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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. 
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BƏXTİYAR VAHABZADƏ YARADICILIĞINDA TÜRKÇÜLÜK 

 
XX əsrin 60-70-ci illərində türklüyünə, kökünə qayıdışın, gen-qan 

azadlıq mübarizəsinin milli poeziyamızda öz təcəssümünü tapmasında 
Azərbaycanın xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin xidmətləri ölçüyəgəlməzdir. 

Sənətkarın yaradıcılığında türkçülük və milli azadlıq mübarizəsi mövzulu 
əsərlər xalqımızın milli özünüdərkinin oyanışında çox böyük və mühüm rol 
oynamışdır. Türkün türklə qardaşlıq əlaqələrinin yasaq olunduğu illərdə 
ümumtürk mənəvi dəyərlərinin xilası yolunda türk birliyi ideyasına söykənən 
dəyərli əsərlər yaratmış vətənpərvər şairin yaradıcılığı bu yolda bir örnəkdir. 
Onun hələ keçən əsrin 60-cı illərində qələmə aldığı “Şəhid məzarları”, 
“İstanbul”, “Mumiya”, “İstiqlal”, “Baba Gur-Gur” və s. əsərlərində türk 
mənəvi birliyi ideyasının rişələri görünür. 

Cəmiyyətə millət duyğusunu, hürriyyət ab-havasını aşılayan qeyrətli 
yurddaşımız haqqında qardaş Türkiyədə çox qiymətli fikirlər söylənilmişdir. 
Türkiyə Cümhuriyyətinin IX Prezidenti Süleyman Dəmirəl Azərbaycana 
səfərlərindən birində B.Vahabzadənin “yalnız Azərbaycan torpağının deyil, 
bütün türk dünyasının şairi” olduğunu bəyan etmişdir. Türk şairi Yavuz Bülənd 
Bakilərin fikrincə, “Türk ədəbiyyatı üçün Mehmet Akif, Yəhya Kamal, Nəcib 
Fazil nə isə, Azərbaycan ədəbiyyatı üçün də Bəxtiyar Vahabzadə odur... 
Bəxtiyar Vahabzadə bütün türk dünyasının ortaq səsi, sevən ürəyi, aydın üzü 
və gözəllik cizgisi, rəmzidir” [5, 63]. Dursun Yıldırım onu “dünya türklərinin 
böyük şeir ustası [6, 12], Əli Yavuz Akpınar “başqaları üçün, bəlkə də, şeir 
mövzusu olmayan mövzuları öz şair nəfəsi ilə şeirə çevirməyi bacaran ustad 
şair” [5] adlandırırlar. Bədrəddin Keleştimir isə vətənpərvər şairi 
“Azərbaycanda yanan istiqlal məşəli”nə bənzədir [2, 13]. 

Türk ədəbiyyatına sonsuz sevgi və rəğbət bəsləyən B.Vahabzadə xüsusilə 
Mehmet Akifin heyranı idi. O, “Mehmet Akifi türk ruhunun, türk tarixinin, 
türk mədəniyyətinin təcəllisi” olaraq görürdü [2, 12]. 

B.Vahabzadə poeziyasında türkün türkə sevgisi, can yanğısı, doğmalığı, 
türkün böyüklüyü, tarixi qəhrəmanlarına məhəbbəti yüksək səviyyədə ifadə 
edilmişdir. “Canım çıxanadək qəlbimin səsi, / “Türkəm” gerçəyini 
pıçıldayacaq”; “Ana yurdum, ata yurdum / Azərbaycan – Türkiyə”; “Ey 
Azərbaycanımız, türkün oğuzlar vətəni”; “İlahi hökmünlə qaldır göylərə / 
İslam bayrağını, türk bayrağını”; “İki yanağı var, amma bir üzü, / Türk öz 
anasından belə doğulmuş”; “Sinəsi dağlıdır türkün”; “Tapacaqdır əminəm, türk 
oğlu haqq yolunu”, “Atatürk düz demiş, vallah, düz demiş, / Yoxdur Türkün 
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dostu özündən özgə” və s. ruhumuzun dərinliyinə nüfuz edən qiymətli 
fikirlərdəndir. 

1999-cu ildə Türkiyədə baş vermiş dəhşətli zəlzələdən sarsılan şair qəlb 
ağrısıyla qələmə aldığı şeirində qardaş xalqın dərdinə şərik olur:  

 
Eşidincə ata yurdda depremi,  
Axdı yaşım, döndü başım, Türkiyə.  
Hər dərdimin, hər qəmimin ortağı  
Can qardaşım, can qardaşım, Türkiyə [2, 12]. 

 
B.Vahabzadə türkə qarşı yönəlmiş haqsızlıqları, riyakarcasına təhrif 

edilmiş tarixini, türk xalqlarının öz dədə-baba yurdlarından didərgin 
salınmalarını, adlarının belə dəyişdirilməsini bəzən birbaşa, yəni aşkar, bəzən 
isə sətiraltı məna və ifadələr vasitəsilə yaradıcılığında əks etdirmişdir. Bu qəbil 
türk faciələrindən biri də Krım türklərinin öz halal torpaqlarından Orta Asiyaya 
sürgün edilmələridir. Sovet imperiyasının məqsədyönlü şəkildə həyata 
keçirdiyi amansız siyasətə qarşı çıxan şair yazır: 

  
Krım, Yalta, Qızıldaş... bir xalqın ata yurdu 
O millətə yad oldu, gəlməyə vətən oldu.  
İndi necə ayıraq burda xeyirdən şəri,  
Axı haqqın gözləri oyum-oyum oyulmuş, 
Torpağın altındadır torpağın sahibləri,  
Gəlmələr torpaq üstə torpağa sahib olmuş [6, 54].  

 
Türkləri gözü götürməyən bədxahlarımız ara-sıra onların arasına nifaq 

toxumu səpməyə, bu xalqları bir-birindən ayrı salmağa cəhd də göstərmişlər. 
Lakin bu bir həqiqətdir ki, türk dünyasının həmrəyliyi, tarixin çətin 
məqamlarında bu qardaş xalqların bir-birinə dayaq olması düşmənlərimizin 
ümidlərini hər zaman boşa çıxarmışdır. Müasir dövrümüzdə də süni şəkildə baş 
verən bu cür narahatlıqlar B.Vahabzadəni bir vətəndaş kimi düşündürməyə 
bilməzdi. O, bununla əlaqədar vaxtında yazmış olduğu “Haqqı yox” şeiri ilə 
bütün türk soylarına səslənərək, onları heç bir provakasiyaya uymamağa, ayıq-
sayıq olmağa dəvət edir:  
 

 
Yad əlində tapdanırkən şərəf, şan,  
Türkün türklə ədavətə haqqı yox.  
Hər işimiz başlanırkən sıfırdan  
Türkün türklə ədavətə haqqı yox.  
 
Dayaq olsun bugün gərək sol sağa,  
Bu vəhdətdən yurdumuza gün doğa. 
Bütün millət dönməliykən yumruğa 
Türkün türklə ədavətə haqqı yox.  
 
Tarix bizi imtahana çəkirkən  
İmdad umur hamımızdan bu vətən.  
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Dünya da haqq səsimizə kar ikən 
Türkün türklə ədavətə haqqı yox.  
 
Nə çox imiş bu torpağa göz dikən,  
Baxa-baxa gözümüzə mil çəkən.  
Düşmənimiz dostumuzdan çox ikən 
Türkün türklə ədavətə haqqı yox [6, 176]. 

 
B.Vahabzadə bir ulu kökdən yaranmış Türkiyə türklərini azəri 

türklərindən ayrı təsəvvür edə bilmirdi. Şairin “Ana yurdda yuva qurdum // Ata 
yurda könül verdim // Ana yurdum, ata yurdum // Azərbaycan – Türkiyə” kimi 
kəlamları fikrimizin təsdiqidir. 

B.Vahabzadə öz xalqı ilə yanaşı, bütün türk dünyasının taleyini, 
gələcəyini, öz milli haqlarına qovuşması məsələlərini düşünərək, onların 
yüksəliş yollarını axtarmağa səy göstərmiş, yəni türkçülüyün və 
azərbaycançılığın ümumi tərəqqisi yolunda çalışmışdır. Bu baxımdan ədibin 
yaradıcılığında azərbaycançılıqla türkçülük üzvi şəkildə birləşir. 

Vətənpərvər şair ikiyə parçalanmış yurdunun acı taleyi barədə qəlbi 
göynədən, təsirli, eyni zamanda mübarizlik ovqatı ilə seçilən əsərlərində bu 
tarixi ədalətsizliyi ifşa edir. Onun azadlıq ruhlu poeziyasında doğma 
Azərbaycanını yenidən bütöv, vahid dövlət olaraq görmək istəyi çox güclüdür. 

“Azərbaycan dərdlərini hayqıran” (Yavuz Bülənd Bakilər) Bəxtiyar 
Vahabzadə, əslində, nəsihət verməkdən, yol göstərməkdən daha çox 
daxilimizdə mürgüləyən hissləri oyadır, insanda insanlığı hərəkətə gətirir” [1, 
17]. 

Bir zamanlar İranda Azərbaycan xalqının milli mənşəyini inkar edən, 
“xalqımızı farsların tör-töküntüsü” hesab edən “alimlər” meydana gəlmişdi. Bu 
məntiqsiz iddia bəzi fars alimlərinin köhnə uydurmasıdır. Azərbaycanlıların 
milli varlığını, dilini hər vasitə ilə sıxışdırmağa çalışan İran mürtəce dairələri 
əsassız, yanlış müddəa və mühakimələrə söykənərək özlərinə bəraət 
qazandırmaq məqsədilə bu tarixi haqsızlığı ört-basdır etməyə cəhd 
göstərmişlər. Bununla əlaqədar 1981-ci ildə yazmış olduğu “Cavab” şeirində 
B.Vahabzadə öz haqq səsini ucaldaraq belə üzdəniraq alimlərin iddialarını alt-
üst edir. Şairi xüsusilə hiddətləndirən məqam onların sırasında “özgələrin 
əlində alətə” çevrilən milliyyətcə azərbaycanlı Yəhya Zəkanın da olmasıdır. 
Nankor həmyerlimizə xitabən: “Sənin şanın hanı, şərəfin hanı? // Əyilmə 
özgəyə öz mənzilində” [6, 125] söyləyən müəllif türk boylarının Qafqazlardan 
Altaylara qədər geniş bir ərazidə təşəkkül etməsi faktını dananları cahil və 
satqın adlandırır. O, həmçinin şərəfli tarixi ilə qürur duyan qəhrəman türk 
millətinin qədimliyini, türk xalq şeirinin qüdrətini önə çəkməklə xalqımızın 
ünvanına böhtan yağdıranları öz kəskin qələmiylə ittiham edir: 
 

Altay dağlarını baban aşanda 
Ağan bu cürəti heç danmamışdı.  
Qorqud öz dilində nəğmə qoşanda 
Sədinin qəzəli yaranmamışdı.  
Tarixlər yaradıb tarixdən qədim 
Bu xalqın qılıncı, bu xalqın sözü. 
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Bəs necə oldu ki, ey dönük alim, 
Biz olduq özgənin tör-töküntüsü? [6, 126]. 

 
    “Bir insanın öz xalqını və öz doğma dilini dəlicəsinə sevmək qabiliyyətini 
Bəxtiyar Vahabzadədən öyrəndiyini” [5, 19-20] etiraf edən Azərbaycan 
ədəbiyyatının tədqiqatçısı və təbliğçisi Əhməd Şmide öz qənaətində heç də 
yanılmamışdır. B.Vahabzadə ana dilimizdən, özünün söylədiyi kimi “bayatı 
şirəsi, bayatı şəhdi” çəkilməsin deyə onu hər zaman yad təsirlərdən mühafizə 
etmiş, müqəddəs bildiyi bu nemətin saflığı, təmizliyinin keşiyində müsəlləh 
əsgərtək dayanmışdır:  
 

Bu dil – bizim ruhumuz, eşqimiz, canımızdır, 
Bu dil – bir-birimizə əhdi-peymanımızdır.  
Bu dil tanıtmış bizə bu dünyada hər şeyi, 
Bu dil – əcdadımızın bizə qoyub getdiyi 
Ən qiymətli mirasdır. Onu gözlərimiztək 
Qoruyub, nəsillərə biz də hədiyyə verək [5, 15]. 

 
B.Vahabzadə elmi-publisistik əsərlərində də türkçülüyü təbliğ və tədqiq 

etmiş, türk varlığını yüksək tutaraq, xalqımızın türklüyünü dərk etməsinə səy 
göstərmişdir: “Dilimiz, diriliyimiz”, “Dilimizin və millətimizin adı”, “Bizim 
kimimiz var?”, “Qatıq qara ola bilməz”, “Türk xalqlarının birliyi”, “Dil və 
əlifba” və s. məqalələrində müəllifin türk xalqlarının mənşəyi, dili, ortaq 
mədəniyyəti ilə bağlı dəyərli fikirləri yer almışdır” [8]. 

1981-ci ildə Azərbaycanda çapdan çıxmış “Türk xalq şeirindən 
seçmələr” adlı kitaba B.Vahabzadənin yazdığı ön sözdə türk dilinin 
Azərbaycan türkcəsinə qohum dil olduğu göstərilir: “Dilimizə qohum dillərin 
qədim abidələrini nəşr etmək və öyrənməklə biz öz dilimizin də keçib gəldiyi 
kökü, yolu, onun tarixini öyrənmiş və bilmiş oluruq” [7, 3]. 

B.Vahabzadənin ürəyi, nəbzi xalqı, vətəni ilə həmişə birgə döyünmüşdür. 
Türk dünyasının sevincini paylaşan, ağrı-acısını isə öz şəxsi dərdləri kimi 
yaşayan şairin “Hansı bir ürəklə?” şeirində adının dəyişdirilməsini istəməsi heç 
də təəccüb doğurmur. Axı milləti xoşbəxt deyilsə, o necə bəxtiyar ola bilər?! 
 

Adımı dəyişin, bilinsin yolum,  
Məgər bəxtiyaram, Bəxtiyar olum?  
Sinəmə dağ çəkən bir belə dağla 
Mən ağlar bəxtimə necə yar olum? 
Millətim bədbəxtsə, mən hansı haqla, 
Mən hansı ürəklə bəxtiyar olum? [6, 265] 

 
Bəxtiyar müəllimin böyük şair həssaslığı və coşqunluqla təbliğ etdiyi 

ideyaların bir çoxunun gerçəkləşdiyini öz gözləriylə görməsi, illərlə həsrətini 
çəkdiyi və uğrunda mübarizə apardığı dövlətimizin müstəqilliyinə qovuşması 
səadətini yaşaması o anlarda onun nə qədər məsud olduğunu bizə söyləməyə 
əsas verir. Xalqımızın milli şüurunun formalaşmasına böyük təsir göstərmiş, 
türkün tərəqqisi yolunda yorulmadan çalışmış, ümumtürk mənəvi dəyərlərini 
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daim uca tutaraq türk insanına təqdim etmiş B.Vahabzadənin həyat və 
yaradıcılıq yolu xalqımız, millətimiz üçün millətsevərlik örnəyidir.  
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Natavan Mustafaeva 

 
Turkism in the creative work of Bakhtiyar Vahabzade 

S u m m a r y 
 

The given article touches upon the famous Azerbaijani poet-patriot 
Bakhtiyar Vahabzade whose creative work at the end of 80-s – beginning of 
90-s of the XX century made for the awakening of national self-consciousness 
of the Azerbaijani people inspiring them to the struggle for freedom and 
independence. 

The author discloses the motives of Turkism which found their deep 
reflection in the creative activity of the poet. Turkism of B.Vahabzadeh 
showed itself in his art works, scientific-theoretical opinions, and, as a whole, 
in all his activity.  

 
 

Натаван Мустафаева 
 

Тюркизм в творчестве Бахтияра Вагабзаде 
Р е з ю м е 

 
Данная статья посвящена известному азербайджанскому поэту-

патриоту Бахтияру Вагабзаде, творчество которого в конце 80-х – начале 
90-х годов ХХ века способствовало пробуждению национального 
самосознания азербайджанского народа, вдохновляя его на борьбу за 
свободу и независимость. 

Автор раскрывает мотивы тюркизма, которые нашли свое глубокое 
отражение в творчестве поэта. Тюркизм Б.Вагабзаде проявляется в его 
художественных произведениях, а также научно-теоретических 
суждениях, в целом же – во всей его деятельности. 
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