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BƏXTİYAR VAHABZADƏNİN “GÜLÜSTAN” POEMASINDA 
AZADLIQ, İSTİQLALİYYƏT, AZƏRBAYCANIN BÜTÖVLÜYÜ 

UĞRUNDA MÜBARİZƏYƏ ÇAĞIRIŞ 

Bəxtiyar Vahabzadənin qəhrəmanı ilə özü arasında  

ziddiyyət yoxdur.  

Mehdi Hüseyn 
XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin görkəmli şairi, dramaturqu və 

publisisti, 1960-cı illərdən başlayan milli azadlıq hərəkatının öncüllərindən 
olan Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə (16 avqust 1925 – 13 fevral 2009) zəngin 
yaradıcılığa malik söz ustadlarımızdan biridir. O, 70-dən artıq şeir kitabının, 2 
monoqrafiyanın, 11 elmi-publisistik kitabın və yüzlərlə məqalənin müəllifidir. 
Bakı Akademik Dövlət Dram Teatrının səhnəsində onun "Vicdan", "İkinci 
səs", "Yağışdan sonra", "Yollara iz düşür", "Fəryad", "Hara gedir bu dünya?", 
"Özümüzü kəsən qılınc", "Cəzasız günah", "Dar ağacı" pyesləri tamaşaya 
qoyulmuşdur. O, tarixi və müasir mövzuda 20-dən artıq irihəcmli poemanın 
müəllifidir. Bunların arasında 1958-ci ildə qələmə aldığı “Gülüstan” poeması 
onu xalqa daha çox sevdirmişdir.  

İlk dəfə 1959-cu ildə “Şəki fəhləsi” qəzetində nəşr olunmuş bu əsər geniş 
oxucu kütləsinin dərin rəğbətini qazanaraq qısa zamanda məşhurlaşmışdır. 
Əslində, qələmə alınandan sonra Sovetin mövcud olduğu dövrdə bu poema 
ötən əsrin istər 60-cı, istər 70-ci, istərsə də 80-ci illərində oxucunun həmişə 
tamarzı qaldığı, əlyazma şəklində, makina çapı ilə əl-əl gəzilən bir əsər idi. 
Onun az zaman kəsimində sevilməsinin əsas səbəbi qadağan olunmuş 
mövzunun cəsarətlə və yüksək sənətkarlıqla işlənməsidir.  

Tarixdən məlumdur ki, 1804-cü ildən etibarən Rusiya Azərbaycan 
xanlıqları arasındakı ixtilafdan istifadə edərək torpaqlarımızı zəbt etməyə 
başlamış və nəhayət, 1813-cü ildə Gülüstan kəndində Rusiya imperiyası və 
İran monarxiyası arasında Azərbaycan torpaqlarının ikiyə bölünməsi bahasına 
sülh sazişi imzalanmışdır. Nəticədə Azərbaycanın Araz çayından şimal hissəsi 
Rusiyanın ixtiyarına keçmiş, digər hissəsi İranın tərkibində qatılmışdır. Bu 
ədalətsiz tarixi hadisə poemada belə ifadə olunur:  

 
Qoyulan sərtlərə razıyıq deyə, 
Tərəflər qol çəkdi müahidəyə... 
Tərəflər kim idi? Hər ikisi yad! 
Yadlarmı edəcək bu xalqa imdad?!  
...Eynəkli cənabla təsbehli ağa, 
Qalxıb əl də verir biri-birinə. 
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Onların birləşən bu əllərilə 
Ayrılır ikiyə bir el, bir Vətən [1, 596]. 

 
Poemanı müəllif Azərbaycanın birliyi və istiqlalı uğrunda mücadilə 

aparan Səttar xan, Şeyx Məhəmməd Xiyabani və Seyid Cəfər Pişəvəri kimi 
azadlıq mücahidlərinin xatirəsinə ithaf etmişdir. Poemada imperialist 
dövlətlərin, – burada konkret olaraq İran və Rusiyanın, – bir xalqı, torpağı iki 
yerə parçalaması, Azərbaycanın tarixi faciəsi yazıya alınaraq müəllifin dili ilə 
ürəyi qan ağlayan xalqımızın azadlıq və istiqlal uğrundakı ədalətli 
mübarizəsindən bəhs edilir. 

 
İmzalı, möhürlü ey cansız varaq, 
Nə qədər böyükmüs qüvvətin, gücün. 
Əsrlər boyunca vuruşduq, ancaq 
Sarsıda bilmədik hökmünü bir gün [4]. 
 

Sovet siyasi rejimi dönəmində qələmə alınmış “Gülüstan” poeması milli 
azadlıq və müstəqillik ideyalarını qabardaraq, sovet dövrü tarixşünaslığının 
göstərdiyi kimi Azərbaycanın ilhaq deyil, məhz işğal olunaraq təkcə Çar 
Rusiyası dövründə parçalanmasına, ikiyə bölünməsinə deyil, həm də Sovet 
imperiyası (o cümlədən də İran monarxiyası) tərkibində yenə eyni səbəblərdən 
müstəmləkəyə çevrilməsinə sərt bədii etirazı ifadə edir:  

 
Öz sivri ucuyla bu lələk qələm,  
Dəldi sinəsini Azərbaycanın.  
Başını qaldırdı,  
Ancaq dəmbədəm  
Kəsdilər səsini Azərbaycanın [1, 596]. 
 

Şübhəsiz, insan haqlarının nəzərə alınmadığı, şərəf və ləyaqətin 
tapdandığı sovet cəmiyyətində (həmçinin ana dili qadağan edilən, 
azərbaycandilli məktəblərin olmadığı Cənubi Azərbaycanda) millətlərin və 
xalqların hüquqlarından söhbət belə gedə bilməzdi. Azərbaycan xalqı da, istər 
çar imperializmi dövründə, istərsə də sovet sistemində çırpınan digər 
müstəmləkə xalqları kimi, tarixi faciələrinin çox ağır bir hissəsini məhz belə 
idarəetmə sistemlərinin hökmran olduğu bir dönəmdə yaşadı. 

Poemanın mahiyyətində, özülündə ikiyə parçalanmış bir xalqın, ölkənin 
bütövləşmək arzusu, məramı və əzmi durur. Ruhən, mənən bu xalq – 
Azərbaycan xalqı bütövdür. Bu bütövlüyü heç nə – nə hansısa dövlətlər 
tərəfindən imzalanan müqavilələr, sənədlər sarsıda, nə də sərhəd dirəkləri, 
tikanlı məftillər, qadağalar, sürgünlər və repressiyalar... məhv edə bilər. Bu, 
BÜTÖV bir xalqın qan yaddaşından, genindən süzülüb gələn bir gücdür, 
qüvvədir, varolmadır. Bunun qiymətini zaman verəcək. Zamanın haqqını on-
dan almağa heç kəsin gücü çatmaz. Onun qarşısında heç nə duruş gətirə 
bilməz. 

Ağalar bilmədi birdir bu torpaq;  
Təbriz də, Bakı da – Azərbaycandır,  
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Bir elin ruhunu, dilini ancaq  
Kağızlar üstündə bölmək asandır [1, 603]. 
 

Pоemada xalqı əsarətə, parçalanmaya, qədərə bоyun əyməməyə bir 
səsləyiş, azadlıq, istiqlaliyyət, bütövlük uğrunda mübarizəyə çağırış ruhu çox 
qabarıq ifadə olunmuşdur. Müəllif bir vətəndaş yanğısı ilə xalqının başına 
gətirilən müsibətlərə münasibətini bildirir, onun faciələrini içindən keçirərək, 
qəlbinin dərinliklərindən sarsıyaraq gələn duyğularıyla dəyərləndirir.  

“Azadlıq mövzusu B.Vahabzadə yaradıcılığının aparıcı mövzula-
rındandır. B.Vahabzadə azadlığı şeir pafosu ilə pomantik bir tərzdə yoх, demək 
olar ki, bu anlayışı dərindən təhlil edərək onun dolğun və gerçəkli izahını verir: 
Azadlıq bütün inamların ən yüksəyidir, kimdənsə umulmamalıdır, o, ərməğan 
şəklində verilməməlidir, yadlara ümidli olmaqla onu əldə etmək olmaz, onu 
хalq öz mübarizəsi ilə qazanmalıdır və onun yolunda хalq qurbanlar verməyə 
hazır olmalıdır” [2, 17]. 

Sovet hakimiyyətinin amansız vaxtlarında, necə deyərlər, qılıncının 
dalının da, qabağının da kəsdiyi vaxtlarda cürət edib “Gülüstan” kimi poemanı 
yazmaq hər yazarın hünəri deyildi. O zaman bu, özünə qəbir qazmaq kimiydi. 
Bu poema yazılana qədər Azərbaycanın ikiyə parçalanması, Şimalı ilə Cənubu 
arasında sərhəd qoyulması mövzusunda əsər yazmaq qadağan deyildi. Məsələn, 
M.S.Ordubadinin ən yaxşı tarixi əsərlərindən biri dahi Nizami Gəncəvinin 
həyatından, dövründən bəhs edən "Qılınc və qələm" romanında Nizaminin 
diliylə Şimali və Cənubi Azərbaycan birliyindən söhbət açılır, Fəxrəddinlə XII 
yüzildən çox-çox sonra yaranan və bugünün problemi olan Şimali və Cənubi 
Azərbaycan məsələsi təhlil edilir. Yazıçı öz qəhrəmanına bugünün nöqteyi-
nəzərindən yanaşaraq sovet azərbaycanlısını həyəcanlandıran məsələlərdən 
danışır. Ümumiyyətlə, Cənubi Azərbaycan mövzusuna bir çox yazarlarımız 
(M.İbrahimov, S.Rüstəm və b.) toxunmuşlar. Bununla belə, B.Vahabzadənin 
“Gülüstan” poemasında bu tarixi hadisəyə, fakta yazıçının mənfi münasibəti 
açıq-aşkar və sərtdir. Görünür, elə bu səbəbdəndir ki, “Gülüstan”ın millətçilik 
əhvali-ruhiyyəsi yaradacağından təşvişə düşən hakimiyyət dairələri onun 
çapına icazə verməmiş, poemanın çap olunduğu qəzetin bütün nüsxələri 
müsadirə olunmuşdu ki, bu da xalq arasında tamamilə əks-təsir yaratmışdı.  

Heç şübhəsiz, dövlət orqanlarının müəlliflə ciddi pərdəarxası söhbətləri, 
yəqin ki, hansısa xəbərdarlıqedici hərəkətləri də olmamış deyildi. Ancaq Azər-
baycanın istiqlaliyyəti uğrunda mübarizəni həyatının məqsədi seçən və 
ömrünün sonunadək bu məqsəd uğrunda çarpışan böyük sənətkarın ürək qanı 
ilə yazdığı bu əsərin respublikada antisovet ovqatın və milli azadlıq 
ideologiyasının formalaşmasında böyük təsiri olmuşdu. Əsərin siyasi və ictimai 
əhəmiyyəti, bəlkə də, ədəbi əhəmiyyətindən daha böyükdü. Çünki “...milli 
birlik, Azərbaycanı vahid görmək ideyası sovet dönəmində Bəxtiyar 
Vahabzadə poeziyasından başlayır” [3, 190].  
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K.Jaffarova 

 
Appeal for liberty, independence and unity in Bakhtiyar 

Vahabzade’s poem “Gulustan” 
S u m m a r y 

 
Appeal for liberty, independence, unity and disobey the bondage and 

split is forcibly expressed in Bakhtiyar Vahabzade’s poem “Gulustan”.  
The author expresses his protest not only against fragmentation of 

Azerbaijan in the time of Tsarist Russia, but at the same time in the period of 
Soviet empire. 

К. Джафарова 
 

Призыв к борьбе за независимость и суверенность 
Азербайджана в поэме «Гюлистан» Бахтияра Вагабзаде 

Р е з ю м е 
 

В поэме Бахтияра Вагабзаде «Гюлистан», ярко выражен призыв 
народа к борьбе за независимость и суверенность. 

В произведении автор выражает свое острое возражение не только к 
разделению Азербайджана во время Царской империи, но и к 
бесправному положению  своего народа во время Советской империи.  
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