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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 
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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. 
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BƏXTİYAR VAHABZADƏNİN POETİK YARADICILIĞINDA 
 VƏTƏN SEVGİSİNİN TƏRƏNNÜMÜ 

 
“Milli müstəqillik elə bir nurdur ki, onun qarşısında  

zəncirlər əriyir, taxt-tac yanıb kül olur”. 
                            Mustafa Kamal Atatürk 

 
Milli azadlıq və müstəqillik fədaisi, həyatın, insanın, cəmiyyətin dərin 

qatlarını düşünən, xalqının, millətinin ağrı-acılarına biganə qalmayan, həmdərd 
ola bilmək istedadına malik olan Bəxtiyar Vahabzadənin poetik dünyasında 
yurdsevərlik, milli-mənəvi azadlıq, əxlaqi dəyərlərə ehtiram və s. məsələlər 
diqqət çəkən məqamlardandır. Bəxtiyar Vahabzadə yaradıcılığına bu 
müstəvidən yanaşdıqda çoxlu sayda ədəbi örnəklərin üzə çıxacağı şübhə 
doğurmur. Şair “Vətən borclu deyildir, biz borcluyuq vətənə” deməklə doğma 
diyarını ilk və son məhəbbəti, torpağına qarışacağı daimi məskəni, qolu-qanadı, 
şanı-şöhrəti hesab edir. Bəxtiyar Vahabzadənin fikrincə, hər bir vətəndaşın ilk 
vəzifəsi, ilk borcu doğulduğu və qoynunda yaşadığı ana vətəni bütün varlığı ilə 
sevmək, vətəninin azadlığı uğrunda çətin məqamlarda canını qurban verməyə 
hazır olmaq və milli müstəqilliyə nail olmaqdır. Cünki vətən bəşər övladının 
şan-şərəfi, qeyrəti və namusudur. 

Vətənin gözəlliyi də, qüsuru da vətən övladlarının hamısına məxsusdur. 
Vətənin nemətlərinə ortaq, dərdinə, azarına biganə olanlar “mənə nə var” 
fəlsəfəsiylə yaşayırlar, amma yeri gələndə ağızdolusu vətənin, xalqın adından 
danışır, özlərini xalqın layiqli övladı sayırlar. Gənclərimiz dərk etməlidirlər ki, 
onlar, hər şeydən əvvəl, vətəndaşdırlar, öz vətəninin övladıdırlar. Vətənin 
şərəfi hər kəsin şəxsi şərəfidir, insanın ən ulu, müqəddəs borcu vətən borcudur 
[5, 76]. 

Bəşəriyyət tarixində vətən məcnunları üçün şəxsi istək vətən sevgisindən 
başlanır. Onların şəxsi istəyi, arzusu milyonların istək və arzusunda əriyir, 
yoxa çıxır. Bu zaman o, bir insan kimi vətən timsalına dönür, şəxsiyyət 
səviyyəsinə yüksəlir. 
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Bir böyük amala vurulan zaman 
Özünü yenidən yaradır insan. 
O böyük amalın çağrış səsində 
Qayğılar əriyir, məqsəd doğulur. 
Özünüyaratma mərhələsində, 
İnsan kamilləşir, şəxsiyyət olur [5, 74]. 

 
 Vətənpərvərlik və vətəndaşlıq məfkurəsi yalnız Azərbaycanın 

istiqlaliyyət əldə etdiyi müasir mərhələdə deyil, əvvəlki dövrlərdə də müəyyən 
mənada aktual məsələlərdən olmuşdur. B.Vahabzadənin fikrincə, “dünyanın ən 
böyük dahiləri, ədəbiyyat və sənət xadimləri ən gözəl əsərlərini vətənə həsr 
etmişlər” [3, 213]. Şairin “Şəhid məzarları”, “Vətən dərdi”, “Vətən eşqi hər 
eşqdən əzəldir”, “Köhnə mərəz”, “Vətəndaş” və s. şeirlərində vətənpərvərlik 
duyğusu təkrarsız şəkildə bədii təcəssümünü tapmışdır. 

“Şəhid məzarları” (1975) şeirində vətən torpağını şəhidlərin məzarı ilə 
müqayisə edən şair doğulduğu yurda biganə münasibət bəsləyənləri ittiham 
edir, hər bir insanın vətən və torpaq qarşısında borclu olduğunu xatırladır. 
Şəhid məzarlarını millətin “qəhrəmanlığının, vüqarının”, vətən yolunda ölümə 
gedə bilməyin simvolu, “möhürü” kimi dəyərləndirən müəllif xalqın tarixinin 
qanla yazıldığını vurğulayır: 

 
Gəlirik dünyaya bir amal üçün 
Gedirik... 

Yaşayır bu yurd, bu torpaq! 
Ölər bizim kimi Vətən də bir gün, 
Vətənçün ölümə hazır olmasaq! [7, 119] 

 
B.Vahabzadə “Vətən dərdi” (1999) adlı şeirində Azərbaycanın 

istiqlaliyyət əldə etməsindən sonra yenicə istiqlaliyyətinə qovuşmuş bir ölkədə 
ayrı-seçkiliyə aparan hər bir addımın mənfi nəticə verəcəyinə inandığı üçün 
milləti birliyə, bütövlüyə çağırır. Vətən naminə bütün parçalanmalara son 
qoymağa səsləyir. 

  
Sındırılsa kökdən gələn dayaqlar, 
Millət dönüb bir-birini ayaqlar. 
Sınacaqdır bar gətirən budaqlar, 
Söykənməsə bir dayağa, dəstəyə [8, 565].  

 
Dərin ictimai məzmun daşıyan “Vətən” rədifli qəzəlində vətən sevgisinin 

müqəddəsliyinə, ilahiliyinə diqqət yönəldən şair doğma yurdun ağır günlərində 
hər bir insanın üzərinə düşən vətəndaşlıq borcunu yerinə yetirməyə çağırır.  

 
Çağırır indi bütün milləti imdada Vətən, 
Dəyişilməz, ay oğul, cənnətə dünyada Vətən. 
Bizə meydan oxuyan bilməlidir birdəfəlik, 
Nə satılmaz, nə verilməz binədən yada Vətən. 
Sinə altında gərək qəlb kimi hər an döyünə, 
Yana ulduz kimi hər sözdə, hər imzada Vətən [10, 63]. 
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Onun Azərbaycanın görkəmli şairi X.R.Ulutürkün vətən yolunda şəhid 

olmuş oğlu Təbrizin əziz xatirəsinə yazmış olduğu “Vətən məcnunluğu” (1992) 
adlı şeirdə yurd, vətən sevgisi özünəməxsus şəkildə bədii ifadəsini tapmışdır:  
                    

Vətənin yolunda kimi qan ağlar, 
Kimi də can verər.... 
Sənsə sən oldun. 
Vətənçün pulundan keçməyənlər var, 
Doğmaca balandan keçən sən oldun [8, 33]. 

 
“Vətən eşqi hər eşqdən əzəldir” (1969) misrası ilə başlayan şeirdə 

Bəxtiyar Vahabzadə vətəni millətin dili, varlığı, canı – bir sözlə, hər şeyi hesab 
edərək vətənsizliyin ən böyük faciə olduğuna diqqət yönəldir: 
 

Vətən eşqi hər eşqdən əzəldir, 
Mənim elim, mənim dilim gözəldir. 
Öz canımdır, öz anamdır Vətənim, 
Azərbaycan, mən səninəm, sən mənim [6, 290]. 
 

Şairin doğma yurda bu qədər dəyər verməsinin arxasında vətən 
məfhumunun ana ilə yanaşı çəkilməsi, başqa sözlə, vətənə “ana vətən” 
deyilməsidir. Bu, həqiqətən, belədir. Vətən ona görə gözəl deyil ki, doğrudan 
da gözəldir, ona görə gözəldir ki, o, vətəndir. Ana da elə [9, 145]. B.Vahabzadə 
“Vətən haqqında düşüncələr” adlı məqaləsində belə bir məsələyə diqqət yetirir 
ki, “Vətən mənafeyi qarşısında onun övladlarının hamısı eyni dərəcədə 
cavabdehdir. Vətən müxtəlif fikirli və əqidəli insanları birləşdirən yeganə 
anadır” [5,73]. 

Ədib publisistikasında olduğu kimi, poetik yaradıcılığında da bu və ya 
buna bənzər fikirləri ifadə etməyə çalışmışdır. Məsələn, “Azərbaycan” (1971) 
adlı şeirində vətən sevgisinin ilahiliyi, müqəddəsliyi özünəməxsus poetik 
cizgilərlə təcəssümünü tapmışdır. Şair doğma yurduna olan məhəbbətini 
dövrün bir çox şairlərinin əsərlərində olduğu kimi, quru, ritorik şəkildə deyil, 
obrazlı formada ifadə etdiyindən əsər oxunaqlığı, təsir və təlqin gücü ilə seçilir: 
                     

Ey qüdrətim, ey şöhrətim, 
Sənsiz mənim nə qiymətim? 
Torpağından qüvvət alıb yarandım mən. 
Xəyalımın əvvəli sən,  

sonu sənsən [7, 43]. 
 

“Köhnə mərəz” (1994) adlı şeirdə şair uzun illər boyu millətin əxlaqına 
yoluxmuş mənəvi xəstəliklərdən biri haqqında söhbət açır. Bu mənəvi xəstəlik-
mərəz millətin qan yaddaşında ictimai düşüncənin olmamasıdır. Məhz ictimai 
düşüncədən məhrum olmaq ayrı-ayrı fərdlərin gücünün bir-birinə qarşı 
çevrilməsinə gətirib çıxarır. Nəticədə torpaqlarımız düşmən pəncəsində 
inləyərkən onun xilasını düşmən zülmünə dözməklə özgədən umuruq. Şairin 
fikrincə, doğma torpaqlarımız ona görə düşmən əlinə belə asanlıqla keçdi ki, 
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xalqın önündə gedən oğullar cəbhələrdə vətən uğrunda döyüşdükləri halda, 
kimlərsə silahlı qiyam qaldırmaqla yenə də “vəzifə uğrunda” döyüşməyə 
üstünlük verdilər: 
 

Bir-birimizə uyuşan deyil, 
Bir-birimizə tərs düşən olduq. 
Biz Vətən uğrunda döyüşən deyil, 
Vəzifə uğrunda döyüşən olduq. 
Bir-birimizi endirib heçə, 
Biz gələ bilmədik ortaq məxrəcə. 
Böyüyə bilmirik kindən, qərəzdən, 
Bizim ən qorxulu mərəzimiz bu [8, 110]. 

    
Ədib belə bir həqiqəti aşılamağa çalışır ki, Azərbaycan hamının ortaq 

vətənidir. Vətənin taleyinə münasibətdə heç bir fikir ayrılığına yol 
verilməməlidir. Çünki yurdumuza göz dikmiş düşmənin əsas niyyəti doğma 
torpaqlarımızı qəsb etməkdir. Belə olan təqdirdə bütün gücümüzü, qüvvəmizi 
ümumi düşmənə – erməni işğalçılarına qarşı yönəltməliyik. 

Onu da xatırlamağa ehtiyac vardır ki, Bəxtiyar Vahabzadənin vətən 
haqqında yazdığı şeirlərin böyük əksəriyyəti ilahi duyğuların, səmimi hisslərin 
təzahürü kimi diqqəti cəlb edir. Bu şeirlər sadəcə şairin vətən sevgisini ifadə 
etmir, həmçinin vətən üçün ölümə getməyin fəlsəfəsini aşkarlayır [2, 24]. 

B.Vahabzadənin poemalarında da vətənpərvərlik motivləri dolğun 
şəkildə bədii ifadəsini tapmışdır. Mövzusu yapon xalqının həyatından alınan 
“Vətən mənəm, mən Vətənəm” (1972) adlı poemada şair adi bir yapon 
vətəndaşının fədakarlığı fonunda vətən sevgisini təkrarsız çalarlarla təqdim 
etmişdir [7, 526-535]. Əsərə “Vətən mənəm, mən Vətənəm” adının verilməsi 
də təsadüfi sayılmamalıdır. Bununla şair göstərmək istəyir ki, hər bir fərd öz 
əməli ilə vətənin şərəfini yüksəldə də bilər, onun adına xələl də gətirə bilər. 

Xalq şairi S.Rüstəm B.Vahabzadənin poetik yaradıcılığının 
vətənpərvərlik aspektlərini səciyyələndirərək yazırdı: “B.Vahabzadənin yara-
dıcılığında mənim xoşuma gələn nədir? Bu suala belə cavab verərdim: ilk növ-
bədə vətəndaşlıq, azərbaycançılıq, sonra da cəsarət, dərinlik. Onun respubli-
kamızdan kənarda çap olunmuş şeirlərində imzasının yanında “Azərbaycan” 
sözünü yazmamaq da olar. Sanki onun bütün yaradıcılığına “Azərbaycan” 
möhürü vurulmuşdur” [1]. 

B.Vahabzadənin poeziyası vətənpərvərlik və vətəndaşlıq nöqteyi-
nəzərindən çox zəngindir. Şair bu mövzuda yazdığı əsərlərin mühüm bir 
qismini sovet siyasi rejimi dövründə qələmə almışdır. Senzuranın hökmran 
olduğu həmin illərdə şair cəsarətlə yazırdı ki, “babalarımızı beynəlmiləlçilik 
ruhunda böyütmək üçün də vətən sevgisi əsas şərtdir” [4, 308]. Vətənə olan bu 
ilahi sevgi ədibin həyat və mübarizə amalının təməlində dayanırdı. 
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