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лярини ящатя едир. Топлунун 11-ъи ъилди böyük Azərbaycan şairi Bəxtiyar Vahabzadənin 90 illiyi 
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AZADLIQ VƏ İSTİQLAL ŞAİRLƏRİ:  

BƏXTİYAR VAHABZADƏ VƏ SÖNMƏZ 
 

Cənubi Azərbaycanın görkəmli şairi Sönməzin kitabını vərəqlədikcə  
gözlərim önündə vətənin dərdləri  ilə sinəsi şan-şan olmuş Səhənd canlanır. 

                                                                                                         B.Vahabzadə 
 
Görkəmli Azərbaycan şairi Bəxtiyar Vahabzadə bütün yaradıcılığı boyu 

milli istiqlal və azadlıq ideyalarına sadiq qaldı. Azərbaycan poeziyasındakı 
fəlsəfi dərinlik ənənələrini qoruyan xalq şairimiz poeziyamızı vətəndaşlıq ruhu 
ilə zənginləşdirdi. Onun sadə bir şeirinin işığında bütöv (Şimallı-Cənublu) 
Azərbaycana məhəbbət hissi və həyəcanı hiss edildi. Sovetlər dönəmində heç 
nədən çəkinmədən, həyatıını təhlükəyə ataraq Azərbaycan xalqının azadlığı, 
milli müstəqilliyi uğrunda həm fiziki, həm mənəvi baxımdan son məqama 
qədər mübarizə apardı. Xeyli dram əsəri, poemalar, lirik və lirik-fəlsəfi seirlər 
müəllifi olan şair haqlı olaraq xalq tərəfindən sevildi və bu sevginin qürurunu 
yaşadı. “Keçmişə güvənib gələcəyə addımlayan” bir ölkənin vətəndaşı olmaq 
şərəfini daşıdığını yüz dəfələrlə isbat etdi. Vətəninə “Mən də sənin bir 
parçanam” deyən şair ona olan sonsuz məhəbbətini ifadə etmiş oldu. 
Azərbaycanın tarixini, müasir həyatımızı vətəndaşlıq qüruru ilə təsvir edərkən 
“Həyat-ölüm”ləri, “Təzadlar”ı, “Dar ağacı”na gedən yolu xalqına göstərdi, 
“Vicdan”ının səsinə qulaq asmağı tövsiyə etdi. Sovet imperiyası onun xalqına 
öz qəhrəmanlıq keçmişini unutdurmağa çalışanda “Gülüstan” poemasını yazdı. 

Onun yaradıcılığında Cənub mövzusu xüsusi yer tutur. “Mərziyyə”, “Nə 
ondansan, nə bundan”, “Yasəmən üçün”, “Cənublu bacıma” əsərlərində ikiyə 
bölünmüş vətənimizin taleyi ilə bağlı fikirlərini dilə gətirdi. Şair xalqımızın 
başına gələn bu tarixi ədalətsizliklə barışmadı. Sovetlərin sərhədlərə ciddi 
nəzarət etdiyi bir vaxtda belə Cənubi Azərbaycan xalqı ilə əlaqə saxladı, 
cənublu şair və yazıçılarla görüşdü. Həmin şəxslərdən biri də Cənubi 
Azərbaycanın görkəmli şairi Sönməz idi. Bəxtiyar Vahabzadə Sönməzi böyük 
sənətkar olmasından ziyadə səmimi bir insan olduğu üçün sevirdi. Bəxtiyar 
yazır ki, Sönməz Bakıya gələndə çox sevinirdim. Ancaq bu sevinc qəribə idi – 
toyqarışıq yasa bənzəyirdi. Bir-birimizi qucaqlayırdıq və o zaman ayılırdıq ki, 
içimizdəki hönkürtü yaşa dönüb gözlərimizdən axır. 

Dəfələrlə Bulud Qaraçorlu Səhəndlə görüşən, vətən dərdiylə yanan şairin 
düşüncələrini dinləyən B.Vahabzadə Sönməzi Səhəndə bənzədir və onun sənəti 
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ilə şəxsiyyətinin bir səviyyədə olduğu qənaətinə gəlir. Bəxtiyar müəllim qeyd 
edir ki, “Vahid Azərbaycan” Sönməz şeirinin baş mövzusudur və o, “Cənubi 
və Şimali Azərbaycan” istilahını qəbul etmir. Azərbaycanın Azərbaycandan 
ayrılması ona ağır gəlir. 

Sönməz Pəhləvi xanədanının əziyyətlərinə məruz qalan şairlərdən olub. 
“Savak” xəfiyyəsinin qorxusu xalqın canına “çökmüşdü” və o vaxt Sönməz 
şeirlərinin birində yazırdı ki, “elə özümə “Savak”am özüm”. İnsanların 
həqiqəti, haqqı deməkdən çəkindiyi bir dövrdə hər şeydən xoflanan şair yenə 
də fikirlərini misralara tökürdü. Cənubun “Savak”ı  Şimalın repressiyası ilə 
eyni məzmunlu “işlər” görürdü. Xalq öz torpağında qəribsəyirdi. Şair “Öz 
diyarında vətənsizləmişəm” deyirdi. Xalq üçün, vətəni üçün yanan şair 
həmvətənlərinə birlikdə hərəkət etməyin yolunu göstərirdi. Bəxtiyar 
Vahabzadə Sönməzin bu mövqeyini yüksək qiymətləndirirdi. Çünki özü 1988-
ci ildə Qarabağ torpaqları uğrunda xalq hərəkatı vüsət alanda, elan edilməmiş 
müharibə başlayanda bu hərəkatın həm mənəvi, həm də rəsmi liderlərindən biri 
oldu. Tribunalardan xalqı birliyə, torpaqlarımızı düşmənə verməməyə səslədi.  

Sönməzin Bakıda kitabı ilk dəfə “Qaranquş yazı gözlər” adı altında 
1989-cu ildə “Yazıçı” nəşriyyatı tərəfindən nəşr olundu. Kitabın nəşr 
olunmasına Bəxtiyar Vahabzadə özü nəzarət etdi və ön söz yazdı. Sönməzin 
əsərlərində əsrlər boyu öz istiqlaliyyəti uğrunda mübarizə aparan Cənubi 
Azərbaycan xalqının qəhrəmanlıqlarla dolu, qanla yoğrulmuş tarixi keçmişi öz 
əksini tapır. Şair həssasdır, kövrəkdir. Duyğularını, hisslərini o taylı-bu taylı 
qardaşları ilə könül nəğmələri şəklində paylaşır, həyəcanını, çəkdiyi əzabları, 
gördüyü dəhşətləri səmimi bir insan olaraq təsvir edir, yaratdığı insan 
obrazlarına da şəxsi xarakteri sirayət edir. Xalqına bağlı sənətkar onun şad 
gününə sevinir, kədərli gününə qəmlənir: 

 

Baharda yay xəbəri – 
Hey gətir yay xəbəri. 
Xəbərçi! Cəbhələrdən 
Az gətir vay xəbəri. 

 
Şair “xəbərçi” xitabından sonra nida işarəsi qoyur, qan qardaşının 

ölümünə dözmür. Dili yasaq, köməyi az, iradəsi və Allaha inamı güclü olan 
cənubluların qələbəsinə inanır: “O gün gələcək”. Onların mənəvi qələbəsi 
danılmazdır. Qışda cana doyanlar yazın həsrətini çəkər. İnsanların ideoloji 
cəhətdən silahsız olması qələbəni ləngidir. 
 

Al badə, ver sağlığı, 
Arzum dünya sağlığı. 
Mən də varam! – deyərəm, 
Qoysa dil yasaqlığı. 

 
Şairin fikrincə, hər bir şəxs kömək istəmək əvəzinə özünün “bir kəs” 

olduğunu, şəxsi mənini ortaya qoymalı, adamsız, köməksiz olduğunu düşünüb 
düşməni gözündə böyütməməlidir. Azərbaycan xalqının soy-kökündə 
böyüklük, şəxsiyyətyönümlü qəhrəmanlıq həmişə olub. “Kitabi-Dədə Qorqud” 
dastanının “Əgrəklə Səgrəyin boyu”nda qardaşını tapmağa və qurtarmağa 
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gələn oğuz igidini görən 300 nəfər Dış Oğuzlu düşmən “qaçaraq ağacın dalında 
gizlənir”. Sönməz bunu düşünərək yazır: 

 
Demə: Yoxdur bir kəsim, 
De: Mən özüm bir kəsəm! 

 
Şairin yaratdığı bütün insan obrazları hərə öz “qəlibində” böyükdür, 

əlçatmazdır, milli kökünə söykənəndir. Onun vətəni də, vətəndaşı da 
şövkətdən, şandan əskik deyil. Onlar birlikdə azadlıq yolunun izini açıblar, çox 
şey görüblər, odur ki, həyatları sualla doludur: niyə ingilisin, fransızın, 
almanın, amerikalının, rusun nəzəri başımızın üstündədir? Niyə 35 milyondan 
çoxuq, amma dilimiz yasaqdır? Niyə milli azadlıq hərəkatı dövründə nail 
olduğumuz azadlığımızı əlimizdən aldılar? Və s. Onun vətəni  elin ümidi, 
söykənəcəyi olan odlar ocağı, məzlumlar üçün ana qucağıdır. Ancaq bu zərif 
ana düşmənə qanlı-qadalı kimi baxmaq iqtidarındadır. Bu baxışdan şimşək, 
ildırım çaxır. Zahirdə susur, ürəyi kövrək, ciyəri yaralı, içində səsli, sədalıdır. 
Sönməzin yaratdığı obrazlar – kargər, əkinçi, tələbə, ustad və b. əlbir olmaq 
məcburiyyətindədirlər. O zaman şairin qəhrəmanları qələbə çalacaq ki, Ana bir, 
Vətən bir, El bir olacaq. 

 
Yastıq bir, yataq bir, dayanacaq bir, 
Bozbaş bir, çölmək bir, od bir, ocaq bir, 
Koma bir, çardaq bir, örtənəcək bir, 
Ürək bir, dilək bir, dil bir olmalı. 

 
O zaman dəhşətli tufandan qurtuluş yolu olur ki, qayıq da, yelkən də, yel 

də bir istiqamətdə hərəkət edir. Yalnız o vaxt zülmün rişəsi yanar. Hamını bir 
dərd, bir od yandırır. Hamının bir düşməni var: fars terroru. Vətəndə azad 
gəzmək istəyirsənsə, hamının sözü və əməli bir olmalıdır. Sönməz bu 
məzmunlu şeirini 1980-ci ildə Təbrizdə yazmışdı. Gözü önündən Səttarxanın, 
Xiyabaninin, Pişəvərinin rəhbərliyi altında reallaşan inqilablar keçir, milli 
azadlıq hərəkatının bir illik qalibiyyəti keçir. Şair bunun səbəbini çox gözəl 
başa düşür, hətta güclü siyasətçi təbiri ilə qələbəyə çatmaq yollarını sadalayır: 

 
Vətəndə dərdlərə dərman gərəksə, 
Qorxusuz, vəhşətsiz dövran gərəksə, 
Bir azad, müstəqil İran gərəksə, 
Bilək bir, yumruq bir, əl bir olmalı. 

 
Şair düşünür ki, məğlubiyyətdə xalqın günahı yoxdur. Qələbəyə birinci 

beyin hazır olmalı, çarə və əməl əvvəlcədən düşünülməlidir. Vətən qədrini 
bilən şairə torpaq anasından əzizdir. 

Sönməz yaradıcılığı əvvəldən axıra qədər vətən dərdi ilə yoğrulub. Milli 
azadlıq hərəkatının məğlubiyyətindən çox illər keçməsinə baxmayaraq, onun 
“yarası” sağalmayıb. Zaman-zaman həmin mövzuya qayıdıb, o ucalığı və 
qətliamı yad edib. Bir yaz günü yadına fədailər düşəndə onun üçün bağlar 
xəzan olub, güllər quruyub. O fədailəri ki, şair onları nə kimliyinə, nə yaşına 
görə ayırıb. Onları mənliyinə, fikir dərinliyinə görə qiymətləndirib. Şair üçün 
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azadlıq mücahidləri dərin dərə, uca zirvə və dərin fikir qədər yüksəkdir və o 
baxımdan qiymətləndirilməlidir. Budur şair üçün ucalıq ölçüsü. 1983-cü ildə 
“Azərbaycan” jurnalının 8-ci nömrəsində Balaş Azəroğlunun – son nəfəsinə 
qədər azadlıq hərəkatını təfəkküründə canlı saxlayan sevimli şairimizin “İsanın 
son şamı” adlı yazısını oxuyan Sönməz çox təsirlənir. Çünki B.Azəroğlu 
görmədiyi bir şairi – Sönməzi yad etmişdi. Sönməz “Babam özü gələcəkdir” 
adlı poemasını ona cavab olaraq yazmış, 1945-ci ildəki qanlı-qadalı hadisələri 
unutmadığıını əsaslandırmışdır. Cənuba gələ bilməyən bir çox mühacirlərlə 
əlaqə saxlamağın çətin olduğu bir zamanda riyasız, quru bir salamı qənimət 
sayan Sönməz bunu ağır hicran illərinin hədiyyəsi kimi qəbul edir. 

 
Sən “İsanın son şamı”nın 
Titrək, zəif işığında 
Görmədiyin bir şairi 
Yad elədin, 
Onun kövrək, sınıq qəlbin 
Şad elədin. 
Eyni halda 
Ürəyimdə gözmələnən bir yaranın 
Başın açdın, 
Neştər vurub deşdin onu. 

 
Sönməz üçün 45-ci ilin baharı doğma vətən torpağında gül-çiçək 

açmadan, bar vermədən xəzan oldu. O il qaranlıq üfüqlərdə bir dəqiqəliyə çıxıb 
batan günəş timsalıdır. Həmin il şairə ulu babası Səttarxanın Gülüstana 
gəlməyini xatırladır. Şair hələ də o illərin yükünün ağırlığı altında əzilir. Onun 
üçün o ağırlıq ölçüyə gəlməz. “Tərəzinin bir gözünə həmin ili, o biri gözünə 
Savalan dağını qoysan”, dağ o gözü qaldırmaz. Ağır bir bənzətmə, poetikliyin 
ən qəmli mənzərəsidir. 

 

40 ildir ki, 
bu ağır yük 
çiyinlərə ləngər salır. 
El bu ağır yük altında 
Nə qəddini aça bilir, 
Nə altından qaça bilir. 

 
1984-cü ildə Tehranda yazılmış bu poema əldən-ələ gəzdi. O illərin, 

Səttarxanın xatırlandığı bu əsər yaşayan azadlıq mücahidlərini sevindirdi, 
onlara ümid verdi. 

 
Arxayınam, 
Səttarxanın özü bir gün 
Gülüstana gələcəkdir. 
Öz mehriban əlləriylə 
qaraləçək anaların 
göz yaşını siləcəkdir. 
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Sönməzə görə, Səttarxanın əkdiyi toxumlardır ki, zaman-zaman 
çiçəkləyir və solur. Kələfçənin başı tapılsa, dolaşıq sapın düyünləri tez açılar. 
Üzdə yoldaş, dalda düşmən dövlətlər yoldaşın üzün öpüb, dönüb daldan xəncər 
vurmasa, “Cənubi Azərbaycan yarası”nın 200 illik qaysağı qopar. 70 ildir 
azadlıq hərəkatı sevinciylə, kədəriylə öz əksini bədii nümunələrdə tapır. 
Sönməz də “casusluğun, şeytanlığın” rəsmi olan o qanlı tablonu unutmur. 

Onun yaratdığı obrazlar içərisində “şair” obrazı daha mərddir, həssasdır. 
Vəfasız deyil, ağlar göz görəndə ağlayan, gülər göz görəndə güləndir. Bir 
damcı sədaqətə bir ömür yol gələr. Həyatın sərt küləyindən titrəməz. Onun söz 
silahı daima təmiz, hazır və tətikdədir. Eyni zamanda zalımın bağrını dəlmək 
gücündədir. Şair xalqın həyatı ilə bağlı, onun yaşamı əks olunmuş, onun 
istəyindən doğan şeiri qiymətləndirir. 

 
Şair dediyin axmasa al qan ürəyindən, 
Bir gül dərə bilməz o, gülüstan ürəyindən. 
Tufanda pənahsızlar üçün yelkən açammaz, 
Hər dəm ki onun qopmasa tufan ürəyindən. 

 
Onun poeziyasının şeiriyyəti, poetik mündəricəsi yerli-yerindədir. Təsvir 

istər siyasi məqamda olsun, istər peyzaj məqamında, istərsə də məhəbbət 
məqamında, – hamısı qəlbindən, ürəyindən qopub gəlmiş könül nəğmələridir. 
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Sakiba Alasgarova 
  

Poets of freedom and independence: Bakhtiyar Vahabzade and 
Sonmez 

S u m m a r y 
 

In the article reflects prominent Azerbaijan poet Bakhtiyar Vahabzade’s 
warm attitude and patriotism to South Azerbaijan poets. And it is spoken about 
friendship of South Azerbaijan poet Sonmaz and Bakhtiyar. The author tries to  
analyze some moments of sovereignty poet Sonmaz’s creative activity. 

Though it was 40 years ago,  was highly evaluated reflection of national 
liberation movement in 1984 year in B.Azeroglu, Sonmaz and others work. 

 
Сакибе Алескерова 

 

Поэты свободы и независимости: Бахтияр Вахабзаде и Сенмез 
Р е з ю м е 

 
В статье речь идет о патриотизме и о теплом отношении к поэтам 

Южного Азербайджана выдающегося Азербайджанского поэта Бахтияра 
Вагабзаде. Здесь также говорится  о дружбе  Бахтияра с поэтом из 
Южного Азербайджана с Сенмезом. В данной статье рассматриваются 
некоторые моменты творчества поэта. Несмотря на то, что прошло 40 лет, 
в произведениях Б.Азероглу, Сенмеза и других поэтов Национально-
освободительное движение было положительно оценено. 
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