu da olur:  

 
Əlimizdə zülməti 
Kəsib – doğrayan bıçaq. 
Vətənimin gözünə 
Araz boyda ağ gəlib, 
Kəsə bilmirik ancaq... 
 

Belə bir metafora – təşbeh, təsvir – ideya 
vermək caiz  deyil: Vətəni, torpağı 
əlacsızlaşdırmaq olmaz, – belə məntiq ideya-
estetik cəhətdən qüsurlu görünür. 
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Şeirimizin poetik ənənələrinə münasibətdə 
adiliyin ifadəsində bənzərsizliklər çox olur. Bunu 
əsasən şairin metafora və təşbehləri yaradır: 

 
Sən uzaq diyarda rəngi boğulmuş 
İçinə tökülmüş termos kimisən. 
Sənin ürək kimi sıxılmağın var!.. 
Səni qarsalayıb bu soyuq, bu qar  
Bizim soyuqlarda gözəldin, ey nar. 
 

P.Qəlbinur bəlkə də poeziyamızda ilk dəfədir 
ki, bir misradan ibarət olan şeir yazır. Onun ən 
kiçik miniatür şeirləri belə metafora – təşbeh 
üstündədir. P.Qəlbinur təsvirlərində təşbeh 
eyhamdan, işarədən sərf-nəzər deyil. Eyhamdan 
isə bir qayda olaraq mənalandırılmış fikir və 
düşüncə yükü ötürülür. Bəlkə belə deyil? Baxın: 

Bülbül qonur ürəyimə – dimdiyi qan!.. 
P.Qəlbinur psixoloji halın hər dəfə 

təkrarsızlığını poetikləşdirir. O, ömür yolundakı 
ağlı-qaralığı tamamilə orijinal obrazda verir. 
“İşığın kölgəsi” şeirində gecikən eşq “gözü 
kölgəli” – təşbehi ilə təzəlik tapıb:  

 
İçimdə bir işıq yanır elə bil, 
İşığın kölgəsi düşür gözümə. 
Gecikən eşqimdi gözü kölgəli 
Günahkar olmuşam özüm-özümə. 
 

Şairin təsvirlərində əyanilik bir qayda olaraq 
orijinal təşbehdə, metaforada yaradılır.  
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Yağış yağır...  
Gölməçələr 
Yanıb-sönən göz-göz olur. 
 

P.Qəlbinur hərdən ifratlara da varır. Təşbehləri 
yerində olmur:  

 
Bu gecə yuxuda çörək görürdüm –  
Əllərin çörəkdi, isti, ətirli. 
Öpməli, and içməli! 
Bir yol gördüm – “Qıl körpümdü”. 
Taleyim ordan keçməli. 
 

Bizcə, əlin çörəyə qiyas edilməsi o qədər də 
caiz deyil. Bu, nə qədər şərtiliklə verilsə belə, 
poetik strukturda yerini ala bilməmişdir. 

Şeirdə obyekt çörək olduğu halda, uzaşıb 
bənzədiləndən danışılır (əllər). Taleyin yalnız 
əldən (qadın əlindən) ötürülməsi nə qədər caizdir? 
Əlbəttə, şair başa düşüləndir, onun poetik fikri, 
düşüncəsi və emosiyası da aydındır. Ancaq 
məqsədin ifadəsi, təzahürü bir tərəflidir (taleyin 
yalnız qadın əlindən asılılığı – ?).  

P.Qəlbinuun təşbehləri çox halda metaforalarla 
bir yerdə olur, yəni poetik lövhələr, əsasən, iki 
təsvir vasitəsinin birikməsi ilə yaranır. Lakin şair 
yalnız metaforalar hesabına da təsvirlər yaradır və 
poetik düşüncəni mənalandırır. Bəzən mövzu 
metafora ilə başlayıb qapanır, poetik 
mənalandırma, “köçürülmə” hesabına təmin 
olunur: 
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Fəxri qarovulda dayanıb 
Bürküdə yarpaqlar 
Şəhidlər xiyabanında... 
 

Şair şəhidlər xiyabanının müqəddəsliyini ifadə 
etmək üçün keşikçi əsgər ilə yarpaqlar arasında 
bir oxşarlıq aramış, “əsgər”ə aid olanı “yarpaqlar” 
üzərinə köçürmüş və poetik mənanı 
qüvvətləndirmişdir.  

P.Qəlbinur psixoloji, mücərrəd olana 
predmetləşdirmə, təcəssüm, şəxsləndirmə görümü 
verməklə obraz-metafora da yaratmışdır. Məsələn: 

 
Mənim günahlarım özümdən gözəl, 
Özümdən vəfalı çıxdılar Allah!.. 
 

Şair bircə misra ilə də sevgi, məhəbbət 
ehtizazını ifadə edə bilir. Pəncərədə işıq yanır və 
lirik “Mən”in gecəsinə od düşür. Bu, köçürmənin 
– metaforanın emosional vəcdidir: 

 
Sənin pəncərəndən od alıb gecəm... 
 

Yaxud: 
Mənim yuxularımda suda aysan sən... 
 

P.Qəlbinur hətta etnoqrafik təsvirlər də 
yaradır. Fikrin (emosiyanın) rəngi olur 
təsvirlərində: 
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Mənli günlərini sıxma gözünə... 
             *  *  * 

Sözüm tumurcuq tutub  
         o bahar nəfəsindən... 
 

Yaxud: 
O tər bənövşəlik 
      üzməyənindir... 
 

P.Qəlbinur poeziyasında təşbehin 
“yetişməsi”nin bədii dil xüsusiyyətləri var. Onun 
təşbehləri çeşid-çeşid, rəng-rəngdir. Demək 
olarmı ki, aşağıdakı təşbeh örtülü və ya açıq 
təşbehdir? Belə təşbehlərin poetik duyumu, 
özgünlüyü var:  

 
Sən yadıma düşəndə  
Xəzər boyda nanəliyim 
Həzin-həzin titrəyir...  
 

Yaxud:  
 

Bir qanad çaşır kimi 
Yuxuma girir uşaqlığım...    
          

 P.Qəlbinur metaforadan da geniş istifadə 
etmiş, onun əlvan poetik nümunələrini 
yaratmışdır. Şair metafora yeniliyini 
gözlənilməzliklərdən, fəqət mümkün, təbii ola 
bilənlərdən yaradır və onun poetik sintaksisində 
sintaqmlar (söz birləşmələri, ismi birləşmələr) 
yeni görünür: 
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Uzun gecələrimdə 
Qaranlığın ətrisən, 
  Sükutun səsi. 
 

“Ay gecəyə hicran sıxır” şeirində təşbeh və 
metafora əvəzlənəndir. Təşbeh və metaforada 
qiymətləndirmə və dəyərləndirmənin ifadəsinə aid 
bir nümunə: 

 
Yarpaqların titrəyişi –  
Bir şəlalə yaraşığı. 
(Qovur, qovur qaranlığı) 
Ay işığı. 
Yerə düşüb çay bir gümüş kəmər kimi... 
Dağlar çimir, köynəyində işıldaquş düymələri. 
Ay gecəyə hicran sıxır: 
Qızılgülün qönçələri –  
Çarpan ürək. 
Ancaq onu 
Sevməyənlər görməyəcək. 
Görməyəcək,  
Ay gecəyə hicran sıxır... 
Künc-bucaqda  
Dizin-dizin sürünməkdən 
Qaranlığın dili çıxır 
Ay gecəyə hicran sıxır... 
 

Metaforalar təkrirlər və epiforalar hesabına 
mətnə sürəklilik gətirir: 

 
İşıqlar içimnən keçib gedirlər, 
İnsanlar ruhumnan içib gedirlər, 
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Gedir, yollar gedir, çaylar gedirlər, 
Anlar, dəqiqələr, aylar gedirlər... 
Günəş batan yerə, nərgizlər yatan yerə... 
Bu nə kor karvanı, bu nə kəcavə?! 
 

P.Qəlbinur şeirlərində epitet – metafora – 
örtülü təşbeh birliyindən də danışmaq olar: 

 
Yellənir Qalaylı Qayalar çayda. 
 

Şair nəzərində Qalaylı Qayalar – əslində 
parlaq dalğalardır, dağ kimi oynayır. Dağ olub 
oynayır dəryada. 

Şairin xitablı metaforalarına bir nümunə. 
Ayanına müraciətlə: 

 

Gəl ürək, gəl görək, gəl boynuma min. 
Ürəyim boynumda 
                  dünyanı gəzək. 
 

P.Qəlbinurun şeirlərində satirik çalar nə zaman 
üzə çıxır? Özü ilə mühit arasında təzadda. Şairin 
poeziyasında psixoloji təzadla bərabər, özü ilə 
mühit arasında olan təzad da vardır. Sənətkarın 
bədxahları ilə “dialoqu”, daxili “monoloqu” 
başlayanda intonasiya dəyişir. “Pıçıltı” ilə danışan 
P.Qəlbinur səsini qaldırır, düşmən tərəfə aman 
vermək istəmir. “Ay nuru kimi” şeirindən: 

 

Qurd kimi yalnızam, şir kimi güclü! 
Sən mənim yoluma çıxa bilməzsən. 
Sən deyən deyiləm; sən olammaram – 
Pul kimi hamının xoşuna gələm... 
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P.Qəlbinurun etiraflarında M.Yaqubun istiliyi, 
səmimiyyəti var. Çünki belə etirafların müncəri, 
əyarı lirik “Mən”in daxili təzad keyfiyyətini üzə 
çıxaran təbiətin özüdür, ona aid olanlardır: 

 
Mənim bir az – gülnən yaxınlığım var, 
Mənim bir az – aynan yaxınlığım var. 
Ayın nurundan çox üzdə həyam var, 
Kürün suyundan çox ilham payım var. 
 

P.Qəlbinurun işlətdiyi poetik vasitələrindən 
biri təzaddır. Bədii təzad onun poeziyasının həm 
mətn-strukturunda, həm də sətiriçi, sətiraltı ifadə 
vasitəsi kimi özünü təzahür etdirir. Şairin istifadə 
etdiyi təzadlar obyektiv, obyektlə subyektarası, 
habelə, obyektin doğurduğu psixoloji təzadlar 
kimi ifadə olunur. Təzad şairin poeziyasında 
güclü poetik fiqurdur. Ümumən P.Qəlbinur poetik 
mətni təzadlar, daha çox psixoloji təzadlar 
üzərində qurmağı təbii görür. Hesab edir ki, insan 
ömrü bu qədər ki, təzadların ağuşunda qövr edir, 
deməli, onun bədii-fəlsəfi də daha çox təbii 
olmalıdır. Bu baxımdan P.Qəlbinurun təzadları 
obyektlə obyekt və ya obyektlə subyekt arasında 
nisbətdə azlıq təşkil edir. Onun təzadları daha çox 
subyektlə subyektin əksliyinə əsaslanan 
təzadlardır. Yəni sənətkar əsasən, özünü ifadə 
etdiyindən lirik “Mən”lə lirik “öz”ü  arasındakı 
təzadları daha qabarıq əks etdirir. Bunlar psixoloji 
– fikir və düşüncənin emosiya ağuşunda ifadəsi, 
bərqi olan təzadlardır. “Mən ağ işığam” şeiri 
başdan-başa təzad üzərində qurulmuş şeirdir. 
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Mövzu məhəbbətdir, obraz işıqdır, subyekt lirik 
“Mən”dir! Şair təzadı hissin, emosiyanın təzadı 
kimi yox, fikir və düşüncənin fəlsəfəsi kimi 
qavrayır, onun fəlsəfi fikrin dərkində isə həmişə 
bir ağrı, bir iztirab olur: 

 
Mən indi hər yandan görünürəmsə, 
Səni mən görürdüm, 
İndi görmürəm. 
sındırdın sən məni, bilmədin ancaq 
mən ağ işığam. 
 

P.Qəlbinurun bədii üslubunda bəzən bir sözün 
və ya sintaqmın (söz birləşməsinin) altında belə 
metafora – antonim, geniş bir məzmunu 
gücləndirən emosiya, işıq, həyəcan, təəssürat, 
xəyal işarır. Baxın: “Çiçəklər, çiçəklər içsin 
səsimi”, “Sənin gözlərinin dərinliyi” kimi deyim 
bənzərsizlikləri mətn boyu şeiri süsləyir, işığı, 
boyanı artırır, emosiya, intonasiya rənglərini 
çoxaldır, təravətli edir. 

 
Bu yol taleyinin yol şəhərində 
Tufan döyəcləyir, didir içimi. 
Başıma yağışlar, yağışlar yağır, 
Yağışa qarışıb qarğışlar yağır. 
Ayaqlarım ağır, qollarım ağır, 
Bu necə göldür ki, bal dadır. 
Çiçəklər, çiçəklər içsin səsimi. 
Sənin gözlərinin dərinliyində  
Ölürəm... 

                                (“Dünya ətir gölündə”)  
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P.Qəlbinurun təzadlarında bəzən şeirin adı çox 

işıqlı (“Dünya ətir gölündə”) olur, mətn-məzmun 
isə həsrət, kədər, onun şirin yaşamından hasil 
olur: 

 
Dənizdən boylanan mavi gözlərin, 
Həsrəti gözümnən axır dənizə 
Göydən ulduzumuz baxsa da bizə 
Biz ki, baxammırıq... 
Yerdə göz-gözə. 

                        (“Mən səndən ayrıla bilsəm”) 
 

Yaxud:  
Üşüyürsə 
               ağ ayının balası, 
Qışda gülə de 
               dərdini... 
 

Belə nümunələrdəki təzadlar bədii paralellər, 
bərabər sürətli misralar üzərində qurulub. 

P.Qəlbinurun şair “Mən”i psixoloji 
sarsıntılarını, əzablarını içdən “oxuyur”; halının 
tərcümanlığını hər an yeni obrazda – təsvir və 
ifadə məcazlarında, o qədər sadə, səmimi verir ki, 
heyrət etməyə bilmirsən. P.Qəlbinur poeziyasında 
publisistika imkanlarının özü belə şeirlərin poetik 
dərki üçün açılış verir: 

 
Sənsiz qalsam, 
qolları kəsilmiş fədai kimi 
yuxularımdan qan sızar 
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gecələrimə... 
Sənsiz qalsam, 
Ölüm 
Dadlı gələr mənə – 
Ana südü kimi 
               ... çataram sənə... 
 

P.Qəlbinurun bədii təzadları həm sadədir, həm 
də bir çox poetik fiqurla birlikəndir, mürəkkəbdir. 
Yuxarıdakı nümunədə təzad təşbeh – metafora, 
metafora – təşbeh əhatəsində ifadə olunmuşdur.  

Paşanın şeirlərində psixologizm əksər halda 
duyğudan, epik başlanğıcdan ayrı deyildir, 
hərəkət, münasibətlər sistemi və konkretliklərlə 
bağlı təzahür edir, bəzən isə sırf psixoloji məqam 
şeir predmetinə çevrilir, maddilik qazanır – 
mətnin məğzində obyektivlik dayanır. Paşa 
müəllim psixologizmlərini həmişə təbii, obyektiv 
olaraq təzadlardan keçirir. Bu təzadlar isə 
obyektlə subyekt arasında mövcud olub 
dargözlüyə, xəbisliyə qarşı tuşlanır: şair həm də 
ümumi olandan çox, ümumidən ayrılan hissəni – 
metonimik keyfiyyəti obrazlaşdırır, metonimiyalar 
fonunda psixoloji ovqatı gücləndirir. Belə olanda 
da psixoloji təsvirləri obrazlılıq müşaiyət edir: 

 
Kürəyimdə yad baxış 
Ağır daş kimi gedir. 
Gözlərimin acısı  
Yaxamı didir...  
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Psixoloji təzadların hərəkəti – Allahla, xaliqlə 
– məxluq, dünya ilə bəşər, “öz”lə “Mən” arasında 
gedir: 

 
Əlvida, “dostlarım”,  
                 yoxuymuşsunuz...   
Tanrıyla aramda yollar qısalır, 
Tənhalıq nə imiş,  
                     indi bilirəm. 

Mən onu saymadım, 
                  o qisas alır. 
 
Mənim öz ürəyim özümə düşmən, 
Daha doğmalardan nə umu-küsüm?! 
...Ya dolu zəncirli məhbusam, Allah? – 
Qara zəncirimə çatır şir gücüm!.. 
 

P.Qəlbinur psixoloji təzadlardan fikri 
qüvvətləndirmək üçün yaxşı istifadə edir. Belə 
şeirlərdə (“Görən gözlər üçündür – qaranlıq”) 
güclü məntiq olur. Doğrudan da, görən göz 
üçündür qaranlıq – görmək qavrayışı fəlsəfi 
əyardadır, dərketməyə qiyasdır. Hərfi mənada 
olanın yozumu, eyhamı, dərki ikinci misradır:                

 
Görməyənlər – 
  dünyanı boz görürlər... 
 

Şeirin sətiraltı mənası dünyanı dərklə görmək 
fəhmidir. 

P.Qəlbinurun psixoloji təzadlarının iç tərəfi 
oksimoronlarla bağlıdır. Belə təzadlar tamda, 
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əksliyi, antitezalığı ifadə edir, poetik mənanı 
gücləndirir:   

 
Ölürəm... 
Arılar balında boğulan kimi.   
 

Yaxud: 
Sən mənim günahsız günahkarımsan.   
 

Belə nümunələr çoxdur P.Qəlbinur 
poeziyasında. 

“Paşa Qəlbinur poeziyasının metaforası 
üzərində dayanmaq istəyirəm. Paşanın şeirləri 
qəribə bir işıq içindədi. Hər misrada, hər sözdə, 
hətta misralar arasında gözlə görünməyən, əllə 
tutulmayan bir sehr, bir ilahi işıq var. Sözlər, 
qafiyələr, misralar bir-birinin işığına uçub gəlir. 
P.Qəlbinur poeziyasının metaforası İşıq 
metaforasıdı. Mən bu metaforanı söz-söz, rəng-
rəng, misra-misra yozmağa, çözələməyə, 
açıqlamağa cəhd etdim. Və son ucda gördüm ki, 
yozulan, çözələnən, açıqlanan metaforanın sehri, 
sirri, ecazı hansı bir məqamdasa birdən-birə qeybə 
çəkilir və sən röyalarla gerçəklər, gerçəklərlə 
röyalar arasında qalırsan”1.       

Paşanın metonimiyaları əsasən leksik, 
semantik səviyyədədir. Bunlar yeni olub psixoloji-
mənəvi və sosial gerçəkliyin ifadəsinə xidmət 
edir. 

                                                
1Adi l M irseyi d. İşı q m etaforası / Altay M əmm ədov. Q əlbi nur 
poezi yası XXI əsrin astanasında. Bakı: “G ənclik ”, 1999,  s.202  
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Bu gün sənsizliyi qələbə kimi  
Doldurub birbaşa başıma çəkdim. 

             * * * 

Bağrıma dedim ki, bu gecəni çək. 
                * * * 

Qurtarınca içəcəyəm sənsizliyi. 
                           * * * 

Toxlar oxumasınlar səni, 
Aclar üçün də deyil 
                        bu şeirlər. 
Ac-yalavaclar, 
Tək-tənhalar və 
çox yox, az – toxlar üçündür 
Bu şeirlər, Vaqif bəy... 
 

 “Mən ağ işığam”, “Bağrıma dedim ki, bu 
gecəni çək”, “Qurtarınca içəcəyəm sənsizliyi”, 
“Toxlar oxumasınlar səni...” şeirlərindən nümunə 
gətirdiyimiz substantivləşdirilmiş “sənsizlik”, 
“oxumasınlar”, “toxlar”, “gecələr” kimi leksik 
vahidlər mətn içərisində semantik mənadan asılı 
olaraq metonimiya kimi işlənmişdir. 

“Bu gecənin saat beşi” şeirində şair həsrətdə 
işıq-ruh görsə də, göz yaşı da görür, lakin bu “göz 
yaşını” olduğu kimi yox, əyarı, örtülü təşbeh və 
eyhamla birlikdə “Həsrətin işığı suludu, nəmdi” 
şəklində ifadə edir: 

 
Bu gecənin saat beşi domdolu 
Həsrətin işığı suludu, nəmdi... 
Bu gecənin saat beşi tək deyil, 
Neçə-neçə mininci, 
Sənsiz keçən gecəmdi. 
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Lirik “Mən” – “bu gecənin saat beşini”, bu 
gecənin metonimiyasını tək yaşasa da, onu həm də 
ümumiyə aid edir (“Bu gecənin saat beşi tək 
deyil”). Və ümumilikdəki fərdiliyi belə 
ümumiləşdirir ki, “bu gecənin saat beşi” hər gün, 
hər gecə təkrar olunur, – deməli lirik “Mən”in 
sevgi, həsrət əzabı hər gün yaşanır: 

 
Bu gecənin saat beşi tək deyil 
Neçə-neçə mininci, 
Sənsiz keçən gecəmdi. 
 

P.Qəlbinur psixologizmləri canlandıranda daha 
həssas, daha incə, daha zərif olur və ən kiçik 
miniatürü belə seçib süsləyir, anın psixologizmi 
obyektiv, statik olaraq fotolaşdırılır, anın psixoloji 
şəklini çəkir. Təbiət lövhəsi, etüdünün doğurduğu 
psixologizmi sənətkar belə canlandırır: 

 
Bu dağlarda görmüşəm 
Odla qarı qol-boyun 
Dan yeri qızaranda. 
 

Bəzən anın psixologizmi şair tərəfindən 
mənalandırılır, subyektiv dəyər, meyar qazanır, – 
yenə də müəyyənlik təşbeh vasitəsilə olur: 

 
Sükutu – ləngərli əruz vəznidi,  
Hiddəti – dağları titrədən ürək. 
 

Epik ünsürlər də şair psixologizminə – 
psixoloji təşbehlərə təkan ola bilir:  
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Hardasa bir sərçə sınmış qıçını 
Sürüyür özüylə quru çöp kimi... 
 

Təşbeh-assosiasiya şair psixologizminin 
ifadəsi üçün də əsas olur: 

 
Lalənin “qan təzyiqi” 
Neçə yüzü keçibdir. 
 

Şair psixologizmin ifadəsində ən kiçik 
“formatı”, qəlibi götürür, örtülü təşbehlər bir tərəfi 
ilə təsvir görümü, panoramı açır:  

 
Qışda sərçələrdən çiçəklər çinar. 
 

“Mən səndən ayrıla bilsəm” şeirində obraz 
hicran, həsrət, intizardır. Onun məcazı təbiət dili 
ilə ifadə edilmişdir. Şair bu şeirdə təbiət-insan 
münasibətlərini, insan-təbiət oxşarlıqlarını 
poetikləşdirir: 

 
Dəniz sənin kimi dəlisov gözəl 
Mavi gözlərinin eynidi bu gün. 
Gah enir harasa dərinliklərə, 
Gah da qılınc kimi sivrilir, gülüm 
Baş qoyub sahildə ayaqlarıma 
Qılıqlı-qılıqlı tulalar kimi 
O yana, bu yana çevrilir, gülüm. 
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Əslində Paşa Qəlbinurun bu tipli şeirləri 
postmodernist düşüncənin xüsusiyyətlərini 
canlandırır. 

Paşanın təkrirləri, əsasən, leksik təkrirlərdir. 
Bunlar bədii mətnin müxtəlif yerində gələ bilir, 
misraiçi və mətniçi görünür.  Belə təkrirlərin 
anafora, epifora olan nümunələri vardır. Şairin 
daha çox istifadə etdiyi təkrirlər misra içi 
təkrirlərdir.  

 
Əlvida demirəm, əlvida sənə 
Mən öz ürəyimi qoyub gedirəm. 
                                 (“İşığın kölgəsi”) 
Gedirəm, gedirəm, gedirəm hələ. 
                                      
                                     * * * 

Quş olub, quş olub uça bilmərəm, 
Mən sənin əlindən. 
Sizin qanınızdan ölən olmayıb, 
Olmayıb, olmayıb, olmayıb, dünyam!  
Yox! Mənim dərdimdən ölən olmayıb, 
Yalandı, yalandı, yalandı yalan. 
 

P.Qəlbinurun anaforalarına tipik bir nümunə: 
 
Sənsiz 
           ürəyimdən daş asılıbdı, 
Sənsiz  nəğmələrim yanır dilimdə 
Gecənin əlində qalmışam, gülüm, 
Gecənin əlində... 
Yoxuymuş insafı gecələrin də!.. 
 
Mənim ürəyimdə gecələr həsrət 
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Mənim gözlərimə tökülür telin 
Mənim gözlərimdə çalınan nəğmən  
Gecələr yatmağa qoymayır, gülüm, 
Gecələr... 
Gecənin əlində qalmışam, gülüm, 
Gecələr yandırır xatirələri, 
Gecələr işıqla bürünür həsrət 
Gecələr üstümə tökülür mənim 
Gecələr, gecələr... 
                                   (“Gecələr”)  
 

Şairin epiforaları üçün də bir nümunə: 
 
Quş olub, quş olub uça bilmərəm, 
Mən sənin əlindən qaça bilmərəm. 
 

Assosiasiyalarla düşünmək P.Qəlbinurun 
üslubunda şeirində poetik genişlikdir. Onun 
assosiasiya metaforaları təsvirə həm də əlavə 
keyfiyyət gətirir, ekspressivliyi gücləndirir: 

 
Üstü tozlu xatirələr 
Yarpaq-yarpaq yuyulur 
Yağış yağır... 
 

Assosiasiya belədir ki, lirik “Mən”in ilk 
eşqinin olacaqları yağışlı gündə yağışın əliylə 
oyanır, yada gətirilir. Sonra obraz, assosiasiya 
belə davam etdirilir: “Torpaq üstdə xatirələr 
göbələyi – qabar-qabar”. Bu orijinal poetik 
nümunədə mükəmməl təşbeh yaradılmış (ada su 
içində nədirsə – bir göbələyə oxşamaq 
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əyarındadır) və yaddaşda yaşayan xatirələrimizin 
ovqatını əyaniləşdirmişdir.  

Yağış yağdıqca, xatirələr oyandıqca – ürək də 
dil açır, kövrəlir, sinirlənir, “ürək də həmin 
xatirələrdən xəbər tutub sinədə at oynadır”:  

 
Yağış yağır...   
Gecə yağır 
Yatmışları oyadır 
Ürəyim də xəbər tutub 
Sinəmdə at oynadır. 
 

Yağışın yağmağı, xatiratların oyanışı şairin 
lirik “Mən”ində ürəyin ritmi, sürəkliliyidir. 
Ürəyin çırpıntıları, atın ritmik qaçışı, yürüşü 
deməkdir, – bu isə şairin həssas duyumudur.     

Assosiativ fikir P.Qəlbinurun poeziyasında 
ekspressivlik yaradan keyfiyyətdir. O səliqəli 
şairdir. Onun bədii formasını korlaya bilən “nə 
isə” tapmaq çox azdır. Hiss olunur ki, şairin yazı 
prosesi ağır keçir, yaradıcılıq laboratoriyasında 
rahatsızlıq olur. Bu, Paşanın görünür, 
zəhmətkeşliyi, söz məşəqqətli, söz işgəncəsi 
çəkməsi ilə bağlıdır. Bir nümunə (“Mircavad 
Mircavadovun hələ çəkəcəyi “ölüm” tablosu” 
şeirindən): 

Yanmış arzuların külü – rəng, 
unudulmuş ana dillərini – 
Dənizlərin çoxalan ölü balıqlarını, 
Qarnı göyə ağ-ağ çək – 
Göylərin qəzəbini – infarktını 
İldırıma bax çək. 
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P.Qəlbinur assosiasiyadan fikrə, düşüncəyə yol 

götürən – belə poetik məqama üstünlük verən 
şairdir: 

Qızıl payız. Ömür yarı 
Əl uzanır sənə sarı, 
Yol uzanır sənə sarı... 
Gözlərimin kökü sarı. 
 

Sarı – ömür qürubu, yetən payız deməkdir. 
Poetik paralellərlə, oxşatmalarla assosiasiya 
yaratmışdır sənətkar. Fikrin məqamı bircə sətirdə 
“gözlərimin kökü sarı” – şəklində sərrast ifadə 
olunmuşdur.  

Şairin obrazlarını həmişə sadə, aydın, konkret 
də təsəvvür etmək olmur. Paşanın elə təsvirləri var 
ki, onlarda obrazlar birikir, hətta, – kontekstdən 
alınır. Məsələn, metonimiya-metafora hibridi: 

 
Qışı qova-qova yazı gətirdin. 
 

“Qışı gətirmək” metonimiya, “qışı qovmaq” 
metaforadır.  

Yaxud metafora-təşbeh hibridi: 
 
Min il mürgü döyən dağlar kimiydim. 
 

“Dağların mürgüləməsi” metafora, lirik 
“Mən”in “dağa” oxşadılması təşbehdir. 

P.Qəlbinurun bədii üslubunda obrazlar qeyri-
adi, qulağımız, gözümüz öyrəşmədiyi müncərlərlə 
bağlı şəkildədir. Eyni zamanda bunlar emosiya və 
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fikirlə o qədər yüklənir ki, misra daxilində söz-
sözə, ifadə ifadəyə bənd edilməklə ekspressivliyi 
gücləndirir. Məsələn, litota şəklində: 

 
Gülün ləçəyində yeriyə billəm 
Şamın budağında əriyə billəm. 

Yaxud: 
İynənin gözündən əriyək keçək. 
 

P.Qəlbinur mükəmməl obrazlılığın rəngin 
nümunələrindən yarınmışdır. Məsələn, bir poetik 
şeirində onun istifadə etdiyi obrazların 
müxtəlifliyinə bir diqqət edin: 

 
Hiperbola: 

Elmin yollarında qayalar sərt-sərt, 
Dişim-dırnağımla qopartdım sizi. 

Təzad (obyektlə subyekt arasında): 
Elmin yollarında ağır döyüşlər 
O sənin özünlə mübarizəndir.  

Oksimoron: 
Allahım, sən mənə şirin əzablar...        

Substansiya:  
Əlçatmaz, ünyetməz ucalar verdin. 

Epitetlər: 
Şəhid saatlarım, şəhid anlarım. 
 

Paşanın şeiri elmə ibadətlə yazılmış, Allah 
fəzilətlərinin, mütləq zəkanın nuru kimi 
ideyalaşdırılmışdır. 

 Əyarlı, qiyaslı şeir P.Qəlbinur poeziyasında 
bir poetik siqlətdir, çəkidir! Obrazlı, aforizmli, 
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hikmətli misralar şeiri ucalı, məramlı, “minarəli” 
edir, onu Tanrıya yaxınlaşdırır. İdeya, dəyər də 
həmin hökmlərdə sonuclanır: 

 
Dünya insan sevgisindən 
Milyon dəfə kiçikdir. 
İnsan dünyadan böyük! 
Sən, balaca Ayanım 
hamıdan böyük, 
sevgisiz ömür – dünya boyda yük!..   
 

P.Qəlbinur sanki “tətiyi” ayağa çəkir, zaman 
eyniyyətində müxtəlifliyin birliyindən istifadə 
edərək, daha ciddi mətləbləri çözüb ideyanı hədəf 
götürür, bədii-fəlsəfi məntiqini hədəfə ötürür: 

 
Pişiklərin insan səsləri 
Tarın təzə həvəslisi, 
            Ozon dəliyi, 
Çirkləndirir gecəni... 
 

P.Qəlbinur şeir yazanda diqqəti mövzunun 
obrazlılığına doğru yönəldir, təsvir və ifadə 
vasitələrilə misraları yükləyir, bənzərsizlik 
yaradır, onun bədii intonasiyaları, ritm, poetik 
mətnə təravət gətirir, lirik-analitik məzmun və 
təhkiyə, poetik dəyər və qiymət bədii bütövlüyün 
mündəricə keyfiyyətlərindən olur:    

 Paşa həmişə qafiyə işlətməyə meyil etmir: 
 
Şamı yazıq-yazıq... 
                     utandığından 
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Başı qoltuğunda gördüm o günü. 
                                 (“Şam”) 

Paşa yazıqlığı, mütiliyi ifadə etmək üçün 
həssas müşahidə əsasında şamın yanmasını yaxşı 
mənalandırıb: 

Şamı yazıq-yazıq... 
                     utandığından 
Başı qoltuğunda gördüm o günü... 
 

Yaxud harda gəldi “baş qırxmaq”, özü üçün 
mənfəət düşünməyən ifadəsi olaraq “Tanıdığım 
bir adam” şeirindən: 

 
Əyni – “Azalın” təyyarələri kimi 
nimdaş – təhlükəli, 
Beyni – yarımkürə. Kodu – yemək. 
Vətənə məhəbbəti – dəllək, dəllək, 
dəllək. 
 

P.Qəlbinur poeziyasında eyhamların söz altı, 
sətiraltı mənalarından da geniş istifadə edir. Məs: 
hun dili, alman dili, nar çubuğu şairin poetik 
təfəkküründə hansı mənanı doğurur? Alın yazıları 
ilə olan, alın yazılarında qalan P.Qəlbinur hərdən 
elə görünür ki, belə yazılara qarşı çıxır. Onda 
“alın yazısına dağ basmaq istəyir”. Bu alın 
yazıları nədirsə, hər halda şairin istəyi kimi hun 
dilində (vəhylər), hər halda türkün ilkinliyində 
qalmağında qərarlı olan deyildir. Alman dilində 
də eləcə – mədəniyyət dili kimi, yüksək bəşər dili 
kimi eləcə! Şair “tale yazılarını” Allahdan gələn 
kimi Allaha da ötürmək, qaytarmaq istəyindədir. 
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Şairə görə bu yazılar nədirsə, hər halda haqdan 
gələn kimi deyildir. Heç nədən – “ağdan” 
başlanğıc, heç nəyə – “ağa” qayıdış olmalıdır 
əslində. Şair bu səbəbdən: 

 
Mən alın yazıma dağ basa bilsəm, 
Qədim hun dilində yazardım onu... 
Qələmim olmasa, nar çubuğuyla 
Ya alman dilində cızardım onu, 
Ya da ki yazısız ağ vərəq kimi 
Atardım göylərə  
                          Allaha doğru...  
 

– deyir. Bu tipli şeirləri yüz yerə yozmaq olar. 
Paşanın şeirləri psixoloji-idraki olduğundan 
çoxqatlı fikir, düşüncə hökmünə malikdir.  

P.Qəlbinurun poeziyasında, əsasən, “təmiz” 
mövzu, bir yerdən, bir mənbədən başlanğıc 
götürən mövzu yoxdur, “əhatəsi” ilə, əlvan 
motivləriylə qaynaqda olan mövzu vardır: 

 
Qum üstü səngərdi, 
Yerlə sürünən əsgərdi – 
Bakı bağlarında meynələr 
Üzü Qarabağa... 
Üzü Qarabağa qibləmiz... 
Qurbanların üzü Qarabağa... 
Qarabağdan doğur sabahımız 
Haydı Qarabağa. 
                          (“Qarabağ”) 
 

Yaxud:              
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Ömür faniliyi.                           
Bu dünyada nəyim var ki?! 
Bir canım var: 

        O da kirəlik...    
                

Paşa müqayisələrdən // paralellərdən də çox 
istifadə edir (eynəkli əmi itlə, mən ürəyimlə): 

 
Dəniz kənarında  
İt gəzdirən eynəkli əmi 
Sən it gəzdirirsən 
              Mən  ürəyimi. 
 

“Ürəyimə yağış yağır” şeirində obyektiv olanı 
subyektiv müstəvidən – əyarlı təqdim etmə 
P.Qəlbinurda poeziya fərdiyyəti, mətn, kontekst 
müəyyənliyidir: 

 
Ürəyimə yağış yağır 
Damla-damla, ağır-ağır. 
Ürəyimə həsrət damır, 
Səssiz-səssiz, fağır-fağır. 
 

P.Qəlbinur azadələrlə (tək misra ilə), 
gözlənilməz sətirlərlə də hədəfi götürür, anlarla 
yol gedir: 

 
Yol uzanır sənə sarı... 
Gözlərimin kökü sarı... 
 

“Sual” şeirindən: 
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O sözü soruşmaq istəyəndə mən 
İçimdə dalğalar baş-başa dəyir. 
Dağlar ağrı çəkir 
Ağır gəlir çən 
Yarpaq ağırlaşır 
Çinarı əyir. 
 

P.Qəlbinur eyhamlarıyla kədərin ifadəsi üçün 
predmetli təsvirlər də yaradır. Baş-başa gələn 
duyğularından dağlar ağrı çəkir, çən ağırlaşır, 
yarpaq, çinar ağırlaşır. 

Həsrət, hicran və kədərin P.Qəlbinur 
poeziyasında öz fəlsəfəsi var. P.Qəlbinur şeirində 
ikibaşlı ifadələr, eyham əlvanlığı da diqqəti 
çəkəndir.  

Ürəyim dünya kimidi –  
Bir başında gün od ələr, 
Bir başında donar dilim. 
                                (“Qarşıla”) 
 

P.Qəlbinurun poeziyası litotalardan, 
“kiçiltmələr”dən güc alır. Litotalar P.Qəlbinurun 
bədii üslubunda təşbehlər kimi dominantlıq təşkil 
edir:  

Dağlara çən düşür, çən düşür yenə 
Çən nədi – kəpənək qanadlarının, 
Tozudu dağları bürüyən belə.  

Çən – kəpənək tozu qədər kiçildilib. 
 

Yaxud: 
Dağlara çən düşür, çən düşür yenə 
Dağlar kəpənəkdi bu yay günündə. 
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Dağların oxşadılıb kəpənəyə qədər kiçildilməsi 
– litota – təşbehdir.  

P.Qəlbinur çox halda obyekti, təsvir 
predmetini qeyri-adi dərəcədə kiçildir, məna, 
düşüncə və ideyanı isə böyüdür, fəlsəfi əyara 
çəkir. Oxucunun öz heyrətinin dərinliklərinə 
aparır: 

 
Qanayıb Kəpəzin dizi deyəsən 
Dağ qanı göllənib 
               göyərir belə. 
Təkrarsız təbiət   
            – qan və gözəllik! 
Ölçüsüz heyrətim “göldü” bir gilə. 
                                 (“Göygöl”)  
 

“Göygöl” şeirində P.Qəlbinur Ə.Cavad, 
S.Vurğun, M.Müşfiq, X.Rza, M.Araz, Z.Xəlil 
ənənəsindən uzaqdır. O, təsvirlərində  obyektiv, 
statik və seyrçi olaraq yox, hər dəfə hecanın 
simmetriyasında, ahəng və harmoniyasında yox, 
ölçülü sərbəstlikdə, N.Hikmət, M.Müşfiq, R.Rza, 
Ə.Kərim kimi anaklazalılığa vararaq poeziya əsəri 
yaradır. 

P.Qəlbinur təsvir zamanı obyekti böyütməyə – 
dərkolunmazlığa qədər genişləndirməyə ilham 
yandırır: 

Dörd dişin üstdədi, bir cütü altda 
Gülüşün – ən baha ürək məlhəmi! 
Allahım göylərdə – yeddinci qatda! 
Göndərdiyi payı sənsən, eləmi?! 
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P.Qəlbinurun “Günlərin bir həsrət muncuğu 
kimi...” şeirində poetik şərtilik də diqqəti cəlb 
edir. Sənətkarın istifadə etdiyi hiperbola və 
litotalar şərtilik üçün bir vasitə olmuşdur: 

 
Babam Nizaminin, Afaq xanımın 
800... neçənci nəvəsisən sən 
Mən səni görəndən, 
Səni görəndən, 
İçimdə zəlzələ, bağrım od ağlar, 
Tökülür üstümə yuxulu dağlar – 
Sürüşüb ovcuma düşdü “Göy göl”üm. 

   (“Günlərin bir həsrət muncuğu kimi...”) 
 

Şair təsvirləri, obrazları duyğu, emosiya və 
düşüncələrinin ifadəsinə daha çox yaxınlaşdırmaq 
əziyyətinə qatlaşır. Obyektiv olanlarla subyektiv 
olanların,  informasiya ilə mənalandırmanın 
birliyindən şeir alır: 

 
Ay gecəyə hicran sıxır, 
İslanmışam... 
Əynim-başım, hər yan işıq. 
Ürəyimdən işıq axır – 
                    qan qarışıq. 
           (“Ay gecəyə hicran sıxır”) 
 

P.Qəlbinurun poeziyasında məntiqli, müha-
kiməli mənalandırmalar sıxlığı ilə seçiləndir: 
 

Dünya insan sevgisindən 
Milyon dəfə kiçikdir. 
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İnsan dünyadan böyük, 
Sevgisiz ömür – dünya boyda yük! 
 

P.Qəlbinur poeziyasında mücərrəd məfhumu 
predmetləşdirmə, substantivləşdirmə poetik 
xüsusiyyətdir.  

 
Elmin yollarında qayalar sərt-sərt 
Əlçatmaz, ünyetməz ucalar verdin. 
 

Şairin poeziyasında bəzən də mücərrəd anlayış 
misradaxili yox, mətniçi də təzahür edir. Belə olan 
da mücərrəd “istəyin” ifadəsində, ümumən, 
xəyali, romantik, zərif tülə bürünmüş 
predmetləşdirmə keyfiyyəti diqqəti çəkir:  

 
Dünyanın bu başından 
Səni haraylayıram Ayan,Ayan! 
Sən məni anam qədər, 
Bəs mən səni nə qədər 
İstəyirəm görəsən? 
 

P.Qəlbinurun bədii üslubunda əyanilik, 
predmetləşdirmə daha çox təşbehlər hesabına 
görüntüləşir, bənzəyənlə bənzədilən təbii xəyalda, 
təsəvvürdə, təxəyyüldə birləşir – şair bənzəyənin 
ən yaxın bənzədilənini tapıb təqdim edir, 
həssaslıqla, zərif psixoloji effektə: 

Gümüşü sularda uşaq gülüşü. 
Doğurdanmı uşaq gülüşü, yoxsa suların 

nurdan, işıqdan gümüşü rəngi bu poetik lövhədən 
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uşaq gülüşü doğula bilərmi, – bunu P.Qəlbinur – 
qəlbin, sözün gözü ilə görüb mənalandırmışdır.         

Paşa I,II,III növ təyini söz birləşmələrinin 
şeirimizdə işlənən ənənəvi formalarından çox 
zaman imtina edir, yeni poetik növlərini yaradır: 

 

Polis təfəkkürü, həkim ülfəti 
Qarışıb ruhumun dərinliyinə. 
İlham pəriləri – nur səltənəti, 
Zaman çocuq kimi dərs keçir mənə. 
 

Əslində, P.Qəlbinurun psixoloji şeirləri lirik-
poetik monoloqlarıdır. Şairin poetik intonasiyası 
lirik “Mən”in I şəxsə müraciəti və onun ətraf 
aləmlə hər cür bağlantısı – müxtəliflikdəki 
birliyinin doğurduğu intonasiyadır. Bu intonasiya 
əsasən sakitdir, soyuqdur, təmkinlidir. Belə ritm 
və ahəngdə artan və azalan intervallar, əsasən, 
azdır, ahəngin ritmik olaraq qalxıb enməsi, 
sürətlənməsi və ləngiməsi ayrı-ayrı fərqləri nəzərə 
almasaq, əsasən, azdır. Lakin Paşanın şeir 
intonasiyası simmetrikdir, mətnboyu, mətnarası 
intervallarda müəyyənləşir. Şairin intonasiyası 
güclü obrazlılıqda, təşbehlərdəki 
gözlənilməzliklərdə, bənzəyənlə bənzədilən 
arasında ilk baxışda qeyri-mümkün görünən 
oxşarlıqlarda ritmik müəyyənlik qazanır: 

 
Bağ evində çıl-çıraqda  
        Yuva quran qaranquş. 
İldırımın  
       Budağından sallanan  
                            Şair kimisən...  
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P.Qəlbinur emfatik vurğuların bir hissəsi, əmr 
cümlələri əsasında güclü poetik fikir ifadə edir. 
Torpağından aralı olan xalq – üz nuru, göz fəri, 
diz təpərindən uzaqdır, məhrumdur. Və torpaq 
itkisinin səbəbi şair nəzərində Allah qarşısında 
etdiyi günahlardır, dilədiyi əhvlərdir, 
bağışlamalardır! 

 
Üzümün nuru – qayıt üzümə, 
Gözümün fəri – qayıt gözümə, 
Dizimin təpəri – qayıt dizimə, 
Torpağım, torpağım, qayıt özümə! 
Allahım, Allahım, məni bağışla! 
 

Həmcins üzvlər, ritmik sadalama 
intonasiyaları P.Qəlbinur şeirində xüsusi ahəng 
doğurmuşdur. 

“Bu eşqlə” şeiri hecada, qarışıq hecadadır, 
sinkretikdir. Emfatik vurğuların nəqli 
intonasiyasına aid olan şeirdir:  

 
Baxışların, gözlərin 
Mavi qar uçqunları, 
Sən məni batıra bilərsən, gülüm 
Quş olub, quş olub uça bilmərəm, 
Mən sənin əlindən qaça bilmərəm. 
 

Lirik “Mən”in daxili sevgi həyəcanları 
rahatlıqla nəqli poetik sintaksisdə təqdim olunur. 
Sevdiyi qızın mavi gözlərini qar uçqunlarına 
müncər edən lirik “Mən” o gözlərdə batmaqdan 
qorxur, quş olub onun əlindən qaça bilməkdən 
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ehtiyatlanır. O mavi gözlər mələr qalan lirik 
“Mən”in həm də duz dağıdır, onun yay odunda 
buzu, qarıdır, günahsız günahkarıdır. O, lirik 
“Mən”in həm sinə odu, həm də sinə dağıdır – lirik 
“Mən”in haldan-hala düşən əsrarlı varlığıdır. Bu 
əsrarlar içində lirik “Mən” üçün bu dünya 
sevgilinin ətir nəfəsi içində nəfəs alır, bu dünya 
lirik “Mən”in gözünə isə görünmür – “Bu eşqlə 
min il yaşayan” o var, özü var..    

  “Çay axır... içində daşlar əriyir...” şeirində 
P.Qəlbinur poeziyasının ritm-intonasiyasının bir 
xüsusiyyəti də nəqli və adlıq cümlə – sintaqmlar 
üzərində qurulan, bərabər ritmə əsaslanan, 
sadalama intonasiyası, pilləli intonasiyadır. Yağış 
damlalarının ritmini tutan şair belə bir ahəng verir. 
Ritmdə intonasiya eyni cür davam edir: 

“Yağış damlaları...nın” assosiasiyası: 
 
Mavi gözlərinin şıltaqlıqları... 
Sinəmdə ürəyim xurmayı – sarı, 
Sarı saçlarına bürünmüşdü yar, 
Yarsanız köksümdə yeddi gül yeri, 
Yeddi möhür yeri, ətir yeri var. 
Yeddi gün qeybətdən, sözdən aralı – 
Bu dünyanın yeddi gözəl nağılı... 
 

Şeir parçasında birinci misradakı yağış 
damlalarının doğurduğu məna – assosiasiya 
misradan – misraya ötürülür və yeni-yeni məna 
çalarları doğurur (yağışın doğurduğu əhval, mavi 
gözlərin sevinci, yarın sarı – xurmayı saçlarının 
doğurduğu əhval, ürəkdə yeddi rəngin doğurduğu 
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duyum, emosiya – 7 rəng, onun doğurduğu söz-
söhbətdən uzaq nağıl... yeddi gözəlin söylədiyi 
nağıl kimi nağıl).  

“Çay axır... içində daşlar əriyir” şeirində 
təhkiyə intonasiyası nəqli sintaqmlara əsaslanır, 
bərabər ritmdə paylanır intonasiya (2-2 misra...) 
hecaya əsaslanan ritmi, intonasiyanı bir-birilə 
bağlayan isə hər bənddəki ikinci misraların 
qafiyələnməsidir: 

 
Üç saat gecikən təyyarəmizin 
Ağır qədəminə nəzir deyirdik... 
Xoşbəxt anlarımız uzandı bir az 
Ayı dilimləyib göydə, yeyirdik... 
Çay axır... içində daşlar əriyir 
Ancaq əriməyir o günlərimiz. 
Doğur, dodağıma nəfəsin dəyir 
Birimiz Əsliydik, Kərəm birimiz. 
 

P.Qəlbinurun şeir intonasiyası orta tonda, orta 
ahəngdədir. Çünki P.Qəlbinur şeirləri müdrik 
olduğundan intonasiyası da “orta həddədir”. Şairin 
misraları hecalı sərbəstlikdə və ya sərbəst 
hecalıdadır. Bu isə ona imkan vermir ki, misraları 
çox ölçülü, çox qatlı makro və mikro həddə olsun. 
P.Qəlbinur poeziyasında misralardakı uzunluq və 
qısalıq, sürətlənmə və ləngimələr bir-birindən 
“uzaq məsafədə” deyil – bunlar Paşada demək 
olar ki, yoxdur. Onun şeir təbiətində intonasiya 
şeirin strukturundan asılı olaraq dəyişkən də olur. 
Belə dəyişkənliyi şeirdəki hipostasalar, bənd-
qafiyə müxtəlifliyi yaradır. “Bir ətrim var” 
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şeirində intonasiyanı təhkiyə, nəqletmə, sadalama 
intonasiyası müəyyənləşdirirsə, emfatik vurğular 
(bədii sual, xitab və nidalar), məntiqi vurğular 
(xəbər öncəsi gələn söz və ifadələr, sintaqmlar) 
ona rezonans-impuls verir: 

 
Hardan tutdu məni bu eşq?! 
Qəfil gülləm, bağrımı deş!..  
Bir ətrim var, üzə çıxsa solası, 
Bir arzum var, söz donunda öləsi, 
Bir dərdim var, bircə Allah biləsi, 
Allah, mənim köməyim ol, 
Anam, mənim köməyim ol!  
 

Paşa Qəlbinurun intonasiyası təmkinlidir. 
Sənətkar bəzən mətn-strukturda – I, II şəxsə 

xitab və münasibətləri ilə vahid intonasiya 
daxilində ahəngi qismən dəyişir. Bu, təsvirdəki 
lirik “Sən” və lirik “Mən”lə bağlıdır. Belə hal 
kompozisiya səddi yaratsa da, intonasiyaya demək 
olar ki, zədə vurmur. Mətndə I şəxs çoxluq təşkil 
edir: 

Bu yazağzı bənövşəyə dönəcəm 
Ürəyimin oduyla 
Nəğmə olub, çiçək olub, gül olub 
Yenə   
       Sənə dönəcəm... 
 

Mətndə II şəxs azlıq təşkil edir: 
İydələr çiçəkləyəcək 
Dünyanın ən gözəl gülləri 
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       Ləçək-ləçək 
                   Qədəminə səpiləcək.    
 

P.Qəlbinur həmişə misraları dolu edir, obrazla, 
məcazla göllədir, poetizmlik qabarıq keyfiyyət 
olur, şair söz yox, obrazlı təsvir verir. “Bu göl 
niyə quruyubdu?” adlı təbiət şeiri emfatik 
vurğular – intonasiyalar, məntiqi vurğular 
üzərində qurulan şeirdir: 

 
Bu göl niyə quruyubdu? 
...Yaddaşımın xatirələr oylağını 
Qıyma-qıyma didirəm... 
Bu göl niyə quruyubdu?  
 

P.Qəlbinur poeziyasında təkrir üstündə 
qurulan intonasiya və ritmin hərəkəti var. 
Mövzusu bir ceviz təbiət ağacı olan 
“Doluxsunmuş sükut” şeirində şəlalə öz 
təbiiliyində yox, poetik görümündə şairin gözündə 
dəyər, qiymət götürüb. Sudan şəlalə yox, yarpaq-
yarpaq ağac boyu, ceviz boyu şəlalə; suyun 
sellənməsi yox, işığın sel-sel olub süzülməsi, 
tökülməsi – bütün bunlar yeni gözlə poetik dəyər 
alıb. Sükut var, sükut da var, – şair isə belə deyir: 
doluxsunmuş sükut, yaxud sükutun doluxsunması, 
doluxsunmuş səs-səmir, kəsilmiş ceviz – 
güllələnmiş cüyür, kəsilmiş budaq – soyuqdan 
donmuş körpə. Həssas sükutun dərinliklərindən 
gəlir P.Qəlbinurun səsi, şeiri. “Ağ çiçək kimi” və 
“Bilmirəm bu şeiri necə yazacam” şeirləri 
“Doluxsunmuş sükut”a oxşardır.   
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P.Qəlbinurun mövzularının bədii həlli həmişə 
heyrət, təəccüb doğurur. Bənzətmə orijinallığı, 
metafora, bədii təyin yenilikləri ilə “Mənzil” 
obrazının doğurduğu emosiya kirayəşinin 
həyatının ağırlığını poetik əks etdirir: “Bu kirələr, 
bu cirələr ürəyimdən çimdik-çimdik ət götürdü,  
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gözlərimin insaf yükü töküldü”. Mənzil almaq 
sevincinin emosiyası: “gözümə yağ, üzümə yağ, 
yaz yağışı...”. Mətnarası eyham, işarələrlə fikir və 
təsəvvürü doğurmaq üçün: “kirələrdə, cirələrdə 
üzüm üzlər görübdü, üzümə yağ...” – deyə xitab 
edir.  

“Soyuldu” – mövzusu alimin rüşvət alması 
olan bu şeirdə mövzu və ideyanın həlli publisistik 
genişlikdədir – danışıq intonasiyalıdır. Adlıq 
cümlə – sadə sintaqmlar əsasında, sadalama 
intonasiyasında, informativ təbiətli təhkiyədən 
yaranan ilmə, naxış mühakiməsiz forma 
müəyyənliyi “Yayın cırhacırında”, “Boynuma 
düşdü...” şeirləri üçün də səciyyəvidir: 

 
Boynuma düşdü  
                    bir gün. 
İməkləmək, 
              sonra yerimək. 
Boynuma düşdü 
                 oxumaq. 
Sevmək,  
               konqreslərə getmək, 
Evlənmək. 
Boynuma düşdü 
Qırx beş il əvvəl 
                 dünyaya gəlmək 
Boynuma düşəcək 
                        bir gün... 

(“Boynuma düşdü”) 
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“Qrafik” təsvirlərdə, bədii sintaqmlarda 
sətiraltı eyhamlarda, metaforalarda həyatın, 
zəmanəmizin sərt üzü də görünür... 

 
Böyüyübdü göy rəngli pul! 
Seyrəlibdi bağrımız, 
Ürəyimiz yalan deyir, 
Çörəyimiz küt gedir. 
Allah görür – Allahdandı ağrımız... 
 

Lirik “Mən”in lirik “sən”, “o”, “biz”, “onlar”la 
bağlantıları olanda əmr cümlələri, sintaqmları 
intonasiyanı gücləndirir, P.Qəlbinur 
darmacallıqdan “iki daşın arasından” məramını 
ümumiləşdirilmiş fikir və məna üzərində qurur, 
onu qabardır, sürətlə ideyasına doğru gəlir. Qənaət 
onun poetik sözünün canıdır. Baxın: 

 
Allahın 
“pambıq”dakı briqadirlərə, 
“qəbul”dakı müəllimlərə, 
Və kimlərə, kimlərə... 
                     acığı tutdu. 
İndi hər gün  
imtahan veririk 
                  aclığa... 

P.Qəlbinur qanı işıq kimi alıb mənalandırır. 
Bağıra dolan, bağırdan gələn qan-işıq qaranlıq 
otaqda lirik “Mən”i şam kimi işıqlandırır, onun 
qələm-bıçağı da işıqdır. Allahın ətəyindən, günəş 
nurundan yapışan lirik “Mən” Allahına etiqadda, 
onunla həsb-haldadır. P.Qəlbinur xəlqi olanları öz 
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poetik aləminin işığında yaxşı mənalandırır, 
başqasına, oxşarına müncər edir: “Allah, sənin 
ətəyin İşıqdı, ətəyindən tutmuşam”. 

P.Qəlbinur poeziyasında formanı tamamlayan 
qafiyə orijinallığı səciyyəvi xüsusiyyətdir: çək // 
rəng, dadan – adam. Paşanın qafiyələri mətnin 
müxtəlif yerində gəlir. Lakin şair mətni qafiyəyə – 
ənənəyə tabe tutmur. 

P.Qəlbinur şifahi və yazılı şeirimizin 
janrlarından da faydalanmışdır. Onun şeirlərində 
yaradıcı surətdə işlətdiyi atalar sözü, bayatılar, 
nağıl ünsürlərinə rast gəlirik. Şairin işlətdiyi 
bayatılar orijinaldır. Ənənvi tərəfi budur ki, 
forma-qəlibi, mövcud obrazları saxlayır, ideya-
məzmunu orijinal təqdim edir. Şair “Ah, dedim”, 
“İtmiş həsrət kimi” şeirlərində belə bayatılar 
işlətmişdir:  

Aman Araz, xan Araz 
Bingöldən qalxan Araz, 
Al başımdan sevdayı – 
Xəzərdə çalxan Araz. 
 

P.Qəlbinur sinekdoxa, perifraz, effemizm, 
asendeton, monoloq, dialekt söz, idiom, təşxis, 
reali və başqa bədii vasitələrdən də 
faydalanmışdır. 

Təəsüf ki, “Meynəm”, “Şeytana”, “Qazamatda 
Xaqani yatıb”, “Dərdimizin dəliləri”, “Ayda ilan 
olsaydı”, “Mikloş Rodnoti” kimi şeirləri 
P.Qəlbinur poeziyasının ümumi poetik 
səviyyəsindən aşağıdır.   
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P.Qəlbinurun ahəng və intonasiyası, şeirlərinin 
bədii bütövlüyü milli ədəbi dilimizlə möhkəm 
bağlıdır. Sənətkarın poeziyasının ahəng və 
intonasiyasından danışmaq vəzn, janr və bənddə 
fonetik, leksik və qrammatik normalarda ahəng və 
intonasiyadan danışmaq deməkdir. P.Qəlbinurun 
şeirlərinin poetik gücü onun kifayət qədər 
bədiiliyində, poetikliyindədir.    
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Son söz əvəzi 
 

Bu monoqrafiya yazılarkən Paşa Qəlbinur 
poeziyasına kənardan gəlmədik. Yəni 
ədəbiyyatşünaslıq və tənqid materiallarına, elmi 
sitatlara, ümumiləşdirmələrə gen yer vermədik. 
Yalnız bəzi söz adamlarının P.Qəlbinur poeziyası 
haqqında fikirləri ilə kifayətləndik. Şairin 
poeziyasına münasibətdə daha çox adekvat 
görünmək istədik. Daha çox tənqidlə poeziya 
yaxınlığındakı ekvivalentliyi əks etdirmək 
məqsədi izlədik.  

Nə üçün P.Qəlbinur şeirini qıçaladıq? Bəlkə də 
onun poetik harmoniyasını zədələdik. Çünki şairin 
həssas, tül qədər zərif şeiriyyətini, obraz, məcaz 
orijinallığı, müəyyənliyini göstərmək istədik. 
Buna görə də daha çox məzmun və ideya 
təhlillərimizdə mücərrəd və ümumi, özünəməxsus 
görünməyimizdən çox, şeirlərinin verdiyi 
məzmunun özü ilə hərəkətdə olduq – daha çox 
adekvat görünmək istədik. 

Biz P.Qəlbinur poeziyasının bədii üslub 
fərdiyyətini sözə çevirib ifadə etməklə, şairi daha 
çox saxlamaqla kifayətlənmişik. Necə deyərlər, 
bir az “uzaqdan”, “kənardan” getmək 
istəməmişik. Bu baxımdan geniş 
ümumiləşdirmələrə, milli ədəbiyyat tariximizin 
zəngin ənənələri, şəxsiyyətləri ilə təmaslara 
demək olar ki, yer verməmişik. P.Qəlbinuru 
özünün bədii üslub fərdiyyətində, poetik 
sferasında oxumaq istəmişik. 
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Şairin poeziyasında modernist şeirin, müxtəlif 
“... izmlərin” izlərini, əlamət və xüsusiyyətlərini 
də axtarmaq olar. Biz buna ötəri toxunduq. 
P.Qəlbinur şeirində dünya poeziyasının çağdaş 
bədii xüsusiyyətləri ilə səsləşə bilən məqamlar 
vardır. Gələcək tədqiqatlar yəqin ki, belə təhlil 
yönünü də diqqətdə saxlayacaqdır. Bizim isə 
P.Qəlbinur poeziyasına poetika baxımından 
münasibətimiz ilkin təşəbbüs olaraq 
qiymətləndirilə bilər.  

P.Qəlbinur poeziyasında vəzndən və janrdan 
istifadə etməyin özünəməxsus yeniliyi var. Biz 
bunlara demək olar ki, toxunmadıq. Yalnız bədii 
formaya aid olanların özgün xüsusiyyətlərindən 
danışdıq. XX əsr Azərbaycan şeirinin poetikasının 
öyrənilməsində milli sərbəst şeirimizin yaranması, 
inkişafı və çağdaş durumu sahəsində R.Rza, 
F.Qoca, R.Rövşən, V.Səmədoğlu, Ə.Salahzadə, 
Vaqif Bayatlı Önər və başqaları ilə bərabər, 
P.Qəlbinurun da özümlü xidmətləri vardır. 
“Paşanın poeziyası incə eyhamla sərt həqiqətin, 
müdrik düşüncə ilə lirik-psixoloji ovqatın 
kəsişdiyi məqamın şeiridir”1. 

Biz inanırıq ki, Paşa Qəlbinur poeziyası 
çoxsaylı monoqrafiyalarla bərabər, qiymətli 
tədqiqatların da araşdırma predmeti olacaqdır.     

   

                                                
1K. V. N ərim anoğl u. S öz ünd ə nur, üz ünd ə nur – Paşa Q əlbinur / 
Al t ay M əmm ədov. Q əlbi nur poezi yası XXI əsri n astanasında. 
Bakı: “G əncli k ”, 1999, s. 188  
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