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1933
yılında
Nahçıvan’ın ahbuz ilçesinde
dünyaya gelen ve asıl adı
Memmed brahimov nfilo lu
(Araz) olan Memmed Araz,
Ça da
Azerbaycan
iirinin
önemli temsilcilerinden biridir.
Kitap olarak yayımlanan eserleri
dı ında çe itli gazete ve
dergilerde yayımlanan çok
sayıda iir, makale ve populist
yazıları bulunmaktadır. Ayrıca
hakkında üç kitap ve yüzden
çok makale yazılmı tır.
Eserlerinde
sosyal
mevzular ile a k, sevgi, hasret,
yalnızlık ve ölüm korkusu gibi
ferdî duyguları i leyen air,
çevre problemleri ile de
yakından ilgilidir. II. Dünya
Harbini ve onun geride bıraktı ı
derin izleri adeta destanla tırır.
iir anlayı ında insan-zamanmuhit kavramlarının mühim bir
yeri vardır. Edebî sanatların ve
Azerbaycan
dilinin
kıvraklı ından
faydalanarak
kendine mahsus bir imajlar
sistemi olu turan Memmed
Araz’ın
dili
de
oldukça
sa lamdır. fadelerindeki sertlik
ve ma rurluk edasıyla dikkati çeken air, yer yer halk söyleyi ine yakınla ır. Ayrıca, ça da iirin form,
söyleyi , tema ve ekil unsurlarını halk iiri ile birle tirerek milli bir form olu turmaya çalı ır.
Yrd. Doç. Dr. Salih Okumu tarafından kaleme alınan “Ça da Azerbaycan airi Memmed
Araz” adlı inceleme/ara tırma, Memmed Araz’ın hayatı-sanatı ve eserlerini ele almakta ve aynı zamanda
Türk dünyası ile kültürel i birli ini geli tirmek ve böylece Türk dünyasında ortak bir Türk edebiyatının
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olu turulmasına katkıda bulunabilmek amacını ta ımaktadır.
Yazarın eserinde verdi i dipnotlardan ve faydalandı ı kaynaklardan, ara tırmasında ilk elden
kaynaklara ula tı ı ve airle ilgili zengin bir malzeme temin etti i anla ılmaktadır.
“Ça da Azerbaycan airi Memmed Araz” adlı eser altı bölümden olu makta olup, toplam
XI+238 sayfadır. Giri kısmında, Memmed Araz hakkında yapılan çalı malar ile son dönem Azerbaycan
edebiyatı hakkında bilgiler verilmi tir. Di er bölümlerde ise, Azerbaycanlı air Memmed Araz’ın hayatı,
edebi ahsiyeti ve eserleri incelenmi tir. Azerbaycan’da kültürel ortam, ba ımsızlı ın kazanılması için
verilen mücadeleler, devrin sanatkârlarının da içinde bulundu u olumsuz artlar da kitapta ayrıntılı bir
ekilde verilmi tir.
lk bölüm Memmed Araz’ın hayatı ve eserlerinden olu maktadır. Okumu , Azerbaycan iirine
yeni bir soluk getirdi ini, kendisinden sonra gelen yeni nesli etkileyerek bir ekol yarattı ını ve
Azerbaycan edebiyatında yeni bir iir mektebi olu turdu unu ifade etti i airin eserleri hakkında da bu
bölümde okuyucuya doyurucu bilgiler verir:
O, iirlerinde daha çok hayatın sosyal cephesine ı ık tutmaya çalı mı tır. “Toplum için sanat”
anlayı ını benimseyen Araz’ın sosyal içerikli iirlerinin yanında, ferdî hisleri terennüm eden iirleri de
vardır. airin yayınlanmı yirmiye yakın iir kitabı ve çe itli konularında yazılmı yüzden fazla makalesi
bulunmaktadır (Okumu , 2009: 111).
Araz’ın eserleri, Azerbaycan Türkçesiyle yayımlanan, Rusça yayımlanan ve tercüme kitaplar
olmak üzere üç alt ba lıkta incelenmi tir. lk bölümün son kısmında nesir kitapları ve makalelerine de yer
verildikten sonra air ile ilgili yapılan çalı malara da de inilmi tir.
Memmed Araz’ın iir Dünyası adı verilen eserin ikinci bölümünde Memmed Araz’ın sanat ve
edebiyatla ilgili görü leri ve edebi ahsiyeti yer almaktadır:
Memmed Araz, sanatı ve edebiyatı insanlı a hizmet vasıtası olarak görmektedir. Sanatkarın bunu
nasıl yapaca ına ise karı maz. Onun kafasına, yüre ine ve kalemine set çekmek ölümüne sebep olmaktır.
Sanatçı topluma hizmet etmelidir, bunu yaparken de ahlaki kurallara ve toplumun geleneklerine saygı
göstermelidir (Okumu , 2009: 118).
Bu bölümde Memmed Araz’ın edebiyatla ilgili görü lerine yer verilirken iir hakkındaki
dü ünceleri de ele alınır. airin iirle tanı masından ba layarak olgunluk devrine kadar geçirdi i evreler
de bu bölümde ele alınmı tır. Daha çok Azerbaycan tabiatı, Azerbaycan’ın sosyal ve içtimai meseleleri ile
dünya, zaman ve insan konularında yazdı ı felsefi iirleriyle tanınan Memmed Araz’ın ahsiyeti ve
sanatını etkileyen unsurlara da bu bölümde de inilir.
III. bölümde Memmed Araz’ın iirlerinin muhteva yönünden incelenmesi yer alır. Araz, iir
dünyası zengin bir airdir. airin kırk sekiz yıllık sanat hayatı boyunca yazdı ı 586 iiri bulunmaktadır.
iirlerinde neredeyse hayatın bütün sahası yer alır. ledi i temaların ba ında ise a k gelir. airin
iirlerinde i ledi i temalardan bazıları unlardır: Sevgi ve a k, yalnızlık ve kaçı , ölüm dü üncesi, aile,
kadın, geçim sıkıntısı ve i çi problemleri, Güney Azerbaycan ve Aras meselesi, vatan…
Memmed Araz, iir dünyası zengin olan bir airdir. “menim é’rimin mayası torpraqdır ” derken,
mevzu dairesinin ana damarlarını da i aret etmektedir. Azerbaycan topra ının altında yatan kara elmastan
[petrolden] Hazar’ın kirlenmesine, Azerbaycan tabiatının tasvirinden, bu tabiatın parçası olan canlılara,
fertten topluma, sava tan barı a, Araz’dan Kür’e her ey Memmed Araz’ın iirlerinde yer alabilmektedir
(Okumu , 2009: 209).
Yazar, eserin IV. bölümünde Araz’ın iirlerini dil, üslup ve ekil açısından incelemi ; açık, sade
ve anla ılır bir dil kullandı ını belirtti i airin gereksiz kelime kullanmaktan da kaçındı ını ifade etmi tir.
Okumu , halk dilinin zengin hazinesinden faydalanan Araz’ın, iirlerinde kullandı ı nazım ekillerini de
bu bölümde göstermi tir. air, iirlerinin ço unu dörtlükler halinde kaleme almı ve daha çok ko ma
nazım biçimini kullanmı tır.
Memmed Araz orijinal bir üslup sahibidir. iirlerinde yo un bir dil kullanır, lüzumsuz kelime
kullanmaktan kaçınır. 1980’lerden sonra yazdı ı iirlerinde felsefi derinli i olan bir iir anlayı ını
benimser. iirlerinde yo unluk ve felsefili e ra men, süslü ve anla ılmaz söyleyi lerden uzak durur.
Ça da ı birçok air gibi “yenicilik” ve “serbest iir” yolunda millî gelenekler kopmamı tır. Araz, serbest
tarzda yazdı ı iirlerinde de, daha çok halk iirinin geleneklerini kullanırken, bu tür iirlerinde halk
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iirinin dil ve üslubunu geli tirerek bundan kendisine has yeni bir iir dili ortaya çıkarır (Okumu , 2009:
279-280.
Eserin son kısmında sonuç ve ekler yer almaktadır. Ekler kısmında airin eserlerinin kronolojik
bibliyografyası verilmi tir. Okumu , airle ilgili oldukça fazla bilgi ve belgeye ula mı tır. Ekler kısmı
esas itibariyle eserin son bölümüdür. Ekler’den sonra kaynakça yer almı ve okuyuculara kolaylık olması
için bir de dizin eklenmi tir.
Azerbaycan edebiyatının en önemli edebî ahsiyetlerinden biri olan Memmed Araz’ı Türk
okuyucusuyla tanı tıran Yrd. Doç. Dr. Salih Okumu ’a ve bu kıymetli eseri bizlerle bulu turan Türkiye
Diyanet Vakfı Yayınlarına te ekkür ederiz.

