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XX əsr poeziyamıza bir çox dəyərli söz ustaları bəxş etmişdir. Artıq 

qədim Azərbaycan ədəbiyyatını R.Rza, X.R.Ulutürk və B.Vahabzadə kimi söz 
sənətkarlarını nəzərə almadan təsəvvür etmək qeyri-mümkündür. Bu poeziya 
dahiləri öz vəzifələrini təkcə şeir yazmaqla məhdudlaşdırmamış, istər elmi, 
istər publisistik yazılarında, istərsə də ictimai məzmunlu söhbətlərində xalqın 
ehtiyaclarının, sevinc və kədərinin ifadəçisi olmuşlar.  

Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, milli dəyərlərimizdən biri olan dilimizin 
hüquqi statusu və cəmiyyət həyatındakı mövqeyi məsələsinə münasibət tarixin 
ayrı-ayrı mərhələlərində müxtəlif cür olmuşdur. Adları çəkilən hər üç şairin 
fəaliyyətinə nəzər salsaq deyə bilərik ki, bu məsələ R.Rzanın tənqidi 
yazılarında senzura şəraiti ucbatından gizli mübarizə xarakteri daşıyırdısa, 
X.Rza və B.Vahabzadə yaradıcılığında bu mübarizə daha açıq və ciddi hal 
almışdır.  

R.Rza müasir Azərbaycan şeirinin ilk yaradıcılarından biridir. Şairin 
poetik yaradıcılığına aid olan şeir və poemaları öz forma, struktur və məzmun 
baxımından novatorluğu ilə seçilir. O, hələ 30-cu illərdə vətəndaşlıq hüququ 
qazanmasa da, hiss və düşüncələrinin təsvirində geniş imkanlar açdığı üçün 
sərbəst şeir formasına üstünlük veriridi. Lakin yaradıcılığın həm ilkin, həm də 
kamillik dövründə şairimizin sərbəst şeirləri ilə yanaşı, əruz vəznli şeirlərində 
də əsas məqsəd kimi xalqa, vətənə xidmət ideyaları təbliğ olunur. El dərdi, el 
kədəri digər vətənpərvər şair və yazıçılarımız kimi, onu da həmişə narahat 
etmiş, düşündürmüşdür:  

 
Mən kölgəsiz bağ görmədim, 
El dərdi tək dağ görmədim, 
Gözlərimi yumub-açdım, 
Neçə dostu sağ görmədim [3, 40].  

 
R.Rza həm məhəbbət, həm müharibə mövzulu, həm də fəlsəfi yüklü 

şeirlərində, həmçinin müxtəlif mövzulara həsr etdiyi poemalarında ölkənin, 
xalqın, ayrı-ayrı insanların taleyi ilə bağlı məsələlərə toxunmuşdur. Bu 
xüsusiyyət onun nəinki əsl xalq şairi simasını, həm də əsl vətəndaş kimliyini 
tanımağımıza imkan verir. R.Rzanın Yazıçılar İttifaqının sədri olduğu zamanlar 
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40-cı illərdir. İclaslarda o da ədəbiyyatımızın və ana dilimizin gələcək taleyi ilə 
geniş məruzələrlə çıxışlar etmişdir.  

Tarixin müxtəlif dövrlərində ölkənin ictimai-siyasi dəyişiklikləri ilə bağlı 
olaraq dil də dəyişir və irəliləyir. Baş vermiş inqilablar nəticəsində dildə 
yaranan yeniliklərin bəziləri qəbul edilsə də, bəzilərini qəbul etmək olmur. 
R.Rza da bu gerçəkliyin fərqində idi. Bəzi insanların dili saflaşdırmaq naminə 
bütün ərəb və fars sözlərini dildən atmaq təklifini qəbul etmirdi. Onun fikrincə, 
bu, “dilimizi saflaşdırmaq pərdəsi altında dili dəmir hasar içinə almaq, ona heç 
bir yeni sözün gəlməsinə imkan verməmək istəyirlər” düşüncəsi ilə bağlıdır [3, 
36]. Şair dilə yeni sözlərin gətirilməsinə, təbii ki, qeyd-şərtsiz razı olmurdu. O, 
Azərbaycan dilini ancaq Azərbaycan sözlərindən ibarət bir dil etməyin zərərli 
olduğunu söyləyir.  

R.Rzanın fikrincə, təşkil olunan dil müşavirələrinin əsas məqsədi dildəki 
nöqsanlarla, təhriflərlə və özbaşınalıqlarla mübarizə aparmaqdır. O deyirdi ki, 
dildə yaranan nöqsanlar iki qütbə ayrılır. Bunlardan birincisi dilə lazımsız, 
yerli-yersiz yeni söz gətirmək, yəni dili “zibilləmək”dir. İkincisi isə cümlə 
savadsızlığı, dilin qayda-qanunlarını bilməməkdən gələn nöqsanlardır. Hər iki 
cəhət də dili zədələyir, onun qədim adət-ənənələrinə zərbə vurur. Söz 
çoxluğunu dil zənginliyi hesab edənlər bununla dili xalqdan ayırmış olurlar.  

R.Rzanı narahat edən əsas məsələ təkcə dövrün şair və yazıçılarının dili 
deyil, eyni zamanda həm o dövrün, həm də ondan əvvəlki mətbuatın dilindəki 
nöqsanlarla bağlı idi. Bununla yanaşı, o, ən görkəmli yazıçıların dilində böyük 
hərc-mərclik olduğunu deməkdən də çəkinmirdi. “Onların dilində sobor, kupol, 
dvornik, eqoizm, kaşa, svita, interes, qeroik, traktovka sözləri ilə bərabər, təhti-
himayə, hiss-qüblülvüqu və belə-belə şeylər də var” [3, 40]. Müasir ədəbi 
dilimizdə sadalanan sözlərin işləklik qazanmaması R.Rzanın elmi 
uzaqgörənliyini bir daha sübut etmiş olur.  

Qeyd etdiyimiz kimi, R.Rzanın mətbuat səhifələrində aşkarladığı 
uyğunsuzluqlar da çox idi. Onun fikrincə, “yeni” sözlərin işlənmə məcburiyyəti 
olsaydı, o zamanın əməkçisi gərək belə danışaydı: “Bu gün uçastoka getməyə 
məndə böyük stimul var. Amma hiss-qüblülvüqum deyir ki, mənə bir avariya 
üz verəcək. Doğrudur, buna arqumentim yoxdur və fikrimi detalni analiz eləyə 
bilmərəm. Mənim naturam belədir, bilirəm. Fikrimi rezüme eləyəcək. Prostoy 
olmamaqçün bütün diqqətimi mobilizasiya edib pozisiyamda möhkəm 
duracam” (3, 40). Dövrün qəzet və jurnallarının dildə yaratdığı hərc-mərclik 
şair və yazıçı olmaq həvəsində olanları da çaş-baş salmışdı. R.Rza “Ədəbiyyat 
qəzeti”ni, “Revolyusiya və kultura”nı, “Kommunist”i, “Gənc işçi”ni, xüsusən 
də “Azərbaycan fizkulturniki” qəzetini ayrıca vurğulayır və yaranan hərc-
mərcliyə görə onları tənqid edirdi. Dilin nöqsanlı sözlərini nümunə olaraq 
göstərirdi: 

 
Yaxşı olur kolxoz əkinləri, 
Hazır gəlir ayaqqabı tikənləri. 
Kolxozda çalışan ürəklə, 
Zəmidə alır qəhrəman ordenləri [3, 44].  

 
Bu cür şeir yazanlardan niyə belə savadsız yazdıqlarını soruşduqda isə 

qəzetlərdə olan materialları nümunə gətirir, onlardan pis yazmadıqlarını iddia 
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edirdilər. R.Rza da mənfi iddia olsa da, bununla razılaşırdı, çünki günah bir 
neçə şəxsə aid deyildi. Hətta o, “Bu xəstəlik dildə hərc-mərclik yaradan yalnız 
qəzet və jurnallarda deyil, elmi müəssisələrdə, məhkəmə və digər orqanlarda da 
yayılmışdır” deyirdi.  

Şair gətirdiyi onlarla nümunə və dəlillə dil siyasəti, dilin inkişaf 
yollarının nədən ibarət olduğu barədə ortaq fikrə gəlməyə çalışırdı. Dil ümumi 
mədəniyyətin ayrılmaz bir hissəsidir. Dil nə qədər digər xalqlarla, onların 
dilləri ilə qarşılıqlı şəkildə yaşayıb inkişaf etsə də, yenə də hər bir milli 
zəmində varlığını qoruya bilər. Bizim əsas mqəsədimiz Azərbaycan ruhuna 
uyğun gələn, ahəngimizə uyuşan sözləri dildə saxlamaqla onun 
zənginləşməsinə xidmət etməkdir. Bunun müqabilində isə yenə də bu 
məqsəddən sui-istifadə edənlərlə, dilə yerli-yersiz yeni sözlər gətirənlərlə 
mübarizəni davam etdirməliyik. “Biz istəyirik ki, gələcəkdə də dilimiz 
ərəbçilik, farsçılıq, osmançılıq təsirinin qalıqlarından təmizlənsin, ancaq bu iş 
“mobilizasiya”, “prujina”, “kapitalist okrujenyesi” yazmaqla yox, birinci 
növbədə xalq dilinin zəngin xəzinəsi hesabına, dilimizin öz imkanları hesabına 
olsun” [3, 44]. Məhz bugünkü ədəbi dilimizin R.Rzanın arzuladığı kimi dilə 
uyğun gəlməyən sözlərdən təmizlənməsinin səbəbi elə onunla eyni əqidə 
uğrunda mübarizə aparan qələm yoldaşlarının qələbələrinin nəticəsidir.  

Dildə meydana gələn yeniliklər, lüğət tərkibinin yenilənmiş sözlərlə 
zənginləşməsi onun dinamik inkişafının göstəricisidir. R.Rzanın sözləri ilə 
desək, metal alət işlədilməsə, paslanar. Dil işlədilməsə, get-gedə kəsərini, məna 
dəqiqliyini, ifadə incəliyi və gözəlliyini itirər, inkişafdan qalar. Onun dil 
haqqında mülahizələri günümüzdə də aktuallığını itirmir. “Bu götürmələr, 
gətirmələr ana dilinin ruhuna, deyiminə, ahənginə, qrammatik qaydalarına, bir 
sözlə, qanına-canına yatırsa, xaric səslənmirsə, bu, dili zənginləşdirir. Vay o 
halda ki, o, başqa xalqın dilindən alınmış kəlmə, qanun və ahəng xüsusiyyət-
lərimizi nəzərə almadan dilə pərçim edilsin” [3, 47]. O öz sözlərini 
H.Zərdabinin sözləri ilə qüvvətləndirir: “Dil elə bir şeydir ki, öz halında 
saxlamaq mümkün deyil. Elə ki artıq şeylər ələ gəldi və alətlər dəyişdi, təzə 
sözlərin qədəri gündən-günə artacaqdır. Belə sözlərin artmağının dilə zərəri 
yoxdur, xeyri var” [3, 49]. R.Rza başqa dilləri asan mənimsəməyin ana dilini 
mükəmməl bilməklə başladığını deyirdi. Öz ölkəsinin ana dili olan Azərbaycan 
dilinin əhəmiyyətini dərk etməyənlər onu daim narahat edirdi. Açıq ifşadan 
çəkinən ədib tez-tez rus dilinin xalqımız üçün böyük rol oynadığını vurğulasa 
da, Aərbaycan dilində iş aparmaq, bu dildə təhsil almaq sahəsində yaranan 
ciddi nöqsanları da görməzlikdən gələ bilmirdi. “İldən-ilə məktəblərdə 
Azərbaycan dilində təhsil alan uşaqların sayı azalır. Bu, ilk nəzərdə bir 
cümlədir. Lakin bu cümlənin dalında elm, ədəbiyyat və sənətimizin taleyi, 
xalqın taleyi durur. Bu, bizi ciddi bir surətdə düşündürməyə bilməz... Dilimizi 
hər cür təcavüzdən qorumaq lazımdır. Ona gündəlik praktiki işimizdə daha 
artıq yer vermək, onun daha geniş dairədə işlənməsi üçün lazım olan bütün 
şəraiti yaratmaq lazımdır” [3, 58]. R.Rza dil problemlərinin həllində tək-tək 
fərdlərin yox, bütün xalqın birgə fəaliyyətini əhəmiyyətli görür. “Bir neçə 
adam dilin taleyini həll edə bilməz... Dilin ən böyük qoruyucusu xalqdır, xalqın 
danışığı xalqın tarixidir” [3, 59]. Bununla o, ayrı-ayrı şair və yazıçılara, 
mətbuat işçilərinə çatdırmaq istəyir ki, gələcəyin vahid “kommunizim dili”ni 
yaratmaq üçün dilimizi zibilləməsinlər. Əslində onları tələsməməyə səsləməsi, 
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bəlkə də mövcud rejimin gec-tez məhv olacağına olan şair inamından irəli 
gəlirdi.  

Böyük istiqlal şairimiz X.R.Ulutürkün də haqqında danışdığımız mövzu 
barədə dəyərli fikirləri vardır. O, azadlığı və milli müstəqilliyi təbliğ edən 
şeirlər yazmaqla yanaşı, alim və tərcüməçi kimi də fəaliyyət göstərmişdir. 
Ömrü azadlıq uğrunda gedən mübarizələrdə keçən şairimiz öz alovlu qələmi ilə 
böyük xalq kütlələrinin arzu və istəklərinin carçısı olmuşdur.  

B.Nəbiyevin “İstiqlal şairi”, Ə.Əsgərlinin “Milli ideal mücahidi” adlan-
dırdığı Ulutürk Azərbaycanı canından əziz tutan, vətəninə sevgisini təkcə sözü 
ilə deyil, əməli ilə sübuta yetirən vətənpərvər insan olmuşdur. O, poeziyasında 
öz şəxsiyyətini, şəxsiyyətində isə poeziyasını əks etdirmiş bir şairdir. Çünki 
vətənpərvər şair olmaq üçün ilk əvvəl vətənpərvər insan olmaq əsas şərtdir. 
X.R.Ulutürk hələ gənclik illərində vətənini, xalqını, dilini sevməyənləri öz 
şeirlərinin kəskin dili ilə ifşa edirdi. Bu açıqsözlüyünün nəticəsi olaraq onun 
fəaliyyəti məhdudlaşdırılsa da, ürəyi vətən üçün döyünən şairi öz məramından 
döndərə bilməmişdi.  

Azərbaycanda milli azadlıq hərəkatı illərində onun ən böyük fəallarından 
biri X.R.Ulutürk idi. Şair bu məqsədlə ölkəmizin bir çox bölgələrinə səfərlər 
etmiş, siyasi görüşlərini şair həssaslığı ilə öz həmyerlilərinə çatdırmış, ölkədə 
baş verənlərin dünyaya çatdırılmasında böyük xidmət göstərmişdir. Məhz bu 
fəaliyyətinə görə şairimiz, hər kəsə məlum olduğu kimi, 1990-cı ildə aylarla 
Moskvanın Lefortovo zindanında saxlanmışdır. 

X.Rza yaradıcılığı üçün millilik, ana dilinə məhəbbət, vətənpərvərlik, 
ümumbəşəri humanizm, türkçülük, milli şüur və milli kökə bağlılıq ideyalaraı 
aparıcıdır. Şairin milli düşüncələrinin üstüörtülü şəkildə ifadəsinə onun sovet 
dövrü yaradıcılığında, xüsusən 60-cı illərdən başlayaraq təsadüf edilir. Bu 
xüsusiyyət artan xətt üzrə inkişaf edərək 80-ci illərdə ən yüksək mərhələyə 
çatır. Şairin istiqlal ideyalarının birbaşa tərənnümünə həsr etdiyi “Məndən 
başlanır Vətən”, “Uzun sürən gənclik”, “Davam edir 37...” kimi əsərləri həmin 
dövrün məhsullarıdır.  

Bəhs edilən dövrdə qələmə aldıqları, daha sonra məhbəsdə ikən yazılan 
və “Həbsiyyə” adlandırılan şeirləri şairin yaradıcılığında yeni, ən ali mərhələ 
idi. Məhz bu mərhələdə yazılan şeirlər özünüdərk ideyaları ilə zəngindir və 
həmin nümunələr böyük şairin həyat idealına çevrilmişdir. Bununla yanaşı, 
“Həbsiyyə” şeirlərinin ümumi mövzusu azadlıq, istiqlaliyyət olsa da, əhatəli və 
geniş həyat materilaına malikdir. 

X.R.Ulutürkün həbsdə olarkən yazdığı dəyərli şeirlərindən biri də 
“Azərbaycan türkcəsi” şeiridir. Qaranlıq zindanda qələmə alınan şeiri şair özü 
“dan ulduzu” adlandırır. Ölkəmizin keşməkeşli tarixini də nəzərə alsaq, 
ideyaları uğrunda həbs olunan yeganə şair X.Rza deyil. Başqa zindanlardan 
Nəsiminin, Müşfiqin xəyalı boylanır. Bunda böyük ideyaların ölməz həqiqəti 
var ki, şair bu həqiqətdən güc, qüvvət alır.  

 
Yer də zülmətə dönsə, göy də zülmətə dönsə, 
Sənsən mənim ömrümün söndürülməz ülkəri. 
Ağqanadlı gündüzü, 
Çilçıraqlı gecəsi, 
Azərbaycan türkcəsi! 



Рисаля. Арашдырмалар топлусу. 15.2018– ISSN 2522-4808 (print) 
 

 176

Yalnız sənin uğrunda  
Atıldım yanar oda 
Məni anamdan əvvəl  
Sən doğmusan dünyada [5, 325]. 

 
Dil insan ağlının qüdrətli silahıdır, insan həyatının ən dəyərli xəzinəsidir. 

Hər bir xalq öz istiqlaliyyət və azadlığını saxlamaq üçün maddi sərvətləri ilə 
yanaşı, mənəviyyatın ifadəçisi olan mədəniyyətini və sənətini, ədəbiyyat və 
dilini də müdafiə etməlidir. Bu mübarizə həmişə var. Şair isə öz yarından üzr 
istəyir, əbədi sevgilisinin ana dili olduğunu söyləyir.  

Dil sadə bir məfhum deyil, o, bütöv bir ölkəni əks etdirir, dil Muğandır, 
Mildir, onun ahəngi Şərqdən Qərbə qədər hər yeri dolaşır, keçmiş mütəfəkkir-
lərin fikirlərini bugünümüzə daşıyır. 

 
Sən ağızda dilim yox, 
Ürəyimdə dilimsən. 
Dilimləyib bağrımı dilim-dilim mənimsə, 
Bu dünyanın sərvəti, fəxr edirəm, mənimsən!  [5, 325] 

 
Ana dilinin vətən, millət və millətə xas olan mənəvi dəyərlərlə ciddi 

əlaqəsi vardır. X.Rza da dili onu ərşə qaldıran bir cür nur qanadı, ulduzlarda 
səslənən laylamız, bayatımız deyə tərif edir. Azərbaycan türkcəsi batmış 
xəzinənin diri qızıl külçəsidir.  

 
Sən büllur qayalardan damla-damla süzülüb 
Göygölümə dönmüsən. 
Anamın halal südü, atamın öyüdüylə 
Varlığıma sinmisən [5, 326]. 
 
X.Rza da dilin həyatın ilkin əsaslarından biri olduğunu vurğulayır, onu 

milli özünüdərkin ən yaxşı daşıyıcısı sayır, xalqı birləşdirən, zənginləşdirən, 
qoruyub saxlayan və yaşadan hadisə hesab edir. Dildə xalqın tarixi gizlidir, 
qocaman dağları çapıb, yerin altını qaza biləcək qüvvət ancaq dildədir. Azıx 
mağarasından başlamış “Bilqamıs” dastanının izini saxlayan, Koroğlu kimi 
neçə-neçə qəhrəmanın sirrini öz varlığında qoruyan yenə də Azərbaycan 
türkcəsidir. Onun bircə hecasını söyləmək də vətənpərvər şairin zindanda qalan 
varlığına can verməyə kifayətdir. Şair yalnız dilinə güvənərək yaşamaqdan 
bezmir, əksinə, onun varlığı ilə daha da qüvvətlənir. O, zülmətdə deyil, onun 
dili, “işığı” var. Bu dilin səsi dünyanın ən incə səsidir, şair üçün həyat səsidir. 
Ona görə də bu təmiz nəfəsi nə qaranlıq divarlar, nə tikanlı hasarlar, nə qəddar 
ağalar – heç kim onun əlindən ala bilməz. Ana dili şairin qaranlıq otağına 
düşən işıqdır.  

 
Min il bundan sonra da yaşayacaq dünyada 
Füzulinin nəfəsi, Şəhriyarın nəfəsi. 
Dağıt bu dar qəfəsi,  
Dağıt zülmət məhbəsi, 
Azərbaycan türkcəsi! [5, 327] 
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Ana dilimiz təkcə keçmiş yox, həm də gələcəyimizdir. Zindan pəncərə-

sindən bir az solğun görünsə də, o hələ də bahardır, yazdır. Ona görə də bu 
dilin meyvələrini gələcək nəsillər də yeyəcək. Dil təkcə babamız yox, həm 
oğlumuz, həm də qızımızdır. Hələ neçə-neçə dilçilər, dünya alimləri bu dili 
öyrənmək həvəsinə düşəcəklər.  

 
Ey bizə kainatın qüdsi, ulu töhfəsi, 
Varım-yoxum, məbədim, 
Günəş kibi əbədi 
Azərbaycan türkcəsi! [5, 327]  

 
Təkcə bu şeiri ilə deyil, bütün yaradıcılığı ilə özünü xalq, millət yolunda 

fəda edən qüdrətli sənətkarımız X.R.Ulutürk həmişə milli kimlik ideyalarının 
təbliğatçısı olmuş, milli-mənəvi dəyərlərin qorunması üçün xalqı daim 
mübarizəyə səsləmişdir. O, hər bir Azərbaycan vətəndaşını ayıq-sayıq olmağa, 
çətinliklərdən qorxmayaraq düşmənə sinə gərməyə çağırırdı. Şair təkcə 
Azərbaycanın deyil, bütün Türk dünyasının sənətkarıdır və onun həyatı və 
yaradıcılığı örnək olaraq yaddaşlarda qalacaqdır.  

 
İllər ötdü, yaşa doldum,  
Anladım ki, ana dilim 
Ürəyimdən çıxmaz mənim, 
Doğransam da dilim-dilim [4, 166]. 

 
Ana dili ana südü, ana laylası ilə ruha qatışır və insanın mənliyinin bir 

parçasına çevrilir. Ona görə də o, heç bir halda insanı tərk etmir, onun qanında 
yaşayır. X.Rzanın 60-cı illərdə qələmə aldığı “Laylam mənim, nərəm mənim” 
şeiri də məhz bu fikirlər üzərində qurulub. Şair göstərir ki, dilimizin məhv 
olması həm tarixi keçmişimizin, həm mənəviyyatımızın məhv olması 
deməkdir. Əgər o yaşayırsa, sinəsindəki həqiqətləri də yaşadır, qoruyub 
saxlayır. 

 
Mənim dilim Göygöl, Xəzər, 
Mənim dilim Şahdağımdır. 
Qoy dilçilər öcəşsinlər, 
Yoxdur bəhsə meylim mənim. 
Heç bir dildən əskik deyil 
Bəşərin dil ağacının  
Şah budağı, dilim mənim! [4, 168] 

 
Azərbaycan poeziyasında vətənpərvərlik və vətəndaşlıq ruhunun qüvvət-

lənməsində, şeirimizin imkanlarının genişlənməsində, təsir dairəsinin qüvvət-
lənməsində B. Vahabzadənin xüsusi xidmətləri vardır.  

Hər şeydən öncə layiqli vətəndaş və xalqın şairi kimi B.Vahabzadə 
yaradıcılığının əsas qayəsini vətən sevgisi, millətin birliyi və milli dəyərlərin 
qorunub saxlanılması təşkil edir. Lakin onu bir millət xadimi kimi həmişə 
narahat edən ən birinci məsələ ana dilinə münasibət məsələsi idi.  
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B.Vahabzadə yaradıcılığında ana dili məsələsi deyəndə ilk ağla gələn 
onun "Ana dili" şeiri olur. Bu şeiri şairin vətənpərvərliyinin bir təcəssümü olan 
ana dili sevgisi yolunda yazdıqlarına "epiqraf" adlandıranlar yanılmırlar. Şair 
bundan sonra da neçə-neçə belə ədəbi və publisistik nümunələr yaratmışdır ki, 
onlarda da həmin "epiqraf"ın nəfəsini duymaq mümkündür.  

 
Ana dilim, səndədir xalqın, əqli, hikməti, 
Ərəb oğlu Məcnunun dərdi səndə dil açmış. 
Ürəklərə yol açan Füzulinin sənəti, 
Ey dilim, qüdrətinlə dünyalara yol açmış. 
Səndə mənim xalqımın qəhrəmanlıqla dolu 
Tarixi varaqlanır. 
Səndə neçə min illik mənim mədəniyyətim 
Şan-şöhrətim saxlanır. 
Mənim adım, sanımsan, 
Namusum, vicdanımsan! [13, 101-102] 

 
Şair görürdü ki, xalqın başını qatanlar "öz doğma dilində danışmağı ar 

bilən fasonlu ədabazlardır", elələri ilə nə əvvəllər, nə də sonralar barışıb. 
"Adamlar tanıyırıq ki, ana dilini bilmir. Maraqlı burasıdır ki, eləsi bundan 
utanmır, başqaları da ona ana dilini bilməməsini nöqsan tutmur. Demək, 
dəhşətli budur ki, ana dilinə biganəlik xəstəliyi adiləşib” [14, 105]. 

 Dil ilk başlanğıcdır, göz açdığmız yurda ilk bağlılığımızdır, aid oldu-
ğumuz xalqı ilk dərkedişimizdir. Dil həm də insanın kimliyi, onun şəxsiyyətini 
təsdiqləyən sənəddir. Əgər dil varsa, demək, biz də varıq, biz varıqsa, millət də 
var, ona görə də millətin, yurdun varlığı dilin varlığından asılıdır: 

 
Mənim mənliyimin füsunkarlığı, 
Danışan kamalı, ağlıdır dilim. 
Millətin varlığı, dilin varlığı 
Sənin varlığına bağlıdır, dilim [10, 178]. 

 
Böyük sənətkar ana dilinə nə qədər məhəbbətlə bağlı idisə, ana dilinə 

ögey münasibətə bir o qədər düşmən idi. Çünki dilə ögeylik elə vətənə ögeylik 
deməkdir, çünki dil elə vətənin özüdür. Şair dəfələrlə söyləmişdi ki, ana 
dilimizi qorumağı həyat amalına çevirmişdir. Həssas qəlbi şairi rahat oturmağa 
imkan vermirdi. Ana dili ilə bağlı nigarançılığı ədəbi yaradıcılığında yox, 
gündəlik həyatında da onu ələ keçirirdi.  

 
Demirəm bu millətin 
Mən də öz haqq səsiyəm. 
Amma mən öz yurdumun,  
Bir də ana dilimin 
Dəli-divanəsiyəm. 
Vətən dildir, dil vətən. 
Ayırmaq mümkünmüdür 
Onları bir-birindən? [9, 199]  
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Böyük şairimiz Xəlil Rza Ulutürk öz xatirələrində yazır ki, səfərlərin 
birində B.Vahabzadə ona ana dili ilə bağlı nigarançılığını belə bildirmişdi: 
"Xəlil, özün bilirsən ki, mənim ən çox qorxduğum ana dilimizin gözgörəsi 
əridilməsidir" [6, 49]. Narahat qəlbli şairimizin özünü ifadə etməsi də maraq-
lıdır: "Yol ilə gedirəm... görürəm bir daş... təpiklə vurmaq istəyirəm, bəzən 
dəymir. Gərək mütləq qayıdıb onu təzədən vuram. Vurmasam, ürəyim rahat 
olmur" [6, 65]. 

Bu şeirdə də narahat qəlbin təzahürlərini görmək heç də təsadüfi deyil. 
Əvvəldə qeyd etdiyimiz ilk "epiqraf"la bu şeir arasında uzun illər olsa da, yenə 
də eyni problem ana dilinə yad münasibət məsələsi vətənpərvər şairi 
qəzəbləndirir, onu yenidən qələmə sarılmağa vadar edir: 

 
Fərqini bilməyib ağla qaranın, 
Adam var, bu dili yad sayar bu gün. 
Dədəsi bu dildə cəbhə yaranın 
Özü özgə dildə banlayar bu gün [10, 179]. 

 
Vətənini sevməyən kəs onun halına belə ürəkdən yana bilməzdi, 

şübhəsiz. Sənətkar nəinki şeirlərində, hətta publisistik yazılarında da öz 
hislərini gizlətmir və bu etiraflardakı səmimiyyətə heç kim şübhə etmir: 
“Vətəni daşına, torpağına, iqliminə görə sevmirlər. Ona görə də hər kəsə elə 
gəlir ki, onun vətəni məmləkətlərin ən gözəlidir. Mən də belə düşünürəmsə, 
bunu mənə nöqsan saymayın. Mənim vətənim doğrudan da gözəldir. Ona görə 
ki, mən bu vətənin vurğunuyam. Əgər vurğunu olmasaydım, Vətənim naminə 
nəğmələr qoşa bilməzdim. İnsan anasından doğulanda hələ doğulmur. İnsan 
vurulanda doğulur. Çünki insan sevəndə dünyaya yeni gözlə baxır, onu dərk 
edir. Mən də vətənimə vurulub dünyanı dərk elədim” [11, 16-17].  

B.Vahabzadə yaradıcılığında əsl vətəndaş mövqeyini nümayiş etdirən 
çox sayda fakt var, nəzərə alsaq ki, şairin bütün yaradıcılıq ruhunda Vətən 
məfhumu durur, həmin nümunələri sətir-sətir axtarmağa ehtiyac yoxdur. O, 
təkcə vətəni sevməklə kifayətlənmirdi, özündən sonrakı nəsillərin qarşısında 
sözün əsl mənasında “vətənşünaslıq” poeziyası yaradırdı. Həmişə vətəni ilə 
fəxr edən şair əbəs yerə demirdi ki, “şükür edək ki, bizdən əvvəl də, sonra da 
vətən var”. Bu fikir təkcə yazıldığı dövr üçün lazımlı deyildi, B.Vabahzadə bu 
gün də, sabah da bütün bəşəriyyəti belə görmək istəyirdi: Vətəni canından çox 
sevən, onun bütün dəyərlərini göz bəbəyi kimi qoruyan vətən övladları görmək 
istəyirdi: 

 
Elə oğul istərəm, diləyi Vətən olsun, 
Bu Vətənin yolunda yüz dəfə itirilsə, min dəfə bitən olsun. 
Vətən eşqi dağın da sinəsini dağlayar, 
Eşq olmayan ürəkdə hörümçək tor bağlayar [12, 190]. 

 
Ana dilinə milli varlığının ilk və əsas göstəricisi kimi baxan şair “Dil 

yoxsa, millət də yoxdur” fikrini bütün ömrü boyu özünə şüar etmişdir. Şair 
cənubi azərbaycanlı Mərziyə Üsküyüyə ithaf etdiyi “Mərziyə” poemasında bir 
millət üçün ana dilinin mənasından danışan ayrıca fəsil həsr etmişdir: 
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Ey bu gün dilim-dilim 
Parçalanan ana dilim, 
Sinəsinə od qalanan ana dilim, 
Qapıların arxasında 
Boynu bükük qalan dilim, 
Var ikən yox olan dilim, 
Ayaqlarda kilim dilim, 
Savaşlarda bir qəhrəman, 
Barışlarda həlim dilim [8, 417].  

 
B.Vahabzadə dilimizin qəsdən dəyişdirilməsinə, şüurlu surətdə məhv 

etməyə çalışanlara qarşı 1967-ci ildə “Latın dili” şeirini, akad. R.Hüseynovun 
təbiri ilə desək, ittihamnaməsini yazmışdır. Bu şeirdə də o, təzyiqlərə məruz 
qalan, məhvə doğru sürüklənən bir dilin dərdlərini dilə gətirmişdir.  

 
Sən dərdə bax, Vətən də var,  
Millət də var.  
Ancaq onun dili yoxdur.  
Elə bil ki,  
Güzgü kimi, hamar, şəffaf royalın var, dili yoxdur...  
İndi söylə, 
Hansı dilə ölü deyək:  
Vətən varkən  
Millət varkən,  
Kiçik, yoxsul komalarda  
dustaq olan bir diləmi?  
Yoxsa uzun əsrlərdən 
keçib gələn,  
Xalqı ölən, 
Özü qalan bir diləmi? [7, 305]  

 
“Bəxtiyar elə Bəxtiyar idi. O, milli dil, milli ruh məsələlərində ömrü 

boyu belə barışmaz, bu cür dönməz, belə güzəştəgetməz oldu. 
Bəxtiyarsızıq, lakin Bəxtiyar Vahabzadənin narahat ruhu milləti ilə bir 

yerdədir. Dünən belə idi, indi belədir, gələcəkdə də belə olacaq. Və ən böyük 
dilək də odur ki, sevimli şairin vətənə və millətə bağlı bütün ülvi arzuları 
parlaq bir gerçəyə dönsün, “bəxtiyar” kəlməsinin səadət siqləti yaxın bir 
sabahın qoynunda tam doğrulsun!” [2, 25] 

Dil bir xalqın mənəvi cəhətdən birləşməsində, öz həyat mübarizəsini 
davam etdirə bilməsi və bu mübarizədən qalib çıxması üçün ən yaxşı silahdır. 
Tarix də bunu sübut edir ki, bütün xalqlar öz mənəviyyatını saxlamaq üçün 
vətən və dövlətlə bərabər, öz dillərini də qoruyub saxlamağa çalışmışlar. Eləcə 
də təcavüzkar mövqedə dayanan qüvvələr həmişə qurban seçdikləri millətin 
maddi sərvətləri ilə yanaşı, onun dilini də mənimsəmiş, özlərinin adına 
çıxmışlar. Bir dilin məhv olması üçün onun dövlət idarələrindən yoxa 
çıxarılması, tədris ocaqlarında qeyri-dillərin tədrisinə yer verilməsi, milli dildə 
danışan yerli xalqa edilən təzyiqlər kifayətdir. Bildiyimiz kimi, bizim ana 
dilimiz də bəhs edilənlərdən uzaq olmamışdır. Məhz buna görə də həm 
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tədqiqatda ətraflı təhlilə cəlb olunan şairlərimiz deyil, ölkəmizin digər dəyərli 
söz sənətkarları, arif insanları dil mövzusundan yan keçməmiş, bu və ya digər 
janrda, şəraitdə öz hiss və duyğularını ifadə etmişlər. Buna görə də ümumən 
ana dili məsələsinin ayrı-ayrı şair və yazıçıların yaradıcılıqlarındakı, xüsusən 
poeziyamızdakı mövqeyini tədqiq etmək günümüz üçün aktual və diqqətəlayiq 
mövzulardandır. 
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Turkan Majidova 

  
R.Rza, X.R.Uluturk and B.Vahabzadeh's views on the leading 

position of the mother tongue in the life of society 
S u m m a r y 

 
20th century contributed our poetry with valuable word masters. It is 

impossible to imagine this poetry without R.Rza, X.R.Uluturk and 
B.Vahabzadeh. They not only just dealt with poetic creativity, but they were 
also the men who expressed the people’s joy and sarrow in their other articles 
both in publicistic and social content. The issue of the mother tongue's position 
in the life of society is also one of the topics that our poets always paid 
attention to.  

 
Туркан Маджидова 

 
Мнения Р.Рза, Х.Р.Улутюрк и Б.Вагабзаде о лидирующей 

позиции родного языка в жизни общества 
Р е з ю м е 

 
XX век вознаградил нашу поэзию с дрaгоценными мастерами слов. 

Невозможно представить нашу поэзию без Р.Рза, Х.Р.Улутюрк и 
Б.Вагабзаде. Они не только занимались поэтическим творчеством, в то же 
время были писателями радости и печали людей в своих других 
публицистических или социально значимых статьях. Позиция родного 
языка в жизни общества всегда была в центре внимания наших поэтов. 
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