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Giriş. XX əsrə qədər Azərbaycan poeziyası Əfzələddin Xaqanidən başlayaraq 

Nəsir Bakuvi, İzzəddin Həsənoğlu, Qazi Bürhanəddin, Qasım Ənvar, Xətai, Hamidi, 
Bəsiri, Füzuli, Vaqif, Hüseyn Müştaqi, Əsrar Təbrizi, Qasım bəy Zakirin şeirləri ilə 
ədəbiyyatımıza tarixi-fəlsəfi işıq salmışdı. 

Siyasi lirikanın geniş vüsət tapdığı XX əsr poeziyası milli istiqlal və azadlıq 
yolunda mübarizə aparan Azərbaycan xalqının genetik yaddaşında həkk olunmuş 
ümumtürk mədəniyyəti ilə səciyyələnir.  

Poeziyanın yolu sevgi dolu lirik duyğularla yanaşı, həm də mübarizələrdən 
keçmişdir. Zaman-zaman tarixin sərtliyi ilə üzləşən Azərbaycan şeiri vətənpərvərliyi 
ilə ictimai məzmun daşıyır. Bütün epoxalarda Azərbaycan xalqının ruhundan azadlıq 
duyğusu əksik olmamışdı. İstər 1941-ci ilə qədərki dövrdə (1928-46-cı illərdə) 
Təbrizdə Azərbaycan dilinin yasaqlanması – əsərlərin yandırılması və bəzi qadağaların 
qüvvədə olduğu, istərsə də Milli hökumətin süqutundan sonrakı ziddiyyətli və tragik  
vaxtlarda ədəbiyyat öz sözünü bədii həqiqətlərlə ifadə etmişdi. “Can sözdür, əgər 
bilirsə insan” (Füzuli). Cənub həsrəti, Təbriz mövzusu xüsusilə bu dövrlərdən 
poeziyada dərin vüsət alsa da, qədim dövrlərdən şairlərin diqqətini könül paytaxtı kimi 
cəlb etmişdi: Könül Təbrizinə gələli ol şah, // Axıdır gözlərim sürxab hər dəm (Qazi 
Bürhanəddin).   

 
Od qaladı can içində, 
Dedi: Alı, yan içində, 
Qafil gördüm dan içində, 
Deyəmmədim deməlini (Aşıq Alı). 

 
Akademik Rafael Hüseynovun “1002-ci gecə” kitabının “Başlanğıc”ında qeyd 

etdiyi kimi, “Nağıl qurtarıb. Burda – həyatın özü başlayır” [5, s.8]. Ötən əsrin 
əvvəllərində baş vermiş tarixin acı həqiqətləri Azərbaycanda olduğu kimi, İranda da 
ziyalıların taleyini mətbuata, sözə bağlayaraq, ictimai fikrin inkişafına xüsusi təkan 
vermişdi. “...Cənubi Azərbaycan şairlərinin lirikasının ən doğma, ən munis yavrusu, 
şübhəsiz ki, vətən, torpaqdır. Əsrlər boyu dünyanın ən gözəl şəhərlərindən biri olan 
Təbrizin füsunkarlığı, ecazkarlığı haqqında minlərlə şeir meydana gəlmişdir” [4, 
s.83].  
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İrtica dövründə şair mövqeyini əsirgəməyən Seyid Əşrəfəddin Gilaninin şeirlə-
rində Təbriz ana dilinin saflığı ilə əzizlənir: 

 
Ey Vətən, olsun sənə bizdən salam, 
Ərzi qəməfza, sənə olsun salam,  
Şərfi kəndir o ələmdarınız. 

 
XIX əsrin sonlarından Azərbaycanda ziyalı maarifçilərin əsərlərində də bu 

mövzu öz əksini tapmışdır. Həsən bəy Zərdabi, Əhməd Ağaoğlu, Əli bəy Hüseyn-
zadə, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Mirzə Bala Məmmədzadə, Mirzə Cəlil Məm-
mədquluzadə, Mirzə Ələkbər Sabir, Məmməd Səid Ordubadi, Nəriman Nərimanov 
istiqlal və milli kimlik uğrunda mücadilələr aparırdılar. Müasir poeziyada bu 
mübarizə XX əsrin birinci yarısında özünü daha açıq şəkildə göstərməyə başladı. 
Həmin dövrdə yaşayan romantik şair Məhəmməd Hadi Şərqdəki əsarət və cəhaləti 
Qərblə müqayisə edərək  yazırdı:  

 
Məğribdə var məarif, Məşriqdə var cəhalət, 
Məğribdə hürdür xəlq, Məşriqdə var əsarət. 

 
XX əsrin ikinci yarısında Cənubi Azərbaycan həsrəti bütün şairlərin yaradıcı-

lığında özünəməxsus şəkildə diqqəti cəlb etdi. Səməd Vurğunun “Körpünün həsrəti”, 
Süleyman Rüstəmin “Təbrizim”, “Yasin əvəzinə”, Rəsul Rzanın “Ərk qalası”, Bəxti-
yar Vahabzadənin “Bakıyla Təbrizin arasındayam”, Məmməd Arazın “Oxuyan Təb-
riz”, Balaş Azəroğlunun “Təbriz”, Mədinə Gülgünün “Təbrizin baharı” şeirlərində 
Təbriz mövzusuna geniş şəkildə rast gəlmək mümkündür. Xalq şairi Səməd Vurğu-
nun Xudafərin körpüsünə həsr etdiyi “Bu şeiri bağışla Azərbaycana Araz üstündəki 
bu daş körpüdən!” şeiri isə xalqının və şairin iztirablarından yaranmışdır: 

 
Araz dağlar yarıb, qayalar dəlir, 
Zamanın fikri tək axır sürətlə. 
Qayalı dağlar da salama gəlir, 
Elə bil baş əyir ona hörmətlə [8, s.185]. 

 
Dərin fəlsəfi fikirlərlə yüklənmiş Rəsul Rza poeziyasında Güney Azərbaycana 

həsr olunmuş "Nigaran suallar" şeirində yuxularına qəmli gələn Təbrizdən və gələcək 
ümidlərindən söz açır: 

 
Səni tez-tez, 
Yuxuda görürəm, Təbrizim, 
Yuxuma qəmli gəlirsən. 
Hər gecə. 
…Yoxsa dözüb-dözüb 
İndi yaman qəribsəmisən? 
İnanıram, 
Hələ ümidin var böyüyəsən, 
Arzun var boy atasan [7, s.65]. 
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Yaradıcılığında Cənubi Azərbaycan mövzusuna geniş yer verən şeirində “O taylı, 
bu taylı Süleymanam mən” yazan Xalq şairi Süleyman Rüstəm idi. “Dinlə məni, ey 
təbrizli qan qardaşım, \\ Bağrı yara can sirdaşım” yazaraq vahid Azərbaycanı Şimal-
lı-Cənublu bütöv görmək arzusu ilə mübarizə aparırdı: “Təbriz deyildimi, susan 
deyiləm, // Torpaq altında da dinəcəyəm mən!”   

 
Məni Araz sahilinə aparın, 
Məzarımı o torpaqda qazdırın, 
Göz yaşımdan yaratmışam bu çayı, 
Məni üzü Təbriz sarı basdırın, 
Qibləm olsun Arazımın o tayı [9, s. 9]. 

 
Süleyman Rüstəmin şeirlərində vətənin sərhədləri təbiətin bütün gözəllikləri ilə 

xüsusi bir vəhdət təşkil edir. Vahid bir xalqın insafsızcasına bölünməsi, yurdunun 
parçalanması XX əsrin şairlərinin lirik faciəsi və başlıca mövzusu idi. 1941-ci ildə 
Təbrizə gedərkən yazdığı “Təbrizim” şeiri şairin yaradıcılığında xüsusi yer tutur. Bu 
şeirdə şairin lirik qəhrəmanı şəhərə baxdıqca hüsnündən doymayan, Təbrizin dərdinə 
aşina sirdaş kimi özünü qələmə verir: 

  
Baxdıqca hüsnünə doymayır gözüm, 
Təbrizim, Təbrizim, gözəl Təbrizim! 
Qoymaram yadları girsin qoynuna, 
İzin ver qolumu salım boynuna! 
Sənin bayramına, sənin toyuna 
Dili bir, qanı bir qardaşın gəlib, 
Dərdinə aşina sirdaşın gəlib [10, s.9]. 

 
Məmməd Araz poeziyasında ən çox müraciət olunan mövzu ikiyə bölünmüş 

Azərbaycan, Arazın dərdidir. Aşıq Hüseyn Cavanla görüşünün təəssüratları əsasında 
“Oxuyan Təbriz” (1969) şeirini qələmə alan şair heyrətindən donaraq Dəlidağda 
qəzəbi köklənir və dağların başında dünənin yasına toy qurur:  

 
Dəli mizrab "bəxti kimi" oyadır, 
Qəm heyrəti, heyrət qəmi oyadır, 
Özü yatıb, bu aləmi oyadır – 
Bir sayıl bəxti yox minbir yaşında, 
Təbriz ağlayırdı dağlar başında [6, s.103]. 

   
Azərbaycana gələrkən akademik Mirzə İbrahimovla görüşü zamanı Təbriz haq-

qında “Gördüm” qoşmasını deyən Aşıq Hüseyn Cavan Təbrizdə gördüklərini belə 
dilə gətirmişdi: 

 
Təbrizin üstünə çökürdü zülmət, 
Azad ürəkləri sıxırdı, gördüm. 
Cəlladlar yerində yarlı-yaraqlı, 
İgid oğlanların qolları bağlı, 
Ağbirçək analar sinəsi dağlı, 
Gözündən qanlı yaş axırdı, gördüm  [1, s.4].   
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Aşıq Hüseyn Cavan Azərbaycanın bir sıra şairlərinə – Əli Tudəyə (“Qardaş”, 

1949), Osman Sarıvəlliyə (“Dost nişan verdi”, 1956), Aşıq İslama (“Sənnən”, 1961) 
Səməd Vurğunun (“Səməd vüqarımızdır”, 1956) vaxtsız vəfatı ilə əlaqədar “Əzizim” 
(1947), “Məhəbbət” (1948), “Sənətkar qız” (1957) və bəstəkar Üzeyir Hacıbəyova 
(“Ustamız”, 1944) şeirlərini həsr etmişdir. 

“Ən zərif, ən lətif kəlamdır şeir,  ürəkdə qaynayan ilhamdır şeir” – ana dilində 
vətən, xalq obrazı ilə təfəkkür zirvələrindən dünyaya nur tökən Məhəmmədhüseyn 
Şəhriyarın “Təbriz gözəli”ndə “Yandırıb qol-qanadım, sonra salıblar qəfəsə, // Quşa 
bax ki, hələ də uçmaq onun nisgilidir” deyə Təbriz gözəlinə müraciət edir. 

Məhəmmədhüseyn Şəhriyarın şeirlərini bəyəndiyi N.Xəzrinin poeziyasında Təb-
riz məhəbbəti “Təbriz bayatıları”nın misralarına çökür: Şair – sən ey yolların kimi, 
qolları bağlım mənim” deyə Təbrizə müraciət edir: 

 
Qar yağıbdır dizəcən, 
Bu düzdən o düzəcən, 
Qəlblərdə körpü olum 
Uzanım Təbrizəcən [14, s.7]. 

 
Ömrünü doğma Azərbaycanının azadlığına, vətəninin bütövlüyü uğrunda yazdığı 

şeirlərə, poemalara həsr edən Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə millətinin taleyini, milli 
kimliyini daima düşünmüşdür. Cənubi Azərbaycan – Təbriz mövzusu şairin yaralı 
qəlbinin sarı simi idi: 

 
Həmişə qapılar astanasında 
Bayırla dəhlizin arasındayam. 
Bəxtiyar, sinəndən neçə “mən” keçir, 
Biri dərdli keçir, biri şən keçir, 
Məftilli çəpərlər sinəmdən keçir. 
Bakıyla Təbrizin arasındayam [11, s.19].  

 
Uzun illər tənqidlərə tuş gəlsə də, şair bütün “rejimlər”də Azərbaycan adını, 

millətin adını əsərlərində uca tutaraq mövqeyini qorumuşdu. “Gülüstan” poeması isə 
Azərbaycan üzərində bağlanmış bütün müqavilə tərəflərinə müharibə idi. 

B.Vahabzadə dərin milli təəssüblə yazdığı “Gülüstan” poemasında 1813-cü ildə 
Azərbaycanı işğal edən Çar Rusiyası ilə İranın arasında bağlanmış “Gülüstan” 
müqaviləsinə nifrətini, narazılığını bildirir, müqavilə bağlayan tərəflərin yadlar olduğunu 
ürək ağrısı ilə yazırdı: “…Tərəflər kim idi? Hər ikisi yad! // Yadlarmı edəcək bu xalqa 
imdad?” Milli ideyaları ali məqsəd tutan şairin şeirlərində həqiqət həmişə ön planda 
olmuşdu. Poemada “Bölünən bir xalqın gözdağı oldu” yazan şairin ürək ağrıları və bədii 
həqiqətləri Xudafərin körpüsünün gərəksiz daşları kimi düşməni daşqalaq edirdi: 

 
Daş körpü – vəhdətim, daş Xudafərin! 
Gərəksiz daşların qalağı oldu. 
Üstündən bir kimsə keçə bilmədi, 
Bölünən bir xalqın göz dağı oldu [12,  s.89]. 

 
Yaxud: 
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Bu selin önünü nə çay, nə dirək 
Kəsə bilməmişdir yüz ildən bəri. 
Ağalar bilmədi birdir bu torpaq, 
Təbriz də, Bakı da – Azərbaycandır, 
Bir elin ruhunu, dilini ancaq 
Kağızlar üstündə bölmək asandır [13, s.81]. 
 

Nəticə. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında, xüsusilə də poeziyada xalqın 
üzləşdiyi ictimai-siyası haqsızlıqlar və bu ədalətsizliklərdən doğan bədii həqiqətlər, 
vətən həsrəti, ayrılıqlardan bəhs edən demokratik milli ideyaları tərənnüm edən 
şeirlər yarandı. Cənubi Azərbaycanda əsrin sonlarında anadilli mətbuatın nəşrinə və 
inkişafına şərait yarandı. Təbrizdə, Urmiyada, Tehranda "Odlar yurdu", "Çənlibel", 
"Araz", "Azərbaycan", "Vətən uğrunda", "Azadlıq", "Qardaşlıq", "Varlıq", "Dədə 
Qorqud", "İnqilab yolunda", "Azərbaycan səsi" kimi qəzet və jurnallar nəşr 
olunmağa başladı.  

Cavidşünas tədqiqatçı Azər Turanın “Ədəbiyyat qəzeti”nin Cənubi Azərbaycan 
mövzusuna həsr olunmuş müzakirə saatında “Heç kəs bizə diktə edə bilməz ki, siz 
vətəninizi bütöv görməyin. Təbrizlə Bakının birliyi, hətta çox uzaq gələcəkdə olsa 
belə, idealımızdır” fikri ilə razılaşırıq [2, s.16]. Azərbaycan ədəbiyyatında şeir 
zamanın fövqündə, söz zamandan uca zirvələrə qovuşaraq əsrləri aşmaq iqtidarına 
malikdir. XX əsr Azərbaycan poeziyasında Cənub, xüsusilə Təbriz mövzusu yüksək 
bədiilik və milli kolorit genişliyi ilə səciyyələnir.  
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Tabriz AHADOV 
 

THEME OF TABRIZ IN XX CENTURY AZERBAIJANI POETRY 
 

S u m m a r y 
     
The path of poetry was not only lyrical feelings of love but also struggles. Faced 

with the hardships of history from time to time, Azerbaijani poetry has patriotic and 
social content. In all epochs, Azerbaijani people never lost the spirit of freedom. In 
the second half of the twentieth century, the longing for South Azerbaijan attracts 
special attention in the works of all poets. Twentieth-century poetry, in which 
political lyricism is widespread, is characterized by an all-Turkic culture engraved in 
the genetic memory of the Azerbaijani people fighting for national independence and 
freedom. 

In the twentieth century, in Azerbaijani literature, especially in poetry, there were 
poems glorifying the social and political injustices the people faced along with the 
artistic truths arising from these injustices, longing for the homeland, democratic 
national ideas about separation. 

At the end of the century, conditions were created in South Azerbaijan for the 
publication and development of the press in the native language. In Tabriz, Urmia, 
Tehran, "Land of Fire", "Chanlibel", "Araz", "Azerbaijan", "For the Motherland", 
"Freedom", "Brotherhood", "Existence", "Dada Gorgud", "On the way to revolution", 
" Newspapers and magazines such as "Voice of Azerbaijan" began to be published.In 
Azerbaijani literature, poetry has the power to transcend centuries, reaching the 
highest peaks of time. In twentieth-century Azerbaijani poetry, the theme of the 
South, especially Tabriz, is characterized by high art and the breadth of national 
colors. 

 
 

Тебриз АХАДОВ 
 

ТЕМА ТEБРИЗА В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ПОЭЗИИ XX ВЕКА 
 

Р е з ю м е 
 
   Путь поэзии, наряду с лирическим чувством любви, также прошел через 

борьбу. Столкнувшись время от времени с невзгодами истории, азербайджанская 
поэзия имеет патриотическое и социальное содержание. Во все эпохи в духе 
азербайджанского народа наблюдалось стремление к свободе. Во второй половине 
ХХ века в произведениях большинства поэтов особое внимание привлекает тоска 
по Южному Азербайджану. Поэзия ХХ века, в которой широко распространен 
политический лиризм, характеризуется общетюркской культурой, запечатленной 
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в генетической памяти азербайджанского народа, борющегося за национальную 
независимость и свободу. 

В азербайджанской литературе двадцатого века, в частности, в поэзии, были 
стихи, воспевающие социальную и политическую несправедливость, с которой 
сталкивается народ, и художественные истины, проистекающие из этой 
несправедливости, тоску по родине, демократические национальные идеи о 
разделении. 

В конце века в Южном Азербайджане были созданы условия для издания и 
развития газет и журналов, прессы на родном языке. В Тебризе, Урмии, Тегеране 
начали издаваться такие газеты и журналы, как “Страна огней”, “Ченлибель”, 
“Араз”, “Азербайджан”, “За Родину”, “Свободу”, “Братство”, “Существование”, 
“Деде Горгуд”, “Путь к революции”, “Голос Азербайджана”.  

В азербайджанской литературе поэзия способна преодолевать столетия, 
достигая высочайших вершин времени. В азербайджанской поэзии ХХ века тема 
Юга, в частности, Тебриза, отличается высоким искусством и широтой 
национального колорита. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


