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Giriş. Azərbaycanda sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra hər mərhələdə özünü 

yeniləyir və sosializmin daha dərinlərə enə bilməsi üçün yeni-yeni addımlar atırdı. 
Təsadüfi deyil ki, bu quruluşun üçüncü onilliyi həm ictimai-siyasi, ədəbi-mədəni həyat 
etibarilə ilk illərdən fərqlənirdi. Stalinizm epoxasının tarixdə təkrarına rastlanmayan 
repressiyalarına bu mərhələdə başlanılmışdır. Nəticədə minlərlə insan ya müxtəlif 
bəhanələrlə öldürülürdü, ya da sürgünə məhkum edilirdi. Siyasi həyatdakı aktiv 
fəaliyyətlər öz təsirini bədii yaradıcılıqda əks etdirirdi. Ədəbiyyatda və sənətdə ideoloji 
meyillər qalmaqda davam edirdi. Artıq 1920-ci illərdən öz mövqelərini bəlli edən şair və 
yazıçılar arasında 1930-cu illərin tikanlı tellərinə “ilişənlər” də vardı, bu qurbanlar 
arasından sıyrılıb çıxmağı bacaranlar da. Bu illərdə poeziyanın aparıcı simaları 
yaradıcılıqlarının son mərhələsini yaşayan H.Cavid, C.Cabbarlı, M.Müşfiq, eləcə də 
S.Rüstəm, M.Rəfili, S.Vurğun, M.Rahim, R.Rza, N.Rəfibəyli və başqaları idi. Bu 
ədiblərdən çoxu, təbii ki, əsrin sonrakı dövrlərində də daha fəal yaradıcılıq yolu keçiblər, 
lakin onların turduqları yol, mövqe məhz bəhs etdiyimiz illərdən başlanır. 

1. Mikayıl Müşfiqin anadilli poeziya dilinin saflaşdırılmasında xidmətləri 
Mikayıl Müşfiq yeni dövr Azərbaycan poeziyasının formalaşması və inkişafında 

xüsusi xidmətləri olan şairdir. Repressiya onun bu dəyərli fəaliyyətlə ancaq on üç illə 
kifayətlənməsinə səbəb olmuşdur. Yaradıcılığı müddətində o, iki yüzə yaxın şeir, 
poemalar, oçerklərlə yanaşı, ədəbi aləmə bir çox dəyərli tərcümələr də bəxş etmişdir. 
Sovet repressiyası öz qurbanlarını seçməkdə heç vaxt yanılmamış, həmişə xalqın 
gələcəyini düşünən, onun keçmişinə, əzəlinə sadiq qalan dəyərli simaları məhv etməyə 
çalışmışdı. M.Müşfiq də belə şəxsiyyətlərdən idi. O, digər milli-mənəvi sərvətlərimizlə 
yanaşı, ana dilimizə də dərin məhəbbət bəsləyirdi. Ərəb işğalının xalqımıza, ərəb dilinin 
isə dilimizə vurduğu ziyanların fərqində imiş ki, o, 1928-ci ildə təsdiqlənən yeni 
Azərbaycan əlifbası ilə əlaqədar ilk şeir yazanlardan biri olmuşdur. Şeir bütövlükdə ərəb 
yazısına əks mövqedə dayanır. Şair göstərir ki, əslində ərəb qrafikası Azərbaycan dilinin 
xüsusiyyətlərinə yaddır, o, bu dilin tərənnümçüsü ola bilməz: 

 
Söylə, buraxdığın bizə nədir, nə? 
Görüb itirmədik haqqını, bəlkə. 
Bu yurda atsaydın bir daş, bir iynə, 
Çıxmazdı qarşına böylə təhlükə [5, s.48]. 
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Bu, sondur və bundan qaçmaq artıq imkansızdır. Ərəb əlifbası bu diyara necə 

gəlmişdisə, eləcə də qayıtmağa məhkumdu. Yeni əlifba ilə yaranan əsərlər də özünü 
tapmışdır, əsrlərin təsirindən yaxa qurtara bilmişdir. 

 
Dəyişdi hər zərrə, aldı başqa rəng, 
Bəllidir hər kəsə bu dəyişmələr. 
İndi dodaqlarda başqa bir ahəng, 
Başqa bir təbəssüm, bir gülüş gəzər [5, s.48]. 

 
Latın əlifbasına keçid dilimizin o vaxt olduğu qədər, sonrakı infkişafı üçün də 

mütərəqqi bir hadisə idi. Sovet hakimiyyətinin sonralar öz mənafeyini güdmək 
bahasına kiril qrafikasını istifadəyə gətirməsi latın əlifbasının dilimiz üçün ən 
münasib variant olduğunu bir daha sübut etdi. Lakin sırf 30-cu illərdən dil və əlifba 
məsələlərinə M.Müşfiq kimi çılğın şairdən poetik münasibət bir qədər süni təsir 
bağışlayır. Bu isə ideoloji fikrə ayaq uydurmaq üçün edilən cəhdlərdən yaranırdı.  

M.Müşfiq poeziyası ürəkdən gəldiyinə görədir ki, hələ də ürəklərdə yaşayır. 
Onun qələmə aldığı bütün şeirlər kimi, “Yeddi aşıq” şeiri də danışdığımız mövzu 
baxımından maraqlıdır. Şair burada bir məclisdə yığışıb saz çalıb söz söyləyən 
“ellərə yaraşıq” yeddi aşıq təsvir edir. Onların hər biri bir mövzudan – əməkdən, 
təhsildən, ana-uşaq münasibətlərindən və sairdən danışır. Altıncı aşıq isə sözdən bəhs 
açır: “Nə mey şişədə, nə gül qönçədə, nə söz ürəkdə qalar. Bunu bir şair demişdir. 
Mey içilər, qönçə öz əsrarını rəngilə izhar edər. Söz də qanadlı bir quşdur. Yuvası 
təmiz bir ürək, açıq bir yuva...” [4, s.185] 

Qeyd etmək mütləqdir ki, M.Müşfiq klassik ədəbiyyatımızın mahir bilicisi, 
həqiqi varisi və davamçısı idi. İ.Nəsimi, M.Füzuli, M.P.Vaqif, M.Ə.Sabir və b. 
klassiklərin irsini dərindən mənimsəmişdi, onlara qəlbən bağlı idi. 20-ci illərdə sovet 
hakimiyyəti yandaşları M.Füzulini bəyənməyəndə M.Müşfiq yazırdı: 

 
Yazalım, 
Özümüzü öyməyəlim. 
Füzuliyə dəyməyəlim. 
Utanmazmı 
Füzulini söyən 
Özü bir heç ikən  [4, s.7]. 

 
Özünə şair, yazıçı, söz sənətkarı deyən şəxsin dilində əsassız söz olmamalıdır. 

Şair dili yaradandır, onu korlayan deyil. Şair olan kimsə dilə də hörmət etməyi 
bacarmalı, ona həssas yanaşmalıdır. Onun sözü isə hər şeydən yüksəkdə dayanır. 

 
Ax, ey havalı sözlər, səsli-sədalı sözlər, 
Hər sapı mirvaridən ağır, bahalı sözlər! [5, s.51] 

 
“M.Müşfiq 1929-cu ildə Əkrəm Cəfərə yazdığı məktubunda onun şeirlərinin dilinə 

öz münasibətini bildirməklə bərabər, ümumən o dövr şeir dili haqqında mülahizələrini 
deyir. Əvvəla, buradan anlaşılır ki, şair ərəb və fars tərkibləri ilə doldurulmuş qəliz şeir 
dilinin əksinə olaraq, dilin sadə və aydın olmasını istəyir (onun öz şeirlərinin dili də bu 
fikri təsdiq edir)” [5, s.52]. “Təsadüfi deyildir ki, M.Müşfiqin 30-cu illərdə yazdığı 
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şeirlərinin dili osmanlı dili ünsürlərindən təmizlənmiş bir dil idi. Bu məktubda şairin şeir 
dili haqqındakı bir qeydi də maraq doğurur: “Məncə, həqiqi şair divanədir, dəlidir. Odur 
ki, onu zəncirləmək nahaqdır. Burax onu! Burax! İstədiyi kəlmə qalıblarına girsin...” 
M.Müşfiq Nəcib Fazil adlı başqa bir şairin şeirlərini “elastiki bir lisana malikdir” deyə 
qiymətləndirirdi” [5, s.53]. 

2. Abdulla Şaiq və Osman Sarıvəlli yaradıcılığının Azərbaycan dilinin 
saflaşdırılmasında rolu 

XX əsr Azərbaycan ədəbi-mədəni fikir tarixində dəyərli yer tutan ədiblərimizdən biri 
də Abdulla Şaiqdir. O, şair, nasir, dramaturq olmaqla yanaşı, həm də mahir uşaq yazıçısı, 
tərcüməçi və müəllim olmuşdur. 30-cu illər Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi şairin 
yaradıcılıq yolunun ikinci şərti mərhələsinə, yəni 1917-1934-cü illərə təsadüf edir. 
Yaradıcılığının ilkin mərhələsində (1905-1917) o, daha çox elmi-pedaqoji fəaliyyətə 
üstünlük vermiş, müəllim-şair kimi bədii əsərlərində təlim, tərbiyə və təhsil məsələlərinə 
geniş yer vermişdir.  

A.Şaiqin ailəsi iş ilə əlaqədar Tiflisə köçmüşdü, o da burada anadan olmuş (1881), 
ilk təhsilini burada müasir tipli ruhani məktəbində almış, daha sonra təhsilini Xorasanda 
davam etdirib yenidən Tiflisə qayıtmışdı. 1900-cü ildə A.Şaiq Bakıya köçmüş, burada 
müəllimlik şəhadətnaməsi almışdır.  

Onun ilk pedaqoji fəaliyyəti Bakıda şəhər məktəblərinin birində olur. Bu vaxtdan 
etibarən isə xalqımızın dəyərli ziyalıları Ə.Haqverdiyev, H.Zərdabi, N.Vəzirov, 
S.S.Axundov, habelə Ə.Hüseynzadə, M.Ə.Sabir, A.Səhhət, H.Cavid və başqaları ilə 
yaxından dostluq münasibətləri qurmağa başlayır. Həm böyüdüyü ədəbi-mədəni mühit, 
aldığı təhsil, həm də dost çevrəsinin müsbət təsiri nəticəsində A.Şaiq vətəninə, onun 
mənəvi və təbii sərvətlərinə böyük eşqlə bağlanan bir şəxsiyyət kimi yetişib inkişaf 
etmişdir. 

A.Şaiq zamanın tələbinə və maarifçilik hərəkatına uyğun olaraq Azərbaycan 
müəllimlərinin I və II  qurultaylarında ana dili və əlifba dərsliklərinə qoyulan tələblərə 
qurultaylardan az sonra bir-birinin ardınca çap etdirdiyi “Uşaq çeşməyi” (1917), “Uşaq 
gözlüyü” (1909), “Gülzar” (1912) dərsliklərində bir şair və pedaqoq kimi əməl etməyə 
çalışmışdır [8, s.7-8]. “Milli qiraət”, “Ədəbiyyat dərsləri”, “Türk çələngi” (1919), “Türk 
ədəbiyyatı” (1920) kimi dərslik və müntəxəbatlarla bu sahədə fəaliyyətini davam 
etdirmiş, digər tərəfdən, “Dəbistan”, “Məktəb” və b. jurnallar üçün yeni əsərlər yazmış, 
bədii tərcümələr etmişdir. 

“Şaiqlik” sözünün ifadə etdiyi mənəvi-əxlaqi mənanı onun həm müəllimlik, həm də 
şairlik fəaliyyətində görmək olar. Müəllim Şaiq də, nasir və şair Şaiq də ilk gündən bir 
ata qayğısı ilə “çocuqluğa” ana dili öyrədirdi” [8, s.8]. 

Gənc nəslin milli ruhda yetişməsi, onların əsl vətəndaş tərbiyəsi alması üçün A.Şaiq 
bütün imkanlardan bəhərlənmişdir. Şaiq Nümunə məktəbi adlanan məşhur təhsil ocağı 
ən az onun əsər və dərslikləri qədər qiymətlidir. Bu məktəbin yaranması ilə bağlı  
K.Talıbzadə “Abdulla Şaiq–20” kitabına yazdığı ön sözdə deyir: “Nəzərə almaq lazımdır 
ki, Şaiq Nümunə məktəbi o dövrdə milliləşdirilmiş ilk rusdilli Azərbaycan məktəbi idi. 
Tələbələri və onların valideynləri ilə bir-bir, ayrılıqda görüşərək, danışaraq Şaiq onlardan 
övladlarının türk (Azərbaycan) dilində oxumağa razılığını alımışdı... Gənc Şaiq nüfuzu 
və ardıcıl, fasiləsiz əməyi sayəsində öz rəhbəri olduğu sinfi türkləşdirməyə – 
milliləşdirməyə nail olmuşdu. Bununla Azərbaycanda ilk orta milli təhsilin əsasını 
qoymuşdu” [8, s.15]. 
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A.Şaiq hər şeydən öncə istedadlı qələm sahibi idi. İstədiyi hər mövzuda dəyərli 
poetik nümunələr yarada bilirdi. Onun şair qəlbindən qopub gələn misralarda da göz 
üstündə tutduğu ana dilinin ən saf, təmiz halını müşahidə edirik. 

 
Heç bir zaman bir növ ilə keçinməz, 
Hər bir əsrin var bir tərəqqi çağı. 
Tərəqqi etməyə lazımdır ancaq: 
Tərbiyəli anaların qucağı. 
Qadınla hər millət edər tərəqqi, 
Qadındır millətin şamı, çırağı [9, s.36]. 

 
Şair düşünür ki, ata-baba yurdunda yaramaz övlad qalarsa, o yurd-yuvanın ocağı tez 

də sönər. Vətənə layiqli gələcək nəsil istəyiriksə, qadınlarımıza, qızlarımıza tərbiyə, 
təhsil verməliyik. Qadın bu dünyada yeganə  “işıq mənbəyidir”, o olmasa hər yer 
qaranlıq olar. 

A.Şaiqin Xalq Cümhuriyyəti illərində yazdığı “İrəli”, “Marş”, “Vətənin yanıq 
səsi”, “Ülkər” kimi şeirləri vətənpərvərlik şərqilərini xatırladır. Şair bayraq 
üzərindəki ulduza üzünü tutur, bütün gözəl ümidlərini ona bağladığını söyləyir, onu 
elə tərif edir ki, bu ulduzu canlı-qanlı bir gözəl sanmaq mümkündür. 

 
Ruhumda çırpınan dəli üsyan var, 
Qəlbimdə qaynayan zəhərli qan var, 
Beynimdə bir çılğın səsli vulkan var, 
Yanaram, görünməz oda yandığım. 
 
Sənədir ümidim, ey parlaq ülkər, 
Mən də bir yolçuyam, itkin, dərbədər. 
Qurtuluş yolunu mənə də göstər, 
Mələkdən, fələkdən uca sandığım [9, s.62]. 

 
Şairin yaradıcılığında vətənin mənəvi nemətlərinin təsviri ilə yanaşı, onun 

özünün də vəsfi ilə cana gələn şeirlər var. “Vətən nəğməsi” də bunlardan biridir. 
Odlar yurdu öz şəfəqləri ilə bütün dünyaya işıq saçır, insanlarımızın qanında dolaşan 
ata-babalarımızın şərəfli tarixidir. Heç bir Azərbaycan övladı bu vətən üçün canını 
əsirgəməz. Şair də bununla fəxr edir, qürur duyur. 

 
Həqiqi bir cənnətdir hər bir gözəl bucağın, 
Ən sevimli beşikdir bizə ana qucağın. 
Sönməyən bir məşəldir şeir, sənət ocağın. 
Səndən alır ilhamı hər bir quran, yaradan, 
Əsirgəməz övladın səndən can, Azərbaycan! [9, s.100] 

 
A.Şaiqin bədii irsində xalq şeiri üslubu ilə yanaşı klassik şeir, qəzəl janrında da 

nümunələrə rast gəlmək mümkündür. Qəzəllərinin də dili, bəzi tərkibləri nəzərə 
almaqla, digər şeirləri kimi sadə, adi, canlı danışıq dilinə yaxındır. Klassik qəzəl 
dilinin sadələşdirilməsindən danışarkən A.Şaiqin adı ilklər arasında olmalıdır.  

 
Yandırdı məni yar bu hicran arasında. 
Kül etdi məni buteyi-əfğan arasında.  
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Divanə dedi hər görən eşqində cigərxun, 
Bədnam elədi firqeyi-nadan arasında [9, s.120]. 
 
Qəsəm ol zülfünə ki, əldə bu can olsa idi,  
Ya ki bu qanə dönən qəlb nihan olsa idi. 
 
Salar idim ayağım altına, ey sərvi-səhi,  
Sənə qurban edərəm min belə can olsa idi [9, s.133]. 

 
XX əsrin 30-cu illərində ədəbi yaradıcılıqda özünəməxsus qələmi ilə seçilən 

şairlərdən biri də Osman Sarıvəlli idi. “20-ci illərin sonlarında yaradıcılığa başlayan 
şairin lirikasında kənd, təbiət peyzajları, keçmişə münasibət, müasir insanların 
psixolojisində və şüurunda baş verən dəyişikliklər milli poetik forma daxilində təsvir 
edilir. Bu şeirlərində şair xalq şeiri üslubuna daha çox yaxınlaşır və bu ənənəni 
inkişaf etdirməyə çalışırdı” [2, s.130]. 

B.Vahabzadə şair haqqında yazır: “Xalq şairimiz O.Sarıvəlli poeziyasının öz dadı-
duzu, öz rəngi və ahəngi var. O.Sarıvəlli şeiri kökünü ana torpağımızdan, ətrini bu tor-
paqda cücərən otlardan, çiçəklərdən, səsini göylərimizdə süzən quşlarımızdan, nəfəsini 
iqlimimizdən, şeiriyyətini isə ana dilimizin bülbül cəh-cəhinə bənzər ahəngindən almış-
dır” [7, s.4]. 

O.Sarıvəlli yaradıcılığına xas olan avtobioqrafik səciyyəli şeirlərindən biri “Dilim 
var əgər” şeiridir. Şairin şəxsi müşahidələrinə əsaslanan şeirdə göstərilir ki, o, bir gün 
təsadüfən söhbət edən bir neçə nəfərə rast gəlir. Lakin aralarından biri doğru-düzgün 
danışa bilmir. Dostları onu müdafiə edərək deyirlər ki, uzun müddət xarici ölkədə 
yaşayıb deyə belədir. Şair isə burada qınaqdan daha çox təəssüf hissi keçirir. 

 
Deyin, şirin nə var ana dilindən?  
– Bilirəm, şirindir, lakin sualın 
Bildiyimiz qədər deyildir asan.  
– Deyin, yer üzündə həyat olarmı? 
Əgər bir-birini qanmasa insan? [7, s.69] 

 
Yabançı dilləri öyrənmək bəxtəvərlikdir, ana dilini bilməmək bağışlanmaz 

günahdır, onu unutmaq bahasına başqa dil öyrənməyin heç bir mənası yoxdur: 
 

Dil dostluq, qardaşlıq xəzinəsidir, 
Xoşbəxtdir öyrənib çoxlu dil bilən. 
Qara torpağa da layiq deyildir, 
Öz ana dilini bilməyib ölən... [7, s.69] 

 
Şair öz dövründə rəsmi idarələrdə ana dilinin fəaliyyətinə sevinir, bununla qürur 

duyur. Öz dilini bilməyən həmin şəxs isə düşünür ki, bu torpaqlarda ana dilində 
qanun yoxdur, qanun yoxdursa dil, dil yoxdursa dövlət də yoxdur. Şair isə onu 
bixəbər olduğu məsələdən agah edir: 

 
Xalqım var, ölkəm var, elim var mənim. 
Dövlət işlərini idarə edən 
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Çox güclü, qüdrətli dilim var mənim! 
– Bax indi anladım, dilin var əgər, 
Bil ki, varın da var, sərvətin də var. 
– Lakin biz deyirik: dilin var əgər, 
Bil ki, şeirin də var, sənətin də var!.. [7, s.69] 

 
Məlumdur ki, Güney Azərbaycanda həmvətənlərimizin ana dilində oxuyub-

yazma imkanları şah hakimiyyəti illərində qadağan edilmişdi. O.Sarıvəlli İkinci 
Dünya müharibəsi ərəfəsində sovet ordusunun tərkibində Təbrizdə “Vətən yolunda” 
qəzetində məsul katib olmuşdur. 1945-ci ildə Cənubda yurddaşlarımız öz ana dilləri 
uğrunda apardıqları mübarizədə müvəqqəti də olsa, qələbə qazanmışdılar. Bu 
münasibətlə şair “Birinci dərs” adlı şeir yazır. Şeirdə Təbriz məktəbinin ilk dərs günü 
təsvir edilir. Müəllimlər də, şagirdlər də şəndir, gözlərindən sevinc saçılır. Şah dev-
rilmiş, onun şəkli belə divardan götürülmüşdür. İndi onun yerində N.Gəncəvinin, 
M.Füzulinin rəsmləri göz oxşayır. Müəllim şagirdlərdən birini lövhəyə çağırır, artıq 
ana dilində yazmaq azaddır, o, istədiyi sözləri yaza bilər: 

 
Öz doğma dilində məktəbli uşaq 
Bir “vətən” söylədi, bir “ana” yazdı. 
Təkcə körpələrin deyil ki, inan, 
Bu dərs lap şahın da yadında qaldı. 
Kim qıfıl asmışdı xalqın dilindən, 
O da öz dərsini bu gündən aldı [7, s.125]. 

 
Yalnız ana dilimiz barədə deyil, O.Sarıvəlli söz haqqında da bir çox poetik fikir 

söyləmişdir. “Şairin də hədiyyəsi gövhər kimi söz olur” deyən sənətkar sözə 
münasibətini belə bildirir: 

 
Söz də güclü silahdır, 
Düz atanda düz vurur. 
Top vurmayan mənzili 
Bəzən güclü söz vurur [5, s.70]. 
 
Demə, “köhnə sözün mənası nədir?” 
Hər söz anlayana bir qərinədir!.. [5, s.70] 

 
“Beləliklə, sözə yüksək qiymət verən O.Sarıvəlli sözlər arasında sözlər seçir, 

sözün deyiliş tərzinə fikir verir, onun təsir gücünü məna ilə, mövqe ilə, nəzərdə 
tutulan məqsədlə əlaqələndirir, danışanın şəxsiyyətini, psixoloji vəziyyətini də bura 
əlavə edir. Bütün bunların fonunda sözün gücü də, təsiri də dəyişir: “Elə söz var ki, 
daş-qaşa dəyişsən, yanılarsan”; söz var ki, “Pələngtək çırpınıb yerindən doğur”; 
“Şirin, dərin, həkimanə sözləri xəstələrə dərman deyərlər”; “Mən yeni gün – dedim, 
bu iki sözün mənalarla dolu bir tarixi var” [5, s.73]. 

O.Sarıvəlli də, dövrün digər sənətkarları kimi, çox zaman ideoloji çərçivədən 
asılı qalırdı. Qələminə milli ruh hakim olan şairin məhz “Sovet”, “Lenin”, “kosmos”, 
“kosmonavt”, “oktyabr” kimi sözlər, bu sözlərin işarə vurduqları mənaları şeirdə 
təsvir etməsi onun qələmini həmin millilikdən uzaqlaşdırır, onu dildə zorla bu 
ifadələri özləşdirməyə məcbur edirdi.  
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Dağı-daşı yarıb keçən 
Qüdrətli bir söz axtarıram, 
Dünyanı 
başdan-başa görə bilən  
iti bir göz axtarıram!.. 
Budur mənim arzum, 
mənim diləyim. 
Lenin, oktyabr sözlərini 
Məhz belə bir kürsüdən 
belə bir dillə 
danışmaq istəyirəm [5, s.72]. 
 

Və yaxud: 
 
Kosmos, kosmonavt sözü 
Bəlkə çoxdan məlumdur 
riyazi fənnə, elmə, 
Çox təəssüf ki, onlar 
Mənim misralarıma  
gəlib düşməyib hələ...  [5, s.75] 

 
Bütün bunlara baxmayaraq, O.Sarıvəlli öz yaradıcılığı, saf, təmiz şeir dili ilə 

poetik xəzinəmizə dəyərli incilər bəxş etmiş, istər ana dilinin qorunması, onun yad 
təsirlərdən uzaq tutulması, istərsə də başqa dilləri öyrənsək də, ana dilimizi həmişə 
əsas götürməyimiz barədə bu gün üçün də aktual olan fikirlər söyləmişdir. 
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Turkan MAJIDOVA 
 

ATTEMPTS TO CLEANSE THE NATIVE LANGUAGE  
IN AZERBAIJANI POETRY 

(Based on the poetry of M. Mushfig, A. Shaig, O. Sarivalli) 
 

S u m m a r y 
 

As the Soviet government of Azerbaijan began to strengthen its positions, it took 
new steps in literature, as well as in all spheres. Ideological trends continued in 
literature and art. These contradictions of the 30s of the last century had a definite 
impact on many of our poets who were just beginning their careers. Our poets, such 
as A.Shaig, O.Sarivalli and M.Mushfiq avoided contradictions as much as possible, 
they tried to reflect national thinking in their works and not to fall under ideological 
influence. As a result, they created beautiful examples of poetry in their mother 
tongue and were able to preserve the national spirit in these works. 

Mushfig has played an invaluable role in the development of modern Azerbaijani 
literature, though he worked just for thirteen years. In addition to his literary work, 
he was interested in tasks directly related to his people. One of them was the task of 
mother tongue. The far-sighted poet has fought against the negative impact of Arabic 
on our mother tongue.  

A.Shaig, known as a teacher-poet, also occupies a special place in the history of 
literary and social thought of the XX century. Initially working as a teacher, the poet 
tried to reflect his thoughts in the field of teaching, education and upbringing in the 
examples he wrote and created. He always acted as a defender of national and 
spiritual values, both in his artistic examples and literary, pedagogical meetings.  

Benefiting from the folk style as a poet, O. Sarivalli is distinguished from many 
other contemporaries by his creativity and literary vocabulary. He was not indifferent 
to the progressive events in the North and in the South of Azerbaijan, he was happy, 
he was always saddened by the failures as a real citizen, he was looking for ways to 
solve problems. 

 
Тюркан МАДЖИДОВА 

 
ПОПЫТКИ ОЧИСТИТЬ РОДНОЙ ЯЗЫК В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ 

ПОЭЗИИ  
(На основе поэзии М.Мушфига, А.Шаига, О.Саривалли) 

 
Р е з ю м е 

 
По мере того, как советская власть Азербайджана начала укреплять свои 

позиции, она стала предпринимать новые шаги также в литературе, как и во 
всех других сферах. Идеологические тенденции продолжались как в литера-
туре, так и в искусстве. Эти противоречия 30-х годов прошлого века оказали 
определенное влияние и на многих наших поэтов, которые только начинали 
свою карьеру. Такие наши поэты, как А. Шаиг, О. Саривалли и М. Мушфиг, 
максимально избегали противоречий, старались отразить в своих произведе-
ниях национальное мышление и не подпадать под идеологическое влияние.  В 
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результате они создали прекрасные образцы на родном языке и смогли 
сохранить в этих образцах национальный дух. 

Несмотря на то, что Мушфиг занимался деятельностью тринадцать лет, он 
сыграл неоценимую роль в развитии современной азербайджанской литера-
туры. Помимо литературной деятельности, поэта интересовали вопросы, 
непосредственно связанные с его народом. Одним из них был вопрос о родном 
языке. С тех пор дальнозоркий поэт заметил негативное влияние арабского 
языка на наш родной язык и стал бороться с этим. 

А.Шайг, известный как педагог-поэт, также занимает особое место в 
истории литературной и общественной мысли ХХ века. Изначально работая 
учителем, поэт пытался отразить свои мысли в области обучения, образования 
и воспитания в примерах, которые он писал и создавал в следующие периоды. 
Он всегда выступал защитником национальных и духовных ценностей, как в 
художественных образцах, написанных таким образом, так и на своих 
литературных и педагогических встречах. 

Пользуясь народным стилем, поэт О.Саривалли отличался от многих 
других современников своим творчеством и литературной лексикой. Он был 
неравнодушен к прогрессивным событиям, происходящим не только на Севере, 
но и на Юге Азербайджана, радовался успехам, его, как настоящего гражда-
нина, всегда огорчали неудачи, он искал пути решения проблем. 

 


