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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. 
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POEZİYAMIZIN GÜNƏŞİ ÖZ MİSRALARINDA 

(Fəlsəfi müstəvidə) 
 

“Türk dünyasının şairi”, şeirlərini sevə-sevə oxuduğumuz, yaradıcılığına 
rəğbət bəslədiyimiz sənətkar, dəyərli insan, əsl vətəndaş, şair, yazıçı, publisist, 
dramaturq, nasir Bəxtiyar Vahabzadə (1925-2009)! Kimdir o? Öz qələminin 
gücü ilə az qala dünyanı dolaşıb könülləri oxşayan, həssas ruhu, möhkəm 
iradəsiylə hər kəsə meydan oxuyan, zamanı qabaqlayan, fikirlərini qələmi 
vasitəsilə qorxmadan bəyan edən füsunkar sətirlərin müəllifi... Onun 
əsərlərindən bəhrələnərək özümüzə yol açdıq, həyat dərsi aldıq. Bəxtiyar 
Vahabzadə poeziyası Şəkidə, ucqar kənd məhəllələrindən birində çalınan 
məktəb zəngi ilə başlayır, sonuncu kitabının üzərində yazılan “Fəryad” 
sözündəki harayla öz zirvə və yekun məqamına gəlib çatır. Artıq bir kənddə 
çalınan məktəb zəngi kimi yox... planetə səs salan həyəcan zəngi kimi 
səslənməyə başlayır [1, 6].  

Deyirlər, şeir, musiqi mələklərin dilidir. B.Vahabzadə də insanlarla məhz 
mələklərin dilində danışan sənətkar idi. Bəzən yüz minlərlə insanın söyləyə 
bilmədiyini bircə kəlmədə ifadə edən şair öz qələminin gücü ilə az qala 
dünyanı fəth edirdi. Arzusunda olduğu, yaşadığı nə varsa, onun şeirlərində 
güzgü kimi əks olunurdu. 

Lakin bu o demek deyil ki, B.Vahabzadə fani dünyanın aşiqinə çevrilib, 
əbədi dünyanı tamamilə unutmuşdu. Həyatı sevərək yaşamağın nə qədər gözəl 
olduğunu vurğulasa da doğruluğun, dürüstlüyün, mərdliyin, sevginin və 
məhəbbətin Allah vergisi olduğuna inanır və son anda yalnız əqidəsinə sadiq 
insanların Allahı dərk edə biləcəklərini söyləyir. 

İnsanın məhz ağıl və düşüncəsinin əbədi yaşayacağını inamla söyləyən, 
dünyanı rənglərlə boyayan sənətkar bir zamanlar “Həyat, sən nə şirinsən” 
deyib həyatın şirinliyindən əl çəkməyin mümkünsüzlüyünü xüsusi vurğuyla 
təsdiqləyirdisə, hətta əlli yaşında belə başından dağılmayan uşaqlıq həvəsini 
qəlbində yaşadaraq son nəfəsinə qədər həyatdan doymayacağını deyirdisə, 
ömrünün ahıl yaşında həyatdan gileylənərək fani dünyada müvəqqəti qonaq 
olduğunu çox gözəl dərk edirdi. Elə buna görə də onun son illərdə yazdığı 
şeirlərdə Allaha vardığının, əbədi dünyanı dərk etdiyinin şahidinə çevrilirik.  

Qüdrətli qələm sahibinin düşüncələrində vaxtında həqiqətə varmaq, 
Haqqı dərk etmək insanı zülmətdən qurtarar, aydınlığa çıxarar. 



Рисаля. Арашдырмалар топлусу. 11.2015 
 

 71

Vaxta, zamana etibar etməyən şair dişlərinin tökülməsində, saçlarının 
ağarmasında yaşın bəhanə olduğunu söyləyir, bunu, əslində, fırlanan dünyanın 
vərdişi hesab edir. Dünya fırlandıqca təkrarlanan bir çox vərdişlər onu heç də 
təəccübləndirmir. 

 
Mən atamı keçmişəm, məni keçir övladım. 
Bu belə də olmalı, axı dünya fırlanır [5, 33]. 

 
“Peyğəmbərimiz” adlı şeirində nəfəsinin torpağa toxunub kolları gülə 

döndərərək bütün məchulları bizlərə məlum edən, adı şəfqət və işıqla dolu 
Peyğəmbərimizin yolçusu olduğunu söyləyir. 

 
Ulu Qurani-Kərimdən gözümüz aldı işıq, 
Bizə göstərdi müdam düz yolu Peyğəmbərimiz [5, 

33]. 
 

Qurani-Kərimin işığıyla zehinləri və gözləri açan, insanları doğru yola 
çəkən, haqqın yolunu tapmağa kömək edən, könülləri zənginləşdirən 
Peyğəmbərimizin nurlu siması sanki göz önündə canlanır. Şair bütün bu 
bəxşişlər üçün Allaha şükür edir, Peyğəmbərimizə sonsuz sevgisini bildirir. 

 
Bulub haqqın yolunu Bəxtiyar oldum necə mən,  
Belə zəngin elədi yoxsulu Peyğəmbərimiz [1, 33]. 

 
Əgər insanın qəlbində Allah sevgisi, Allah eşqi varsa, bu dünyada ondan 

zəngini yoxdur. Vahabzadə ən adi bir durğu işarəsinə şeir yazmış və bu şeirdə 
də ölümü, əbədi dünyanı unutmamış, son anda yeganə mənzilimizin torpaq 
olacağı fikrini bir daha təsdiqləmişdir. 

 
Nida işarəsi! 
             Sən dik dayandın, 
Özünü hamıdan qüdrətli sandın. 
Sual işarəsi! Baxmadın göyə, 
Əyildin, “torpağı dərk edim” deyə [5, 62]. 

 
İnsan hər nə qədər dik dayansa da, özünü hamıdan qüdrətli zənn etsə də 

o, dərk etməlidir ki, sonunda torpağa məğlub olacaq, qüdrətli olan, hər şeyə 
qadir olan isə yalnız uca Yaradandır. 

Müasir şairlərdən biri yazır ki, Bəxtiyar Vahabzadə öz sinəsində hər 
zərbəyə açıq “dərisi soyulmuş ürək” gəzdirir. Bəlkə də, elə buna görədir ki, 
məhz dərisi soyulmuş şairi – Nəsimini B.Vahabzadənin lirikasının da, 
dramaturgiyasının da əsas qəhrəmanı kimi görürük. “Dərisi soyulmuş 
Nəsimi”ni həm Bəxtiyarın, həm də bütövlükdə Azərbaycan şeirinin rəmzi 
saymaq olar [1, 6].                                                                                                                                    

B.Vahabzadə yaradıcılığının möhtəşəm əsərlərindən biri “Fəryad” 
pyesidir. Əsərdə müəllifin dahi Nəsiminin ideyalarına münasibəti öz bədii 
əksini tapmışdır. 
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Nəsimiyə, onun dünyagörüşünə, düşüncələrinə, elminə və təfəkkürünə 
xüsusi heyranlıq B.Vahabzadə yaradıcılığında aydın duyulmaqdadır. B.Vahab-
zadənin fikirlərindən bizə məlum olur ki, insan öz əməli və düşüncəsi ilə ibadət 
edir. İnsan ona verilən ömür payından düzgün faydalanmalıdır. Nəsiminin 
düşüncələrinin Bəxtiyar qələmində təsviri öz orijinallığı ilə seçilir.  

Fəryad pyesində Nəsimi obrazının dilində söylənilən 
 

İdrakda yol açmış gecədən gündüzə Allah, 
Güldürməsən öz könlünü, gülməz üzə Allah. 
Dünyaya şəfəqlər kimi Tanrı səpələnmiş, 
Qəlbin gözü yanmazsa, görünməz gözə Allah [3, 47] –  

 
sətirləri B.Vahabzadənin idraka, düşüncəyə, elmə, savada verdiyi dəyərin 
nümunəsidir. Həmin misraların ardınca Allahın haqda, həqiqətdə olduğunu 
söyləyən şair gözəllik qarşısında heyrət etməyin səbəbini də Allahın lütfü 
hesab edir. Şairə görə, insanlığa hörmət insanın borcudur və həmin bu 
hörmətdə, ləyaqətdə Allahın varlığı hiss olunur. Onun bu əsərində əsas xətt 
həqiqəti bilmək və idrakı ona təslim etməkdir. Şair Nəsiminin dilindən kamil 
insanın simvolunu yaratmış və oxuculara təqdim etmişdir. 
 

Allah, bilirik, cisim deyil, bəs nədir Allah? 
Ən yüksək olan haqda, həqiqətdədir Allah. 
Dondunsa təkamül və gözəllik qabağında, 
Dərk et, bu təəccübdə, bu heyrətdədir Allah [3, 48]. 

 
B.Vahabzadəyə görə, bütün xeyirxah iş və əməllərin təməlində iradə 

dayanır. O düşünür ki, insan gövhərdir, hər şeyin qayəsi, məqsədi insandır. Elə 
bu səbəbdən də ağıl insana kölədir. İnsan öz ağlını iradəsinin köməyi ilə idarə 
edə bilir.  

Şairin baxışında insan bir sirr dünyasıdır, o, gizli bir aləmin zərrəsidir, 
zərrənin küllə qovuşmaq niyyəti, zahiri deyil, batini gözəlliyə qiymət vermək 
bacarığı Allaha çatmaq üçün başlıca meyardır. Onun nəzərində söz fikrin 
ifadəsi üçündür, şair özünü ağaca, sözünü həmin ağacın yarpağına, fikrini isə 
ağacın kökünə bənzədərək Allahın sözlərdə deyil, sözlərdəki hikmətdə 
olduğunu təsdiqləyir. 

Bəs söz nə demək? 
Hər sözün amal yükü fikrim. 
Seçmiş, seçəcək daima tükdən tükü firkim. 
Mən bir ağacam, yarpağı – sözlər, kökü – fikrim, 
Sözlərdə deyil, sözdəki hikmətdədir Allah [3, 48]. 

 
B.Vahabzadə zülmün nə olduğunu maraqlı bir tərzdə izah edərək yazır 

ki, haqqın şilləsini zülmün üzünə çəksən, bil ki, həmin şilləndə möhürlənmiş o 
qeyrətdə Allahın varlığını duyacaqsan. Cahil insan öz qəlbinə enmək əvəzinə 
alçaqlığa enər, xeyirindən əl çəkməyib, vicdanını hər şeyə satar. Qaranlıq, 
cahillik, ədavət olan yerdə Allahın adı çəkilməz. Allah ancaq məhəbbəti, 
sədaqəti, düz ilqarı olanların yanında olar. 
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Hər şeyin yalnız Allahın hökmüylə olduğuna inanan şairin düşüncələrinə 
görə, əslində, səbəb və bəhanələr gəzdiyimiz həyatın özü taleyin bir 
oyuncağıdır. 

İnsan müvəqqəti olan bu həyata bel bağlamamalıdır. Həqiqəti tapmaq o 
qədər də çətin deyil, həqiqət isə Mütləq Allahın varlığını duymaq, onu hiss 
etmək və ona doğru can atmaqdadır. Taleyin, qismətin varlığını öz misralarında 
vurğulayan şair qisməti Allahın insanlara bir lütfü hesab edir. 

Bəxtiyara görə, insan bu dünyada ona verilən bütün gözəlliklər və 
nemətlər üçün yalnız Allaha minnətdar olmalı və şükür etməyi bacarmalıdır. O, 
sübh çağının, doğulan hər yeni günün Allahın töhfəsi olduğunu söyləyir. 

 
Bir bax, açılan sübh, qızaran dan, doğulan gün 
Bir töhfəsidir Allahın insanlara hər gün. 
Min töhfə umub, aldığı bir töhfədən insan 
Neyçün bu gözəlliklərə heç olmadı şükran [3, 160]. 

 
B.Vahabzadə Allahın varlığının indiyə qədər sirr olduğunu təsdiqləyir və 

Allahı anlayanlardan Allahın kim olduğunu soruşarkən, əslində, Allahı 
anlamaq Onun sirlərini anlaya bilməməkdədir qənaətinə gəlir. O düşünür ki, 
insan yalnız o zaman Allahın sirlərindən agah olacaq ki, Ona qovuşmuş olsun. 

 
Allahın varlığı – sirri-qədimdir, 
Allahı anlayan varsa, de, kimdir? 
Allahı anlamaq, onun sirrini 
Heç cürə anlaya bilməməyimdir [3, 160]. 
 

Bəxtiyar şeiri oxunanda yox, dinlənəndə daha sehrlidir. Burada səsin 
təsiri sözün cazibəsindən güclüdür. Maraqlıdır ki, hayqırtı, səs, haray, fəryad... 
özü Bəxtiyar şeirində ayrıca obrazdır, hətta addır, sərlövhədir. Onun 
pyeslərində bir sıra obrazların ancaq səsi eşidilir, özü görünmür [1, 6]. 

Allahı çox gözəl dərk edən Bəxtiyar “Azan səsi” adlı şeirində “Allaha 
vardım” deməklə Allaha olan sonsuz məhəbbətini bir daha təsdiqləyir. Bütün 
gözə görünməyənləri, Allahın yolunda yolundan dönməyənləri azanın 
müqəddəs səsində görən, duyan şair bu səsin sehriylə, nəhayət, “Allaha 
vardım” deyir. Və son anda artıq cismiylə, ruhuyla, bütün mənəviyyatıyla 
səcdəyə çevrilərək kamilliyə yetişir. 

 
Mən səsdə görürəm gözəgörünməzləri, 
İlahinin yolunda yolundan dönməzləri. 
Bu xoş dəqiqələrdə “Allaha vardım” deyə 
Mən təpədən-dırnağa çevrilirəm səcdəyə [3, 177]. 

  
İnsan yaşa dolduqca Allaha daha da yaxınlaşır, ömrün sonu 

yaxınlaşdıqca insanın ürəyi günahlarının bağışlanması istəyi ilə çırpınır. Ancaq 
vaxtında həqiqətə varmaq, haqqı dərk etmək insanı zülmətdən qurtarar, 
aydınlığa çıxarar. 
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Məni vurdu gah yerə, gah da uçurdu göyə, 
Gecikdim ömrüm boyu özümlə görüşməyə [3, 11] – 

 
söyləyən Bəxtiyarın “özümlə görüşməyə” fikrinin arxasında insanın dünyanı və 
Allahı dərk edə bilməsi gizlənir. “Şair qarşıdurmalar, sonsuz təzadlar içərisində 
itib-batmamaqdan ötrü iki aləm arasında elə bir körpü istəyir ki, ancaq xeyir 
əməllilər keçə bilsinlər” [3, 10]. 

B.Vahabzadə şeirlərində qaranlığın, zülmətin ömrünün bitəcəyini və 
günəşə qovuşacağını vurğulayır. Şair inanır ki, günəş əbədi yoxluğa qovuşmaq 
üçün yox, yenidən doğmaq üçün batır. Burada günəş insanın simvolik 
obrazıdır. İnsan fani dünyada qonaq kimi yaşayır, dünyasını dəyişəndən sonra 
həqiqi və ilahi aləmdə yenidən həyat qazanır, əbədi bir həyat... və insan 
Yaradanına qovuşduğu üçün, bir bütün olduğu üçün daha parlaq, daha işıqlıdır. 

 
Yer Günün başına dolanır həm də,  
Günəşə əbədi ehtiram üçün. 
Gələn bir xeyirdən, bir şərdən gəlir.  
Doğuş da, batış da bir yerdən gəlir [2, 31]. 

  
“Bütün əksliklər arasında o səbəbdən möhkəm körpü salınmalıdır ki, 

qarşı-qarşıya gələn varlıqların hamısının mayası eyni xəmirdən yoğrulub, bir 
bətndə yetişib. Onlar gəldikləri yerə də birlikdə dönəcəklər” [3, 10]. 

 
“Göydən enən o nuru görə bilməkçün sənə 
Üçüncü göz gərəkdir”. 
...O göz ilə baxanda mən yalnız üzü deyil,  
Həm də özü görürəm. 

 
Üçüncü göz – qəlbin gözü. Bəzən üzümüzə baxmaq istərkən həmin 

üçüncü gözlə, əslində, özümüzü, yəni daxilimizi, iç dünyamızı görürük. “Bu da 
Allah vergisidir” deyə düşünür B.Vahabzadə... Bu vergidən məhrum olanlar isə 
Allahı dərk etməkdə aciz olanlardır. 

Doğrudan da, Bəxtiyar sənəti Bəxtiyar qəlbinin güzgüsüdür. O güzgü ki, 
sənətkarın daxilindəki həyəcan və iztirabları, sevgi və mərhəməti bütün 
çılpaqlığı ilə inikas etdirir.   

B.Vahabzadənin yaradıcılığında poetik sözün əbədiliyi etiraf və tövbədən 
sonra başlayır. Şeirin fəlsəfəsində işıq, istilik, şəfqət, ülvilik tapan Bəxtiyar bu 
müqəddəs hisslərin Allah dərgahından ona bəxş olunduğunun fərqinə vararaq 
Allaha pənah gətirən şairlər sırasında öz layiqli yerini tutmuşdur.  
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Reyhan Mecidova 
The sun of our poetry in his hemistichs 

S u m m a r y 
 

It is investigated in the article believe to Allah which reflects the 
connection (relation) with Islam in B. Vahazade’s creativity. We can meet such 
motives in the last creation period of the poet. Understanding and feeling the 
death the poet has delivered this emotion to us through his poems. 

 

Рейхан Меджидова 
Солнце поэзии в своих строках 

Р е з ю м е 
 

В статье исследуется и выносится на передний план вера в бога, 
отражающая связь с исламом в творчестве Б.Вахабзаде. В последних 
этапах творчества поэта можно часто встретить такие мотивы. Чувствуя 
близость смерти, испытывая  чувство  трепета  перед кончиной, поэт 
старается донести эти  чувства  своими стихами. 

 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Рисаля. Арашдырмалар топлусу. 11.2015 
 

 227

 
 

KİTABIN İÇİNDƏKİLƏR 
 

Rafael HÜSEYNOV. Bəxtiyar Vahabzadənin arzuladığı bəxtiyar gələcək........4 
 

BÖLMƏLƏR: 

BÖLMƏ 1: BƏXTİYAR VAHABZADƏ VƏ AZƏRBAYCAN 
ƏDƏBİYYATINDA VƏTƏNPƏRVƏRLİK MÖVZUSU 

BÖLMƏ 2: BƏXTİYAR VAHABZADƏ VƏ AZƏRBAYCAN 
DRAMATURGİYASINDA TARİXİLİK 

MƏQALƏLƏR 

Kamil ŞƏRİFOV. Süleyman əl-İsanın yaradıcılığının Azərbaycan  
poeziyası ilə uzlaşan məqamları ........................................................................31 
Aynurə PAŞAYEVA. Bəxtiyar Vahabzadə publisistikasında  
milli özünüdərk..................................................................................................38 
Bayram GÜNDOĞDU. Türk dünyasının şairi Bəxtiyar Vahabzadə................ 43 
Dilarə ƏLİYEVA. Bəxtiyar Vahabzadə və Azərbaycan  
dramaturgiyasında tarixilik................................................................................49 
Sakibə ƏLƏSGƏROVA. Azadlıq və istiqlal şairləri:  
Bəxtiyar Vahabzadə və Sönməz .......................................................................53 
Gülşən MEHDİZADƏ. İbtidai siniflərdə milli vətənpərvərlik  
hissinin aşılanması ............................................................................................59 
Yeganə HÜSEYNOVA. Bəxtiyar Vahabzadə poemalarında  
sosial mühitin təsviri ................................................................................. 64 
Reyhan MƏCİDOVA. Poeziyamızın günəşi öz misralarında...........................70 
Aida MİRZƏYEVA. Bəxtiyar Vahabzadənin poetik yaradıcılığında  
vətən sevgisinin tərənnümü ..............................................................................76 
Natavan MUSTAFAYEVA. Bəxtiyar Vahabzadə yaradıcılığında türkçülük.. 81 
Nəzmiyyə YİGİTOĞLU. Azərbaycan poeziyasındakı “altmışıncılar” nəslində 
dissident düşüncə – Bəxtiyar Vahabzadədən Vaqif Səmədoğluyadək .............86 
Türkan QƏDİROVA. Bəxtiyar Vahabzadə poeziyasında ana  
dilinə münasibət ................................................................................................92 
Roza EYVAZOVA. Bəxtiyar Vahabzadə yaradıcılığına bir baxış ...................97 
Tomiris BABANLI. Bəxtiyar Vahabzadə poeziyası ingilis tərcümələrində ..102 
Тойраханум ГУСЕЙНОВА. Национальное и общечеловеческое  
в поэзии Бахтияра Вагабзаде .......................................................................109 
Nuranə ƏSƏDULLAYEVA. Bəxtiyar Vahabzadə poeziyasında  
ədəbiyyat və sənət məsələləri .........................................................................113 


