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Xülasə. Məqalədə xalq şairi Sabir Rüstəmxanlının məhəbbət lirikasından 

bəhs edilir. Müəllif şairin yaradıcılığında önəmli yer tutan təmiz, böyük 

məhəbbəti, ayrılıqları vəsf edən şeirləri təhlil edir. 
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Резюме. В статье рассказывается о любовной 

поэзии народного поэта Сабира Рустамханлы. 

Автор анализирует стихи, посвященные 

чистой, великой любви, разлуке, которые 

занимают важное место в творчестве поэта. 
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1. Giriş 

Məhəbbət lirikası bütün şairlərin əzəli, əbədi mövzusudur. Füzuli, Nizami, Vaqifdən 

üzü bəri hər bir şair öz sevgisini ifadə edib, özünəməxsus kövrək, şirin, həzin, umu-küsülərlə  

dolu bir məhəbbət dünyasının tərənnümü ilə yadda qalıb, xatırlanıb. Öz fərdi duyum,  

düşüncəsi, arzu və təfəkkür  tərzi ilə seçilib, fərqlənib. Əslində, elə bütün poetik tutumlu  

şeirlərin arxasında bir sevgi, ilahi eşq dayanır. Böyük məhəbbət böyük ürəklərin yuvasındadır, 

yaradanın yaratdığına ülvi nemətidir. Bu neməti qənimət bilən şairlər  onu ömrü boyu vəsf 

eləyirlər.  

 “Dünya özü nə qədər təzadlı, mürəkkəb, izah olunmazdırsa,  insanlar da belədir. Hər 

bir fərd bir dünyadır” – [2, s.108]. Əgər bu fərd həm də şairdisə demək, onun dünyası həm də 

poetikdir, daha zəngindir və bu zənginliyin məcmusundan hər kəsə pay düşür. 

 Xalq şairi S.Rüstəmxanlının yaradıcılığında da məhz belə bir zəngin, qüsursuz 

məhəbbət lirikası xüsusi önəm daşıyır və çoxluq təşkil edir.  “Əbədi sevda” [1] toplusunda 

çap edilən şeirlərin başlıca qayəsi də məhz məhəbbətdir, ilahi eşq, sevgidir. Şair ömrünün 

bəlli zaman çərçivəsində  təbiət mövzusu sevgi mövzusuna güzəştə gedir.  Bu dövr üçün lirik 

şeirlər  daha çox üstünlük təşkil edir. Lakin, təbii ki,  şair ömrü boyu istədiyi  anlarda zaman-

zaman bu mövzuya təkrar qayıda bilir. Vətəndən,  onun təbiətindən çox  yazan S.Rüstəmxanlı  
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sevdiyi gözəli də bu məkanda tərənnüm etmişdi. “Sevgimə toxunma” adı altında toplanan,  

poetik tutumu ilə daha çox diqqəti çəkən  şeirlər elə o vətən gözəlinin  vəsfidir.  “Sənin 

gözlərində”, “Səs”, “Sual”, “Daha istəmirəm”, “Qorxmuram”, “Buraxma”, “Sadiq sevgilim”, 

“Təzad” və s. kimi şeirlər şairin poetik sevgisinin göstəricisidir. Aşiqini hər halında təsvir 

edən  lirik qəhrəman heç də yorulmur, usanmır, bezmir, hər cəfasına dözür və bununla 

qürurlanır, özünü xoşbəxt sanır.  Çünki sevir və sevdiyi də bu vətənin gözəlidir, bu yurdun 

qızıdır, sonasıdır! Bəzən yaxın olduğu qədər həm də  çox uzaqdır.  Lakin fərq etməz.  Əsas 

odur ki, bu sevgi var,  realdır. Onun qəlbinin hakimidi,  həyatının mənasıdı, günlərinin qövsi-

quzehidi! 

Akademik Bəkir Nəbiyev tanınmış şair Çingiz Əlioğlu  haqqında yazdığı “Atlantlar, 

yaxud cəfakeşliyin poeziyası” adlı məqaləsində Çingiz və onunla həmyaşıd olan Sabir 

Rüstəmxanlını 60-cılar  ədəbi nəslinə ikinci dalğa ilə  qoşulan şairlər  hesab edib və göstərib 

ki, bu zaman kəsiyində onlar ədəbi prosesin fəal iştirakçısı olmuşlar: “Bütünlüklə 

altmışıncılar  hər cür ideoloji yasaqlara sinə gərərək ədəbiyyatımıza yeni mövzu və 

problemlər gətirdilər, nəsrdə və poeziyada insana baxışın  mahiyyətini dərinləşdirdilər,  

mənəvi azadlığı təravətli təsvir və ifadə vasitələrilə tərənnüm  etdilər”  [3, s.349]. 

 

2. Məhəbbətin tərənnümü 

Demək, Sabir Rüstəmxanlı  bir şair kimi  bu mühitdə formalaşıb.  60-ların müstəqillik 

ruhundan, ab-havasından qidalanıb,  onlardan çox bəhrələnib. Lakin peşəkarcasına ədəbiyyata 

70-ci illərdən  qədəm qoyub. Və elə ilk kitabı da 1970-ci ildə işıq üzü görüb.  

 Burdan belə nəticə çıxardaq ki, şairin lirik şeirlərinin  çoxu, yazılma tarixindən 

göründüyü kimi,  bu dönəmlərə təsadüf edir.  Yəni, 60-70-ci illərdə şairin lirik qəhrəmanının 

saf, təmiz, ülvi hissləri “Bir zaman doğmaydıq”,  “Uçub gedərik”, “Şam işığında yazılmış 

şeir”, “Gəl gedək o köhnə görüş yerinə”, “Əllərin”, “Kəndimizin qızlarına”, “Sənin 

yaxşılığın”, “Səndən küsmüşəm”, “Çiynimdə  ilk dəfə”, “Qurumuş  çiçək” kimi şeirlərdə  

təsvir, tərənnüm olunur. 

 Sabir Rüstəmxanlının yaradıcılığında  lirik şeirlər yetərincədir.  Fikrimizcə 

məhəbbətin yaşı olmadığı kimi,  sevgi şeirlərinin də  yaşa, müstəqillik illərinə o qədər də  

dəxli yoxdur.  Lakin mövzumuz şairin  müstəqillik illərində  qələmə aldığı poetik nümunələr  

olduğundan biz təhlilə  yalnız bu zaman  kəsiyində yazılmış  lirikanı cəlb etmişik.  

 Bu səpkili şeirlər müəllifin  “Əbədi sevda” və “İki kəlmə” adlı kitablarında toplanıb.  

Hər iki kitabda  “köhnə” məhəbbət şeirləri,  “təzələri”nə qarışıb. Onların çoxunda yazılma 

tarixi göstərilməyib.  Ancaq diqqətlə oxuyanda  fərq hiss olunur, bəlkə də aydınca görünür: 

Bu da bir yoldu... nəsə, 

Özü sözündən kəsə... 

Daha sevilmirəmsə,  

Ölümə nə qaldı ki?!  [1, s.204] 
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 Bu lirik qəhrəmanın  ötüb keçən, yaşa dolan ömrünə,  zamanına elegiyasıdır.   

Ömrümə bir yeni səhər açılır, 

Sən də günəş kimi çıxıb gəlirsən. 

Tənhalıq, yorğunluq, payıq qüssəsi... 

Sən bir qaranlığı boğub gəlirsən.  [1, s.313] 

 

 Lirik “mən”in hiss və düşüncəsi,  duyğu və intuisiyası  çox güclüdür.  Məşuqunun  hal 

və hərəkətlərindən,  görməsə belə, xəbərdardır. Onun nə düşündüyünü, nə etdiyini, necə sevə 

bildiyini, ondan necə qaçmaq  imkanlarını asan dərk edir və dərhal da cavab verir: 

 

Qorxmuram  

Məni atıb getməyindən, 

Ani bir yuxu kimi 

 əriyib itməyindən... 

.... Baxmadan atılsa da 

 göndərdiyim son yazı... 

Ümidsiz boşluqlara 

 açılsa  hər səhərim... 

Məni qorxutmur əsla! 

Sanma azadam deyib, 

Quş olub uçacaqsan! 

Sevgim dünya boydasa, 

Hayana qaçacaqsan?!  [1, s.203] 

 

 Sevgisinin dünya boyda böyük,  sonsuz  olduğuna inanan  Aşiqin  təəssüratları da 

güclüdür. Bu böyük məhəbbətdən o qaça bilməz!  Çünki dünyanı bürüyən  sevgisi  onu da 

ağuşuna alacaq.  

 Sabir Rüstəmxanlı poeziyasının  mərkəzində onun fikir və ideyası  dayanır. İdeyasız 

poetik nümunə  olmadığı kimi,  fikir yükü  olmayan  şeir də zəif və sönükdür.  Bu mənada 

şairin  şeirlərində  məqsəd-qayə, arzu-ideya,  təbii-səmimiyyət ön planda verilir və lirik 

qəhrəmanın mənəvi dünyasını,  daxili aləmini  çox zərif, incə tərzdə  açıb göstərir. Eyni 

zamanda  təlatümləri,  ziddiyyətləri,  təzadları da üzə çıxarda bilir. “Nəyimə gərəkdir” 

şeirində  olduğu kimi: 

Bu çəmən çiçəklər arasında... 

Səni bitirmirsə, 

 Bu səhər səni gətirmirsə 

  günəşiylə bir, 

Bu bahar 
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 mənimçün gəlməmiş demək!  [1, s.226-227] 

 

 Aşıq üçün bir həqiqət var.  Sevdiyi insan yoxdursa, demək heç nə yoxdur.  Şairin bədii 

həqiqəti ülvi  hisslərin  məcmusudur.  Lirik qəhrəman  bir ürək dolu ülvi  məhəbbətdən 

yoğrulmuş  obraz kimi canlanır.  Və sanki onun daxili monoloqunu  eşidirik: “Ayağımdan daş 

kimi asılsa da kədər, // Bu yolu keçəcəyəm! Sənsizlikdən sənə qədər!” [1, s.228]. Aşiqin 

daxili dünyasını, mənəvi aləmini  açıb göstərən yığcam, aydın, bədii və şirin təhkiyə oxucunu 

inandırır ki,  bu əsl məhəbbətdir! 

 Sabir Rüstəmxanlının poetik dünyasında cəmiyyətlə bağlı vətənpərvər, insanpərvər 

şeirləri nə qədər sərt, çevik, hərarətlidirsə,  məhəbbət lirkası bir o qədər zərif, səmimi,  

duyğulu, yumşaqdı. Bu vəhdəti  duymaq üçün  onun yeni lirikasına  bir daha baş vurmaq 

kifayətdir. Son dövrlər yazdığı “Sevgimə toxunma”, “Son nəğmə”, “Vəziyyət”, 

“Qayıdacağam”, “Sözün acizliyi”, “Varisim”, “Bir an kimi”, “Bunlar yoxsa” və s. kimi  

onlarca şeirləri  bu qəbildəndir. 

Məni çoxdan almısan adamlar cərgəsindən, 

Ruham, səsəm, xəyalam dünyanı yalqız gəzən. 

Mən eşqə çevriləndən bu dünyalıq deyiləm, 

Ancaq qayıdacağam  nə zaman sən istəsən! [1, s.214]. 

 

 Səsə, xəyala, ruha çevrilən lirik qəhrəmanın  öz aşiqi üçün  necə çırpındığı,  ümid dolu 

bir ürəyinin necə   döyündüyü aydın hiss olunur.  

 Sevgi motivində ayrılıqlar xüsusi yer tutur. Çünki ayrılıq sevginin  ölçü vahididir,  

barometridir. Deyildiyi kimi, ayrılıq bir küləkdir,  o zəif hissləri söndürür,  güclü məhəbbəti 

isə  alovlandırır.  Sabirin lirik qəhrəmanı da  bu ayrılıqlarla imtahana, sınağa çəkilir: 

 

Payızda elə bil yaz dönür geri, 

Köhnə bir həsrətlə çırpınır ürək. 

Ancaq bu gözəllik içində təkəm, 

Təkəmsə gözəllik nəyimə gərək?! 

 

Lakin  bu ayrılığın  sonunda  mütləq  görüşmək,  qovuşmaq imkanı da var: 

 

Bu gün səndən danışır Günəşin gülən üzü, 

Görüşünə tələsir uzun gecəm... gündüzüm... 

Yenə bir ayrılığı kəsib bitirir bu gün, 

Bütün yollar, cığırlar sənə gətirir bu gün. [1, s.234] 

 

Günəşin gülən üzü də, gündüz də ayrılığın ömrünü kəsib, bitirib... İndi bütün yollar, cığırlar  

aşiqin hüzurundadır! Bu yolun son ucunda lirik qəhrəmanı öz sevgisi gözləyir. 
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Xalq yazıçısı Anar “Xalq və tarix qarşısında cavabdehlik” məqaləsində Sabirin 

yaradıcılığından bəhs edərkən yazır: “Sabir yaradıcılığında lirik duyğular, məhəbbət şeirləri, 

ən incə hisslərin ifadəsi də  önəmli yer tutur. Təsadüfi deyil ki, onun mətnlərinə  bir çox gözəl 

mahnılar yazılıb” [4, 3]. 

Lirik qəhrəman şairin özüdür. Onun məhəbbəti tək bir gözələ aid deyil, bu gözəli 

yetirən, böyüdən təbiətə, ailəyə, cəmiyyətədir. Ən lirik şeirində belə şairin öz mənəvi dünyası 

çağlayır. Həyatın özü qədər müxtəliflik, rəngarəngliklər də bu poeziyanın  əsasını təşkil edir. 

Hər yaşda həyata bağlılıq, həyatı sevmək şair ömrünü tərk etmir. Bu səmimi hisslər, duyğular 

işığında parlayan şeirlər hər bir oxucunu dərhal özünə tabe edir. Elə poeziyanın özəlliyi, 

gözəlliyi də budur. 

Səni sevmək –  

Ürəyini bir bülbül yuvasına çevirmək, 

ömür ağacında... 

Səni sevmək –  

İlk arzu, son niyyət. 

Əbədiyyətdə ölümsüzlük 

və ömürdə əbədiyyət. [1, s.236-237] 

 

 Şairin məhəbbət şeirlərinin bir çoxuna musiqi də yazılıb. Bu mahnı mətnləri də  bir 

müqəddəs sevgi nəğməsidir. “Ürəyimdə eşqimizin ocaq yeri”, “Halımı sorma”, “Gecdi 

daha”və s. kimi məhşur mahnıları vardır.  

 S.Rüstəmxanlının şeirlərinin bir hissəsini qoşmalar, gəraylılar təşkil edir. Bu şeir 

parçalarında da sevgi hissləri xüsusi yer tutur.  

 

Mehi sən, küləyi sən, 

Qəmi sən, gülməyi sən, 

Bu ömrün hər şeyi sən, 

Getmə, ömrümdən, getmə.  

 

Ağacamsa, çiçəksən, 

Süfrəyəmsə, çörəksən, 

Sən yaşamaq deməksən, 

Getmə, ömrümdən, getmə.  [1, s.409] 

Azərbaycan ədəbiyyatında özünəməxsus yer tutan Hidayətin də Sabir haqqında maraqlı 

fikirləri var: “Onun müxtəlif yaradıcılıq formalarında özünüifadəsi, hər şeydən əvvəl, 

vətəndaş mövqeyindən güc alır. Sabir bütün hallarda azərbaycanlıdır” [4, s.15]. 

Nəticə. Beləliklə, Sabir Rüstəmxanlı lirik şairdir. Onun poetik axtarışları  göz 

önündədir.  Bu çoxşaxəli,  çoxcəhətli, müasir və  aktual olan poeziya Sabir yaradıcılığına  xas 
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xüsusiyyətlərdir. Şairin  lirik janrın  imkanları daxilində  yaratdığı  lakonik,  bədii keyfiyyəti 

yüksək olan,  koloritli şeirləri  ədəbiyyatımızda özünəməxsus yer tutmuşdu. Bu canlı obrazlar 

qalereyasında həyatilik, insani hisslərin real, canlı, səmimi təsviri güclü təəssürat yaradır və 

oxucusunu yaşamağa, yaşatmağa səsləyir. 

Demək “Azərbaycan bədii mədəniyyətinin  daha sağlam və demokratik düşüncəli, azad 

fikirli, geniş dünyagörüşlü və yüksək estetik zövqlü mədəniyyət” [5, s.100] xadimi olan Sabir 

Rüstəmxanlının poetik dünyası həm də böyük oxucu auditoriyası  qazanmışdı. 
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