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BƏXTİYAR VAHABZADƏ VƏ AZƏRBAYCAN 
DRAMATURGİYASINDA TARİXİLİK 

(“Fəryad” pyesi əsasında) 
 

XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında ədəbi-bədii fikrin ən görkəmli nüma-
yəndələrindən olan xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə yalnız lirikasıyla deyil, 
dramaturji fəaliyyəti ilə də müasir ədəbiyyata öz təsirini göstərmişdir. O, poetik 
yaradıcılığı ilə oxucuların qəlbinə necə yol tapırdısa, pyesləri ilə də olduqca 
maraq doğurmuşdur. Yaşar Qarayev bununla əlaqədar yazırdı: “Bəxtiyar 
Vahabzadənin dramaturgiyası da onun poeziyasının tərkib hissəsini təşkil edir. 
Onun pyeslərini özündənəvvəlki mənzum və poetik teatrla həm birləşdirən, 
həm də ayıran xüsusiyyətlər qabarıqdır”.  Dramturq kimi ilk qələm təcrübələri  
sayılan “Vicdan”, “İkinci səs”, “Yağışdan sonra”, “Artıq adam”, “Qızıl alma” 
pyesləri mənəvi-əxlaqi problemlərə həsr olunmuşdur. 

Bəxtiyar Vahabzadənin tarixi mövzuda yazdığı pyesləri onun dramatur-
giyasının ana xəttini təşkil edir. Onun “Dar ağacı”, “Fəryad”, “Rəqabət”, 
“Özümüzü kəsən qılınc” kimi tarixi pyeslərində keçmişə münasibət yeni 
aspektdə ifadə edilir. 

B.Vahabzadənin dram janrında yazılan əsərləri içərisində tarixilik 
nöqteyi-nəzərindən fərqlənən pyeslərindən biri “Fəryad” əsəridir. Bu əsər 
müəllifin tarixi mövzuda yazdığı ikinci dram əsəridir. Pyes orijinallığı, yüksək 
bədiiliyi, qarşısına qoyduğu fəlsəfi məqsədin dərinliyi ilə ədəbi tənqidin 
diqqətini cəlb etmiş, oxucu və tamaşaçının böyük maraq və rəğbətinə səbəb 
olmuşdur. Pyesin “Fəryad” adlandırılması təsadüfi deyil. Bu ad tarixi planda 
müasir dünyagörüşü və düşüncəsi baxımından ancaq çarəsizlik, gücsüzlük, 
köləlik barədə fikirlər doğurmur. Əksinə, insanlara tarixi taleyi və gələcəyi 
barədə ciddi xəbərdarlıq ruhu ilə yüklənmiş hayqırtı təsiri bağışlayır. Bütün 
bunlar, nəticə etibarilə əsərin yüksək bədii təsir gücünə malik olmasında şairin 
gözəl, poetik dili və üslubu da xüsusi rol oynayır. Bu əsərdə müəllifin məqsədi 
konkret tarixi şəxsiyyətin həyat və fəaliyyətini dəqiqliklə verməkdən ibarət 
olmayıb. Odur ki, əsərdəki hadisələrin, obrazların hərəkətlərinin mənşəyini 
konkret tarixi dövrdən çox insanların əxlaq və mənəviyyatının dərinliyində 
axtarmaq lazım gəlir. Bəxtiyar Vahabzadə bu pyesində də öz şair təbiətinə 
sadiq qalaraq tarixin keşməkeşlərinin, taleyin dönüklüyünün səbəbini də 
ümumiyyətlə bütün yaxşılıq və pisliklərin zəmini olan insan daxilində, bu tarixi 
yaradan adamların mənəviyyatında axtarır. Bununla yanaşı, şair qəhrəmanların 
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hərəkətlərini konkret dövrdən, konkret şəraitdən çıxış edərək şərtləndirir. Əks 
təqdirdə əsər inandırıcı olmaz, müvəffəqiyyət qazanmazdı. Əsərdəki hər bir 
obraz konkret tarixi şəraitdə meydana gəlmiş, öz dövrünə, zəmanəsinə müxtəlif  
tellərlə bağlıdır. Məhəmməd Peyğəmbərin belə bir kəlamı var ki, insanlar 
onları dünyaya gətirən valideynlərindən çox zəmanələrinə  bənzəyirlər. 
Bəxtiyar Vahabzadənin qəhrəmanları da canları və qanları ilə  doğulduqları, 
böyüdükləri zəmanənin övladlarıdır. Onların bu və ya başqa vəziyyətlərdə necə 
hərəkət etmələri, hansı amala qulluq etmələri bir çox hallarda  həmin ictimai 
quruluşda tutduqları yer və vəzifə ilə müəyyən olunur. Zahid də, Loğman da, 
Vəliəhd də, Dəyanət də mənəvi əxlaqi keyfiyyətləri, həyata münasibətləri ilə 
bir-birindən kəskin fərqlənsələr də, zəmanənin övladlarıdır və onların 
hərəkətləri də bununla şərtlənir. Eyni zamanda da demək olar ki, bütün 
zamanların və dövrlərin dəyişməz qəhrəmanı olan ölümə könüllü gedən 
romantik  qəhrəman, Bəxtiyar pyeslərinin çoxu kimi, “Fəryad”da da aparıcı 
simadır. Yaşadığı zəmanənin, üzvü olduğu ictimai quruluşun yetişdirməsi olan 
Loğmandan, Zahiddən, Ayparadan, Əmirdən fərqli olaraq, Birinci və İkinci 
Nəsimi bütün dövrlərin qəhrəmanıdır. Bu qəhrəman cəmiyyətdə heç vaxt 
hakim mövqe tutmasa da, dünya belə qəhrəmanların üzərində qərar tapıb. 
Yüksək əxlaqa tapınan, ideya və inam uğrunda ölümə gedən belə qəhrəmanlar 
humanizmin, insanlığın sınaqdan çıxdığı bütün ideya döyüşlərində iştirak 
edirlər. Bəxtiyar Vahabzadə öz qəhrəmanları ilə  həmrəydir, dünyaya, həyata 
baxışı onlarla  birdir. Onun rəğbəti, məhəbbəti bu qəhrəmanların tərəfindədir.  

Müasir həyatdan bəhs edən pyeslərində adiliyə, çərçivəyə, stereotipə 
qarşı çıxan sənətkar bəzən sxematizmə yol verir. Dramaturqun tarixi 
dramlarında fədai-qəhrəman axtarışlarında Nəsimi, Babək kimi işıqlı 
şəxsiyyətlərə müraciət etməsi  təbii və qanunauyğundur. Bütövlükdə 
poeziyasındakı kimi, dramaturgiyasında da Bəxtiyar Vahabzadə ağrılı, narahat 
axtarışlardadır. Əgər dramaturqun  qəhrəmanları əzablı axtarışlar nəticəsində 
müəyyən qənaətə gəlir, özləri üçün hər hansı həqiqəti “kəşf edirlərsə”, müəllif 
özü bu həqiqətlə kifayətlənmir. “Fəryad” pyesində hadisələr fəlsəfi-psixoloji 
yönümdə cərəyan edir. İnsanı insan edən daxili-mənəvi  ehtiyaclar, onu 
alçaldan, yaxud da allahlıq səviyyəsinə qaldıran əxlaqi-vicdani kateqoriyalar 
təhlil edilir.  

“Fəryad” pyesinin lap əvvəlindən bir-birinə zidd olan iki qüvvə – 
Loğman və Zahid üz-üzə dayanmışlar. Və bütün təzadlar da bu iki qüvvənin 
mübarizəsindən doğur. Proloqda ilk əvvəl Loğmanla Zahid arasında gedən 
fəlsəfi duetə biz əsər boyu tez-tez rast gəlirik. Müəllifin dünya, həqiqət 
haqqında təsəvvürlərini açıqlamağa yönəlmiş bu qarşıdurma-dialoqlardan 
başqa “Fəryad”da Bəxtiyar dramaturgiyası üçün ənənəvi olan xəyal, kölgə, 
“ikinci səs”in təzahürünə də yer verilir. Vəliəhdin vicdanının səsi ona Zahidin 
oğlu Dəyanətin şəklində görünür. Vəliəhdin “ikinci səs”i ona iztirabla 
ucalmağı, öz əzablarından doğulmağı məsləhət görür. Bəxtiyar 
dramaturgiyasına xas olan “dünyaya sığmayanlar”ın, “qutu”ya, “çərçivə”yə – 
geniş mənada hər bir ehkama qarşı yönəldilmiş üsyanı burada bir neçə çeşidlə 
üzə çıxır. Sarayda yaşayan Vəliəhdin əqlini ehkam qəlibə salıb. İctimai 
zümrənin ən yüksək pilləsində dayanan şəxs bu qutunun dar çərçivəsindən 
çıxmaq üçün çırpınır.  
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Bəxtiyar Vahabzadə yaradıcılığına xas olan lirik özünütəhlil “Fəryad”da 
qüvvətlidir. Şair üçün insan, onun daxili aləmi, hiss və həyəcanları olduqca ma-
raqlı bir tədqiqat obyektidir. Onun faciəsinin əsası da daxilindən gəlir. Nəticə 
etibarilə insanın ən kəskin rəqibi yenə onun özüdür. B.Vahabzadə pyesindəki 
“ikinci səs”, “teyf” həmin bu daxili mübarizəni şərtləndirən ədəbi 
priyomlardandır.  

Y.Qarayev “Fəryad” pyesinə yüksək qiymət vermiş, onu “bütünlükdə dü-
şündürən və narahat edən tamaşa” kimi səciyyələndirmişdir. “B.Vahabzadənin 
“Fəryad” fəlsəfi faciəsi, Azərbaycan ədəbiyyatındakı faciə boşluğunu dolduran 
başqa faciələr kimi, müəyyən dərəcədə təkzib olunmasında müsbət rol 
oynaması ilə də maraqlıdır” [1, 160]. Bütün dramlarında həqiqət axtarışı ilə 
məşğul olan B.Vahabzadə “Fəryad”da sanki bu həqiqəti tapmışdır. “Ən böyük 
həqiqət insan və ona xidmətdir. Ən böyük din insana, onun zəhmətinə, onun 
arzularına hörmətdir”. 

“Fəryad” pyesində yeganə qadın obrazı olan Aypara surəti üzərində 
xüsusi dayanmaq istərdik. Bu obraz Bəxtiyar Vahabzadənin yaratdığı qadın 
surətləri qalereyasında özünəməxsus yer tutur. Aypara öz mübarizliyi, 
əzmkarlığı ilə oxucuda böyük ehtiram oyadır. Elə ilk səhnələrdən dünyaya 
baxışı, həyat hadisələrinə münasibətilə seçilən obrazdır. Hətta başqa obrazların 
inkişaf və təkamülündə (Vəliəhd) də onun xüsusi rolu vardır. Onun köməyi ilə 
Əmir oğlu saray divarlarını bir zindan divarı sayır və bu divarlar arasında hökm 
sürən yalana, saxtakarlığa qarşı qəlbində etiraz baş qaldırır. Pyesdəki hadisələr 
tarixi plan və aspektdə qələmə alınsa da, tarixilik prinsiplərinin tələblərinə 
müəyyən mənada cavab versə də, o, bütövlükdə ideya və məzmun baxımından 
müasir və aktual səslənən bir əsər kimi meydana çıxmışdır. Burada müəllifin 
problematikanın ideya müasirliyinə nail olmasında bədii şərtiliyin forma və 
vasitələrindən bacarıqla istifadə etməsi mühüm rol oynamışdır. Əsərdə ən qatı 
islam fanatiki kimi çıxış edən Zahid obrazıdır. Əlindəki səlahiyyətdən istifadə 
edərək o, neçə-neçə günahsız adamın ölümünə fitva vermişdir. Yeganə 
oğlunun ölümü faktı bir ata kimi onu nə qədər məyus etsə də, “şəhid atası” 
titulu onu bir o qədər məmnun edir. Oğul  itirmiş atanın əsl faciəsi isə oğlunu 
təzədən sağ-salamat gördükdən sonra başlayır. Dindar atanı oğlunun onun 
yoluna xəyanət edərək hürufilərin cəbhəsinə keçməsi faktı sarsıdır. Əmir 
xəbərdən heyrətə gəlir, qəzəblənir. Oğlunun ancaq atasının əli ilə asılması 
əmrini verir. Əmirin əmrini pozmağa cəsarəti çatmayan Zahidin sinəsindən bir 
fəryad qopur. Bu fəryad çarəsizlik, gücsüzlük fəryadıdır. İndi ona heç kəs, 
bütün ömrü boyu fanatikcəsinə tapındığı din də kömək edə bilməz. Zahidin 
inamında çat, fikrində tərəddüd əmələ gəlir.  

Fikrimizcə, “Fəryad”da əsas tragik obraz kimi götürülmüş Zahidlə 
yanaşı, Vəliəhd surəti də faciəvidir. Zahiddən fərqli olaraq, Vəliəhd yaxın 
adamlarını itirməyib, ancaq xidmət etdiyi hakimiyyətin, inam gətirdiyi dinin 
ədalətsizliyə  xidmət etdiyini,  yaxşı adamların, vicdanların əzaba düçar 
olduğunu görüb dərin ruhi sarsıntı keçirir. O bu qüvvətli və ədalətsiz aləmə 
qarşı gücsüzdür, yeganə təsəllisi öz şəxsi müstəqilliyi, törədilən cinayətlərə 
şərik olmamasıdır. Ümumiyyətlə, B.Vahabzadə “Fəryad”da dünyaya  baxışını 
açıqlamaq üçün konkret şəxslərdən çox müəyyən həyati prinsipləri 
toqquşdurur. Bütövlüyü, mənəvi dünyanı Loğman təmsil edir. O, elə ilk 
səhnədə əks mənəvi dünyanın nümayəndəsi olan Zahidlə üz-üzə gəlir. Bəxtiyar 
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Vahabzadənin “Fəryad” pyesinin tamaşaçı marağını qazanmasının bir səbəbi 
də onun ideya-bədii cəhətdən mükəmməlliyi, qoyduğu, həll etdiyi məsələnin 
qəlbimizə  yaxınlığıdır. Bu müvəffəqiyyət həmçinin sənətkarın teatr sənətinin 
yüksək tələblərinə əməl etməsi ilə izah olunmalıdır. Bu əsəri ilə Vahabzadə 
milli dramaturgiyamızın zəngin ənənələrini davam etdirib yaşatmışdır.  
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"Feryad" by B.Vahabzadeh dedicated to great Azerbaijani poet Nasimi is 
one of the works written in the genre of drama. The key in the play,is the voice 
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(According to the play “Faryad”) 
Р е з ю м е 

 
Произведение «Фарьяд» («Вопль») Б.Вагабзаде, посвященное 

великому азербайджанскому поэту Насими, является одной из его работ, 
написанных в жанре драмы. В пьесе ключевым являются голоса – крик 
людей, кoторые страдали вовремя социального неравенства. 
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