
Рисаля. Арашдырмалар топлусу. 11.2015 
 

 1

АЗЯРБАЙЪАН МИЛЛИ ЕЛМЛЯР АКАДЕМИЙАСЫ  
НИЗАМИ ЭЯНЪЯВИ АДЫНА 

МИЛЛИ АЗЯРБАЙЪАН ЯДЯБИЙЙАТЫ МУЗЕЙИ 
 
 
 
 
 

 
 
 

Р И С А Л Я 
Арашдырмалар топлусу 

№ 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бакы –  “Elm və Təhsil” – 2015 
 



Рисаля. Арашдырмалар топлусу. 11.2015 
 

 2

Азярбайъан Милли Елмляр Академийасы  
Низами Эянъяви адына Милли Азярбайъан Ядябиййаты Музейи  

Елми Шурасынын 16  сентйабр 2015-ъi ил (протокол №7)  
гярары иля няшр едилир 

 
 
Редактор:  АМЕА-нын həqiqi üzvü,  

filologiya elmləri doktoru, 
professor 
Рафаел ЩЦСЕЙНОВ 

 
 
 

Redaksiya heyəti: 
Kamil Allahyarov, filologiya elmləri doktoru, professor 
Xatirə Bəşirli, filologiya elmləri doktoru 
Şəfəq Əlibəyli, filologiya elmləri doktoru 
Aida Qasımova, filologiya elmləri doktoru, professor 
Nəzmiyyə Yigitoğlu, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
 
 
Рисаля. Арашдырмалар топлусу. 11-ъi ъилд 
Бакы, “Elm və Təhsil” nəşriyyatı, 2015. – 232 сящ. 

 
 

Низами Эянъяви адына Милли Азярбайъан Ядябиййаты Музейи ямякдашларынын елми 
арашдырмаларындан ибарят “Рисаля” топлусу илдя бир дяфя няшр едилир вя мязмуну етибариля 
классик, мцасир ядябиййат, фялсяфя, мядяниййят проблемляри, щямчинин музейшцнаслыг мясяля-
лярини ящатя едир. Топлунун 11-ъи ъилди böyük Azərbaycan şairi Bəxtiyar Vahabzadənin 90 illiyi 
ilə əlaqədar muzeyin keçirdiyi respublika konfransının materialları əsasında tərtib edilmişdir. 
Konfransda əsas mövzu bilavasitə Bəxtiyar Vahabzadənin yaradıcılığı olsa da, müxtəlif 
bölmələrdə Azərbaycan ədəbiyyatının klassik və müasir dövrünə aid müxtəlif problemləri 
əhatə edən məruzələr də dinlənilmişdir. Redaksiya heyətinin təqdimatı və Elmi Şuranın 
qərarına əsasən Bəxtiyar Vahabzadəyə aid məqalələrin ən uğurluları seçilərək ayrıca bölmədə 
yerləşdirilmişdir. Toplunun ikinci hissəsində isə istər digər mövzular, istərsə də B.Vahabzadə 
yaradıcılığına aid tezislərin ən diqqətəlayiqləri dərc edilir. 

Məqalələrin bir hissəsi ənənəvi olaraq muzey əməkdaşlarına məxsus olsa da, bu 
cildimizdə kənar elmi müəssisələrdən olan müəlliflərin də məqalələri yer almışdır. 

Низами Эянъяви адына Милли Азярбайъан Ядябиййаты Музейи ямякдашларынын, бир нюв, 
мясул йарадыъылыг лабораторийасы олан  “Рисаля” мцтяхяссисляр, али мяктяб тялябяляри, еляъя дя 
Азярбайъан ядябиййаты вя мядяниййятинин проблемляри иля марагланан эениш охуъу кцтляси цчцн 
нязярдя тутулмушдур. “Рисаля” арашдырмалар топлусу Низами музейинин ярсяйя эятирдийи 
юзцнямяхсус tядгигат топлулары “Хямся”синя дахил олан “Шярг” (Тяръцмя топлусу), “Мяълис” 
(Мярасимляр топлусу), “Хязиня” (Каталоглар топлусу), “Гайнаг” (Мянбяляр топлусу) 
мяъмуяляр силсилясиндяндир вя Али Аттестасийа Комиссийасынын тясдиг етдийи няшрляр сырасында йер 
алмагдадыр. 

 
 
 

                         ©  АМЕА Низами Эянъяви адына 
     Милли Азярбайъан Ядябиййаты Музейи 

©  2015 



Рисаля. Арашдырмалар топлусу. 11.2015 
 

 86

 
Nəzmiyyə YİGİTOĞLU 

AMEA Nizami Gəncəvi adına 
 Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi  

nazmiyya@mail.ru 
 

Açar sözlər: “altmışıncılar”, “dissident”, absurd teatr, pamflet, 
ekzistensial obraz 

Key words: “sixties”, “dissident”, theater of the absurd, pamphlet, 
existential image 

Ключевые слова: «шестидесятники», «диссидент», театр абсурда, 
памфлет, экзистенциальный образ 

 
AZƏRBAYCAN POEZİYASINDAKI “ALTMIŞINCILAR” NƏSLİNDƏ 

DİSSİDENT DÜŞÜNCƏ – BƏXTİYAR VAHABZADƏDƏN 
VAQİF SƏMƏDOĞLUYADƏK 

 
1960-cı illərdən başlayaraq həm Azərbaycan, həm də Rusiya 

ədəbiyyatında yeni poetik tendensiyalar formalaşmağa başlayır. Əvvəlki illərin 
ölçülü, bəzən patetik ənənələrə söykənən şeirindən fərqli olaraq, həyat 
həqiqətlərinə yeni rakursdan baxib yeni, orijinal tərzdə təsvir, təhlil edən, 
bənzədən, məna verən poeziya yaranmağa başlayır.  

Rus ədəbiyyatşünası və tənqidçisi, o cümlədən, “altmışıncılar” sözünün 
onun tərəfindən ilk dəfə işlədildiyi söylənilən Stanislav Rassadin ədəbi dövrü 
xarakterizə edərkən yazır: “Altmışıncılar” poeziyası dedikdə, ilk növbədə 
bizim bu dövrün zahiri əlamətləri – şairin şairlə, siyasi rejimlə, senzurayla 
qarşıdurması diqqətimizi cəlb edib. Bütün bunlar, əlbəttə ki, bizim məişətimizi, 
dramamızı təşkil edir, lakin incəsənətin əsl həyatı bu deyil. Poeziyanın öz 
hakimiyyəti var, öz senzurası var. O senzura ki, demokratiyanın ifrat dərəcəyə 
çatıb özbaşınalığa çevrilməsinə və ya demokratiyanın pozulması hallarına 
yasaqlar qoyur” [4]. 

Bənzər arayışı həmçinin Azərbaycan ədəbiyyatının da 1960-cı illər 
mərhələsinə aid etmək olar. Bu, poeziyanın aparıcı estetik tələbi olan 
müasirlik, özünü bədii fikrin fəlsəfi, psixoloji obrazlılıqla, beynəlxalq mövzuya 
həssaslıqla, analitik düşüncə tərzi ilə  ifadəsində tapırdı. İnqilabi, azad insan 
pafosu isə lirik “mən”in, əvvəllər olduğu kimi, əməllərində, gur nitqində deyil, 
həyat hadisələrinə münasibətində, fərdi qənaətlərində özünü göstərirdi. Buna 
İsa İsmayılzadə, Ələkbər Salahzadə, Vaqif Cəbrayılzadə, Əli Kərim poeziyası 
misaldır. Xüsusən sətiraltı mənalar, alleqoriya, rəmzlər vasitəsilə milli əsarətin, 
müstəmləkəçilik təzyiqinin, azadlıq ehtirasının ünvanı gah Afrikaya, gah 
Kubaya, gah Vyetnama yönəlsə də, əslində, Azərbaycan həqiqətlərinə aid idi. 
Vaqif Səmədoğlunun “Vətən şirin şeydir, şirindir talan olsa da, şirindir tək-tük 
şeiri, mahnısı yalan olsa da” və yaxud “Qoy əzilsin əlimdə yumularkın 
gözlərim, tapılmamış dərmanın reseptitək Türkmənçay müqaviləsi” misraları 
kimi. Yəni bu dövrün həqiqi ədəbiyyatı yalnız Azərbaycan dilində deyil, həm 
də Ezop dilində yaradılırdı. 

1990-cı illərəqədərki poeziyada Bəxtiyar Vahabzadənin “Latın dili”, 
“Anamın kitabı”, Xəlil Rza Ulutürkün “Laylam mənim, nərəm mənim”, 
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“Afrikanın səsi”, Məmməd Arazın “Araz dili”, Sabir Rüstəmxanlının “Sağ ol, 
ana dilim” və s. əsərlər mətnarası, sətiraltı məqamlarla Azərbaycan xalqının və 
dilinin şanlı tarixini, soykökünü unutmağa qoymurdusa, 1990-cı illərin narahat, 
artıq dostun dost, düşmənin düşmən kimi üzə çıxdığı vaxtlarda türkçülük, 
xalqçılıq, istiqlalçılıq ideyalarının bayraqdarına çevrilir poeziya. Yəqin ki, bu 
səbəbdən senzuranın “dissident kompleksi” (fərqli düşünən, başqa fikirli) bəhs 
edilən dövrdə çox fəal idi. Məsələn, ABŞ-da çıxan və tirajı milyonu aşan “Nyu 
York tayms” qəzeti 1997-ci ildə Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə haqqında yazır: 
“Cavid və Vurğunun həyatına son qoymuş iki fərqli ölüm arasındakı orta yolu 
araya-araya Bəxtiyar müəllim alleqoriya örtüklü şeirlər yazmışdı. 

O, sovetlərin Azərbaycan dilini məhv etmək cəhdlərinə görə dərindən 
kədərlənərək bu haqda şeir yazırdı, amma o şeirin adı “Latın dili” idi.                        

Bunun gerçək mənasını açıq-aşkar anlayan DTK məmurları onu 
dindirməyə çağırırlar. Bəxtiyar Vahabzadə fəndə əl ataraq deyir ki, bu şeirdə 
heç bir siyasi məqsəd güdməyib” [3].  

Baxmayaraq ki, bu şeir 1967-ci ilin məhsuludur, Bəxtiyar Vahabzadənin 
bir “dissident” kimi DTK və MK-nın həm gizli, həm də açıq hədəfinə 
çevrilməsi hələ 1962-ci ildən – “Gülüstan” poemasının nəşrindən sonra 
başlamışdı. 

Vaxtilə sovet rejiminin “dissident” adını qoyduğu bu yazıçıların əsas 
müdafiəçisi isə yenə də Heydər Əliyev idi. 1997-ci ildə Azərbaycan 
yazıçılarının X qurultayında çıxış edərkən ümummilli lider deyir: “Yaxşı ki, 
dissident olmusunuz. Əgər dissident olmasaydınız, Azərbaycan xalqında bu 
milli ruhu, əhvali-ruhiyyəni qaldıra bilməzdiniz. Əgər Bəxtiyar Vahabzadə 
dissident olmasaydı, Azərbaycan xalqının, gənclərinin şüuruna təsir edə 
bilməzdi. Əgər Xəlil Rza dissident olmasaydı, onun əsərlərinin təsiri güclü 
olmazdı. Əgər o vaxtlar onlar təqib olunmayıbsa, başqa yerlərdə olduğu kimi, 
onları dissident adlandırmayıblarsa, onları nədənsə məhrum etməyiblərsə, 
demək, bu da bizim nailiyyətimizdir, bu da bizim o vaxtlar, çətin dövrdə 
apardığımız düzgün siyasətin nəticəsidir” [2]. 

 Dövrə elə bir rejim hakim idi ki, hətta Vaqif Səmədoğlunun “Ayrılıq bir 
dənizmiş, sən uzaq yaşıl ada” misralı məşhur lirik şeirində belə yaşıl rəngə 
müəyyən mənalar verilir, çapına qadağa qoyulurdu. Yalnız Heydər Əliyevin 
müdaxilələrindən sonra bu şeir işıq üzü görür. Məhz belə yersiz maneələr 
üzündən V.Səmədoğlu “Günün baxtı” kitabından sonra on il dərc olunmur. 
Səbəbini isə sonralar müsahibələrində belə izah edir: “Qorxurdum ki, 
“Qlavlit”də mənə deyərlər ki, bu cür yaz və mən də o cür yazmağa 
başlayardım. Öz içimdə senzorun yaranacağından qorxurdum” [6, 4]. 

Onun haqqında Anar yazır: “Vaqif, yaradıcılığının bircə səhifəsini də 
yaradıcılığı nümayiş etdirmək həvəsinə qurban vermədi. Bu baxımdan 
aramızda Vaqif hamımızdan çox azad idi. Ona görə ki, hamımızdan az çap 
olunurdu” [1, 13].  

V.Səmədoğlunun şeirləri xüsusi başlıqlara bölünmədiyi kimi, xüsusi 
mövzulara da həsr edilməyib. O, məqsədli şəkildə mövzu axtarmır. Lakin biz 
araşdırmamızda məzmun, ideya üzrə konkret nəticələrə gəlmək üçün bu şeirləri 
təhlil edərək təsnifləşdirməyə çalışdıq: 

1. Asketik-fəlsəfi şeirlər; 
2. Məhəbbət-həsrət şeirləri; 
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3. Allahla söhbət; 
4. İctimai-analitik şeirlər. 
V.Səmədoğlu yaradıcılığı haqqında müəllifin bədii konsepsiyası yerinə 

müəllifin həyat konsepsiyası ifadəsini işlətmək daha məqsədəuyğun olar. 
Çünki V.Səmədoğlunun şeirləri onun birbaşa öz daxilinin, həyat fəlsəfəsinin, 
xüsusən də əsas tematika – ömür, ölüm, tənhalıq haqqında fərdi, səmimi 
qənaətlərinin tərcümanıdır. Buna görə də onun poeziyasına həzin pessimist, 
romantik ruh hakimdir. Lirik “mən”in yaşadığı hal-hazırkı əhvali-ruhiyyəni, 
hiss və düşüncələri, məkanı, həyat hadisələrindən gəldiyi individual, 
özünəməxsus məntiqi ifadə edir. Dövrünün şairlərindən fərqli olaraq, burada 
bütöv fikir, aydın ideya, kütləyə xitab edən məzmundan çox, ürəyində öz-özü 
ilə götür-qoy edən, Allahla danışan, tərəddüdlər, etiraflar edən obraz yaradılıb. 
Bir sözlə, Vaqif dərdlərini hayqırmır, hıçqırır, çığırmır, xısın-xısın pıçıldayır: 

 
Bu sevincək rənglərin mənzərəsindən 
yorulmuşam, bezmişəm yaman 
Gözlərim taqətdən düşüb 
alabəzəyə baxmaqdan, 
neyləyim, yatmır ürəyimə 
rənglərin, boyaların zildən oxunanları [7, 268]. 
 

Beləcə, tənhalıq, ölüm, məzar, “Ayrılığın ən sıx meşəsində belə aza 
bilmərəm”, “Ayrılıq gözünə düz baxa bildiyim yeganə dirimdir” deyən ayrılıq 
mövzusu V.Səmədoğlu poeziyasının əsas motivini təşkil edir. Ədəbiyyatda 
geniş məna çalarlarına malik olan ölüm-məzar mövzusu şairin bir neçə şeirində 
bu dünyanın reallıqlarından ayrılıb şeir yazmaq halı ilə qiyaslanır: 

 
Ölməkdən ötrü mənə 
bir neçə qələm, 
bir qalaq kağız, 
siqaret, tütün, 
bir az da musiqi gərəkdir. 
Ölməkdən ötrü mənə, 
bütün dünya 
və bir otaq lazımdır [5, 247].  

 
Vaqif Səmədoğlu şeirlərinin təhlilindən əldə etdiyimiz nəticələr göstərir 

ki, bu poeziya sentimental fəlsəfi ədəbiyyata uyğundur. Burada hadisələrin 
insan mənəviyyatında əks-sədası, hər şeyə hissiyyat prizmasından yanaşılma, 
təbiəti ideallaşdırıb onu cəmiyyətin eybəcərliklərinə qarşı qoyma, sadə insanın 
mənəvi aləminin zənginliyinin açılıb göstərilməsi, ədəbi dilin 
demokratikləşməsi aydın görünən xüsusiyyətlərdir. 

Dramaturji yaradıcılığa isə Vaqif Səmədoğlu 1980-ci illərin sonunda – 
Azərbaycanın tarixi, çağdaş həqiqətlərinin, istiqlalçılıq ideyasının Azadlıq 
meydanında olduğu kimi, ədəbiyyatda da əks-səda verdiyi o illərdə gəldi. Onun 
dramaturji yaradıcılığını “Qalib”, “Yayda qartopu oyunu”, “Bəxt üzüyü”, 
“Generalın son əmri”, “Mamoy kişinin yuxuları” kimi pyeslər təşkil edir. 
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1960-1990-cı illər ictimai-siyasi mühiti də Azərbaycan tarixinin siyasi 
oyunlar, gizli qarşıdurma və etirazlarla müşaiyət olunan, üsyan, qan və 
soyqırımlarla əbədiləşən epoxası oldu. Və təkcə qanla deyil, eyni zamanda 
hüzn, kədər mürəkkəbli bir ədəbiyyatla. Buna görə də dövrün ən 
məntiqəuyğun, zamana uyğun tələbi tarixi dram idi. İlyas Əfəndiyev, Bəxtiyar 
Vahabzadə, Nəbi Xəzri, Nəriman Həsənzadə yaradıcılığına məxsus torpaq, 
yurd istilaları, erməni ikiüzlülüyü, Tanrıya müraciət və s. tarixi patriotik əsərlər 
əsasən mərkəzdənqaçma süjet strukturuna söykənirdi. Yəni cəmiyyətin, xalqın 
bəla və konfliktləri xarici, kənar qüvvələrin iştirakı, müdaxilələri ilə cərəyan 
edir, ideyanın bədii həlli növ-növ xarakterlər, məkanlar vasitəsilə həyata 
keçirdi. Belə dramlardan “Hökmdar və qızı” (İlyas Əfəndiyev), “Fəryad”, 
“Özümüzü kəsən qılınc”, “Torpağa sancılan qılınc” (Bəxtiyar Vahabzadə), 
“Gecə döyülən qapılar” (Nəbi Xəzri), “Pompeyin Qafqaza yürüşü” (Nəriman 
Həsənzadə) kimi tarixi-vətənpərvər əsərləri misal göstərmək olar. 

V.Səmədoğlu dramaturgiyasında isə ilk diqqəti çəkən burada tarixi süjet 
yox, müasir cəmiyyət hadisələrinin, əsasən də dağılan sovet rejiminin satirik 
yolla ifşasıdır. 

V.Səmədoğlu şeirlərində və ya müsahibələrində düşüncələrini çox 
səmimi, olduğu kimi ifadə edən insandır. Dramaturgiyada da bu səmimilik 
davam edir. Bu, ilk növbədə özünü onda göstərir ki, müəllifin pyes 
qəhrəmanları kəskin müsbət və ya mənfi tiplərə bölünmür. Burada güclü, mətin 
xarakter də yoxdur. Bizə yaxşı məlum olan “Bəxt üzüyü” pyesinin 
qəhrəmanları həm yaxşı, həm də gülünc tərəfləri ilə tanıdılır. Müəllif 
konsepsiyası bu əsərlərdə daha çox sərxoş, şikəst, dəli, işsiz, yəni haradasa 
yazıq, marginal obrazların timsalında öz ifadəsini tapır. Poeziyada olduğu kimi, 
burada da müəllif özünəməxsus həyat fəlsəfəsini 1990-cı illərin dramaturji 
poetikasına uyğun olaraq güclü, mübariz obraza deyil, cəmiyyət içərisində 
tənha, bir növ, həyata sarıla bilməyən zəif obrazlara həvalə edir. Poeziyada bu 
xüsusiyyət şeirə lirizm, sentimental ovqat gətirirsə, müasir dramaturgiyada 
absurd teatrın meyarlarına yaxınlaşır. Absurd teatrın əlaqəsizlik, uyğunsuzluq 
üzərində qurulmuş süjeti tənha insan, cəmiyyətdəki özgələşmə ideyası 
ətrafında cərəyan edir. Burada önə sürülən fikir və ya düşüncə açıq-aydın 
göstərilmədiyi üçün onu hər kəs istədiyi kimi dərk edir. V.Səmədoğlunun 
“Qalib”, “Generalın son əmri” pyesləri özünün mücərrəd, fantasmaqor süjet 
xətti ilə absurd teatr adlana bilər.  

Müəllifin poeziya və dramaturgiyasının forma, janr, vəzn, sənətkarlıq 
xüsusiyyətləri, dil-ifadə xüsusiyyətlərinə görə təhlili də bu irsi ehtiva edən 
bədii bütövlüyü görməyə imkan verir. Məlum olur ki, 1960-1990-cı illər 
poeziyasına xas lirik-metaforik üslub V.Səmədoğlu yaradıcılığına da uyğundur. 
Sərbəst vəznli şeirlərdə şair nə qədər dərin fəlsəfi fikir ifadə edir və ölçüsüz, 
qafiyəsiz şeirin imkanlarından istifadə edirsə, onun heca vəznli şeirləri yenə də 
fəlsəfi, qlobal səciyyə daşımaqla 8, 11 hecalı nəzmdir və bunlar arasında bayatı 
və gəraylılar da yer alır. 

Sənətkarlıq xüsusiyyətlərinə gəldikdə isə, fəlsəfi səciyyəni ifadə etmək 
üçün şair implist ifadə tərzini seçir. Yəni fikri dolayısı yolla, sətiraltı mənada 
söyləyir. Bunun üçün bədii təzadlardan istifadə olunur, mürəkkəb cümlə 
həcmində məcazlar qurur. Məsələn:  
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Batan gəminin  
Suya atılan yükü kimi  
Kənara atıram ümidlərimi [№7 s.46]. 
 

Obrazlılıq yaradan sintaktik poetikaya isə qeyri-həmcins sözlərin 
sadalanması “Bir-bir getdi o köhnə dostlar. Kimi qapıdan, kimi özündən, kimi 
yadımdan çıxıb” və frazeoloji birləşmənin metafor kimi işlənməsinə tez-tez 
rast gəlinir. 

V.Səmədoğlu dramaturgiyasının forma əsasında janr sintezliyi durur. 
Belə ki, müəllif bir əsərdə bir neçə həyati-psixoloji mətləbi əhatə edib 
şəkilləndirməyə çalışdığı üçün onun pyeslərində dramatik, komik, tragik 
epizodlar çulğalaşır. Obrazlar silsiləsini isə iki istiqamətdə qruplaşdırmaq olar. 
Məsələn, Tanrıbəy kişi, Adil, Tacmahal, Fərari, Azər kimi əsas qəhrəmanlar 
əgər müəllif konsepsiyasının reallaşmasına xidmət edirsə, “Generalin son 
əmri”ndəki cəllad, “İntihar” pyesindəki lal-kar oğlan müəllif konsepsiyasının 
birbaşa ifadəçisi olan şərti-epizodik obrazlardır. Cəmi bir pərdədə görünən bu 
kiçik obrazlar, əslində, V.Səmədoğlunun bütün yaradıcılığını ehtiva edən ideya 
və qayənin təmsilçiləridir. Buna görə də oxucu bu qəhrəmanların adı altında 
müəllifin özünü görə bilir. 

Şair-dramaturq Vaqif Səmədoğlunun poeziya, poema və pyeslərinin ayrı-
ayrılıqda estetik, poetik təhlili müəllifin bütün yaradıcılığından keçən əsas 
üslub xəttini müəyyənləşdirməyə imkan verir. Belə ki, o, yaradıcılığa başladığı 
altmışıncı illər ədəbiyyatının müasirlik tendensiyasını qələmində özünəməxsus 
şəkildə reallaşdırır. Poeziyanın poetik sütununu təşkil edən implist ifadə, fəlsəfi 
bədii təfəkkür (bədii simvolika, altmənalılıq) dramaturgiyada da davam edir. 
Aydın olur ki, pyeslərin süjeti ailə-məişət xarakterli olub, səhnə qapalı 
məkanda qurulsa da, məqsəd, ideya ictimai quruluşun satirik ifşasına yönəlib. 
Buna görə də bu əsərləri biz janrca dramokomediya, məzmunca pamflet 
adlandıra bilərik. 

Lakin bütün yaradıcılığı boyu V.Səmədoğlu bədii təfəkkürünün 
unudulmaz idealı təbiətə sevgi, təbiətlə sirdaşlıqdır. Təbiət saflığının cəmiyyət 
eybəcərliklərinə qarşı qoyulması sentimental ədəbiyyatın əsas 
təzahürlərindəndir. Bu mövzu nəzmdə “Meşədə də adam öldürürlər, İlahi. O 
qədər ağacın gözü qabağında” və s. bu kimi misralarla bədii həllini tapırsa, 
dramaturgiyada da daha qabarıq şəkildə Tanrıbəy obrazı və şam ağaclarının 
timsalında göstərilir. 

Beləliklə, müasir ədəbiyyatın romantizm, modernizm, postmodernizm 
estetik çərçivələrində yaratdığı qəhrəman sosial-ekzistensial obrazdır. O, 
həyatın mənasını axtarmır. Əksinə, taleyinə yazılan qorxu və tənhalıqla, 
təklənmə ilə yaşamağa çalışır. Vaqif Səmədoğlunun da bütün yaradıcılığını, 
estetik idealını, üslubunu ifadə edən, fərqləndirən məhz budur. Həyatın, 
insanlığın həqiqətini, mahiyyətini axtaran tənha qəhrəman. 
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Nazmiyya Agaali kizi Yigitoglu 

 
Dissident views of Azerbaijani poetry generation of the 60s – from 

B.Vahabzade to V. Samadoglu  
S u m m a r y 

 
 Generation of the 1960s writers played an important role in the process 
of enrichment of modern Azerbaijan literature both with ideas of independance 
national celf-cognition and new opportunities of artistic genre and form. 
 In the article it is discussed the creativity and individual style of Vagif 
Samadoglu who had entered to the literary arena since 1963 with early poems, 
but since 1980 with satirical plays. 
In the research it is also investigated the main problematics in poetry and 
dramaturgy of the author – the model of the world, society, literary hero, 
philosophical-aesthetic thought of the life. 

Назмия Агали Йигитоглу 
 

Диссидентское мышление у поколении «шестидесятников» 
Азербайджанской поэзии – от Б.Вагабзаде до В.Самедоглы 

Р е з ю м е 
 
Поколение писателей 1960-х годов сыграло важную роль в 

обогащении современной азербайджанской литературы как идеями 
независимости, национальной самосознательности, так и новыми 
возможностями художественной формы и жанра. 

В статье обсуждается творчество и индивидуальный стиль Вагифа 
Самед оглу, вступившего в литературную арену в 1963-го году с первыми 
стихами, а с 1980-го года - с сатирическими пьесами. 

В работе также исследуется главная проблематика поэзии и 
драматургии автора – модель мира, общество, художественный герой, 
философско-эстетическое мышление о бытие и жизни.  
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