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İsa HƏBİBBƏYLİ 

QARABAĞNAMƏLƏRİN ƏDƏBİYYAT 
MƏRHƏLƏSİNİN ELMİ DƏRKİ 

Məlum olduğu kimi, XIX əsrdə yazılmış «Qarabağna-

mə»lər əsasən tarixi aspektdə yaradılmış mükəmməl sal-

namələrdir. «Qarabağnamə»lər – Azərbaycan tarixinin 

mötəbər qaynaqlarıdır. Və «Qarabağnamə»lər Azərbay-

canın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Qarabağın tarixi coğra-

fiyası, görkəmli şəxsiyyətləri, yazıçı və şairləri haqqında 

bələdçilik funksiyasına da malikdir.  

XX əsrdə tədricən tarixi «Qarabağnamə»ləri ədəbi-bə-

dii əsərlər əvəz etmişdir. Sovet hakimiyyəti dövründə 

ədəbiyyatda Qarabağ mövzusu sosialist realizmi yaradı-

cılıq metodunun tələblərinə uyğun olaraq daha çox nik-

bin ruhda yazılmış bədii əsərlərdə öz əksini tapmışdır. 

Bu isə ədəbiyyatda Qarabağın tarixi gerçəkliyinin və real 

həyatının obyektiv şəkildə təsvir və tərənnüm olunması-

na ciddi surətdə mane olmuşdur. Yalnız 1988-ci ildə er-

məni separatçı qüvvələrinin bu regionda həyata keçirdik-

ləri dağıdıcılıq və bölücülük fəaliyyətləri Azərbaycan 

ədəbiyyatında Qarabağ mövzusunun real şəkildə, siyasi 

ayıqlıq məsuliyyəti ilə əks etdirilməsinə meydan açmış-

dır. Hadisələrin gedişatı Qarabağ mövzusunun tədricən 

milli azadlıq hərəkatı mübarizəsinin tərkib hissəsi olma-
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sına təkan vermiş və müstəqillik illərində bu mövzuda 
müxtəlif janrlarda çoxsaylı bədii əsərlər yaradılmışdır. 
Müstəqillik dövründə Azərbaycan ədəbiyyatının geniş və 
mükəmməl ədəbi Qarabağnamələri meydana çıxmışdır. 

Ədəbiyyatda Qarabağ mövzusunun geniş yer tutması 
ədəbiyyatşünaslıq elminin də problemi əsaslı şəkildə öy-
rənib ümumiləşdirməsi və istiqamətləndirməsi zərurətini 
gündəmə gətirmişdir. Artıq Azərbaycan ədəbiyyatşünas-
lıq elmində Qarabağ mövzusunun tədqiqatçıları nəsli ye-
tişib formalaşmışdır. Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat 
İnstitutunun baş elmi işçisi, filologiya elmləri doktoru 
Mərziyyə Nəcəfova Azərbaycan ədəbiyyatında Qarabağ 
probleminin araşdırılması ilə ardıcıl və sistemli şəkildə 
məşğul olan və bu məsuliyyətli mövzuda ciddi elmi əsər-
lər yaradan tədqiqatçıların ön sırasında təmsil olunur.  

Mərziyyə Nəcəfova son 20 il ərzində ədəbiyyatda Qa-
rabağ mövzusunun çoxcildlik elmi külliyyatını yaratmış-
dır. Ədəbiyyatın müxtəlif janrlarında Qarabağ mövzusu-
nun təsvir və tərənnümü məsələlərinə həsr edilmiş elmi 
əsərləri bu çoxcildlik külliyyatın fəsilləri təsiri bağışlayır.  

Bu mənada «Qarabağ mövzusu bədii ədəbiyyatda» 
(2002) monoqrafiyası Mərziyyə Nəcəfovanın Qarabağna-
məsinin elmi müqəddiməsidir. «Müasir Azərbaycan ədə-
biyyatında Qarabağ mövzusu» kitabı (2005) mövzuya 
ədəbiyyatın əsas janrları miyqasında tam halda yanaşıl-
ması və nəzəri həllinin geniş elmi panoramından ibarət-
dir. Adından da göründüyü kimi «Poeziya və Qarabağ 
problemi» tədqiqatı (2009) mövzunu poetik dərkinin ay-
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dın elmi şərhini meydana qoyan ciddi elmi əsərdir. Mər-

ziyyə Nəcəfovanın «Qarabağ mövzusunun işlənmə isti-

qamətləri monoqrafiyası» (2009) problemə ədəbiyyatşü-

naslıq baxımından nəzəri baxışların elmi toplusudur.  

Mərziyyə Nəcəfova bu əsərində Qarabağ mövzusunun 

tədqiqi sahəsində görülmüş işləri təhlil edib qiymətlən-

dirməklə bərabər, qarşıda duran məsul vəzifələrə də işıq 

salmışdır. 

Fikrimizcə, «Mərziyyə Nəcəfovanın «1990-cı illər 

Azərbaycan ədəbiyyatında vətənpərvərlik motivləri» mo-

noqrafiyası (2012) mövzunun ümummilli maraqlar və 

dəyərlər miqyasında tədqiq edilib qiymətləndirilməsi is-

tiqamətində apardığı araşdırılmasının elmi təqdimatıdır. 

«Müasir Azərbaycan poeziyasında Qarabağ» kitabı da 

mövzuya yenidən və daha dərindən yanaşmaqla ümumi-

ləşdirilmiş elmi nəticələr çıxarmağın və gələcəyə baxışın 

müəyyənləşdirilməsinin göstəricisidir. Bütün bunlar filo-

logiya elmləri doktoru Mərziyyə Nəcəfovanın Qarabağ 

tədqiqatlarının əhatə dairəsinin geniş mənzərəsini təsəv-

vür etməyə imkan yaradır. O, artıq Azərbaycan ədəbiy-

yatşünaslıq elminin təcrübəli və professional Qarabağna-

məşünası kimi tanınır. 

Filologiya elmləri doktoru Mərziyyə Nəcəfova 44 

günlük Vətən müharibəsinin ədəbiyyatda bədii əksini in-

diyə qədər davam etdirdiyi Qarabağ mövzusunun yeni 

mərhələsi kimi təqdim edir. Onun yeni tədqiqatlarında 

«Qarabağ Azərbaycandır!» motivinin təsvir və tərənnü-

münə həsr edilmiş bədii əsərlərə müasir elmi yanaşmalar 
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və dəyərləndirmələr aparıcılıq təşkil edir. Azərbaycan 
ədəbiyyatında Ali Baş Komandan obrazının yaradılması 
sahəsində yazıçı və şairlərin məsuliyyətli ədəbi axtarışla-
rını Mərziyyə Nəcəfova elmi cəhətdən təhlil edib, diqqət 
mərkəzinə çəkir və yüksək səviyyədə qiymətləndirir. Qa-
rabağ müharibəsi fonunda Azərbaycan-Türkiyə birliyi-
nin, Müzəffər dövlət rəhbərlərimiz İlham Əliyev Rəcəb 
Tayyib Ərdoğan qardaşlığı ədəbiyyatdakı bədii əksi mə-
sələləri də Mərziyyə Nəcəfovanın araşdırmalarında ulu 
öndər Heydər Əliyevin «tək millət və iki dövlət prinsipi-
nin işığında bacarıqla dəyərləndirilir. İkinci Qarabağ mü-
haribəsindəki qəhrəman döyüşçü obrazının ədəbiyyatda 
canlandırılması məsələsinə də Mərziyyə Nəcəfovanın el-
mi baxışları vasitəsilə işıq salınmışdır. Beləliklə, Mərziy-
yə Nəcəfova Qarabağ müharibəsi və Azərbaycan ədəbiy-
yatı probleminin bütün mərhələlərinə və əsas problemlə-
rinə ədəbiyyatşünaslıq baxımından elmi qiymət vermə-
yin nümunəsini göstərir. Artıq təcrübəli ədəbiyyatşünas 
kimi o, ədəbiyyatda Qarabağ mövzusunda baş verən ye-
niləşmə və dəyişmələri dərhal hiss edən, vaxtında təhlil 
edib dəyərləndirilən həssas ədəbiyyatşünas missiyasını 
uğurla həyata keçirir. Qarabağ mövzusunda yazılmış 
əsərləri tədqiq etmək sahəsində illərdən bəri apardığı 
araşdırmalar nəticə etibarəli Mərziyyə Nəcəfovanı vətən-
pərvər və azərbaycançı bir tədqiqatçı səviyyəsinə çatdır-
mışdır. Filologiya elmləri doktoru Mərziyyə Nəcəfova 
vətənpərvər ədəbiyyatşünas obrazına əyani nümunədir. 

Ədəbiyyatlarda Qarabağ və ədəbiyyatşünaslıqda Qa-
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rabağ mövzuları bir-birini tamamlayan mövzulardır. 

Mərziyyə Nəcəfova ədəbiyyatda Qarabağın mövzusunu 

tədqiq edən yorulmaz və məsuliyyətli tədqiqatçıdır. 

Azərbaycan ədəbiyyatında tarixi «Qarabağnamə»lər XXI 

əsrin Qarabağ ədəbiyyatı ilə inkişaf etdirildiyi üçün Mər-

ziyyə Nəcəfova qarabağşünaslığın böyük bir dövrün  

«namə»lərinin tədqiqinə yekun vurur və ümumiləşdirir. 

Mərziyyə Nəcəfovanın Qarabağ tədqiqatlarına tarixi 

Qarabağın ədəbi-bədii mənzərəsi aydın şəkildə göründü-

yü kimi, müstəqil Azərbaycanın yenidən qurulmağa baş-

lamış Qarabağının Azad, Şuşanın da yeni sabahkı böyük 

ədəbiyyatının geniş üfüqləri və bu ədəbiyyata ədəbiyyat-

şünas münasibətinin istiqamətləri, yanaşmaları da start 

vəziyyətində diqqəti cəlb edir. Böyük Cəlil Məmmədqu-

luzadə demişkən, bu  «qələmin xoşbəxtliyi» deməkdir.  

Uğurlar olsun! 

14 sentyabr 2021-ci il   
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I FƏSİL 
 

90-ci İLƏR POEZİYASINDA I QARABAĞ  
MÜHARİBƏSİNİN TƏCƏSSÜMÜ 

 

1.1. Qarabağ savaşının poeziyada təcəssümü  

və ədəbiyatşünaslığda tədqiq istiqamətləri 

 

1988-ci illərin əvvəllərindən respublikada milli azad-

lıq hərəkatı get-gedə genişləndi və qarşısıalınmaz güc 

mərkəzinə çevrildi. Sosialist sisteminin dayaqlarının lax-

laması rejim rəhbərliyinin iç üzünü açaraq zorakılığa, 

qəddarlığa, silahlı təcavüzə rəvac verilirdi. 1990-cı ilin 

yanvarında Bakıda törədilən qırğınlar, Qarabağ qətli-am-

ları, ərazilərin işğalı dövlət müstəqilliyinə qovuşmağı ar-

zulayan Azərbaycan xalqına güc nümayiş etdirmək, 

“dərs vermək” planının tərkib hissələri idi. 

Şimaldan əsən hərbi-siyasi ruzigar həssas olduğu qə-

dər də cəsarətli və müdrik olan bədii ədəbiyyatımıza tə-

sirsiz qala bilməzdi. Təbii olaraq Azərbaycan ədəbiyyatı 

məhz bu dövrdən etibarən öz tarixində yeni olan bir mər-

hələyə qədəm qoydu. Nəsrdə, publisistikada olduğu ki-

mi, poeziyada da xalqımızın taleyi müasirlik və yeni tə-

fəkkür işığında dəyərləndirilməyə başlandı. Başqa sözlə, 

respublikamızda kükrəyən, ziddiyyətlər burulğanından 

boy göstərən milli istiqlal yönümlü ictimai-siyasi proses-

lər və hadisələr poeziyamızı yeni axara, yeni məcraya is-
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tiqamətləndirdi. 

Tarixən bədii ədəbiyyatın şeir növü xalqımızın milli 

oyanışının, dirçəlişinin, özünüdərkinin və özünütəsdiqi-

nin əsas amili, ictimai şüurun təşəkkülündə mənəvi ener-

ji mənbəyi olmuşdur. Şeir tarixin bütün dövrlərində milli 

şərəf və ləyaqətimizə, azadlıq və istiqlal ehtiraslarımıza 

tərcümanlıq etmişdir. Ədəbiyyatşünas-tənqidçi, filologi-

ya üzrə fəlsəfə doktoru Nadir Cabbarlı haqlı olaraq yazır-

dı: “...Fikir tariximizdə vaxta və zamana etiraz, cahana və 

dövrana müxaliflik, həyatın gedişatından giley və şikayət 

fəlsəfi-ideoloji, siyasi-publisist fakta çevrilməzdən öncə, 

poetik sənədə çevriləndə, ona şeirin möhürü basılanda, 

şair imzası atılanda tarixin gərdişindən ən doğru, ən dü-

rüst “Şikayətnamə” kimi yaşamaq haqqı qazanıb. Varlığı-

mızın, gerçəkliyimizin qəlb atışları, ürək döyüntüləri və 

qan təzyiqi qüssə və “təvariklərdən” daha dolğun və da-

ha doğru məhz şeirin poetik kamertonunda əks-sədasını 

tapıb. Dünən də – Nizami, Nəsimi, Füzuli və Sabir çağın-

da da beləydi, bu gün də belədir. Və güman edirəm elə 

sabah da belə olacaqdır”1. 

Zaman anlayışı bədii ədəbiyyatın etalonudur. “Lirika 

daha çox şairin subyektiv aləminin ifadəsi olsa da, onun 

ritmini, məzmununu bütün dövrlərdə zaman təyin et-

mişdir və etməkdədir”2.  Bədii ədəbiyyat xalq üçün tale-

                                                            

1 Cabbarlı Nadir. Yaralı torpaq ağrısı ilə... “Ədəbiyyat qəzeti”, Bakı, 1997, 

6 iyun 
2 Mehrəliyev Elçin. Müharibə və ədəbiyyat, filologiya elmləri namizədi 

adını almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2001, 37 

s. 
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yüklü hadisələri tarixən əks etdirmiş və bu gün də eyni 

missiyanı həyata keçirməkdə inadkar görünür. Elə bu sə-

bəbdəndir ki, klassik söz sənətkarlarımızdan çağımızın 

yazarlarına qədər demək olar ki, bütün şairlərin yaradıcı-

lığı tarixdə baş verən hadisələrə, ictimai-siyasi proseslərə 

güzgü tuta, sosial-psixoloji, bədii-estetik aspektdə təcəs-

süm etdirə bilib. 

        Dərin məhrumiyyətlərə, Bu klassik ənənəyə sa-

diq olaraq müasir poeziyamız da, ağır sınaqlara düçar ol-

duğumuz, vətəndə qaçqına, məcburi köçkünə, didərginə 

döndüyümüz bu çağda poeziyanın ilk vəzifəsi insanlarda 

haqsızlığa, ədalətsizliyə, təcavüzə, zülmə qarşı etiraz his-

sini, vətənpərvərlik duyğusunu ovxarlamaq, onları mü-

haribə ovqatına kökləmək, vətənin azadlığı, müstəqilliyi, 

suverenliyi uğrunda mübarizəyə sövq etmək vəzifəsini 

öhdəsinə götürmüş oldu. Bəlkə də poeziyanın bir ədəbi 

növ olaraq operativliyə, bədii təsir gücünə sahibliyi, baş 

verən ictimai problemlərə ilkin reaksiya göstərməsi, sə-

fərbəredici imkanları onun aktuallığını və əhəmiyyətini 

qat-qat artırır. Bütün narahat və dramatik dövrlərdə ol-

duğu kimi ötən əsrin 90-cı illərində də baş verən gərgin 

olaylara ilk obyektiv və operativ münasibəti poeziya sər-

gilədi. 

XX əsrin 90-cı illərində Azərbaycan poeziyasında Qa-

rabağ mövzusunu araşdırarkən təbii olaraq müəyyən su-

allar ortaya çıxır: bu dövrdə şeirlər hansı hadisələrin təsi-

ri altında yaranırdı? Müharibə faktı poeziyanı mövzu, 

ideya, problematika cəhətdən hansı dəyişikliklərə istiqa-
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mətləndirirdi? Hansı ictimai-siyasi, tarixi faktlar şairə bu 
mövzunu diktə edir və onun poeziyada daha geniş as-
pektdə işlənməsinə səbəb olurdu? Suallara cavab vermək 
üçün XX əsrin sonlarında baş vermiş olaylara, faciələrlə 
dolu yaxın tariximizə qısaca nəzər yetirmək lazım gəlir.  

Məlumdur ki, 1988-ci ilin fevral ayından başlayaraq 
daşnak terror qrupları və təxribat dəstələri Ermənistan 
ərazisində azərbaycanlılara qarşı zorakılıq aktlarına start 
verdilər. Qədim İrəvan Xanlığının ərazisindən, Qərbi 
Azərbaycan torpaqlarından ilk qaçqın dəstələrinin Azər-
baycana Respublikasına axını başladı. 1988-ci ilin fevral 
ayında Daşnaksütyun partiyasının emissarları Xankəndi-
nə gələrək DQMV-nin Ermənistan SSR-in tərkibinə bir-
ləşdirilməsi ilə bağlı imza toplamağa başladılar. Bu tələb-
lə fevral ayının ortalarında mitinqlərə start verilir,  həmin 
ayın 21-də isə erməni-daşnak faşistlərinin təkidi ilə 
DQMV XDS-nın sessiyası keçirilir və DQMV-nin Ermə-
nistana birləşdirilməsinə dair hüququ əsası olmayan qə-
rar qəbul edilir. Erməni millətçi daşnaklarının 22 fevral 
1988-ci il tarixində Əsgəran yaxınlığında Əli və Bəxtiyar 
adlı iki gənc azərbaycanlını qətlə yetirməsi, Sumqayıtda 
fitnəkarlıq məqsədilə öz soydaşlarını talan və məhv et-
məsi vəziyyəti gərginləşdirdi, milli zəmində münaqişəni 
daha da dərinləşdirdi. Ermənistan ərazisindən soydaşla-
rımızın öz tarixi yurdlarından, dədə-baba ocaqlarından 
qanlı təqiblər və qəddar metodlarla kütləvi qovulması 
demokratiyanı, aşkarlığı siyasi islahatlarının paradiqması 
sayan M.Qorbaçov rejiminin tam sükutu, fəaliyyətsizliyi 
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və biganəliyi şəraitində hökm sürürdü. 
Bədnam qonşularımızın fitnəkarlara və təcavüzü nəti-

cəsində qədim Oğuz yurdu Cəbrayıl bölgəsinin Daрtu-
mas kəndindən, doğma yurd-yuvasından didərgin düş-
müş Qarabağ müharibəsi veteranı, yazıçı, şair-publisist 
Əlisahib Əroğlu həmin dövrün kəskin və son dərəcə xa-
rakterik siyasi cizgilərini tarixi faktlar əsasında qələmə al-
dığı “Erməni-daşnak faşizmi və Azərbaycan” kitabında 
yazırdı:  “1988-ci il noyabr ayının 7-də “Qarabağ komitə-
si” İrəvanın mərkəzi meydanında Daşnaksütyunun bay-
rağını qaldırır. Bununla da azərbaycanlıların son nəfəri-
nədək Ermənistan SSR ərazilərindən çıxarılmasına ümu-
merməni təşkilatları birgə qərar çıxarır. Erməni-daşnak 
faşistləri Azərbaycanda gərginliyi artırmaq üçün daha bir 
pozucu vasitəyə əl atırlar. Azərbaycanın kurort şəhəri 
olan Şuşanın havasını çirkləndirilməsinə səbəb olacaq 
İrəvan Kanaker alüminium zavodunun Topxana meşə-
sində sexinin tikintisinə qərar verirlər. Ancaq bütün 
Azərbaycan ayağa qalxdıqdan, Gəncə şəhərində əhalinin 
hərbiçilərlə toqquşmasından, üç nəfər əsgərin həlak ol-
masından sonra bu qanunsuz tikinti 23 noyabr 1988-ci il 
tarixdə dayandırılır. 1988-ci ildə nəhayət zaman-zaman 
Azərbaycan türklərini məhrumiyyətlərə düçar edən er-
məni-daşnak faşistləri son nailiyyətlərini həyata keçirir-
lər. Türksüz Ermənistan yaratmaq istəklərinə nail olurlar. 
1989-cu ildən başlayaraq bütün güc və qüvvələrini Azər-
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baycan SSR ərazisinə yönəldirlər”1. 
Erməni faşistlərinin törətdiyi qanlı hadisələr, fitnəkar-

lıq əməlləri, insanların kütləvi deportasiyası Azərbaycan 
xalqının səbir kasasını daşdırdı. Təcavüz, zorakılıq hər 
yerində etirazla qarşılandı, ölkəni mitinqlər, nümayişlər 
dalğası bürüdü. 1988-ci ildə Azərbaycanda milli-azadlıq 
hərəkatının bünövrəsi qoyuldu. Bu hərəkatın başlanması-
na səbəb qondarma Dağlıq Qarabağ problemi olsa da, is-
tiqlaliyyət uğrunda təşkilatlanmanın əlamətləri görün-
məkdə idi. Milli-azadlıq hərəkatının əhatə dairəsi böyü-
dükcə, onun məna və məzmunu da genişlənməyə, dərin-
ləşməyə başladı.  

1988-1990-cı illər Azərbaycan poeziyasında milli və-
tənpərvərlik, Qarabağ müharibəsi, istiqlal mücadiləsi 
problemlərini araşdıran publisist Anar Vəziroğlu “Ayağa 
dur, Azərbaycan” kitabında yazırdı: “Dağlıq Qarabağ 
problemi daxil olmaqla Azərbaycanın müstəqilliyi xalq 
hərəkatının başlıca məqsəd və  məramına çevrildi. Artıq 
bu zaman (1989-cu ilin əvvəllərində) Ermənistanda bir 
nəfər belə azərbaycanlı qalmamışdı; onlar öz dədə-baba 
torpaqlarından kütləvi şəkildə qovulmuşdular. …İmperi-
ya Azərbaycan xalqına, onun milli-azadlıq hərəkatına 
qarşı gizli planlar hazırlayırdı. Çox keçmədən, bu gizli 
planlar üzə çıxacaqdı; Azərbaycanda qara bayraqlar dal-
ğalanacaqdı; xalq hərəkatı müəyyən parçalanmalara mə-
ruz qalacaqdı.”2 

                                                            

1 Əroğul Əlisahib. Erməni-daşnak faşizmi və Azərbaycan, Bakı: Təhsil, 

2007, 412 s. 
2 Vəziroğlu Anar. Ayağa dur, Azərbaycan! Bakı: Ulu, 2002, 168 s. 
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1980-ci illərin sonu 1990-cı illərin əvvəllərində Cənubi 

Qafqazda baş verən ictimai-siyasi hadisələr, Ermənista-

nın işğalçılıq siyasəti, azərbaycanlılara qarşı terror, işgən-

cə, zorakılıq hərəkətləri Azərbaycan poeziyasında Qara-

bağ mövzusunu gündəmə gətirdi, aktuallaşdırdı və qa-

bartdı. 

Qeyd edilməlidir ki, Qarabağ mövzusu Azərbaycan 

ədəbiyyatında yeni deyil, tarixin müxtəlif mərhələlərində 

böyük sənətkarlarımız Qarabağın gözəlliyini, qədimliyi-

ni, zəngin təbiətini, insanlarının qonaqpərvərliyini təsvir 

və tərənnüm etmişlər. Dünya alimləri öz əsərlərində Qa-

rabağın - Şuşanın füsunkar təbiətindən, mədəniyyət oca-

ğı kimi bənzərsizliyindən dəfələrlə söz açmışlar. Gör-

kəmli mütəfəkkir, ədəbiyyatşünas-tənqidçi, AMEA-nın 

müxbir üzvü, professor Yaşar Qarayev “Tarix: yaxından 

və uzaqdan” kitabında  yazır: “XVIII əsrin ortalarında 

(1747-ci ildə)  Pənah xan tərəfindən müstəqil ərazi və 

dövlət vahidi kimi Qarabağ xanlığının əsası qoyulduq-

dan sonra Qarabağda mədəni, ədəbi-elmi mühit ən yük-

sək mənəvi intibah məqamına çatır. Məhz bu vaxtdan 

Qarabağın fitri-təbii gözəlliyi onun poeziya sənət hüsnü 

ilə bərabər bir ahəng, həmhüquq vəhdət və zirvə təşkil 

edir. Şeirlə təbiət, poeziya ilə musiqi, muğamla qəzəl bəl-

kə heç yerdə buradakı qədər harmoniya kəsb etməmiş-

dir. 

...Qarabağda bir-biri ilə yarışan şeirin, təbiətin musiqi-

sinin qaynağından yaranan bu kamilliyi və gözəlliyi bu-

radan keçən dünya səyyahlar” – alim, sənətkar və mahir 
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ziyalılar dəfələrlə etiraf etmişlər. Şuşanın füsunkar hüs-
nündən aldığı ilhamı S.Yesenin şeirdə, A.Düma, Dubya-
de Monnepe memuarda, V.Veraşak tablolarda poeziyaya 
çevrilmişdir. “Əgər biri oxumağı bacarmırsa, deməli, Şu-
şalı deyildir”. Yaxud, “Zaqafqaziyaya musiqi xadimləri-
ni, şeir, musiqi və mahnıları füsunkar vətən olan Şuşa 
verdi1  

Yadlar, özgələr “Kürəkçay” (1805, 14 may), “Gülüs-
tan” (1813, 12 oktyabr) və “Türkmənçay” (1828, 10 fevral) 
müqavilələri ilə yaddaşımıza qanı dayanmayan yaralar 
damğaladılar. Böyük bir xalqın taleyinə parçalanma, il-
haq, intizar, həsrət, ayrılıq yazıldı. İrandan 40 min ermə-
ni ailəsi Rusiya imperiyasının himayəsi ilə  Qarabağa, Şu-
şaya, İrəvan xanlığının ərazisinə köçürüldü. Fitnəkar, 
məkrli niyyətlə hazırlanan, həyata keçirilən bu köç milli, 
etnik, ekoloji, mənəvi mühiti çirkləndirdi, harmoniyaya, 
tarazlığa ciddi ziyan vurdu. Azərbaycanlıların düşüncə-
sinə, müdrik deyiminə görə Qarabağ, Şuşa “Zaqafqaziya-
nın konservatoriyası”, Azərbaycanın mədəniyyət paytax-
tı missiyasını daşıyırdı. Üzeyir Hacıbəyli, Cabbar Qar-
yağdıoğlu, Xan Şuşinski, Əfrasiyab Bədəlbəyli, Niyazi, 
Bülbül, Süleyman Ələsgərov kimi dünya şöhrətli sənət-
karlar, həmçinin Qasım bəy Zakir, Mir Möhsün Nəvvab, 
Xurşidbanu Natəvan, Nəcəf bəy Vəzirov, Əhməd bəy 
Ağaoğlu, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Yusif Vəzir Çə-
mənzəminli, Firudun bəy Köçərli və b. ədəbiyyat korifey-
ləri Qarabağda dünyay gəlmiş,mühitin bəxş etdiyifitri-is-

                                                            

1 Qarayev Yaşar. Tarix: yaxından və uzaqdan. Bakı: Sabah, 1996, 712 s. 
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tedad sayəsində misilsiz xidmətlər göstərmişdilər. 

1988-ci ildən isə Qarabağ mövzusu artıq fərqli keyfiy-

yətdə və fərqli biçimdə poeziyamızda təcəssüm olundu. 

Bu dəfə Qarabağ yalnız gözəlliklər diyarı, mədəniyyət 

beşiyi, görkəmli şəxsiyyətlərin boya-başa çatdığı məkan, 

ərazi vahidi kimi deyil, həm də təcavüzə məruz qalmış, 

işğal olunmuş, üzərində aborigen xalqa qarşı soyqırımı, 

vəhşiliklər törədilmiş torpaq, vətən, yurd yeri kimi şeiri-

mizin aparıcı təsvir və təhlil predmetinə çevrildi.  

Əlbəttə, ədəbiyyatımızda Qarabağ müharibəsi möv-

zusu yeni olduğu halda, ümumən müharibə mövzusu 

yeni deyildi. Tarixə “Böyük Vətən müharibəsi” adı ilə da-

xil olan 1941-1945-ci il savaşı ədəbiyyatımızda müxtəlif 

istiqamətlərdə yetərincə işıqlandırılıb. O dövrdə yaradıl-

mış bədii əsərlər, xüsusilə poeziya nümunələri hadisələrə 

operativ münasibət bildirməsi ilə bərabər, həm də cəmiy-

yətdə döyüş  əzmi və ovqatı yaratmaq üçün effektli təsir 

gücünə malik olması ilə də əhəmiyyətli idi. Bu səbəbdən 

də əminliklə söyləmək olar ki, mənəvi səfərbərliyin yara-

dılmasında, ümumxalq ruhunun azadlıq, qələbə məramı 

ilə birləşməsində 1941-1945-ci illərdə yaradılmış poeziya 

nümunələrinin xidməti əvəzsizdir. Akademik Bəkir Nə-

biyev “Böyük Vətən müharibəsi və Azərbaycan ədəbiy-

yatı” kitabında yazır: “Azərbaycan sovet ədəbiyyatı  tari-

xində o vaxtadək şeir heç bir zaman xalqla, onun həyatı 

ilə Böyük Vətən müharibəsi illərindəki qədər sıx bağlı ol-
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mamışdır”1. 

Bu da bir həqiqətdir ki, 1941-1945-ci illər müharibə-

sindən onilliklər ötsə də Səməd Vurğunun, Süleyman 

Rüstəmin, Rəsul Rzanın, Məmməd Rahimin, Əhməd Cə-

milin müharibə, vətən mövzusunda yazdığı poetik nü-

munələr aktuallığını itirmir, hətta, bu gün Qarabağ sava-

şı mövzusunda yaranan poeziya üçün istinad mənbəyi, 

örnək sayıla bilər. 

Tanınmış ədəbiyyatşünas, publisist, filologiya üzrə 

elmlər doktoru “Müharibə və ədəbiyyat” (Qarabağ uğ-

runda mübarizə və 90-cı illərin Azərbaycan ədəbiyyatı) 

adlı monoqrafiyasında2Qarabağ uğrunda müharibə möv-

zusunun poeziyamızda inikası problemini şeirimizin 

məhz Böyük Vətən Müharibəsi illərində əldə etdiyi ide-

ya-poetik ənənələr işığında nəzərdən keçirməyi lazım bi-

lir: “...Qarabağ uğrunda mübarizə xalis milli problemi-

miz olsa da, bu problemin ədəbiyyatda, o cümlədən poe-

ziyada həlli üçün S.Vurğun, S.Rüstəm, R.Rza, M.Rahim, 

O.Sarıvəlli, Ə.Cəmil kimi böyük şairlərin müharibə möv-

zusunda yaradıcılıq axtarışları və ənənələri çox qiymətli-

dir”.3 

1980-ci illərin sonunda tarixi şərait ədəbi nəslin qarşı-

sına çoxsaylı yeni vəzifələr qoyurdu: Azərbaycan ədəbiy-

yatı tarixinin metodoloji əsaslarını müəyyənləşdirmək, 

                                                            

1 Nəbiyev Bəkir. Kamalın təntənəsi. 5 cilddə, II cild. Bakı: Çinar-çap, 2009, 

558 s. 
2 Mehrəliyev Elçin. Müharibə və ədəbiyyat, filologiya elmləri namizədi adını 

almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2001, 37 s. 
3 Mehrəliyev Elçin. Müharibə və ədəbiyyat. Bakı: Azərnəşr, 2000, 228 s. 
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ədəbi fakta, ədəbi prosesə yanaşmada çağdaş meyarlar-

dan çıxış etmək, yeni təfəkkürün müasir insan konsepsi-

yasının yaradılmasına  çalışmaq, dünya standartlarına 

cavab verən əsərlər yazmaq və s. Zaman çox kəskin də-

yişmişdi və əvvəlki onilliklərdən fərqli olaraq artıq yazıçı 

və şairlərin içində “Qlavlit” xofu, ideoloji basqı təhlükəsi 

ortadan qalxmışdı. Bu da öz növbəsində ədəbiyyata yeni 

ruhun, poeziyaya isə yeni yaradıcı nəslin gəlməsində 

mühüm rol oynayırdı. Müasir ədəbiyyatımızda yeni ədə-

bi nəslin yetişməsi və formalaşması haqqında yazan tən-

qidçi-ədəbiyyatşünas, filologiya üzrə elmlər doktoru, 

professor Şamil Salmanov onu şərti olaraq “80-90-cı illər 

ədəbi nəsli», “əsrin sonlarında yaradıcılığa başlayan nə-

sil” adlandıraraq “yeni nəslin ədəbi təqvim mənasında 

yeni olmadığını» vurğulayırdı: “…hər şeydən əvvəl dü-

şüncə, fikir ədəbiyyatının vasitələrinə baxış etibarı ilə ye-

nidir. Bu da təbiidir, çünki əvvəlki nəsillərdən fərqli ola-

raq bu nəslin taleyinə yeni tarixi məqamda – milli müstə-

qillik işığında mübarizə, bu mübarizədə milli istiqlal və 

müstəqilliyin qazanılması məqamında yetişmək, yazıb-

yaratmaq səadəti nəsib olmuşdur”1. 

Milli müstəqillik kimi tarixi nailiyyətimizlə yanaşı, bu 

dövr ədəbiyyatının qarşısında Qarabağ problemini, Qa-

rabağ faciəsini işıqlandırmaq kimi çətin vəzifə borcu da 

dururdu. Bu iş daha çox 1941-1945-ci il müharibəsində 

olduğu kimi operativliyi, çevikliyi ilə seçilən publisistika 

                                                            

1 Salmanov Şamil. Nəsli bir yarpağı da düşdü... “Ədəbiyyat qəzeti”, Bakı, 

2003, 18 iyul 



Mərziyyə Nəcəfova 

 

 20 

və poeziyanın öhdəsinə düşürdü. Müasir ədəbiyyatımıza 

nəzər salarkən bu iki janrın Qarabağ mövzusuna daha sıx 

müraciətinin şahidi oluruq. Bu mövzuda yazılan əsərlərə 

münasibət bildirən akademik Bəkir Nəbiyev yazır: «Qa-

rabağ müharibəsi qanında, içində Vətən sevgisi olan bü-

tün Azərbaycan xalqını dilə gətirdi. Burda ixtisas artıq 

ikinci plana keçdi; Qarabağ müharibəsinin faciələrini təs-

vir etmək üçün, yazmaq səriştəsindən öncə yazarlarda 

qüdrətli bir vətən sevgisi, qüdrətli bir vətən təssübkeşliyi, 

erməni faşizminə qarşı mənəvi cihad hissi zəruridir. 

Məhz belə hisslərlə yaşayan  Azərbaycan ziyalılarının ək-

səriyyəti Qarabağ müharibəsinin gedişində, atəşkəs za-

manında belə “qələmlərini süngiyə çevirərək” erməni ci-

nayətkarlarının super faşizminin bəşər tarixində analoqu 

olmayan səhnələrini açıqlamağa təşəbbüs göstərmişlər. ... 

Türklər öz qoyunlarında şahmar ilan bəsləmişlər. Bunun 

nəticəsidir ki, B-Ayrum kəndində ana ilə üç aylıq körpə-

nin yanmış skeletini belə sivil dünyaya qədərincə faş edə 

bilmədik! Əslində bu faktın özü erməni canilərinin, Azər-

baycanlıların süfrəsinin başında oturub, çörəklərini yeyib 

və onların qanına nə dərəcə susadıqları haqqında kifayət 

qədər təsəvvür yarada bilərdi”1.  

1980-ci illərin sonunda Dağlıq Qarabağ problemi kö-

zərməyə, qanamağa başlayanda Azərbaycan poeziyası öz 

mövqeyini, istiqamətini müəyyənləşdirməkdə gecikmə-

di. Bədii ədəbiyyatımızın Qarabağ uğrunda çarpışmanı, 

                                                            

1 Nəbiyev Bəkir. Seçilmiş əsərləri, 5 cilddə, I cild. Bakı: Çinar-çap, 2009, 

492 s. 
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müharibəni əks etdirməsi əslində xalqımızın milli azadlıq 

uğrunda mübarizəsi, milli dövlət quruculuğu  prosesi ilə 

eyni vaxta düşsə də, poeziyamızda Vətən harayı, torpaq-

larımızın bütövlüyü, milli suverenlik ilə bağlı narahatçı-

lıq, həyəcan öz ifadəsini tapmaqda idi. Hətta Qarabağ ha-

disələrindən əvvəl də tarixin keçdiyi dərsləri xatırladaraq 

“erməni probleminin”, “torpaq münaqişəsinin” mövcud-

luğuna intuitiv bir hisslə diqqət yönəldən şairlərimiz var-

dı. Məsələn, hələ 1987-ci ildə şair Hüseyn Arif “Göyçəli-

lər, dağılmayın Göyçədən” adlı şeir yazaraq bu problem 

ilə bağlı yalnız şair həyəcanını deyil, həm də uzaqgörən-

liklə müdrik düşüncələrini ifadə etmiş, bir yanlış addı-

mın hansı fəlakətlərə yol açacağını, səbəb olacağını qələ-

mə almışdı: 

El çəkilər, yaxın köçər, yad itər, 

Yurd dağılar, ocaq sönər, od itər, 

Nəsil kəsər, tarix batar, ad itər 

Göyçəlilər, dağılmayın Göyçədən1. 

Xatırlatmaq lazımdır ki, bu şeir yazılanda hələ Qara-

bağ hadisələri başlanmamışdır. Amma şair vətən övlad-

larını səfərbər olmağa, qədim yurd yerlərimizi tərk etmə-

məyə, ocaqlarımızı söndürməməyə, vətənin qədrini-qiy-

mətini bilməyə, dərk etməyə çağırırdı.  

Hüseyn Arif sözə münasibətdə ustaddır, bu şeirdə 

“dağılmayın” sözünün yerinə daha yumşaq kəlmə də iş-

lədə bilərdi. Lakin, şair dağıdıcı daşnak qüvvələrinin zo-

ra, terrora köklənmiş niyyətini qeyri-adi fəhm ilə öncə-

                                                            

1 Arif Hüseyn. Seçilmiş əsərləri. Bakı: Xalqbank, 2011, 618 s. 
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dən duyurdu. Dağıdıcı qüvvələr qarşısında duruş gətirib 

dayanmaq, “dağılma”maq üçün yurd-ocaq sevgisi yetərli 

deyil, vətən naminə gücə, qüdrətə çevrilmək gərəkdir. 

Hüseyn Arif göyçəlilərə “dağılmayın Göyçədən” demək-

lə bir tərəfdən onları çox ciddi sınağın, təhlükənin gözlə-

nilməsindən xəbərdar edir, digər tərəfdən isə Azərbay-

can cəmiyyətinə açıq mesaj ünvanlayır, şair qəlbinə dam-

mış Göyçə nigarançılığını ictimai auditoriyaya bəyan 

edirdi. 

Bu şeir bir çox xüsusiyyətləri ilə tədqiqatçıların diqqə-

tini özünə çəkmişdir. Məsələn, professor Alxan Bayra-

moğlu “Qarabağ müharibəsi və ədəbiyyat” adlı məqalə-

sində yazır: “Müharibənin ilkin əks-sədası “Göyçəlilər, 

dağılmayın Göyçədən!” - nidası ilə nalə çəkdi. Bu nalə 

böyük bir eli öz yurduna möhkəm bağlamağa, xalqı mil-

li-siyasi ayıqlığa çağırırdı. Hüseyn Arifin həmin harayını 

yalnız müəyyən kütlə eşidib ona səs verdi. Lakin şair na-

rahatlığı yurdun, ana torpağın taleyi naminə  ictimai na-

rahatlığa çevrilə bilmədi. Ona görə hər tərəfdən təklənən 

“göyçəlilər dağıldılar göyçədən”1. 

Təsadüfi deyil ki, Hüseyn Arifin bu şeirinə saysız-he-

sabsız nəzirələr yazılıb. Məsələn, “Göyçəlilər dağılmayın 

Göyçədən” şeirinə ilk cavab verənlərdən biri şair Aftan-

dil Ağbabadır.  Onun 1987-ci ilin noyabrında “Azərbay-

can gəncləri” qəzetində çap etdirdiyi “Bir parçası Ağba-

badır bu yurdun” qoşması vətənə məhəbbət, elə-obaya 

                                                            

1 Bayramoğlu Alxan. Qarabağ müharibəsi və ədəbiyyat. “Ədəbiyyat qəzeti”, 

Bakı, 1995, 24 fevral 
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bağlılıq duyğuları ilə zəngindir. Göyçəli Eldar Həsənlinin 

“Hüseyn Arif, dağılmışıq Göyçədən”, Göyçənin Ardanış 

kəndindən olan şair Əhməd Paşanın (1927-1997) “Hü-

seyn Arif sən dediyin Göyçəni…”, Məcnun Göyçəlinin 

eyniməzmunlu poetik müraciətlərində erməni daşnak 

hərbi birləşmələrinin Azərbaycan türklərinə qarşı törət-

dikləri qanlı faciələr ağrı-acılı, nisgilli ifadələrlə canlandı-

rılırdı.  Bu faktların özü də problemin öz zamanı üçün 

aktual olduğuna, bir çoxlarının diqqətini çəkdiyinə və 

narahatlığına səbəb olduğuna danılmaz sübutdur.  

H.Arifdən fərqli olaraq Azərbaycanın xalq şairi, istiq-

lal mücahidi Xəlil Rza Ulutürkün 1988-ci ildə yazdığı “Si-

lahlan!” şeir ilə fikirlərini daha sərt, cəsarətlə bəyan edir, 

xalqı təcavüzkara, “arxalı köpəklərə” qarşı inamla açıq 

mübarizəyə səsləyirdi: 

Bu sərt, ağır günlərdə 

Mən - Ali Baş Komandan 

olsam, olmasam belə 

Azərbaycan adından 

Əmr edirəm: Silahlan! 

 

Silahsız dayanmağa bir qırpım da haqqın yox, 

Gözlərin - qoşalülə, kirpiklərin güllə, ox. 

Bilirəm düşmənlərin bərk durub keşiyində, 

Alınmışdır əlindən hətta ov tüfəngi də. 

 

Nə qəm, kinlə silahlan! 

Topdan, tüfəngdən üstün, 
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Tankdan, raketdən üstün  

qeyrətinlə silahlan! 

Arxalı köpəklərə nifrətinlə silahlan! 

Xiyabani ruhunu alışdır nəfəsinlə,  

cürətinlə silahlan!1 

Şeirin hər misrası qılınc kimi səmada toqquşur, çax-

maq daşı kimi qıvılcım saçır. Xəlil Rza haqqın səsi kimi 

hayqırır, haqsızlığa qarşı üsyan edir. Şair “Alınmışdır 

əlindən hətta ov tüfəngi də” – deyərkən Moskvanın Qa-

rabağda yürütdüyü ikiüzlü siyasətinə, azərbaycanlılara 

qarşı ögey münasibətinə etiraz edir. Xalqın yalnız özünə 

arxalanmasını, “Silahsız dayanmağa bir qırpım da haqqı” 

olmamasını tufan kimi kükrəyən şair harayı ilə cəmiyyə-

tə çatdırırdı.  

 Uzun onilliklər Moskvanın “qardaşlıq”, “beynəlmi-

ləlçilik” təbliğatından sonra işğalçıya, təcavüzkara, düş-

mənə qarşı nifrət aşılamaq, qəzəb hissini ovxarlamaq ki-

mi çox çətin missiya ilk növbədə şeirin, poeziyanın üzəri-

nə düşürdü. Xəlil Rza günün tələbini, zamanın nəbzini 

öncədən duyan, hadisələrə məqamında reaksiya verən 

sözün həqiqi mənasında istiqlal şairi idi. O, qələmə aldığı 

bir şeirində erməni faşizminə, qəddar düşmənə qarşı 

“Nifrət məktəbi” yaratmağın zəruriliyindən cəsarətlə söz 

açmışdır: 

Nifrət məktəbi yarat, qəzəb məktəbi yarat! 

Bütün ağrılarını sən cərrah kimi yar, at! 

                                                            

1
 Ulutürk Xəlil Rza. Davam edir 37... Bakı: Gənclik, 1992, 422 s. 
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…Çərənləmə boş yerə,  
səfərbər et təbini, 
Avtomat gülləsindən, pulemyot yağmurundan, 
Yarat, qardaşım, yarat öz nifrət məktəbini, 
Qalibiyyət, şərafət, ləyaqət məktəbini!1 

Bir məqam da xüsusi qeyd edilməlidir ki, düşmənə 
nifrət ruhunda yazılan şeirlər sovet ideologiyası ilə səs-
ləşmədiyi üçün dövrün mətbuatında çap olunmurdu. 
Məhdudiyyətlərə baxmayaraq həmin əsərlər əlyazma 
şəklində əldən-ələ ötürülür, yayılır, oxunur və populyar-
laşırdı. Senzuradankənar yayılan şeirlər arasında iste-
dadlı şair Eldar Baxışın erməni millətçisi, publisist Zori 
Balayanın 1987-ci ildə çıxan və türk dünyasına nifrət ru-
hunda yazılmış “Ocaq” kitabına həsr etdiyi, pamflet üs-
lublu şeiri diqqət çəkir: 

O nədir yazmısan, Zori Balayan? 
Kür-Araz deyirsən – kəkələyirsən. 
Xırda budaqların üstə oturub, 
Böyük budaqları silkələyirsən. 
 
Dünya nə haydadır, sən nə haydasan, 
A köhnə palazı sırıyan oğlan  
İrəvan dilində xoruzlanırsan, 
Moskva dilində zarıyan oğlan 
...O nədir yazmısan, Zori Balayan? 
«Bala»da bizimdir, “zor” da bizimdir. 

                                                            

1 Nəbiyev Bəkir. Seçilmiş əsərləri, 5 cilddə, I cild. Bakı: Çinar-çap, 2009, 

492 s.  
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Ölmək istəyirsən gəl Qarabağa, 
Kəfən də bizimdir, gor da bizimdir1. 

Yazılandan və xalq arasında yayılandan on il sonra 
mətbuatda işıq üzü görən bu şeir hadisələrin təzə cərə-
yan etdiyi dövrdə yaranan nümunələri xarakterizə etmək 
baxımından çox əhəmiyyətlidir.  

Bu şeirlərin o dövrün mətbuatında çap olunmaması 
milli ruhun oyanışı faktı ilə yanaşı onu boğmağa çalışan, 
söz azadlığına imkan vermək istəməyən qüvvələrin möv-
cudluğu faktını da təsdiqləmiş olur. Bu baxımdan publi-
sist fikirləri maraq doğurur: “Bu tipli şeirlər hadisələrin 
təzəcə cərəyan  etdiyi, qızışmağa başladığı vaxtda çap 
olunsaydı, şübhəsiz emosional təsir və effekt doğurardı. 
Erməni ziyalılarının, tarixçi və şairlərin mərkəzi mətbuat-
da Azərbaycan türklərinə aid çirkin iftira və böhtanları 
ayaq açıb yeriyirdi, lakin Azərbaycanda bütün bu iftira 
və böhtanlara yazılan cavablar heç yerli mətbuata da yol 
tapa bilmirdi”2. 

Ədəbiyyatımızda vətənpərvərlik mövzusunun daha 
geniş vüsət almasının, aktuallaşmasının səbəblərindən 
biri də Moskvanın Azərbaycan xalqına qarşı törətdiyi 
1990-cı ilin 20 yanvar faciəsidir. Eyni mövzulu bədii nü-
munələri təhlil edərkən onların bir sıra ümumi və xarak-
terik xüsusiyyətləri aşkarlanır; baş verənlərə operativ re-
aksiyanı əks etdirdiyi üçün bəzən poetik səviyyə tələs-

                                                            

1 Baxış Eldar. “Ocaq” kitabının müəllifi Zori Balayana məktub “İcmal” 
qəzeti. Bakı, 1996, 14 dekabr 
2 Vəziroğlu Anar. Ayağa dur, Azərbaycan! Bakı: Ulu, 2002, 168 s. 
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kənliyə qurban verilir. Şübhəsiz ki, müharibənin şeirdə, 

sənətdə əks-sədası hər zaman bəşəri-fəlsəfi poeziya sə-

viyyəsində meydana çıxmır. Müharibənin poeziyada ilk 

təcəssümü vətəni qorumaq ideyası, xalqı səfərbərliyə al-

maq düşüncəsi ilə bağlıdır. Bununla belə, o da qeyd edil-

məlidir ki, 20 Yanvar faciəsinə həsr edilmiş poeziya nü-

munələri öz səmimiyyəti, duyğuların gerçək ifadəsi və 

təsir edilən ağrının, fəryadın, acının reallığı ilə seçilirlər. 

Bu nümunələrdə ifadə olunan əsas fikir, əsas ideya xətti 

gözlənilməzlik, qəfil zərbə, hazırlıqsız yaxalanma kimi 

hisslərin ifadəsidir. Bu səbəbdəndir ki, ədəbiyyatşünas 

“Müharibə və ədəbiyyat” monoqrafiyasında belə bir qə-

naətə gəlir: “Nə qədər təəccüblü olsa da, hətta 80-ci illə-

rin axırlarında ermənilərin müharibəyə hazırlaşdıqları-

nın real bir fakt olduğunu bilsək də etiraf etməliyik ki, 

ədəbiyyatımızda xüsusi ilə qarşıdakı təhlükəyə hazır ol-

mağa çağırış motivi bir o qədər də ucadan, xüsusi həyə-

canla səslənmədi, yaxud çox zəif səsləndi. Ermənistan-

Azərbaycan konflikti 1990-cı ildən sonra da bir müddət 

hərbi qarşıdurma vəziyyəti olmadı və görünür buna görə 

poeziyamızda ifadə olunan vətənpərvərlik mövzusu, və-

təni müdafiəyə çağırış motivi bir müddət, konkret desək, 

90-cı illərin əvvəllərində hələ müharibə poeziyası səviy-

yəsinə yüksəlmədi”1. 

1990-cı illərin poeziyasında mövzu palitrası təhlil edi-

lərkən azadlıq ideyasının tərənnümünə xüsusi diqqət ye-

tirilməlidir. Əlbəttə, nəzərə almaq lazımdır ki, ədəbiyya-

                                                            

1 Mehrəliyev Elçin. Müharibə və ədəbiyyat. Bakı: Azərnəşr, 2000, 228 s. 
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tımızda azadlıq ideyalarının formalaşmasında 60-cı illər 
poeziyasının misilsiz xidməti olub.  

Fəqət  1960-cı illər poeziyasında  azadlıq, müstəqillik 
arzuları  cücərməyə başlasa da, azad söz demək, azadlıq 
arzularını dilə gətirmək çətin olmuş, şairlərin hürr  istək-
ləri  içlərində boğulub qalmışdır. Və ya bu ideyanın ifa-
dəsi üçün başqa xalqların, başqa dövlətlərin boğulan 
azadlıqlarının təsviri başlıca vasitəyə çevrilmişdir.  

1990-cı ilin 20 yanvar hadisəsindən sonra isə azadlıq 
ədəbiyyatımızın başlıca mövzusuna çevrildi.  

Sabir Rüstəmxanlının poeziyasında birliyə, azadlığa, 
müstəqilliyə çağırış arzuları güclü və təsirli idi. Şair müs-
təqilliyin nə qədər “şirin nemət” olduğunu vurğulayır, 
ona nail olmağı ən böyük qalibiyyət sayırdı: 

Müstəqillik! İlk inamım, ilk həsrətim! 
Müstəqillik! Xalqın məslək bayrağıdır. 
Müstəqillik - yarışlarda inanmaqdır, 
Öz südünlə, çörəyinlə dolanmaqdır.1 

Bəxtiyar Vahabzadə, Xəlil Rza Ulutürk, Məmməd 
Araz, Nəbi Xəzri, Cabir Novruz, Sabir Rüstəmxanlı, Zə-
limxan Yaqub və başqaları ictimai-siyasi hadisələrə öz 
münasibətlərini şeirlə ifadə edirdilər. Şübhəsiz ki, bu 
poeziya nümunələrində məqsəd, məram bir idi. Xalqın 
çətin və ağır günündə ona dayaq olmaq, günahsız övlad-
ların gülləbaran edilməsinə etiraz səsini ucaltmaq, xalqın 
haqqını müdafiə etmək, müharibə dövrünün poeziyasın-

                                                            

1 Rüstəmova Azadə. Azərbaycan epik şeirin mənşəyinə dair. Bakı: Elm, 

1964, s. 240-258 
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da haqsızlığa, nankorluğa, qaniçənliyə, vəhşiliyə nifrət 
hisslərini daha da gücləndirmək olmuşdur.  

Bu illərdə yaranan poeziya nümunələri içərisində 
Bəxtiyar Vahabzadənin, “Şəhidlər” poeması xüsusi ilə se-
çilir. Poemada şairin bu faciələri içindən keçirməsi, hadi-
sələri əsl vətəndaş kimi qəlb ağrısı ilə duyması, yaşaması 
əsərin bədii təsirini artırmaqla yanaşı, həm də oxucunu 
şəhidliyin yuksəklik olduğuna inandıra bilir: 

İnsan, insan olur öz hünəriylə, 
Millət, millət olur xeyir, şəriylə, 
Torpağın bağrına  cəsədləriylə. 
Azadlıq tumunu səpdi şəhidlər 1 
Poeziyamıza, bütövlükdə ədəbiyyatımıza “şəhidlər” 

mövzusunun müəyyən mənada bu poema ilə daxil oldu-
ğunu vurğulayan əsərin başlıca bədii-sənətkarlıq xüsu-
siyyətlərindən bəhs edərkən, həmin məşum günlərdə 
xalqın keçirdiyi hisslərin son dərəcə təsirli və yüksək 
poetik həyəcanla ifadə olunmasına xüsusi diqqət yetirir: 
“Şübhəsiz ki, bunun ilk səbəblərindən biri həmin hadisə-
lərin baş verdiyi, cərəyan etdiyi günlərdə şairin bilavasitə 
bu hadisələrin içərisində olması, həm qanlı yanvar gecəsi 
ərəfəsində, həm də ondan sonrakı vaxtlarda həyata keçi-
rilən ictimai-kütləvi tədbirlərdə – mitinqlərdə, Ali Sove-
tin iclaslarında, müxtəlif səviyyəli görüşlərdə fəal iştira-
kıdır; hadisələrin doğurduğu ağrı və iztirabları, məhru-
miyyət və itkilər kədərini bilavasitə yaşamasıdır. Buna 

                                                            

1 Vahabzadə Bəxtiyar. Ön söz // R.Səməndər. Şəhidlər. Bakı: Gənclik, 
1990, 448 s..  
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görə də şair poemada ümumxalq kədərini öz şəxsi kədə-
rindən, öz vətəndaş “Mən”inin ağrı və iztirablarından çı-
xış edərək ifadə etmək yolu ilə getmişdir ki, bu cəhət 
poemanın yalnız məzmununu yox, ideyasını yox, müəy-
yən mənada həm də janr və formasını təyin etmişdir”1. 

Aparılan təhlillər göstərir ki, 1980-ci illərin sonu 1990-
cı illərin əvvəllərində poeziyamızda vətənpərvərlik möv-
zusu yeni istiqamət götürür. Bu vaxta qədər Təbriz dər-
dini, Araz həsrətini yazan, cənub-şimal adıyla ikiyə bö-
lünmüş vətənimizin, xalqımızın dərdini, ağrı-acılarını 
poetik sözə çevirən şairlərimiz ağrının obyektini və isti-
qamətini dəyişməli olurlar. Bu səbəbdəndir ki, “Savala-
nım, Savalan!” – deyən xalq şairi Söhrab Tahir Azər «Qa-
rabağım, Qarabağ!”  söyləməyə, bədnam “Gülüstan” mü-
qaviləsinə üsyan eləyən Bəxtiyar Vahabzadə “Şəhidlər” 
poemasını yazmağa məcbur olurlar. Çünki Qarabağ sö-
zün geniş mənasında vətən anlamının tərkib hissəsi, 
onun müqəddəs bir parçasıdır.  

Qarabağ mövzusu Xəlil Rza Ulutürk, Məmməd Araz, 
Nəriman Həsənzadə, Nəbi Xəzri, Fikrət Qoca, Famil 
Mehdi, Məmməd İsmayıl, Məmməd Aslan, Hüseyn Kür-
doğlu, Cabir Novruz, Zəlimxan Yaqub, Sabir Rüstəmxan-
lı, İlyas Tapdıq, Ələmdar Quluzadə, Vaqif Aslan, Firuzə 
Məmmədli və digər sanballı qələm sahiblərimizin yaradı-
cılığından qırmızı xətt kimi keçir. Şairlərdən Nəriman 
Həsənzadə “Bütün millətlərə” şeirlər kitabı vasitəsi ilə 
“Beynəlxalq məhkəmə”lərə üz tutdu, Ələmdar Quluzadə 

                                                            

1 Mehrəliyev elçin. Müharibə və ədəbiyyat. Bakı: Azərnəşr, 2000, 228 s. 
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öz doğma Xocalısını və Xocalıda həlak olan atasını  iti-
rəndən sonra bu ağır dərdləri poetik ilhamının gücü ilə 
“Qadan mənə, Qarabağ” adlı kitaba çevirdi, Zəlimxan 
Yaqub “Şair  harayı” qopardı, Məmməd İsmayıl bütün 
şairlərimizi tökülən günahsız qanların  qisasını almaq uğ-
runda döyüşə səslədi:  

…Hamıdan çıxarıb insanı hədə, 
Boş qalan yurdlarda ulaşır itlər. 
Şair Qarabağda, şair Göyçədə. 
Canını el üçün verən şəhidlər, – 
Mən şair deyiləm, atam-qardaşım”1 
M.İsmayıl Qarabağ müharibəsi başlayan ilk günlər-

dən etibarən “Bu qan yerdə qalan deyil”, - deyərək tari-
xin haqsızlığına qarşı etiraz səsini ucaldan öncül sənət-
karlarımızdan biri oldu. XX əsrin 90-cı illərinin məğrur, 
əyilməz Nəsimini soraqladı. Qarabağı “Azərbaycanın ya-
ralı köksündə qara bağ”a bənzətdi. Poetik ilhamının gü-
cü ilə qəlbi ehtizaza gətirən, duyğuları köz-köz edən təş-
behlər, bənzətmələr, təzadlar yaratdı:  

Xalqımın köksünə güllə dəyibdi, 
Qan axır şeirimin misralarından,  
- qan! qan! qan!2.  
Həqiqətən də əsl şairin xalqının köksünə güllə dəyən-

də, əlbəttə ki, şeirinin misralarından “qan axması” təbii-
dir. Bu hissi, duyğunu, böyük əzabı, dərdi bu cür poetik, 
təsirli ifadə etmək şairdən çox böyük istedad tələb edir. 

                                                            

1 İsmayil Məmməd. Seçilmiş əsərlər. Bakı: Azərnəşr, 1992 
2 Yenə orada 
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1990-cı ildə Bəxtiyar Vahabzadə “…Torpağın köksünə 
cəsədləriylə, Azadlıq tumunu səpdi şəhidlər”, – deyirdi-
sə, elə həmin ildə Məmməd İsmayıl ona cavab verirmiş 
kimi milləti sarsılmamağa, sınmamağa çağırırdı:  

Toxum kimi göyərəcək, 
– Bu qan yerdə qalan deyil1. 
Bu faciələrə, dəhşətlərə fəlsəfi yanaşan şair bədbinliyə 

qapılmır, sınmır, yazıqlaşmırdı. Həyatın gərdişinə, dün-
yada baş verən hadisələrə nəzər yetirib oxucusunu nik-
bin olmağa səsləyirdi: 

Xeyirlə şər bəhsəbəsi. 
Hərdən yanır, hərdən keçir. 
Hər diyarın öz növbəsi 
Hər xalq bu kədərdən keçir2 
Qarabağ mövzusu Zəlimxan Yaqub poeziyasının da 

əsas qollarından birini təşkil edir. Xalq şairinin yaradıcılı-
ğını geniş təhlil edən akademik İsa Həbibbəyli müstəqil-
liyimizin ilk illərində, kəşməkəşli bir dövrdə onun şəx-
siyyətini və şeirlərini yüksək dəyərləndirərək yazır: 
“...Zəlimxan Yaqubun çağlayan lirikası ana Vətənin, 
müstəqil Azərbaycanın yeni dövrünün mənalı və düşü-
nülmüş poetik tərcümeyi-halından ibarətdir. Zəlimxan 
Yaqub müstəqillik uğrunda mübarizənin kəşməkəşli ha-
disələrini sadəcə müşahidə etmir, o, daim irəli baxır, işığa 
doğru yol gedir, oxucularını da var gücü ilə bu günə və 
sabaha inam duyğuları üstündə kökləməyə çalışır. 

                                                            

1 İsmayil Məmməd. Seçilmiş əsərlər. Bakı: Azərnəşr, 1992 
2 Yenə orada 
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“Dur ayağa, məmləkətim”, “Qələbə”, “Kəlbəcərdən 
gələn qarı”, “Əsgər qardaşıma məktub” – deyə haray sa-
lan şairin böyük qələbəyə inamı da böyükdür:, “Layla, 
Xocalım layla”, “Bu gecə yuxuma girmişdi Şuşa”, “Şəhid 
qanı” və s. şeirlərində müstəqilliyin çətin və şərəfli yolla-
rını bacarıqla əks etdirmişdir”1 

Akad. İ.Həbibbəyli qeyd etdiyi kimi, Z.Yaqub “şeirlə-
rində müstəqilliyin çətin və şərəfli yollarını”n poetik tari-
xini, bədii salnaməsini yaradırdı. O, “Torpaq yanğısı” 
poemasında Qarabağ müharibəsi mövzusuna daha geniş, 
əhatəli, geniş prizmadan yanaşaraq, problemi daha qlo-
bal müstəviyə çıxarır, dünyada nə qədər torpaq, doğma 
yurd-yuva itirən xalq varsa hamısına üz tutur, bütün bə-
şər övladlarının, bütün dövlətlərin bu məsələyə diqqət 
yönəltməsini, çıxış yolu axtarıb-tapmasını istəyir. O, bü-
tün xalqları öz yurdlarına sahib çıxmağa, torpaq uğrunda 
ölüm-dirim savaşına səsləyir. Öz poetik ruhunun köməyi 
ilə vətənsiz, yurd-yuvasız  yaşamağın mənasızlığını oxu-
cuya anlatmağa çalışır: 

Torpağın yoxdursa, əl üz həyatdan, 
Doğulma, böyümə, yaşama, ölmə! 
Dünyadan getməyə yerin yoxdursa, 
Başını ağrıdıb dünyaya gəlmə! 2 
Məğlubiyyətlə barışmağa qarşı şair qəzəbinin ən güc-

lü poetik üsyanı  məhz bu misralarda öz təcəssümünü ta-
pır. 

                                                            

1 Həbibbəyli İsa. Ədəbi-tarix yaddaş və müasirlik. Bakı: Nurlan, 2007 
2 Yaqub Zəlimxan. Bir əli torpaqda, bir əli haqqda. Bakı: Azərbaycan, 1999 
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Zəlimxan Yaqub “Qalmaz” rədifli şerində Azərbay-
can xalqına qarşı törədilən  qanlı cinayətlərə, haqsızlığa, 
ədalətsizliyə, məşəqqətə və müsibətə sərt münasibət bil-
dirir, haqqın zəfər çalacağına, “nahaq qan yerdə qalmaz” 
düşüncəsinə sarsılmaz inamını ifadə etmişdir. 

Sınar dağların beli, bu qədər ah götürməz, 
Adi insan olan kəs belə günah götürməz, 
Yerdə bəndə götürsə, göydə Allah götürməz, 
Qəm yemə dəli könlüm, nahaq qan yerdə qalmaz 1 
Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatında Qarabağ mövzu-

sunda yazıb-yaradan şairlərimizin içərisində Ələmdar 
Quluzadə istedadı, zəhmətsevərliyi və bədii irsinin zən-
ginliyi ilə seçilir.  Ələmdar Quluzadə Xocalı soyqırımının 
canlı şahidi olub, doğmalarını, əzizlərini bu faciədə itirib. 
Xocalı soyqırımının miqyası, faciə törədilən zaman istifa-
də olunan qəddar, amansız metodlar haqqında sərt bəya-
nat verən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyev hadisəni “bəşəriyətə  və insanlığa qarşı törədil-
miş cinayət” adlandıraraq demişdir: “Yüzlərlə dinc sakin 
görünməmiş işgəncələrlə öldürüldü, uşaqlar, qadın-
lar, qocalar, bütöv ailələr məhv  edildi, onların meyitlə-
ri təhqir olundu. XX əsrin sonunda dünyanın gözü qarşı-
sında baş vermiş belə kütləvi qırğın hadisəsi öz amansız-
lığına və qəddarlığına görə təkcə Azərbaycan xalqı-
na qarşı deyil, bütövlükdə bəşəriyyətə və insanlığa qarşı 
törədilmiş cinayət idi.  

                                                            

1
 Yenə orada 
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Bu gün artıq heç kimə sirr deyil ki, Xocalı faciəsi da-
vakar erməni millətçilərinin  üzilliklər boyu türk və  zər-
baycan  alqlarına qarşı apardığı soyqırımı və etnik təmiz- 
ləmə siyasətinin qanlı səhifəsi idi”1. 

Bütün bu qanlı faciəni bütün dəhşətlərilə yaşayaraq 
poeziyaya gətirmək Ələmdar Quluzadənin tale yazısına 
çevrilib – desək yanılmarıq. Şairin doğulub boya-başa 
çatdığı Xocalıya həsr etdiyi şeirlər ayrı-ayrı vaxtlarda 
mətbuat səhifələrində əks-sədaya çevrilmişdir. Bu baxım-
dan görkəmli ədəbiyyatşünas-alim Vilayət Quliyevin şai-
rin “Gözlə, Xocalı, gözlə” şeirindən təsirlənərək yazdığı 
açıq məktub ədəbi ictimaiyyət tərəfindən maraqla qarşı-
landı. Prof.Dr.V.Quliyev yazırdı: “Gözlə, Xocalı, gözlə” 
şeirini ürək ağrısı ilə oxudum. Belə şeiri yalnız son Xocalı 
vəhşətinin bütün iztirablarını öz həyatında, yaxınlarının 
həyatında yaşamış bir adam yaza bilərdi. Bəlkə də bu fik-
rim o qədər də dəqiq olmadı. İnanıram ki, sən Xocalıda, 
Qarabağda heç bir yaxınını itirməsən də bu böyük dərdi 
eyni dərəcədə həssaslıqla, ürək ağrısı ilə, qəzəb və hid-
dətlə qələmə alardın”2.  

Həqiqətən də Ələmdar Quluzadənin şeirlərində haq-
sızlığa, ədalətsizliyə, vətənə xəyanət, xəyanətə nifrət hiss-
ləri olduqca təbii ifadə olunub. “Təpədən-dırnağa boyan-
dıq qana, Dərd min yol qaynadı, qeyrət bir buğum” – de-
yərək hiddətindən, ağrısından qəlbi göynəyən, özü-özü-
                                                            

1 Əliyev İlham. Bu, bütövlükdə bəşəriyyətə və insanlığa qarşı cinayət idi. 
“Azərbayacan” qəzeti, Bakı, 2010, 36 fevral 
2 Quliyev Vilayət. “Gözlə, Xocalı, gözlə” şeirinin müəllifinə açıq məktub. 
525-ci qəzet, Bakı, 1995, 3 mart 



Mərziyyə Nəcəfova 

 

 36 

nü ittiham edən şair illərlə buraxdığımız səhvlərin təkrarı 
üçün sızıldayır, hər kəsi qınaq obyektinə çevirir. İllərlə 
ermənilərin başımıza gətirdiyi müsibətləri unudan xalqı-
mızı ayıq-sayıq olmağa, baş verənləri gələcək övladları-
mıza çatdırmağa çağırır. Ə.Quluzadə XX əsrin əvvəllərin-
dən qaniçən ermənilərin xalqımızın başıma gətirdikləri 
müsibətləri poetik bir dillə oxucusuna çatdırmağa nail 
olur: 

Oduna qalandıq çox imdadların, 
Sözümün yüz sual, yüz nidası var. 
Qapıma qonaq tək gələn yadların 
Evimə sahiblik iddiası var1. 

Müəllif əsərdə yalnız ermənilərin törətdikləri vəhşi-
likləri deyil, eyni zamanda erməni xislətli insanları da 
tənqid atəşinə tutur, illərlə Azərbaycan torpağını bölüb 
erməniyə “pay” verənlərə qarşı üsyana qalxır. Hər dəfə 
kükrəyən xalqı təmkinli və səbirli olmağa çağıran, özünü 
xalqın “ağsaqqalı” hesab edənlərə qarşı qəzəbini də boğa 
bilmir və duyğularını aşağıdakı şəkildə dilə gətirir:  

Kotanı altında əkilən millət 
Zəncirlə bağlamaz qeyrətin, qolun, 
Torpağı altından çəkilən millət 
Məsləhət öyrədir: 
                  - Təmkinli olun! 
Təmkin danışmamaq, təmkin – dinməmək, 
Lal olmaq, kor olmaq, kar olmaq – təmkin. 

                                                            

1 Quluzadə Ələmdar. Qarabağ oyunu. Bakı: Azərnəşr, 1993 



Poeziyamızın Qarabağ savaşı – Vətən müharibəsi 

 

 37 

Sinəmdə ürəkdir, çiynimdə mələk 

Mənim torpağımda hövsələ əkin1. 

 “Qarabağ oyunu” əsəri ilə insanlığa qarşı törədilən 

soyqırımına kəskin etirazını ucaldan şairin yazdığı digər 

əsərdə - “Şəhid şəhər” poemasında da eyni ağrının, eyni 

faciənin obrazlı ifadəsi ilə üz-üzə qalırıq. Şairin poetik 

qəhrəmanının fəryadı dünyanı başına alır, özünü günah-

landırır, xalqın başbilənlərini ittiham edir. “Düşmənə 

düşmənəm ömrüm uzunu, özümə düşmənəm gələcək 

üçün” – deyən şair için-için yanıb qovrularaq  bu xalqın 

eşidilməyən harayını bu günə, gələcək nəslə çatdırmağa 

can atır.  

“Şəhid şəhər” - qanla yazılmış, gələcəyimizə ünvanla-

nan tarix dərsliyidir. Yalnız Xocalının deyil, əldən çıxan, 

namərdlər tərəfindən xəyanətə qurban gedən, vətənimi-

zin cənnət yerlərinin “şəhid” olmasıdır. Yalnız xocalılar 

deyil, işğal olmuş digər torpaqlarımızın da “şəhid” olma-

sına deyilən ağıdı. Yalnız şairin deyil, bu xalqın övladla-

rının ərşə ucalan səsidir, sədasıdır, yanan ürəyi, inləyən 

arzularıdır. Xalq şairi Nəriman Həsənzadə Ələmdar Qu-

luzadə poeziyasında xüsusi yeri olan bu əsəri əsl milli 

poeziya, ədəbi hadisə adlandıraraq yazır: “Şəhid şəhər” 

poeması ədəbi hadisədir. Şəhid olmuş şəhərin bu şahid 

fəryadı yurd-yuvaya, el-obaya sonsuz sədaqət hissi ilə 

dolu övlad məhəbbəti əsrimizin bütöv bir mərhələsidir. 

Od içində qovrulan bir şair ürəyinin qanıyla naxışlanan, 

vergülü-nöqtəsi o müqəddəs qanın damlaları olan bu 

                                                            

1
 Yenə orada 
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əsər başdan-başa özünü, müasirlərinin ittihamıdır, gələ-

cəyə müraciətidir. Budur, müasir poeziyanın siqləti”1. 

Ə.Quluzadə poeziyasının dəyəri həm də onun millili-

yindədir. Eyni zamanda da düşmənə nifrət hissinin ifa-

dəsi ilə bərabər onun gerçək kimliyini aça bilməsində, 

dürüst portretini yaratmağı bacarmasındadır. Belə ki, şair 

poemada erməni qaniçənliyini, vəhşiliyini çox cəsarətlə 

əks etdirə bilmişdir. Məsələn, “Təlatüm” adlı parçada er-

məni neofaşizminin iç üzü ustalıqla açılır, tamahkarlığı 

detallarla verilir: 

Nə yaman susayıb erməni qana, 

Hələ faciədən ləzzət dadır o. 

Qəbrini qazdırıb öz atasına 

Oğlunun üstünü torpaqladır o. 

 

Nə canda can qaldı, nə girovda baş, 

Azalmır, sozalmır bu duman, tüstü 

Meyitin cibini soyub bu əyyaş. 

Şəhidin dişini sökür əlüstü2 

Bu poema şəhidlik mövzusuna həsr olunan və bir çox 

qələm adamlarının, tədqiqatçıların, şairlərin diqqətini çə-

kən ən yaxşı poetik nümunələrdən biridir. Məsələn, şair 

Məmməd Aslan yazır ki, “Şəhid şəhər” unutqanları ayılt-

maq üçün ən kamil bir “dərman”dır: “Hər sətrindən, hər 

bəndindən, hər səhifəsindən fəryad qoparan bir ana dikə-

                                                            

1
 Həsənzadə Nəriman. Gül var, Xocalıdan açılmır: // Ə.Quluzadə. Şəhid 

şəhər. Bakı: Ozan, 1998 
2
 Ə.Quluzadə. Şəhid şəhər. Bakı: Ozan, 1998 
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lir. Bir zamanlar dünyanın bu xəlvət dərəsində başlarına 
gələnləri car çəkir. Sənin yatmağa, sənin unutmağa, sənin 
bu fəlakətli gecəni kəsib atmağa haqqın yoxdur: o haqqı 
dansan, insan olmaq haqqını unudarsan. Yaramızın qay-
saq tutmaması üçün yazılmış əsərdir “Şəhid şəhər”1. 

Digər bir müəllif – ədəbiyyatşünas-alim Asif Rüstəmli 
isə bu əsərdə nəinki yaşadığımız dəhşətli tarixi faciəmi-
zin sərgiləndiyini bildirir, onu həmçinin baş verənləri 
məharətlə,  bədii formada təcəssüm etdirən  yaradıcılıq 
nümunəsi sayır: “Şəhid şəhər” XX əsrin sonunda qəddar-
lığın və zülmün ölçüsüzlüyü ilə ədalətli və demokratik 
ölkələri heyrətə salan Xocalı soyqırımının şərəfinə ucal-
dılmış ilk bədii abidədir”2. 

1990-cı illərdə Azərbaycan poeziyasında Qarabağ 
mövzusunda yazmayan şair tapmaq müşkül məsələdir. 
Bəxtiyar Vahabzadə, Nəbi Xəzri, Qabil, Famil Mehdi, 
Musa Yaqub, Zəlimxan Yaqub, Nüsrət Kəsəmənli, Məm-
məd İsmayıl, Hüseyn Kürdoğlu, Sabir Rüstəmxanlı, Va-
qif Aslan, Firuzə Məmmədli və b. qələmində xalqımızın 
iztirabları poetik, təsirli və ağrılı şəkildə qələmə alınıb. 
Bunlarla yanaşı  Qarabağ mövzusunda şeirləri diqqət 
cəlb edən ötən əsrin 90-cı illərin gənc şairlərindən Rüs-
təm Behrudi, Əlisəmid Kür, Vəli Xramçaylı, Sabir Sarvan, 
Avdı Qaşqarı, Murad Köhnəqala, Səməd Qaraçöp, Qə-
şəm Nəcəfzadə, Eldar İsmayıl, Məcnun Göyçəli, Flora Xə-

                                                            

1 Aslan Məmməd. Şəhid şəhərin hayıirtıları. “Ekran-efir” qəzeti, Bakı, 

1998, 6 mart 
2 Rüstəmli Asif. Misri ovxarlı misralar. 525-ci qəzet, Bakı, 2002, 6 mart 
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lilzadə, Bahar Bərdəli və başqalarını qeyd etmək olar. 
1990-cı illərdə hərbçi şairlərmizdən Ramiz Duyğun, 

Abdulla Qurbani, Nemət Veysəlli, Rəşid Faxralı, Vaqif 
İsaqoğlu, Məhəmməd Bəhramoğlu, Gülnigar Rəhimli, 
Zəminə Xınalı, Nurəddin Mirzəxanlı və başqalarının 
əsərlərində milli ordumuza həsr olunmuş vətənpərvərlik, 
mübarizlik ruhunda  şeirlər qələmə alınmışdır. Məsələn, 
gənc hərbçi, şair Məhəmməd Bəhramoğlu yazırdı: 

Gəlişini gözləyir girovdakı torpağın, 
Üzün qarda gizləyir Murovdakı torpağın. 
Təzə doğulan sənsən, girov da ki, torpağın, 
Son söz sənindir sənin, ey, bərkiyən ordumuz, 
Günü-gündən polad tək hey bərkiyən ordumuz1. 
Olduqca geniş  mənaya  malik olan  vətənpərvərlik  

anlayışı özündə  müxtəlif  səviyyə  və  istiqamətlərdə Və-
tənə, millətə sevgi  hissini, ona  xidmət etməyin üsul və 
vasitələrinin ifadə məqamlarını birləşdirir. Vətənpərvər-
lik cəmiyyətlərdə  daim aktual  əxlaqi dəyərlərdən ol-
muşdur, bu  gün  isə  cəmiyyətimiz üçün daha aktualdır. 
Millətin  vətənpərvərliyi  onun  tamlığının, bütövlüyü-
nün  təməlidir.  

Müstəqillik  illərindən  üzü  bəri  Azərbaycan   poezi-
yasında   vətəndaşlıq  mövzusunda  şeirlərin  çoxluq  təş-
kil   etməsi  təbiidir. Belə ki,  vətəndaşlıq  mövzusu Vətən  
mövzusunda  yazılan   şeirlərdən  qat-qat  fərqlidir. Və-
təndaşlıq  mövzusu sinxron və diaxron istiqamətə malik 
mövzulardandır. Bu  ifadəni hər vətənpərvərlik mövzulu  

                                                            

1 Bəhrəmoğlu M. Qaytar məni özümə, Bakı: Hərbi nəşriyyat, 1999 
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poeziya   nümunəsinə şamil   etmək  olmaz. Firuzə  

Məmmədli demişkən  “Vətəndaşlıq   şairin   yalnız   şeir-

lərində olmur. Şairin  gecəsi-gündüzü, insanlara  münasi-

bəti,  həyata  baxışı, ədəbiyyata, sözə-sənətə baxışı  da  

vətəndaşlıqdan xəbər   verməlidir”. 

Firuzə  Məmmədli  poeziyası  (elə  nəsri də) başdan-

ayağa vətəndaşlıq  mövzusunun bədii-estetik planda ifa-

dəsidir. Nədən yazırsa-yazsın, onun mövzuları sonucda 

gəlib bir məqama dayanır: doğulub boya-başa çatdığı və-

tən, onun ağrı-acıları, qanına bələnmiş ana-bacılar, şəhid 

vətən övladları, yağmalanmış yurd-yuva, talan olunmuş, 

külü göyə sovrulmuş el-oba və bütün bunların fonunda 

vəhşiləşmiş, qana susamış azğın düşmən – erməni obrazı. 

Bütün bu hadisələrin qanlı gedişatı şairin intiqam alovu 

ilə pörşələnən qəlbindən və dilindən qələminə görün ne-

cə süzülür: 

Gəlir, Xocalının – ayağı yalın, 

Qar üzü göynədir yer damarını. 

Qızların soyulmuş abır-həyası 

Qanına bələnmiş yol kənarıdır. 

Soyuq şaxtalı fevral günündə ordumuz tərəfindən 

əsirlikdən xilas olunmuş ana-bacılar, körpələr, qocalar 

yalın ayaqla, taqəti kəsilmiş halda, qarlı daş yolun sinə-

sində yürüyür. Yox, yürümür sürünürlər. Çünki əsirlikdə 

gördükləri təhqir və təcavüz ayaqlarını basdıqları buzlu 

daş yolun sərt şaxtası ilə qovuşub onların heysiyyətini, 

hissiyyatını heçə endirib. Buzlu yola basılmış ağrılı qə-

dəmlər, ayaqların soyuqdan göyərib şişən damarları... 
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Hamısı bir rəngdə: qarlı-qırovlu torpaq rəngində. Burada 

seçilən varsa, bir nəsnə var: o da QAN. (Qanına bələnmiş 

yol kənarı). Şairin üsyana qalxan vətəndaş şərəfi, vətən-

daş heysiyyəti elə bu bircə bəndlə bu qeyri-bərabər mü-

haribənin bütöv bir görüntüsünü əyaniləşdirir. 

Firuzə  xanım çatdırmaq istədiyi  fikri, sərbəst və  cə-

sarətlə, eyni zamanda konkret məqamında oxucusuna 

təqdim edir. O hələ 1988-ci ildə Topxana hadisələri zama-

nı “Mənimlə” adlı şeirində yaşanan hadisəyə münasibəti-

ni bildirmişdi: 

 

Bu mənəm, bu  kəndir, bu da  boğazım, 

Bunlar  da  həmin  daş – göydən yağası. 

Ay Allah, gör  harda, kimin dığası 

Qaşıq  döyüşünə çıxıb mənimlə?! 

 

Qanına  bələnmiş, yağıya  uyub, 

Kiminlə  gördüyü uyğuya uyub?! 

Xaricdən bir-iki dığaya uyub, 

Vuruşur yarıdan çoxu mənimlə. 

 

Adını  çəkimmi  - adı  bizimdir, 

Gəzir, ayağının  altı  bizimdir. 

Yediyi, içdiyi yal da  bizimdir, 

Nə  deyib dalaşır axı  mənimlə?!1 

 

                                                            

1 Firuzə Məmmədli. Məni mənlə bölənb dünya. Bakı: Gənclik, 2002 
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Bu  tip  şeirlərin o  dövrki Azərbaycan mətbuatında  

çap  olunmamasına təəssüflənərək  yazır: “...Bu  tipli  şe-

irlər hadisələrin təzəcə cərəyan etdiyi, qızışmağa başladı-

ğı vaxtda  çap olunsaydı, şübhəsiz emosional təsir və  ef-

fekt doğurardı. Erməni  ziyalılarının, tarixçi və şairlərin  

mərkəzi mətbuatda Azərbaycan türklərinə  aid çirkin ifti-

ra və  böhtanları  ayaq açıb yeriyirdi, lakin Azərbaycanda  

bütün  bu  iftira  və böhtanlara  yazılan  cavablar heç yer-

li  mətbuata da  yol tapa bilmirdi”1.  

Firuzə  xanım  istər  itirdiyimiz   torpaq  üçün, istər  

humanistlik  edib,  gizli düşmənləri hər   zaman   evimi-

zin   yuxarı  başına  keçirdiyimiz  üçün,  istərsə də  ağrı-

dığımız, yanıb  yaxıldığımız  yurd-yuvamız  üçün  özü-

müzü  də  bir  vətəndaş yanğısı  ilə  qınayır. Elə  “Fövqə-

ladə vəziyyət”  şeirindən  başlamaq   istəyirəm. Müəllif 

20 yanvar   hadisələrində  yaşanan   ağrının,   acının in-

sanların  “gözündən   daşmasını”  bu şeirində də özünə-

məxsus poetik ifadə tərzi ilə təqdim edir.  

Çəkib taleyini başına  damlar, 

Sökür  varaq-varaq   qərinələri. 

Ağrısı  gözündən  daşan  adamlar 

Ağrıdan - acıdan  cərimə   verir... 

Bu misralar 1988-ci ildən başlanan Qarabağ hadisələri 

zamanı gənclərin kitabxanalarda Azərbaycan tarixini, 

Qarabağnamələri oxumağa, tariximizi öyrənməyə göstər-

dikləri səyləri yada salır. Amma o vaxt hələ yara isti idi. 

Ağrının şiddəti hələ arxada idi, - yaxın gələcəkdə. 

                                                            

1 Firuzə Məmmədli. Məni mənlə bölənb dünya. Bakı: Gənclik, 2002 
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Şair bu şeirində də 20 yanvar hadisələrində Azərbay-

can xalqının  təklənməsini  “Bağlı  pəncərədən boylananı  

yox” deyərək,   səsimizin  içimizdə boğulduğunu,  bir 

kimsənin   hadisəyə  münasibət   bildirmədiyini ürək ağ-

rısı ilə ifadə edir. 

O gecənin  “qan  içində  yatmasını” dişi qana  batmış 

qurda bənzədir. 

Bağlı pəncərədən  boylananı  yox, 

Şəhər qan içində yatdı o  gecə. 

Xəbərdən-xəbərə  paylayanı  yox, 

 Dişi  qana  batmış  qurtdu  o  gecə. 

20 yanvar  hadisələrini  “O  gecə” başlığı ilə təqdim 

edən şeirlər poetik düşüncələr arenasında tez-tez görün-

sə də, məhz Firuzə  xanımın qələmində   poeziyanın hərb 

ritminə köklənərək tarixləşib. Sonralar “Qanlı  şənbə” yü-

kü Firuzə Məmmədli şeirinin ən ağrılı  yeri olub. Məlum  

şənbə  gecəsindən  sonra yaşanan  torpaq, yurd təəsüb-

keşlərimiz olan qeyrətli oğullarımızın  bir-birinin ardınca 

düşmən gülləsinə tuş gəlməsi onu  bir  azərbaycanlı xanı-

mı kimi daim    təsirləndirmişdir:  

Qara  şənbə, qamətimdə bükülmə, 

Dözümlüyük “Qanlı şənbə” yükünə. 

Nə illərdir, o  şənbədən bu  günə 

Bu  millətin şəhid  doğur  anası. 

Şəhidlik mövzusu şairin digər şeirlərində də yer  alır. 

“20 yanvar günü” şeirində də “dərd əlindən hara  qaçım” 

deyən şair “haqsızları, qansızları, qan tökənləri qınayır”. 

“Can alanları”  sözlə  məşhərə  çəkir. 
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Geyib  getdim dar  günümü, 

Söyüb getdim var  günümü. 

Cansız  gördüm  hər günümü, 

Can alandan hara  qaçım?! 

Bu  qanlı-qadalı  günlərdə,  ruhunun ağladığı  bu  ağır  

günlərdə  şair  bütün  varlığı ilə hadisələrə münasibət bil-

dirir, torpaq  itkisini, müharibə  harayını  pafosla   deyil, 

özünəməxsus üslubda şeirə gətirir. Firuzə  xanımın  90-cı 

illərdə qələmə aldığı  bu ağrılı yazılar tənqidçi və ədəbiy-

yatşünasların da diqqətindən  kənarda   qalmır. Tənqidçi 

Vaqif  Yusifli Firuzə Məmmədlinin  “Açılmır bu  sabah”  

şeiri  haqqında  yazdığı bir məqalədə  deyir: “Açılmır  bu  

sabah” şeirini  şair dünyadan  xəbərsiz  müasirinə   xita-

bən yazıb. Adətən bu   qəbildən  olan  şeirlərdə  təzə  söz  

demək çox çətindir. Nəsihət, ritorika, didaktik çağırış hə-

min tipli  şeirlərin  ənənəvi  cizgiləridir. Firuzə isə müm-

kün qədər bu ənənələrdən  qaçır, müasirinə nəyisə  başa  

salmağa, anlatmağa yox, çevrəmizi  bürüyən  hadisələr-

dən, qara-qorxulardan  onu huşyar olmağa səsləyir. Çün-

ki bu gün bütün  bəlalarımızın mənbəyi məhz  unutqanlı-

ğımızdan, biganəliyimizdən gəlir:  

Görürsən nə  biçir oraqlar daha! 

Çoxalır boğaza ortaqlar daha. 

Qaranlığı  qovmur çıraqlar  daha, 

Ovma  gözlərini,  atam  balası. ”1 

Firuzə xanımın şeirlərinin  dəyəri  həm də onun  rito-

rikadan,  pafosdan qaçaraq, demək  istədiyini sakit, am-

                                                            

1 Firuzə Məmmədli. Məni mənlə bölənb dünya. Bakı: Gənclik, 2002 
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ma  cəsarətlə deməsindədir.  

“Qanlı  şənbə” şeiri  də  20 yanvar   hadisələrinin  ya-

şatdığı  faciələrdən  xəbər  verir. Faciədə əli  olan  qatillər 

– xarici, mərkəzi  “düyünlər” şair  deyimində  poetikləşir. 

Müəllif  dünyanın ən qatil ili – 1990-cı il 20 yanvar günü-

nün olduğunu dünyaya hayqırır. Şəhidlərə üz  tutan  şair  

gənclərimizi  ayaqlayan “o yolları”da  qatil  adlandırır. 

Sizi  ayaqlayan o  yollar - qatil, 

Tırtıllı,  zirehli “oyunlar” – qatil, 

Xarici, Mərkəzi “düyünlər” – qatil, 

Dünyanın ən  qatil  ili  bizimdir. 

deyə 1990-cı  ili   qatil il  adlandırmaqda haqlı olduğu-

nu isbata yetirir. 

Doğulduğu ölkənin sülh və əmin-amanlıq şəraitində 

boya-başa çatan şair ilk dəfə yaxından gördüyü ölüm sa-

çan qorxunc tanklara da heyrətini gizlətmir. Məhz bu 

qorxuncların tırtılı altında qalıb qanına qəltan olan «yalın 

əlli igidlərimizin» - şəhidlik məqamını müqəddəslər sıra-

sında anır. Şəhidləri and yerimiz «Sabahın divanında şa-

hidlərimiz» adlandırır: «Olmaz andı-amanı şəhidi yox 

millətin, şəhidi yoxsa əgər, sabahın divanında şahidi yox 

millətin» qənaətini poeziyasının fəlsəfi qatına yatırdır. 

“Qanlı şənbə” şeirində yazır: 

Biz belə  yaxından  tank  görməmişdik, 

Biz  belə  yaxından  qan  görməməmişdik. 

Biz  belə  ürəkdən and  görməmişdik, 

Tutduq  üzümüzü şəhid  andalara  

(“Qanlı  şənbə”). 



Poeziyamızın Qarabağ savaşı – Vətən müharibəsi 

 

 47 

Şənbə  gecəsinin  bu  qədər  real  təsvirini  verən  şeir-
lər çox  yazılsa da,   Firuzə  Məmmədli poeziyası  “Qanlı  
şənbəni”  görməyən  bir  oxucuya  20 yanvar  faciəsini  
yetərincə  anlatmış  olur və etdiyimiz səhvləri, günahları 
qorxmadan,  çəkinmədən azad  şəkildə,  cəsarətlə rəng-
siz, boyasız qələmə   alır. Üzünü  “Vətən”  deyib, Vətəni 
satanlara  tutur. 

Bir  dön arxana  bax, - millət  diz  üstə, 
Torpaq “oğul” deyib yalvarır gedir. 
Dost-ayaq altında, düşmən – göz  üstdə, 
Arada  şıdırğı alverin gedir.  
(“Ağrı”) 
Ümumiyyətlə, Firuzə xanımın 90-cı illərdən üzü bəri  

yaratdığı  şeirlərin demək olar ki, hər  biri ağrıdan, acı-
dan doğur. 

Firuzə xanımın yaradıcılığı haqqında prof. Akif Hü-
seynlinin fikirləri də  maraq doğurur. “Mənə elə gəlir ki, 
indi poeziyada fikir əsas deyil. Əsas fikrin  ifadəsidir. Ha-
zırda tribuna ruhlu hay-küyçü şeirlər publisistik deyim 
tərzində təqdim olunur. Amma o poeziya  yaşayacaq ki, 
şeir onu  yazanın  bütün fərəhi il, bütün  kədəri ilə qəlblə-
rə yol tapır, duyulur. Burada  (“Məni mənlə bölən dün-
ya” kitabında) 20 yanvar  haqqında  şeir  yoxdur. Amma  
bir  xalqın ah-naləsi, itirilmiş  torpaqlarımızın insan  qəl-
binə  və  taleyinə  vurduğu  yaralar  var. Burada   qeyri-
adi obrazlar  var. Obrazlılıq özü  də  adi  deyil. Hadisələr 
elə  qurulur  ki, qeyri-adi  görünür.  Məncə Firuzə  xanım 
necə yazdığını  özü də hiss eləmir Çünki  şeir  onun içəri-
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sindən bütövlükdə, hazır halda  keçir. Yaşanmış  hadisə-
lər istedad  sayəsində sözə çevrilir və  dərhal ifadə  olu-
nur. Bu  mənada mən Firuzə  xanımı  ədəbiyyatımızda  
özünü təsdiq   eləyən  bir  şairə  hesab  eləyirəm”. 

Firuzə  xanım hansı  məsələyə  toxunursa, o məsələdə  
hökmən Vətəndaşlıq  var. Məsələn, o  güllərdən,  təbiət-
dən də  danışanda  vətəndaş  gözü  ilə  görüb müşahidə 
etdiklərini dəyərləndirir. 

Çox maraqlıdır, Firuzə  Məmmədli  yaradıcılığının 
ana xətti-vətəndir – şairin qənaəti belədir ki, sevən insan 
da vətəndaş  olmalıdır. Onun  yaşanan  hadisələrə müna-
sibəti  də əsil vətəndaş münasibətidir; istər  Qarabağ  mü-
haribəsi mövzusuna, torpaq itkisinə, istərsə də boya-başa 
çatdığı vətəninin bağ-bağatına, qədim abidələrinə, axar-
baxarlı təbiətinə münasibətdə şairin vətəndaşlıq qeyrəti 
özünü sözün, səsin, ritmin minbir çalarında göstərir. Yə-
ni  şair hansı  mövzu olursa  olsun, o  mövzuda Vətəndaş   
mövqeyini ön plana çəkir. 

Professor Buludxan Xəlilovon “Şairə və  alim taleyi  
yaşayan insan” başlıqlı məqaləsində çox  haqlı   olaraq 
Vətən mövzusunu  şairənin  şeirlərində bir  neçə  istiqa-
mətdə   aydınlaşdırdığı vurğulanır. 

“Birinci, vətənin qədim  yurd yerlərinin – Qobusta-
nın, Azıx mağarısının, qədim qalaların, İçərişəhərin, 
kəndlərin, şəhərlərin vəsf olunması, poetik şəkildə misra-
ların dilində dinlənməsi; ikincisi, Vətənin başına   gələn-
ləri  ürək  yanğısı  ilə  şeirə  çevirmək, bundan rahatlıq 
tapmayaraq üsyankar, mübariz  şair  mövqeyi tutmaq və  
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qəti  şəkildə  son  sözünü demək:  
Nə gözlərsiz, babam oğlu? 
Nə  gözlərsiz, atam oğlu? 
Bu işi qurtarın axı. 
 
Bununla  kifayətlənə  bilməyən, rahatlıq  tapmayan 

şair  silahlı  qüvvələrimizə-döyüşçülərimizə üz  tutaraq: 
Hirslən, Allah  eşqinə, 
Düşməninə  düşmən ol. 
Yumruqları daşdan ol, 
Mərhəməti  daşdan ol. 
Hirslən, Allah  eşqinə! – deyir. 
 
Vətən övladlarını – qardaşları, bacıları bir  yumruq 

olaraq birləşməklə hərbi intizama səsləyir:  
Vətən sərhəd-sərhəd kiçilir, qalxın! 
Hörümçək bağladı içimiz, qalxın! 
Qoy  “üsyan” qışqırsın yumruqlarınız! 
İntiqam qışqırsın yumruqlarınız! 
Üçüncü, Firuzə  Məmmədlinin vətən mövzusunda  

yazdığı şeirlərində tarixi taleyimiz vərəqlənir. Xüsusilə, 
yaxın tariximizdə başımıza gələn  müsibətlərimiz onun  
yaradıcılığında, belə demək  olarsa, tarixi şeirlər silsiləsi-
ni yaradır. Məsələn, “Azərbaycan od  içində”, “Azadlıq 
yollarında”, “Köç”, “Şəhid məzarları”, “Ölməzlər, yaxud  
37-57” və  s. 

Buludxan müəllimin  Firuzə Məmmədlinin Vətən 
mövzusundakı əsərlərinə  bu  prizmadan yanaşması ol-
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duqca ədalətlidir, təqdirəlayiqdir. 
Firuzə xanımın Vətən  şeirlərində bir həsrət, yanğı, ol-

duğu qədər də, bu  bəladan qurtulmaq inamı da var. 
“İntiqamı sərt  olacaq o  günün” bu  qəbildən olan  şe-

irlərindəndi. 
Arıdacaq  günahları  haqq özü, 
Öz  rənginə boyanacaq ağ, qara. 
Tükənəcək siyasətin saqqızı, 
Boylanacaq kaspilərə, saqlara. 
Böyük  əminliklə, “Söküləcək Qarabağın dağları, hər 

qatından alp ərənlər qopacaq” – deyən şair bu fikirdədir 
ki,  haqsızlıqlardan,  zülmdən bezib yorulan xalqın səbri-
nin tükəndiyi gün bu xalqın  alp ərənləri ayağa  duracaq, 
onların  intiqamı  sərt  olacaq. Şairin “Cəngi  çalın” şeiri 
də  bu  baxımdan öz təsir imkanları ilə seçilir.  

“Düşmənlə  düşmən  kimi davranmaq lazımdır” ide-
yası şairin “Cəngi  çalın” çağrısı ilə poetik ifadə imkanla-
rı ilə daha  güclü  və  təsirli  xarakter alır: 

Cəngi çalın, 
Özümüzə  gələk biz. 
Bəsdi  tutduq 
Üzümüzə  ələk biz. 
Niyə, balam, 
Məğlub kimi, 
Əməlindən peşiman kimi 
Davranaq? 
Cəngi çalın, 
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Düşmən ilə 
Düşmən kimi  davranaq!  
(“Cəngi  çalın”) 

Şair Vətənin çətin, məşəqqətli günlərində Vətən oğul-
larını müdafiəyə  çağırır. Cəngi  havasında  Azərbaycan 
xalqını mübarizəyə kökləyir. Bu çağırış yüz illərin ötəsin-
də cəngi sədaları altında döyüşə atılan Ş.İ.Xətai igidlərini 
xatırladır: Oxla, qılıncla, mizraq və nizə ilə ölüm-dirim 
vuruşuna atılan Azərbaycan igidləri bu günkü oğulların 
sələfləri deyildimi?! Şeirin başlıca qayəsi bu duruma mo-
tivləşir, indiki gəncləri ulu babaların igidliyindən nümu-
nə götürməyə səsləyir. Firuzə  xanım “Vətəni qoruyun” 
deyə, “mübariz  olun” deyə pafosla   hay-küy  salmır. Fi-
ruzə  xanım Vətənin gözəlliklərindən danışır. “Vətən” 
adlı  şeirində  vətənin  gözəlliklərindən  bəhs  edərək” bu  
gözəlliklərə düşmənlərin hər  zaman tamah   saldığını  
vurğulayır. Dağlarımızın  bizə  səngər,  düşmənə   göz 
dağı olduğunu  poetik ifadə tərzi ilə  dəyərləndirir.  

Dağı  dağ  eyləyən qayalar, daşlar 
Bizə  səngər  olub, yada – göz  dağı. 
Çiyindən üzülən  düşmən  başları 
Burdan  diyirlənib üstən aşağı.  

Şeirin sonunda bir neçə misrayla Azərbaycana olan 
vurğunluğunu göstərməklə yanaşı, gənclərimizi Vətəni  
qorumağa səsləyir. 

Bağrında tükənməz atəş qaynağı, 
Adında “can” kimi şirin sözü  var. 
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Bahar  gəlişində - ana  qucağı, 
Qısa baxışında günəş gözü  var.  
(“Vətən”) 

 
“Hirslən, Allah eşqinə” şeiri də döyüşçülərimiz üçün 

yazılmış marş  tipli şeirdir. Gözəl olardı ki, bu şeir hərbi 
hissələrdə əsgər və  döyüşçülərimizin ruh yüksəkliyini 
qaldıran bir  marş  tipli  nəğmə  kimi əzbərlənsin, yayılıb 
oxunsun. Qarabağ müharibəsi  başlayanda bu   tipli  şeir-
lər çox   az idi. Bu  şeirin dəyəri həm də ondadır ki,  şeir  
1993-cü  ildə  qələmə  alınıb. Müəllif üzünü  döyüşçüləri-
mizə  tutaraq, türk qanından, canından hünərindən yara-
nan  döyüşdə mərhəmətsiz olmağa ona görə səsləyir ki, 
isməti tapdalanan qız-gəlinlərimizi, talan edilmiş gəlin 
otaqlarımızı  xatırladır, “Hirslən, Allah  eşqinə” deyərək, 
üsyan  edir. 

Qisasçı ol, dönməz ol, 
Vermə aman düşmənə. 
Qeyrətindən sınmaz ol, 
Kükrə, Allah  eşqinə! 
Hirslən, Allah  eşqinə, 
İçimizdə  kütlüyə, 
“Qorxaq” adlı itkiyə, 
“Qaçqın” adlı  kütləyə 

Bu misralar  başdan-başa  bir mübarizlik, qəhrəman-
lıq ruhlu marş  tipli şeirin  əvəzsiz  nümunəsidir. 

İsməti tapdalanan, 
Qisməti  tapdalanan, 
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İzzəti  tapdalanan, 
Gəlininə, qızına 
Hirslən, Allah  eşqinə.  
(“Hirslən, Allah eşqinə!”) 

Müəllif “Laçın” şeirində də torpaq, Vətən sevgisindən  
bəhs  edərək Laçın  dağlarının möhtəşəmliyini  vurğula-
yır və  təbii ki,  bu  gözəllikləri azad  etmək üçün  igidlə-
rimizi  haraylayır.  

Firuzə  xanımın  “İntiqamım Şuşa” deyib haylayır” 
adlı  şeirində də itirilən  torpaqlarımız xatırlanır. İtirilən 
torpaqlarımıza müraciətlə “Gözlərindən mənə nifrət, kin 
baxır” deyərək, vicdanı qarşısında  özünü  günahkar  və  
xəcalətli  görür. “Dağ döşündə yuva salmış Laçının, sə-
nin  qartal  baxışından  kim  baxır? A bəxtimdən qismə-
timdən uçanım, gözlərindən  mənə  nifrət, kin baxır” ki-
mi poetik  ifadələrdə böyük  bir   ağrı  var. Bu  ağrı  itiri-
lən  20 faiz torpaqlarımızı   yada  salır. Bu  ağrıda  sonu  
intiqamla bitəcək güclü hisslər,  torpaq sevgisinə yol  
açan əvəz  olunmaz  bir  istək çırpınır. Bu  duyğuda şair 
param-parça olan  Vətən həsrəti, Qarabağ  sevdası və  
“Şuşa” intiqamı ilə   yanıb-yaxılır. Özünün  dediyi  kimi, 
“Bu yolların köçündə qaçır...qaçır.” 

Mən  qaçıram bu  yolların köçündə, 
Dərdim məni  bu  dünyaya  paylayır. 
Qəlbimdəki ağrıların içindən 
İntiqamım “Şuşa” deyib haylayır.  
(“Şuşa”) 
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Didərgin düşən  Qarabağı  qurtarmaq, onu indisilə, 
keçmişiylə, geriyə qaytarmağı – “dişiylə, dırnağıyla qay-
tarmaq”  zərurətini önə çəkir. Haqqımız olan Qarabağı – 
“dərd adlı daşqın” adlandırır. 

A yurdum, a yuvam, haqqım Qarabağ, 
A köçkün, didərğin, qaçqın  Qarabağ, 
Bəxtimdə dərd adlı  daşqın Qarabağ, 
Bitsin əsir  ömrü  sürməyin daha. 
Vətənin dilbər güşəsi Qarabağın erməni tapdağında 

olmasını əsirlik kimi dəyərləndirən şair 
Ağrıdan - əzabdan  yordum  özümü, 
Sındırdım özümü, qırdım  özümü. 
Mən  çox   arsızlığa  vurdum  özümü, 
İndi  qisas   deyib  kükrəyim daha, 
Bitsin əsir  ömrü sürməyin daha. 
deyə fəryad edir. 
Firuzə Məmmədlinin yaradıcılığında didərginliyin  

ağır iztirablarının poetik ifadəsi də güclü bədii-estetik tə-
sir imkanlarına malikdir:  

Bu  köç bir  millətin yarısı  idi, 
Qocası, cavanı, qarısı  idi. 
Qaçan 
ürəyinin parası idi, 
Parası qalmışdı haqq yollarıyla. 
 
Bir  elat  qaçqındı, bir  el qaçırdı, 
Gücündə aldanmış bir sel qaçırdı, 
Zülmün zirvəsindən bir yol qaçırdı, 
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Qaçırdı səmanın ağ yollarıyla.1 

Şair bu kimi şeirlərində qaçqınlığın, didərginliyin 

ağır, məşəşəqqətli obrazını  yüksək poetik enerji, emosio-

nal bədii lövhələrlə təsvir edir, yurdundan, yuvasından 

perik düşənləri laqeyd, ümidsiz olmamağa, mübarizə 

aparmağa  səsləyir. 

Firuzə xanımın şəhidlər  haqqında  yazdığı  şeirlər  

elə  ağırdı ki, bu  şeirləri   ürək  ağrısı, can  yanğısı olma-

dan oxumaq olmur. Və düşünürsən ki, bu  ağrı  dolu ya-

zılar hökmən ürəyin göynəyən fəryadlarından qopub. 

Şəhid analarından çox  yazılıb. Şəhid  atalarından  ya-

zılan poetik nümunələr  Firuzə  qələmində daha ağrılıdı: 

Atalar 

Şəhid  olan 

Əsgər  balalarını 

Torpağa  tapşırmağa 

Tələsməz. 

Torpaqdan əvvəl  

Dəfələrlə 

Gözlərində  

Dəfn edərlər 

Onları. 

Firuzə Məmmədlinin poetik nəfəsinin orijinallığı bə-

dii-estetik dəyəri, mövzu rəngarəngliyi haqqında ədəbiy-

yatşünaslar və tədqiqatçılar da  zamanında fikir  söylə-

mişlər. Firuzə xanımın yaradıcılığı haqqında fikir və mü-

lahizələr “Sənətin  Firuzəsi” adlı  kitabda  və  Azərbayca-

                                                            

1 Firuzə Məmmədli. Məni mənlə bölənb dünya. Bakı: Gənclik, 2002 
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nın  onlarca dəyərli  qəzet və  jurnallarında dərc olun-

muşdur. Şamil Salmanov, Akif Hüseynli, Buludxan Xəli-

lov, Vaqif Yusifli, Minəxanım Təkləli, Nüşabə Məmməd-

li, Balayar Sadiq, Xanverdi Turaboğlu, Təranə Rəhimli, 

Qəşəm Nəcəfzadə və başqa  şair və tədqiqatçılarımız  Fi-

ruzə  xanımın  yaradıcılığından yetərincə araşdırma 

aparmış, onun əsərlərini layiqincə dəyərləndirmişlər. 

Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında Qarabağ mövzu-

sunun tədqiqi ilə bağlı xeyli miqdarda elmi əsərlər yazıl-

mışdır. 1990-cı illər Azərbaycan poeziyasında Qarabağ 

mövzusunda yazılmış əsərlərin çoxluğu ədəbiyyatşünas-

lığımız qarşısında mühüm vəzifələr qoyur. Bu gün 90-cı 

illər poeziyamızın Qarabağ müharibəsi mövzusunda ya-

ratdığı əsərlərə nəzər salmaq, onun pozitiv təcrübələrini, 

uğurlu cəhətlərini qiymətləndirmək, nöqsanlarını mey-

dana çıxarmaq vaxtıdır. Bunun üçün  elmi-nəzəri təhlil 

və obyektiv dəyərləndirmə zərurəti özünü qabarıq büru-

zə verməkdədir. 

Bu baxımdan, 1990-cı illərdə yaranan poeziyanın bə-

dii-estetik  məziyyətlərini yüksək elmi səviyyədə tədqiq 

etmək, öyrənmək ədəbiyyatşünaslığın qarşısında duran 

əsas vəzifələrdən biridir. Bu dövrün poeziyasında başlı-

ca, aparıcı xətti təşkil edən Qarabağ mövzusu haqqında 

məhdud çərçivədə danışmaq, epizodik təhlillər aparmaq-

la problemin mükəmməl panoramını yaratmaq müm-

künsüzdür. Mövzunun tədqiqi ilə bağlı araşdırmalar gös-

tərir ki, bəzi elmi əsərlərdə sistemlilik qismən təmin 

olunmuş, bəzilərində isə ümumiləşdirmələr bəsit və da-
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ğınıq formada yerinə yetirilmişdir. Müasir mətbuatımız-
da bu mövzuda yazılan  məqalələrin  bir çoxunun  sər-
lövhəsi cəlbedici və maraqlı təsir bağışlasa da, təhlil sə-
viyyəsi qənaətbəxş deyildir. Qarabağ mövzusunda yazıl-
mış lirik-epik əsərlərdə müsbət insan amili, neofaşizmin 
ifşası, düşmən obrazları yaradılıb. Lakin bunların ədəbiy-
yatşünaslıq nöqteyi-nəzərindən tədqiqinə gəldikdə bədii 
əsərlərdən sosioloji təsvir şəkildə yararlanılır, onların 
poetikasının incələnməsinə cəhd edilmir.  

Lakin, Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığının yüksək el-
mi-nəzəri səriştəyə, intellektual arsenala malik ziyalı 
zümrəsi var ki, məhz, onların problemə yanaşmasında 
nümayiş  etdirdikləri mövqe və əldə etdikləri qənaətlər 
1990-cı illərin poeziyasında ehtiva olunan müharibə 
mövzulu əsərlər haqqında obyektiv rəy formalaşdırır. 

Məlumdur ki, Qarabağ müharibəsi mövzusunun poe-
ziyada inikasının tədqiqi Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı 
üçün yeni deyildir. Professor Şamil Salmanov yazır: 
“İkinci dünya müharibəsinin ədəbiyyatda inikası uzun 
müddət Azərbaycan tənqidinin və ədəbiyyatşünaslığının 
əsas problemlərindən olmuşdur və bu təcrübə müasir 
ədəbiyyatşünaslıq üçün olduqca əhəmiyyətlidir. Lakin 
Azərbaycan xalqının 80-90-cı illərdə məruz qaldığı mü-
haribə tam yeni hadisədir və təbii ki, indiki müharibə ilə 
əlaqədar ədəbiyyatımızın inkişafı və problemləri barədə 
hələ geniş tədqiqatlardan söhbət gedə bilməz. Buna bax-
mayaraq, bu mövzu tam diqqətdən kənarda da qalma-
mışdır. Mövzunun bir çox aspektləri Azərbaycan Res-
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publikasının Prezidenti H.Ə.Əliyevin “Ədəbiyyatın yük-
sək borcu və amalı” kitabına daxil edilən çıxışlarında ək-
sini tapmışdır. Bir sıra Azərbaycan yazıçı və tənqidçiləri 
də bu problemlə əlaqədar dövrü mətbuatda çıxış etmiş-
lər”1 

Qarabağ müharibəsi mövzusunun müəyyən istiqa-
mətləri Anar, B.Vahabzadə, Y.Qarayev, B.Nəbiyev, İ.Hə-
bibbəyli, Ş.Salmanov, N.Cəfərov, V.Yusifli, E.Mehrəliyev, 
Q.Bayramov, A.Rüstəmli, M.Nəcəfovanın, A.Bayramoğ-
lu, A.Binnətova,  H.Nəsibova, A.Vəziroğlu  və başqaları-
nın məqalə və kitablarında əks olunmuşdur. 

Qarabağ mövzusu məqsədli və qismən də olsa sistem-
li şəkildə filologiya üzrə elmlər doktoru Elçin Mehrəliyev 
tərəfindən araşdırılmışdır. O, “Müharibə və ədəbiyyat” 
(160) monoqrafiyasını 2000-ci ildə çap etdirmiş və ədəbi-
tənqidin mühakiməsinə ünvanlamışdır. Monoqrafiyanın 
yüksək məziyyətlərindən bəhs edən professor Şamil Sal-
manov yazır: “…Elçin öz kitabında Azərbaycanın ayrıl-
maz tərkib hissəsi olan Qarabağı müdafiə mövzusuna 
həsr edilmiş bədii əsərləri ilk dəfə olaraq sistemli şəkildə 
nəzərdən keçirmiş, həmin əsərlər vasitəsi ilə ədəbiyyatı-
mızda vətənpərvərlik ideyalarını, vətəndaşlıq motivləri-
nin dərinləşməsini göstərmişdir, ədəbiyyatın vətən mü-
haribəsi şəraitində, müharibə dövrünün ictimai və sosial 
proseslərində rolunu müəyyən etməyə çalışmışdır. Bu isə 
ona tədqiqatında müharibə dövrü ədəbi prosesinin bir 

                                                            

1 Salmanov Şamil. Nəslin bir yarpağı da düşdü... Ədəbiyyat qəzeti, Bakı, 

2003 
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çox yeni meyllərini izləməsinə, təhlil və təsvir etməsinə 

imkan yaratmışdır. Demək lazımdır ki, müharibə ədəbiy-

yatını ilk dəfə tədqiqata cəlb etmək baxımından bu, heç 

də kiçik məsələ deyildir”1 

Elçin Mehrəliyevin “Müharibə və ədəbiyyat” kitabı 

ilk tədqiqat işi olması baxımından da faydalıdır. Müəllif 

elmi işində qarşısına qoyduğu məqsəd və vəzifələrin öh-

dəsindən layiqincə gələ bilmişdir. Belə ki, o, əsərdə mü-

haribə problemi ilə ilgili ədəbiyyatın mövzu və ideya 

müasirliyini göstərmiş, müharibəni əks etməklə ədəbiy-

yatın yeni qəhrəman, döyüşçü obrazı yaratmaq sahəsin-

də bədii axtarışlarını meydana çıxarmış, bu axtarışların 

nəzəri təsnifatını vermiş, Qarabağ uğrunda mübarizəmi-

zin ədəbiyyatda vətən müharibəsi kimi əks olunmasını 

göstərmiş və bunun səbəblərini aydınlaşdırmış, mühari-

bənin bədii inikası nəticəsində ədəbiyyatın janr, üslub və 

sənətkarlıq meyllərinin təhlilini vermiş, mövzunun ədə-

biyyatımızda, yeni ədəbi mərhələnin təşəkkülündə rolu-

nu araşdırmışdır. 

Publisist Anar Vəziroğlu da 2002-ci ildə çap etdirdiyi 

“Ayağa dur, Azərbaycan!” (Çağdaş Azərbaycan poeziya-

sında milli vətənpərvərlik mövqeyi (1980-1990-cı illər) 

monoqrafiyasında2Azərbaycan poeziyasının keçdiyi yolu 

işıqlandırmış, əsasən milli vətənpərvərlik, istiqlal savaşı, 

Qarabağ müharibəsi ilə bağlı Azərbaycan poeziyasının 

                                                            

1 Yenə orada 
2 Vəlixanlı Nailə. IX-XII əsr ərəb coğrafiyaşünas-səyyahları Azərbaycan 

haqqında. Bakı: Elm, 1974 
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keçdiyi yolu elmi-publisist səviyyədə, ədəbiyyatımızın 

vətənpərvərlik mövqeyi nöqteyi-nəzərindən təhlil pred-

metinə çevirmişdir.  

Anar Vəziroğlu əsərində 1980-90-cı illər poeziyasında 

həmin dövr Azərbaycanın ictimai-siyasi mənzərəsini, öl-

kədə, məmləkətdə baş verən hadisələri araşdıraraq aydın 

təsvir etmiş, düzgün qiymətləndirmiş və bədii sözün işı-

ğında öz münasibətlərini ümumiləşdirərək təhlil pred-

metinə çevirmişdir. 

A.Vəziroğlu haqlı olaraq 1990-cı illər poeziyasında 

Qarabağın müdafiəsi mövzusunun bir neçə istiqamətini 

müəyyənləşdirmişdir. 

Birinci istiqamətdə tədqiqatçı poeziyada milli vətən-

pərvərlik mövqeyini ifadə edən səfərbərlik və çağırış mo-

tivli lirik əsərləri Böyük Vətən Mühribəsində yaranan 

poeziya nümunələri ilə müqayisə edir və belə nəticəyə 

gəlir ki, Azərbaycan poeziyası XX əsrin bütün çağlarında 

xalqın, vətənin taleyi ilə bağlı olmuş, ən çətin, ən ağır 

dövrlərdə isə qələmi süngüyə çevirmişdir. Böyük Vətən 

Müharibəsi illərində Səməd Vurğunun «Bilsin ana tor-

paq, eşitsin Vətən, Müsəlləh əsgərəm mən də bu gün-

dən» çağırışı poeziyamızın bu müharibədə ən fəal rolu-

nu, bədii söz sənətində aparıcı missiyasını təsdiq edə bil-

di.  

A.Vəziroğlu bu dövrdə səfərbərlik və çağırış missiya-

sını şərəflə yerinə yetirən Məmməd Araz, Bəxtiyar Va-

habzadə, Zəlimxan Yaqub, Nəbi Xəzri poeziyasında yük-

sək əhval-ruhiyyə, vətənpərvərlik ovqatının böyük rolu-
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nu vurğulayır və düzgün olaraq yazır: “...Poeziyanın mü-
haribə dövrünü əks etdirən səciyyəsi ilk növbədə, şerin 
müharibə həqiqətləri ilə yaşaması, şairlərin döyüşən or-
du ilə əlaqələri, onların gündəlik müşahidələri ilə bağlı-
dır. 

Müharibə aparan ölkənin şairi onun əsgəri ilə doğma-
laşmalı, onda qələbələrə inam hissi oyatmalıdır. 90-cı illər 
poeziyasında əsgərə müraciətlə yazılan şeirlərin də rolu-
nu, əhəmiyyətini xüsusi qeyd etmək lazımdır. Bəxtiyar 
Vahabzadənin “Azərbaycan əsgəri”, Nəbi Xəzrinin “Qey-
rət”, Zəlimxan Yaqubun “Əsgər qardaşıma məktub” şeir-
ləri konkret olaraq Azərbaycan döyüşçüsünə ünvanlan-
mışdır. Bu şeirlərdə marş ruhu, qələbəyə çağırış motivi 
aparıcıdır”1. 

Tədqiqatçı ikinci istiqaməti poeziyada müharibə döv-
rünün psixologiyasına yönəldir. O, 1988-ci ildən bəri 
Azərbaycanda müharibə psixologiyasının hökm sürdü-
yünü göstərir. Söz sənəti, xüsusilə poeziya müharibə 
dövrünün psixologiyasını necə yaradır? İllər keçəndən 
sonra gələn nəsillər XX əsrin son onilliklərində məmləkə-
timizdə baş verən bu qanlı savaşı, onun mahiyyətini, tək-
cə maddi itkilərin yox, həm də mənəvi itki və məhrumiy-
yətlərini hər şeydən öncə müharibə dövründə yaşayan 
insanın duyğu və düşüncələrini, hansı hisslərlə yaşadığı-
nı doğru-dürüst dərk edə biləcəklərmi? A.Vəziroğlu bu 
sualları faktiki olaraq ədəbi nümunələr əsasında cavab-
landırır. 
                                                            

1 Yusifli Vaqif. Şeirimizdə Qarabağ. “Ədalət qəzeti”, Bakı, 2013 
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Tədqiqatçı üçüncü istiqaməti “poeziyada erməni-düş-

mən obrazı” adlandırır. O, bu aspektdə klassik ədəbiyya-

tımızda yaranan bir sıra əsərləri qısaca olaraq saf-çürük 

edir və haqlı olaraq bu qənaətə gəlir: “…Sovet dövrü 

Azərbaycan ədəbiyyatında xalqlar dostluğu mövzusu er-

mənilərin azərbaycanlılara qarşı soyqırımlarının unut-

durmuş, bunun əvəzində isə Azərbaycan və erməni xalq-

larının dostluğundan bəhs edən yüzlərlə şeirlər, poema-

lar qələmə alınmışdır. Ermənilər isə bu müddət ərzində 

nəsilbənəsil gələn qisasçılıq hissini yaratmış, hər gələn 

nəsli antitürk təbliğatı ilə zəhərləmişdir. Onların ən gör-

kəmli yazıçıları da elə sovet dövründə yazdığı əsərlərin-

də millətçilik ruhunu təbliğ etmiş, ya açıq, ya da dolayısı 

ilə türkləri qaniçən, cəllad, vəhşi kimi təqdim etmişlər1. 

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Hicran Nəsibovanın 

“Müasir Azərbaycan poeziyasında milli azadlıq hərəkatı” 

(1985-1995-ci illər) 2  monoqrafiyası çağdaş ədəbiyyatşü-

naslığımızda xüsusi yer tutur. Tədqiqatçı bu əsərinin  bir 

hissəsini  “Poeziyada Qarabağ problemi və onun bədii ta-

rixi yozumu” mövzusuna həsr etmişdir. Monoqrafiyada 

Qarabağ probleminin mahiyyətini B.Vahabzadə, M.Araz, 

X.R.Ulutürk, S.Rüstəmxanlı, Z.Yaqub kimi görkəmli şair-

lərimizin yaradıcılığı əsasında təhlil edən H.Nəsibova 

1985-95-ci illər Azərbaycan poeziyasının bədii-tarixi mər-

hələ kimi səciyyəsini, bu dövr poeziyasına xas olan poe-

                                                            

1 Yusifli Vaqif. Şeirimizdə Qarabağ. “Ədalət qəzeti”, Bakı, 2013 
2 Nəsibova Hicran. Müasir Azərbaycan poeziyasında milli azadlıq hərəkatı. 

Bakı: Elm, 2001 
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tik, fəlsəfi xüsusiyyətlərini aşkara çıxarmaq üçün belə bir 

təsnifat təklif edir: 

“ –  80-ci illər poeziyasında vətənin bütövlüyü ideya-

sını səciyyələndirən ideya-bədii xüsusiyyətləri ümumi-

ləşdirmək. 

– Qarabağ problemi və onun bədii-tarixi yozumunu, 

qaçqınlığın milli faciə kimi poeziyada əksini səciyyələn-

dirmək. 

– Meydan hərəkatı, onun tarixi mənasının poetik tə-

rənnümü, imperiya siyasətinin əsas mahiyyətini əks etdi-

rən şeir nümunələrinin təhlili. 

– Müasir poeziyada şəhidlik mövzusu ilə bağlı rekvi-

yem janrının formalaşması, 20 Yanvar faciəsi ilə əlaqədar 

poetik fəryadların səciyyəsi və faciəvi duruma qarşı daxi-

li etiraz səsləri və s.1.   

H.Nəsibova araşdırmalarına əsaslanaraq belə nəticəyə 

gəlir ki, xalqımız üçün çox ağrılı olan Qarabağ problemi, 

onun tarixi yozumu poeziyada hərtərəfli əks olunmuş və 

tədqiqata cəlb edilmiş əsərlər adamların həmin problemə 

münasibətini düzgün əks etdirmişdir.  

Qarabağ müharibəsinə həsr edilmiş bədii əsərlərin 

ədəbiyyatşünaslıq nöqteyi-nəzərindən təhlilinə filologiya 

üzrə elmlər doktoru S.Şərifova da diqqət yetirmişdir. O, 

2006-cı ildə çap etdirdiyi “Ədəbi prosesə nəzəri baxış” 

(165) tənqidi məqalələr toplusunun ikinci fəslini milli 

ədəbiyyatda Qarabağ mövzusuna həsr etmişdir. Müəllif 

təəssüf hissilə yazır ki, XX əsrdə Azərbaycanda törədilən 

                                                            

1
 Yenə orada 
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qanlı hadisələrin milli ədəbiyyatımızda lazımi dərəcədə 

əks etdirilməməsi səbəbindən  ümummilli problemə çev-

rilmiş Dağlıq Qarabağ mövzusunda kamil əsərlərin azlığı 

faktları ilə üzləşirik. 

S.Şərifova “Müasir Azərbaycan bədii ədəbiyyatında 

erməni terrorçusu (işğalçısı) surəti haqqında mülahizə-

lər” məqaləsində Azərbaycan ədəbiyyatında Dağlıq Qa-

rabağ müharibəsi və erməni təcavüzü mövzusunda yazıl-

mış əsərlərdə erməni terrorçusu (işğalçısı) surətinin veril-

məsi məsələsinə toxunur və müxtəlif janrlarda qələmə 

alınmış ədəbi nümunələrdə erməni terrorçusu (işğalçısı) 

surətinin açıqlanmasının səciyyəvi xüsusiyyətlərini nisbi 

olaraq aşağıdakı qaydada qruplaşdırmağı məsləhət bilir: 

“– erməni terrorçusunun (işğalçısının) Azərbaycan-

dan və azərbaycanlılarla əlaqəli olması; 

–  erməni terrorçusunun (işğalçısının)  neofaşist ideo-

loji dəyərlərə riayət etməsi; 

– erməni terrorçusunun (işğalçısının) daxili aləminin 

insanlıq və humanistlik böhranına məruz qalması; 

– erməni terrorçusunun (işğalçısının) kəskin mənəvi-

psixoloji sindroma məruz qalması; 

–  erməni terrorçusunun (işğalçısının) məhv edilməsi1. 

S.Şərifova ermənilərin törətdikləri dəhşətləri, insanlı-

ğa sığmayan hərəkətlərin, iztirabların, itkilərin əks etdi-

rilməsi baxımından ədəbiyyatşünaslıq elmi qarşısında 

mühüm vəzifələrin tez və sistemli şəkildə yerinə yetiril-

                                                            

1 Şərifova Salidə. Müasir Azərbaycan romanlarında ictimai-siyasi mühitin 

təsviri problemləri. Bakı: Elm, 2007 
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məsini günümüzün vacib və təxirəsalınmaz məsələlərin-
dən hesab edir. 

Filologiya üzrə elmlər doktoru Almaz Ülvi Binnəto-
vanın “Poeziyada milli azadlıq duyğuları”1 kitabı müasir 
poeziyamızda milli özünüdərk, mili oyanış, milli azadlıq 
hərəkatı ilə bağlı olan, xalqa döyüş əzmi aşılayan  poetik 
nümunələrin aktual əhəmiyyətindən bəhs edir. Eyni za-
manda Qarabağın müdafiəsi uğrunda mübarizənin poeti-
kasını elmi kontekstdə araşdırmağa çalışır.  

Monoqrafiyanın elmi əhəmiyyətini, tədqiqatçı yanaş-
masındakı ciddiliyi yüksək qiymətləndirən professor Va-
qif Arzumanlı yazır: “...Diqqətəlayiq cəhətlərdən biri də 
budur ki, müəllif 80-ci illərdə milli-bədii özünüdərki şərt-
ləndirən iki əsas mövzunu konkret müəyyənləşdirə bil-
mişdir. Bunların birincisi şəhidlik, ikincisi isə qaçqınlıq 
mövzusudur. Obrazlı desək, birinci mövzuda cansız şə-
hidlərdən, ikincidə isə canlı şəhidlərdən bəhs olunur. Be-
ləliklə də, A.Ü.Binnətovanın monoqrafiyası V.Səmədoğ-
lunun dəqiq və uğurlu sözləri ilə desək, “kəfənə bürün-
müş poeziyanın” bədii-tarixi taleyinə həsr olunub. Hə-
min tale Azərbaycan ədəbiyyatında yeni mərhələnin - de-
mokratiya və milli müstəqillik uğrunda mübarizə mərhə-
ləsinin başlanğıcı idi.  

Qarabağ hadisələrinin yaranma səbəbləri, erməni ter-
rorçularının və onların havadarlarının Azərbaycana qarşı 
təcavüzü, işğalçılıq siyasəti, köməksiz insanlara qarşı tö-

                                                            

1  Binnətova Almaz Ülvi. Poeziyada milli azadlıq duyğuları. Bakı: Ağrıdağ, 
1997 
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rədilən qanlı qırğınlar, soyqırımı, insanlığa ləkə gətirən 
qəddarlıq, barbarlıq aksiyaları şairlərimizin şeirlərində 
əsasən obyektiv tərənnüm olunmuş, real bədii əksini tap-
mışdır. Ədəbiyyatşünas alimlərin, tənqidçilərin Qarabağ 
mövzusunda yaranan poeziyanın tədqiqi istiqamətində 
apardıqları araşdırmalar eyni mövzulu ədəbi irsimizin 
aktuallığını, milli gərəkliliyini önə çəkməklə yanaşı bu 
sahənin dərin qatlarına işıq salınması imkanlarını daha 
da genişləndirmişdir. 

 
1.2.Azərbaycan marşları zəfərə çağırış motivi kimi 

 

Müharibə aparan ölkənin şairi onun əsgəri ilə doğma-
laşmalı, onda qələbələrə inam hissi oyatmalıdır. Birinci 
Qarabağ müharibəsi illərində  əsgərə müraciətlə yazılan 
marş tipli şeirlərin də rolunu, əhəmiyyətini xüsusi qeyd 
etmək lazımdır. Bəxtiyar Vahabzadənin «Azərbaycan əs-
gəri», Nəbi Xəzrinin «Qeyrət», Zəlimxan Yaqubun «Əs-
gər qardaşıma məktub», Famil Mehdinin “İrəli,İrəli,an-
caq irəli”,”Silahlan, silahlan,silahlan əsgər”, Şahin Musa-
oğlunun “İgid əsgər möhkəm dayan”, Əflatun Saraclının  
“Ya Qarabağ , ya  ölüm”, “Marş” v. s.  şeirləri konkret 
olaraq Azərbaycan döyüşçüsünə ünvanlanmışdır. Bu şe-
irlərdə marş ruhu, qələbəyə çağırış motivi aparıcıdır. 

B.Nəbiyev müharibə mövzusuna toxunaraq yazır-
dı.”Şeirimiz üçün çağırış ruhu səciyyəvi idi. Xüsusən da-
vanın ilk aylarında dərc edilən əsərlərdə səfərbərliyə, dö-
yüşə, düşməni məhv etməyə qüvvətli və ehtiraslı bir ça-
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ğırış hakim idi. Azərbaycan şairləri poeziyanın ən çevik, 
oynaq, yığcam formalarından istifadə edir, şerdə günün 
şüarlarını təkrar etməkdən çəkinmir,əksər halarda öz 
qəhrəmanlarına birbaşa,müstəqil müraciət yolunu tutur-
dular. 

Qarabağ müharibəsində də bu məsələlər öndə idi. Qa-
rabağ mövzusunda yazılan poeziya nümunələri onu gös-
tərir ki, vətən müdafiəsi poeziyamızda ,çox sanballı şəki-
də əks olunmuşdur. 

1990-cı illər Qarabağ mövzusunda yaranan şeirlərdə 
vətənpərvərlik hissinin ən bariz nümunələrinə şair Famil 
Mehdi yaradıcılığında təsadüf edilir. Müharibənin ilk il-
lərində yazdığı «İrəli, irəli, ancaq irəli!», «Qarabağdan əli-
ni çək!», «Silahlan, silahlan, silahlan əsgər!» çağırış ruhlu 
şeirləri ilə şair Vətən övladlarını haqq, ədalət uğrunda sa-
vaşa səsləyirdi:  

Dar gündə bir yol var,  
Vətən yoludur. 
Dar gündə qadın da vətən oğludur. 
Qalx, ey Azərbaycan qadını sən də, 
Eşit igidlərin andını sən də, 
Döşündən süd əmən oğul basılmaz. 
Qeyrətin, qüdrətin nağıla sığmaz (2).  
Dövrün siyasi mənzərəsi də bu şairin yaradıcılığında 

öz əksini tapır. Məsələn, şair 1990-cı illərdə hakimiyyət 
davası edənlərə üz tutaraq, bu mənasız çəkişmələri bir 
yana qoyub, iqtidar müxalifət birliyini tələb edir və bü-
tün milli qüvvələri birləşdirib ön cəbhəyə səfərbərliyə ça-
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ğırır. Şairə görə, vətənin dar günündə ancaq vətənpərvər-
lik duyğusunu gücləndirmək gərəkdir. «İrəli, irəli, ancaq 
irəli!» şeirinin ideyası, pafosu, bütün poetik imkanları bir 
həqiqəti təsdiq edir: - Düşmən nə qədər amansız, qəddar 
olsa da, onunla mübarizədə öz torpağını qoruyan xalqın 
mənəvi-fiziki qüvvəsi, dözüm və iradəsi bir o qədər bö-
yük və tükənməz, sarsılmaz olmalıdır. Şair poetik fikrini 
«Silahlan, silahlan, silahlan, əsgər!» şeirində də inkişaf et-
dirərək zamanın xalqımızı ağır imtahana çəkildiyini bə-
yan edir, əsər ritorik sualla bitirir. Vətənpərvərlik missi-
yasını layiqincə əks etdirən bu şeir Qarabağ mövzusunda 
onun yazdığı bütün əsərlər üçün poetik proqram hesab 
edilə bilər: 

Silahlan, silahlan, silahlan, əsgər, 
Möhkəm tut, bərk yapış silahdan əsgər, 
Bu, hökmü-zamandır, hökmü yamandır, 
Yamandır, zamanın hökmü yamandır, 
Zaman qandırandır, zaman qanandır, 
Zaman yandırandır, zaman yanandır. 
Allahın hökmüdür zamanın hökmü, 
Bilmirəm, hökmüdür, bilmirəm, görkmü, 
Keçirir sınaqdan, əmr edir zaman: 
Öldün, ölümünlə yaşamalısan 
Qaldın, qalımınla yaşamalısan, 
Bəs kim yaşayacaq, sən yaşamasan?! (2) 
Sonrakı hadisələr də təsdiqləyir ki, o dövrdə Famil 

Mehdinin şair fəhmi ilə əsgərə, xalqa müraciətlə kütləvi 
silahlanmaya çağırışı ən doğru qərar idi. 
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Qalx, namus, qeyrət də ayaqlanıbdır, 
Düşmən üstümüzə ayaq alıbdır 
Niyə dünya bizi nacins tanısın, 
Ya qorxaq tanısın,aciz tanısın. 
Qalx, düşmən əlində vətən çırpınır, 
Qayaya çırpılır,daşa çırpılır, 
Qalx, qovaq göylərdən bu qara yeli. 
İrəli, irəli,ancaq irəli! (2) 
Müasir dövrümüzdə yaranan yüksək poeziya nümu-

nələrini nəzərdən keçirərkən vətənpərvərlik duyğuları-
nın poetik tərənnümü ömrünün yarım əsrdən çoxunu Ni-
zami adına Ədəbiyyat İnstitutunda çalışan şair, ədəbiy-
yatşünas Əflatun Saraçlının yaradıcılığında müşahidə 
olunur. Ümumiyyətlə, bu şairin poeziyası oxunaqlı və ca-
zibədardır. Təbiilik, səmimilik şairin vətənə, el-obaya, 
doğma torpağa sevgisindən, məhəbbətindən irəli gəlir. 
Şair-publisist Nizami Saraçlı həmyerlisi Əflatun Saraçlı-
nın «Dünya həmən dünyadı» şeirlər kitabının ön sözün-
də yazır: «Ə.Saraçlının bu kitabındakı şeirləri Vətən və 
yurd sevgili nəğmələrdir. Bunların sərti, kövrəyi də var, 
bəmi, zili də. Hamısını birləşdirən isə bədii ifadə gözəlli-
yi, xalq şeiri ruhu, təbiiliyi, səmimiliyi və səlisliyidir» (3). 

Əflatun Saraclının yaradıcılığında vətənpərvərlik ru-
hunda yazılmış hərbi marşlar önəmli yer tutur. Məlum-
dur ki, himn və marşlar şeirimizin janrları sırasında doğ-
ma bir mövqe, böyük nüfuz qazana bilmişdir. Müstəqil-
lik dövründə ictimai həyatın müxtəlif sahələrində qarşıya 
çıxan problemləri əhatə edən, birlik, əzm, qüdrət, çağırış, 
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həyəcan, səfərbərlik və s. duyğuları ifadə edən döyüş ov-
qatlı  marşlara hər zaman ehtiyac vardır. AMEA-nın vit-
se-prezidenti, akademik İsa Həbibbəyli marşların çağdaş 
zəmanəmizdə aktuallığı və əhəmiyyəti barədə yazmışdır: 
«Himnin hər millətin və ya dövlətin tarixində bir dəfə ya-
zılması şərəf işidir. Marşlar isə cəmiyyətin həyatının çətin 
dönüş dövrlərində, sınaq məqamlarında, şərəf anlarında 
yenidən, təkrar-təkrar yazıla bilər. Müstəqil Azərbayca-
nın yeni mərhələsi öz milli marşlarını gözləyir» (4). Bu 
baxımdan Əflatun Saraçlının qələmə aldığı marşlarda və-
tənin ərazi bütövlüyünü təmin etmək üçün birliyə, mü-
barizəyə çağırış motivlərinin aparıcılığı, qabarıqlığı ilə 
diqqəti çəkir. Şairin «Marş» adlı şeiri Azərbaycan türk əs-
gərini döyüşlərə səsləyir, onda qalibiyyət əzmini güclən-
dirir: 

Qoru doğma elini, 
Ananı, sevgilini, 
Yağıların belini 
Qır, mənim türk əsgərim! (5). 
Şairin marş tipli şeirlərini yüksək qiymətləndirən ədə-

biyyatşünas Salidə Şərifova yazır: «Vətənin vahidliyini 
təmin etmək naminə birliyə çağırış ədibin lirikasının əsas 
leytmotividir. Belə ki, Ə.Saraçlının poeziyasında Vətən 
uğrunda, onun vahidliyi və istiqlaliyyəti uğrunda müba-
rizənin daimi aparılmasına dair mülahizələr geniş əksini 
tapmışdır. Bu baxımdan, «Marş» adlı şeir milli mübarizə-
nin zəruriliyini özündə əks etdirən, millətə ünvanlanmış 
müraciət kimi qəbul oluna bilər» (6).  
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Ə.Saraçlının «Ya Qarabağ, ya ölüm» şeirində də mü-
barizlik əzmi, döyüş ruhu güclüdür. Bu bir həqiqətdir ki, 
ölkənin ayağa qalxması üçün güclü ordunun olması ilə 
yanaşı, vətənpərvərlik şüurunun yüksək olması da əsas 
şərtlərdən biridir. Şair şeirin bədii ümumiləşdirməsində 
pafosu, çağırış gücünü lazımi məqama çatdırır və oxucu-
nun bu həqiqəti dərk etməsinə nail olur: 

Bu millət qol qoymaz şərəfsiz sülhə, 
Bu qədər alçalmaz vətənim, elim; 
Ya Allah, ayağa qalxsın qoy ölkə: 
Ya doğma Qarabağ, ya da ki, ölüm!... (5) 
Son anda şairin bu millətin şərəfsiz sülhə qol qoyma-

yacağını  bəyan etməsi yalnız şairin poetik “mən”inin, 
ruhunun etirafı kimi deyil, həm də cəmiyyətin, xalqın 
düşüncəsinin ümumiləşdirilmiş ifadəsi kimi səsləndiyin-
dən tam yerinə düşür. Ümumiyyətlə, şairin «Dünya hə-
mən dünyadı» kitabına daxil olan şeirlərin əksəriyyəti 
marş tipli  şeirlərdən ibarətdir.    

Ümumiyyətlə, poeziyanın ideya-məzmun qatında şə-
hidliklə qəhrəmanlığın eyni səviyyədə təqdim olunması, 
eyni meyarlarla dəyərləndirilməsi prosesi 1996-cı ildən 
etibarən daha geniş vüsət almağa başlayıb. Bu vaxta qə-
dər ağı, kədər, elegiya, bir sözlə minor motivlər poeziya-
da geniş əks olunurdusa, 90-cı illərin ortalarından etiba-
rən qəhrəmanlıq ruhunun ifadəsi, müharibənin qələbə, 
zəfər əzmi ilə başa çatması üçün inam, ümid hissinin aşı-
lanması prioritet məsələ olaraq  gündəmdə yer almışdı. 
Bu dövrdə yaradılan poeziya nümunələrində torpaqları-
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mızın azadlığı uğrunda qəhrəmanlıq göstərənlərin tərən-

nümü aparıcı xətt kimi diqqəti cəlb edir. Çağırış ruhu, 

qələbə əzminin ifadəsi səciyyəvi xarakter almağa başla-

yır. Azərbaycan şairləri poeziyanın ən çevik, oynaq, yığ-

cam janrlarından istifadə edir, şeirdə zamanın tələbləri-

nə, günün mövzusuna xüsusi əhəmiyyət verilir,  əksər 

hallarda öz lirik qəhrəmanlarına birbaşa, müstəqil müra-

ciət yolunu tuturdular. 20 Yanvar faciəsindən müəyyən  

bir müddət keçməsinə baxmayaraq bu faciənin qurbanla-

rı müxtəlif şairlərin şeirlərdə indiyədək qəhrəmanlıq nü-

munəsi kimi təqdir olunur, igidlik, cəsurluq rəmzi kimi 

tərənnüm edilir. Bu cəhətdən B.Vahabzadənin «Azərbay-

can əsgəri» adlı mahnı janrında yazdığı şeir xüsusi olaraq 

diqqət çəkir: 

Başımızın üstündədir üçrəngli bayraq, 

Əvvəlimiz, axırımız bu ana torpaq. 

Bu torpağın keşiyində əzm ilə durmaq 

Bu millətin oğlu üçün şöhrət, şərəf , şan. 

Azərbaycan əsgəriyik, bu ada qurban! 

 

Qara torpaq Vətən oldu hünərimizdən, 

Hünərimiz xəbər versin zəfərimizdən 

Şəhid ruhu baxır bizə göylərimizdən 

Sərhəd çəkək sinəmizdən yurda hər zaman, 

Azərbaycan əsgəriyik, bu ada qurban! (7). 

 

Qeyd etmək lazımdır ki Bəxtiyar Vahabzadənin 

“Azərbaycan əsgəri”mahnı janrında yazdığı bu şeir bir 
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çox marş tipli şeirlərin yaranmasına təsir etmişdir. 
Şahin Musaoğlunun “İgid əsğər möhkəm dayan 

“marş tipli nəğməsi marş tipli mahnıları məşhur ifaçısı 
Şəmistan Əlizamanlının ifasında dönə-dönə ifa edilir və 
əsgərlərimizə mübarizlik ruhu bəxş edir. 

 
Çox sınadı bizi zaman 
Neçə şəhid getdi qurban 
Sinəsinə sipər olan, 
İgid əsgər möhkəm dayan. 
Ya azad ol, ya candan keç 
            
İki Yoldan birini seç,birini seç 
Azadlığın şərbətin iç, şərbətin iç. 
İgid əsgər möhkəm dayan...(8) 
Bu mahnı əsgərlərimizin ən şox sevdiyi bir marş tipli 

mahnıdır.  
Və bu marş tipli marşlar daha çox yazılmalıdır. Ona 

görə ki torpaqlarımız yağı düşmən taptağı altındadı, əs-
gərlərimizin bu tipli marşlara, nəğmələrə ehtiyacları var.  

Bu kimi marş tipli şeirlərimiz  Azərbaycan döyüşçülə-
rinin qələbə əzminin inkişafinda böyük rol oynadı desək 
yanılmarıq. 2020-ci il sentiyabrın 27 -ə qədər xalqımız ap-
rel hadisələri, iyul hadisələrinin canlı şahidi oldular. Ye-
nə də yüzlərcə şəhid verdik.Azərbaycan əsgəri bu illərə 
qədər çox ölüm-dirim savaşı verdi ki, bu savaşların yolu 
Azərbaycan marşlarından keçirdi. 44 günlük ikinci Qara-
bağ savaşı, qazandığımız  zəfərimiz yenə də şairlərimizi 
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marş tipli şeirlərin yaranmasına səsləyirdi. Xüsusi ilə Xa-
nım İsmayılqızının, Elnur Uğurun, İbrahim İlyaslının, Sə-
lim babiloğlunun, İlqar Fəhminin və onlarca şairin marş 
tipli şeirləri diqqət çəkir. Xanım İsmayıl qızının “Vətə-
nim” (qələbə marşı) şeirində bir bütöv xalqın qalibiyyət 
əzmi, qürur, fəxarət hissi hökm sürür. 

Yurdumuz qovuşdu torpaqlarına 
Hər vətən oğlunun rəşadətiylə, 
Əsgərin qəlbinin odu, atəşi 
Zirvəni fəth etdi cəsarətiylə 
Alnımız açıqdır, üzümüz də ağ, 
Hər qarış torpağı alıb gəlmişik. 
İgidlik yolunda tarix yazaraq, 
Döyüş meydanında qalib gəlmişik.1 
Müəllif Azərbaycan əsgərinin dilindən onun qalibiy-

yət sevincini izhar edir. Tariximizi yenidən zəfər fırçası 
ilə yazan Azərbaycan əsgərinin obrazı  gözümüz önündə 
canlanır.  Bu əsgər xalqına vurğun, elinə sevdalı biridir. 
Azərbaycan kəlməsin ürəyində yaşadan , ürəyi vətənlə 
çırpınan biridir. Elə buna görə də haq, ədalət yolunda qa-
lib olub. 

Vətənim, vüqarım və şərəfimsən, 
Qələbə çalmısan, sənə qurban can. 
Qarabağ bizimdir ey ana yurdum, 
Ürəkdə döyünən  can Azərbaycan. 
Xalqında yaşayan  can, Azərbaycan. 
(“Vətən  marşı”) 

                                                            

1 Qeyd: Bütün şeirlər “Ədəbiyyat qəzeti”ndən götürülmüşdür 
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Əyyub Qiyasın “Diriliş marşı” da özünəməxsusuluğu 
ilə yadda qalır. Marşda türk millətinin birliyi, cəsarəti, 
haqqa-ədalətə qalib gəlməsi marşın əsas ideyasıdır.  
“Vulkan kimi olan türk millətini yağmurlar söndürə bil-
məz” deyən şair türk uğurunu, zəfərini haqq yolundan 
dönmədiyi üçün qazandıını vurğulayır. 

 
Türk milləti vulkan kimidir-yağmura sönməz! 
Türk əsgəri haqq bildiyi yoldan geri dönməz! 
Bir tamdır bu torpaq, mərə kafir,və bölünməz! 
Ölməzdir bu millət! onu bil, hər zaman ölməz! 
 
Sonrakı bənddə şair qana-qan deyərək, ordunu, dö-

yüşçünü “o andır gəlib dediyin an” deyərək mübarizəyə 
həm də , qələbəyə səsləyir.ermənini mərə kafir adlandı-
ran şair bu selin qarşısına çıxmaq üçün səsləyir, amma 
əmindir ki, bu selin qarşısını “mərə kafir” dayandıra bil-
məyəcək.  Dədə Qorqud çağrışı marşın  təsir gücünü artı-
rır, tariximizə qayıdış, bu xalqın böyük uğurlarını yada 
salır. 

 
Çatmış  da  qisas vaxtıdır, məşəlləri yandır! 
Bir an dediyim an yetişib, an həmin andır! 
Sən ey mərə kafir, görəcəksən,qana, qandır! 
Bir seldir gəlir, qarşısına çıx da dayandır! 
Bir seldir gəlir, qarşısına çıx da  datandır! 
 (“Diriliş marşı”) 
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İbrahim İlyaslının “Zəfər marşı” isə Müzəffər Azər-
baycan ordusunun Bakının  Azadlıq Meydanında düzlə-
nən Zəfər paradına həsr edilib.  Marşda Azərbaycanın 
qalib əsgərinin duruşu, qüruru, şərəfi, şanı öz əksini ta-
pır.  

Ayağını yerə bir az da bərk vur, 
Başını bir az da uca tut , əsgər! 
Sən başdan ayağa qürursan, qürur, 
Sən ey komutanı Tanrıkut əsgər! 
Göylər zəfərinə maşallah deyir, 
Yerlərdə baqisən, inşallah, deyir! 
 
Azərbaycan əsgərinin Şuşa qalasında  diş-dırnağıyla 

yağılardan qisasını alan Azərbaycan əsgərinin ərliyi, 
mərdliyi , hünəri və yağı düşməni aslan kimi qapması 
marşın misralarında qəhrəmanlıq nəğməsi kimi ifadə 
edilib. Bu misralar oxucuda qəhrəmanlıq sevinci yaradır. 

Sən Tanrıdağından qopan ərənsən, 
Qanı bozkırlara hopan ərənsən. 
Şuşa qalasında diş-dırnağıyla 
Yağını aslantək qapan ərənsən. 
Göylər zəfərinə maşallah deyir, 
Yerlərdə baqisən, inşallah, deyir! 
 
 Marşda türk yenilməzliyi xatırladılır.”Səni yenmək 

üçün yaradıb Allah” ifadəsi marşın ən güclü deyimidi,  
tariximizə dönüşdu, keşmiş qəhrəmanlığımız göz önünə 
gəlir. ” Bəşərin xilası səni gözləyir, Ey haqqın ordusu, 



Poeziyamızın Qarabağ savaşı – Vətən müharibəsi 

 

 77 

Tanrıkut əsgər”misraları yenə xalqımızın bu savaşda 
haqqlı olmasını yada salır. Torpağının azadlığı naminə 
döyüşə atılan əsgər  qalib olacaq ,ona görə ki, bu savaş 
haqqın savaşıdır. 

“Azərbaycan-Marş”ı Səlim Babulloğlu və İlqar Fəhmi 
qələmə alıb. 

 
Gözəl Vətən!  Sənin üçün neçə igid keçdi candan, 
Yenildilər düşmənlərin , şax dayandın  sən hər za-

man. 
Azərbaycan –anam mənim! 
Azərbaycan - Odlar yurdu! 
Keşiyində ayıq-sayıq durub yenə qadir ordu! 
 
 Marşda Azərbaycan ordusunun odlar ölkəsinin qarşı-

sında ayıq-sayıq dayanması diqqətə çatdırılır. Bütöv bir 
xalqın qalibiyyət nəğməsi fərəh, qürur hissi oyadaraq , 
yenilən düşmənin məğlubiyyətini əks etdirir. Nəqarət 
hissəsində Azərbaycan falqının vüqarı və bayrağımızın 
rəngləri,  müqədəsliyi diqqət çəkir. 

                     
Bayrağımın göy rəngində millətimin ad-sanı var, 
Ay-ulduzlu al rəngində qutsal şəhid qanı şağlar, 
Yaşılında babaların haqq inamı süslər səni, 
Azərbaycan! Yalnız zəfər, yalnız zəfər səslər səni! 
 
Zəfər sevinclərini dünyaya yayan bu tipli marşlarımız 

ədalətdən su içir.  
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Illərdi düşmən taptağında qalan torpaqlarımız azdlı-

ğa ona görə qovuşdu ki, bu müharibə ədalətli müharibə-

dir.  Bizim bu tipli marşlarımız Azərbaycan xalqının bir-

lik və bərabərliyini əks etdirməklə uğurlardan –uğurlara 

aparır, bu xalqın qəhrəmanlığını vəsf edir 
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II FƏSİL 
 

POEZIYAMIZIN VƏTƏN  
MÜHARIBƏSI - QARABAĞ 

 

2.1 “Qarabağ Azərbaycandır” - poeziyamızın  

əsas ideya-estetik istiqaməti kimi.       

 

Azərbaycan Ədəbiyyatı artıq 30 ilə yaxın bir zaman 

idi ki, Qarabağın qan yaddaşından, torpaq itkisindən ya-

zırdı. Misralarımızın sətirləri poeziya ruhumuzun siyah 

rəngini əks etdirirdi.  Şeir dünyamız da  ruhumuz kimi 

parçalanır, öləziyirdi. Son zamanın ədəbiyyatı kimi şeiri-

miz də təkrar notlar üstə köklənmişdi.Bəzən tənqidçilər 

araşdırmaçıların bir-birinə bənzər yazılarından bəhs edir-

dilər. Yeni bir şey yaranmırdı. Ona görə ki, artıq Ədəbi-

yat da digər sahələr kimi bir qələbə xəbərinin sorağında 

idi. Azərbaycanda 44 gün  sürən ikinci Vətən- Qarabağ 

müharibəsi torpaqlarımızın azadlığı  ilə bərabər Azər-

baycanın bütün sahələrinə bir zəfər, uğur və möhtəşəm-

lik gətirdi. Az qala xəyala çevriləcək bir sevinci Ali Baş 

Komandanımızın sayəsində Milli ordumuz, döyüşçü və 

zabit heyyətimizin misilsiz döyüşü sayəsində bizlərə ər-

məğan edildi. Bu qələbəmiz illərin təcrübəsindən, ordu 

quruculuğundan, siyasi baxışdan, qazanılan birlik və bə-

rabərliyimizdən əldə edildi.  



Mərziyyə Nəcəfova 

 

 80 

Akademik İsa Həbibbəyli “Vətən savaşında tarixi zə-
fər” başlıqlı məqaləsində bu zəfərimizin qazanılmasında 
çox amillərin var olmasını vurğulayır. Məqalənin ilk 
cümləsi də  zəfərimizin tarixi yol keçməsindən xəbər ve-
rir. “Heydər Əliyevdən İlham Əliyevə” bu ifadə  bu gün-
kü qələbəmizin 30-illik tarixi yol keçdiyini və öndər Hey-
dər Əliyev siyasətinin və  parlaq hərbi siyasi yekununun 
möhtəşəm sonluğudur. Akademik bu gün qazandığımız 
zəfərdə bir çox faktorların rol oynadığını vurğulayır, bu 
faktorlardan biri də Türkiyə və Azərbaycan qardaşlığıdır. 
İsa Həbibbəyli yazır: “Təməli Böyük uzaqgörənliklə Ulu 
öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş “Bir millət, iki 
dövlət”düsturu əsasında möhkəmləndirilmiş Azərbay-
can-Türkiyə birliyi və əməkdaşlığı da Vətən müharibə-
sindəki Zəfərin ən mühüm amillərindəndir. Vaxtilə  Hey-
dər Əliyevin türkiyə Cümhuriyyətinin  Böyük Millət  
Məclisində Səsləndirdiyi “Tək millət iki dövlət” kəlamı 
əvvəlcə hər iki ölkədə atalar sözünə çevrilmiş,  tədricən 
daha da dərinləşərək iki qardaş ölkə arasındakı münasi-
bətlərin strategiyası status qazanmışdır.” 1 

Ən son poeziyamızı 90-cı illər pozeiyası ilə müqayisə 
edəndə  iki  dəyişən əsas mövzu görmək olur. 90-cı illər-
də torpaq itkisi mövzusu üstünlük təşkil edirdisə bu gün 
bu mövzu Torpaq azadlığı mövzusu ilə əvəz olunub və 
elə bu da Azərbaycan Ədəbiyyatına Zəfər, qələbə möv-
zusu gətirdi. 

                                                            

1 İsa Həbibbəyli “Vətən savaşında tarixi zəfər”, Ədəbiyyat qəzeti, 2020 
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Bu gün qazandığımız zəfər ədəbiyyatımızda da bir 
rəngarənglik, bir gözəllik abu-havası gətirdi. Bu gün ədə-
biyyatımız əsasən uğurlarımızdan, qələbə sevincimizdən, 
birlik bərabərliyimizdən, Türkiyə və Azərbaycan qardaş-
lığından, qəhrəman Azərbaycan əsgərindən və torpaqla-
rımız uğrunda qazandığımız zəfər yolunda canlarını qur-
ban verən müqəddəs Şəhidlik mövzusundan bəhs edir. 
Torpaq azadlığından doğan sevincin poetik ifadəsi isə 
poeziyamızın ana xəttini təşkil edir.Bu tipli şeirlər əsasən 
“Qarabağ Azərbaycandır” başlığı altında birləşib. 

Azər Turan  “Burası Turan qapısı” məqaləsində bu 
günkü zəfərimizi böyük Turanın birlik və bərabərlik əz-
mində görərək “Turanın qapısı Qarabağdır” deyə yazır: 
“İndi Turanın qapısı Qarabağdır.Dünyanın ən qədim-
2500 yaşlı Pazırıq xalçasının toxunduğu ən əski sivilizasi-
ya beşiklərindən biri Qarabağ. Xəlil Rza demişkən: “Dün-
yanın ən qədim tanrılar panteonu Qarabağ , əslində ulu 
Tanrı deməkdir…” Bu gün Ulu Türkün ruhu həmin pan-
teonda Ulu tanrının ədaləti uğrunda  vuruşur. Ona görə 
bu savaş bütün türk dünyasının savaşıdır.Ona görə sava-
şımız müqəddəs, əsgərimiz müzəffərdir. 

30- ildir Qarabağda savaş gedir. Amma bu savaş Və-
tən müharibəsi- Qurtuluş savaşı müstəvisinə indi keçdi. 

Ali Baş Komandan İlham Əliyev savaş əmrini”Qara-
bağ Azərbaycandır və nida!” hokum ilə Verdi. Millətimi-
zin ruhunu bayraq kimi dalğalandıran bu sözlər müqəd-
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dəs Azərbaycan kitabının son savaş ayəsidir:”Qarabağ 

Azərbaycandır və nida!”1 

 

Dünya-dünya olan gündən 

Varlığımız ona Vətən, 

Biri - ürək, biri bədən; 

Hər ikisi ulu torpaq- 

Azərbaycandır Qarabağ!  

(Vahid Əziz, “Azərbaycandır Qarabağ”)2 

 Şövkət Zərin Horovlu neçə illik torpaq həsrətini için-

də ovuda bilmədiyi kimi şeirlərində də misralara sevinci-

ni sığdıra bilmir. Zəfərimizin açarının haqdan, ədalətdən 

gəldiyini deyən şair, tarixə üz tutur. 

Qalxıb gələr Pənahəlixan, 

Sultan ağa da laşından. 

Bir səs ucalar Şuşadan, 

O xan qızı Natavandı, 

Qarabağ Azərbaycandır. 

Dünənin sərkərdələri, Sultan ağaları, Natəvanları keç-

mişimizin bizə ərmağanları olduğu kimi, bu günümüzün 

qorxu bilməyən, cəsur, mərd, geri dönməyən əsgərlərinə 

inam və güvənimiz böyükdür. Zəfərimizin bir gücü də 

elə bundadı. Bu mübarizə haqq işidir. Haqq, ədalət hər 

zaman qalibiyyətlə sonlanır. Şeirdə qorxu bilməyən bir 

zabitin obrazın  görmək olur. 

Zabit oğlum qorxu bilməz, 

                                                            

1 Azər Turan, “Burası Turan qapısı”, “Ədəbiyyat qəzeti”, 2020. 
2 Vahid Əziz “Azərbaycandır Qarabağ!”, Ədəbiyyat qəzeti, 2020 
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Əsgər balam geri dönməz. 
Qalxan bayraq bir də enməz 
Haqq işimiz qana-qandı – 
Qarabağ Azərbaycandır. 
(Şövkət Horovlu) 
 Tehran Əlişanoğlu yazır ki,  “Otuz ildən bu yana 

Azərbaycan ədəbiyyatının bir mövzusu olubdur-Qarabağ 
müharibəsi. və onu da axıracan yaza, mətlubini sonacan 
yoza bilməmişik. Çün məğlubiyyət qorxusu olubdur; bu 
ana gələndə qələm dayanıb, susubdur. Atəşkəs I Qarabağ 
savaşının acıları ilə barışmamışdıq yox!, elə olsaydı, Ali 
Baş Komandanımız bircə kərə: “Qarabağ Azərbaycan-
dır!”tüm millər bir olub ayağa duramaz, qafilən bu qədər 
güc, enerji, vulkan püskürəmməzdi.”1  

Bəzən keçmişə boylananda bugünkü zəfərimizi gör-
mək çox da çətin olmur. Çünkü hələ Xəlil Rza Ulutürkün, 
Məmməd Arazın, Bəxtiyar Vahabzadənin, Qalibin, Zə-
limxan Yaqubun, Sabir Rüstəmxanlının və onlarca poezi-
ya nəhənglərimizin misralarında mübarizəyə çağırış mo-
tivlərini hər zaman izlədik  və elə bu gün döyüşən əsgər-
lərimizin, şəhidlərimizin o ruha söykənərək formalaşdığ-
larının şahidi oluruq.  

Poziyada qəhrəman obrazı 90-cı illərdən əksin tapırdı. 
İstər 20 yanvar hadisələrində, istər Qarabağ savaşında, 
istər atəşkəs sandığımız dövrdə - Lələtəpə döyüşündə, 
Aprel hadisələrində, iyul hadisələrində də hər zaman 

                                                            

11 Tehran.M. “Qalibiyyət və Ədəbiyyatın dərsləri”, “Ədəbiyyat qəzeti”, 

2020 
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poeziyanın əsas mövzusu kimi işlənib. Xüsusi ilə Azər-
baycanın Milli qəhrəmanı Mübarizin İbrahimovun igidli-
yinə həsr edilmiş yüzlərcə şeir, poma və nəsr əsərləri ya-
ranıb. (Bu yaxınlarda Mübriz İbrahimova həsr edilmiş şe-
irlər toplusu çap edilib. Redaktoru və ön sözün müəllifi 
Sona İsmayılovadır). İyul döyüşlərində isə Azərbaycanın 
Milli Qəhrəmanı Polad Həşimov haqqında poeziya nü-
munələri ilə yanaşı onun qəhrəmanlığından bəhs olunan 
iki böyük məqalələr toplusu nəşr edildi.(“Qanun” və  
“Hədəf”nəşriyatı) ən yeni poeziya nümunələrimizdə ge-
neral Polad Haşımov obrazı daha çox izlənilir. Əhməd 
Qəşəmoğlu, Kəmaləddin Qədim, Şövkət Şuşalı, Adilə 
Nəzərvə.s. yaradıcılığında general Polad obrazını gör-
mək  çox qürürvericidir.. 

Ordumuzun generalıydın Polad bəy, 
Milyonlara general oldun, Polad bəy! 
Qüdrətinlə xalqın qalxıb ayağa 
Qisasını belə aldın, Polad bəy 
(Əhməd Qəşəmoğlu, “General Polad bəy”, “Ədəbiy-

yat” qəz.) 
 Kəmaləddin Qədimin “Əsgərdən qabaqda general 

gedir” başlıqlı şeirində generalımızın hər zaman əsgərlər-
dən öndə getməsini və özünü əsgərlərimizin önünə sipər 
etməsini qələbəmiz üçün əsas şərtlərdən biri kimi  dəyər-
ləndirir.  

Ölürük, Vətənin torpağ çəkir, 
Ölürük, tək vətən yaşasın təki. 
Ancaq qələbə var, o döyüşdə ki 
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əsgərdən qabaqda general gedir. (Kəmalədin.Q) 

General obrazı Azərbaycanın döyüşç əsgər və zabitlə-

rinin ümumiləşdirlimiş obrazı səciyyə daşıyır. 

Zəfər poeziyası arasında ayrı-ayrı şəhərlərə yazılan 

şeirlər könül oxşayır. Xüsusilə o yerlərdə dünyaya gəlib,o 

yerlərin dağına-daşına bələd olan şairlərin yaradıcılığın-

da təsirli bə təbii hislər yaşadır. Qulu Ağsəsin “Ağdam” 

şeirində olduğu kimi. Bu şeir Ağdamı görməyən biri 

üçün bu şəhər haqqında tam bir fikir formalaşdırır. Sanki 

Ağdamın xasiyyətnaməsi ilə tanış oluruq.  

Dünyanı bazara çıxaran 

Dünya bazarında satılan- 

Şəhərim! 

Yuxarı başına keçən kafirə 

Yuxarıdan aşağı baxan, 

Allahdan da çəkinməyən 

Bircə əsarətdən qorxan! 

Ağ alınlı qızıl atların vətəni, 

Seyid cəddinə içilən andların 

Vətəni! 

 Şeirin sonunda Zəfər sevincini doyasıya yaşıya bilən 

bir şair görürük. Ağdamın qurtaran külünə də şükür de-

yən, son gününə qədər döyüşüb şəhid olan şəhərin qayı-

dışını şair özü demiş”Sevincdən ağlımız çaşıb, yüz min 

dəliynən gəlirik, bir “Uzundərə” havası çal, çıx Bərdə yo-

luna-Uzundərəynən gəlirik!...” Bu misralar zəfər sevinci-

nin ifadəsi deyil, canlı tablosudur.  
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 “Ağ-qara-bağ” şeiri ilə isə Qulu Ağsəs  oxucusunu 

Ağdamın Gülablı kəndinə aparır. Bütün kənd təbiəti,  yo-

lu,izi çayı, düzü, ağacları, bulaqları,məktəbi görmüş kimi 

oluruq. Burada dərsə gedən bir oğlan və  ömrünü təkcə 

oğluna bağlayan ana görürük.  Azərbaycan qadını, özü-

nü, ümüdlərini, gələcəyini yalnız övladına həsr edən ana. 

Bir anamdı, bir də mən. 

Cammat uyuyardı, 

Anamsa çay qoyardı, 

Balası ac qalmaın: 

Bu da qozu, alması. 

Yerimə gətirərdi, 

Bircə mən idim dərdi: 

Ağacaları kəsdirək 

Qoyunları qırdıraq, 

Quluya toy vurduraq!” 

 (Kəsildi ağac, anam, 

Kəsildi əlac, anam, 

Qəbri torpağa, özü 

Atama möhtac, anam...) 

Videoda Gülablı kəndini görən şair, videonu  göndə-

rən şair dostu Rəşad Məcidin “Tanıdın bu yerləri, Ağsə-

s?..” sualına cavabı şairi doğma kəndlərini qarış-qarış 

gəzdirir. 30-illik ayrılıq və həsrət Qulu Ağsəsin unudul-

mayan  xatirələrini çubuqlayır.Torpağın hər qarışını əz-

bərdən bilən şair bu zəfər nağılını bütün şirinliyi ilə təq-

dim edir. Sonda Damcı  bulaqdan bir ovuc dadan şair bu 

xəyalı görüşü Ağdamın başına dönə bilmək arzusunun 
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hələ gerçək olmadığını amma, yaxınlarda Gülablıya qo-
vuşmaq arzusunun həqiqət olacağına inanır. 

Damcıbulaq  - on addım, 
Gücnən bir ovuc daddım. 
Donduq...maşına dönək, 
Yurdun başına dönək! 
... Ay canım- gözüm Rəşad, 
Lap sözün düzü, Rəşad, 
Bunlar yoxdu videoda- 
İnşallah, olar o da!.. 
(Qulu Ağsəs, “Ağ-Qara-bağ”) 

Adilə Nəzərin “Bu zəfərin mübarəkdir, ey Vətən” şe-
rində bir qürur,  fəxarət hissi ilə yanaşı, bütün Qafqazın 
Azərbaycan zəfərinə  etdiyi  səcdə hissi də qabardılır. 

Qürurluydu bu Qarabağ səfəri... 
Butorpağın hər oğlu , hər nəfəri, 
Qanımızla qazanmışıq zəfəri, 
Bu zəfərin mübarəkdir, ey vətən! 
(Adilə Nəzər, “Bu zəfərin mübarəkdr, ey Vətən”) 

Zahid Xəlil “Laçın”, “Ağdamım, ağ şəhərim” şeirlə-
rində Laçının və  Ağdamın qəhrəman oğullarını xatırla-
yır, onların bu torpaqlar uğrunda mübarizə apardıqlarını 
vurğulayır. Zəfər sevinclərin vərəqlərlə bölən şair Qara-
bağ torpaqlarına gözaydınlığı verir, Vətən həsrətilə dün-
yadan köçən tanınmış igidlərimizi, söz ustalarımızı sev-
giylə xatırlayır. 

Gözün aydın, ay Laçın, 
Gözün aydın,  Həkəri! 
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Demə geri dönərmiş 
Tarixin də təkəri.     
(Zahid Xəlil, “Laçın”)  

Ağdama ağ şəhərim deyə, gözaydınlığı verib, zəfərini 
paylaşan şair dağ vüqarlı bu şəhərin qəhrəmanlarını anır. 
Allahverdi Bağırovun,Faiqin, Rövşənin, Asifin, Nadirin 
qəhrəmanlığını adalrını çəkərək dünyadan köç edən Şah-
marın, Xudunun, Cehun Mirzəyevin bu zəfər bayramın-
da ruhlarının şad olduğunu poetikləşdirir. 

Zəfər şeiləri içərisində Azərbaycan əsgərinin qedrəti-
nə, qəhrəmanlığına da yüzlərcə şeir həsr edilib. Məmməd 
İsmayılın, Hüseyn Bağıroğlunun, Rafiq Yusifoğlunun, 
Zahid Xəlilin, Adilə Nəzərin, Aybəniz Əlyarın, Şövkər 
Horovlunun, Əjdər Olun, Barat Vüsalın, Təranə Əliyeva-
nın, İbrahim Yusifoğlunun və s.şeirlərində Azərbaycan 
əsgərinin 30-illik ağrılarımıza son qoyduqları, igidlik və 
cəsarətləri vurğulanır, Şəhid və döyüşçülərimizə olan 
minnət borcunun əvəzsizliyi ifadə edilir. 

Məmməd İsmayıl “Boyuna Qurban olum,  Azərbay-
can əsgəri, dünyanın ən mübarək qələbəsi sənindir” deyə 
haykırtısından dünya lərzəyə gəldi. 30-illik həsrəti iliklə-
rinədək hiss edirsən. 

Ağzımda haqq deyirəm, bu haqq səsi  sənindir, 
Hələ haqqın nahaqla bəhsəbəhsi sənindir, 
Dünyanın ən mübarək qələbəsi sənindir, 
Bu qələbə yolunda nə dayan , nə yavaşı, 
Bu vuruş haqq vuruşu, bu savaş haqq savaşı. 
(Məmməd İsmayıl, “Azərbaycan əsgəri”) 
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Avdi Qoşqarın “Azərbaycan əsgəri” şeirində isə vu-
ruşlarda  Azərbaycan  döyüşçüsçüsündə mübarizlik əz-
mini gücləndirən ruh görürük, bu şeirin bir az da  marş 
tipli olması şeirin təsir gücünü daha da artırır.  

And olsun al Günəşə, 
Bu qüdrət haqqdan gəlir, 
Canda qanı oynadan 
Yaddaşdan, vaxtdan gəlir, 
Öləziyən ümiddən, 
Sönən çıraqdan gəlir, 
Endir zəfər cəngini— 
Endir titrətsin yeri- 
Azərbaycan əsgəri. 
 (Avdi Qoşqar, “Azərbaycan əsgəri”) 

Şuşada bayrağımızın dalğalanmasını şairirlərimiz bö-
yük fəxrlə, sevinc və qürurla ifadə edirlər. İbrahim Yusi-
foğlu “Şuşa” şeirində “Ali Baş Komandan bəxtini yaz-
mış” ifadəsi ilə çox məqamlara işıq salır, 30-illik bu həsrə-
tə İlham Əliyev və müzəffər ordumuzun birliyi sayəsin-
də qovuşduğumuzu fəxarətlə qeyd edilir.  

Nə qədər qəlbləri sevgisi sarmış, 
Ali Baş Komandan bəxtini yazmış, 
Bütöv Azərbaycan Şuşaya yarmış, 
Hamısı bir olub qalxdı vuruşa, 
Vəhşi caynağından qurtuldu  Şuşa! 
(İbrahim Yusifoğlu, “Şuşa”) 
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Zəfər şeirləri həsrətdən, müharibədən, qardaş türk 
birliyindən, Şəhidlərimizin hər qarış Qarabağ torpaqları-
na hopan al qanlarından keçir. Az bir zaman ərzində 
Azərbaycan poeziyasında məlum mövzuların yetərincə 
yazılması bu xalqın şair və yazarlarının zəfəri şərbət kimi 
içmələrindən xəbər verir. Və bu mövzuların bugünkü 
gündə hadisələrə münasibəti diqqətdən kənarda qalmır. 
Tənqidçi və araşdırmaçılarımızın Azərbaycan ədəbiyya-
tında zəfər, qələbə poeziyasının üzərinə düşən vəzifəni 
laiqincə yerinə yetirə bildiyinə inanırlar. Tənqidçi  Elnarə 
Akimova “Atıldı dağlardan zəfər topları” məqaləsində 
yazır: “Ədəbiyyat, bədii söz həm də tarixin yuvasıdır, bu 
günün dərslərini  zamanın sonrakı axarına qatan və gələ-
cəyə ötürən, ən etibarlı məxəzdir. Bu halda qanunauyğun 
bir məqam da var: baş verənlərlə birlikdə ona münasibət 
də tarixin predmetidir! Bir əsir əvvəlin ədəbiyyatı millətə 
enerji püskürən qüvvət mənbəyi oldu. Təsadüfü deyil ki, 
bir əsir sonra, 2020-ci ilin sentiyabrından bu yana davam 
etmiş 44 günlük vətən müharibəsinin də, qazandımız zə-
fərin də yükünü çəkməyə bu poeziyanın gücü yütir.”1  

Zəfərimizin qazanılmasında Qardaş Türkiyə, Ərdo-
ğan və İlham Əliyev birliyi önəmli yer tutduğu kimi bu 
günkü poeziyamızı bu birlikdən doğan sevinc bəzəyir. 
Rafiq Yusifoğlu, Zahid Xəlil, Mahirə Abdulla, Xanım İs-
mayılqızı, Nizami Murad, Ramiz Duyğun, Adilə Nəzə-
rin, Vaqif Aslan, Hüseyn Bağıroğlu, Şövkət Horovlu, Sey-
mur Şeydayev, Elnur Uğur və s. şeirlərində əsas ideya 

                                                            

1 Elnarə Akimova “Atıldı dağlardan zəfər topları”, Ədəbiyyat qəzeti, 2020 
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Türkiyə və Azərbaycan birliyi, Rəcəb Tayyib Ərdoğan və 
İlham Əliyev dostluğu və qardaşlığının  bu günkü qali-
biyyətimizdə yerindən ibarətdir. 

Turan son pənahımız, 
Onadır inamımız. 
Sizinlə qürur duyur, 
Doğma Qarabağımız. 
 “Bir bədəndə iki can” 
Türkiyə-Azərbaycan 
İlham ilə Ərdoğan. 
(Seymur Şeydayev, “Türkiyə-Azərbaycan”) 
Nizami Muradoğlu  Tayyib  Ərdoğanın  və İlham Əli-

yevin birliyindən doğan zəfərimizi Türk dünyasının iki 
böyük dövlət başçılarının şəninə həsr etdiyi poeziyada 
ifadə edir. Aydınlıq güzgüsü olan başqanların əməlləri 
kimi işləri də aydınlığ, nur doludu.   

Aydınlıq güzgüsüdür 
Bəşərə məhəbbətin. 
Simloluna çevrilib 
Mərdliyin, mətanətin. 
Azərbaycan sevdalı 
Turan vətəndaşıdı. 
Ali Baş Komandanım 
İlham Heydər oğlunun 
Dostudu, qardaşıdı 
Rəcəb Tayyib Ərdoğan!  
(Nizami Muradoğlu, “Ay işığı”) 
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Adilə Nəzərin “İki can” şeirində Ərdoğan və İlham 
Əliyev birliyindən, iki xalqın qardaşlığından və birlikdən 
zülmətlərdən işıqlığa çıxan Türk dünyasının nura boya-
nacağı ideyası könül oxşayır və qürur verir. 

İki söz...iki qəlb, bir ruh,iki can, 
Ürəyi yanmasa oyanmaz ki, qan, 
Zülmət yarılacaq ağaracaq dan, 
Yayılacaq Türkün torpaqlarından.  
(Adilə  Nəzər, “İki can”) 
Zəfərlərə gedən yol ixtişaşlardan, səngərlərdən, sa-

vaşlardan keçir. 90-cı il poeziyasının əsas mövzusu kimi 
bu günki misralarımız da vətən müharibəsindən,  ikinci  
Qarabağ savaşından  keçdi.  Poeziyada müharibə ağrılı 
yazılar yenə də bu xalqın həyatında qanlı, qadalı izlər 
qoydu. Körpələrin göz yaşında, anaların oğul dağında, 
şəhidlərə deyilən ağılarda müharibə  ağrısı bu günümü-
zün qanlı tarixinə yazıldı. Poeziyamız müharibə ahının, 
əzabının portretini çəkdi. Bu iki ayda minlərcə müharibə 
poeziyası yarandı. Demək olarki bütün mövzuların baş-
lanğıcı müharibə ağrısı oldu. Fikrət Qoca, Məmməd İs-
mayıl, Qulu Ağsəs,  Esmira Məhiqızı, Firuzə Məmmədli, 
Şövkət Horovlu, Yusif Nəğməkar,  İlham Qəhrəman,  Ba-
rat Vüsal, Adilə Nəzər, Həyat Şəmi, Aybəniz Əliyr, Səhər 
Əhməd, Təranə Turan, Elza Məmmədova və onlarca şair 
müharibə ağrılarını misralara gətirdi. 

Esmira yazır: 
İndi hamı davaya getmək istəyir, 
Hamı öyüşmək istəyir, 
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ən çox da mən. 
amma necə döyüşmək istəyəcəm.. 
kiminsə balasına necə atəş açacağam, 
bir uşağın atasını necə vuracağam, 
bir insanı necə öldürəcəyəm- 
bilmirəm, 
bilmirəm! 
 Şeirdə ana, qadın obrazın  görürük, sanki bir ananın 

rəsmi gözlərimiz önündən asılıb.  Müharibəyə insan öl-
dürmək üçün deyil oğullara sipər olmağ üçün getmək is-
təyən Azərbaycan qadını. Humanist Azərbaycan anası. 

İndi hamı davaya getmək istəyir, 
ən çox da mən! 
Və.. 
Mənim kimi analar çoxdu- 
Sipər olmaq istəyən! 
(Esmira Məhiqızı, “Müharibə”) 
 Zəfər, qələbə deyəndə nə qədər sevinc hissi yaşayı-

rıqsa bir o qədərdə gözlərimizdən kədər çəkilmir. Bu zə-
fəri üç minə yaxın şəhidlərimizin qanı, canı bahasına əldə 
etdik. Nə yazıq ki,  90-cı illərdən Ədəbiyyatımızda ən ge-
niş mövzu kimi işlənən şəhidlik hələ də günümüzün əsas 
mövzusudur. Bu mövzuda şairlərimiz şəhidlərimizin ob-
razlarını yaratmaqla bərabər fəxarət və minnətdarlıq his-
lərini də poetikləşdiriblər. Onların döyüş yolu, hər biri-
nin örnək olası qəhrəmanlığı şeirlərimizdə kövrək hislər-
lə xatırlanır. Haqq, ədalət yolunda mübarizəyə qalxan şə-
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hidlərimiz qalibiyyətləri ilə Vətənə can verdikləri kimi 
ölümün özünü  də belə ucaltdılar.  

Bu bir dəqiqəyə sığmayan nə var? 
Şəhadətin haqdı, zəfərin haqdı. 
Vətən uğruna ölən oğullar, 
Ölümün özünü ucaldacaqdır.  
 (Aybəniz Əliyar, “Vətən uğruna ölən, oğullar”) 
 “Şəhidim, sabahım sənə borcludur” şeirində gələcə-

yimizi, aldığımız nəfəsi tökülən o müqəddəs qana, şəhid 
adına borclu olduğumuzu deyən Təranə Turan qırılan 
hər yarımçıq şəhid ömrünü Qarabağ adlandırır. 

Hər şəhid-zirvəsi göyü dələn dağ, 
Köksündəazadlıq çağlayan bulaq. 
Qırılan hər ömrün sonu Qarabağ, 
Gələcək o xoşbəxt sona borcludur. 
(Təranə Turan, “Şəhidim , sabahım sənə borcludur”) 
Hələ ədəbiyyatımızın zəfər şeirləri yeni yaranmağa 

başlıyır. Qarşıda torpağlarımıza ayaq basıb onunla qu-
caqlaşmaq, üzr istəyib qarşısında diz çökmək, bağaşlan-
maq məqamı da var. Torpağlarımız bir də basılmasın, şe-
irlərimizdən Qələbə sevgimiz, zəfər sevincimiz əskik ol-
masın! 

 
2.2.  Çağdaş Azərbaycan poeziyasında müzəffər Ali Baş 

Komandan obrazı 
 

Ali Baş Komandan 30 illik nisgilə son qoydu. Bu illər 
ərzində azad olmayan torpaqları 44 günlük savaşla özü-
müzə qaytardı. Son zamanlar inanılmaz olan qələbəni 
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türk dünyasına yaşatdı. İlham Heydər oğlu Əliyev tarixi-
mizi yazanlardan deyil,  tariximizi yenidən yaradan Ali 
Baş Komandanımız oldu. Onun “Qarabağ Azərbaycan-
dır!”, “Dəmir yumruq“ ifadələri günümüzün poeziyası-
nın mövzu və ideya qaynağına çevrildi. Qələbədən qələ-
bəyə üzündən-gözündən süzülən sevinc və nur poeziya-
mızın misralarına hopdu.  Azərbaycan poeziyası zəfər se-
vincini ilk öncə Ali Baş Komandanın düyünlənmiş yum-
ruğunu yüksəklərə qaldıraraq söylədiyi o sehirli kəlmədə 
yaşadı: “Qarabağ Azərbaycandır!”  

Beləliklə, günümüzün poeziyası Ali Baş Komandan 
obrazı ilə ədəbiyyat tariximizi yenidən yaratdı. İlham 
Əliyev ismi zəfər sevincləri ilə poeziyamızın sütununa 
çevrildi. Ali Baş Komandan obrazı  Zəfər, Vətən obrazı 
ilə birləşərək Vətən oldu. Ali Baş Komandanın zəfərdən 
verdiyi xəbər elə o gecə zəfər şeirlərinə çevrildi. 

Bu bizim haqq işimiz, ədalət savaşımız, 
İntiqam ala-ala dikələcək başımız, 
Vur, əsgərim, vur!- deyə əmr eləyir komandan 
Qoy bir də yurdumuzda tökülməsin nahaq qan. 
Qayıtsın Qarabağa yenə xoşbəxt çağımız, 
Başımızın üstündə üç rəngli bayrağımız!... 
Qovur öz yuvasına quduzlaşan itləri! 
Ali Baş Komandanın qələbə tvitləri.! 
(Sabir Rüstəmxanlı, Qələbə tvitləri)1 

 Sabir Rüstəxanlı, Zahid Xəlil, Rafiq Yusifoğlu, Vahid 
Əziz, Əjdər Ol, Əhməd Qəşəmoğlu, Abuzər Turan, Ra-
                                                            

1 Sabir Rüstəmxanlı. Qarabağa dönüş. “Ədəbiyyat qəzeti”, 2021 
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miz Duyğun, Xanım İsmayılqızı, Mahirə Abdulla, Niza-
mi Muradoğlu, Vaqif Aslan, Elnur Uğur, İbrahim Yusi-
foğlu, Hüseyn Bağıroğlu, Şövkət Horovlu və onlarca di-
gər şairin yaradıcılığında Ali Baş Komandan obrazı poe-
ziya səhifələrimizi bəzəyir. 

Sabir Rüstəmxanlı “Qələbə tvitləri” şeirindən sonra 
“Qarabağa dönüş” poemasında da Ali Baş Komandanın 
irəli əmri ilə bəzi məqamları aydınlatdı. Poemanı mey-
dan hərəkəti ilə açan müəllif keçmişimizi, yaşantılarımı-
zı, faciələrimizi yada saldı. Dünyanın sehirci qaldığı Qa-
rabağ hadisələri, torpaqlarımızın erməni işğalçıları, hava-
darları tərəfindən qəsb edilməsinin ağrısı misralara sığış-
madı. Qaranlıqlara qərq olan Azərbaycan xalqının bir-
dən-birə ömrünə doğan işıq - Ali Baş Komandanın əmri - 
zəfərə gedən yolu aydınlatdı. 

Ancaq birdən göylərdən bir şimşək çaxıb getdi. 
Həqiqət min yalanı yandırıb yaxıb keçdi. 
Savaş deyən sərkərdə milləti oyandırdı, 
Hər ürəkdə ümiddən çılçıraqlar yandırdı, 
Yol gözləyən yurdların harayı hər gün təzə, 
On milyonun tək səsi yol açdı üzümüzə. 
Qalxdı igid oğullar, oğul düşmən çəpəri, 
Qalxdı əmrə müntəzir Azərbaycan əsgəri! 
Nəfəsi yaz nəfəsi, səsi ildırım səsi, 
Yurdun coşan İlhamı, qisas almaq həvəsi. 
Daha sonrakı bəndlərdə Ali Baş Komandanın hər ra-

yonun azad olunmasını televiziya vasitəsi ilə xəbər ver-
məsi sevincinin əvəzedilməz olduğu yalnız şair dilindən 
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deyil, Azərbaycan xalqı adından ifadə edilir, Ali Baş Ko-
mandanın televiziyadan zəfər xəbərini verdiyi dəqiqələ-
rin əvəzsiz bir xoş yaşantı olduğunu xatırladır. Gözləri-
miz qarşısında İlham Əliyevin özünəməxsus şəkildə 
yumruqlarının qalxma anlarını canlandırır. Sabir Rüs-
təmxanlı o xoş xəbərin çatdırılmasını bu ifadə ilə izhar 
edir:  

Şükür, yıxıb dağıdır bu çürüyən bütləri,  
Qanımdan qanad taxan qələbə tvitləri”. 
 Müəllif yaşadığımız siyasətə “Tanrının da əsir” düş-

məsini ifadə etməklə 30 illik bu oyunun, torpaqlarımızın 
erməni əlinin deyil, onun hiyləgər himayədarlarının əli-
nin olduğunu və səsimizin 30 il içimizdə boğulduğuna 
işarə edir. Bir misrada isə Sabir Rüstəmxanlı Ali Baş Ko-
mananın əmrini poetikləşdirərək, qanada bənzədir. Aşa-
ğıdakı bənddə 27 sentyabr, 2020-ci ildən xalqımızı - Azər-
baycan ordusunu qanadlandırıb, uçmaq üçün uçurum-
dan qaldırana buraxan bir sərkərdə obrazı dayanır və bu 
sərkərdənin əmri, elə zəfər deməkdir. Bu əmrin gücü ilə 
Azərbaycan ordusu silahsız belə düşmənə sinə gərib, zə-
fər çala bilmək durumundadır. Necə ki, döyüşçülərimiz 
çox hallarda düşməni silahla yox, qol gücü ilə məğlub et-
mişlər. 

 
Əsgərin silahı yox, əmrin özü silahdır, 
Bu əmr özü qanaddır, qaldırır uçurumdan. 
Düşmən gözünü açıb görür bir körpə ruhu 
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30 yaşa dolaraq gəlibdir Xocalıdan.1 
Ali Baş Komandanın alınan torpaqlara getməsi, tor-

paqlarımızın azad olması xəbərini Azərbaycan xalqına 
çatdırması xalqda və döyüşçülərimizdə çox böyük ruh 
yüksəkliyi  yaradırdı. Rafiq Yusifoğlunun “Ali Baş Ko-
mandanın Qubadlıya səfəri” şeiri dastanlarımızdakı qəh-
rəmanlarımızı bizə yenidən xatırladır. Bu gün Qarabağ 
torpaqlarını yağı düşmənlərdən azad edib, böyük qürur-
la  döyüşçülərimizi dəstəkləyən, onlara arxa-dayaq olan 
Prezidentimiz qəhrəmanlıq dastanımızı yazır. “Dəmir 
yumruq”ların işə düşməsinə verdiyi əmr döyüşçülərimi-
zə güc, qüvvət olur.  

Rafiq Yuisfoğlu “Ali Baş Komandanın Qubadlıya sə-
fəri” şeiri  ilə Ali Baş Komandana olan xalq sevgisini  və 
birliyimizi  ifadə edir: 

Bitdimi bu qara-qorxulu nağıl? 
Ürək xiffət çəkir ötən çağ üçün. 
Torpağı ölümdən qurtaran oğul 
Gedir xəstə yurdu yoluxmaq üçün... 
Bu bənddə şair “xəstə yurd” ifadəsi ilə çox məqamla-

ra işıq tutur. Bu sətirlərdə 30 ilə yaxın erməni tapdağında 
qalan torpaqları, yandırılan yurdları görmək olur, 30 illik 
həsrətin sona çatdığını xatırladılır.  Artıq bu ayrılığa dözə 
bilməyən, bu həsrət ilə ölümə gedən insanların torpağın-
da dəfn olmaq istəyi, kədər, ağrı hissi ilə misralara çevri-
lir.  Bu zəfərin sevinci və İlham Əliyevin küskün torpaq-

                                                            

1 Sabir Rüstəmxanlı. Qarabağa dönüş. “Ədəbiyyat qəzeti”, 2021 
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ların başına sığal çəkməsi xalqla dövlətimizin sarsılmaz 
birliyinin ifadəsidir. 

Ali Baş Komandanın (efirlərdən belə) xalqına, torpa-
ğına, bu zəfərə olan sevgisi və sevinci bu şeirin misrala-
rında öz əksini tapır: 

Yanır, şölələnir köksündə məşəl, 
Can atır kəndləri qurub, tikməyə... 
Düşmənin başında yumruq olan əl, 
Gedir küskün yurda sığal çəkməyə... 
Bəlkə də bu sığalda bir az da torpaqlarımızdan üzr is-

təmək, bağışlana bilmək istəyi var və istək də, Azərbay-
can xalqı adından Qarabağ torpaqlarını 44 gün ərzində 
erməni vandallarından qurtarmaq gücünə malik olan cə-
nab İlham Əliyev tərəfindən edilməli idi. Ancaq o zaman 
30 il erməni tapdağında qalan torpaqlarımız bu xalqı ba-
ğışlaya bilərdi. Ali Baş Komandanın  gəlişinə torpaqları-
mız da sevinir, bu sevincdə kövrək duyğular şirin vüsalla 
qovuşur. 

Nəğməkar Bərgüşad gəlibdir coşa, 
Kükrəyən çayların ilhamı gəlib. 
Sevinir  ürəyi yaralı Şuşa, 
Onun görüşünə İlhamı gəlib.1 
Əslində ilər öncə yazılan şeirlərdə də Ali Baş Koman-

dana inam, güvən hissi güclü idi. Xalqımız Ali Baş Ko-
mandanına inanırdı. İbrahim Yusifoğlunun bir neçə il ön-
cə yazdığı “Tanıtmalıyıq”, “Şuşa” adlı şeirlərində Ali Baş 
Komandanın uğurlu siyasətinə inam böyük idi. 
                                                            

1 Şeirlər “Ədəbiyyat qəzeti”ndən götürülmüşdür 
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Hələ ki, dardadır Vətən torpağı, 

Düşmən tapdağında inildəyirlər. 

Hələ qalib sayır özünü yağı 

Sinəmiz üstündə dingildəyirlər 

... Bilirik,  bu xalqın Baş Komandanı, 

Çəkilmiş sədləri tam yaracaqdır, 

Vətən torpağının hər qarışını, 

Bu xalqın özünə qaytaracaqdır. 

(İbrahin Yusifoğlu, “Şuşa”1) 
Bu cür şeirləri yada saldıqca, bu günkü poeziyamızın 

təməlinin xalqımızın şüurunda hər zaman yaşadığının 

şahidi oluruq. 

 Zahid Xəlilin “Dəmir yumruq” başlıqlı şeirində isə 

Ali Baş Komandanın nəinki Azərbaycanda, dünyada nə-

yə qadir olduğu öz əksini tapır. Yer kürəsini titrədən, 

oyadan bu dəmir yumruq, dünyaya meydan oxudu. 

Haqq-ədaləti, mərdliyi, mübarizliyi bir dəmir yumruğun 

sayəsində dünyaya çatdıra bilməyimiz şeirin əsas ideyası 

kimi qiymətlidir.  

“Dəmir yumruq”- bu gözəl söz 

El-obanın dilindədir. 

Dəmir yumruq dəmir kimi 

Bir kişinin əlindədir. 

Dəmir yumruq Qarabağda illərcə sönən işıqlarımızı 

yandırmağa  gücü yetən bir cəsarət, bir güc simvoludur. 

Onun polad cəsarəti heç bir ədalətsizlikdən əyilə bilmir. 

                                                            

1 Şeirlər “Ədəbiyyat qəzeti”ndən götürülmüşdür 
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Ona görə ki, bu yumruq poladdandır. Şair ötən günlərə 

dönür: 

O yandırdı Qarabağda 

Elin sönmüş çırağını. 

Yağmalanmış torpağıma 

Taxdı zəfər bayrağını. 

Şair “haqqı nahaq etmişdilər” - deyə illərcə öz halal 

torpaqlarımızdan bizi didərgin salan, özlərinə saxta tarix 

yazıb, Qarabağ torpaqlarını “özəlləşdirən” hayları tənqid 

atəşinə tutur, Ali Baş Komandanın bu gün haqq səsini 

dünyaya çatdıra bilməsini alqışlayır. 30 il səbrlə, təmkin-

lə hadisələrin sülhlə sonlandırılmasını gözləyən və mü-

haribə istəməyən Ali Baş Komandan nəhayət, “Qarabağ 

Azərbaycandır!” deyib, irəli əmrini verməklə, dünyaya 

haqqın nahaqa qalib gələcəyini sübut etməsi  özü elə bir 

zəfərdi, qalibiyyətdir. Şeirin sonu Ali Baş Komandana 

minnətdarlıq və təşəkkür hissidir: 

Dəmir yumruq, ömrüm boyu 

Sənə nəğmə deyəcəyəm! 

O qüdrətli barmaqlara 

Qızıl əlcək hörəcəyəm. 

(Zahid Xəlil, “Dəmir Yumruq”) 

 Bu şeir bir xalqın dilindən Ali Baş Komandanına sev-

gi və etiramıdır. 30 illik torpaqlarından ayrı düşən bir 

xalq  Ali Baş Komandanına olan minnət duyğusunu yal-

nız ona olan birlik və sədaqəti ilə ödəyə bilər. Bu tipli şe-

irlərdə xalqın yaşantılarını yazan şairlərimiz bu gün Pre-

zidentimizə olan inam və sevgilərini ona olan sədaqət 
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duyğusunda və birlikdə görürlər. Şair Ramiz Duyğunun 

“Böyük qələbəmizin Ali Baş Komandanı” şeiri xalqının 

dilindən deyilən bir minnətdarlıqdır: 

Azərbaycan ordusunun Ali Baş Komandanı 

Qüdrətli əllərilə kəsdi, doğradı, qırdı, 

Qat-qarışıq rəngləri bir-birindən ayırdı. 

Hayqırdı təmkin ilə: budur həqiqət anı! 

Basılmaz dövlətimin, 

Minnətdar millətimin 

Ali Baş Komandanı. 

(Ramiz Duyğun  

 “Böyük qələbəmizin Ali Baş Komandanı”) 

 

Şair “Qat-qarışıq rəngləri bir-birindən ayırdı” ifadəsi 

ilə yaşanan hadisələri, 30 illik Qarabağın azadlığı yolun-

da Ali Baş Komandanın qarşılaşdığı siyasi məqamları ya-

da salır. Bu günkü qələbəmiz, qat-qarışıq rənglərin bir-bi-

rindən prezidentimiz tərəfindən ayrılmasına əsas sübut-

dur. Sonrakı bəndlərdə Ali Baş Komandanın dürüstlüyü, 

xalqına sədaqəti, verdiyi sözü, içdiyi andı zəfərimizə ge-

dən yolun əsası olduğu ideyasını açıqlayır. Haqq yolun-

da tökülən qan zəfərə gedən yoldur. 

Dedi Zəfər rənglidir 

Atdığımız hər mərmi. 

Söylədiyim hər bir söz 

Düz hədəfə dəymirmi? 

Atdığım hər bir addım , 

həqiqəti demirmi? 
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Məhv etdi hər sözüylə 
Hər dığanı, hər “yanı”, 
Hər sözümün, şeirimin 
Ali Baş Komandanı! 
Şeirin son bəndində Ali Baş Komandanın illər ərzində 

verdiyi söz, qürur hissi ilə xatırlanır. Zəfər günəşimizin 
hər zaman yanması və bu zəfər günəşinin Qarabağda 
bərq vurması Ramiz Duyğun poeziyasında özünəməx-
susluğu ilə seçilir. 

   
Söylədi tarix boyu tarix bizi anacaq, 
Bizim zəfər günəşimiz əbədilik yanacaq. 
Son qələbə, son zəfər bizim,bizimdir ancaq! 
Qarabağdan görünür qızaran Zəfər danı! 
Şuşa, Laçın həsrətli sevdalı qəlbimizin 
Ali Baş Qəhrəmanı! 
Böyük qələbəmizin 
Ali Baş Komandanı! 
 (Ramiz Duyğun, “Böyük qələbəmizin Ali 

 Baş Komandanı”)1 

 

Vüqar Əhmədin “Ali Baş Komandanım” şeirində də 
şairin prezidentə olan inam  hissi qabarıq şəkildə  verilir. 
Şeir başdan-başa bir xalqın o çətin günlərdə Ali Baş Ko-
mandana inamını, güvənini və sevgisini əks etdirir. Şeir-
də türk dünyasının bu zəfəri alqışlaması və İlham Əliyev 
uğurlarına şad olması hissi də güclüdür. 
                                                            

1 Şeirlər “Ədəbiyyat qəzeti”ndən götürülmüşdür 
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Bu qələbədən Şəhidlərimizin ruhlarının dinclik tap-
ması ideyası şeirin təsir gücünü artırır. 

Şəhidlərin ruhu da qələbəyə sevinir, 
Millətimin ürəyi tam zəfərlə döyünür, 
İndi dünya türkləri sizin ilə öyünür, 
Sevir Azərbaycanım, Ali Baş Komandanım 
 (Vüqar Əhməd) 
 
Vaqif Aslanın “Ali Baş Komandanım” şeiri qələbə, 

mübarək zəfər günü təbriki ilə başlayır.  
 

“Bu mübarək yerişin, bu duruşun mübarək, 
Bu ləngərin, səngərin, bu vuruşun mübarək”- 
 
ifadəsi Ali Baş Komandanın iftixar, qürur dolu anları-

nın gözəl təsviridir. Əsrlərlə tariximizdə yaşayacaq bir 
qələbənin tarixini yaratmaq və gələcəyimizə ərmağan et-
mək, dastanlara sığmayan bir qəhrəmanlıqdır. Əslində 
bu hünər poetik ifadələrə belə sığa bilmir, amma buna 
baxmayaraq, şairlərimiz bu qüruru şeirə, misralara tök-
məyə çalışırlar. 

Ali Baş Komandanım! 
Bu işıqlı dünyaya illər boyu kor baxan, 
İnsanlığa xor baxan 
İblisləri vur indi, 
Xəbisləri, pisləri, ən pisləri vur, indi. 
Yollarını gözləyən dağın, daşın eşqinə, 
Bu qaçılmaz müqəddəs 
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Haq savaşın eşqinə 
Mayası turşları vur, bətni şoranları vur, 
İnsan sümüklərindən ilik soranları vur. 
Əmrinə müntəzirdir Azərbaycan ordusu, 
Halal olsun deyirəm, sənə bu torpaq, bu su, 
Ananın südü kimi, atanın çörəyitək 
Qarabağ üzərində dalğalansın bayrağın. 
Ana Azərbaycanın, ata Azərbaycanın  
döyünən ürəyitək, 
Ali Baş Komandanım, 
Qələbən də mübarək, zəfərin də mübarək! 
 (Vaqif Aslan, “Ali Baş Komandan”) 

 

Bir şairin xalqı adından Ali Baş Komandanına duyğu 
və düşüncələrini poetik şəkildə ifadə etməsi çox təqdirə-
laiqdir. Bu şeirlə bir xalqın Prezidentinə olan hörmət və 
ehtiramını görmək olur. Müəllifin şeirdə istifadə etdiyi 
yeni ifadələr də diqqət çəkir “Mayası turş, bətni şoran, 
insan sümüklərindən ilik soran” kimi ifadələr Vaqif Asla-
nın poeziyasının dəyərini artırır.  

Əjdər Olun “Qırx dörd günə” şeirində 44 günə  Ali 
Baş Komandanın yaratdığı tarixdən bəhs edilir. İllərdir 
özgələrə güvənərək, heç nəyə nail olmadığımız, dəfələrlə 
sənədlərə atılan imzaların saxtalığı, dünyanın səsimizə 
səs verməməsi vurğulanır. Şeirdə bir yolun üzərində da-
yanılır. Bu yol özümüzün cığır atdığımız yoldur. Ali Baş 
Komandanımızın atdığı imza, verdiyi əmr 44 günə bizi 
torpaqlarımıza qovuşduran  yoldur.  
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Bayraq tutdum , bayrağımın sapı özüm, 
Qapı-qapı niyə gəzim,? qapı özüm, 
Qələm özüm, sənəd özüm, tapu özüm, 
Baş Komandan imza atdı qırx dörd günə, 
Qələbəyə üç rəng qatdı qırx dörd günə. 
Əjdər Olun yaşantılarımızı əks etdirən bu sətirlərində 

əslində çox böyük həqiqət var və yaşadıqlarımız da buna 
canlı sübut oldu. Şeirdə Rəcəb Tayyıb Ərdoğan və İlham 
Əliyev birliyinin, qardaşlığının da böyük əhəmiyyəti ol-
duğu vurğulanır. Türk birliyi, bərabərliyi olan zaman bü-
tün türk dünyası istəklərinə nail olar, mesajı şeirin ana 
xətini təşkil edir. 

 
Ərdoğanla İlhamımız bir oldular, 
Şirdən doğub törəyənlər şir oldular, 
Xəzər, Egey, Dəclə, Fərat, Kür oldular, 
Birlikdə əl qoydu onlar qırx dörd günə, 
Qızıl heykəl qoydu onlar qırx dörd günə. 
(Əjdər Ol, “Qırx dörd günə”) 

 

Nizami Muradoğlunun poeziya nümunələrində də 
zəfərimizi Türkiyə və Azərbaycan xalqının birliyində, Ali 
Baş Komandan İlham Əliyevin Türkiyənin prezidenti Rə-
cəb Tayyib Ərdoğanın qardaşlıq və dostluğunda görür 
və qiymətləndirirlər. Bu baxımdan Nizami Muradoğlu-
nun “Üzündə ay işığı” poeması maraq doğurur. Türk 
dostluq və qardaşlığımızı dünyaya yayan şair Ali Baş Ko-
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mandanımızın dostu, qardaşı olan Rəcəb Tayyib Ərdoğa-
nı belə təqdim edir: 

Azərbaycan sevdalı 
Turan vətəndaşıdı. 
Ali Baş Komandanım 
İlham Heydər oğlunun 
Dostudu, qardaşıdı 
Rəcəb Tayyib Ərdoğan! 
(Nizami Muradoğlu, “Üzündə ay işığı”) 

 
Vahid Əziz poeziyasında illərdir Qarabağ torpaqları 

qarşısında başıaşağı olmağımız, xəcalət hissləri yaşadığı-
mız əks olunur. Bizi bu xəcalətdən qurtaran Ali Baş Ko-
mandanın böyüklüyü və qalibiyyəti şeirdə dönə-dönə 
vurğulanır, Prezdentə xalqımız adından minnətdarlıq 
bildirilir. Şair “Qələbəli Azərbaycan “ və “Var ol, Ali Baş 
Komandan”, “Yalnız irəliyə, yalnız irəli...” şeirlərində Ali 
Baş Komandan obrazını, onun gördüyü işləri bütün tam-
lığı ilə görmək olur. 

Zülmət getdi Qarabağdan, 
Ömrünü çıraq elədin, 
Var ol, Ali Baş Komandan- 
Çox günahkar nəsillərin, 
Üzlərini ağ elədin. 
( Vahid Əziz, “Var ol,  Ali Baş Komandan”) 
 Bu misralarda tarixə qayıdaraq, torpaqlarımızın 

azadlığı üçün iş görməyənlər, mübarizədən qaçanlar tən-
qid atəşinə tutulur. Sözündə bütöv olan, illərcə ordumu-
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zun güclənməsi yolunda mübarizə aparan Ali Baş Ko-

mandanın bu qələbədən sonra çöhrəsindəki dumanın 

getməsi xalqının yanında baş ucalığı qazanmasındadır və 

söz bu bəxtiyarlığı yazmaqda acizdir. 

 

Getdi çöhrəndən duman, 

Daha bizimdir dövran, 

Dünya üstünə cumdu- 

Sözündən Baş komandan 

Dönmədi Qarabağım, 

Bayrağımız bir daha, 

Enmədi Qarabağım... 

(Vahid Əziz, “Var ol, Ali Baş Komandan”) 

 

Bir sıra şeirlərdə “bu döyüşün yarıda kəsməsin, Ali 

Baş Komandan” deyərək, “şəhidlərimizin tökülən qanla-

rının sonuna qədər qisası alınmalıdır” fikri rahat burax-

mır. Bu xalq sona qədər döyüşməyə hazır olub, yetər ki, 

haqq üçün axan qanlar hədər getməsin. Elnur Uğur “Ali 

Baş Komandan, əzminlə tarixi yaz sən yenidən” şeirində 

yazır: 

Ali Baş Komandan, 

Əzminlə tarixi yaz sən yenidən, 

Ali Baş Komandan, şanlı sərkərdə! 

Vətən məhəbbəti qığılcımlanıb, 

Saçır şöləsini hər bir əsgərdə. 

Hər bir əsgərin üzündə olan Vətən sevgisi qığılcımı 

zəfər üçün əsas şərt idi və o qığılcımı yandırmaq üçün 
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uzun bir yol gəlmişdi Azərbaycan əsgəri. Bu qığılcımı Ali 
Baş Komandanın “Qarabağ Azərbaycandır!” ifadəsi güc-
lü bir atəşə çevirdi.  

 
Vur əmrin dur əmri əvəz etməsin, 
Haqq üçün axan qanlar hədər getməsin. 
Eybi yox, sonadək savaş bitməsin, 
Düşmən ömrü bitsin qanlı səngərdə. 
(Elnur Uğur, “Ali Baş Komandan, əzminlə tarixi yaz 

sən yenidən”) 
 

Xanım İsmayılqızının “Sən oğulsan” (Ali Baş Koman-
dana) şeirində bir xalqın Prezidentinə inamı, sevgisi, hör-
məti ifadə edilir. Şair oxucusunu dünənə, Ali Baş Ko-
mandanın söz verdiyi günlərə qaytarır. Qarşımızda 30 il 
öz ordusunu daha da qüdrətli etmək üçün çalışan, müba-
rizə aparan bir Prezident dayanır. Xalqının hünərini dün-
yaya tanıtdıran,  xalqının ürəyinə sevgiylə yol çəkdirən 
Ali Baş Komandan durur. 

Bütün dünyanın dilində hünərini danışdıran, 
Yatıb qalan beyinləri düşünməyə çalışdıran, 
Sən oğulsan. 
Hamımızın ürəyinə ürəklə yol çəkdirmisən, 
Bizə əyri baxanları dizi üstə çökdürmüsən, 
Sən oğulsan. 
Tək deyilsən, Ordun da var, səni sevən Xalqın da var, 
Qələbələrə aparan əzmin də var,andın da var, 
Sən oğulsan. 
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Bu müqəddəs torpaqları alacağıq dedin-aldın, 
Düşmənləri Yurdumuzdan qovacağıq dedin-qovdun, 
Sən oğulsan. 
              (Xanım İsmayılqızı, ”Sən oğulsan”) 

 
Demək olar ki, Ali Baş Komandan haqqında yazılan 

bütün şeirlərdə Xalqın Prezidentinə olan sevgi və inam 
hissindən bəhs edilir. Səmimi hisslərlə yazılan bu şeirlər 
keyfiyyət baxımından da qiymətlidir. 

Mahirə Abdulla həm şair kimi həm də bir ana olaraq 
bu “davanı ancaq zəfərlə sonlandıraq” ideyasından çıxış 
edir. Şeirdə ”yumruğunu endirmə” deyən həm də bir 
anadır. O analar adından çıxış edir. Bu mövzuda yazılan 
şeirlərimiz əslində anaların Prezidentə bir çağırışı, bir xa-
hişidir. Artıq illərlə başı aşağı olan xalq Ali Baş Koman-
danın əmrini gözləyib, bu əmr xalqın qurtuluşu,  yurdla-
rımızın düşmən tapdağından azad olmasıdır. Şairin çağ-
rışında erməniyə olan qəzəb, nifrət də bugünkü haqlı, 
ədalətli müharibədən xəbər verir. 

Yol verirsən, yolun mənimdir deyir, 
Türk oğluna nifrət-dinimdir, deyir, 
Zəncirindən açılıbdı, ipi əlində deyil, 
Baş Komandan, yumruğunu endirmə. 
Şeirdə real boyalar diqqət çəkir, illərlə ermənilərin 

“İpi” havadarlarının əlində olması, türk xalqına qənim 
kəsilənlərin “Türk oğluna nifrət-dinimdir” deyənlərin ca-
vabını vermək zamanının çatdığı vurğulanır. Qarşımızda 
olanların satqın hallarını müəllif poetik dillə xatırladır. 
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“İtin yalı kəsilibdi, haydadı” ifadəsi ilə Mahirə Abdulla  
erməninin bütün riyakarlığını açıb göstərir. 

 
Erməninin satqın halı-qaydadı, 
İtin yalı kəsilibdi, haydadı, 
Paşinyanda sənin qolun boydadı, 
Baş Komandan yumruğunu endirmə! 

 
 Şeirdə incə yumor da görmək olur ki, (Paşinyanda 

sənin qolun boydadı) bu ifadədə də real həqiqətlər var. 
Mahirə xanımın yaradıcılığında erməniyə münasibət hər 
zaman cəsarətlə, ədalətlə təqdim olunub. Erməni vanda-
lizmini hələ 90-cı illərdə dünyaya yaymaqda yazar real 
faktlara əsaslanırdı. Şeirin son bəndi də bu baxımdan 
diqqətəlayiqdir. 

Kim çıxarar Xocalını yadından, 
Danışıram anaların adından, 
Yumruqların  ürəyimdi, sıxılıb, 
Mətanətin aman vermir, yıxılıb, 
Saxla onu təpiyinin  altında- 
Baş Komandan yumruğunu endirmə! 
(Mahirə Abdulla  “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
  müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevə”)1 

 
Bir ananın fəryadıdır bu misralar. şəhid analarının, 

döyüşçü analarının illərdir ürəklərində boğulan hayqırtı-
larıdır bu şeir. Son zamanlar nə qədər şəhid versək də, 
                                                            

1 Şeirlər “Ədəbiyyat qəzeti”ndən götürülmüşdür 
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heç bir ananın dilindən vur əmrinə qarşı dayan əmri ver, 
Komandan - deyən bir nəfər də ana olmadı. Bu Azərbay-
can xalqının Ali Baş Komandanla birləşməsi demək idi. 
Bu birlik də bizi qələbəmizə, zəfərimizə doğru apardı.  
Azərbaycan poeziyası isə bu birliyi, bu sevgini, bu uğu-
ru, bu zəfəri yazmaya bilməzdi. Uğurlarımız, zəfərləri-
miz hələ də davam edir.  Poeziyamız bütöv Azərbaycan-
dan, yeni tariximizi yaradan Ali Baş Komandandan hələ 
çox yazıb-yaradacaq. Dəmir yumruğun hər zaman cəsa-
rətli və qüvətli olsun, Ali Baş Komandan!    

 
 

2.3. İkinci Qarabağ müharibəsi döyüşçüsü  
obrazı, vətənpərvərliyin poetik ifadəsi. 

 
Qarabağ müharibəsi başlanan gündən xalqımızın fə-

dakar, qəhrəman oğulları vətənə ləyaqətlə xidmət göstər-
miş, Azərbaycanın suverenliyi uğrunda mərdliklə, rəşa-
dətlə vuruşmuşlar. Müasir Azərbaycan poeziyası Qara-
bağ müharibəsində böyük qəhrəmanlıq, igidlik göstərmiş 
övladlarımızın bədii obrazını yaratmağa  çalışmışdır. 
Ümumiyyətlə, qəhrəman kimdir, o necə olmalıdır? - sualı 
ədəbiyyatımızı hər zaman düşündürmüşdür. Bu xüsusda 
Yəhya Seyidovun “Qəhrəman və həyat” məqaləsində 
gəldiyi qənaətlər maraqlıdır: “Zəhmətkeşlər, namuslu 
adamlar üçün qəhrəman o adamdır ki, həlledici anda cə-
miyyətin mənafeyinin tələb etdiyi kimi hərəkət etsin, la-
zım gələndə öz şəxsi rahatlığını və faydasını xalqın mə-
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nafeyi naminə qurban verməyi bacarsın; hər cür məhdud 

eqoizmə, xırda hisslərə nifrət edərək səadətini xalqın xoş-

bəxtliyində görsün. Bu mübariz qəhrəmanlar, əsasən, 

mübarizənin ön xəttində, qüvvələrin və hisslərin gərgin-

liyi tələb edilən anlarda özlərini daha aydın göstərirlər”1.  

Bu mənəvi keyfiyyətlər Qarabağ mövzusunda yazıl-

mış poeziya nümunələrində qəhrəman döyüşçü obrazla-

rının səciyyəvi xarakteri, müsbət xüsusiyyətləri sayılır 

desək, zənnimizcə yanılmarıq. Şairlərimiz bu qəhrəman-

ların ən nəcib mənəvi keyfiyyətlərini tərənnüm etmiş, on-

ların keçdikləri döyüş yolunu yüksək qiymətləndirmiş-

lər. 

1992-ciildən etibarən poeziyanın işlənən mövzuların-

dan biri də qəhrəman, döyüşçü obrazı olmuşdu. Doğru-

dur məlum mövzu publisistik əsərlərdə daha aktiv idi. 

Ancaq poeziyada-əsasən poemalarda qəhrəman döyüşçü 

obrazını müşahidə etmək olurdu. Bəzi publisistik yazılar-

da müəlif qəhrəman haqqında danışarkən o qəhrəmanın 

xarakterini,daxili aləmini  vermək üçün nəzmə üstünlük 

verirdi. Bu hala demək olar ki, yüzlərcə bölgə qəhrəman-

ları haqqında yazılan kitblarda rast gəlinirdi. Xüsusi ilə 

Abdulla Qurbaninin qəhrəmanlar haqqında yazdığı, 

“Ana Murovdan gəlirəm”, “Murovdağ qartalları” kitab-

larında rast çox rast gəlinirdi. “Millətin oyaq gecəsi”, 

“Koroğlu dastanı” kitablarında isə Azərbaycan əsgərləri-

nin qəhrəmanlığı poetik anlamda əks etdirilmişdi. Poezi-

                                                            

1 Seyidov Y. Qəhrəman və həyat. // Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri, 

1964. 
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yasında qəhraman, döyüşçü obrazını əks etdirən şairlər-
dən biri də Ələmdar Quluzadədir. Onun qələmə aldığı 
sosial-psixoloji poeziya örnəkləri ilə yanaşı, vətənpərvər-
liyi, qəhrəmanlığı tərənnüm edən epik əsərləri də bu gü-
nümüz və sabahımız üçün qiymətlidir. Tədqiqatçılar çox 
haqlı olaraq şairin 2006-cı ildə işıq üzü görən “Qadan 
mənə, Qarabağ” kitabına daxil etdiyi silsilə poemalarını – 
“Qarabağ oyunu”, “Şəhid şəhər”, “Şəhid bacısı”, “Alay 
komandiri”, “İlmələrin dastanı” əsərlərini “Müasir döv-
rün Qarabağnamələri” adlandırırlar.  

Gələcək nəsillər Qarabağ hadisələrini tarixdən çox, 
Ələmdar Quluzadənin “Qarabağnamə”sindən öyrənə bi-
lərlər, erməni neofaşistlərinin günahsız soydaşlarımızın 
başlarına açdığı oyun və müsibətləri, öz aramızdakı və-
tən xainlərimizin şərəfsiz əməlləri barədə dərin məlumat-
ları bu əsərdən əxz etməyə müvəffəq olarlar. 

 Şairin “Alay komandiri” əsəri poeziyamızda qəhrə-
man döyüşçü obrazının uğurlu təsvirinə nail olan bədii 
nümunə kimi çox dəyərlidir. Müəllif 1998-1999-cu illərdə 
qələmə aldığı iri həcmli bu epik poemasını Azərbaycanın 
Milli Qəhrəmanı, polkovnik-leytenant Şirin Mirzəyevin 
və vətən uğrunda  döyüşlərdə şəhid olan igid və cəsur 
oğullarımızın əziz, unudulmaz xatirəsinə həsr edib. Şirin 
Mirzəyev cəbhəyə könüllü yollanan, Ağdam uğrunda ge-
dən döyüşlərdə igidliklər göstərən bir döyüşçüdür. O, ki-
çik, çevik qüvvə ilə məharətli döyüş taktikaları seçərək 
Ağdamın neçə-neçə kəndini düşmənlərdən təmizləyir. 
Düşmən üzərinə bütün həmlələri böyük uğurlarla nəticə-
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lənir. Şirin Mirzəyevin təşkil etdiyi könüllü döyüşçü dəs-
təsi ilk vaxtlar onun öz kəndçiləri və qohum-əqrəbaların-
dan ibarət olur. Sonralar göstərdiyi igidliklərə, apardığı 
uğurlu əməliyyatlara görə onu alay komandiri təyin edir-
lər. Bütün bunlar o dövrdə cəbhə bölgələrini qarış-qarış 
gəzən şair Ələmdar Quluzadənin gözləri önündə baş ve-
rən tarixi reallıqlardır.  

1992-ci illər şeirində Bəxtiyar Vahabzadənin, Xəli Rza 
Ulutürkün, Məməd Arazın, Ələmdar Quluzadənin, poe-
ziyasınında Qarabağ müharibəsi döyüşçülərinin real por-
tireti  canlandığı kimi bu gün xalqımızın yaşadığı 44-gün-
lük Vətən müharibəsində zəfər qazanan döyüşçünün rə-
şadəti sözün əsil mənasında poeziyanın misralarından 
daha yüksəklikdə dayandı. Sabir Rüstəmxanlının, Zahid 
Xəlilin, Vahid Əzizin, Ümid Nəccarinin, Məmməd İsma-
yılın,  Emin Pirinin, Əlizadə Nurinin, Avdi Qoşqarın, 
Mahirə Abdullanın, Xanım İsmayılqızının, Elnur Uğu-
run,Vaqif Aslanın,Oğuz Alparslanın, Elvin İntiqamoğlu-
nun və yüzlərcə şairin yaradıcılığı döyüşçü əsgərlərimi-
zin vətən uğrunda mübarizələrini, bu yolda canlarını 
qurban vermək sevgilərini, Vətən sevdalıların obrazlarını  
canlandırdılar.  

 Ilk öncə döyüşçü şairlərin şeirlərindəki döyüşçü ob-
razından bəhs etmək istəyirəm. 

 Emin Piri 44-günlük müharibədə  qələmini süngüyə 
çevirən şairlərimizdən biridir. Yəqin, müharibədən öncə 
bunları yazmışdı, döyüşüb torpaqları xilas etməyi elə on-
da qarşısına məqsəd qoymuşdu, şəhidlər xiyabanında 
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olanda. Yaşca özündən kiçik, şəhid olan əsgərlərin mə-

zarları önündə bir əsgər yetişmişdi. 

Bu yaşına görə 

Şəhidlər Xiyabanında 

18 yaşlı 

baş daşları 

utandırdı məni. 

Məndən kiçikdi hələ 

Məndən öncə doğulanlar 

əmi deyib 

üstümə qaçır baçdaşları 

bir əsgərin ölüm günü 

baş daşının doğum günüymüş.1 

Torpağı uğrunda canlarından keçən bu əsgərlərin qa-

nı yerdə qalıdığı, torpaqları düşmən tapdağı olduğu 

üçün özünü qınayan bir gənc sonradan döyüşçü olmaq, 

torpaqlarını azad etmək üçün bu məzarlar önündə xəca-

lət çəkə bilirsə o mübariz əsgər ola bilir. 

Şəhid məzarlarını 

mərmərə bükdük, 

daş qoyduq başlarına 

qalxa bilməsinlər 

üzümüzə tüpürməyə. 

(Emin Piri, “Başdaşları utandırdı məni”) 

Emin Piri döyüşçü, əsgər kimi ön çəbhədə olsa da 

poeziyasında əks etdiyi əsgər haqqında yaşananlar arxa 

cəbhədə də cərəyan edir. Əsgər və onun valideyinləri, əs-

                                                            

1 Bütün şeirlər “Ədəbiyyat qəzeti”ndən götürülmüşdür 
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gər və onun həyat yoldaşı, əsgər və onun körpə balası. 

Bu şeirlərdən də görünür ki, o nə həyatda,  nə də ki, şeir-

lərində özünü düşünməyib. Elə müharibədə döyüşçü 

məhz belə igidlər ola bilir. Canını  xalqı uğrunda, torpaq-

ları uğrunda, ailəsi uğrunda, əzizləri uğrunda qurban ve-

rə bilən insan döyüşçü və şəhid ola bilir. 

“Şəhid oğlunun dedikləri” şeirində bir ana var, bu 

ananın müharibədə şəhid olan  ərinə demək istədikləri o 

qədər reallıqlar var ki, əsil müharibə nədir və döyüşdə 

şəhid vermək nədir bu canlı tablodan görmək, yaşamaq 

olur. 

       

Anamı heç elə görməmişdim 

Atamı gətirəndə sıxmışdı əllərini... 

Camaat görməsəydi 

Yumruqlardı atamı: 

 “bu iki yetimə bəs kim baxacaq?!” 

 

Müharibə həqiqətləri, döyüşçünün arxa cəbhə üçün 

narahatlıqları və nigaranlıqların Emin Piri əslində elə 

cəbhədə olduğu üçün belə real verə bilib. Ailələri, valide-

yinləri, körpələri üçün bu qədər acı həqiqətləri görə bil-

dikləri halda canlarını Vətən üçün qurban edə bilən dö-

yüşçülər Emin Piri poeziyasında əks etdirilə bilir. Qazi 

olan bir döyüşçü obrazı da var şairin poeziyasında: 

Müharibə əliliydi babam, 

Aldığı təqaüdün qəpiklərini 

Gizlədərdi əlində. 
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“Tapın görüm, hansı əlimdədi? 

Pul, tapanındı” 

Oynardı bizimlə. 

Ancaq heç vaxt tapmadıq 

Qəpikləri hansı əlində gizlətdiyini. 

Görəsən, bilirdimi  

Biz bilirik 

Bir əlini müharibədə itirdiyini... 

                                          (“Babamın əlləri”) 

Şairin “Sükutlu səngər”, “Ayağım özümdən qeyrətli 

çıxdı”, “Sağ qalan varmı?”...şeirlərində döyüşçülərimizin 

yaşadığı müharibə ağrıları və həqiqətləri poetik ifadəsini 

tapır. 

Əsgər sinəsi axtarır 

isinməyə 

fevral şaxtasından 

üşüyən güllə. 

Müəllif döyüşçünun hər dəqiqə üz-üzə olduğu o anı 

ifadə etməsi ağrılı və eyni zamanda poetik anlamda güc-

lüdür. 3-4 bəndlik şeirdə ön cəbhə-döyüşçünün yaşadığı 

həqiqət və arxa cəbhədə döyüşçüyə aşiq bir qızın sevgisi 

canlanır. Şair hər əsgərin ölümü ilə “hər əsgər tabutu, bir 

ağ gəlinliklə köçər...əsgər deyil, sevən qızın arzularını gö-

türüb gedər, hər atılan güllə” ifadəsi əslində müharibə 

dəhşətinin ən real faciəsidi 3-4 bənddən ibarət şeirdə ön 

cəbhəylə arxa cəbhə bir araya gəlir. Gecənin yarısı səngə-

rə məktub yazan bir qızın, anasının “hələ yatmamısan” 

sorğusu və “ üşüyürəm, ana, odun atıram sobaya” demə-
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si ən qiymətli poeziya nümunəsidir. Sevən qızın əsgər 
yolu gözləməsi poeziyamızda  yeni bir tapıntı olmasa da, 
amma sonrakı məqamda sevdiyini itirən qızın sevgilisini 
itirməsində şair tərəfindən özünə məxsus şəkildə ifadəsi 
cəbhədəki ağrılı anların dəhşəti ilə yadda qalır. 

 
Daha 
gecələri oyaq qalmağa 
soba yanında məktub yazmağa, 
yalandan üşüməyə, 
sobaya odun atmağa 
ehtiyac yoxdu... 
tağım komandirinin 
səngərdən qıvrıla-qıvrıla 
boğuq səsi gəlir: 
           kimsə sağdır?! 
“İtirilmiş əllər” şeirində  isə bir sevən qızın düşüncə-

ləri ağrılı və təsirlidir. Söhbət əlini itirmiş əsgərdən gedir. 
Hər zaman görüşəndə gözü əsgər sevgilisinin əlində 
olardı. Qız ona gül gətirən əsgərin yenə də gül gətirib-gə-
tirməyəcəyini düşünərdi. Artıq ona gül verən o əllər yox-
du, sadəcə kitab vərəqlərində qurudulan o gül var. Və o 
qız sevgilisinin əllərini o güllərdə axtarır.  Şeirlərinin ço-
xunda olduğu kimi bu şeirdə də arxa cəbhədəki hadisələr 
ön cəbhənin dəhşətlərini əks etdirir. 

Görüşəndə 
Sevgilisinin əlində 
gözü  axtarardı 
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ona veriləcək gülləri. 
Indi 
Kitabları arasında qurutduğu 
Gül ləçəklərində axtarır 
Sevgilisinin cəbhədə itirdiyi əlləri. 
(“İtirilmiş əllər”) 
Emin Pirinin yaratdığı döyüşçü-əsgər obrazı ən şox 

onun itirdiyi əli və yaxud ayağı ilə yadda qalır. 
Oğuz Alparslan da 44 günlük müharibədə qələmini 

silaha dəyişən oğullarımızdandır. İllər əvvəlki şeirlərində  
Xocalı faciəsini iliklərinə qədər yaşayan şair sanki bu fa-
ciəmizdən bir Azərbaycan oğlu kimi əzilir, qüruru qırılır-
dı. Oğuz Alparslan “Türkəm mən” şeirində özü-özünə 
söz verib, and içirdi. Şair 44 günlük savaşa da yollananda  
həmin şeiri səsləndirmişdi. 

 
Al qana boyanan, 
Al bayrağım var, 
Sinəmdə döyünən, 
qurd ürəyim var, 
mənim bükülməyən, 
Türk biləyim var, 
Türkəm mən! 
Bozqurdam sözümün 
ağasıyam mən, 
Şimşək tək gurlayıb, 
Çaxasıyam mən, 
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Dönüb Qarabağın yanan 

köksünə, 

yurdum Xocalıya yağasıyam mən. (3) 

(Oğuz Alparslan  ”Türkəm mən”) 

 

Bu şeirlər zəfərə gedən yolun başlanğıcıdır. Bu ürəklə 

savaşa yollanan əsgərin qələbə qazanmaması mümkün-

süzdür. Savaşdan sonrakı şeirində döyüşçünün məramı, 

amalı daha çox bəlli olur. Xocalıda erməni vəhşiliyini ya-

şayan qız-gəlinlərimiz, Azərbaycan qadını Oğuzun göz-

ləri qarşısından bir an belə silinmədiyi  Xocalıda erməni 

təcavüzünə məruz qalan bir körpə qıza yazdığı şeirdən 

məlum olur. Qələbə sevinici ilə vətənə dönən döyüşçü–

şair Xocalı faciəsində erməni vəhşiliyinə məruz qalan 

körpə qızcığazla dərdləşir. Döyüşçü-şairin bu zəfərdən 

sonra bir az da olsa vicdanı rahatlıq tapdığı məlum olur.  

Yaddaşımın qan yeri, 

Oyan! Qaldır üzünü..! 

Bax...sökülür dan yeri 

“Otuz il”lik yaddaşına 

bir daş at, 

Xocalının dəhşətini yaşayan, 

Erməni nifrətini öz bədənində 

Daşıyan, 

O balaca qızcığazın, 

ağrıları dindimi? 
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Qarşımızda  türk öğlu var və bu oğul düşməndən az 
da olsa qisasnı alıb. Əslində poeziyanın real döyüşçüsü-
dür Öğuz Alparslan. Poetik təfəkkürü reallıqdan tam ay-
rıla bilmir. Azərbaycan döyüşçüsünün düşüncəsi, qüruru 
bir istiqamətə yönəlib. Bu istiqamət ədalətin bərpasına 
tuşlanır. Döyüşçülərimizin təfəkkürü, gücü və mübarizə-
si ədalətə xidmət edir, və ona görə də bu müharibə zəfər-
lə yekunlaşdı. Müharibədən zəfərlə dönən döyüşçü üzü-
nü o məhsum qızın xatirəsinə tutur. “Xocalıdan danış-
sam, ağrın dinərmi bir az?” bu sorğu kövrək duyğular 
oyatmaqla yanaşı  iğid oğullarımıza qarşı fəxarət hissini 
gücləndirir. Əslində bu sualdan bir çox həqiqətlər də bəl-
li olur. Bu suallar illərdi döyüşçü-əsgərlərimizin ürəyin-
də onlara əzab veridiyi bəlli olur. 

Anam, bacım...qızcığaz, 
Xocalıdan danışsam, 
Ağrın dinərmi bir az? 
Ayağın isinərmi? 
Ürəyin isinərmi? 
(Öğuz Alparslan”Adsız şeir”) 
 
Bu sonluqdan içində az da olsa rahatlanan bir döyüş-

çü  obrazı deyil, real bir döyüşçü görürük 
      Elvin  İntiqamoğlu da 44 günlük Qarabağ mühari-

bəsində döyüşən şairlərimizdəndir. Onun yaradıcılığında 
da müharibənin faciəsi canlandırılıb. Elvinin “Mühasirə” 
başlıqlı şeirində bir günlük müharibə həqiqətlərini real 
yaşantılarını görürük. Şeirdə mühasirəyə düşmək təhlü-
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kəsini anladan döyüşçü, şair mühasirənin ölümdən ağır 
olduğunu anladır, şeirdə ölümdən deyil əsir düşməkdən 
ehtiyat edən əsgərlərin yaşantıları canlandırılıb. 

Rabirə xətlərindən asılı qalıb 
Komandir: 
Kömək edin, cənab 
Polkovnik leytenant, 
Kömək göndərin bizə; 
Etibarsız çıxdı rabitə daşı... 
Təki Vətən sağ olsun, 
Çıxarın daraqları- 
Içindən hərə bir güllə götürsün 
Atsın cibə: 
Ola bilsin oldu bizlər üçün son 
Müharibə: 
Mən onda bildim güllənin 
Tərifin- 
Bir dəqiqəlik sükut, 
Bir ömrlük göz yaşı. (4) 
(Elvin İntiqamoğlu “ Mühasirə”) 
Müharibə həqiqətlərinin  əksi döyüşçü-şair dilindən 

təbii və təsirli verilməklə yanaşı həm də döyüşçü obrazı-
nın boyasız və  real əksini görmək  və müharibə facəsini 
yaşamaq   mümkündür. 

Şairin “Yağış suyu” (Müharibə xatirələrindən) silsilə 
şeirlərindən birində uca Tanrıyla  bir döyüşçünün  söh-
bəti yer alır. Qan yerinə yağış suyunun axmağın istəyən 
gənc döyüşçünün  tanrıyla söhbəti elə səmimi və içdən 
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ifadə edilib ki, Azərbaycan əsgərinin bu savaşda üzü ağ 

çıxması, Allahın o igidləri qoruması döyüşçü-şairin dilin-

dən həyacansız dinləmək olmur. Bu ifadələrdə rellıqla 

bədiilik birləşərək canlı tablolar yaradır.Tanrı və savaşda 

hər dəqiqə ölümlə pəncələşən döyüşçü obrazı bitkin və 

canlıdır. “Allahım, bizləri sən qorudun, yenə qoru, qoy-

ma,  suya uduzaq, əlinlə sıx suyun, çıxart buludun...”  

döyüşçü şairin özünəməxsus düşüncəsi və duyumu 

marqlı və fərqlidir. Bəlkə də Elvin buludların ağlaması-

nın ona görə istəyir ki, anaların göz yaşını görmək bütün 

döyüşçü əsgərlər kimi onu da varikən yox edir. Döyüşçü-

nün yanında onu qoruyan ana yoxdu, yalnız göy üzün-

dən onun ədalətli savaşını izləyən Tanrısı var. Döyüşən 

şairin axan qana  fəlsəfi baxışı düşündürücüdür. Qanın 

yerinə yerdə yağış gölməçəsini yaratmaq üçün çırpınan 

döyüşçü Tanrıya  sığınır. Tökülən düşmən qanı –“Vətə-

nin can yerinə” axdıqca əslində vətən azad olur, vətən 

olur,  ideyası da  yeni olmasa da mükəmməl poetik  ifa-

dədir. 

Axır düşmənin qanı 

Vətənin  can yerinə- 

Yerdən narahat olma, 

Sən su tök göydən yerə qan yerinə... 

Döyüşçü şair  qələbimizi, zəfərimizi  bir az da palçıqlı 

gölməçələrə, yağış suyuna, onu yağdıran Tanrıya  borclu 

olduğumuzu diqqətə çatdırır. Son bənddə “Tanrıdan Qa-

rabağımız suyunu içə bildiyi qədər yağış istəyir. Bəlkə 

30-illik həsrətimizi, nisgilimizi ancaq yağış suyu yuyub , 
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təmizləyə bilər və ya erməni taptağında qalan torpaqları-

mız yağış suyundan sonra  dirçələr, rahatlıq tapar və 

paklaşar. 

Həsrətində olduğumuz torpağı  

daddırdı bizə 

Palçıqlı gölməçələr... 

Qoyma, yağış dayansın, 

Qarabağ suyunu içənə qədər... 

Müəllifin “Pəncərə” şeirində də fəlsəfi düşüncə ma-

raqlıdır. Pəncərədən Qarabağa baxan döyüşçü–şair.  Şei-

rin ilk misralarında laçın narahatlığını poetik sətirlərdən 

duymaq olur. Pəncərəni varlığını  müxtəlif mənada diq-

qətə gətirən şair üç bəndlik şeirdə pəncərəni açmaq, qırıq 

pəncərəni bitişdirmək, pəncərəni örtmək ifadələrini dəyi-

şik ideyada əks etdirir.  

Bakı dəhlizindən yaxşı görünmür 

Laçın pəncərələri- 

Havası çatmır  Vətənin, boğulur, 

Açın pəncərələri... 

Ikinci bənddə; 

Otuz ildən sonra bağlaya bildik 

Açıq pəncərələri- 

Bitişdirdi torpağın şəhid qanı 

Qırıq pəncərələri... 

Sonuncu bənddə isə keçmişi qapamaq istəyən şair, 

bütün pəncərələrin  örtülmsini arzu edir. 

Qapıdan qovulan bir də gəlməsin, 

Tutun pəncərələri- 
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Keçmişimiz təkrarlanmasın, örtün 
Bütün pəncərələri... 
(Elvin İntiqamoğlu “Pəncərə”) 
Elvinin “Şəhid qızı” şeirində isə reallıq önə keçir. Bir 

şəhid qızının yaşantıları, anasının övladını necə ovun-
durması, yalan danışmağa məcbur oması diqqət çəkir. 
Bir ananın bu yalanları demək zorunda qalması çox real 
boyalarla işıqlandırılır. Ananın hər dəfə atasından oyun-
caq istəyən qızına oyuncaq alması, atasın görmək istəyən 
övladına  “ Atan yatıb sən də yat-işdən gəlsin yuxuna, 
evə gəlməyənədək” - deməsi yetərincə müharibə ağrıları-
nı, şəhid verən qadınların yaşantılarını əks etdirə bilir. 
Hələ ana çox yalanlar deməyə məcbur olacaq. Bunların 
içərisində ananın ağrıdan bir məqamda var ki, bu ananın 
qızınq qurduğu  xəyalla bağlıdır. Hər qızın arzusu ona 
elçi gələndə atasının elçilərinin qarşısına çıxması, qızına 
xeyir-dua verməsidir. Amma şəhid qızı bu arzudan da 
məhrum olacaq. Elvin  ananın dilindən bu istəyi də poe-
tikləşdirir ki, bu misralar ana kədərini  real boyalarla, 
mükəmməl təsvirini ifadə edir. 

Anan yalan danışır: 
Atanın qismətinə əzrayıl elçi düşüb, 
Sənin elçilərini  
Qarşılaya bilməyəcək- 
Toyunda qız atası 
Ürəyindən keçənləri  
Arzulaya bilməyəcək... 
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Bunlar yaşanan reallıqlardır. Şəhidlərimiz torpaq uğ-
runda canlarını qurban verməklə yalnız   öz həyatların-
dan keçmirlər. Onların  ailələri, xanımları, övladları da 
həyatlarında yaşıya biləcək bütün gözəllikləri qurban ve-
rirlər. Bu baxımdan bu  məzmundakı bütün nümunələr 
təsirli  və  ağrılıdı. Bəzi məqamda Şəhid ailələrinə  dövlə-
tin  və  xalqımızın dayaq durması da hətta belə  şəhid öv-
ladlarının xüsusi ilə duyğusal yaşantılarına təsir göstərə 
bilmir. Aşağıdakı misralar da bu baxımdan  reallıqlara 
söykənir. 

Anan yalan danışır: 
Yalanlarda atan kimi bir gün yoxa çıxacaq- 
Sinif yoldaşların sənə “Şəhid qızı”deyəcək... 
Bilirsənmi nədi ən qəribəsi? 
Tarix dərsində ağlaya-ağlaya 
Yazacaqsan lövhəyə: 
“İkinci Qarabağ müharibəsi...” 
(Elvin İntiqamoğlu “Şəhid qızı”) 
Son misradakı “İkinci Qarabağ müharibəsi” ifadəsi ilə 

müəllif 44-günlük müharibənin bizə yaşatdığı zəfər se-
vincləri ilə bərabər, torpaqlarımızın azadlığı uğrunda  
verdiyimiz  çox şəhidlərimizi də yada salır. 

Əlizadə Nurinin “Yaralı əsgər haqqında ballada” adlı 
şeirində yaralanmış əsgərin düşüncələri təsirli olduğu 
qədər də qürurvericidir.  

Ayağlarını sərhəd dirəkləri kimi 
Basdırmışdı ana torpağa. 
Bir addım da geri çəkilmirdi yaralı əsgər. 
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....Qara torpaq tənzif kimiydi,- 
yaralı əsgər torpaqla sarımışdı 
yarasını. 
Şeirin  sonrakı misrasında əsgərin dilindən verilən 

ifadə də Vətənə olan əvəzsiz sevgi hissləri əks edilib. Dö-
yüşçü  aldığı yaradan yaddaşının itəcəyini düşünür, əs-
lində ayağını qurban verən döyüşçü Vətan naminə canını 
qurban verib, deyə bilərik, amma bu döyüşçü üçün  az-
dır. Yaddaşını itirsə Vətənini unuda bilər, deyə düşünün-
düyü üçün Vətənə müraciət edir. Bu müraciətdə Vətən 
sevgisinin yaralı döyüşçü üçün əvəzsiz olduğu aydın 
olur. 

... Torpağını öpüb  pıçıldadı 
yaralı əsgər 
yaddaşımı itirsəm belə 
yadımdan çıxan deyilsən, vətən. (5) 
(Əlizadə Nuri “Yaralı əsgər haqqında ballada”) 
 
Hüseyn Bağıroğlunun “Azərbaycan əsgəri!” şeiri isə 

Azərbaycan əsgərinin vəsfidir deyə bilərik. 
Haçan qanın qaynadı 
Yer yerindən oynadı. 
Sən bu vətən uğrunda 
Savaşdan heç doymadın 
Ey tarixin ilk əri, 
Azərbaycan əsgəri! 
İman dolu köksünə 
Nə ox, nə güllə dəysin. 
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Uca Tanrı düşməni 
Sənin əlinlə döysün. 
Hünərinə sevinib 
Coşsun  Araz, Həkəri... 
Ey tarixin ilk əri, 
 Azərbaycan əsgəri! (6) 
         (Hüseyn  Bağıroğlu”Azərbaycan əsgəri!”) 
Şövkət Şuşalı əsgərlərimizin hünərini özünə məxsus 

şəkildə poetikləşdirir. Əsgərlərimizə oğullar deyə müra-
ciəti belə xalqımızın, ziyalılarımızın döyüşçülərimizə 
yüksək sevgisindən xəbər verir. Savaşın başlandığını eşi-
dən  şairə Cəbrayıl rayonunda qəbri qalan anasına göz 
aydınlığı verir. “Oğulların gəldi ana” deyərək döyüşçü 
oğullarımızla fəxr edir, kor düyün adlandırılan otuz illik 
vətən həsrətimizi dilə gətirir. 

Açılıbdır o kor düyün, 
Haqqın çatır indi öyün. 
“ Düşmən çəpəri”- dediyin, 
Oğuların gəlir, ana! 
 Sadə, aydın və səmimi hisslərlə yazılan şeir xalqımı-

zın bütün ağbirçək qadınları adından  ifadə edilir. Uzun 
illər ana məzarına həsrət şairənin sevincinin həddi-hüdu-
dü yoxdu. Şeir folklor motivlərinə kökləndiyi üçün daha 
şox oxunaqlıdır. Şairənin  sevinci ilə bərabər qürur və if-
tixar hissi də şeirin  dəyərini artırır. Misralarda  həm 
məzmunca həm də formaca poetik obrazı görmək olur. 
İllər həsrətlisi ana və qəhrəman döyüşçünün  obrazı bir-
ləşərək vəhdət təşkil edir. Azərbaycan bayrağını  açıq sə-
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madan seyr edən ananın sevinci əvəzsizdir. 

Əldən-ələ gəzir bayraq, 

Göy üzündə süzür bayraq. 

Haqqı qanilə alacaq, 

Oğulların gəlir, ana! (7) 

(Şövkət Horovlu “Oğulların gəlir, ana!”) 

Faiq Hüseyinbəylinin “Vətən nəğmələri” silsilə şeirlə-

rində müharibənin görünən və görünməyən tərəfləri 

oxucunu təsirləndiriməklə yanaşı vətənə olan sevgi və 

məhəbbətin qoxusunu belə hiss etmək olur. Şairin Mu-

rovdağın möhtəşəmliyinin təsviri, Gəncənin 30-illik yu-

xudan oyanması və mübarizə meydanına atılan igidləri 

təsvir edilir. Şeirdə əsgər görünməsə də onun qalibiyyəti 

əks edilir. Ali Baş Komandan əmri ilə 30-idən sonra tor-

paqları uğrunda mübarizəyə qalxan igidin “daha sülh ola 

bilməz” ifadəsi vətən oğullarının bu qisasa  münasibəti 

də ifadə edilr. 

Daha sülh ola bilməz, 

Axar sular durula bilməz! 

Cənab Ali Baş Komndan, 

Hörmətli  zat aliləri, 

Zəfər xəbərlərin xalqın ürəyinə su səpir, 

Hərf-hərf, söz-söz, sətir-sətir, 

Təşnə könüllərə məlhəmdi 

Bütün çıxışların!  

 (Faiq Hüseynbəyli “ Vətən nəğmələri”) 

Müəllifin əsgərlərimizə yazdığı şeirlərdə isə  döyüş-

çülərimizə can yanğısı ilə arzusunu ifadə edir.Əsgərləri-
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mizi necə olursa olsun sağ-salamat görmək istəyini bildirir. 
Düşmən hiyləsi aldatmasın səni, 
Namərd gülləsi udmasın səni. 
Ayıqsan! Ayıq ol! 
Adına layiq ol! 
Mənim qeyrətli əsgərim, 
Səni sağ-salamat istərəm! 
Qalib gələn əsgərinə dünəni-tariximizi xatırladan şair 

“Tarixlərə sən yazdığın səhifədir, bir zamanlar uduzdu-
ğun səhifədir” deyərək dünənki ordumuzla bu günkü or-
dumuzun fərqini də yada salır. Azərbaycan yaratmısan 
deyərək, Azərbaycan əsgərinin bu günkü gücünü xatırla-
dır.Şeirin sonunda isə dünəni tənqid etmir, əksinə dü-
nənki ordumuzun bu gün  zəfər çalan ordunun yaratma-
sına poetik biçimdə aydınlıq gətirir. 

İndi gücə güc qatmısan, 
Bütöv-şanlı, ulu –azad 
Azərbaycan yaratmısan! 
Ata əsgər, oğul əsgər, 
Sağ ol, əsgər! 
Sağ ol, əsgər! 
Dünənki ordumuzla bu günkü ordumuz arasındakı 

körpünü, bağı  əks etdirməyi qarşısına məqsəd qoyan 
müəllif atanın  və oğulun vətəni qorumasını və qalıb gəl-
məsini çox poetik anlamda ifadə edib. 

Aşağıdakı misrada isə qalibiyyətimizi əks etdirən mü-
əllif  azərbaycan əgərinin düşməni “iti qovan “ kimi qov-
masını  yumorlu  bir şəkildə ifadə edir. 
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Son qoyuldu 30-illik həsrətə, 
Yaşamadığı torpaqlardan 
Qovdu igidlərimiz düşməni 
İti qovan kimi. 
 (Faiq Hüseynbəyli”Vətən nəğmələri”) 
Avdi Qoşqarın “Azərbaycan əsgəri” şeirində isə dö-

yüşçülərimizin rəşadəti, qeyrəti sanki bir fırça ilə işlən-
mişdir. Şeirdə əsgərlərimizin tərənnümü də yer alır, or-
dumuzun nələrə qadir olduğunu görmək olur. 

Sən millətin yenilməz bətnindən 
Qopan tufan, 
Sən millətin torpağa 
Caladığı təmiz qan, 
O qanın işığında 
yuyunur Azərbaycan 
Görünür üfüqlərdə hür bayrağın al rəngi- 
Azərbaycan əsgəri. (9) 
(Avdi Qoşqar”Azərbaycan  əsgəri”) 
Azərbaycan poeziyasında döyüşçü əsgər obrazının 

əks etdirən yüzlərcə poeziya nümunələri və poemalar ar-
tıq ədəbiyyatımızın dəyərli nümunələrinə  çevrilib. Bu 
mövzu tənqidçi və ədəbiyyatşünasların diqqət mərkəzin-
dədir. Günümüzün ən aktual mövzusu olan Azərbaycan 
əsgərinin şanına, hünərinə hələ çox şeirlər, dastanlar ya-
zılacaq. Bu məqalədə bir neçə şairin  poeziya nümunəsi 
ilə tanış olduq, bu istiqamətdə araşdırmalarımız davam 
edir. 30-illik Qarabağ həsrətini bu xalqa unutdurub, zəfər 
sevincləri yaşadan Azərbaycan döyüşçüsünün obrazı hə-
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lə ədəbiyyatımızda uzun illər canlanacaq. 
 

2.4.Üç döyüşçü  şairin savaş şeirlərində 
müharibə reallığı 

(Emin Pirinin, Oğuz Alparslanın,  
Elvin İntiqamoğlunun  şeirləri əsasında) 

 

1992-ci illər şeirində Bəxtiyar Vahabzadənin, Xəli Rza 
Ulutürkün, Məmməd Arazın, Ələmdar Quluzadənin 
poeziyasında Qarabağ müharibəsi döyüşçülərinin real 
portreti  canlandığı kimi, bu gün xalqımızın yaşadığı 44 
günlük Vətən müharibəsində zəfər qazanan döyüşçünün 
rəşadəti sözün əsil mənasında poeziyanın misralarından 
daha yüksəkdə dayandı. Sabir Rüstəmxanlının, Zahid 
Xəlilin, Vahid Əzizin, Ümid Nəccarinin, Məmməd İsma-
yılın,  Emin Pirinin, Əlizadə Nurinin, Avdi Qoşqarın, 
Mahirə Abdullanın, Xanım İsmayılqızının, Elnur Uğu-
run,Vaqif Aslanın,Oğuz Alparslanın, Elvin İntiqamoğlu-
nun və yüzlərcə şairin yaradıcılığı döyüşçü əsgərlərimi-
zin vətən uğrunda mübarizələrini, bu yolda canlarını 
qurban vermək sevgilərini, Vətən sevdalılarının obrazla-
rını  canlandırdı.  

İlk öncə döyüşçü şairlərin – Emin Pirinin, Oğuz Al-
parslanın, Elvin İntiqamoğlunun şeirlərindəki döyüşçü 
obrazından bəhs etmək istəyirəm. 

Emin Piri 44 günlük müharibədə  qələmini süngüyə 
çevirən şairlərimizdən biridir. Yəqin, müharibədən öncə 
bunları yazmışdı, döyüşüb torpaqları xilas etməyi elə on-
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da qarşısına məqsəd qoymuşdu, şəhidlər xiyabanında 

olanda. Yaşca özündən kiçik, şəhid olan əsgərlərin mə-

zarları önündə bir əsgər yetişmişdi. 

Bu yaşına görə 

Şəhidlər Xiyabanında 

18 yaşlı 

baş daşları 

utandırdı məni. 

Məndən kiçikdi hələ 

Məndən öncə doğulanlar 

əmi deyib 

üstümə qaçır başdaşları 

bir əsgərin ölüm günü 

baş daşının doğum günüymüş.1 

Torpağı uğrunda canlarından keçən bu əsgərlərin qa-

nı yerdə qaldığı, torpaqları düşmən tapdağı olduğu üçün 

özünü qınayan bir gənc sonradan döyüşçü olmaq, tor-

paqlarını azad etmək üçün bu məzarlar önündə xəcalət 

çəkə bilirsə o mübariz əsgər ola bilir. 

Şəhid məzarlarını 

mərmərə bükdük, 

daş qoyduq başlarına 

qalxa bilməsinlər 

üzümüzə tüpürməyə. 

(Emin Piri, “Başdaşları utandırdı məni”) 

Emin Piri döyüşçü, əsgər kimi ön çəbhədə olsa da, 

poeziyasında əks etdiyi əsgər haqqında yaşananlar arxa 

                                                            

1 Bütün şeirlər “Ədəbiyyat qəzeti”ndən götürülmüşdür 
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cəbhədə də cərəyan edir. Əsgər və onun valideyinləri, əs-

gər və onun həyat yoldaşı, əsgər və onun körpə balası. 

Bu şeirlərdən də görünür ki, o nə həyatda,  nə də ki, şeir-

lərində özünü düşünməyib. Elə müharibədə döyüşçü 

məhz belə igidlər ola bilir. Canını  xalqı uğrunda, torpaq-

ları uğrunda, ailəsi uğrunda, əzizləri uğrunda qurban ve-

rə bilən insan döyüşçü və şəhid ola bilir. 

“Şəhid oğlunun dedikləri” şeirində bir ana var, bu 

ananın müharibədə şəhid olan  ərinə demək istədikləri o 

qədər reallıqlar var ki, əsil müharibə nədir və döyüşdə 

şəhid vermək nədir, bu canlı tablodan görmək, yaşamaq 

olur. 

 Anamı heç elə görməmişdim 

Atamı gətirəndə sıxmışdı əllərini... 

Camaat görməsəydi 

Yumruqlardı atamı: 

 “bu iki yetimə bəs kim baxacaq?!” 

Müharibə həqiqətlərini, döyüşçünün arxa cəbhə üçün 

narahatlıqlarını və nigaranlıqlarını Emin Piri əslində elə 

cəbhədə olduğu üçün belə real verə bilib. Ailələri, valide-

yinləri, körpələri üçün bu qədər acı həqiqətləri görə bil-

dikləri halda canlarını Vətən üçün qurban edə bilən dö-

yüşçülər Emin Piri poeziyasında əks etdirilə bilir. Qazi 

olan bir döyüşçü obrazı da var şairin poeziyasında: 

Müharibə əliliydi babam, 

Aldığı təqaüdün qəpiklərini 

Gizlədərdi əlində. 

“Tapın görüm, hansı əlimdədi? 
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Pul, tapanındı” 

Oynardı bizimlə. 

Ancaq heç vaxt tapmadıq 

Qəpikləri hansı əlində gizlətdiyini. 

Görəsən, bilirdimi  

Biz bilirik 

Bir əlini müharibədə itirdiyini... 

                                          (“Babamın əlləri”)  

Şairin “Sükutlu səngər”, “Ayağım özümdən qeyrətli çıx-

dı”, “Sağ qalan varmı?”...şeirlərində döyüşçülərimizin yaşadı-

ğı müharibə ağrıları və həqiqətləri poetik ifadəsini tapır. 

Əsgər sinəsi axtarır 

isinməyə 

fevral şaxtasından 

üşüyən güllə. 

Müəllif döyüşçünun hər dəqiqə üz-üzə olduğu o anı 

ifadə etməsi ağrılı və eyni zamanda poetik anlamda güc-

lüdür. 3-4 bəndlik şeirdə ön cəbhə-döyüşçünün yaşadığı 

həqiqət və arxa cəbhədə döyüşçüyə aşiq bir qızın sevgisi 

canlanır. Şairin hər əsgərin ölümü ilə “hər əsgər tabutu, 

bir ağ gəlinliklə köçər...əsgər deyil, sevən qızın arzularını 

götürüb gedər, hər atılan güllə” ifadəsi əslində müharibə 

dəhşətinin ən real faciəsidir. 3-4 bənddən ibarət şeirdə ön 

cəbhəylə arxa cəbhə bir araya gəlir. 

Gecənin yarısı səngərə məktub yazan bir qızın, anası-

nın “hələ yatmamısan” sorğusu və “üşüyürəm, ana, 

odun atıram sobaya” deməsi ən qiymətli poeziya nümu-

nəsidir. Sevən qızın əsgər yolu gözləməsi poeziyamızda  
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yeni bir tapıntı olmasa da, amma sonrakı məqamda sev-
diyini itirən qızın sevgilisini itirməsində şair tərəfindən 
özünə məxsus şəkildə ifadəsi cəbhədəki ağrılı anların 
dəhşəti ilə yadda qalır. 

Daha 
gecələri oyaq qalmağa 
soba yanında məktub yazmağa, 
yalandan üşüməyə, 
sobaya odun atmağa 
ehtiyac yoxdu... 
tağım komandirinin 
səngərdən qıvrıla-qıvrıla 
boğuq səsi gəlir: 
           kimsə sağdır?! 
“İtirilmiş əllər” şeirində  isə bir sevən qızın düşüncə-

ləri ağrılı və təsirlidir. Söhbət əlini itirmiş əsgərdən gedir. 
Hər zaman görüşəndə gözü əsgər sevgilisinin əlində 
olardı. Qız ona gül gətirən əsgərin yenə də gül gətirib-gə-
tirməyəcəyini düşünərdi. Artıq ona gül verən o əllər yox-
du, sadəcə kitab vərəqlərində qurudulan o gül var. Və o 
qız sevgilisinin əllərini o güllərdə axtarır.  Şeirlərinin ço-
xunda olduğu kimi bu şeirdə də arxa cəbhədəki hadisələr 
ön cəbhənin dəhşətlərini əks etdirir. 

Görüşəndə 
Sevgilisinin əlində 
gözü  axtarardı 
ona veriləcək gülləri. 
Indi 
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Kitabları arasında qurutduğu 
Gül ləçəklərində axtarır 
Sevgilisinin cəbhədə itirdiyi əlləri. 
(“İtirilmiş əllər”) 
Emin Pirinin yaratdığı döyüşçü-əsgər obrazı ən çox 

onun itirdiyi əli və yaxud ayağı ilə yadda qalır. 
Oğuz Alparslan da 44 günlük müharibədə qələmini 

silaha dəyişən oğullarımızdandır. İllər əvvəlki şeirlərində  
Xocalı faciəsini iliklərinə qədər yaşayan şair sanki bu fa-
ciəmizdən bir Azərbaycan oğlu kimi əzilir, qüruru qırılır-
dı. Oğuz Alparslan “Türkəm mən” şeirində özü-özünə 
söz verib, and içirdi. Şair 44 günlük savaşa da yollananda  
həmin şeiri səsləndirmişdi. 

Al qana boyanan, 
Al bayrağım var, 
Sinəmdə döyünən, 
qurd ürəyim var, 
mənim bükülməyən, 
Türk biləyim var, 
Türkəm mən! 
Bozqurdam sözümün 
ağasıyam mən, 
Şimşək tək gurlayıb, 
Çaxasıyam mən, 
Dönüb Qarabağın yanan 
köksünə, 
yurdum Xocalıya yağasıyam mən. 
(Oğuz Alparslan  “Türkəm mən”) 
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Bu şeirlər zəfərə gedən yolun başlanğıcıdır. Bu ürəklə 
savaşa yollanan əsgərin qələbə qazanmaması mümkün-
süzdür. Savaşdan sonrakı şeirində döyüşçünün məramı, 
amalı daha çox bəlli olur. Xocalıda erməni vəhşiliyini ya-
şayan qız-gəlinlərimiz, Azərbaycan qadını Oğuzun göz-
ləri qarşısından bir an belə silinmədiyi  Xocalıda erməni 
təcavüzünə məruz qalan bir körpə qıza yazdığı şeirdən 
məlum olur. Qələbə sevinici ilə vətənə dönən döyüşçü-
şair Xocalı faciəsində  erməni vəhşiliyinə məruz qalan 
körpə qızcığazla dərdləşir. Döyüşçü-şairin bu zəfərdən 
sonra bir az da olsa vicdanı rahatlıq tapdığı məlum olur.  

Yaddaşımın qan yeri, 
Oyan! Qaldır üzünü..! 
Bax...sökülür dan yeri 
“Otuz il”lik yaddaşına 
bir daş at, 
Xocalının dəhşətini yaşayan, 
Erməni nifrətini öz bədənində 
Daşıyan, 
O balaca qızcığazın, 
ağrıları dindimi? 
Qarşımızda  türk öğlu var və bu oğul düşməndən az 

da olsa qisasnı alıb. Əslində poeziyanın real döyüşçüsü-
dür Öğuz Alparslan. Poetik təfəkkürü reallıqdan tam ay-
rıla bilmir. Azərbaycan döyüşçüsünün düşüncəsi, qüruru 
bir istiqamətə yönəlib. Bu istiqamət ədalətin bərpasına 
tuşlanır. Döyüşçülərimizin təfəkkürü, gücü və mübarizə-
si ədalətə xidmət edir, və ona görə də bu müharibə zəfər-
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lə yekunlaşdı. Müharibədən zəfərlə dönən döyüşçü üzü-
nü o məsum qızın xatirəsinə tutur. “Xocalıdan danışsam, 
ağrın dinərmi bir az?” bu sorğu kövrək duyğular oyat-
maqla yanaşı  iğid oğullarımıza qarşı fəxarət hissini güc-
ləndirir. Əslində bu sualdan bir çox həqiqətlər də bəlli 
olur. Bu sualların illərdi döyüşçü-əsgərlərimizin ürəyin-
də onlara əzab veridiyi bəlli olur. 

Anam, bacım...qızcığaz, 
Xocalıdan danışsam, 
Ağrın dinərmi bir az? 
Ayağın isinərmi? 
Ürəyin isinərmi? 
(Öğuz Alparslan “Adsız şeir”) 
Bu sonluqdan içində az da olsa rahatlanan bir döyüş-

çü obrazı deyil, real bir döyüşçü görürük. 
Elvin İntiqamoğlu da 44 günlük Qarabağ müharibə-

sində döyüşən şairlərimizdəndir. Onun yaradıcılığında 
da müharibənin faciəsi canlandırılıb. Elvinin “Mühasirə” 
başlıqlı şeirində bir günlük müharibə həqiqətlərinin real 
yaşantılarını görürük. Şeirdə mühasirəyə düşmək təhlü-
kəsini anladan döyüşçü-şair mühasirənin ölümdən ağır 
olduğunu anladır, şeirdə ölümdən deyil əsir düşməkdən 
ehtiyat edən əsgərlərin yaşantıları canlandırılır. 

Rabitə xətlərindən asılı qalıb 
Komandir: 
Kömək edin, cənab 
Polkovnik leytenant, 
Kömək göndərin bizə; 
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Etibarsız çıxdı rabitə daşı... 
Təki Vətən sağ olsun, 
Çıxarın daraqları- 
Içindən hərə bir güllə götürsün 
Atsın cibə: 
Ola bilsin oldu bizlər üçün son 
Müharibə: 
Mən onda bildim güllənin 
Tərifin- 
Bir dəqiqəlik sükut, 
Bir ömrlük göz yaşı. 
(Elvin İntiqamoğlu “ Mühasirə”) 
Müharibə həqiqətlərinin əksi döyüşçü-şair dilindən 

təbii və təsirli verilməklə yanaşı, həm də döyüşçü obrazı-
nın boyasız və  real əksini görmək  və müharibə facəsini 
yaşamaq   mümkündür. 

Şairin “Yağış suyu” (Müharibə xatirələrindən) silsilə 
şeirlərindən birində uca Tanrıyla  bir döyüşçünün  söh-
bəti yer alır. Qan yerinə yağış suyunun axmağını istəyən 
gənc döyüşçünün  Tanrıyla söhbəti elə səmimi və içdən 
ifadə edilib ki, Azərbaycan əsgərinin bu savaşdan üzü ağ 
çıxmasını, Allahın o igidləri qorumasını döyüşçü-şairin 
dilindən həyacansız dinləmək olmur. Bu ifadələrdə rel-
lıqla bədiilik birləşərək canlı tablolar yaradır.Tanrı və sa-
vaşda hər dəqiqə ölümlə pəncələşən döyüşçü obrazı bit-
kin və canlıdır. “Allahım, bizləri sən qorudun, yenə qoru, 
qoyma, suya uduzaq, əlinlə sıx, suyun çıxart buludun...”  
döyüşçü şairin özünəməxsus düşüncəsi və duyumu ma-
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raqlı və fərqlidir. Bəlkə də Elvin buludların ağlamasını 

ona görə istəyir ki, anaların göz yaşını görmək bütün dö-

yüşçü əsgərlər kimi onu da var ikən yox edir. Döyüşçü-

nün yanında onu qoruyan ana yoxdu, yalnız göy üzün-

dən onun ədalətli savaşını izləyən Tanrısı var. Döyüşən 

şairin axan qana  fəlsəfi baxışı düşündürücüdür. Qanın 

yerinə yerdə yağış gölməçəsini yaratmaq üçün çırpınan 

döyüşçü Tanrıya  sığınır. Tökülən düşmən qanı “Vətənin 

can yerinə” axdıqca əslində vətən azad olur, vətən olur,  

ideyası  yeni olmasa da mükəmməl poetik  ifadədir. 

Axır düşmənin qanı 

Vətənin  can yerinə- 

Yerdən narahat olma, 

Sən su tök göydən yerə qan yerinə... 

   Döyüşçü şair  qələbimizi, zəfərimizi  bir az da pal-

çıqlı gölməçələrə, yağış suyuna, onu yağdıran Tanrıya  

borclu olduğumuzu diqqətə çatdırır. Son bənddə Tanrı-

dan Qarabağımızın suyunu içə bildiyi qədər yağış istəyir. 

Bəlkə 30-illik həsrətimizi, nisgilimizi ancaq yağış suyu 

yuyub , təmizləyə bilər və ya erməni tapdağında qalan 

torpaqlarımız yağış suyundan sonra  dirçələr, rahatlıq ta-

par və paklaşar. 

Həsrətində olduğumuz torpağı  

daddırdı bizə 

Palçıqlı gölməçələr... 

Qoyma, yağış dayansın, 

 Qarabağ suyunu içənə qədər... 
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Müəllifin “Pəncərə” şeirində də fəlsəfi düşüncə ma-
raqlıdır. Pəncərədən Qarabağa baxan döyüşçü-şair.  Şei-
rin ilk misralarında Laçınla bağlı narahatlığı poetik sətir-
lərdən duymaq olur. Pəncərəni varlığını  müxtəlif məna-
da diqqətə gətirən şair üç bəndlik şeirdə pəncərəni aç-
maq, qırıq pəncərəni bitişdirmək, pəncərəni örtmək ifa-
dələrini dəyişik ideyada əks etdirir.  

Bakı dəhlizindən yaxşı görünmür 
Laçın pəncərələri- 
Havası çatmır  Vətənin, boğulur, 
Açın pəncərələri... 
Ikinci bənddə: 
Otuz ildən sonra bağlaya bildik 
Açıq pəncərələri- 
Bitişdirdi torpağın şəhid qanı 
Qırıq pəncərələri... 
Sonuncu bənddə isə keçmişi qapamaq istəyən şair, 

bütün pəncərələrin  örtülməsini arzu edir. 
Qapıdan qovulan bir də gəlməsin, 
Tutun pəncərələri- 
Keçmişimiz təkrarlanmasın, örtün 
Bütün pəncərələri... 
 (Elvin İntiqamoğlu “Pəncərə”) 
Elvinin “Şəhid qızı” şeirində isə reallıq önə keçir. Bir 

şəhid qızının yaşantıları, anasının  övladını necə ovun-
durması, yalan danışmağa məcbur oması diqqət çəkir. 
Bir ananın bu yalanları demək zorunda qalması çox real 
boyalarla işıqlandırılır. Ananın hər dəfə atasından oyun-
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caq istəyən qızına oyuncaq alması, atasını görmək istə-
yən övladına  “ Atan yatıb sən də yat, işdən gəlsin yuxu-
na, evə gəlməyənədək” – deməsi yetərincə müharibə ağ-
rılarını, şəhid verən qadınların yaşantılarını əks etdirə bi-
lir. Hələ ana çox yalanlar deməyə məcbur olacaq. Bunla-
rın içərisində ananı ağrıdan bir məqam da var ki, bu, ana-
nın qızına qurduğu  xəyalla bağlıdır. Hər  qızın arzusu 
ona elçi gələndə atasının elçilərinin qarşısına çıxması, qı-
zına xeyir-dua verməsidir. Amma şəhid qızı bu arzudan 
da məhrum olacaq. Elvin ananın dilindən bu istəyi də 
poetikləşdirir ki, bu misralar ana kədərinin  real boyalar-
la mükəmməl təsvirini ifadə edir. 

Anan yalan danışır: 
Atanın qismətinə əzrayıl elçi düşüb, 
Sənin elçilərini  
Qarşılaya bilməyəcək- 
Toyunda qız atası 
Ürəyindən keçənləri  
Arzulaya bilməyəcək... 
 Bunlar yaşanan reallıqlardır. Şəhidlərimiz torpaq uğ-

runda canlarını qurban verməklə yalnız öz həyatlarından 
keçmirlər. Onların  ailələri, xanımları, övladları da həyat-
larında yaşıya biləcək bütün gözəllikləri qurban verirlər. 
Bu baxımdan bu  məzmundakı bütün nümunələr təsirli  
və  ağrılıdı. Bəzi məqamda Şəhid ailələrinə  dövlətin  və  
xalqımızın dayaq durması da hətta belə  şəhid övladları-
nın xüsusi ilə duyğusal yaşantılarına təsir göstərə bilmir. 
Aşağıdakı misralar da bu baxımdan  reallıqlara söykənir. 
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Anan yalan danışır: 
Yalanlar da atan kimi bir gün yoxa çıxacaq- 
Sinif yoldaşların sənə “Şəhid qızı”deyəcək... 
Bilirsənmi nədi ən qəribəsi? 
Tarix dərsində ağlaya-ağlaya 
Yazacaqsan lövhəyə: 
 “İkinci Qarabağ müharibəsi...” 
(Elvin İntiqamoğlu “Şəhid qızı”) 
Son misradakı “İkinci Qarabağ müharibəsi” ifadəsi ilə 

müəllif 44 günlük müharibənin bizə yaşatdığı  zəfər se-
vincləri ilə bərabər, torpaqlarımızın azadlığı uğrunda  
verdiyimiz  şəhidlərimizi də yada salır. 

Azərbaycan poeziyasında döyüşçü əsgər obrazını əks 
etdirən yüzlərcə şeir, poema artıq ədəbiyyatımızın dəyər-
li poeziya nümunələrinə çevrilib. Bu mövzu tənqidçi və 
ədəbiyyatşünasların diqqət mərkəzindədir. Günümüzün 
ən aktual mövzusu olan Azərbaycan əsgərinin şanına, 
hünərinə hələ çox şeirlər, dastanlar yazılacaq. Bu məqalə-
də üç döyüşçü şairin poeziya nümunəsi ilə tanış olduq, 
bu istiqamətdə araşdırmalarımız davam edir. 30 illik Qa-
rabağ həsrətini bu xalqa unutdurub, zəfər sevincləri ya-
şadan Azərbaycan döyüşçüsünün obrazı hələ ədəbiyyatı-
mızda uzun illər canlanacaq. 
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2.5. Şəhidlik mövzusu – ölməzliyin 

qəhrəmanlıq simvolu 

 

Yüksəlişə can atmaq insanın təbiətindədir. O döğul-
duğu andan tez boy atamaq, böyümək, ağla-kamala dol-
maq istəyir, öz bacarıq  və  qabiliyətini, bilik və hünərini 
göstərməyə səy edir. Bu yüksəlişin ən uca zirvəsi isə şə-
hidlikdir.Vətən yolunda canını fəda edən oğullarımız əs-
lində ölmür, ölümüilə ölümsüzlük qazanır. 1990-cı ildə 
də Azərbaycanın azadlığı yolunda igidlərimiz şəhid ol-
dular. Və onların canı, qanı bahasına qazandığımız azdlı-
ğımız bu xalqın müstəqillik qələbəsinə çevrildi. Azərbay-
can Ədəbiyyatı xüsusilə poeziyamız elə o gecə qəhrə-
manlığımızın salnaməsini yazdı. Qabilin “Mərsiyyə”, 
Məmməd Aslanın “Ağla, qərəfil, ağla”, Mirvarid Dilbazi-
nin “Şəhidlər qəbristanında”,  Zəlimxan Yaqubun “Şəhid 
qanı”, “20 yanvar günü”, “Güllə”, Mədinə Gülgünün “Bu 
şəhid balaların ölən çağı deyildi”, Fikrət Qocanın “O, ge-
cə”, Rafiq Yusifoğlunun “Qərənfilə dəyən güllə”, Musa 
Ələkbərli “Şəhidlər xiyabanı”, Ramiz Məmmədzadə “O 
gecə”, Ələkbər Salahzadə ”İz”, “Qərənfil nağılı” və yüz-
lərcə şəhidlik mövzusunda poeziya nümunəsi yarandı. 
Başda Bəxtiyar Vahabzadənin “Şəhidlər” poeması olmaq-
la bu mövzuda şeirlər 90-cı illər Azərbaycan  poeziyasın-
da şəhidlik mövzusunun formalaşmasına rəvac verdi. 

Millət millət olur  xeyir, şəriylə, 
Torpağın bağrına cəsədləriylə, 
Azadlığ tumunu səpdi şəhidlər. 
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 (B.Vahabzadə ,”Şəhidlər”) 
Şəhidlik mövzusuna iki aspektdən yanaşılırdı. Birinci 

ağı, matəm motivi, ikincisi isə şəhidliyin qəhrəmanlıq sə-
viyyəsində təqdimi motiviydi. Şairlərimizdən çoxu şə-
hidliyin qəhrəmalıq səviyyəsində təqdiminə geniş yer ve-
rirdilər.  

İnsan insan olur öz hünəriylə,, “Şəhidlər”) 
Şəhidlik ömrün tacı, şəhiddi baş tacımız, 
Şəhiddi neçə-neçə qardaşımız ,bacımız... 
Allah üz döndərəndə şəhidlik- əlacımız. 
Bir candı, qaytarırıq- elə də minnət deyil. 
Qoy tarix yenə görsün, bu  adi millət deyil. 
 (Sabir Rüstəmxanlı, “Şəhidlik”) 
1990-cı illərdə yüzlərcə şəhidlik mövzusunda poeziya 

nümunəsi yarandı. Və bu gün Vətən müharibəsində yenə 
şəhidlik mövzusu Azərbaycan poeziyasının baş mövzusu 
kimi diqqət çəkir. Zəfərimizin qazanılmasında bu ədəbiy-
yat incilərinin çox böyük əhəmiyyəti oldu. Bu gün qələbə 
qazansaq da yenə də qələmimiz şəhidlik mövzusundan 
yazır, şeirimizin misraları bəzən şəhidliyin qəhrəmanlıq 
səviyyəsini, bəzənsə ağı, kədər motivində  şəhidliyimizi 
əks etdirir. Təbii ki, müharibə varsa ağı, kədər motivi də 
olacaq, ağrılarımızı yazmaya bilmərik, amma bugünkü  
nümunələr göstərir ki, şairlərimiz şəhidlərimizin hünər-
lərini qəhrəmanlıq səviyəsində daha çox  poetikləşdirir-
lər. Xüsusi ilə şəhid Polad Həşimova yazılan şeirlər daha 
da çoxluq təşkil edir. Tovuz hadisələri (14 İyul, 2020-ci il) 
şəhidlik haqqında az da olsa yazılmaqda səngiyən nümu-
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nələr Polad Həşimovun şəhid olması ilə yenidən məlum 
mövzuya daha çox yer verildi. 

  Zahid Xəlil, Vahid Əziz, İlham Qəhrəman, Yusif 
Nəğməkar, Ay Bəniz Əliyar, Adilə Nəzər, Xanım İsmayıl-
qızı, Əhməd Qəşəmoğlu, Namiq Dəldağlı, Rafiq Yusifoğ-
lu, Süleyman Abdulla, Vaqif Aslan, Esmira Məhiqızı, 
Şəhriyar del Gerani, Qi Or El, Nargis, Fərid Hüseyn, Sona 
İsmayılova, Təranə Arifqızı, Mirsəyyaf Zamanlı, Şövkət 
Horovlu, Təranə Turan Rəhimli, Elnur Uğur Abdiyev,  
Üvi Bahadır, Qəşəm İsabəyli, Narıngül Nadir, Qılman 
İman, Məhəbbət Şıxıyeva və s.şəhidlərimiz haqqında 
yadda qalan poeziya nümunələri yaradıblar. 

Belə demək mümkünsə poeziyamızda şəhidlik möv-
zusu yalnız poetik ifadəsini tapmayıb, eyni zamanda şə-
hidliyin bədii disturu açıqlanıb. Şəhriyar del Gerani Şə-
hidliyin tərifin, açıqlamasın özünəməxsus şəkildə ifadə 
edib. 

Torpaq insanı udanda qəbir olur, 
İnsan torpağı udanda- Şəhid 
İnsan bütün yerlərini qəbirə uduzur, 
Vətən bütün yelərini Şəhidə. 
Bir də, 
Bu dünyada hamı öz əcəliylə ölür, 
Şəhid hamının əcəliylə... 

(Şəhriyar del Gerani, “Torpaq insanı udanda qəbir 
olur, insan torpağı udanda –Şəhid”) 

Leyla Əliyevanın Vətən haqqında,  döyüşçü və şəhid-
lərimiz haqqında yazdığı şeirləri sadəliyi və səmimiyi ilə 
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fərqlənir. İyul şəhidlərinə həsr edilmiş şeiri haqqında 
müsiqi yazılmışdır ki, ilə iyul hadisələrindən dərhal son-
ra şeirin yazılması və musiqi bəstələnməsi özü də böyük 
əhəmiyyət kəsb edir desək yanılmarıq, çünkü döyüşçülə-
rimizin mübarizlik ruhuna bu tipli şeirlərin böyük rol ol-
ması danılmazdır. 

Bomba partlayışı, avtomat səsi, 
Qan axır su kimi iyul günləri. 
Güllələr önündə sipər olublar 
Ana torpağımın mərd əsgərləri. 
 (Leyla Əliyeva”Şəhidlər) 
                 
Zahid Xəlil poeziyasında şəhidliyimizin müqəddəslik 

simvolu xarakteri daşıması diqqət çəkir. Şəhidlik mövzu-
su  şairin yaradıcılığında  ana xətt olaraq keçir.   

Şəhidlər dəfn olunmur 
Adi bir ölən kimi  
Biz onu basdırırıq  
Toxum kimi , dən kimi. 
O daşların altından  
Göyərir təzə adlar 
Böyüyür,  pərvazlanır 
Mübarizlər, Poladlar. 
 (Zahid Xəlil, “Şəhidlər xiyabanı”) 
“Poladın arxasınca” şeirində isə Milli Qəhrəmanımı-

zın şəhid olması ilə kədərlənən şair, bir tərəfdən də qürur 
hissi keçirdir. Müəllif dastanlarımızı xatırlayır, Koroğlu 
hünərli oğullarımızın hər zaman varlığı ona ruh verir. 
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Poladın arxasınca  
Hələ yüz Polad gəlir. 
Koroğlu torpağında 
Atlara qanad gəlir. 
“Atlara qanad gəlir” ifadəi səbirli Azərbaycan xalqı-

nın sonunda zəfər çalamasına bir işarədir. 
Ey igid nəvələrim 
Düzlənin papaq- papaq 
Söz başa düşməyəni 
Köz ilə başa salaq 
 (“Poladın arxasınca”) 
Sözlə illərdi mübarizə apardığımız düşməni, yerində 

oturtmağ üçün “Köz”ün lazım olması əslində dəyərli və 
yerində işlədilən ifadədir. İllərcə humanistik göstərib, 
susmağımıza bir işarədir. Şair  şeirdə lazım olan yerdə 
“Köz” dən də istifadə etmək gərəkdir mesajını verir. 

Ələmdar Cabbarlının şəhidlər haqqında  şeirlərinin 
birində yazır: 

Millət soy-kökünə, əzələ döndü, 
Hər şəhid sönməyən məşələ döndü! 
Oğullar hərə bir heykələ döndü- 
Qayamız- Mübariz, daşımız- Şükür! 
Şəhidlərimiz ölməzlik qazanaraq qəlblərə köçdülər. 

Və əbədiyyətdə yandırdıqları məşəl heç bir zaman sön-
məyəcək. 

Esmira Məhiqızı qəhrəmanın şəhid olmasını ümumi-
nin şəhidliyi kimi qəbul edir. Şəhidlə birlikdə dirilən , sağ 
qalan əslində yalnız Vətən olur. Dünyadan köç edib ge-



Poeziyamızın Qarabağ savaşı – Vətən müharibəsi 

 

 151 

dən qəhraman olsada, bu ağrı böyük bir nəslin ürəyində 

yara salır.  

Yağışlar yağmadan da islanır şəhid qəbirləri.. 

Və qızlar şəhid şəkillərini sevir.. 

Bu misralarda az sözlə dərin məna və şəhidlərimizə 

olan sevgi desək, bu ifadə çox sönük qalar. Şeirdə reallıq 

bədiiliklə, obrazlılıqla, poetik fikirlə birləşir. 

Qızlar artıq oğlanlardan çiçək ummurlar, onlar özləri 

oğlanlara çiçək aparırlar, ad günlərində, ilk görüş günlə-

rində, ya da adi günlərdə.  

Ləçəklərində göz yaşlarından şehlər 

Şəhid qəbirlərinin üstünü örtür çiçəklər. 

Şəhidlərdən sonrakı yaşam daha ağırdı. Əgər buna 

yaşam demək mümkünsə. Şəhidlərin bir arzusu-Vətən 

arzusu hər kəsin arzusu olsa da min bir arzu ürəklədə 

dəfn edilir. 

Yaşam hələ də mühasirəyə düşən bir əsgərdi.. 

Baxdığı filimlərdəki kimi 

Axrıncı gülləsini alnına sıxan 

yaşam..iki qolunu itirmiş bir döyüşçüdü, 

son qumbaranı ağzıyla dartan 

real boyalar və poetik ifadə şeirin təsir gücünü daha 

da artırır. 

Yaşam.. şəhid xanımıdı 

Hər səsə qapıya qaçan, 

Qapını küləklərə açan 

Canlı bir tablonu görürük, şəhid xanımı və hər gecə 

külək səsinə qapı açan, həlkə də şəhid həyat yoldaşının 
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yoxluğuna inanmayan və heç zaman  qəbul edə bilməyən 
bir Azərbaycan qadını. 

Bu misralar birinci Qarabağ müharibəsində Qulu Ağ-
səsin “ müharibə əlili” başlıqlı şeirini  xatırladır.  “müha-
ribə əlili” şeirində psixoloji yükü çəkən əlil kişi, fiziki yü-
kü çəkən Azərbaycan qadını idi.  Hər iki müharibədə bu 
mövzu-yol gözləyən qadın və müharibə əlilinə qulluq 
edən  qadın obrazı real və təsirlidir. Belə demək doğru-
dursa bu şeir müharibə nədir?  sualının ən doğru cavabı-
dır. 

Yaşam..şəhid atasıdı.. 
Oğlunun üçrəng tabutuna çiyin verən, 
Üç daxmasında şəhid balalar böyüdən. 
Yaşam bir yaralı komandirdi.. 
Bütün əsgərləri ölən 
Və özünün sağ qaldığına hönkür-hönkür ağlayan 
Yaşam yataq xəstəsi qazidi, 
soyuducu boş, 
tavanı aman, 
dərmana pul tapmayan. 
yaşam hələ də qələbədi.. 
dul gəlinlərin qara yaylığına məğlub olan 
(Esmira Məhiqızı) 
Bu ideya Yusif Nəğməkarın  “Şəhid zövcəsi” şeirində 

də əks edilib. Reallıq və obrazlıq, şəhidin qoyub getdiyi 
həyat yoldaşının canlı yaşamı. Həyəcansız, ağrısız oxu-
maq mümükünsüzdür. Şeirin bütün bəndləri oxucunu 
sarsıldır. Bu əzablı həyatın portiretin görməmək müm-
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kün deyil. Müəllif gənc yaşında dul qalan bu xanımı ta-
nış edərkən onu “həm sinə dağımsan, həm də baş tacım” 
deyə təqdim edir. Bu misrada şairin xalqın dilindən şəhid 
xanımı” sinə dağım” adlandırması ilə bərabər onu xalqın 
baştacı kimi qiymətləndirməsi xalqımızın  əslində şəhidi-
nə və şəhid xanımına verdiyi dəyərdi. 

Dözgün sən həyatın zərbələrinə... 
Ümid müjdələrin - Tanrıdan əta. 
Ata soraqlayan körpələrinə 
Bir üzün anadır, bir üzün ata. 
Dərd köhlən, yol yəhər, inam üzəngi, 
Bir dilək min cilov çeynəyib udur... 
Hərdən basılanda qapının zəngi  
Elə bilirsən ki, gələnin odur... 
Gedənin dönməz olduğunu ifadə etmək üçün şair 

“Dərd köhlən, yol yəhər, inam üzəngi” ifadəsindən istifa-
də edir ki, bu da  qiymətli və yeni  işlənməmiş poetik ifa-
dədir. 

Sanma köhlənəcək hər ötən”boyat”, 
Təzəcə nisgillə boy at-şəhiddir. 
Onun taleyində şəhidlik-həyat, 
Sənin gözlərində həyat şəhiddir. 
 (Yusif Nəğməkar,”Şəhid zövcəsi”) 
Şair şəhidin ölümüylə ülümsüzlük qazanması ilə bə-

rabər gənc qadının sönən həyatını, həyatının şəhid olma-
sınını da real əksini ifadə edir. Gənc yaşında dul qalmaq 
və şəhid qadını olmağın bundan ağır ifadəsini vermək 
mümkünsüzdür. 
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Yusif Nəğməkarın “Oğullar şəhid oldu ki...” şeiri də 
şəhid olan oğulların qəhrəmanlığı, torpaqlarımız uğrun-
da  mübarizələri əks edilir. Yusif Nəğməkar hansı möv-
zuda yazırsa yazsın hər zaman xalqın “Qələmin  səsin-
dən, xalqın sözünə” (İsa Həbibbəyli) ucalır, xalqının səsi-
ni qələmiylə bəyan edir. Yusif Nəğməkarın  Vətən, şəhid-
lik mövzulu şeirləri İsa Həbibbəylinin onun yaradıcılığı 
haqqında fikirləri yada salır.  

“Yusif Nəğməkarın Vətən şeirlərində tərənnüm aparı-
cı görünsə də, fikir əsas qayəni müəyyən edir. Ümumu 
ruhu etibarilə  tərənnüm poeziyası nümunəsi olan “Azər-
baycan olmaz” şeirinin hər bəndində orijinal, düşündü-
rücü və ibrətamiz fikirlər obrazlı şəkildə ifadə olunmuş-
dur.” (İsa Həbibbəyli”, “Qələmin səsi”ndən xalqın sözü-
nə”, “Ədəbiyyat qəzeti,16.07.20200) 

Müəllifin şəhidlər haqqında yazdığı şeirlərdə də bu 
cəhətləri müşahidə etmək olur. 

Ərzin ərz dili laldı ki!... 
Çulğamasın şər dünyanı. 
Oğullar şəhid oldu ki, 
Tanısın bəşər dünyanı... 
Qanla torpağı yoğurdun- 
Vətən bilmə onsuzluğu... 
Oğlu şəhid olan Yurdun  
Olmur kişi sonsuzluğu!... 
Oğullar niyə şəhid oldu? sualına şair onlarca cavab 

verir. Bu misralar poetik deyimdə daha dərin anlam daşı-
yır. “Oğullar şəhid oldu ki, şəhidlik də oğullansın, oğul-
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lar şəhid oldu ki,qəm kirisin fəryadında, oğullar şəhid ol-

du ki, bir öləndə yüz dirilsin.” Bu misralarda  bu  ibrəta-

miz deyimlər də şeirin təsir gücünü daha da  atırır. 

Adilə Nəzər isə “Şəhid də ölərmi heç, - bu  bir yer çə-

kimidir, bayrağa bükülənin məkanı cənnət olar” ifadəsi 

ilə şəhidin Azərbaycan bayrağına bükülməsi məqamına 

diqqət çəkir. 

Yolu işıq olanın  ömrü bir şam kimidir, 

Xain, nankor, satqına hər yerdə lənət olar. 

Şəhid də ölərmi heç,-bu bir yer çəkimidir, 

Bayrağa bükülənin məkanı cənnət olar. 

Azərbaycan poeziyasında şəhidin ölməzliyi tez-tez 

vurğulanan ifadədir. Ancaq Şəhidin məkanı ona görə 

cənnətdir ki, o dəfn ediləndə Azərbaycan bayrağına bü-

külüb. Bu deyim Adilə Nəzər poeziyasında özünəməxsus 

yer tutur. Şeirin son bəndində bir amal altında birləşən, 

azadlığ, torpaq üçün canlarından keçən igidlərimizin hər 

birinin simasında Polad Həşimov xatırlanır. Azərbaycan 

xalqı Poladlar yetişdirib, bundan sonra da Poladlar yeti-

şəcək deyən,  şair səsini dünyaya çatdırır. 

Eşq olsun o kəslərə-bir amal birləşdirən, 

Torpaq üçün, vətənçün fəda olan hər cana! 

Eşq olsun Polad kimi oğullar yetişdirən, 

Hələ yetişdirəcək  doğma Azərbaycana! 

(Adilə Nəzər, Şəhid general Polad Haşımovun xatirə-

sinə”) 
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Adilə Nəzərin Şəhidlik mövzusunda “Mən Şəhidəm”, 
“Şəhidimin”, “Şəhidin son düşüncələri”, “Rahat uyu, şə-
hidim” şeirləri diqqət çəkir. 

Bu şeirlərin hər birində şəhidlərimizin qorxmazlı-
ğı,cəsarəti əks edilib. 

Olmadı ölüm qorxusu, 
Burnunda cənnət qoxusu, 
Gülləndi qandan yaxası, 
Asta asta şəhidimin... 
 (Adilə Nəzər,”Şəhidimin”) 
Ay Bəniz Əliyarın “Xudayarın timsalında bütün şəhid 

oğullarımıza həsr edirəm” başlıqı şeirində şəhidliyin bə-
dii tablosunu görmək olur.  

Bilirəm ki, qorxum yoxdur ölümdən, 
Yerim yenə ən birinci sırada. 
Mərmi kəsən ayağım var əlimdə, 
Avtomatla səhv salıram arada. 
İgid şəhidliyin dəyərinin ölçülməz olduğunu vurğu-

layır, ona görəki, sönən bir qəlb olsa da onun işığında 
min ocaq alovlanır -deyə şəhid olduğuna sevinir. Sevinir 
ki, son nəfəsini qar altında göyərsə də yazağzında bu  
son nəfəsdən  xarıbülbül yaranacaq. Bir şəhidin bundan 
gözəl  özünü ifadəsi ola bilməzdi. 

Ölçülməzdi şəhidliyin dəyəri, 
Bir qəlb sönər, alovlanar min ocaq. 
Qar altında son nəfəsim göyərir, 
Yazağzında Xarıbülbül olacaq.  
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(Ay Bəniz Əliyar, “Xudayarın timsalında bütün şəhid 
oğullarımıza”) 

“Şəhidlərimizin xatirəsinə” şeirində də şəhidliyin öl-
məzliyi, vüqarı əksin tapır.Vətən sözünün anlamı onun 
azadlığı yolunda qurban gedən şəhidlərin adı ilə bağlı-
dır. Şeirin əsas ideyası Vətənin adını daşıyan şəhidlərin 
var olmasıdır. Vətən o zaman Vətən olur ki, onu qoru-
yan, yolunda can verən igidləri var. 

Vətən uğruna ölən oğullar, 
Ölümün özünü ucaldacaqdır. 

(Ay Bəniz Əliyar, “Şəhidlərimizin xatirəsinə”) 
Müəllifin “Vətən uğrunda” şeiri şəhidlərimizin dilin-

dən ifadə olunub.Vətən uğrunda , haqq savaşında şəhid 
olan döyüşçü xoşbəxtdi, ona görə ki, haqq yolunda əyil-
məyib, haqq yolunda mübarizə aparıb,qalıb olub,çünki 
əqidəsi qalibdir. Digər bənddə bayrağımız səcdə edən bir 
şəhid canlanır. Haqq səsimizi dünyaya yayan şəhid haqq 
yolunda qanının axmasından qürur duyur. 

Vətən uğrunda axır damla qanım, 
Bayrağım haqq səsinin bayrağıdır. 
Göylərə sancılıdır Ay nişanım, 
Rəngləri hər halımın növrağıdır.  
 (Ay Bəniz Əliyar, “Vətən uğrunda”) 
Poeziyamızda şəhidlərimiz haqqında silsilə yazılar 

çoxluq təşkil edir.İlham Qəhrəmanın illər əvvəl yazdığı 
“Şəhidlər xiyabanında”, “Mərmiyəcən yaşamaq” şeirləri 
bu gün üçün də keçərlidi. Şair Şəhidlik mövzusunun içə-
risinə girə bilir, şəhidin düşüncələrini poetik anlamını 
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bütün tamlığıiə ifadə edir. İlham Qəhrəmanın “Borc” 
başlığı altında yazdığ çox sayda “Şəhidin dilindən “şeir-
lərində şəhidin sevdiyi qıznan söhbətində bir gəncin və-
tənə olan sevgisinin heç bir varlığla müqayisə edilə bil-
mədiyi aydın olur.”Ürəyimdə çırtlamayan sevgi başda 
idi, amma, Vətən ondan irəli çıxdı” misraları kamına ye-
tişməyən, arzuları çiçəkləməyən bir gəncin bütün yaşan-
tılarını misralara tökür. Eyni zamanda burada nə qədər 
həsrət, kədər , ayrılıq hissləri hökm sürürsə , ondan qat-
qat çox  Vətənə olan sevgi hissi hiss edilir. Vətənə olan 
məhəbbət anaya, ataya , sevgiliyə olan məhəbbətin üzəri-
nə çıxır. 

Səni sıxmalı sinəmə avtomatı sıxdım, 
Görüşünə çıxmalı yerdə 
Quş qatarınnan gələn güllə 
Qabağına çıxdım. 
Bu döyüşdü- kim öldü, kim yaralı çıxdı, 
Ürəyimdə çırtlamayan sevgi 
Başda idi, 
amma, Vətən ondan irəli çıxdı. 
Şəhidin dilindən danışan şair bəzən hisslərini cilovla-

ya bilmir. Hər zaman şeirlərini bayatı üzərində kökləyən 
İlham Qəhrəman bayatıya yer verir. Bir beyitlik bayatı şə-
hidin ucalığını, müqəddəsliyini cəmiyyətdə ona münasi-
bətini ifadə etməklə yanaşı, şəhid vermənin ağır bir dərd 
olduğu da vurğulanır. 

Dərdini döşəsən yer çatmaz, 
Yük vursan Devi – çəkməz 
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Şəhidin ehsanından  
Acın da təbi çəkməz. 
 (İlham Qəhrəman, “Şəhidin dilindən”) 
İlham Qəhrəmanın şəhid bayatıları silsilə şeirləri şox-

luq təşkil edir. Müəlif özünəməxsus şəkildə şəhidliyin re-
al təsvirini yaradı bilir. “Şəhidlik büsatıdı-Toy havasında 
yasdı” ifadəsi  ilə şair kədərimizi də müqəddəsləşdirir. 

Ah çəkər ahdan ağlar, 
Durub sabahdan ağlar. 
Şəhidi yad edənlər 
Gah gülər gahdan ağlar. 
(İlham Qəhrəman “Şəhid Bayatıları”) 
Şair Elşad Baratın şəhidlər haqqında silsilə şeirləri 

saysızdır. Birinci Qarabağ savaşında publisistlərimiz hər 
şəhid haqqında bir məqalə yazmaqla şəhidlərin qəhrə-
manlıqlarından bəhs edidrilərsə bu gün bir şairlərimiz 
şəhidlər haqqında silsilə şeirlər yazırlar. Bu şeirlərdə bəh-
si keçən şəhidin  bütün özəllikləri əksin tapır. Elşad Barat 
bu cür silsilə şeirləri ilə diqqət çəkir.  Müəllif şəhidlərlə 
dərdləşir, onları dinləyir. “Dayımın nişanlı oğlu şəhid 
Əlizadə Tahirə”, “Şəhid Ələkbərov Vüqara”, “Şəhid 
Mürsəliyev Sübhiyə”, “Şəhid Yusifzadə Xudayara”, “Şə-
hid Aslanov Turala” və s. yazdığı şeirlərində  torpaqları-
mız uğrunda canlarını qurban edən igidlərimizin xarak-
terlərini, düşüncə tərzlərini, vətən sevgilərini canlı şəkil-
də görmək olur. Bu gün yaşadığımız bu müharibənin hə-
yatımızda qoyduğu iz poetik ifadədə oxucuya ötrülür. 
Bu şeirlərdə kədər, qüssə olduğu kimi qürur, fəxarət hissi 
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də güclüdür. Şairin dayısı oğluna yazdığı şeirdə bir me-
saj da görmək olur. “Sən nə vaxd böyüdün ki, belə qəhrə-
man oldun” deyən şairin gənc dayısı oğlu üçün kədərlən-
diyin görsək də onun qəhrəmanlığını , sinəsini dost yo-
lunda gülləyə sipər etməsini oxucuyasuna çatdırır.  

Dosta dəyməsin deyə, 
Özünü atmaq necə? 
Sinəsiylə gülləni 
Havada tutmaq necə? 
Sadəcə bir bənddən şəhidimizi görür, onu  cəsarətini, 

qeyrətini böyük qürurla alqışlayırıq. Dayısı oğlunu kiçik 
bir oğlan kimi xatırlayan qəhrəman təcüblənir,”sən kiçik 
bir oğlan idin , nə vaxd qəhrəman oldun “ sualını versə 
də cavabını özü dərhal da verir.  

Qəhrəman olmaq olmur, 
Qəhrəman doğulurmuş. 
Demə ki, qəhrəmanlar , 
Sənin kimi olurmuş! 

(Elşad  Barat, “Dayımın nişanlı oğlu, Şəhid Əlizadə 
Tahirə”) 

Bir başqa şeirində müəllif incə, duyğusal məqamlara 
işıq tutur. “İgidliyin özü”olan şəhidin “Bir qızın barma-
ğında , bir üzüyün izisən “ deyə  gözlərimiz qarşısında 
şəhidin həyatını, şəxsi duyğularını xatırladır. Şəhidin ni-
şanlı olduğu məlum olur. Amma bu kövrək duyğular şei-
rin sonun qədər davanm etmir. Vətəninə qurban getmək 
şairin də birinci arzusu olduğunu görürük.  
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İndi bizim borcumuz 
Səni yaşatmaq olsun, 
Hamımız fəda  olaq, 
Təki Vətən sağ olsun! 
Müəllif şəhidlik silsiləsində yazdığı şeirlərdə şəhidlə-

rimizin qəhrəmanlıq tablosunu yarada bilib. 
Sənə şeir yazıam, 
Şeirin   Allahı  şəhid, 
Allahın qulu şəhid, 
Vətənin şahi şəhid. 
(Elşad Barat, “Şəhidlərin dilindən”) 
  Şair “şeirin allahı şəhid” ifadəsi ilə sanki bu günün 

poeziyasında əsas mövzunun şəhidlik olduğuna işarə 
edir. Vətənin şahi olmaq şəhidlərimizə qismət oldu. Daha 
doğrusu onlar buna canları, qanları bahasına nail oldular.  

Təranə Arifqızı(Əliyeva) “Ölümsüzlük” adlı şeirində 
Şəhid olmaq nə deməkdir sualına tutarlı cavablar  verir. 
Belə demək daha doğru olar ki, şəhidliyin poetik dərkini 
əks etdirir. 

Şəhid olmaq-bir arzuya çatmaq üçün, 
Min arzunun yollarını açmaq üçün, 
Varlığıyla Vətən olmaq, Vətən demək, Vətən sevmək! 
Kim sevəcək bu Vətəni, biz sevməsək? 
Kim deyəcək düşmənlərə sözümüzü, biz deməsək? 
Şəhid olmaq xəyanətə dözümsüzlük, 
Şəhid omaq- mən demədən Vətən deyib, 
Sinəsini bu torpağa sipər edən bölümsüzlük! 
 (Təranə Arifqızı, “Ölümsüzlük”) 
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 Təranə xanım  özünəməxsus deyimi ilə Şəhidliyin bə-
dii tərənnümünü verə bilir. “Şəhidlərimiz torpaqlarımıza 
olan xəyanətə dözə bilməyənlərdi” ifadəsi ilə 30-illik düş-
mən tapdağında qalan torpaqlarımıza olan xəcalətli gün-
lərimizi də yada salır. 

İlərdi vətən dərdini misralarda dilləndirən şairləri-
mizdən biri də Namiq Dəlidağıdır. Onun “Dağlar oğulla-
rına teleqram”adlı şeiri bu günümüzün zəfərinə, qələbə-
sinə bir çağırış idi. Şair yazırdı: 

Özümüzə “dağlar oğlu” deyirdik, 
Qürurumuzu sökürlər. 
Vay   dədəm vay, 
Biz hələ yaşayırıq. 
 (“Dağlar oğluna teleqram”) 
Əslində özü demiş bu teleqram çağrısı idi.Vətənsiz 

şairlərimizin şeirləri kədər notlarından yoğrulurdu. Ata-
ana yanında qalan oğullar onları torpaqlarına apara bil-
mədikləri üçün vicdanlarına sığışa bilmirdilər. Son za-
manlar daha” sağlıq olsun torpağımıza dönərik” ifadəsi-
ni deməyə utanır, xəcalət çəkirdilər. Bu mövzulu şeirlər 
son illərin ən geniş işlənmiş mövzusu idi. Namiq Dəli-
dağlı yaradıcılığında bu mövzulu şeirləri  təsirediciliyi və 
səmimiyyəti ilə diqqətdə qalırdı.  

Ta demirəm sağlıq olsun , ay ana, 
Boşalanlar bir də dolsun , ay ana, 
Namiq adlı oğlun ölsün , ay ana, 
Səni Kəlbəcərə aparammıram... 
 (“Səni Kəlbəcərə Aparammıram”) 
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 “Şəhidlərimizə” şeirində isə ilk bəndlərdəki kədər 
motivi  şeirin sonuna doğru bir xalqın qəhrəmanlıq sal-
naməsinə çevrilir. Ölməz şəhidlərimizin qəhrəmanlığı 
fəxr, qürür simvoluna aparır. 

Baxırm, qəbirlər sıralanıbdır, 
Bu cərgə möhkəmdi, bu cərgə mətin. 
Düşməni heç zaman öyünə bilməz, 
Belə Şəhidləri olan Millətin, 
Belə igidləri olan Millətin! 
 (“Şəhidlərimizə”) 
Namiq Dəlidağlının “Şəhid səsi “ şeirində fəlsəfi fikir-

lə realıq birlələşir. 90-cı illərdəki yaşantılarımızı xatırla-
dan şair ....” Dizə qədər sükuta batmışdı səssizlik” deyir.  

.... Dizə qədər sükuta batmışdı səssizlik 
sonra bütün səslər açıldı 
Sən bütünsəslərin 
Ucalığındasan-sükut səsinlə, 
Şəhidim 
Bütün səslər batacaq- sənin 
Səsindən başqa. 
(Namiq Dəlidağlı,”Şəhid səsi”) 
Vətən müharibəsi mövzusunu  poeziyasında həm 

qəhrəmanlıq, həm də azərbaycan xalqının qürur, fəxarəti 
kimi dəyərləndirən Elnur Uğur Abdiyevin  yazdığı şeir-
lərdə qazilərin itirdiyi orqanlarının şəhidliyini də poezi-
yaya gətiir. Bu da son dərəcə ağrılı və digər tərəfdən də 
qürurvericidir. Bu baxımdan”müharibə” adlı şeir məz-
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munu baxımından fərqli xarakterə malikdir. Burada şə-
hid olan qəhrəmanın Şuşada qurban verdiyi ayağıdır. 

Müharibə çoxdan bitmişdi, 
Ürəyi Şuşada döyünürdü, 
Ayağı orda şəhid olan 
Qazimizin. 
Itirdiyi ayağına söykənirdi 
Hər gün 
Səhər yatağından qalxanda. 
Vətən yeriyirdi onun kəsilmiş 
Ayağında. 
 (“Müharibə”) 
Elnur Uğurun”Şəhidlər”, “Şəhadətdir”, “Şəhidin gə-

lir”, “Polad Həşimova”, “Şəhid ruhları” başlıqlı şeirlərin-
də bütöv bir Vətən obrazını və Şəhidliyin qəhrəmanlıq 
səviyyəsində təqdimini görmək olur. Şair general Polad 
haqqında şeirinidə isə şəhidlərimizi Vətən adlandırır. Əs-
lində son zamanlarda Vətən müharibəsi qəhrəmanların-
dan  bəhs edilən həm publisistik yazılarda, həm poeziya 
nümunələrində şəhidi Vətən adlandırmaq hallarına çox 
rast gəlinir. Vətəni azad edərək, qurban gedən igidlərimi-
zin Vətən adlandırılması dəyirli poetik seçimdir.  

Məzarın and yerimizdir, 
Rahat uyu  Vətən paşam. 
Və yaxud digər bənddə  generalı mübarizəyə səsləyən 

bir sərkərdə kimi təqdim edir. Bu təsafüfü bir deyim de-
yil, iyul hadisələrində general Polad Həşimov köksünü 
vətən uğrunda qurban verməsi ilə əsil generalın əsgəri-
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nin önündə gedərək nümunə olmasına işarədir. Müəllif 
Polad Həşimovun qəhrəmanlığını  vətənpərvərlikdən da-
ha  yüksəkdə  durduğunu  əks etdirir. Generalın ölümü 
Vətəni müdafiəyə qalxmağa bir çağırışı oldu. 

Sən hərblərə üsyan səsi, 
İnsanlığın vicdan səsi, 
Yenilməz qəhrəman səsi, 
Ruhun Göylərə tən, Paşam! 
(“Polad Həşimova”) 
 Elnur Uğurun “Şəhid ruhları” şeiri də məzmun və 

formaca zəngindir. Torpaqlarımızın işğaldan azad edil-
məsi göylərdə məskən salan şəhidlrəimizin ruhunun 
dinclik tapmasına səbəbdir. Şair qalib olan əsgərə üz tu-
tur. “Ucadan qışqırki, çaldıq zəfəri, bir az sərinləsin şəhid 
ruhları” deyərək qazandığımız  qələbənin xəbərindən şə-
hidlərimizin ruhlarının dinclik, sərinlik tapacağına ina-
nır. Eyni zamanda  üçrəngli  bayrağımızın daha çox dal-
ğalanması ilə şəhidlərimizin ruhlarının dinclik tapması 
ideyası şeirin əsasını təşkil edir. 

“Şəhidin gəlir” şeirində isə müəllif torpağaların azdlığı 
yolunda qurban gedənləri torpağın əsl sahibi adlandırır.  

Torpağım, qucağını aç, 
Qoynuna şəhidin gəlir! 
Son haqq məhkəməsinəcən, 
Tək Tanrı şahidin gəlir. 
Vətən, bizim deyilsən tək, 
Biz səninink sənə gələk. 
Aç qoynunu Şəhid görcək, 
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Bax əsl sahibin gəlir. 

(Elnur Uğur, “Şəhidin gəlir”) 

Narıngül Nadir isə şox incə bir müşaihidədən yola çı-

xaraq şəhidlik mövzusuna münasibət bildirir. Azərbay-

can ədəbiyatında şəhidlik məqamına yol alan qəhrəma-

nın çəkməsi çox kövrək, kədərli anlarla yadda qalır. Şə-

hid çəkməsi poeziyanın nadir obrazıdır, desək əlkə də 

yanılmarıq. Məhz Narıngül Nadirin “Sən elə vətənsən, 

vətən, şəhidim” başlıqlı şeiri də  bu mənada yadda qalan 

obrazdır. 

Yoluna su səpim, göz yaşı sıxım? 

Çəkməndə torpaq var, torpaq, bir  sıxım... 

Ver, əsgər çəkməni  köksümə sıxım, 

Çəkməsində çiçək bitən şəhidim 

Şeirin bu bəndində şəhidin çəkməsində torpağla sevgi 

birləşərək, bir oyanış, cücərti əmələ gətirir.  Bəlkədə bu-

rada  bir əsgər arxasınca atılan su, bir şəhid üçün əbədi 

qurumayan göz yaşı da bir şəhid çəkməsindəki torpaqla 

qovuşur. Bu misraların poetik çəkisi ölçüyə gəlmir. Na-

rıngül də bir çox həmkarları kimi şəhidlərə vətən deyə 

müraciət edir. Şeirin son bəndində şairin şəhidliyi ən 

yüksək məqamda alqışlayır.Torpağa qanı səpilən şəhidin 

torpağı oyatması və şəhid qanının  çiçəkləməsi yeni ta-

pıntı kimi qiymətlidir. 

Torpağa qan səpdin, torpaq oyandı, 

Qanın  çiçəklədi, bu necə qandı? 

Yazdın ki, Qarabağ Azərbaycandı! 

Sən elə vətənsən, vətən şəhidim! 
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 (Narıngül Nadir, “Sən elə vətənsən, vətən, şəhidim!”) 
Qılman İmanın poeziyasında şəhidlik vətənin dilbər 

guşələrinin adıilə qoşa çəkilərək daha da uca məqamda 
dayandığı  vurğulanır.”Torpaq olan yerdə, bədən nədi 
ki?” deyən şair şəhidlərimizi Laçına, Şuşaya tən tutur. Bu 
da elə vətənləşib bütövləşən  vətənə çevrilən şəhidlərimi-
zin vətən olmalarına işarədir. 

Nə gözəl yaraşır: qurda qurd adı, 
Gözüm “İşıqlı”dan axan nurdadı. 
Göyçə dağlarında, Zəngəzurdadı, 
Bu, Laçın oğullar, Şuşa oğullar. 
(Qılman İman, “Şəhid oğullar”) 
Sona İsnayılovanın “Yol verin, şəhid gəlir”  şeirində 

Şəhidliyin qəhrəmanlıq səviyyəsində təqdimi  Mübarizlə-
rin, Poladların simasında şəhidlərimizin misilsiz şücaəti 
əksin tapmaqla yanışı “şəhidlərin ruhları o vaxd gülür ki, 
ədalət yolunda mübarizə aparan igidlərimiz torpaq yo-
lunda canlarından keçə bilir.” O zaman şəhidlərimizin 
ruhları dinclik tapır, şəkillərdəki şəhid baxışları sevincə 
qərq olur. Məhz general Poladın da gözləri o zaman se-
vinclə gülür”. 

Dağlar-daşlar xəbərdar,bu döyüşə şahiddir, 
Generalım-zabitim, haqq yolunda şəhiddir. 
Şəkildəki general, Polad sevinclə gülür, 
Haray çəkin ay ellər, yol verin  şəhid gəlir. 
 (Sona Abbasəliqızı İsmayılova, “Yol verin, şəhid gəlir”) 
Şəhidliyin bayrağ uçalığına ucalması Süleyman Ab-

dullanın “Ən gözəli ağac olmaqdır Şuşanın qoynunda” 
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şeirində səcdə etmək məqamı ilə birləşir. Şair bu məqamı 
heç bir gözəlliklə qarşılaşdıra bilmir.” Bundan gözəl səc-
dəgah ola bilməz” deyən şair bu ucalıqda insanın göz 
yaşlarının durulduğunu da vurğulayır. 

Elə ucalıqlar var ki, 
Baxdıqca durulur adamın göz yaşları 
Sənə səcdə etməmək mümkünmü? 
Bayraq ucalığı hər kəsə qismət olmur, şəhidim! 
(Süleyman Abdulla, “Ən gözəli ağac olmaqdı Şuşanın 

qoynunda”) 
Şəhidlik mövzusu bu gün ən aktual mövzu kimi hər 

an işıqlandırılır, poeziyamızın baş mövzusus kimi ədə-
biyyat tariximizə yazılır. Vətən müharibəsi şəhidləri 
mövzusu birinci Qarabağ şəhidlərinə həsr edilmiş şeirlər-
dən fərqli xarakterdədir. Bu şeirlərin əsası şəhidin qəhrə-
manlıq səviyyəsində təqdimi istiqamətlərində yaranıb. 
Bunkü şəhidlik qəhrəmanın mənəvi dünyasını, onun bü-
töv vətən olan simasının ucalığını, müqəddəsliyini əks 
etirir və məqalədə əsasən bu səpkidə yaranan şeirlər təh-
lilə cəlb edilir. Qazanılan qələbə şəhidlik mövzusunun 
bütövləşən obrazını ədəbiyyata gətirməyə imkan verir. 
Əslində bu müharibədə şəhidliyin ucalığı və müqəddəs-
liyi poeziyanın qəhrəmanlıq salnaməsinin yazılmasına 
təkan verir. Elçin İskəndərzadə poeziyasında poetikləşən 
kimi- “İsa bulağından atılan bir ovuc su” şəhidliyimizin 
dirilişi, ruhların  yaşantısı və şəhidliyimizin qisası oldu. 

Şəhid məzarlarına 
İsa  bulağından bir ovuc su at. 
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Dirilib ayağa qalxmasalar da, 
Rahat uyuyacaqlar, 
Qan qardaşlarım, rahat. 
Şəhidlərimiz vətəndə yaşayır, Vətən isə onun yolunda 

canından, qanından keçən oğulları olduqca bütövdür və 
əbədi yaşardır. Şəhidlərimiz kimi. 
 

2.6.Türkiyə və Azərbaycan birliyi – Rəcəb Tayyib  
Ərdoğan və İlham Əliyev qardaşlığı 

 
Azərbaycan poeziyasının 30 –illik baş mövzusu Qara-

bağ problemi idi. Əsirlər öncə Azərbaycan  Ədəbiyyatın-
da Qarabağın gözəllikləri, mədəniyyət beşiyi olduğu, Qa-
rabağ gözəllərinin vəsfi yer alırdısa  1990-cı illərdən eti-
barən Qarabağın qanlı yaddaşını, Xocalı faciəsinin dün-
yaya sığmayan faciəsini yazmaq ədəbiyyatımızın ən ün-
də vəzifəsi oldu. İlk illər itirdiyimiz torpaqların ağrısın 
poeziyamız yaşasa da son illər də aprel döyüşlərindəki 
qalibiyyət, iyul hadisələri poeziyamızın misralarında zə-
fərə gedən körpü misyasını yaratdı. Və təbii ki, bu ruhun 
nikbin notlara köklənməsi Ali Baş Komandanın güclü si-
yasəti və güclü ordu yaratmaq gücündən  irəli gəlirdi. 
Neçə illik sülh məramımız artıq erməni vandalları tərə-
findən ədalətlə qarşılanmırdı. Bizim yetərincə gücümüz, 
ordumuz, xalqın sevgisini və inamını qazanan Ali Baş 
Komandanımız, bu xalqın ədalətli olduğuna inanan, gü-
vənən arxa-dayaq duran Türkiyə xalqı, Türkiyənin prezi-
denti Tayyub Ərdoğan kimi dünyaya meydan oxuya bi-
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lən sərkərdəsi vardı. Azərbaycan poeziyasının misraları 
bu birlik və bərabərliyi poetikləşdirməyə bilməzdi. Qazn-
dığımız qələbə poeziyamızın mövzu zəngiliyinə rəng 
qatdı desək heç də yanılmarıq. Qələbə mövzusu, Bu qələ-
bəni qazanmaq yollarında canını əsirgəməyən şəhid ob-
razı, Azərbaycan xalqının içində yoğrulan , vətən sevda-
lıları-döyüşçü obrazı, Dəmir yumruq birliyinin, “Qara-
bağ Azərbaycandır!” ifadəsinin xalqımıza qazndırdığı 
qələbənin ilk müjdəçisi, xalqın inam, güvən yeri Ali Baş 
Komandan obrazı mövzusu, Türk birliyimizin, qardaşlı-
ğımızın, mənəvi dayağımızın başqanı Tayyib Ərdoğan və 
İlham Əliyev obrazı mövzusu və bir çox poemalarımızda 
Türkiyə, Pakistan, İsrail birliyindən qürurlanan poeziya 
nümunələri yarandı.  Poeziyamızda elə bir mövzusu yox-
dur ki, orada Ali Baş Komandanın obrazını görməyək və 
elə bir birlikdən bəhs edilmir ki, o yerdə Tayyib Ərdoğan 
birliyinin - istər ordumuza, istər xalqımıza, istər Ali Baş 
Komandanımıza dayaq, arxa durduğunun şahidi olma-
yaq. 

Türkiyə dostluğunun kökü tariximizə dayanır. Tən-
qidçi Qurban  Bayramov “Ağdamda Osmantəpəsi” mə-
qaləsində qiymətli araşdırmalarının nəticəsi olaraq yazır: 
“Ötən əsrin əvvəlllərində erməni terroruna qarşı mübari-
zə məqsədilə  Nuru paşanın rəhbərliyi altında Azərbay-
cana gələn Türk ordusu tərəfindən bakı azad olunandan 
sonra əsas özəyi osmanlı ordusundan ibarət Qafqaz İs-
lam Ordusu Qarabğ istiqamətinə hərəkət etdi. Mənbələr-
də göstərildiyi kimi, 1918-ci ilin noyabırın 1-də Nuru pa-
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şa Ağdama gələrək döyüş hazırlıqları gördü, noyabırın 4-
də Əsgəran-Şuşa istiqamətində və Xaçın çayı boyunca 
yerləşən Erməni işğalçılarının mövqeləri istiqamətində 
hücum əməliyyatına başladı. Fərrux, Daşbaşı, Sırxavənd, 
İssmayılbəyli, Ballı qaya, Kolabəy, Dovşanlı, Vəng istiqa-
mətlərində Osmanlı Türk taborları ilə erməni daşnaq cəl-
ladları arasında qızğın döyüşlər getdi. Qafqaz İslam Or-
dusunun 9-cu və 1-6-cı Türk alaylarına məxsus taborun 
qəragahı  Xaçın kənarındakı, xalq arasında sonralar “Os-
man təpəsi” adlanan yerdə mövqe tutdular. Məlumatlara 
görə “Osman təpəsi” adlanan yerdə salınan Şəhid qəbi-
ristanlığında da məhz 1918-ci ildə Qarabağda döyüşmüş 
Türk ordusunun şəhid olmuş əsgərləri dəfn edililər və 
buna görə də, o məkan xalq arasında “Osman təpəsi” ad-
landırılıb. Qeyd edək ki, Osmanlı Türk qoşunlarının sər-
kərdələrindən olan Nuru Paşanın, Mürsəl Paşanın,  Ca-
hid Cəmil bəyin, İsmayıl Haqqı bəyin adları Azərbaycan-
da, Qarabağda, Ağdamda olduqca məşhur idi və xalqın 
qəlbində  onlara qarşı məhəbbət və ehtiram var idi. Xalq, 
sadə camaat bu məhəbbəti qorumaq üçün övladlarına  
Osman, Nuru,  Mürsəl, Cahid, Cəmil və.s  kimi türk adla-
rını fərəh və şərəf hissi ilə qoyur, bununla da, araya nifaq 
salmaq istəyən  qüvvələrin acığına Türk qardaşlarına eh-
tiramı qoruyub, saxlayırdılar.”1 

 Sabir Rüstəmxanlının, Zahid Xəlilin, Abuzər Turanın, 
Yusif Nəğməkarın, Rafiq Yusifoğlunun, Nizami Mura-
dın, Xanım İsmayılqızının, Şövkət Horovlununu, Mahirə 
                                                            

1 Qurban Bayramov, “Osman təpəsi”, “525-ci qəzet”, 2020 
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Abdullanın və s. şeirlərində ordumuzun yüksəlməsində, 
qalibiyyətində Ali Baş Komandanla birlikdə Türkiyə baş-
kanı Rəcəb Tayyib Ərdoğan birliyini, dəstəyini də gör-
mək qürurvericidir. 44-günlük müharibədən dərhal son-
ra şairlərimiz zəfər sevinclərinin poeziyamıza gəlişini çox 
möhtəşəm şəkildə poetikləşdirdilər. Yenidən yazılan tari-
ximiz Ədəbiyyatımızında səhifələrinə həkk oldu. İlk  də-
fə misralarımızda görünən birlik və bərabərliyimiz mü-
haribənin  hələ sona yetmdəiyi tarixdən etibarən poezi-
yamızın  mövzusuna çevrildi. 

Müharibədən sonra Ədəbiyyatımızda Vətən mühari-
bəsi mövzuları mətbuatımızın bəzəyinə çevrildi. Ziyalıla-
rımız  zəfər sevinclərimizdən bəhs edərkən tarixə üz tu-
tur,  Mustafa  Kamal Atatürkün Azərbaycan  sevgisin xa-
tırlanır. Və bu sevginin  əbədiyaşarlığı  Türkiyə preziden-
ti Rəcəb Tayyib  Ərdoğanın Ali Baş Komandanımızla bir-
lik və bərabərliyi bu günkü zəfərimizə yola açan körpü  
olması vurğulanır.  

Sizinlədi ruhları 
Atatürklə Heydərin. 
Türkün uğurlarına 
Gök üzündə sevinir. 
Gürşad, Mete, Oğuz xan 
İlham İlə Ərdoğan. 
 (Seymur Şedeyev) 
Abuzər Turanın “Zəfər nəğməsi-Sayın Cumhur Baş-

qanım” poemasının ikinci bölməsində birlik bərabərliyi-
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mizin Atatükdən gələn bir dərs olduğu və bu gün  də da-
vam etdiyini böyük bir qürur hissi ilə ifadə edilir. 

Atatürkdən gələn dərs, 
Türkçülükdən edir bəhs! 
Turan ərzə salır səs, 
Tutduğun yol müqəddəs, 
Sayın Cümhur Başqanım. 
Sonrakı üçüncü fəsil Rəcəb Tayyib Ərdoğan və İlham 

Əliyev qardaşlığından, birliyindən bəhs edir. 
Akademik İsa Həibbəyli əsər haqqında, “Böyük zəfə-

rin poetik dastanı” məqaləsində yazır: “Zəfər nəğməsi” 
poeması Azərbaycanla Türkiyənin birlik odası kimi səslə-
nir. Abuzər Turan Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti 
hörmətli Rəcəb Tayyib Ərdoğanın simasında çətin sınaq 
anlarında azərbaycana qarşı əsil dəyanət və dəstək nü-
mayiş etdirmiş qardaş türkiyənin tarixi missiyasını dön-
mədən həyata keçirməsini minnətdarlıq duyğuları lə vəsf 
etdirmişdir.abuzər turanın poetik təqdimatında türkiyə 
haqqında efadə olunan yüksək ehtiram Prezident rəcəb 
Təyyub Erdoğanın timsalında ümumiləşdirilir. Bu məna-
da “Zəfər nəğməsi”nin “Sayın Cümhur Başqanım” fəsli 
Türkiyə - Rəcəb Tayyib Ərdoğan vəhdətini və Azərbay-
can – Türkiyə Birliyinin poetik etirafı kimi vəsf olunur. 
Türkiyə Cümhuriyyətinin Azərbaycana verdiyi bir məna-
lı dəstəyin müqabilində Azərbaycan şairi də qardaş ölkə-
nin liderinə xalqımızın yüksək hörmət və ehtiramını çat-
dırmağı özünə borc bilmişdir.” (İsa Həbibəyli) 

Siyasətin zərgəri, 
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Bəlağətin pərgarı, 

Hərb işinin sərdarı, 

Türkçülük bayraqdarı, 

Sayın Cümhur Başqanım! 

Uca boylu qəhrəman, 

Qardaşlıqda mehriban, 

 Səmimi, gözəl insan, 

Rəcəb Tayyub Ərdoğan 

Sayın Cümhur Başqanım. 

(Abuzər Turan, “Zəfər nəğməsi”) 

Sabir Rüstəmxanlının “Qarabağa qayıdış” poemasın-

da da Türkiyə birliyi və qardaşlığı unudulmur. Sabir 

Rüstəmxanlı tarixə üz tutur. Nuru Paşa xatırlanır. Dünən 

ilə bu gün Azərbaycanın köməyinə gələn, səsinə səs ve-

rən qardaşlıq və dostluğa nümunə olan Türkiyə poema-

nın 13-14-cü fəslində əsərin daha da dolğun olmasında 

təsirsiz qalmır. 

Bir vaxt Nuru Paşa da gəldi qardaş hayına, 

Dirək oldu yurdumda min könül sarayına, 

Ocağımız küllənib,ümidimiz sönəndə, 

Bakı, Şuşa, Zəngəzur qan gölünə dönəndə. 

Keçmişi xatırlatmaqla bu gün Türk dünyasının birliyi-

ni və Turanın yaranmasını dəstəkləyən şair bizə nifrət 

əkənlərin ümidini qırmağı hər iki türk xalqına bir şair 

olaraq arzusunu ifadə edir. Bu zəfər günlərində iki bit-

məz nəğməni xatırladan şair üç bayrağın birlikdə dalğa-

lanması ilə özqürur və sevgisini ifadə edir. 
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Üç bayraq dalğalanır üç qardaşın şəninə, 
Silir göz yaşlarımı,iki əl çıxım yasdan. 
Bir dua da artacaq duamın üzərinə, 
Alqış sənə, Türkiyə, alqış sənə Pakistan! 
(Sabir Rüstəmxanlı”Qarabağa qayıdış”) 
Poemada müəllif  bu qardaşlıq və birlikdən demək 

olar ki, hər fəsildə bəhs edərək, Türk birliyini Ərdoğan və 
İlham Əliyev qardaşlığını poetikləşdirir və çox halda 
ümumi olaraq bəhs edir. 

Zahid Xəlilin şeirlərində birləşmək, bir olmaq ideyası  
şairin misralarından özünəməxsus şəkildə ifadə edilir. 
“Ey nəhəng türk” başlıqlı şeirdə Rəcəb Tayyib Ərdoğan 
dünya türklərinə nümunə çəkilir.  Türk xalqının birləş-
məsi ilə “Nəhəng Türk Pələngi” adlandırılmağımız şeir-
də maraq doğurur. Şair qürurverici bir poetik ifadəni iş-
lətməklə  türkdünyasını Türk birliyinə-bərabərliyinə ça-
ğırır. 

Adını türk qoyan kəs, 
Onun səsinə səs ver! 
İgid Ərdoğan kimi 
Ona ruh ver, həvəs ver. 
Şeirin sonrakı bəndində Ərdoğan haqq aşiqi kimi də-

yərləndirilir. 
Haqqın yanında oldu 
Haqq aşiqi Ərdoğan! 
Bütün yer kürəsinin 
Yaraşığı Ərdoğan. 
(Zahid Xəlil  ”Ey, nəhəng Türk”) 
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Zahid Xəlilin şeirlərində Rəcəb Tayyib Ərdoğan  
haqq, ədalət  carçısı kimi təqdimi edilmişdi. 

Nizami Muradoğlunun “Üzündə ay işığı”  şeirində 
Rəcəb Tayyib Ərdoğanın xarakteristikası öz əksini tapır 
və Azərbaycan sevdalısı olduğu ilə bərabər, hər zaman 
məzlumun yanında olduğu da vurğulanır. Şeirdə Ərdo-
ğanın kürsüyə qalxması, təmkinlə sağ əlini qaldıraraq hər 
zaman “zalımın qarşısında, məzlumun yanındayıq” söy-
ləməsi təbii boyalarla əks edilir ki, sankı gözlərimiz qarşı-
sında bu şəxsiyyətin iç dünyası canlanır. Bu məqamda 
şairin Rəcəb Tayyib Ərdoğana olan hörmət və  ehtiram 
hissi diqqət çəkir.  

Ahılla ahıl kimi, 
Çocukla Çocuk kimi 
Söhbətləşən, dərdləşən, 
Qasırğalar önündə 
Qaya kimi  sərtləşən, 
Dağ kimi dimdik duran, 
Dağ kimi əzəmətli 
Rəcəb Tayyib Ərdoğan! 
Şair bəzi məqamlara açıqlıq gətirir. Beynəlxalq müstə-

vidə Ərdoğanı hörmətdən salmaq istəyənlər, onun qarşı-
sında min oyuna girib, qüdrətinə, şöhrətinə xələl gətir-
mək istəyənlərin də olduğunu şair cəsarətlə vurğulayır. 
Nanəcib insanların  qarşısında Ərdoğanın sipər olaraq, 
qalib gəlməsi də poetik anlamda ifadə edilir. Şeirdə Mak-
ronun mərd, ərənlər yurduna  ləkə vurmaq istəyənlər 
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tənqid edilir. Şair fikrini Türkün gözəl kəlamları ilə ifadə 
edir.  “Meydan hünər meydanı, meydan ər meydanıdır”  
ifadəsi  şeirin təsir gücünü daha da artırmaqla yanaşı  ey-
ni zamanda  Ərdoğanın  bu meydanda  bir qəhrəman ol-
duğunu da poetikləşdirir. 

Aydınlıq güzgüsüdür 
Bəşərə məhəbbətin. 
Simvoluna çevrilib 
Mərdliyin, mətanətin. 
Azərbaycan sevdalı 
Turan vətəndaşıdı. 
Ali Baş Komandanım 
İlham Heydər oğlunun 
Dostudu, qardaşıdı 
Rəcəb Tayyib Ərdoğan! 
Nizami Muradoğlu İki dövlət başçısının birlik  və 

dostluğunu müqəddəs bir bərabərlik kimi dəyərləndirir. 
Onların birlik və dostluğu Qarabağ savaşında Azərbay-
can xalqını qələbəyə yaxınlaşdıran amillərdən biri kimi 
dəyərləndirilir. Şairin bu şeirdə Ərdoğanı dünyaya gəti-
rən anaya münasibəti də diqqət çəkir. Və poeziyanın təsir 
gücünü artırır. Təşəkkür hissi ilə başlayan son parça Ər-
doğanın Turan üçün Ər, igid olduğunu poetikləşdirərək 
yekuna doğru onun simasındakı ay işığını gördüyü içlər-
lə bağlayır. 

Gözlərin aydın olsun 
Bir oğul doğmusan ki, 
Ər, sultandır Turana! 
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Üzündə ay işığı, 
Gözlərindən nur yağan 
Dünyanın tək lideri 
Rəcəb Tayyib Ərdoğan! 
(Nizami Muradoğlu “  Üzündə ay İşığı”) 
Seymur Şeydayevin “İlham ilə Ərdoğan” başlıqlı şei-

rində də İki dövlət başçısının birlik və bərabərlyindən, 
qardaşlığından bəhs edir. Şeirdə  yeni tarix yazan iki qəh-
rəman dövlət başçılarının güclərinin birlikdə olmasını və 
bütün dünyanın onları izləmələri poetik ifadəsini tapır. 
Digər bənddə şair türkün qəhrəmanlığını yada salır. 

Türkün qədəm qoyduğu, 
Torpaqlar cənnət olur. 
Türk qanı düşən torpaq, 
Dönüb bir məbəd olur. 
Siz olduz tarix yazan  
İlham ilə Ərdoğan. 
Şair Atatürkü, Heydər Əliyevi xatırlayır. Bu gün qa-

zandığımız qələbədə  Azərbaycan sevdalı bu şəxsiyyətlə-
rin ruhlarının belə yardımçımız olduğu vurğulanır. Dahi 
şəxsiyyətlərin ruhlarının bu gün göy üzündə sevinməsi  
ifadəsi şeirin təsir gücünü artıraraq oxucusunu tariximizə 
aparır. Bu sətirlərdə Azərbaycanın azadlığı və qalibiyyəti 
keçmişimizlə bağlanması ədalətli bir ideya, düzgün ifa-
dədir. 

Şair bu gün türk dünyasının birləşməsini, Turan eli-
nin qurulmasını hər iki dövlət başçısında görür və qiy-
mətləndirir. 
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Bütün türk dünyasının, 
Ümidləri Sizədi. 
Artıq tükənib səbr, 
Hamı gözləməkdədi. 
Nə vaxt yaranır Turan? 
İlham İlə Ərdoğan. 
Turan son pənahımız, 
Onadır inamımız. 
Sizinlə qürur duyur, 
Doğma Qarabağımız. 
“Bir Bədəndə iki can” 
Türkiyə -Azərbaycan 
İlham ilə Ərdoğan. 
(Seymur Şeydayev “İlham ilə Ərdoğan”) 
 Sonuncu parçada Turan dünyasının qurulması üçün 

şairin xalq adından hər iki dövlət başçısına inamı və gü-
vəni diqqətə çatdırılır. Yenə sonda “Bir bədəndə iki can” 
ifadəsi ilə İlham Əliyevi və Tayyib Ərdoğanı Atatürk və 
Heydər Əliyevin davamçıları olaraq qəbul edildiyini şair 
qürur və fəxrlə poetikləşdirir. 

Əjdər Olun “Qırx dörd günə” adlı şeirində də zəfəri-
mizin qazanılmasında, 44 günə atdığımız imzada Ərdo-
ğan və İlham Əliyev birliyini xüsusi olaraq vurğulanır. 

Ərdoğanla İlhamımız bir oldular, 
Şirdən doğub, törəyənlər şir oldular, 
Xəzər, Egey, Dəclə, Fərat, Kür oldular, 
Birlikdə  əl qoydu onlar qırx dörd günə, 
Qızıl heykəl qoydu onlar qırx dörd günə. 
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 (Əjdər Ol) 
Şeirdə Arab torpaqlarının 44 günə zəfərlə sonlanması 

göydə Allah-Taladan gələn bir ədalət zəfəri oldusa da 
yerdə Türk birliyinin – Ərdoğan və İlham Əliyev gücü-
nün, yetişən, formalaşan Azərbaycan ordusunun birliyi, 
gücü oldu. Bu mövzuda poeziya öz səsini sevinc nəğmə-
lərinə bürüdü. Bu dostluq və bərabərlik düşmənlərə göz 
dağı oldu. 

Dayandur Sevgin Tayyib Ərdoğan və İlham Əliyev si-
yasətin, əvəzsiz lider olmaların əslində şeirinin ilk epiq-
rafında bəyan edir. 

Siyasət deyilən bağlı qapının, 
Sehiri Əliyev, sirri Ərdoğan. 
Misralarında əslində şair demək istədiyi ideyanı iki 

misraya sığışdıra bilir. Şeirin ilk misralarından İki türk 
oğlunun gücü, cəsarəti, ayrılmaz birlik olduğu aydın 
olur. Şair Tanrının bu iki nər oğulların dayağı olduğu 
qiymətli ifadələrlə əks edilir. 

Tanrı dayağıdır nər oğulların, 
Üzün ağartdılar qara yoların, 
Turanı yaradan qoşa qolların, 
Biri Əliyevdir, biri Ərdoğan 
Şair 30-illik bir tarixi xatırladır. “Qara yollar” ifadəsi 

keçmişdə yaşadığımız faciələri yada salır. Qazandığımız 
bu şanlı zəfərdə Tayyib Ərdoğan yardımı, qardaşlıq gös-
tərərək bizi və əslində ədaləti, haqqı dəstəkləməsi Ərdo-
ğan böyüklüyünü poetikləşdirməsi diqqət çəkir. Hər iki 
qoşa qolların birləşib Turan yaratması uğrunda mübari-
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zəsi də poetik anlamada şeirin təsir gücünü artırır. Şair 
hər iki başkanın gücünü, cəsarətini şirlə, pələnglə müqa-
yisəsi də qiymətli bənzətmədir.  

İki kral gəzir türk ormanında , 
Pələngi Əliyev, şiri Ərdoğan. 
Ərdoğan haqın yanında olması, nahaqqa qarşı müba-

rizə aparması da Dövlət başçısının ən gözəl xarakterik 
cizgilərindəndir. Şair Ərdoğanın simasında bütün türk 
dünyasının amalının hər zaman bünövrə qurub, yaradan 
olmalarını qiymətli misralarla ifadə edir. 

Türkün amalıdır bünövrə daşı, 
Haqqın yanında ol, nahaqqa qarşı, 
Yazılacaq Türkün istiqlal marşı, 
Bəstəsi Əliyev, şeiri Ərdoğan 
 
Ali Baş Komandanın meydanlarda qalbiyyətimizi 

elan etməsi və  düşmənə üz tutaraq “Nə vaxd baş qaldır-
sa bilsin erməni, yenə də taleyi belə olacaq” ifadəsi Şah-
naz Şahinin “Zəfər nəğmələri” poemasındandır. Poema-
da Ərdoğanın Ali Baş Komandanın səsinə səs verməsi 
Türkiyə və Azərbaycan birliyini nümayiş etdirərərk, 
həmrəyliyimizin ən gözəl nümunəsidir. Poemada Azər-
baycan əsgərinin döyüşə qatılmasında da şair bu birliyin 
böyük əhəmiyyət kəsb etməsini diqqətə çatdırır. 

Azadlıq meydanı qaynar bir ocaq... 
Danışır aramla İlham Əliyev: 
“Nə vaxd baş qaldırsa bilsin erməni, 
Yenə də taleyi belə olacaq...” 
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Ərdoğan səsinə səs verir onun, 
Azərbaycan özgür, Qarabağ azad!.. 
Kardeşiz, kardeşdir ölkələrimiz, 
Birdir yollarımız, qoşadır bu ad... 
(Şahnaz Şahin, “Zəfər nəğmələri”)1 
Azərbaycan poeziyasında bu birlik və bərabərlik iri 

həcmli poemalarda da yüksək  səviyyədə poetikləşdirlil-
miş, poemalarımızda tarixiliklə müasirlik, dünənlə bu 
gün qarşı-qarşıya qoyularaq,  Atatürkdən, ulu öndərdən 
- Heydər Əliyevdən bizə miras olan bu dostluq poemala-
rımızın əsasında durmuş, xatırlanmış, bu günümüzlə 
müqaisə edilərək, Ərdoğan Və İlham Əliyev birliyi və 
qardaşlığı zəfərimizə gedən önəmli hadisə kimi dəyər-
ləndirilmişdir. 

 
2.7.Azad Şuşa obrazı - Vətənpərvərliyin və milli qürurun 

poetik ifadəsi 

 

Şuşa bir əfsanəvi məkan, mədəniyyət beşiyi kimi 
Azərbaycan Ədəbiyyatının öndə gedən mövzularından 
olmuşdur.Yaşanan Qarabağ faciəsi Şuşa haqqında yazı-
lan ədəbiyyat nümunələrinə bir kölgə salmış, hər zaman 
beşiyində rahatlıq tapıb, huzur qazandığımız bu cənnət 
məkanımız 30-ilə yaxın bir zaman ərzində həsrət yanğı-
mıza çevrilmişdi. 30-ildən sonra Ali Baş Komandanın 
“Şuşa, sən bizimsən, Şuşa biz qyıtdıq, Şuşa biz səni yeni-
dən dirçəldəcəyik” nidaları  Azərbaycan poeziyasının baş 

                                                            

1 Bütün şeirlər “Ədəbiyyat qəzeti”ndən götürülmüşdür 
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mövzularından biri oldu. Misralarımızı  azad  Şuşa nəğ-
mələri bəzədi. 

Nəriman Həsənzadə, Vahid Əziz, Qulu Ağsəs, Əsəd 
Cahangir, Hicran, Musa Ələkbərli, Barat Vüsal, Xanım İs-
mayılqızı, Rafiq Yusifoğlu, Elxan Zal Qaraxanlı, Faiq Hü-
seyibəyli, Əkbər Qoşalı və s. şairlərimiz azad Şuşanın 30-
illik yarasından,  onun azadlığından, itrilməyən gözəlli-
yindən, yenə də Azərbaycanın baş tacı olmasından yaz-
dılar. 

Nəriman Həsənzadnin “Cənab Ali Baş Komandan, 
halaldı Sizə” başlıqlı şeirində Prezidentimizə təşəkkür və 
hörmət hiisi ilə bərabər Şuşamızın azd olmasında onun 
zəhməti  də işıqlandırılır. Xüsusi ilə Prezidentin 44 gün-
lük savaşla tarix yazmasını bütün dünyaya çatdırılması 
məsələsini müəllif qarşısına məqsəd qoyur. 

 “Xarıbülbül” festivalı 
Bir möcüzədi, 
Yerlər-göylər ovsunlanıb 
Dedim, - Şuşada. 
Dağlar təzə, həyat təzə, 
Yollar təzəydi, 
 “Paytaxt Şuşa” doğulurdu 
Qədim Şuşada. 
Qalib xalqın qalib Sərkərdəsinin Şuşanın azdlığı xəbə-

rini dünyaya çatdırması şeirin dəyərini daha da artıraraq, 
gözəl bir tablo yaradır. 

 “Sən azadsan, əziz Şuşa”- 
Doğma səsiydi, 
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Vurğusu da, nidası da 
Yadda qalırdı. 
Festivalda işğalçının  
Məhkəməsiydi, 
Ilk dəfəydi, “əsir” dağlar 
Nəfəs alırdı. 
Digər bənddə şairin Şuşaya ilk gedənlər arasında  xə-

yalən Üzeyri, Bülbülü görməsi şair təxəyyülü olsa da be-
lə, onların ruhlarının Şuşa azad olandan şad olduğları  
anlamını da ifadə edir. Şeirin son bəndində İlham Əliye-
vin Şuşa azad olandan sonra ata məzarını ziyarət edərək, 
ölməz öndərin arzularının qanad açmasını ifadə etdiyi 
səhnələri yada salır. Bu həqiqətin əvəzsis və qürurverici  
tərəfi oxucuda müqəddəs hislər doğurur. 

Ulu öndər “Şuşa”, - deyə 
Nitq eyləyirdi, 
-   Vətən, ana həsrətidi, 
Şuşa həsrəti. 
Xoşbəxtəm ki,-oğul İlham 
Belə deyirdi: 
mən yerinə yetirmişəm 
Bu vəsiyyəti. 
(Nəriman Həsənzadə ,”Cənab Ali Baş Komandan, ha-

laldı Sizə”) 
Faiq Hüseynbəyli Şuşanın keçmişinə körpü salarıq 

onu müqəddəsliyini, əvəzsiz gözəlliyini, qüdrətini poe-
tikləşdirdi. Şuşaya müraciətində “Həsrəti vüsal dadan şə-
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hər” ifadəsi ilə Şuşanın bir daha Azərbaycan xalqının 

əvəzsiz neməti olduğunu ifadə edir. 

Həsrəti vüsal dadan şəhər, 

30-illik yoxluğuyla 

Bizi aldadan şəhər. 

Çıx gizləndiyin buludlardan, 

Mənə bir səhər bağışla 

Dumandan, yağışdan, qardan. 

Unut köksündə 

yara kimi qaysaq bağlamış 

mənfur düşmənləri, 

acı keçmişləri,olmuşları, 

dünənləri. 

Sabahları aydınlat nəfəsinlə, 

ən ecazkar səsinlə. 

Məğrur Şuşa 

Azad qal həmişə 

Deyən şair Şuşanın qəfəsdə yaşamasına  üsyan edir. 

Şuşa elə məğrur və möcüzə doludur ki, onun qatı açılma-

mış sirri-sözü belə tarixlərə sığmır. Ayağ altı cənnət olan 

bu məmləkətin başı üzərində onu qoruyan bir Tanrı var. 

Və Tanrı bu möcüzələr şəhərini hər zaman qoruyub, hifz 

edib. Çünkü bu şəhər Tanrının bu xalqa bəxş etdiyi bu 

dünyadakı ən müqəddəs məkan və cənnətdir. Şair içində 

qatı açılmamış möcüzə bəsləyən bu tariximizin bəzəyi 

olan Şuşaya vurğundu və bu vurğunluq Şuşanın vəsfini 

çox real və səmimi əks etdirməklə Şuşanın müqəddəsliyi-

ni tam şəkildə ifadə edə bilir. 
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İçində qatı açılmamış 
möcüzə bəsləyirsən. 
Sən tariximin 
ən gözəl bəzəyisən, 
Məğrur Şuşa - 
Hüsnün bir tamaşa. 
Ayağının altı cənnət, 
Başının üstündə Allah var. 
Yenidən cücərir 
Sənə olan Arzular. 
(Faiq Hüseynbəyli,”Vətən nəğmələri”) 
Yenidən cücərən arzular qazandığımız zəfər sevinclə-

rinə bir işarədir. Şuşa Tanrının Azərbaycan xalqına bəxş 
etdiyi bir möcüzədir. Və bu mözüzə haqdan, ədalətdən 
güc alır. 

Musa Ələkbərlinin “Bütün ucalıqlar sənindir, Vətən” 
şeirlər silsiləsində Şuşaya həsr etdiyi şeir “Şuşa sevinci” 
başlığı altında dərc edilib. Musa  Ələkbərli Vətənin qalib 
və məğrurluğunu Şuşanın zəfərində görür. Şeir ilk bey-
tiylə yadda qalır və əsas ideya şairin  demək istədikləri 
bütüvlüyülə oxucuya  çatdırıla bilir. 

Ordumuz yazıbdır bu şanlı şeiri, 
Məğrursan, qalibsən, sən  indi,  Vətən! 
Şuşa ucalığın döndüsə geri, 
Bütün ucalıqlar sənindir, Vətən! 
Şuşa Vətənin baş tacı olmaqla bərabər, əvəzsiz nemə-

ti, baş ucalığıdır. Şuşanın qalibiyyət sevinci də fərqlidir. 
Şuşa azad olanda xalqın  sevinc  göz yaşları Şuşanın neçə 
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illik həsrətini yuyub, təmizlədi. Şeirdə bu ifadələrlə Şuşa 

sevincinin bənzərsizliyi poetikləşdirilir, xarıbülbül ilə 

süslənən Şuşanın hüsnünə sığmayan bu gözəllik, azad 

şüşü obrazı ilə birləşərək, şeirin təsir gücünü artırır. 

Yerdən də, göydən də istənib gəlib, 

Xarı bülbül  ilə süslənib  gəlib. 

Xalqın göz yaşında islanıb  gəlib,  

Necə möhtəşəmdi Şuşa sevinci!!! 

(Musa Ələkbərli ”Şuşa sevinci”) 

Hicranın Şuşa həsrəti Şuşa sevincinə qovuşur. Şair şu-

şanın tarixini vərəqləyir. Orada yaşanan istirahət etdiyi 

günləri xatırlayır, uşaqlıq səhifələrini vərəqləyir. Düz 30 

il bir insanın arxada qoyduğu uşaqlıq və gənclik illəri. 

Hicran Şuşa ilə söhbətə başlayır. Bu adi bir diloq deyil, 

bu dialoqda həsrətin özü var və bu həsrət insanın dama-

rına, iliklərinə qədər işləyir. Müəllif öncə qoşa minarənin 

halın xəbər alır. 

Necəsən qoşa minarə, 

Səni tez-tez şəkillərdə görürəm... 

Turşusu “Domotıx” dururmu? 

Bəs Cıdır düzündə, ocaq yerində 

Başımı yaran daş necə? 

Tikişi hələ də alnımdadı... 

Xınalı daşlar, xallı kəpənəklər, 

Mavi çiçəklər nə deyir? 

Yenə yağırmı yağışlar, 

Yenə ağarırmı daşlar? 

Gülə bilirmi şehli otlar, 
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Oxuya bilirmi quşlar? 

Cavab yazarsan mənə... 

Hələliksə... 

soruşan olsa deyərsən: 

Burdan bir xatirə keçdi, 

hicran aldı, apardı... 

 (Hicran, “Şuşa”) 

 Bu şeir əslində təhlilə sığmayan bir həsrət nəğməsi-

dir, bir insanın uşaqlıq və gənclik illərinin 30-illik istiliyi, 

bəxtəvər günləri yaşayır bu kiçik bəndlərdə. 30-il bir in-

sanın yuxusuz gecələri, vicdan narhatlığı var bu misra-

larda. Bir də özü-özünə verdiyi suallar var bu sətirlərdə. 

“Görəsən yağış yenə yağırmı, görəsən mavi çiçəklər açır-

mı, görəsən şehli otlar yenə gülürmü,  çiçəklər əvvəlki ki-

mi açırmı, quşlar qanad açıb uça bilirmi?” son misra daha 

təsirli və poetikdir. Əslində müəlifin ismi də Hicrandı. 

Burada isə iki hicran birləşir. Həm ayrılığ mənasında, 

həm də ad mənasında birləşən poetik deyim insanı 30-il-

lik ayrılığın atəşində yandırıb, qovurur. Ikilik arasında 

qalırsan. “Burdan bir xatirə keçdi, hicran aldı apardı”. Bu 

30-illik ağrını bundan ağır biçimdə ifadə edə bilmək im-

kansızdır.  Bu misralarda poeziyaya sığan ağır kədər və 

ağrı duyulur, oxucunun liklərinə qədər gedib çatır. Həs-

rətin 30-illik ağuşunda yaşamayan-qovrulan, yatmayan-

keyləşən, danışmayan-ulayan bir insan görürsən. Və bi-

ləndə ki, bu şairənin özüdü, bu təsir gücü daha da artıb, 

çoxalır. Obrazı bütün tamlığına qədər görüb, tanıyırsan, 

hicranın hər ikisi gözlərində canlanır, beynində yaşayır. 
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30-illik hicrana sinə gələ bilmək üçün hicranı qırıb, sındı-
ran, vüsala təşnə olan bir  Hicran görürsən bu şeirdə. 

Qulu Ağsəsin Şüşayala görüşü  hər zaman olduğu ki-
mi yenə də fərqlidi. Şair Şuşa üçün darıxmağını özünə-
məxsus deyimdə izhar edir. 28-illdir yad səslərdən yağır 
olmuş Şuşanın qulağına söz demək istəyən şair, Şuşanın 
qulağlarını İsa bulağının suyu ilə yumağı düşünür. Onun 
üçün darıxdığını sonra söyləmək istəyən şair əslində 
doğru düşünür. Illərin həsrətini çəkən şair darıxdığını 
Şuşanın İsa bulağında pak edilmiş qulağına söyləyəcək, 
bəlkə də ona görə ki, yad səslərdən yağır olmuş qulaqlar 
düşmənin öz dilində danışması, Azərbaycan dilinə həsrət 
Şuşanın ən gözəl arzusudur. İsa bulağı yalnız yuya bilər 
bu neçə illik nisgili, yad səslərdən və sözlərdən yağır ol-
muş cənnət Şuşanın qulaqlarını. 

Xoş gördük, 
əyil qulağına söz deyim, Şuşam: 
nə vaxtdı, 
yad səslərdən yağır qulağına... 
mən pambıq götürüm, 
sənsə çöp götür, 
enək İsa bulağına- 
təmizliyək nisgilin, 
28 bəlaya gəlmiş ilin! 
...Bir də xoş gördük, 
əyil qulağına söz deyim, Şuşam: 
da-rıx-mı-şam!... 
(Qulu Ağsəs,”Şuşa”) 
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Bu darıxmağın içərisində erməni dəhşətlərini yaşıyan, 
uçrulub-dağılan, nisgilli Şuşa var. Və bu Şuşa bu ağrılar-
dan, acılarda yalnız və yalnız İsa bulağının saf, təmiz su-
yunda təmizlənə biləcək. 

Vasif Süleymanın “Vətən, gözün aydın” başlıqlı şei-
rində ömrü boyu Şuşada olmayan birinin içindən keçən 
Şuşanın azdlığı canlandırılır. 

Dünyanın ən gözəl  səfər yolları 
Şuşaya qayıdış köçündən keçər. 
Bircə yol Şuşanı görəmməmişdim, 
İndi qarış-qarış içimdən keçir. 
Vasif Süleymanın  da  könlündən tarixdən əsir olan 

Şuşanın təqvim gününü silmək, zəfər gününü yazmaq 
keçir. Amma o günü unutmamağı, göz yaşlarımızı silmə-
məyi tovsiyyə edir. Keçmişi unutmamaq şeirdə oxucuya 
çatdırılsa da, Şuşanın artıq bizdə olması xəbəri bütün 
bədbinliyi silib aparır. 

Əsgər biləyində gələn xəbərin, 
Sevinci ürəkdə, nuru gözdədir. 
Ürək pıçıldayır, dərindən-dərin, 
Bircə kəlmə deyir: Şuşa bizdədir! 
(Vasif Süleyman, “Vətən, gözün aydın”) 
Şuşanın qurtuluşun, azdlığın, sevincin Süleyman Ab-

dulla “Qarabağ şikəstəsi” şeirində də artıq yad nəfəsdən 
üşüməyən Şuşa kimi təqdim edir. Şeirdəki ifadələr  nağıl 
qədər şirin osa da belə yaşanan bir həqiqətdir. Göyün-ye-
rin bütün gözəllikləri bir–birinə qovuşaraq cənnəti xatır-
ladır. 
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Daha ağaclar üşüməz yad nəfəsdən, 
Xəzəl-xəzəl ölməz arzuları. 
İki misrada gözəlləşən, bütövləşən, arzuları çiçək 

açan azad bir Şuşanı görmək olur. Şeirdə təbiətin bəxtə-
vərləşməsi, quşların səslərinin dəyişərək nəğməni xatır-
latması o qədər təbii və gözəl əks edilir  və təbiətin bu 
möcüzəsi Şuşanın azdlığndan daha da gözəlləşir, füsnü-
kar olur. 

Quşların səsi dəyişər ötdükcə durna qatarı 
 “Xarıbülbül, 
Sarı bülbül, 
Könlümün yarı bülbül, 
Qurtuldu mərdlər diyarı bülbül... 
Bulaqlar nazlanar qumru səsinə 
Çaylar şaqraq çəkər “Hop-Hop” harayına. 
İsaq-Musaq” quşu qovuşar həsrətinə. 
Təbiətlə gözəllik və azdlıq qovuşaraq bənzərsiz mən-

zərə yaradır. Azadlığımız yalnız insanların sevinci deyil, 
bütün canlıların bayramı kimi əbədiləşir. 

Şeirin sonunda dan yerinin təsviri gözəllik verməklə 
yanaşı bir az da tariximizdəki yaşantıları açıqlayır. 

Qızarar utandığından  dan yeri üfüq-üfüq 
Bir səs ucalar Şuşanın dumanlı başından 
 “Əzizinəm,  Qa-ra-bağ”... 
(Süleyman Abdulla, “Qarabağ şikəstəsi”) 
Rafiq Yusifoğlu “Gözlərin aydın, Şuşa!” şeirində isə 

göz aydınlığı verdiyi Azərbaycan xalqının indiyənədək 
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Şuşasız bükülən qəddini və bu gün doğan günəşin, açan 

çiçəklərin Şuşa azadlığından xoşbəxtliyini təsvir edir. 

Şad xəbəri eşidib, 

Köks ötürdüm dərindən, 

Qəlbimriqqətə gəldi 

Ordumun zəfərindən, 

Komandan əmr eyləsə, 

Dağ oynadar yerindən, 

Azərbaycan əsgəri 

Baxmaz qara, yağışa, 

Gözlərin aydın, Şuşa! 

Şeirdə naxələf qonşuların törətdikləri pisliklər, bəd-

xah havadarları da xatırlanır. Azərbaycan Ordusu qarşı-

sında qınına çəkilən erməni acizliyi diqqətə gətirilir. Bu 

arada  dar ayaqda tanınan türk qardaşlığı şeirdəki əsas 

məqamı əks edir. Şair Şuşaya üz tutaraq tezliklə  görüşü-

nə gələcəyini bildirir. 

Görüşünə gələcəm 

Türk qardaşımla qoşa, 

Gözlərin aydın, Şuşa! 

(Rafiq Yusifoğlu, “Gözlərin aydın, Şuşa!) 

Şeirdə şair uzaqgörənliyi də diqqət çəkir. Aylar öncə 

Ali Abş Komandanın  Rəcəb Tayyib Ərdoğanla Şuşaya 

ilk səfərini görən Rafiq Yusifoğlu bu səfərdən qürur du-

yur. 

Əkbər Qoşalının “Əziz Şuşa” şeirində nə qədər Şuşa-

nın möhtəşəmliyi, gözəlliyi əks edilirsə bir o qədər də Şu-

şanın əvəz edilməzliyi var. Bu müqəddəs şəhərin əslində 
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böyüklüyü çoxdur. Biz onu düz 30-il tərk etdik, o isə bizi 

bağışladı. Bu ifadələr öz dərin bir ağrıdan keçir. Bu ağrı 

ümumi Azərbaycan kişisinin 30-illik ağrısı və özünü qı-

naq əzabıdı, vicdanı ilə dioloqudur. 

Əziz Şuşa, 

Keçmişdən sual vermirsən , sağ ol, 

Əziz Şuşa sən bizi qınamırsan, 

 Çox sağ ol!- 

Biz səni tərk etmişdik, 

Sən bizi tərk etmədin, 

Biz səndə olmasaq da, 

 Can Şuşa, sən bizdəydin! 

30-illik Şuşa yanğısı ilə yaşamağa məcbur olan Şuşa 

sevdasını içində yaşadan şairlərin bu mövzuda şeirlərin-

də elə bir yanğı var ki, bu yanğı yalnız zəfər nəğməsi ilə 

sönə bilərdi. Əkbər Qoşalı Şuşaya olan bu bu sevgini-bö-

yük sevgini şeirində oxucusuna çatdırıb, təqdim edə bilir. 

Canımın canı şəhər, 

Insanlar bu şəhərə 

 necə aşiq olurlar?- 

necə tərif  eləyim ? 

sevgi”niyə”siz olur, 

sevgi “necə”siz olur, 

o “niyə”siz, necə”siz sevgilərdi  

and oldu, 

inama qanad oldu 

o and, o inam idi 

oldu-yolumuz oldu, 
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“Dərələrdən sel kimi,  
təpələrdən yel kimi” 
bizi sənə, bizi sənə gətirdi. 
Müəllif “Şuşaya bizi aparan yolun canımızdan başla-

ması” ifadəsini qiymətli poetik ifadə kimi dəyərləndir-
mək doğru olardı. Bu yol 44 günlük bir savaşdan keçmək 
üçün uzun bir zaman 30-illik sınaqlardan keçdi. Şairin 
söylədiyi kimi bu yol hələ bitmir,bu yol Zəngəzurdan, 
Göyçədən, İrəvandan keçəcək. Ən əsası da bu bu yollar 
Şuşa yolundan görünür. Şeirin son misralarında ümid işı-
ğı qaranlığa boyanmış qədim Azərbaycan torpaqlarını 
işığa qərq edir. Bu işıqda şairin ürək döyüntüləri poezi-
yamızın isralarını a zənginləşdirir. 

Sənə gələn yolumuz 
Canımızdan başladı; 
İlahi yazı varsa-  
alnımızdan başladı. 
Yollar sənə gətirdi; 
Yollar səndə qurtarmır- 
Zəngəzurun, Göyçənin, 
İrəvanın yolları 
Səndən görünür, Şuşa! 
Əlini qəlbimə qoy, 
Gör bir necə döyünür... 
Qədim Azərbaycan toralarımıza gedən yol Şuşadan 

keçdiyi kimi, o torpaqlar üçün döyünən qəlblərdən də 
keçir. 
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Şahnaz Şahinin “Zəfər nəğmələri” adlanan lirik poe-

masında isə Şuşanın azad edilməsi üçün çağırışdı.  Şuşa-

nın alınması üçün ordumuzu qələbəyə çağıran şair Şu-

şayla müqəddəs görüşü böyük qürur hissi ilə əks etdirir. 

Səsi gəlir qulağıma  Şüşanın, 

Könlü yara, qəlbi qırıq, Şuşanın. 

Damarında qaynar qanı  coşanım- 

Yürü Ordum, yürü  Qurdum, Şuşaya! 

Qurd Şuşanın düşmən əlindən qurtulmasını şair bö-

yük qələbəmiz kimi qəbul edir. Şuşa uğrunda canını qur-

ban verən şəhidin ucalığa qovuşması, əsgər, döyüşçü ad-

dımlarının göyü-yeri titrədərək Şuşada göylərə ucalması-

nı şair bir neçə bənddə əks edir. 

Şəhidini al, çiyninə, sən yeri, 

Yamaca yat, buludlarla tən yeri, 

Addımların qoy titrətsin, göy-yeri, 

Yürü Ordum, yürü Qurdum, Şuşaya! 

 (Şahnaz Şahin, “Zəfər nəğmələri”) 

Əsəd Cahangir isə Şuşaya ilk görüşünü qələmə alıb. 

“Xarıgülnar” adlanan bu şeir adından da göründüyü ki-

mi fərqli bir biçimdə əks edilib. Şeirdə ilk dəfə vətəninə 

30-illik ayrılıqdan sonra qədəm qoyan Azərbaycanlı xa-

nım–aktirisa Gülnarın torpağa səcdə edərək diz çökməsi 

canlandırılır. “Ağ alnını Şuşa torpağına qoyan bir qadın!” 

–deyən şair, illərdi səhnədə oynayan yalnız, 30-illlik və-

tən həsrəti ilə ömrünü yelə verən, bu gün isə torpağına 

diz çöküb səcdə edən bir xoşbəxt xanımı canlandırır. Şair 
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Azərbaycan qadınının doğma torpağa dönüşünü belə tə-
səvvür edir. 

Gülnar oynamışdı qırx il öncə, 
Amma bu dəfə tamaşaçısı-Allah, 
səhnəsi - Cıdır düzü! 
Nə oynayır, nə də yapır, 
Oyunçusu, yapımçısı- 
Bu dəfə - zaman özü! 
Şair Bu qadının Şuşaya ziyarətini yalnız ziyarət kimi 

izləmir. Əslində Gülnar xanımın Vətənini ziyarəti yalnız 
bir xanımın ziyarəti deyil, bütün Şuşa əhlinin neçə illik 
arzusu və istəyidir. Firəngiz obrazı xalqımızın ümumiləş-
miş obrazıdı,  desək yanılmarıq. 

 
Amma  
Deməyin ha 
Eləcə ziyarətdir! 
Şəkillərə baxın bir- 
Birində qiyam var, rüku, 
Üçüncüdə səcdə. 
Bu da bir ibadətdir! 
Əsəd Cahangir Şuşanın bir Kəbə ucalığına qaldıraraq, 

ona olan ibadəti bayatı dili ilə söyləməyi daha münasib 
bilir. Bu kiçik bayatıda Şüşaya olan sevgi ilə bərabər , bu 
30-illik həsrət və bu illərin əzab, ağrısı, vicdan yanğısı da 
ifadə edilir. Bir xalqın 30-illik üz qarası da bu bayatılarda 
yaşanır. 
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Əzizinəm, Şuşadı, 
Kəbə ilə qoşadı! 
Başına dönək , Şuşa, 
Təvaf eyləyək səni, 
Bəs, bu otuz ili sən 
Necə dözdün, 
Necə yaşadın? 
“Necə yaşadın?”- ifadəsində 30-illik Vətəninin cənnə-

tini erməni vəşilərinin əində əsir qoyan bir xalqın xəcalə-
tini də görmək çətin deyil. Şair yaşananları geridə qoydu-
ğumuza işarə edərək, bu xalqı təqvimləri dəyişək deyə, 
keçmişlə yaşamağa deyil, gözəl gələcək qurmağa çağırır. 
Hər şeyi Firəngiz xanımın öz alnını, şəhid qanı tökülən 
torpağa basdığı andan başlamağa səsləyir. Şeirin sonuna 
doğru Əsəd Cahangirin, Tanrıya üz tutması, folklorumu-
zu xatırlaması, Dədə Qorqudu səsləməsi  şeirin təsir gü-
cün daha da artırır. Birliyimizi, bərabərliyimizi arzulayan 
şair Tanrının bu xalqa yar olmasını diləyir. 

Son bənddə Cıdır düzü təsvir edilir. 
Və Cıdır düzü 
Xarıbülbüllərdən süzülən 
Bənövşə nurlarla dolsun! 
Başını səcdədən qaldıran firəngiz 
Görsün dörd yanı bənövşə, 
Dağı, ormanı  bənövşə... 
Üzü nur saçsın! 
Bircə addım atıb, 
yaxın sınırların aşsın, 
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dönüb  Xarıgülnar olsun! 

(Əsəd Cahangir, “Xarıgülnar”) 

Şuşanın görüşünnən (Vaqif poeziya günlərindən) son-

ra Şuşa vüsalı və bu cənnət məkana həsr edilən şeirlərdə 

daha böyük sevgi var. Orxan Paşanın “Gəlmişəm, Şuşam, 

gəlmişəm” şeirindəki böyük fəxarət hissi və qürur hissini 

görməmək çətindir. 

Yolu açdı igidlərim, 

Qazilərim, şəhidlərim, 

Ər oğlu mücahidlərim- 

Gəlmişəm, Şuşam , gəlmişəm. 

Haqq –taala itaətinə, 

Pir-ocaq ibadətinə, 

Vaqifin ziyarətinə,  

Gəlmişəm, Şuşam, Gəlmişəm. 

Ali baş komandanın – öndərimizin bu görüşdə Azər-

baycan ziyalılarının yanında olması, şair və yazarlarımızı 

daha da böyük əsərlərə imza atmalarına çağırır. 

Şuşanın azadlıq sevincini əks etdirən şeirlər yüzlərcə-

dir. Bu şeirlərdə Azərbaycan Ordusunun gücü, Ali Baş 

Kamandanın birliyi, xalqa dəstəyi mövzusunda şeirlər 

yazılmaqda davam edir. Şeirlərin bir çoxu Şuşanın artıq 

cənnət məkana çevrilməsində xalqın, dövlətin birlikdə 

fəaliyyətini əks etdirir. Artıq gözlərimiz önündə tarixə 

çevrilən, qədimliyi və müsirliyi ilə qovuşub dünyada şa-

ni keçən  Şuşa canlanır. Çox təbii ki, cənnətə çevrilən Şu-

şamız əsirlərlə vəsf ediləcək, onun azdlığı uğrunda canla-

rından keçən şəhidlərimiz unudulmayacaq. 
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III FƏSİL 
 

MÜZƏFFƏR VƏTƏN MÜHARİBƏSİ  
– AZAD QARABAĞ MÖVZUSUNUN EPİK 

 VÜSƏTİ POEMALARDA 
 

3.1. 90-cı il poemalarında Qarabağ problemi  

və Xocalı soyqrımı 

 
XX əsr Azərbaycan xalqının tarixinə təzadlar, ziddiy-

yətlər və faciələr əsri kimi daxil oldu. Tale elə gətirib ki, 
Azərbaycan tarixən imperiyaların əsarətində olub. XIX 
əsrin əvvəlində isə tarixi ədalətsizliyə yol verilərək bütöv 
Azərbaycan İran və Rusiya imperiyaları arasında rəyi so-
ruşulmadan bölüşdürülmüşdür. 

Azərbaycan öz tarixində və eyni zamanda müsəlman 
şərqində ilk dəfə 1918-ci ildə demokratik, müstəqil cüm-
huriyyət yaratdı. Lakin, Rusiya Sovet imperiyası Azər-
baycan Xalq Cümhuriyyətinin uzunömürlülüyünə imkan 
vermədi, beynəlxalq aləmdə “de-fakto” tanınmış dövləti, 
istiqlalını elan edəndən 23 ay sonra yerli kommunistlərin 
dəstəyi və hərbi təcavüz yolu ilə işğal etdi. Bu xalq 70 il 
qırmızı sovet imperiyasının boyunduruğu altında yaşasa 
da, ağır repressiya, müharibə və deportasiya illərindən 
keçsə də, öz milli ruhunu qoruyub saxlaya, milli ədəbiy-
yatını, mədəniyyətini yaşada və inkişaf etdirə bilmişdir. 
Ümummilli lider Heydər Əliyev totalitar rejim dövründə 
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Azərbaycan ədəbiyyatının, mədəniyyətinin üzərinə dü-

şən missiyanı yüksək dəyərləndirərək demişdir: “Azər-

baycanın milli azadlığı, istiqlaliyyəti yolunda ən çox bi-

zim ədəbiyyatımız, mədəniyyətimiz, incəsənətimiz xid-

mətlər göstəribdir. Çünki, əgər biz 70 illik totalitar rejim 

çərçivəsində milli ədəbiyyatımızı, mədəniyyətimizi, dili-

mizi, adət-ənənələrimizi qoruyub saxlaya bilmişiksə, he-

sab edirəm ki, bunlar böyük nailiyyətlərdir”.1 

Ulu öndərin qeyd etdiyi kimi milli-mənəvi sferadakı 

“böyük nailiyyətlər” dövlət müstəqilliyinin bərpası ilə 

sonuclandı. Lakin bu möhtəşəm tarixi hadisə ağrısız-acı-

sız baş vermədi, qansız-qadasız ötüşmədi. 1990-cı ilin 

yanvarında Sovet qoşunlarının müdaxiləsi ilə Bakıda 

dəhşətli qara yanvar faciəsi törədildi.  

Bu faciə cəmiyyətin bütün sferalarında, o cümlədən 

ədəbiyyatda gərgin ab-hava yaratdı, onun adi yaradıcılıq 

ritmini pozdu. Əlbəttə, yaradıcılıq prosesi heç vaxt adi, 

sakit ahəngdə təzahür etmir, onun yolu həmişə əzablı və 

ağrılı ovqatla müşayiət olunur. Sadəcə, cəmiyyətin icti-

mai-siyasi durumu dəyişiləndə, millət tarixi sınaqla üz-

üzə qalanda ədəbiyyatın məsuliyyət yükü daha da artır. 

O, bütünlüklə özünü ictimai olaylara kökləməyə, vətən-

daşlıq, ziyalılıq mühitini sarmış olan neqativ hallar, xaos 

və çaxnaşmalar əleyhinə qaldırmağa səfərbər edir. Yəni 

xalqla, millətlə bahəm ədəbiyyatın özü də bir növ tarixi 

sınaq, imtahan qarşısında qalır. Hətta bu məqamda ədə-

                                                            

1 Əliyev Heydər. Nəcib mənəvi ideyaların tərənnümü. Tərtibçi: Asif 

Rüstəmli. Bakı: Ozan, 2000 
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biyyatın göstərdiyi fəal mövqe bütün dövlət, cəmiyyət 
miqyasında qazanılan uğurun, nailiyyətin qarantına belə 
çevrilə bilər. Bu baxımdan ötən əsrin 90-cı illər ədəbiyya-
tının həm də tarixi sınaq dövrü sayılmalıdır. Təsadüfi de-
yil ki, 1991-ci ilin mart ayında Azərbaycan Yazıçılarının 
IX Qurultayı da “Ədəbiyyatımız zamanın sınağı qarşısın-
da” şüarı ilə keçirilib. Həmin qurultay baş verən təzadlı, 
dramatik olaylara diqqət yönəldərək, bədii nümunələrdə 
müharibə psixologiyasını yaratmaq, onun görüntülərini 
əks etdirmək vəzifəsini ümumi məram kimi irəli sürür-
dü. Qeyd olunurdu ki, “Gələcək nəsillər… təzadlı hadisə-
lər axarı haqqında bilgini qəzet və jurnal məlumatların-
dan daha artıq ədəbiyyatdan əldə etməlidirlər”1. 

Qarabağ müharibəsinin ilk illərində qələmə alınan 
B.Vahabzadənin “Şəhidlər”, N.Xəzrinin “Salatın” poema-
ları, Qabilin 20 yanvar şəhidlərinə həsr etdiyi “Mərsi-
yə”si, Məmməd İsmayılın “Bu qan yerdə qalan deyil” iri-
həcmli şeiri və s. kimi nümunələr göstərir ki, ədiblər baş 
verən faciələrə dərhal reaksiya vermiş, onları bədii söz 
vasitəsilə inikas etdirməyə çalışmışlar. Sonrakı illərdə tö-
rədilən Xocalı soyqırımı, bir-birini əvəzləyən torpaq itki-
ləri, şəhidlik ağrısı və köçkünlük iztirabı kimi fəci reallıq-
lar hadisələrə analitik baxışları gücləndirmək, bədii fikri 
zamanının gerçəkliklərinə yönəltmək üçün kifayət qədər 
əsas verirdi. 

Əlbəttə, sadalanan bu hadisələrin bədii əksi ədəbiy-

                                                            

1 Ədəbiyyatımız zamanın sınağı qarşısında. “Ədəbiyyat və incəsənət” 

qəzeti, Bakı, 1991, 29 mart 



Mərziyyə Nəcəfova 

 

 202 

yatda ifadəsini tapmış, xüsusilə, operativliyi ilə seçilən 
poeziya janrında vətəndaşlıq qayəsi ilə  işıqlandırılmış-
dır. Həmin illərdə Bəxtiyar Vahabzadə, Məmməd Araz, 
Nəbi Xəzri, Cabir Novruz, Nəriman Həsənzadə, Qabil, 
Fikrət Sadıq, Musa Yaqub, Sabir Rüstəmxanlı və b. şairlə-
rin yaradıcılığına müharibə psixologiyasının hakim kəsil-
diyi danılmazdır. Döyüş əzmi və cəsarəti, yurd üçün na-
rahatlığın ifadəsi bu şairlərin yaratdığı poeziya nümunə-
lərində ehtiva olunan əsas məziyyətlərdir. Lakin ümumi 
mənzərəni real ifadə edən obyektiv qənaət bundan iba-
rətdir ki, müharibə ovqatı bütünlükdə ədəbiyyatı sarma-
mış, onun aparıcı mövzusuna çevrilməmişdir. İnsanları 
müharibə ovqatına kökləmək, onları vətənin azadlığı 
üçün ölüm-dirim mübarizəsinə sövq etmək üçün 90-cı il-
lər ədəbiyyatı bütün bacarıq və qüvvəsi ilə meydana atıla 
bilməmişdir1. 

Prof. Qəzənfər Kazımov yazır: “Poeziya necə yaransı-
n? Nədən yazsın? Faciə gözümüzün qabağında baş verir. 
Hansı bədii əsər o faciəni, o faciənin özü qədər təsirli ve-
rə bilər? Ən böyük əsər o faciəni çox solğun əks etdirə bi-
lər. Ona görə də, əsər yaranmır. Cəmiyyət özü elə dəhşət-
li “şah əsərlər” yaradır ki, ayrı-ayrı  sənətkarların heç biri 
belə əsər yarada bilməz. Ona görə qələm sahibi susur. 
Yalnız bu bəlalardan keçə bilsək, bu bəlaların əsl törədici-
ləri müəyyənləşməklə bu günü gələcək nəslə obyektiv şə-
kildə çatdıra bilərik”2. 

                                                            

1 Mehrəliyev Elçin. Müharibə və ədəbiyyat. Bakı: Azərnəşr, 2000 
2 Kazımov Qəzənfər. Sənət düşüncələri. Bakı: Kitab palatası, 1997 
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Lirik şeirə nisbətən epik poeziya baş verən hadisələrə 

çevik, operativ münasibət göstərməkdə ləngliyə yol verir. 

Çünki epik növ həcm etibarilə lirik şeirdən geniş və süjet-

li olur. Burada şair tərəfindən yaradılan obrazın müasirli-

yini, həyat hadisələrini, insan xarakterlərini oxucunun 

nəzərinə çatdırmaq, onun vasitəsilə ətraf mühiti, tarixi 

hadisəni dərk etmək vacib hesab olunur. Söz sənətkarı 

baş verən hadisə və problemi, canlandırdığı insanları 

hərtərəfli şəkildə bədiilik tələblərinə cavab verərək  təcəs-

süm etdirməlidir. Bu isə, təbii olaraq vaxt, zaman tələb 

edir. Amma bu o demək deyil ki, şairlərimiz epik poema 

janrında əsərlər yaratmayıblar. Əksinə, hadisələrin baş 

verməsindən bir qədər vaxt keçəndən sonra  ədəbiyyatı-

mızda Qarabağ problemlərini əks etdirən maraqlı, ədəbi-

bədii zövqün məhsulu olan poemalar nəşr olundu. Qara-

bağ problemi epik poemaların əsas mövzularından birinə 

çevrildi. Bu da təbiidir. Axı “Ədəbiyyatın, sənətin məqsə-

di hər şeydən öncə insanı başa düşməkdən ibarətdir”1. 

Apardığımız araşdırmalar göstərir ki, Qarabağ prob-

leminin elə bir istiqaməti yoxdur ki, epik poemalarda o 

öz əksini tapmasın. Xalqımızın üzləşdiyi faciələr – şəhid-

lik, qaçqınlıq, məcburi köçkünlük, didərginlik, yurd həs-

rəti, şəhər və kəndlərimizin xarabazara çevrilməsi, tarixi-

mədəniyyət abidələrimizin yerlə-yeksan edilməsi, əcdad-

larımızın, dədə-babalarımızın uyuduqları məzarlıqların 

alt-üst edilməsi, bir sözlə, Qarabağ müharibəsinin gətir-

                                                            

1 Камю А. Бунтующий человек.Москва: Издат. Полит. Лит, 1990, с. 373 

(410 с.) 
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diyi fəlakətlər, 20 faiz torpaqlarımızın düşmən tapdağın-
da qalması müasir ədəbiyyatımızda yaranan epik poema-
ların mahiyyətini, aparıcı mövzusunu təşkil edir. Poezi-
yada poema janrının, xüsusilə onun epik formasının 
müasir dövrümüzdə daha da inkişaf etdirilməsi Qarabağ 
problemlərinin çözülməsinə, bu problemləri yaradan sə-
bəblərin açılmasına böyük köməklik göstərmişdir. Müa-
sir poeziyamızda Qarabağ gerçəkliyinin epik təsvirinin 
şairlər tərəfindən hərtərəfli təcəssüm etdirilməsini böyük 
və ciddi addım kimi qiymətləndirməliyik. Müasir poezi-
yamızda yaranan epik poemalarda təhkiyəvi başlanğıc 
gücləndirilmiş, söz sənətkarlarımızın keçən əsrin 90-cı il-
lərindən üzü bəri yaratdıqları epik poemalar  canlı həyat-
la sıx əlaqədə  götürülmüş Qarabağ probleminə və onun 
poetik baxımdan canlandırılmasına meyllər  üstünlük 
təşkil etmişdir. 

XX əsrin  əvvəllərində olduğu kimi sonuncu onilliklə-
rində də çürüməkdə olan rus imperiyası ilə birləşərək 
“Böyük Ermənistan” yaratmaq məramıyla “Qarabağ Er-
mənistana birləşdirilməlidir” kimi sərsəm və cəfəng fikri 
ortaya atan ermənilər bu dövrdə Qarabağda misli-bəra-
bəri olmayan faciələr törətməyə başladılar. 1906-1907, 
1918, 1920-ci illərdə  xalqımıza qarşı etdikləri soyqırımla-
rı yenidən və daha qəddarcasına təkrar etdilər. Öz ulu 
yurdlarında, əzəli torpaqlarında soydaşlarımıza qarşı on-
lar vəhşiliklər edir, terror törədir, dinc əhalini yaşayış ye-
rindən qovur, rus imperiyasının köməyi ilə xalqımıza 
qarşı cəlladlıq funksiyasını həyata keçirirdilər. Rus impe-
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riyasının erməni şovinizminə havadarlığını açıqdan-açı-
ğa görən o dövrkü respublika rəhbərləri kəsərli qərarlar 
qəbul edə bilmirdilər. Sabir Rüstəmxanlı 1990-cı il 27 iyul 
“Azadlıq” qəzetində çap etdirdiyi “Ümumi yol, ümumi 
tale” məqaləsində yazırdı: “Öz rəhbərlərimizin xalqın ta-
leyinə biganəliyinə biz xalqımızı bu günə qoyan geniş bir 
proqramın tərkib hissəsi kimi baxarıq. Düşmənçilik – 
xoşbəxtlik cildində, siyasi cilddə, müxtəlif şəkillərdə öz 
işini görür; fiziki və mənəvi qırğınlar maskasını dəyişsə 
də, mahiyyətcə heç vaxt meydandan çəkilmir; bir milləti 
məhv etmək üçün mövcud və mümkün olan bütün vasi-
tələrdən istifadə olunur. Lakin bu düşmənçiliyin ən qor-
xunc sifəti o qanun kürsüsünə oturanda açılır. Gözümü-
zün qabağında Azərbaycanda bir dövlət və qanun oyunu 
gedir. Bu, mahiyyətcə, uşaq oyununundan az fərqlənir. 
Tətbiq olunmayan, yalnız kağızda qalan qanunlara bun-
dan başqa ad tapmaq çətindir. Qanun  həyatdan geri qa-
lırsa, zamanla ayaqlaşmırsa, onun nə əhəmiyyəti?! Bizim 
hökumət suveren olduğunu yalnız bir yerdə dərk edir və 
ondan “uğurla” istifadə edir: xalqın əleyhinə, antimilli, 
antidemokratik qərarlar çıxaran1.  

Əlbəttə, Sabir Rüstəmxanlı bu fikrində tam haqlıdır. 
Çünki rəhbərlər başı pozuqluq edəndə, cəfəng göstərişlər 
verəndə xalqı da çaş-baş salırlar. Elə bunun nəticəsi idi 
ki, bu dövrdə ölkəmizin hər yerini iqtisadi böhran, xaos, 
rüşvət, qıtlıq, bahalıq bürümüş və ən vacibi isə vətənin – 

                                                            

1 Rüstəmxanlı Sabir. Ümumi yol, ümumi tale, “Azadlıq” qəzeti, Bakı, 1990, 
27 iyul 
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Qarabağın müdafiəsi üçün ordu quruculuğu tamamilə 

unudulmuşdu. Sosial, ideoloji təxribatlar baş alıb gedirdi. 

Professor Yaşar Qarayev haqlı olaraq yazırdı: “Siyasi-icti-

mai həyatın özündəki mürəkkəblik, Dağlıq Qarabağda 

erməni separatçıları, Azərbaycan ərazisində özünün geo-

siyasi marağı olan ölkələrin dəstəklədiyi ayrı-ayrı qrupla-

rın rəyasət və hakimiyyət uğrunda daxili mübarizəsi, bu-

nunla bağlı iqtisadi, sosial, ideoloji təxribatlar və onların 

nəticələri bədii təsərrüfatın vəziyyətində də əks olunur-

du”1. 

Epik poemalarda Qarabağ problemindən danışarkən 

Bəxtiyar Vahabzadənin “Şəhidlər” poemasını xüsusi 

qeyd etməliyik. Çünki poemada konkret olaraq Qarabağ 

uğrunda müharibənin səhnələri təsvir olunmasa da, bu 

müharibənin mühüm məqamlarını şair öz şəxsi müşahi-

dələri əsasında qələmə alınmışdır. Poema lirik ovqatda 

yazılsa da, müəyyən epik məqamlara da malikdir. Əlbət-

tə, poemada epik miqyaslı bir hadisədən bəhs olunduğu, 

bu cəhətin də onun janr və üslubuna təsirsiz qalmadığı 

şübhəsizdir. Lakin bu möhtəşəm faciənin, ümumxalq fa-

ciəsinin poemadakı bədii ifadəetmə, təsdiqetmə forması, 

yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, şairin “mən”i vasitəsilə 

gerçəkləşdirilmişdir ki, bu səbəbdən də poema əsas etiba-

rilə lirik poema olaraq yaranmışdır. Poemanın lirik baş-

lanğıcını xüsusi vurğulamaqla yanaşı, biz həm də onun 

müəyyən epik ünsürlərini də göstərməyə çalışacağıq. De-

məliyik ki, bu epik ünsürlər  poemanın janrının təyinində 

                                                            

1 Qarayev Yaşar. Tarix: Yaxından və uzaqdan. Bakı: Sabah, 1996 
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mühüm rola malikdirlər. 
B.Vahabzadə “Şəhidlər” poemasının başlanğıcında 

Allaha müraciətlə xalqının başına gələnləri nəql edir, 
epik planda tarixi faciələri bəyan edir: 

Özüm qaldım çıraqsız, min çırağa yağ ikən, 
Təpələrə əl açdım, özüm uca dağ ikən, 
Əlacım öz-özündən köməyi ummaq ikən 
Neçin bizə özgəsi pənah olmuş, ay Allah? 
Ona ümid, mənə zor, amma demir kimə haqq? 
Əl-ayaq zəncirdədir, baş qapazlı, sinə dağ. 
Yüz yetmiş il bu saziş, bu birlik, bu ittifaq 
Birtərəfli, talaqsız nigah olmuş, ay Allah1. 
Göründüyü kimi, şair 170 il xalqımızın imperiya əsa-

rətində keçirdiyi iztirab və məhrumiyyətləri xatırladaraq 
yüksək bədii səviyyədə oxucuya çatdırır. Şair poemanın 
proloqunda yeri gəldikcə bədxah, qaniçən düşmənlərimi-
zi hiddət və qəzəblə lənətləyir: 

Bu gün qula dönmüşəm, dünən mən bir şah ikən, 
Yoxmuş məni bir doğan, yoxmuş məni bir əkən. 
Bu torpağa düşmüşəm haradansa mən dünən,  
Min-min illik tarixim unudulmuş, ay Allah!2 
O, poemada epik məqamlar çox real, canlı şəkildə əks 

olunmuşdur. Maraqlıdır ki, epik təsviri bitirən kimi şair 
təbii olaraq dərhal özünün yüksək hiss və həyəcanlarını 
ifadə etmək üçün lirik “müstəviyə” üz tutur. Epik mə-
qamda şair 20 yanvar gecəsinin o müdhiş mənzərəsi ni 

                                                            

1 Vahabzadə Bəxtiyar. Şəhidlər, “Azərbaycan” jurnalı, 1990, № 12 
2 Yenə orada 



Mərziyyə Nəcəfova 

 

 208 

necə də böyük ustalıqla yaratmışdır: 
Gecənin yarısı… hər yan qan-qada, 
Qırmızı güllələr uçur havada. 
Özünü itirir adamlar yenə, 
Yetirir özünü haya haraya. 
Maşınlar bir yana, çiyinlərdə də 
Yaralı daşınır xəstəxanaya. 
 
Güllə vıyıltısı… Bu acı səsdən, 
Titrəyir, lərzəyə gəlir bina da. 
Amansız soldatlar keçirir qəsdən 
Bütün  çıraqları xəstəxanada. 
Gör necə böyükmüş bizə qəzəb, kin 
Burda da göründü, qalmadı qında 
Çarəsiz həkimlər indi neyləsin? – 
Əməliyyat gedir şam işığında1. 
Hadisə o qədər canlı, dinamik, inandırıcı boyalarla 

verilmişdir ki, cəlladlara qarşı dözümlülük nümayiş et-
dirmək mümkünsüz olur. Qarabağ probleminin daha 
güclü düyünə çevrilməsində ən böyük rolu şübhəsiz ki, 
rus imperiyası oynamışdır. “Şəhidlər” poemasının da 
əsas tənqid hədəfi, ittiham və qəzəbinin ünvanı erməni 
tərkibli rus ordusudur.  

Epik poemalarda Qarabağ problemlərini səciyyələn-
dirən şairlərimizdən Bəxtiyar Vahabzadə ilə yanaşı Zə-
limxan Yaqub, Xəlil Rza Ulutürk, Nüsrət Kəsəmənli, Nə-
riman Həsənzadə, Ələmdar Quluzadə, Əli Mahmud və b. 

                                                            

1 Vahabzadə Bəxtiyar. Şəhidlər, “Azərbaycan” jurnalı, 1990, № 12 



Poeziyamızın Qarabağ savaşı – Vətən müharibəsi 

 

 209 

şairlərin əsərləri problemə obyektiv baxış nöqteyi-nəzə-
rindən əhəmiyyətli və aktualdır. 

Ömrü boyu dünyaya sözün gözü ilə baxan Zəlimxan 
Yaqubun “Bir əli torpaqda, bir əli haqda” şeirlər toplusu-
na şarin 7 poeması daxil edilmişdir. Bu poemalardan altı-
sı – “Zəlimxan qarğışı”, “Rəsul Həmzətova məktub”, 
“Allahım, mənə bir ağsaqqal yetir”, “Azərbaycan oxu-
sun”, “Ey vətən oğulları”, “Sizi qınamıram” epik poema-
ları Qarabağ mövzusundadır. Sözün görən gözü, eşidən 
qulağı, yeriyən ayağı olduğunu deyən şair özünün poe-
maları haqqında belə yazır: “Hamı kimi mənim də ömrü-
mün son illərində şeirlərim, poemalarım “Qana bələndi”, 
sözlərimdən qan iyi gəldi. Yadlar gəldi, yağmaladı torpa-
ğımızı. Ulularımızın məzarı kafir tapdağında inlədi. 
Azərbaycan adlı bir məmləkət başdan-başa şəhidlər qəbi-
ristanına çevrildi. Qoşmalar, təcnislər, lirik şeirlər yazan 
Zəlimxanı zaman birdən-birə odun-alovun içinə atdı: “Si-
zi qınamıram”, “Şair harayı”, “Ey vətən oğulları!”, “Dur 
ayağa məmləkətim”, “Bu gecə yuxuma girmişdi Şuşa” ki-
mi əsərlər şair qəlbinin iniltisindən, zamanın diqtəsindən 
yarandı. 

Bu gün qarşımızda acı bir həqiqət dayanıb. Əgər tez-
liklə millətin Qarabağ dərdinə, Şuşa və Laçın ağrısına, 
Xocalı göynəyinə dərman tapa bilməsək, sözün gücü, qə-
ləmin qüdrətiylə xalqı ayağa qaldırmasaq, intiqam hissiy-
lə alışıb “qana-qan” deməsək, min belə kitab yazsaq da, 
xalqın və zamanın qarşısında gözükölgəli qalacağıq. Ya-
zılan hər əsər, nəşr olunan hər kitab bizə dostumuzu və 
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düşmənimizi aydın və sərrast tanıtmalıdır. Haqqımızı al-

maq, istiqlalımızı qorumaq üçün qolumuzdan tutulmalı, 

bizə düzgün istiqamət, aydın yol göstərilməlidir. Zəngə-

zurda, Göyçədə, Təbrizdə, Dərbənddə, Borçalıda başımı-

za gələnlər bizə böyük dərd olmaqla yanaşı, həm də cid-

di ibrət dərsi olmalıdır”1 

Qarabağ problemlərini diqqət mərkəzində saxlayan 

Zəlimxan Yaqubun istedadı keçən əsrin 90-cı illərindən 

sonra daha da yetkinləşir. Gərgin və məhsuldar yaradıcı-

lıqla məşğul olan şairin poemalarında onu düşündürən, 

doğma xalqının başına gətirilən faciələr böyük həyəcanla 

qələmə alınmışdır. Müasir dövrün hadisələri və xalqımı-

zın Qarabağ müharibəsində məğlubiyyəti, ermənilərin 

arxasında duran qüvvələr şairin irihəcmli, geniş məz-

munlu epik poemalarının əsas təsvir predmetləridir. Mə-

sələn, şairin “Ey vətən oğulları” poeması nə üçün səciy-

yəvidir? Epik-lirik təəssüratlamı, yaxud şairin coşğun 

hiss və həyəcanları iləmi? Şübhəsiz ki, bunlar yerli-yerin-

dədir. Lakin şairin lirik dərketmə dairəsi epik hüdudlar 

çərçivəsindədir. Poemanın hər beytində onun fikir və 

hissləri sıx vəhdət təşkil edir. Bu vəhdətin qırılmaz birli-

yindən ibarət olan poetik obraz poemanın dinamik və 

emosional epik təhkiyəsini daha da genişləndirir. Əsər 

ilk misralarından şairin vətən oğullarına müraciəti ilə 

başlayır:  

Ey vətən oğulları! 

Çalın zəfər zəngini, 

                                                            

1 Zəlimxan Yaqub. Bir əli torpaqda, bir əli haqqda. Bakı: Azərbaycan, 1999 
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Bu torpağın  səsinə, sorağına çevrilin! 

Yandırın işıqları yurdun kəhkəşanında, 

Gözümüzün nuruna, çırağına çevrilin! 

 

Son nöqtəsi qoyulsun kədərin də, yasın da, 

Analar saç yolmasın oğulların yasında. 

Eşqiniz rəngə dönsün rəssamın fırçasında, 

Şairin qələminə, varağına çevrilsin!1 

Sona qədər Vətən oğullarına müraciət davam edir. Şa-

ir poetik təsvirə cəlb etdiyi Vətən oğullarını qələbəyə səs-

ləməklə bərabər, onlara cəsurluq, qəhrəmanlıq hissləri 

aşılayır. Z.Yaqubun yaratdığı bu obraz – Vətən oğulları 

Qarabağ uğrunda canını fəda etməyə hazır qəhrəman ki-

mi oxucuya təqdim olunur. Əsərin hər bəndində fikir və 

hisslər aləmi, onların bir-biri ilə  çulğalaşması  o qədər 

güclüdür ki, şair poemanın sonuna kimi bu gücü, pafosu 

qoruyub saxlayır. Şair poemada yeri gəldikcə tarixi yad-

daşı silkələyir, doğma soydaşlarına Qarabağ üçün bu qə-

dər səbr, dözüm  göstərmələrinə təəssüflənir.  

 

Dözüm çox yaxşı şeydi, onun da bir həddi var, 

Səbir çox yaxşı şeydi, onun da sərhəddi var. 

Bu xalqın yaddaşında 

Bir görün neçə-neçə qanlı 37-i var! 

Bizi kimlər gətirdi göylərin qəzəbinə, 

Dözməyin bir millətin bu qədər əzabına!2 

                                                            

1 Zəlimxan Yaqub. Bir əli torpaqda, bir əli haqqda. Bakı: Azərbaycan, 1999 
2 Zəlimxan Yaqub. Bir əli torpaqda, bir əli haqqda. Bakı: Azərbaycan, 1999 
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Poemada vətən oğullarını Qarabağsız, Laçınsız, Şuşa-

sız qalmamağa və bu torpaqları düşməndən geri almaq 

üçün polad, dəmir, daş kimi möhkəm olmağa, milləti da-

ha sıx birləşməyə səsləyir:  

Qılınc ol, polad ol, dəmir ol, daş ol, 

Ağlama, sızlama, kövrəlmə, millət! 

Yaxınlaş, doğmalaş, sıxlaş, dəmirləş, 

Dağılma, sökülmə, seyrəlmə millət! 

Təbrizsiz qalmağa öyrəndin, millət! 

Dərbəndsiz qalmağa öyrəndin, yetər, 

Göyçəsiz qalmağı öyrəndin, yetər, 

Şuşasız qalmağa öyrənmə, millət! 

Laçınsız qalmağa öyrənmə, millət! 

Vətənsiz qalmağa öyrənmə, millət!1 

 - deyərək haray salır, yatanları oyatmağa çalışır. 

Son yüzillikdə xalqımıza qarşı törədilən kütləvi qır-

ğınların hər biri erməni daşnaklarının əli ilə edilib. Prof. 

Yaşar Qarayev yazır: “…əslində məhz erməni eksponsio-

nizminə haqq qazandırmaq ilə uydurulmuş daşnaq atri-

butu olan, lakin “islam və türk faktoru” adlanan mifin 

adı ortaya gələndə, istinasız bütün sinfi və  sosial qüvvə-

lərin mübarizə və ideya platformasında erməni ekstre-

mizmi ilə sövdələşmə, sazişi, ittifaq üçün zəif nöqtələr, 

məqamlar, hallar tapılıb. Daha doğrusu, Azərbaycanda 

Milli ideyanın hər hansı təzahürünə qarşı, milliyətindən 

asılı olmayaraq, bütün şovinist qüvvələr həllinə əlbir və 

                                                            

1
 Yenə orada 
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müştərək hərəkət etmişlər. 1Bu səbəbdən də şair oxucu-
sunun yadına 1920-ci ilin aprelini salır, vətən oğullarına 
yaxın tarixdən ibrət dərsi almağı məsləhət bilir: 

Səndən ayrı saldılar Atillanı, Meteni, 
Taladılar torpağı, dağıtdılar vətəni! 
Türk sözü deyən kimi kəsdilər nəfəsini, 
Səndən ayrı saldılar Atatürkün səsini! 
Xilaskar libasında qızıl-qızıl ordular, 
Qüdrətini, əzmini. 
Yora-yora qırdılar, qıra-qıra yordular! 
20-nin aprelində, Tufanların selində 
Bir gecənin içində 
Səkkiz generalımı Lenin güllələməsə, 
Səsmi çata bilərdi bu gün məndəki səsə!?2 
Zəlimxan Yaqub “Ey vətən oğuları!” poemasında bə-

dii sözün bütün imkanlarından məharətlə istifadə etməyə 
çalışmışdır. Buna görə də şairin müraciətləri quru və rito-
rik çıxmır, əksinə, canlı, dərin mənalı  çağırış xarakteri 
daşıyır. Şairə görə, Qarabağ probleminin mənbəyini ha-
mımız bilməliyik. Qarabağdan ötrü yalvarış fəlsəfəsin-
dən, təvəkkül etiqadından əl çəkib bütöv, məğrur, qalib, 
cəsur Azərbaycan olmalıyıq: 

İyirminci əsr səni yaraladı. 
Neçə yerdən tikələdi, paraladı. 
İyirmi birin qarşısına ürəyində yara getmə! 
Gələn günə, gələn əsrə bütöv yeri, para getmə! 

                                                            

1 Qarayev Yaşar. Tarix yaxından və uzaqdan. Bakı: Sabah 1996 
2 Zəlimxan Yaqub. Bir əli torpaqda, bir əli haqqda. Bakı: Azərbaycan, 1999 
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Sən mənimçün canda nəfəs, nəfəsdə can olmalısan, 

Təbrizin də, Dərbəndin də, Borçalının, Göyçənin də,  

Qaynadığı, qovuşduğu, 

Xatalardan, balalardan, zərbələrdən sovuşduğu, 

Qırx milyonun yumruq kimi birləşdiyi, 

Qırx milyonun bir ürəyə yerləşdiyi, 

Bütöv, məğrur, qalib, cəsur, 

Azərbaycan olmalısan! 

Azərbaycan olmalısan! 1 

Onu da qeyd etməliyik ki, bu poemaların hər biri yal-

nız müəllifinin epik poema janrının hüdudları çərçivəsin-

də Qarabağ probleminə və müharibəyə münasibətini ifa-

də etmir, həm də cəmiyyətin və onun hər bir fərdinin 

ümumiləşdirilmiş düşüncələrini əks etdirir. 

Müəllifin digər əsəri isə “O qızın göz yaşları” əsəridir. 

Şair əsərdə Xocalı faciəsinin dəhşətlərindən, erməni işğal-

çılarının ağlasığmaz terrorçuluğundan, eyni zamanda, 

Azərbaycan xalqının bu dəhşətli dərdlərə mətanətlə sinə 

gərib, tarixin bu amansız imtahanından da məğrur, qü-

rurla, üzüağ çıxacağına, öz gücü-qüdrətiylə qisası düş-

məndə qoymayacağına inamından söhbət açırdısa, nəha-

yət, poemanın kulminasiya nöqtəsinə yaxınlaşdıqca real, 

konkret hadisələrin poetik əksini verir. Şairin qisas hissi 

ilə yanıb-qovrulan ürəyi bu qisası almaq üçün güc, qüv-

vət mənbəyini poemanın əsas qəhrəmanı olan qızın -  hə-

lə 8 yaşlı körpə ikən atası gözləri önündə diri-diri yandı-

rılan, indi 21 yaşında olan  Xəzəngülün göz yaşlarında 

                                                            

1
 Yenə orada 
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görür: 
…Tək o qızın göz yaşları, bəsimdi, 
O gözdəki yaşın gücü tükənməz1 
Şair bu qənaətə təsadüfən gəlmir. Dönüb tarixə qısaca 

nəzər salsaq, görərik ki, bir xalqın qisasını almaq bir im-
periyanı süqut etdirmək, bir müstəmləkəçi dövləti yer 
üzündən silmək üçün bir qızın, bir qadının kini, qəzəbi, 
nifrəti, gözəlliyi və göz yaşlarının yaratdığı çoşqunluq 
dalğası  kifayət edib. Qədim Troyanın, Atabəylərin, Ro-
ma imperiyasının (K.Mopatra), Makedoniyalı İsgəndərin 
(Nüşabə) taleləri buna sübutdur. Xəzəngülün düşmənə 
kini, qəzəbi, gözəlliyi və göz yaşlarının yaratdığı tufan və 
iztirablar da gec-tez bütün Azərbaycan oğullarını ayağa 
qaldıracaq, qisas düşməndə qalmaycaq. Hər halda Zəlim-
xan Yaqub  qələmi buna inandırır. 

İnsanlıqdan uzaqmış 
                        insan qanı tökənlər, 
Əldən dırnaq çıxarıb, 
                        ağızdan diş sökənlər. 
Sinələrə dağ basıb, 
                        ürəyə dağ çəkənlər, 
Necə qırıb qolları, 
                        necə kəsib başları, —     
Bir-bir yada salırdı 
                        O qızın göz yaşları2 
Şair poemada göz yaşları ilə dərdləşir, o göz yaşları-

                                                            

1 Zəlimxan Yaqub. Bir əli torpaqda, bir əli haqqda. Bakı: Azərbaycan, 1999 
2 Zəlimxan Yaqub. Bir əli torpaqda, bir əli haqqda. Bakı: Azərbaycan, 1999 
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nın dilini, sirrini anlayır. Sənətkar öz xalqının təhqir 
olunmuş bir gözəlinin göz yaşlarına tərcümanlıq edir. O 
göz yaşlarının diqtə etdiklərini yüksək pafosla, publisis-
tik bir dillə oxuculara çatdırır. Şair xalqını, millətini bir 
qızın göz yaşlarının diliylə düşməndən qisas almağa ça-
ğırır. Zəlimxan Yaqubun “O qızın göz yaşları” poemasın-
da yaratdığı düşmən obrazı öz tamlığı, bitkinliyi, düşmə-
nin bütün qəddar, məkrli, cinayətkar əzazilliklərini hərtə-
rəfli özündə əks etdirməsi ilə bu mövzuda yazılmış əsər-
lərdən seçilir, desək, yanılmarıq. Əlbəttə, Qarabağ möv-
zusunda Bəxtiyar Vahabzadənin, Nəbi Xəzrinin, Məm-
məd Arazın, Məmməd Aslanın, Məmməd İsmayılın, Fa-
mil Mehdinin, Rafiq Odayın və başqa  müəlliflərin yarat-
lıqlarını inkar etmirik, onların üzərinə  heç də kölgə sal-
maq fikrində deyilik. Onların hər birində düşmən obrazı 
kəskin psixoloji təsiri ilə seçilir. Lakin Zəlimxan Yaqubun 
bu poemasında düşmən  əməlləri,  kini, küdurəti ən eks-
taz səviyyəsi ilə təqdim olunur. Poemadan aşağıdakı par-
çaya diqqət yetirək: 

Göz yaşları deyirdi ki, 
Eheeeyyy!!! 
Alçaq qarı düşmən! 
Qara itə qahmar çıxan 
                   ala düşmən, sarı düşmən! 
Nə topum var, nə tüfəngim, 
                  nə qalxanım, nə qılıncım, 
Doğra məni tikə-tikə, 
                   Parça-parça, xıncım-xıncım, 
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Başımı əz! 

Qolumu kəs! 

Gözümü oy! 

Dərimi soy! 

Diri-diri odda yandır bədənimi! 

Oda qala torpağımı, 

                   işğal elə vətənimi! 

Şişlə dağla ürəyimi! 

Süngüylə deş kürəyimi! 

Ağı elə həyatımı, 

                   Zəhər elə çörəyimi!1 

Bu poetik parça dəhşətli bir Xocalı səhnəsidir, əsirlik-

də min cür işgəncələrə məruz qalan soydaşlarımızın qan-

lı fəryadı, əzab və işgəncələrlə yoğrulmuş həyatıdır. Bu 

səhnə sanki lentə köçürülmüş canlı videoyazıdır. Şeirin 

misraları oxa bənzəyir. Silahsız, köməksiz, dayaqsız insa-

nın, bəşər övladının nalələri, fəğanları “qarı düşmən”in 

üstünə dolu kimi yağır, ildırım kimi çaxır. Bu hayqırtı 

dünya demokratiyasından dəm vuranların ünvanına eti-

raz notasıdır. Şair poemasında düşmənin qəddarlığını və 

qəviliyini vəhdətdə verir, dünyaya, bəşəriyyətə qarşı tö-

rənə biləcək fəlakətin anonsunu qabardır.  

Zəlimxan Yaqubun “O qızın göz yaşları” poeması ya-

şından, dinindən və milliyyətindən asılı olmayaraq in-

sanlığı dəyərləndirməyi bacaran, haqqı, ədaləti sevən vic-

danlı olan hər kəsi bəşəriyyətə qarşı qatı cinayətlər törə-

dən təhlükəli düşmənə - erməni neofaşizminə qarşı səfər-

                                                            

1 Zəlimxan Yaqub. Bir əli torpaqda, bir əli haqqda. Bakı: Azərbaycan, 1999 
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bərliyə səsləyir. 
Qarabağ müharibəsinin insan taleyində əks olunan sı-

zıltısını, göynəyini yaradıcılığında həssaslıqla, duyğusal-
lıqla əks etdirən, sevilən, seçilən, istedadlı şairələrimiz-
dən biri də Nurəngiz Gündür. 

O iki müharibə dövründə yaşamış, faciənin gətirdiyi 
fəlakətləri canlı müşahidə etmiş, qəlbini, ruhunu təlatü-
mə gətirən hiss və duyğuları pıçıltı ilə ağ kağıza köçür-
müşdür. Nurəngiz Gün “Ağ qanadlar”, “Günəşə dua”, 
“Tanrı bəşər övladıdır”, “Yol gedirəm”, “Xocalı simfoni-
yası”, “Qalanlara” və s. kimi şeirlər kitabları ilə ədəbiy-
yat tariximizdə silinməz iz qoyan poeziya örnəkləri ya-
ratmışdır. Vətən, Torpaq, İnsan, Cənub mövzusu, Müha-
ribələr və xüsusilə Qarabağ savaşı şairənin yaradıcılığın-
dan qırmızı bir xətlə keçmişdir. Nurəngiz xanım “Vətən”, 
“Yol uzunu arzular”, “Qoca qartal”, “Vətən, məslək, dü-
şüncələr“, “Ölən günü doğulan, doğulan gün ölən kişi“, 
“Torpaqdan tutub qalxdıq“, “Ürəyimi eşit dünya“, “Ərk 
qalasına“, “Hərrac olmalı bu tələ“, “Kərəm ol sən, o gö-
zəlin Allahı”, “Xocalı simfonyası”, “Qarabağ” kimi əsər-
lərində vətənpərvərlik, məğrurluq, əyilməzlik ehtiva 
edən kişi qeyrətli bədii obrazlar yaratmaqla bərabər, 90-cı 
illər poeziyasına həm də yalnız özünə məxsus, orijinal, 
heç kimi təkrarlamayan bir üslubla, fikrin bənzərsiz ifadə 
tərzi ilə kövrəklik, zəriflik, duyğusallıq gətirmişdir. Qara-
bağ şeirində Qarabağı Azərbaycanın baş tacı, üzündəki 
gözəl xala bənzətməsi özünə məxsusdur. 
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Tayı-bərabəri dünyada hanı? 

Şəkərdi, şərbətdi,baldı Qarabağ! 

Gözələ bənzətsək Azərbaycanı 

Onun üzündəki xaldı Qarabağ!1 

 

  Müharibə poeziyasında şairəni bir ana, bir qadın ki-

mi ən cox narahat edən cəhət körpələrimizin, uşaqlarımı-

zın göz yaşları, mərhumiyyətləri, valideyinlərini vaxtsız 

itirmələri, ac, kimsəsiz qalaraq qurbana çevrilmələri olub. 

Şairə  “Kərəm ol sən, o gözəlin Allahı” şeirində ana bət-

nində körpələrimizin ermənilər tərəfindən vəhşicəsinə öl-

dürülməsindən bəhs edir. Bir-birini görüb tanımayan ana 

və balanı bir-biri ilə şairə tanış edir. N.Gün bu şeirilə 

dünyada mənfur erməni qaniçənlərinin xislətini əks etdi-

rir.  

Kim öldürdü körpə səni, 

Dogulmayan əllərini? 

Kim öldürdü gözlərini? 

Kipriklərin uzundumu, 

Tellərin nə rəngindəydi, 

Qaramı, qızılıydımı?2 

- deyə, insanlığa qarşı törədilən ağır, ürəkdağlayan ci-

nayəti bədii sualların, poetik ifadələrin təsir gücü ilə oxu-

cuya ünvanlayır, erməni vəhşiliyinin dəhşətlərini poezi-

                                                            

1 Nurəngiz Gün, “Qarabağ”,”Şuşa nəğmələri”,1cild,Bakı:Şuşa,2001,800s 
2
 Nurəngiz Gün, “Kərəm ol sən ,o Gözəlin allahı”,”Ədəbiyyat” qəzeti ,4 

noyabr 1995 
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yaya gətirir. Doğulmadan, ana bətnində erməni gülləsinə 
tuş gələn körpənin və ananın faciəsi əslində bütün bəşə-
riyyətin faciəsidir. Qan içində olan körpə barmaqların 
ana döşü aramağa macal tapmaması, ana sinəsində gəzə 
bilməməsi dünyada ən ağır mənzərə, sətirlərə sığmayan, 
sözlə ifadəsi mümkün olmayan müsibətdir. 

Barmaqların qan içində. 
Cuqqanacıq o barmaqlar 
Ana döşü aramadı,  
Titrəmədi sinəsində 
Ana qoxusu dadmadın,qızınmadın istisinə.1 
Bu kədərli duyğular silsiləsi şairənin “Xocali simfoni-

yası” adlı poemasında da davam etdirilir. “Xocalı sim-
fonyası” əsəri Xocalıda şəhid olmuş insanların xatirəsinə 
həsr edilən ən dəyərli, ən sanballı poeziya çələngidir. 
Dünyaya ucalan haqq səsidir, Xocalı soyqırımının qur-
banlarına ucaldılan möhtəşəm sənət abidəsidir.  

Əsər, “İlahi! Sən onlara rahatlıq ver!..” nidası ilə baş-
layır. Tənqidçi Vaqif Yusifli çox haqlı olaraq N.Günün şe-
irlərini oxunmuş bir duaya bənzədir.2 Şairəyə görə tor-
paq altındakı dip-diri ölülərə ancaq rahatlıq gərəkdir. 
Onların ruhları nə qədər rahatsızdır, əzgindir, yaralıdır, 
onlar ölməyiblər, daha doğrusu ölə bilməyiblər. Bu in-

                                                            

1
 Nurəngiz Gün, “Kərəm ol sən ,o Gözəlin allahı”,”Ədəbiyyat” qəzeti ,4 

noyabr 

2 Vaqif Yusifli “Nurəngiz Günün ağ çiçəkləri”, “Nurəngiz 

Gün”,”Beynəlxalq sənət 

dərgisi”,”Vektor” 2015 18s 
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sanlar təhqir olunublar. Dünyaya gəlməyən körpələr 

analarının bətnində süngüyə keçiriliblər, balaca uşaqlar 

qəddarlıqla öldürülüblər, ixtiyar qocaların başları kəsilib, 

gözləri çıxarılıb, qadınlar diri-diri yandırılıblar. Amma 

bu insanlar ölə bilməyiblər. Əsərdə güclü bir obraz diq-

qəti özünə cəkir. Törədilən qətliamı, yaşanan faciəni dün-

yaya çatdırmaq ücün haqq səsini ucaldan qadın-ana-şairə 

obrazı. Cəsarətli, məğrur, müdrik Azərbaycan qadını! Bu 

qadın axıdılan günahsız qanlara görə ittiham etməyi ba-

caran, erməni xislətinə yaxşı bələd olan şairənin - Nurən-

giz Günün  özüdür. Bu xüsusiyyət də əsərin təbii, dolğun 

olmasına müsbət təsir göstərən amildir. Müəllifin, rüz-

garla söhbəti əsərin təsir gücünü artırır, şairənin gəldiyi 

qənaəti aydınlaşdırır, açmaq istədiyi hadisələrin çözümü-

nə şərait yaradır. Əsərdə müəllif hər mənada rüzgardan 

güclüdür və onun görmədiyi, görə bilmədiyi hadisələri 

təhlil edir, erməni vəhşiliyini dünyaya çatdırır: 

Yox, Rüzgar!  

O cürə əsmə sən! 

Torpaqda- 

Torpağın altında 

Dip-diri ölülər var! 

Diksinə bilər Onlar- 

Alt-üst etmə torpağı,  

Onlar onsuz da yazıq! 

Tələf olubdur, onlar!1 

                                                            

1
 Vaqif Yusifli “Nurəngiz Günün ağ çiçəkləri”, “Nurəngiz 

Gün”,”Beynəlxalq sənət 
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Müəllif rüzgardan torpaq altındakı dip-diri insanların 
səslərini, fəryadlarını eşidib, eşitmədiyini xəbər alır. Şairə 
qəti əmindir ki, nə rüzgar, nə də başqaları bu günahsız 
insanların səsini, “hamı eşitsin deyə oxuduqları Əsrin 
Simfoniyasını - Ölülər Himnini” eşitməyib. Amma eşit-
məlidi dünya günün, zamanın, əsrin  Xocalı fəryadını - 
şəhid nalələrinin simfonyasını. Əgər eşidə bilsəydilər bu 
faciələr yaşanmazdı. Elə əsərin əsas ideyası da budur. 
Şairə buna nail ola bilir.  

Hə Rüzgar! Amma mən, eşidə bilirəm! 
Səslərin ən mükəmməli olan 
Əsrin Simfoniyasını? - Ölülər himnini! 1 
Bəli, əsərin ana xəttini heç kəsin eşitmədiyi, eşidə bil-

mədiyi və ya eşitmək istəmədiyi bu dip-diri ölülərin, əs-
lində elə müəllifin özünün  haqq arayan fəryadı təşkil 
edir. 

Əsərin fərqli xüsusiyyətlərindən biri də müəlifin ha-
disələri torpağın üstündə deyil altında, dünyanın bu 
üzündə deyil o biri üzündə baş verməsini əks etdirməsi-
dir. Torpağın altında ölə bilməyən insanlar, xüsusilə kör-
pələr, onların torpaq altında havasız, anasız zarıltıları, in-
qaları, ən əsas isə əmmək istədikləri ana döşü... 

Cocuqlar bir təhər ovunar 
Havasız... nəşəsiz... 
Torpağın altında... 

                                                                                                                              

dərgisi”,”Vektor” 2015 18s 

 
1 Yenə orada 
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…Ancaq ki, ana məməsi istəyir körpələr, 
Torpağın altında! 
Heç bir şey anlamır inqalar!... 
İnqalar ana döşü əvəzinə 
İndicə torpağı əməcəklər!..1 
Torpağın altında ah, nalə var. Şairə o ahın şəklini çək-

mək istəyir. Belə baxış, fərqli yanaşma Azərbaycan poezi-
yasında tamamilə yenidir. Əslində faciələrdən, soyqrım-
larından, qətliamlardan çox yazılıb. Amma faciənin, ahın, 
nalənin şəklini çəkmək, dip-diri ölülərin səsini eşitmək, 
onların həyatlarını yaşamadan torpağa gömülməsinin fa-
ciəsini duymaq və yaşamaq poeziyada yalnız Nurəngiz 
Günə məxsusdur. Şairə ana bətnində qətlə yetirilmiş gü-
nahsız körpələrin ah-naləsinin şəklini bəlkə də ona görə 
çəkmək istəyir ki, bu faciəni “sənədləşdirsin”, dünyada 
haqqı, ədaləti görmək istəməyənlərə, ermənilərin şər və 
böhtan piarının təsiri altına düşənlərə göstərsin, Xocalı 
həqiqətini daha cox insanlara çatdırmaqla cinayətkarların 
layiq olduqları cəzanı almağı sürətləndirsin. 

Və varındısa - sən allah, ey Rüzgar, fırça gətir! 
Mən bu qlobal Ahın şəklini çəkərəm! 
Çəkə bilərəm onu - 
Bəşəriyyət önündəki 
Zülmün nəhəng Pannosunu!1 

                                                            

1
 Vaqif Yusifli “Nurəngiz Günün ağ çiçəkləri”, “Nurəngiz 

Gün”,”Beynəlxalq sənət 

dərgisi”,”Vektor” 2015 18s 
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Əslində şairə istəyinə nail olub, Xocalı faciəsinin dəh-

şətlərini fırça ilə olmasa da, sözlə, düşüncə ilə daha təsirli 

çəkib! Canavar iştahlı müharibə yırtıcıları “Xocalı simfo-

niyası”nda diri ölülərin, ana bətnində güllələdikləri kör-

pələrin naləsini, fəryadını eşidib heç olmasa bir anlıq 

qanlı niyyətlərindən əl çəkəcəklərmi, lövhədə öz mənfur 

obrazlarını görüb heç olmasa bir qətrə xəcalət təri tökə-

cəklərmi? Təəssüf ki, inanmaq ehtimalı çox aşağadır! 

Əsərdə cinayətləri ittiham edən baş qəhrəman müəllif 

- Nurəngiz Günün özüdür. O erməni vəhşiliyi, onların 

mənfur xisləti haqqında danılmaz bədii həqiqətləri dün-

ya ictimaiyyətinə çatdırmaq istəyi ilə göylərə ucalır. Xo-

calıya müraciət edərək onun halı, durumu ilə maraqla-

nan müəllif özü də bu suala cavab verir. Erməniləri “tari-

xi dilənci, bəd qonşu” adlandıran müəllifin aşağıdakı 

misralarında sıxıntısı və acı ironiyası duyulmaqdadır: 

- Xocam!... Məğlubum!... Necəsən? 

Yoxsa dağ çəkdi sinənə tarixi dilənçi - 

Bəd qonşu? - 

Drammatik “Yazıq erməni” ilə 

Məşhur Qırmızı Qospodin? - 

O! Qospodi! Nə nazik əndişədə olmuşdur 

Köhnə sovet humanisti? - 

Moto-atıcı daşıyan 

Kütləvi qırğın maşını? - 

                                                                                                                              

1 Vaqif Yusifli “Nurəngiz Günün ağ çiçəkləri”, “Nurəngiz 

Gün”,”Beynəlxalq sənət 

dərgisi”,”Vektor” 2015 18s 
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“Möhtəşəm” bir alay!!!1 
 Nurəngiz xanım az işlənən, şeirə gətirilməsi çətin 

olan sözləri şeirin nərmə-nazik sapına düzməkdə ustadır, 
səliqəli və cəsarətlidir. Əgər 80-ci illər yaradıcılığında iti-
rilmiş və itirilməkdə olan zəngin arxaizmlərdən məharət-
də istifadə  edirdisə, 90-cı illərdə yaratdığı bədii nümunə-
lərdə həmin illərdə az-az izlənən, şeirdə nadir işlədilən 
ifadələrdən daha çox istifadə edirdi. Məsələn şair, poe-
mada qospodi, əndişə, moto-atıcı və s. ifadələrdən çox 
məharətlə istifadə edərək, şeirdə eşitməyə alışmadığımız 
bu ifadələrlə şeirin ahəngdarlığını heç də pozmamış, ək-
sinə ideyanın bədii şəklini daha da güçləndirmişdir. Nu-
rəngiz Günün poeziyasının dili barədə Səlim Babullaoğlu 
məqalələrinin birində yazır: “Nurəngiz Günün lüğət ehti-
yatında çoxlu itirilmiş və itirilməkdə olan arxaizmlər, 
keçmə sözlər var ki, bu məndə müəllifin həmin sözlərdən 
daha çox, o sözləri öyrəndiyi, oxuduğu, eşitdiyi itirilmiş 
gözəl  zamana olan xiffəti kimi göründü. İnsan ömrü yal-
nız keçmiş zamandadır. Bunu anlayırsa, anladığını üslub 
halına gətirirsə,  o daha çox insan (şair, yazıçı) olaraq qa-
la bilir”2 

Əsərin sonunda şairənin etirazı daha sərt və amansız-
dır. Üzünü təbiətə, rüzgara tutub sorğu-sual edir. Cavab 
tapa bilməyəndə Məryəm anaya üz tutur. Məryəm anaya 
müracət edərək söylədiyi fikir əsərin təsir gücünü daha 

                                                            

1 Yenə orada 
2 Səlim Babullaoğlu “, Nurəngiz Gün”, “Beynəlxalq sənət dərgisi”,”Vektor”  

2015, 18 s. 
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da artırır. İstinad olunan nümunədə müəllif böyük usta-
lıqla dünyaya hayqırmaq istədiklərini bir qədər də publi-
sistik üslubda ifadə etmşdir. 

Bəlkə sən cavab verəsən, 
Nədir bu? Nə demək “Xof və İnsan”? - 
Hardan axır axı kilsə zəngləri? 
Zor edir, zorunluqla soxulur 
Müsəlman obasına. 
Sizlərdə beləmi zorakıdır Kəlisa? - 
Allahın müqəddəs evləri? - 
Yəqin elə onunçün də özünüz öz əlinizlə 
Mıxladınız çaharı – mıx ğözəlim İsanı. 
O! Mariya! Gözəl Ana! Belə isə, 
Faydasızdır sizlərdən etina gözləmək…1 
Müəllifin yazı üslubu ilə bərabər öz şeirlərini özünün 

ifa tərzinə də toxunmaq istəyirəm. “Xocalı simfonyası”nı 
müəllifin ifasında dinləmişəm. O şeirini elə bir duyğu, 
yanğı, ahəng ilə oxuyurdu ki, elə bil dünya ermənizminə 
meydan oxuyurdu... Poemanın sonuna doğru şairə ermə-
nilərə dəstək olan, mənfurlara yardım göstərənlərə üz tu-
tub “Heç girirmi yuxunuza lal baxan ləpirlər, xərək-xərək 
ölülər” - deyə bu faciənin “dünya kələkbazları, ürəksiz 
məliklər” adlandırdığı günahkarlarını ittiham edir: 

Əl çəkin! Qırın hərbin belini! 
Dağıdın təbilini siz onun! 
Doğrayın müharibə sözünü, 
Siliniz lüğətlərdən!... 

                                                            

1 Nurəngiz Gün “Xocalı simfoniyası”,”Vektor”,Bakı -2006, 84s 
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İnsanı düşünün! Ürəksiz Məliklər! 
Dünya kələkbazları! 
Dü-şü-nün!!! 
Düşünməyə çox dəyər!!!1 
Və əsərin ən sonunda müəllif yenidən o müqəddəs 

duaya üz tutur: “İlahi! Sən Onlara rahatlıq ver...” ifadə-
siylə başladığı poemanıı “İlahi! Sən Onları rahat et... Sə-
ma nəğmələri göndər” duası ilə tamamlayır. Çünki, tor-
paq altındakı dip-diri ölülərin tezliklə rahatlıq tapa bil-
məyəcəklərini bilən müəllif, İlahidən günahsız insanları 
rahat etməsi ücün kömək diləyir. 

N.Günün “Xocalı simfonyası” - zamanın həyəcan 
simfoniyası, tarixin poetik abidəsidir. Erməni qəddarlığı-
nı, vəhşiliyini, qaniçənliyini, rəhmsizliyini, nanəcibliyini, 
hiyləgərliyini, xəyanətini, cinayətini... unutmağa qoyma-
yan abidə! 

 
3.2. Vətən müharibəsinə həsr edilmiş poemalarda  

tarixilik, müasirlik, dünən və bu gün 

 

90-cı illərdən etibarən Azərbaycan ədəbiyyatında poe-
ma janrı xüsusi bir vüsət qazandı. Epik poemalarda Qa-
rabağ hadisələri geniş şəkildə işlənməyə başladı. Xüsusi 
ilə 20-yanvar hadisələrindən sonra Bəxtiyar Vahabzadə-
nin “Şəhidlər” poemasından sonra torpaqlarımızın iyirmi 
faizindən çoxunun düşmən tapdağında qalması, döyüş-
çülərimizin qəhrəmanlıqları, şəhidlik mövzusunun qəh-
                                                            

1 Yenə orada 



Mərziyyə Nəcəfova 

 

 228 

rəmanlıq səviyyəsində əksi mövzusunda, daha çox isə 

Xocalı harayının poemalarda əksi geniş işlənən poema 

mövzularına çevrildi.  Xəlil Rza Ulutürkün,  Nəbi Xəzri-

nin, Ələmdar Quluzadənin, Zəlimxan Yaqubun, Nəriman 

Həsənzadənin, Nurəngiz Günün, Ələkbər Salahzadənin, 

Əlirza Xələflinin və s. şairlərimizin yaradıcılığında yaşa-

nan Qarabağ faciəsi, müharibə mövzusu öz əksini tapdı.  

30-il öncə poemalarımızın əsas mövzusu torpaq itkisi, 

Xocalı soyqırımı mövzusu idi.  Artıq 44 günlük vətən 

müharibəsindən sonra tez bir zamanda zəfər sevincləri-

mizi əks etdirən poemalarımız mətbuatlarımızda yer al-

dı. Sabir Rüstəmxanlının, Vahid Əzizin, Abuzər Turanın, 

Balayar Sadıqın, Nizami Muradoğlunun,  Şahnaz  Şahi-

nin, Elnur Uğur Abdıyevin, Zeynal Vəfanın,  Əlirza Həs-

rətin və onlarca şairlərimizin yaradıcılığında bu günkü 

qalibiyyətimiz əks edildi.  

Sabir Rüstəmxanlının “Qarabağa dönüş” poeması 44-

günlük Vətən müharibəsindən sonra yazılan  və çap olu-

nan ilk poema idi. On beş fəsildən ibarət olan bu poema-

da müəllif tariximizlə müasirliyimizi bir araya gətirir. 

Hadisələri xatirladır, keçmişimizi gözlərimiz önündə 

canlandırır. Zaman–zaman qurban verdiklərimiz şairin 

dili ilə ifadə edildiyi kimi sanki bir rəssam fırçası ilə də 

yaşananlar ağ kağızda əks edilir. 

Yaramızdan axan qan 

Qan deyil, 

Qorxumuzdur, 

Ağrılarla qovrulan ətalət 
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yuxumuzdur. 
Dünən ağladığıma bugün qəlbən gülürəm, 
Öldüyüm yaşadıqca, dirilməyə ölürəm, 
Nə bu ölüm yenidir, nə yarımcan dirilik, 
Üzdə bütöv olsam da ürəyim çilik-çilik. 
Yad əllər parçaladı, bölündükcə-bölündük, 
Küləklərdə sovrulduq,ələklərdə ələndik, 
Çökdü bir qara zülmət, yurdumun üzərinə, 
İşıqlı günlər dedik, qara demək yerinə... 
 
Şair keçmişimizi, zaman-zaman bölünüb parçalandı-

ğımızı, yad əllərdə parçalandığımızı, illərlə yaşadıqları-
mızı çox təbii və eyni zamanda poetik bir dillə ifadə edir. 
Poemanın bu şəkildə başlanması tariximizin xatırlanması 
ilə yanaşı müasirliyimizlə əlaqələndirməsi böyük anlam 
daşıyır. Müəllif digər parçada 90-cı illərə ekskurs edir. O 
illəri gözlərimiz qarşısında canlandırı, bu ifadələr o qədər 
canlı və təbii detallara söykənir ki, hətta bu hadisələri 
görməyən biri üçün belə hadisələr tam aydın olur. 

Sovet rejimi bir-iki misrada əksini tapır.  
Allahsız, dinsiz olan unutdurdu Allahı 
Misrasından sonra şair bir misrada iki böyük fikri çat-

dırmaq istəyir və tarixiliyklə müasirliyi, yaşadığımız acı 
həqiqətlərdir. 

Allah sevgisi kimi yağmalandı silahım... 
Daha sonrakı misralarda meydan hərakatı xatırladı-

lılr. Şair silaha sarılmağın, haqq-ədalət yolunda mübari-
zənin ən böyük həqiqət olduğunu untqanlığımızı digər 
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parçalarda əks edirir. 
Unutduq ki, insanlıq çaylar kimi daşmaqdır, 
Haqq-ədalət yolunda sonadək savaşmaqdır, 
Sağalmaz yara olar boyun əymək düşmənə, 
Ömrüm sığışa bilməz parçalanmış Vətənə. 
 
Poemada 90-cı illər müstəqillik qazandığımız illərdən 

üzü bəri yaşadığımız faciələri, müstəqilliyimiz yolunda 
axıtdığımız şəhid qanları bir-bir unudulmadan xatırlanır. 
Meydan hərəkətinin qanlı-qadalı günləri, rus qoşununu-
nun üzərimizə hücümü da poemada poetikləşərək tam 
bir tarix yaradır. 

Meydan yumruğa dönüb, hər yumruq bir qoşundu. 
Harayımız ildırım, sözlərimiz qurşundu, 
Gəldi Sovet ordusu, dişinə vursun bizi, 
Tanklar, toplar, mərmilər, bükmədi dizimizi. 
Sabir Rüstəmxanlı bu meydandan üzüağ çıxmağımızı, 

dizlərimizin bükülməməsini böyük bir qürurla ifadə edir 
ki, bu qazandığımız müstəqilliyimizin böyüklüyünün ən 
gözəl ifadəsidir. 

Şair 20 yanvar hadisələrini xatırladaraq, rus qoşunla-
rının günahsız körpələrə belə divan tutduğunu, evlərdə 
neçə əhalinin canına qıydıqlarını ürək ağrısı ilə ifadə 
edir. Oxucunu keçmişə qaytararaq bu müstəqilliyimizin 
nələrin bahasına baş tutduğunu unutmamağa çağırır. 
Poemada yaşanan hadisənin təsviri çox güclü şəkildə əks 
edilir. Həqiqətlər olduğu kimi riyasız-boyasız oxucuya 
çatdırılır. 
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Xalqın iradəsindən çaşıb qorxuya düşən, 
Kürsüsünə sarılıb tülkü kimi büzüşən 
Millətin haqq sözünü gətirmədən dilinə 
Daş qoydu Baş Katiblə xəyanət təməlinə. 
Akademik İsa Həbibbəyli 44 günlük vətən müharibə-

sindən  dərhal sonra yazılan ilk poemanı haqlı olaraq Sa-
bir Rüstəmxanlının “Qarabağa dönüş” poeması  olduğu-
nu qeyd edərək yazır:  “Sabir Rüstəmxanlının “Qarabağa 
dönüş” mövzusuna həm bədii-fəlsəfi və həm də möbcud 
reallıqlar baxımından yanaşmışdır. O, Dağlıq Qarabağın 
və ətraf ərazilərin işğal edilməsinə və yalnız torpaqları-
mızın düşmən tapdağına çevrilməsi kimi yox, bütövlük-
də milli-mənəvi  varlığımızın böyük bir parçasının itiril-
məsi miqyasında baxdığı üçün “Qarabağa dönüş” həra-
katını da geniş mənada parçalanmış ruhumuzun bütöv-
ləşməsi hadisəsi səviyyəsində poetikləşdirmişdir. “Qara-
bağa dönüş” həm ərazi baxımından, həm də milli-mənə-
vi cəhətdən doğma Vətənin bütövlüyünə qovuşmasının 
poemasıdır.” 

Poemanın bir əhəmiyyəti də ondan ibarətdir ki, əsər 
zəfər mövzusunda digər poemaların tez bir zamanda ya-
zılmasında bir körpü rolunu oynadı. 44 günlük Vətən 
müharibəsinə qədər keçən bir zaman və 44 günlük mü-
haribə, müharibə başçılıq edən Ali Baş Komandan, Türk 
birliyi, Pakistan dostluğu, Azərbaycan əsgərinin yenil-
məz gücü əsərdə birləşərək bir möhtəşəm dastana çevril-
di. Poemanın ikinci fəslində Savaş deyən millətin sərkər-
dəsinin obrazın görmək olur ki, burada “Qarabağ 
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Azərbycandır” ifadəsi Azərbaycanın  döyüşçü əsgərinin 
bu ifadədən necə güc tapması da öz əksini tapır. 

Savaş deyən sərkərdə milləti oyandırdı, 
Hər ürəkdə ümiddən çıl-çıralar yandırdı. 
İgid əsgərlərin əmrə müntəzər olduqları, oğullarımı-

zın dədə-baba deyimində düşmən çəpəri olması poetik 
bir dildə misralara töküldü. 

Qalxdı igid oğullar, oğul düşmən çəpəri, 
Qalxdı əmrə müntəzir Azərbaycan əsgəri! 
Poemada Azərbaycan əsgərinin  hər zaman bu əmri 

gözləməsi də diqqət əkir, bu da Azərbaycan xalqının Və-
tənə olan böyük sevgisinin göstəricisidir. 

Digər fəsillərdə Xocalı hadisələrini xatırlatmaq təsa-
düfi deyildir. Döyüşçülərimizin çoxununun əsərlərində 
və yaxud dialoqlarında ən çətin məqamlarda Xocalı hadi-
sələrini gözləri önünə gətirdiklərini çox hallarda şahidi 
olmuşuq. Müəllif bu həqiqətləri poemada yerli-yerində 
işlədərək bu gün apardığımız savaşın bir ədaətli savaş ol-
masını da oxucusuna xatırladır. Azərbaycan xalqı haqqlı 
olaraq bu savaşa qalxıb, ona görə ki, bu savaş torpaqları-
mızın uğrunda aparılan ədalətli savaşdır. Biz faşist deyi-
lik, öz ata-baba torpaqlarımızın uğrunda mübarizə aparı-
rıq ifadəsi bu poemanın əsas ana xəttini təşkil edir ki, hər 
birimiz Sabir Rüstəmxanlının yaradıcılığı boyu bu misya-
nı yerinə yetirdiyinin canlı şahidi olmuşuq. 

Poemada Vətənini düşmən tapdağında görməyi çəkə 
bilməyən bu dünyanı tərk edib gedən Azərbaycan xalqı-
nın ziyalıları da xatırlanır. Bu da əsərin təsir gücünü artı-
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rır və tarixi köklərimizə qayıdaraq bu xalqın ölməz ziya-
lılarını xatırladır. Əsərdə Şuşanın qələbəsi müdrük kə-
lamlarla təsvir edilib. Azərbaycan əsgərinin Qalanı fəth 
etməsi diqqət çəkir. 

Əsgər boş  əllə gedir Qalanı fəth etməyə, 
Tək bircə bıçağı var, gizli tutur ovcunda. 
Pıçağın tiyəsində gözlərinin işığı, 
Neçə düşmən taleyi bir bıçağın ucunda. 
 Gözlərimiz qarşısında Azərbaycan əsgərinin Şuşa qa-

lasını fəth etdiyi anlar durur. Müəllif illərdi dümənin Şu-
şa qalasında keçirdiyi şənlikləri xatırladaraq, düşmənə də 
mesajını yetirir. Bunlar bir kindən doğan mesaj deyil, ya-
şanan 30-illik həqiqətlərdir. 

Şuşada şırmandıqca sanırdın yenilməzsən. 
Hələ yallı da getdin qutsal Cıdır düzündə. 
Ayaq qoyduğun torpaq bilmədin sənin deyil 
O şənliklər, o rəqslər gələcəkdir gözündən. 
Sabir Rüstəmxanlı poemada Şuşanın tərifini verərək, 

Şuşa müqəddəsliyin və toxunmazlığın da poetikləşdirir. 
Şuşa gözlərimiz önündə bir daha möhtəşəmlik vüqarı 
kəsb edir. 

Neçə saray tiksə də Pənah xan Qarabağda 
Şuşa qızıl sarayı, Şuşa büllur taxtıydı, 
Şuşa Bülbülün səsi, Şuşa səsin Bülbülü, 
Sözün İsa bulağı, “Cahargah” zənguləsi. 
Bəstəkar yetirməsə bundan sonra min il də 
Min il diri qalacaq Üzeirin bəy səsi. 
Əsərdə Qarabağ bölgələrinin azad olması təsvir olu-
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nur və hər zəfər qazanılanda əsgərlərimizin qəhrəman-
lıqları alqışlandığı kimi o torpaqlarda doğulub ziyalılıq 
zirvəsinə ucalan Azərbaycan oğuları da xatırlanır. Poe-
mada müəllifin keçmişimizə dönərək tarixi  qəhrəmanla-
rımız xatırlaması və bu günki döyüşçülərimizi onların 
cərgəsində görməsiçox böyük önəm daşıyır və real bən-
zətmə kimi yerinə düşür.  

Yürü, yürü Mete xan, burda da sərkərdəsən, 
Arxanca qanadlanıb Qazanla, Beyrək  gəlir. 
Gürşad saraylar yıxır qırx igidi başında, 
Özgürlük deyə-deyə Xürrəmi Babək gəlir! 
Gəlir Oğuz, Bayandur, Alparslan, Qızıl  Arslan, 
Çağrı bəyin yoluna düzülüb neçə oğul, 
Siz bu günün Çingizi, siz bu günün Timuru, 
Sizlərin simasında dirilibdir Ərtoğrul! 
Sizin adınız namus, qeyrət, şəhid, intiqam. 
Sabir Rüstəmxanlı fəsillərin çoxunun sonunu Azər-

baycan əsgərinin hünərinə alqışla sonlandırır. Hər fəsildə 
demək olar ki, Azərbaycan əsgərinin obrazı, onun 44 
günlük müharibədəki cəsarəti poetikləşdirilərək oxucuya 
bütünlüyü ilə çatdırıla bilir. 

Düşməndən alacağı qisas qaldırır onu, 
Ürəyinə güc verən yol gözləyən ellərdir. 
Çatır qulaqlarına anaların ağısı, 
Fələyə üsyanları davam edir illərdir. 
Döyüşçülər zəfərdən, zəfərə ucalırlar, Onların gücləri 

tükənmir. Xocalıda, Gəncədə məhv edilən körpələrin 
gözlərindən yaş yerinə axan qanlar Azərbaycan əsgərini 
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zəfərdən, zəfərə səsləyir. Əsərdə genaral Polad Həşimov, 
Mübariz İbrahimovun Azərbaycan əsgərinə nümunə 
igidliyi, ərliyi də o günlərdə döyüşçülərimizə irəli əmri 
olması da vurğulanır. 

Azərbaycan döyüşçüsününün bir–birinə kömək etmə-
si, ən çətin zamanda yaralı dostlarına münasibəti dəpoe-
mada önəmli yer tutur. Şuşa uğrunda döyüşdə yaralana-
na əsgərin öz dostunu da Şuşa qalasına çıxarda bilmək is-
təyi daha çox təsirlidir. Yaralı əsgər dostuna yük olmaq 
istəmir, Şuşayaonsuz gedib, onun gözüylə baxmasını is-
təyir. 

 “Qardaş, sən burax məni, ağıram, üzülmə, get! 
Bax Şuşaya doyunca, mənim də gözümlə , get!” 
Poemada Ali Baş Komandanın qələbə tivitləri də çox 

böyük ruh yüksəlikləri bəxş edir. Hər gün ekran başın-
dan Qarabağın bir bölgəsinin azad ediloməsi xəbəri 30-il-
lik həsrəti xalqın qəlbindən silib təmizləyir. Əsərdə bu 
mübarizənin ədalət, haqq işi olmasının da  vurğulanması 
böyük əhəmiyyət kəsb edir. Ali Baş Komandanın dilin-
dən bunları eşidən döyüşçü yalnız zəfər haqqında düşü-
nür. 

Bu bizim haqq işimiz, ədalət savaşımız, 
İntiqam ala-ala dikələcək başmız. 
Vur, əsgərim, vur! - deyə əmr eləyir Komandan 
Qoy bir də yurdumuzda tökülməsin nahaq qan. 
Poemada ən qürurverici səhnələrdən biri də Ali Baş 

Komandanın qələbə xəbərlərini verdiyi səhnələrdir. 
Sabir Rüstəmxanlı əsərdə Türkiyə, Pakistan dostluğu-
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nu, qardaşlığını da unutmamış. İllər əvvələ dönərək Nu-
ru paşanın qardaş hayına gəlməsini də əsərdə vurğula-
mışdır. Nuru paşanın yüz öncə ermənilərə divan tutması, 
Azərbaycan xalqına qardaşlıq əlini uzatması  da poema-
da tarixiliyimizi yada salan məqamlara aydınlığ gətirir. 
Müəllif o illəri yada salmaqla bu günkü dostluğumuzu, 
birliyimizi daha da möhkəmlənməsi üçün “qaldır bu sər-
hədləri, torpağın da bir olsun” ideyasını unutmur. 

Zaman deyir dağının, daşının qədrini bil, 
O köməyə tələsən Paşanın qədrini bil! 
Kökün, gövdən bir olub, budağın da bir olsun, 
Qaldır bu sərhədləri, torpağın da bir olsun! 
Torpağın bir oanda gözünə nur gələcək! 
Sənin ədalətində millətlər dincələcək! 
Turan deyib qorxurlar, sən də böyü Turan ol! 
Bu nifrət əkənlərin ümidini qıran ol!... 
Poemanın sonuncu on beşinci bəndində illərdən bəri 

şairin içərisində bu günkü zəfərə bir ümidin olduğun 
görmək olur. Bunu  da umumiləşmiş bir xalqın haqqa, 
ədalətə olan inamı kimi qəbul etmək daha doğru olar.Bu 
da poemanın ən uğrulu keyfiyyətlərindəndir. 

44 günlük savaşdan sonra yazılan ən uğurlu əsərlər-
dən biri də Abuzər Turanın “Zəfər nəğməsi” poemasıdır. 
Poema 4 fəsildən ibarətdir. Hər fəsildə söhbət Qarabağ 
zəfərində əməyi, zəhməti keçn şəxslərdən gedir. Birinci 
fəsildə özünün də yazdığı kimi “Qırx dörd günlük Vətən 
müharibəsində poladdan da sərt iradə, vətənpərvərliklə 
yoğrulmuş əzmikarlıq, mənfur düşmənlə döyüş aparmaq 
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nümunəsi, ağlasığmaz qəhrəmanlıq örnəyi, dünyanı hey-
rətə salan qeyri-adi sərkərdəlik və siyasətçi etalonu nü-
mayiş etdirən, halal torpaqlarımızı yağı tapdağından 
qurtaran, xalqımızın təhqir edilmiş qeyrətini cənnətmə-
kan şəhidlərimizin müqəddəs qanı ilə arındırıb paklandı-
ran, millətimizin aşağılanmış heysiyyətini  xilas edən, 
Azərbaycanımızın yeni şanlı tarixini yaradan, bu misilsiz 
qələbələrlə yanaşı, özünün və atasının-ustadının müba-
rək adlarını əbədi olaraq tarixin silinməz səhifələrinə qı-
zıl həriflərlə həkk edən dəmir yumruqlu, Ulu öndər yadi-
garı, xalqımızın güvənc ünvanı, pənah yeri,istəkli lideri, 
sərkərdəmiz, Ali Baş Komandanımız İlham Heydər oğlu 
Əliyevin, həmçinin vahid bir yumruq kimi onun ətrafın-
da birləşən müdrik millətimizin və Vətən yolunda varlı-
ğını əsirgəməyən “Qalib Ordumuzun şəninə min-min al-
qışlar” başlığı ilə təqdim edilir ki, bu fikirlər özü çox də-
yərli mühakimə və qiymətli fikirlərdir. Əsərin Ali Baş 
Komandana müraciətlənən, onun şəninə qürur dolu fikir-
lər yazan müəllif  qazandığımız zəfər bu birlikdə, sərkər-
dəmizə olan inam və hörmətdə gördüyünü də poetikləş-
dirir. 

Əsgərinə “Vur!” dedi, 
Xalqa “ayıl!, dur!” dedi, 
Düşməni ”Öldür!” dedi, 
Sözünü şox gur dedi, 
Ali Baş Komandanım! 
Əsərdə erməni xislətinin iç üzü də əks edilir. Paşinya-

nın illər əvvəl Şişada keyf məclisləri qurması, halay çəkib 



Mərziyyə Nəcəfova 

 

 238 

yallı getməsi onun saxtakar, boş baş olması fikri də şair 
tərəfindən bir yumorlu şəkildə əks edilir. 

Paşinyanın küt başı, 
Özünə çaxdı daşı, 
Satqındı yar-yoldaşı, 
Zəhərə döndü aşı, 
Ali Baş Komandanım. 
Əsərdə şəhidlərimizə rəhmət oxuyan şair qazilərimizə 

diqqət və səxavət hissi arzu edir. Son bəndlərdə Azərbay-
canın qədim torpaqlarının alınmasını arzu edən şair bu 
işdə Ali Baş Komandandana və Azərbaaycan əsgərinə 
güc və mübarizlik arzu edir. 

Əsərin ikinci fəsli  hər zaman Azərbaycan xalqının ya-
nında olan, İlham Əliyevin qardaşı  və dostu, Türk dün-
yasının sayılıb-seçilən lideri hörmətli Rəcəb Tayyıb Ərdo-
ğanın şərəfinə yazılmışdır. Müəllif tarixə dönərək 1990-cı 
illləri xatırlayır, Xocalı qırğınında Azərbaycan xalqının 
yaşadığı faciələri yada salır. Bu hadisələr Azərbaycan 
xalqını illərdi evindən-eşiyindən didərgin saldığını, səsi-
mizin dünyaya çatdırılmadığını ürək ağrısı ilə ifadə edir.  

Xocalıda soyqırım, 
Səs çıxmadı hayqırım, 
Güc çatmadı hay qırım, 
Vurdu bizi ildırım, 
Sayın Cümhur Başqanım! 
Poemada Sayın Cümhur Başqanıma bir şairin Azər-

baycan adından yaşadılan hadisələrin insanlığa sığma-
yan zülmün görmək olur. Abuzər Turanın illərlə müşahi-
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də etdiyi hadisələr, kimsə tərəfindən sevgi, qardaşlıq 
hisslərinin görülməməsi çox təsiredici şəkildə əks edilir. 
Amma bu ədalətsizlik heç vaxt bu xalqı qırb sındırmadı, 
məğlub edə bilmədi. 

Bir kimsə əl atmadı, 
Çürük qoz uzatmdı, 
Gecə-gündüz yatmadı, 
Xalqım itib-batmadı, 
Sayın Cümhur Başqanım! 
Poemada ölməz öndərimiz Heydər Əliyevin rəhbər 

gəlməsi, atəşkəs elan etməsi, ölkədə olan sakitliyin yeni-
dən bərqərar edilməsi məsələsi də işıqlandırılır. Ordu-
muzun tam səfərbər edilməməsi Heydər Əliyevi bu atəş-
kəsə təbii ki, məcbur eləməsi, şairin keçmişimizi vərəqlə-
məsi əsərin daha da dolğun olmasına səbəb olur. Uzun il-
lər keçməsi və bu illərdə Azərbaycan ordusunun forma-
laşması, Türk ordusundan da aldığı təcrübə döyüşçüləri-
mizə çox böyük təcrübə qazandırması əsərdə əks edilir. 

Türkiyəm dada çatdı, 
Çox gözəl addım atdı, 
Zamanında əl qatdı, 
Düşmənin köpü yatdı, 
Sayın Cümhur Başqanım! 
Əsərin  ikinci fəslində Türk xalqından,  Ölməz Ata-

türkdən bizlərə miras qalan - Azərbaycan və Türkiyə qar-
daşlığı və bərabərliyi kimi müqəddəs birliyimiz poetik 
anlamını tapır. 
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Atatürdən gələn dərs, 
Türkçülükdən edir bəhs! 
Turan ərzə salır səs, 
Tutduğun yol müqəddəs, 
 Sayın Cümhur Başqanım! 
Əsər son bəndlərində müəllifin Rəcəb Tayyib Ərdoğa-

na olan sevgi və hörməti daha aydın və səmimi şəkildə 
izləmək olur. Bu bəndlərdə Abuzər Turanın Türkiyə sev-
dası oxucunu da valeh edir. 

Şəhid olmadıq hədər, 
Qalib çıxdıq bu səfər, 
Sənə fəda Abuzər, 
Ey Sərkərdəm, Müzəffər 
Sayın Cümhur Başqanım! 
Müəllif üçüncü fəsildə üç böyük dostluğu tərənnüm 

edir. Burada dövlətin üçlüyü-Azərbaycan-Türkiyə-Pakis-
tan və sərkərdələrin üçlüyü - İlham Əliyev- Rəcəb Tayyib 
Ərdoğan - İmran xan Əhməd Niyazi birliyi və qüdrəti tə-
rənnüm edilir. 

 “Bir millətik, üç dövlət” 
Tanrım, bu nə həqiqət?! 
Ya Rəbbim, səndən mədət! 
Atana min-min rəhmət, 
Əziz Vəziri - Əzəm! 
Pakistan dövlət başçısının sədaqət və ləyaqəti poema-

da böyük sevgi ilə tərənnüm edirlir. Azərbaycana 44 
günlük savaşda böyük dayaq olduğu poetikləşdirirlir. 
Şəninə alqış deyilir.  
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Alqışlar ad-sanına, 
Ərdoğanla yan-yana, 
Güc verdin kişiyana 
Qardaş Azərbaycana, 
Əziz Vəziri-Əzəm! 
Hər bir fəslin sonunda olduğu kimi bu fəsildə də mü-

əllif üç Dövlət başçısına sevgi və hörmətini çox səmimi 
şəkildə etiraf edir. “Erməniyə dağ basan” bu üç qəhrəma-
nın birliyini heyranlıqla alqışlayır. 

Erməniyə dağ basan, 
Üç kişiyə can qurban, 
Abuzər sizə heyran: 
İlham, Tayyib, İmran xan! 
Əziz Vəziri-Əzəm! Əziz Vəziri-Əzəm! 
Poemanın dördüncü son fəsli “Müqəddəs qalib üç-

lük” adlandırılıb. Əslində bütün fəsillərdə Müqəddəs 
olan, 44 günlük Qarabağ savaşında birlik və bərabərliyi 
ilə zəfərimizdə böyük əhəmiyyət kəsb edən bu üçlükdən 
hər fəsildə bəhs edilmişdir. Müəllif dördüncü fəsli bu ifa-
dələrlə başlayır. “Ulu yaradan küllü- aləmi, bəni-adəmi 
uca dərgahında hifz etsin, o cümlədən də bizə dost, qar-
daş olan Türkiyə ilə Pakistan əhlini və bizim başı bəlalı 
milləti”. 

Əsərdə birləşib bir olmamız, dostluğumuz bu zəfər 
üçün çox böyük işlər görməyimiz, Azərbaycan əsgərinin 
də bu birlikdən güc alması vurğulanır. Xalqla dövlətin 
birliyi və bir yumruq altında birləşməsi qalibiyyətimiz 
üçün ən vacib amillərdən idi. Azərbaycan əsgərinə arxa–



Mərziyyə Nəcəfova 

 

 242 

dayaq olan bu üçlük birləşməklə döyüşçülərimizə ruh 

verdi. 

El güc verdi dövlətə, 

Ordu gəldi qüvvətə, 

Sahib oldu qüdrətə, 

Düşmən düşdü dəhşətə, 

Müqəddəs qalib üçlük! 

Əsərdə müqəddəs şəhid qanının bütöv Azərbaycanı 

cənnət etməsi, Şəhidlərimizin ruhuna  hörmət və etiram 

diqqət çəkir. 

Bir damla şəhid qanı, 

Cənnət edər hər yanı, 

Bütöv Azərbaycanı, 

Türkiyə, Pakistanı, 

Müqəddəs qalib üçlük! 

Qazilərimizə hörmət və qayğı hissləri də əsərdə yer 

alır. Ən birinci bizə bu zəfər sevinclərini bəxş edən şəhid-

lərimiz anılırsa, qazlərimiz də unudulmamalı, onlar hər 

cür rahatlıqla təmin edilməlidir söyləyən şair sanki bir 

çağırış edir. 

Onlara qayğı gərək, 

Ev-eşik, paltar-çörək, 

Ən azı duyan ürək, 

Borcluyuq çox şey verək, 

Müqəddəs qalib üçlük! 

Şair poemada Müqəddəs qalib üçlük  deyə müraciət 

etdiyi bu müqəddəs sərkərdələrlə əslində xalqın adından 

danışır, xalqın istək və arzularını çatdırır. Hər zaman kə-
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siyində xalqın şairi xalqın elçisi olmuşdur. 44 günlük mü-
haribənin zəfərlə başa çatmasına baxmayaraq zərbələr, 
ağrılar da təbii ki çoxdur və hər bir müharbələrdə itkilər 
ağırılarla yadda qalır. Şair poemada bu ağrıları əks etdir-
məyi qarşısına məqsəd qoymuşdur. 

Poemanın sonuna doğru şair Azərbaycan xalqının hu-
manistliyini, pisliklə işi olmadığını, əməli saleh olduğunu 
da unutmur. Bu xalqın ədalətli zəfərini çalmasını diqqətə 
çəkir. Azərbaycanın daha da çiçəklənməsini arzulayan 
şair yazdığı zəfər dastanın sevgi hissi ilə sona çatdırır. 

Abuzərəm, dastanım 
Sona çatdı, ay canım, 
Var olun, qəhrəmanım: 
İlham, Tayyib, İmranım, 
Müqəddəs Qalib üçlük! 
Nizami Muradoğlunun “Alp Ərdoğan Sultan Ərdo-

ğan” poeması Türk birliyi və qardaşlığına həsr edilmiş 
qiymətli əsərlərdəndir. Kitabın ön söz müəllifləri - Qalib 
Sayılov və Seyfəddin Rzasoydur. 

Nizami Muradoğlunun “Alp Ərdoğan Sultan Ərdo-
ğan” poemasında isə Türkiyə prezidenti sayın Rəcəb 
Tayyib Ərdoğanın türk dünyası üçün gördüyü işlər, 44-
günlük Vətən müharibəsində Azərbaycan xalqının – İl-
ham Əliyevin yanında olması, göstərdidiyi qardaşlıq önə 
çəkilir. Poemada  Rəcəb Tayyib Ərdoğanın doğulduğu  
gündən bu günədək fəaliyyəti,  Azərbaycana səfərləri, 
xüsusi ilə Zəfər  bayramında İlham Əliyevlə çiyin-çiyinə 
duraraq dostluğumuzu, qardaşlığımızı dünyaya bəyan 
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etməsi əks edilmişdir. 
Əsər müəllifin Rəcəb Tayyib Ərdoğana olan hörmət 

və ehtiramı ilə başlayır. Şair böyük türk oğlunu - haqqın 
ucalan səsi, ədalət carçısı olan türk dünyasının əvəzsiz 
sərkərdəsini bəd-nəzərlədən hifz etmək üçün dua edir. 

Üz tutub dərgahına 
And verirəm,  İlahi! 
Bu mühdiş gecələrin 
Gündüzününü xətrinə, 
Sevimli peyğəmbərin 
Gül üzünün xətrinə, 
Onu müzəffər eylə. 
Bədniyyətin şərindən 
Uzaq eylə, Ya Rəbbim! 
A yağına dünyanın 
Huysuz  gedişatında 
Nə daş batsın, nə tikan. 
Uğurla hər işində... 
Ədalət savaşçısı, 
Hürriyyər carçısıdır 
 Rəcəb Tayyib Ərdoğan! 
Əsərdə  güclü müşahidələr diqqət çəkir, bu da müəlli-

fin poema yazdığı qəhrəmanına olan sevgi və sayqısın-
dan doğur. Tayyib Ərdoğanın insanlara sevgisi, zalımla-
ra, qəddarlara nifrəti, haqqa-ədalətə söykənərək qəlbində 
böyük yaradana ali münasibəti əsərdə əsas yerlərdən tu-
tur. Şair oxucusuna Ərdoğanın görünən və görünməyən 
yanlarını təqdim edərkən onun xüsusi ilə işə başlayarkən 
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“Bismillah” deməsini, işi bitirəndə “Ya Allah” deməsini 
əsərə gətirərək müqəddəs hisslər yaradır, Tanrı sevgisini 
onu qoruyan əsas cəhət olduğunu vurğulayır. 

Haqq yolunda hər işi 
“Bismillahla” başlayıb, 
“Ya, Allahla” bitirən. 
İmanı inam ilə, 
Birləşdirib yol açan- 
Rəcəb Tayyib Ərdoğan! 
Əsərdə qəhrəmanın çətin keçirdiyi uşaqlıq illəri, kiçik 

yaşlarınıdan zəhmət çəkib pul qazanmağa məcbur olma-
sı, kitaba  oxumağa, idmana olan həvəsi, ata-anasının öv-
ladlarına doğru yol göstərməsi  kimi məsələlər də diqqət 
çəkir. Sonrakı  hisələrdə Ərdoğanın 44 günlük Vətən mü-
haribəsində xalqımıza dayaq olması, İlham Əliyevlə qar-
daşlıq münasibəti çox dəyrəli şəklidə poetikləşir. Xüsusi 
ilə   Qarabağ zəfərindən sonra azadlıq meydanındakı zə-
fər paradındakı görüşün dünyaya səs salmasından bəhs 
edən şair hadisələri real şəkildə oxucuya ötürür. Dünya-
nın diqqətindən qaçmayan bu dostluğun uzun illər yad-
dan çıxmaması, Ərdoğanın bu tədbirdəki möhtəşəm çıxı-
şı Azərbaycan dostluğunun, İlham Əliyev qardaşlığının 
bariz nümunəsidi. Bu birliyin böyük Turana aparan yol 
olduğunu göstərən Ərdoğan   Qarabağın azadlığndan se-
vincini və bəxtiyar olduğunu onun  simasından yağması 
kimi detallar da şairin gözündən qaçmayıb. 

“Zəfər bayramı” adlanan parçada şair çiyin-çiyinə da-
yanan iki qardaşın möhtəşəmliyini əks edir. Ali Baş Ko-
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mandanımız öz qardaşını bu müqəddəs bayram münasi-
bəti ilə təbrik edərkən söylədiyi fikir poemanın ana xətti-
ni təşkil edir. Bu təqdimat qardaşlığımızın ən mükəmməl 
sübutudur. 

Öz alovlu nitqində 
Ali Baş Komandanım 
Təbrik edir ürəkdən 
Alp Sultan Ərdoğanı: 
-Qoy göylər şahid olsun 
Dostluğa, qardaşlığa. 
Elimin adətidir 
Qardaşın şad günündə 
Başına qardaş yığa, 
Bu gün qardaşım gəlib, 
Sevincimin həddi yox, 
Bu, elə duğudur ki, 
Önü yox, sərhəddi yox. 
Hər sözü can məlhəmi, 
Nidası göydən gələn, 
Böyük dövlət adamı 
Alp Ərdoğan, 
Sultan Ərdoğan! 
Əsər türk birliyimizi dünyaya çatdırmaqda rol oyna-

dığı kimi, Turan dünyasının yaranmasında da əhəmiy-
yətli olacaqdır.  

Zeynal Vəfanın da 44 günlük müharibədən dərhal 
sonra qələmə aldığı “Haqqın səsi” poeması da yadda qa-
lır. Müəllif poemada keçmişə ekskurs edərək erməni van-
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dalların faşist simalarının şəklini çəkir. Müəllif xarici ədə-
biyyatlardan ümunələr çəkir. Məşhur ABŞ alimi Samuel 
Yimzın əsərini xatırladır. Zeynal Vəfa Samuelin “Ermə-
nistan-xristian ölkənin gizlinləri” əsərindən bəhs edərək,  
yazır: 

Yaza-yaza hər sətrində 
 O qatilllər nəslinə 
 Qara qəbir qazırdı. 
...O şərəfsiz millətin 
Hamısı terrorçudur.. 
 Erkəyi, dişisi də, 
Qadını, kişisi də. 
Alçağı, ucası da,  
Cavanı, qocası da... 
İnsan bədənləridir 
Onların biçdikləri. 
Su yox, insan qanıdır, 
Onların içdikləri. 
Onların zövq aldığı, 
Adi musiqi deyil. 
Qılıncla böldürdüyü, 
Əzabla öldürdüyü, 
Günahsız insanların  
Acı fəryadlarıdır. 
Müəllif çox dəyərli bir mənbə göstərərk erməni van-

dalizmin ABŞ yazarının əsərindən izlədir. Bu parçalarda 
erməninin iç üzün görmək olur. Su içməyən erməni qan 
içməyi hər zaman qarşısına məqsəd qoyur. Zeynal Vəfa  
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erməni qadınlarının dünyanın hansı yerində olmaların-

dan asılı olmayaraq yalnız iblis və şeytan doğduğlarını 

vurğulayır. 

Daha sonra müəllif rus tədqiqatçısı Veliçkonun ermə-

nilər haqqında yazdığlarına diqqət çəkir. Veliçkonun 

yazdığına görə ermənilər qoyun cildinə girmiş canavar-

dılar. 

Onlar tarix boyunca 

Min-min cana vardılar. 

Çünki qoyun cildinə  

Girmiş canavardılar. 

Yer üzündə satqınlıq, 

Yaltaqlıq yarışında 

 Onlar birincidilər. 

 Müəllif bu poemanı yazıb ərsəyə gətirincə çox qiy-

mətli məxəzlərdən bəhrələnmişdir ki, bu da əsərin key-

fiyyətini daha da artırmışdır. Erməni qadınları haqqında 

deyilən fikirlər də illərlə dünya ədəbiyyatında diqqət 

çəkmişdir. Digər bir bölmədə  ABŞ alimi Con Habçş adlı 

alimdən dəyərli fikirlər ortaya qoyur. Corcun fikirlərini 

başdan başa ermənilərin iç üzünün əksidir. 

 “Ədaləti libastək 

Əyninə geyən olsa, 

14-cü  əsrdən 

19-cu əsrədək 

Ermənistan deyilən 

O qondarma dövlətin 

Bir paytaxtı olduğun, 
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Bir lideri olduğun 
Deyən olsa, 
Bir milyon  
Dollar verrəm ona mən”. 
Müəllif  dünya alimlərinin ermənilər haqqında dü-

şüncələrini poetikləşdirərək fərqli bir əsər ortaya qoyur. 
Əsərdə xüsusi ilə Nyu-Yorkda ibadətin qızğın çağında 
rahib Leonun ermənilər tərəfindən öldürməsini daxil et-
məsi erməni xislətini açıb göstərən ən əsas dəlildir.  

Əvvəl onu oğurladılar, 
Sonra isə güllələyib, 
Tikə-tikə doğradılar. 
Niyə? Çünkü o biçarə 
Öz xalqına demişdi ki, 
Səsinizi qaldırmayın, 
Dünya baxıb gülər bizə. 
Bir də heç vaxt, 
Siz Qarabağ söhbətini  
Gətirməyin dilinizə. 
 Müəllif xarici alimlərin fikirlərini poetikləşdirməklə 

yanaşı öz fikir və düşüncələrini də poetikləşdirməyi 
unutmamışdır.   

 Zeynal Vəfa Qarabağın azad olmasında bu qədər qa-
nın tökülməsini qəbul etmir. Bu xalqı illərdi sülhə qol çə-
kib torpağlarının erməni işğalçılarının əlindən geri alın-
masını gözləyərkən günahsız insanların qanı tökülməsin 
deyə çox bəlalara dözdü lakin erməni poemada deyildiyi 
kimi su əvəzinə qan içməyi seçdi. Bu fikirlər poemada 
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əsas ideyalardandır və yeri gəldikcə bu fikirlər şairin öz 

dilindən ifadə olunur. 

Poemanın sonunda qalib olan bir şairin zəfər sevincin 

görmək olur. Poema erməni vəhşiliklərini dünya  ziyalı-

larının dilində dünyaya çatdırısa da şairl dilindən bu se-

vinc poemanın finalında oxucuya ədalətin hər zaman qə-

ləbə çalacağı mesajını verir. Məhz “Haqqın səsi” ismi şai-

rin dünyaya mesajıdır. 

Axır ki, gəldim cuşa, 

Artıq mənimdir Şuşa. 

Doğma yurd yerlərində 

Ucalan bayrağa bax. 

Azərbaycan bayrağının Qarabağ torpaqlarında ucal-

ması poemada zəfər sevinclərini ifadə edir. 

Şahnaz Şahinin “Zəfər nəğmələri” poemasında da er-

məni vəhşiliklərini görmək mümkündür. Əsərdə erməni 

xisləti, onun 44 günlük müharibə zamanı Azərbaycan 

torpağından qovularkən gülünc durumda torpaqları tərk 

etməsi çox real şəkildə əks etdirilib. Poemanın əvvəlində 

əsgərlərimizin ana torpağı qorumağa getmələri, valide-

yinlərindən xeyir-dua alaraq ədalətli mübarizəyə qoşula-

raq dədə-baba torpaqlarını qorumağa yollanarkan yaşa-

dıqları gözəl duyğular tərənnüm edildiyi halda ermənilə-

rin başqasının torpağından necə gülünc şəkildə qaçmala-

rı əsərdə daha qabarıq bir şəkildə diqqətə çatdırırlır. 

Qəbirdən ölü çıxarır, 

Ocaqdan külü götürür 
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Qıymır Allahın itinə 
Önündən yalı götürür... 
Rədd olub gedir erməni! 
Döyüş meydanında qalan, 
Şəhidi vecinə deyil. 
Etdiyi cinayətlərin, 
Şahidi vecinə deyil. 
Allahdan qorxusu yoxdu, 
İçində ağrısı yoxdu. 
Axtar, sözünün içində, 
Bir kəlmə doğrusu yoxdu... 
Poemda erməni riyasını, boyasını ifadə edən müəllif 

Azərbaycan əsgərinin və əsgərlərimizə döyüş əmri verib, 
hər an yanlarında olan Ali Baş Komandanın obrazını ya-
ratmaqla böyük bir təzadı oxucusunun gözləri qarşısına 
gətirir. 

Nə yazsam sənə çıxır, nitqimə sən gəlirsən, 
Sən elə Atatürkə, Heydərə tən gəlirsən. 
Ha baxıram, hər dəfə mənə Vətən gəlirsən, 
Başqa nə desəm azdı... 
Ali Baş Komandanım! 
Danışırsan inamla, susursan iftixarla, 
Ətrafında ulu xalq dayanıbdır vüqarla. 
Qürurla dalğalanır, bayrağımız, qürurla... 
Ta Qarabağda yazdı... 
Ali Baş Komandanım!.. 
 Poemada Türk birliyi, qardaşlığından da bəhs edilir 

ki, bu da şairin hadisələri real şəkildə çanlandırdığının 
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gözəl nümunəsidir. 
Azadlıq meydanınından o gözəl mənzərəni canlandı-

ran şair təbiliyə geniş şəkildə yer verərək əsərdəbir istilik, 
canlılıq yaradır. İlham Əliyevin “Nə vaxt baş qaldırsa bil-
sin erməni, yenə də taleyi belə olacaq...”. ifadəsindən 
sonra Türkiyə prezidenti cənab Ərdoğanın İlham Əliye-
vin səsinə səs verməsi əsərdə ən təsirli və qürur verici ha-
disələrdəndir. 

Ərdoğan səsinə səs verir onun, 
Azərbaycan özgür, Qarabağ azad!.. 
Kardeşiz, kardeşdir ölkelerimiz, 
Birdir yollarımız, qoşadır, bu ad... 
Sonluqda İlham Əliyevə Azərbaycan xalqı adından 

şairin minnətdarlığ hissləri ifadə etməsi, ata vəsiyyətin 
yada salaraq, ordumuzun və İlhan birliyinin bir-birindən 
güc alması ilə sona yetirməsi əsəri daha da dolğunlaşdırır. 

Ali Baş Komandan, yaşa, çox yaşa, 
Ata vəsiyyətin yetirdin başa, 
Qaytardı Şuşanı sahiblərinə, 
Qəhraman ordumuz İlhamla qoşa... 
Əlirza Həsrətin “Barıt qoxulu çiçək” (lirik-fəlsəfi) poe-

ması da 44 günlük müharibənin yaşantılarıdır. (kitabın 
ön söz müəllifi Tural Adışirindir).  Əsərdə Azərbaycan 
iğidlərinin  savaş günləri tökülən müqəddəs qanlarından 
vətən çiçəkləri baş qaldırır. Barıt qoxuyan bu çiçəklər 
müqəddəslik rəmzidir. Bu torpaqlar düşmən tapdağında 
qala bilməz, ona görə ki, bu torpağlar Azərbaycan xalqı-
nın  müqəddəs yerləridir. Poemada Atatürk və Heydər 
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Əliyev birliyi xatırlanır. Azərbaycan əsgəri bu birlikdən 
güc alıb, yetişmişdir. Bu güc bizi məğlub olmağa qoymaz 
ideyası əsərin əsasını təşkil edir. 

Tarixdə dastan olub iki dahi, iki ər, 
Biri öndər Atatürk, biri də dahi Heydər. 
Bizimlədir ədalət, bizimlədir bu hünər, 
Deməsinlər o törpaq qarı düşmən taxtıdır. 
Qarabağın işğaldan azad olmaq vaztıdır. 
Poemada Azərbaycan əsgərinin şərəfinə şair tərəfin-

dən söylənilən fikirlər 44 günlük müharibədə döyüşçülə-
rimizin qəhrəmanlıqlarını əks etirir.  

Əsgər adının ucalığı, bu günkü yaşanan zəfərimizdə 
döyüşçülərin ali zirvədə olduqları poemada şairin özünə-
məxsusluğu ilə yadda qala bilir. 

Eşqini eləyib Vətənə sipər, 
Tarix yaradırsan, sən ey bəxtəvər! 
Bir barıt qoxulu çiçək bitirər, 
Torpağa tökdüyün qan-tər, əsgərim. 
Azərbaycan əsgərini şücaətini tərənnüm edən şair, 

döyüşçülərimizə “Vur” əmrin verərək, onlara dayaq olan 
Ali Baş Komandanın əvəzsiz hünərini də qiymətləndirə-
rək, dəyərli bir mənzərə yaradır. Müəllif Ali Baş Koman-
danı ordusuz, ordunu isə Ali Baş Komandansız təsəvvür 
etmir. Bizim qazandığımız zəfər bu birlikdən güc alıb. 

Cuşa gəlir ulayır boz qurdumuz, 
Üzə gülür yenə Odlar Yurdumuz. 
Bayraq tutub, hücüm çəkir ordumuz, 
Vur, Komandir, Vur, gözünə döndüyüm! 
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Qarabağ bölgəsinin hər qarışı Azərbaycan əsgəri tərə-
findən geri alındıqca şair sevincdən vəcdə gəlir. Şuşanın 
alınması isə poemada ana xətt olaraq yaddaşlara köçür. 
Gəlmişik deyə Şuşanın gözəlliyi onlarca poemaların əsas 
mövzusu olduğu kimi “Barıt qoxul çiçək” əsərində də 
diqqət çəkir. Şuşaya verilən gözaydınlığı əslində Azər-
baycan xalqına verilən mübarəklikdir.  

Gah zəvvarıq, gah pirik biz, 
Birləşmişik bax, bizrik biz. 
Aç qoynunu, gəlirik, biz, 
Şuşa, gözün aydın olsun! 
Poemada şəhidliyin qəhrəmanlıq səviyyəsində əks 

edilməsi də xüsusi bir yer tutur.  
Hər Şəhid bir ovuc Vətən şəklidir, 
Ruh tanrı elçisi,  bədən şəklidir. 
Misraları ilə şəhid adının müqəddəsliyini əks etdirir. 
Poemanın sonunda zəfərimizi ədalətdən, haqqdan, 

birlikdən əldə etdiyimizi qürurla poetikləşdirən şair düş-
mənlərə mesajını da verməyi unutmur. 

Üzü aydınlığa yol gedən qatar, 
Arzuya, ünvana vaxtında çatar. 
Qarabağ bizimdir, Azərbaycandır! 
Bu qədim torpağın qan yaddaşı var. 
 Balayar Sadiqin “Şəhid ətri” poeması adındanda mə-

lum olduğu kimi şəhidlərimizin müqəddəs ruhlarına 
həsr edilib. 30-illik həsrədən sonra “Zəfər köynəyini ge-
yib əyninə, otuz ill alnımı üşüdən yollar, Bu payız vətə-
nin könlünü alıb,Şuşanın alnından öpən oğullar.” Misra-
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ların poetik tutumu 30-illik bir yükün Vətən oğullarının 

sayəsində mənzilə yetişib, bu vüsal igidlərimizin Şuşanın 

alnından öpməsi ilə sona yetib. Şəhid ətrinin Şuşa ətri ilə 

qovuşması Ali Baş Komandan tərəfindən zəfər  müjdəsi-

nin verilməsi özü böyük poeziyadır və zəfər poeziyasının 

yranma tarixidir. 

Hünər qoxuludur, dağlar, dərələr, 

Şəhid ətri gəlir, qayadan, daşdan. 

Və Yaxud 

Şuşa bələnibdir Şuşa ətrinə, 

Arzu yollarında sökülübdür dan. 

Səni salamlayır Vətən torpağı, 

Qələbə müjdəsi verən, Komandan! 

Sonrakı parçada “Şuşanı vətənə döndərən, oğul” 

adıyla müəllif Azərbaycan ədəbiyatında, xüsusi ilə poezi-

yamızda Azərbaycan əsgərinin möhtəşəm obrazını yara-

dır. Bu bəndlərdə sərkərdəmizin “Qarabağ Azərbaycan-

dır!” ifadəsi yada salınır. Azərbaycan döyüşçüsünün bu 

ifadə ilə Şuşanı Vətən edə bilmə cəsarəti qəhrəmanlıq 

mövzusuna aparan yolun başlançıcıdır.  

Sərkərdə əmrini bayraq elədin, 

Qeyrəti ömrünə yaraq  elədin. 

Hünər kitabını varaq elədin, 

Şuşanı Vətənə döndərən oğul! 

Şuşanı vətənə döndərən oğulların qələbə sorağı oldu-

ğu kimi vətənə, torpağa çevrilmələri, çəhid ətrinə hop-

maqları da var. Əsil Vətən o zaman Vətən olur, oğullar 

şəhid ətrinə çevriləndə. Nə qədər ağrılı olsa da “Torpaq 
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üzərində qan olanda Vətən olur” Müəllif bir oğlun dö-

yüşdən dönməməsini real bir biçimdə poetikləşdirir bu 

misralar ağrı verdiyi qədər də  qürur və fəxarət hissi  

oyadır. 

Bir oğlun dönmədi döyüşdən bu gün, 

Şəhid ətri gəldi “oğul” sözündən. 

Göy üzü əyildi bir ana kimi, 

Böyük bir hünərin öpdü gözündən. 

Sonrakı bənddə bir oğlun döyüşdən dönməməsi ilə 

torpağın boyunun ucalması ifadəsi əslində poemanın 

əsas ideyasıdır deməkdə yanılmırıq. Eyni zamanda şairin 

şəhid adı ilə tez-tez ana və ata adını qoşa çəkməsi misra-

ların təsir gücünü artırır. 

Bir oğul dönmədi döyüşdən bu gün, 

Torpağın bir boy da ucaldı, Vətən. 

Bir ana dilində “oğul” kəlməsi, 

Sənin yaşın qədər qocaldı, Vətən. 

Bir oğul dönmədi döyüşdən, Vətən, 

Köksündə güllələr alışdı köz-köz. 

Bir ata ürəyi çat verdi sanki, 

Bir ana dilində çilikləndi söz. 

Poemanın epiloqunda şair şəhidliyin uca adına olan 

sevgisini və Qarabağ torpaqlarında canlarından-qanların-

dan keçən iki min yeddi yüz səksən üç şəhidimizin hünə-

rinə alqış deyir. Sonrakı bəndlərdə şəhidlərimizin özləri 

danışır.  By ifadələr çox təsirli misralardı, Şəhidlərimizin 

vətənə, torpağa olan sevgiləri, vurğunluqları və vətən 

uğrunda ölümü qürurla qarşıladıqları əksin tapır. 
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Qurbanam bu şəhid ətirli yurda, 
Boyuna yaraşır şan da, qürur da. 
Ölümün boğazı quruyub burda, 
Cənnətə yol gedən ulu köçəm mən, 
İki min yeddi yüz səksən üçəm mən! 
Əsərdə şəhidlərimizin özlərini alınmış qisas və alın-

mış öc adlandırması şair tərəfindən yeni bir deyimdir. 
Müəllifin şəhidliyin qəhrəmanlıq səviyyəsində inkasını 
təqdim edə bilməsi çox böyük müsbət aura yarada bilir. 
30-il əvvəlki poemalarla müqaisədə yeni poemalarımızın, 
xüsusi ilə “Şəhid ətri” poemasının şəhidliyin zəfərimizə 
aparan əsas yol olduğunu ifadə edir. “Torpaq uğrunda 
ölən varsa, Vətəndir” deyimimizi xatırladır. Şəhidliyin 
qəhrəmanlıq səviyyəsində təqdimi poemanın əsas ana 
xəttini təşkil edir.  

44 günlük müharibədə qəhrəmanlıq göstərən igidləri-
miz haqqında da əsərlər yazılmaqdadır. Bu əsərlər təbii 
ki, kökün illər əvvəl yazılan qəhrəmanlıq dastanlarımız-
dan götürür. Şirin Mirzəyevin, Koroğlu İsmayılovun, 
Mübariz İbrahimiovun  və onlarca qəhrəmanlarımız haq-
qında yazılan əsərlərdən sonra bu gün də ayrı-ayrı  igid-
lərimizizn qəhrəmanlıqlarına əsərlər həsr edilir. Elnur 
Uğur Abdiyevin Camal İsmayılovun əziz xatirəsinə yaz-
dığı “Hadrut fatehi” əsəri də bu baxımdan 44 günlük Və-
tən müharibəsi qəhramanı haqqında çox dəyərli bir poe-
madır. (Poemaya Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Azər 
Turan ön söz yazmışdır.)  Şair poemanın proloqunu qəh-
rəman oğullarımızın şücaəti ilə başlayır. Biz burada Qa-
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rabağ savaşında igidlik göstərərək Vətən uğrunda şəhid 

olan bütün oğullarımızı görür və onların vətən üçün de-

yərək silaha sarıldığlarını fəxrlə izləyirik. 

Uğrunda canından keçən oğullar 

Səni Kəbələri bildilər, Vətən! 

Məzarlar sinəndə qibləm oldular, 

Səni məzar-məzar böldülər, Vətən! 

Poemanın proloqunda Ali Baş Komandanın “vur” 

əmrinin verməsi ilə əsgərlərimizə  üçün çağırış olması ilə 

yanaşı  döyüşçülərimizin cəbhədə böyük bir cəbhə yarat-

masında əsas amil oldu. Birliyimiz elə məhz Ali Baş Ko-

mandanın “Qarabağ Azərbaycandır” nidasından yola çı-

xaraq, igidlərimizin köksündə qövr edən torpaq itkisi 

dərdi əsgərlərimizi cuşa gətirdi. 

Düşmən çox geyindi hiylə donunu, 

Cəbhədə fitnəyə,  şərə əl atdı. 

Ali Baş Komandan “Vur” əmrin verdi, 

Oğullar cəbhədə, cəbhə yaratdı. 

Elnur Uğurun ümumi əks etdirdiyi Şəhid obrazı 44 

günlük müharibə şəhidi Camalın qəhrəmanlığından bəhs 

etmək üçün bir yol olur. Qəhrəmanımızın Neftçala şəhə-

rində dünyaya gəlməsi, onun uşaqlıq illəri əks edilir. Mü-

əllif poemanın əvvəlində Xəlil Rza Ulutürkü və onun 

qəhrəman oğlu Pərvizi xatırlaması əsərin təsir gücünü ar-

tırmaqla yanaşı birinci Qarabağ savaşını da xatırladır. Bu 

gün qalibiyyətimizi birinci Qarabağ savaşındakı qəhra-

manlarımıza da borcluyuq mesajını da verir. 

Xəlil Rza Ulutürk poeziyası poemadakı ideyanı daha 
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da kamilləşdirir. 
“Azadlığı istəmirəm zərrə-zərrə, qram-qram, 
Qolumdakı zəncirləri qram gərək, qram-qram” 
Deyən şair, 
Əyilməyən, sarsılmayan 
Ruhunla sən. 
Bircə anlıq qonaq gəlsən, 
Azadlığın bar verdiyin 
Camal kimi oğulların, 
Bu Vətəni dikəltdiyin bircə görsən, 
Yüz-yüz çeiri qurban kəsər, 
Misrana eşq donu geyər, 
Alqış deyərdin ruhlara... 
Bu gün yoxsan, Anan Təbriz, balan Təbriz 
Qoşa dağla dözmədi ki, dəmir qəlbin. 
Yox Ölmədin. 
Gördün yerdə artır riya, 
Çəkildin, getdin Tanrıya. 
 Şair poemada keçdiyimiz uzun bir yolu xatırladır. 

Qəhramanımız 30-illik zamanı bu günkü uğurlara nail ol-
maq üçün Türkiyədə təhsil alır, dörd dil öyrənir, xüsusi 
ilə erməni dilin bilmək üçün gecə-gündüz çalışır. Və 
onun əsas uğuru da erməni dilin bilməsi olur o, bu dillə 
özünü komandir kimi tanıdır və erməniyə geri çəkilməyi 
əmr edir. 

Düşmənin radio stansiyasına, 
Girərək erməni dilində dedi: 
“Sizə əmr edirəm geri çəkilin!” 
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Özün generaltək təqdim elədi. 
Camal tarix yazdı tarixdə ogün, 
Üzünü oxşadı Qarabağ mehi. 
Laçından səs gəldi, əhsən səsləri, 
Yaşa, ey qəhrəman, Hadrut fatehi! 
Poemanın qiymətli tərəflərindən biri müəllifin qəhrə-

manın valideyinləri ilə söhbət etməsi, onların dilindən 
bir neçə cümlə ilə Camalın daxili aləmini, kimliyini, necə 
övlad olduğunu əks etdirmək daha təsirlidir və oxucuya 
qəhrəmanı tam şəkildə tanıda bilir. Xüsusi ilə ananın oğ-
lu haqqında ürək ağrısı, can yanğısı ilə ifadə etdiyi xatirə-
lər poemada şəhid anası obrazını poeziyamıza gətirir. Fi-
lara ana ilə tanış oluruq ki, Camalın məktəb illərindən, 
diş texnikliyinə  qəbul olsa da oxumaması haqqında mə-
lumat alırıq. İçində Vətən ağrısı, torpaq həsrəti olan bir 
gəncin Vətəni azad etmək üçün düşüncələrini ana oxucu 
ilə bölür. Bu söhbətlərdən gözlərimiz qarşısında bütün 
qəhrəmanlarımızın portireti canlanır. Qarabağ döyüşçü 
və şəhidlərimizin hər birinin bənzərliyi, xarakter yaxınlı-
ğı diqqətimizi çəkir. Həqiqətən də 30-illlik vətən ağrısı 
bütün qəhrəman oğulların vicdanında bir ağrı ilə ifadə 
olduğunun şahidi oluruq. 

Poemada ananın oğlunu tanıtması şairin qələmindən 
yetərincə güclü şəkildə əks edilir. 

Yollandı hərbi xidmətə, 
Sevgiylə atdı o, hərbi addımlarını, 
Arzularını tuşladı Şuşaya. 
Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrə yazıldı evdən gizli 
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Türkiyədə keçdi iilk hərbi təlimi. 

Döndü vətənə çiynində ulduzlar 

Göydəki ulduzlara göz dağı. 

Azad eləməyə Qarabağı 

Tələsdi... 

Qaçdı hərdən özündən xəbərsiz o torpaqlara, 

Açdı könlünü ömür-gün yoldaşına 

“- Fatimə, 

 Bir gün şəhid olsam, Vətən yolunda, 

Saçını yolma. 

Qızlarım sənə, sən Vətənə əmanətim! 

El sevdası “Quran” ayələrim, 

Oğlum dünyaya gələcək, 

Adını Alparslan qoyarsız. 

Ananın danışdığı xatirələrdən Camalın uzaqgörənliyi 

də məlum olur. Ana özü bəzi hallarda özündən soruşur: 

“mələklərmi vəhy gətirmişdi” bəlkədə Camala. Şair bu 

xatirələri qəlb yanğısı ilə dinləyir. Ananın göz yaşlarını 

görən şairin qəlb ağrısını görməmək mümükün deyil. 

Çox ağrılı səhnə oxucusuna dərindən təsir edir. Bu məqa-

mada şair yalnız Camalın anasının deyil, ümumi şəhid 

anaların dərdin, yanğısının portiretin çəkir. Bu portiretin 

görünən tərəfi ilə bərabər görünməyən – hiss edilən tərəfi 

də poetikləşdirilərək oxucuya ötrülür. Bu məqamda şai-

rin yanğısını içimizdə hiss edirik. 

Ağlama, nə olar, ana! 

Sənin ağlamağına, 

Tab etmək, 
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Ən sərt qasırğada gəmilərin 

tabından ağır. Ağlama, 

Gözlərindən axı 

Vətən axır!!! 

Oğlu vətən naminə həlak olan Filarə ananın Gözlərin-

də qəmlə kədərlə bərabər, böyük bir Vətən kök salıb. Şə-

hid anaları ağlarsa Vətən sevgisi onların gözlərindən yaş 

olub süzülər. Analar ağlamasın deyəndə şair bu mesajı 

verir. “Analar oğul əvəzi  Vətən qazanırlar. O vətən göz-

lərdən süzülərsə Şəhidlərimiz rahat olmazlar, Onlar  Və-

tən üçün qurban gediblər” 

Ananın “hər dəfə doğum günümü ilk təbrik edib, hə-

diyyələr edən Camal olardı. Bu il nə zəng etdi, nə də ki, 

gəldi” ifadəsinə  şairin cavabı xalqın dilindən bütün 

oğulların dilindən səslənir. 

Ad günündə, 

Oğlun gör nə boyda hədiyyə edib sənə? 

Vətəni gətirib qapına o gün!! 

Ad gününü təbrik etmək üçün. 

Ananın sözləri  Vidadi atanı dilə gətirir. 

Vidadi atanın cavabı müdrüklükdən, alilikdən, böyük 

ürəkdən xəbər verir. 

Vidadi atanın cavabı Camal kimi şir ürəkli oğulların 

Vidadi ata kimi nər kişilərdən yarandığını bir daha sübut 

edir. 

Mən hardasa xoşbəxt atayam. 

Oğlum diriliş rəmzidir bu gün. 

Poemanın bu məqamında qəhramanın valideyinləri 
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və şairin – yəni üçlüyün dialoqu əsərin dəyərini daha da 

artırır. Ruhəngiz Nəcəfovanın “Hadrut qəhramanı haq-

qında ballada” fikirləri maraq doğurur. “Əsərin bu yerin-

də (M.N) üçlük - valideyin, şair və oxucu danışır, söhbət-

ləşir, həmfikir, həmdərd olur. Valideyinlər camalın şəha-

dət qazanmasından həm kədərli, həm də qürurludur-

lar.Qürurludurlar ki, Vətən sevgisini damla-damla övlad-

larına onlar təlqin ediblər, qazandığı diş texnikliyi sənəti-

nin arxasınca getməyib, hərb yolunu seçməsinə etiraz et-

məyiblər. Çünkü belə bir qəhrəman oğulu məhz belə  

qəhrəman valideyinlər yetişdirə bilərdilər”. (Ruhəngiz 

Nəcəfova, “Hadrut Qəhramanı haqqında ballada”, 525-ci 

qəzet) 

Poeziyamızda “oğullarımızın torpaqlarımızda diriliş 

rəmzinə çevrilməsi” misrası demək olar ki, işlədilməmiş-

dir. Müəlif bu ifadəni yerində işlədərək, Şəhid atalarının 

ürəyinə su səpir desək heç də yanılmarıq. Bu məqamda 

şair valideyinlər önündə öz düşüncələrini ifadə edərək, 

onlara təskinlik verməklə yanaşı, onları qürurlu olmağa, 

mərd olmağa da çağırır.  

Qələmə aldığım bu şəhid misralarda, 

Camalını görürəm, Camalın! 

Gülüş dolu çöhrə, 

Bir səs yayılır üfüqlərə: 

 “Biz qalib gəldik!”. 

Əsərdə  Qəhrəman Camalın oğlunun dünyaya gəlmə-

si, isminin atasının istəyi ilə Alarslan qoyulması tarixi 

köklərimizə də bir nəzərdir. Müəllif bu bölmədə Azər-
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baycanın minlərlə oğlunun şəhid olmasını sonluq deyil, 
yeni yaranış kimi təqdim etməsi, bu ismin  türk birliyimi-
zin yaranması, yaşanması üçün başlançıc oldmasını özü-
nəməxsus fəxrlə ifadə edir. Türk millətinin Alparslanlığı 
poemada poetik ifadəsini tapır. Şair şəhid oğluna üz tuta-
raq onu alqışlayır, gələcəyimiz olduğunu vurğulayır. 
Atasının kimiliyini, necə qəhraman olduğunu söyləyir. 
Türk birliyimizi xatırladır, atasının adının  fatehlərlə qoşa 
gəldiyini fəxrlə ifadə edir. 

Unutma, elə bir şəhid oğlusan  
Adı fatehlərlə yanaşı gəlir, 
Sənin doğumula gələcəyimə 
İçimdən:” Yüksəl, Türk” səsi  yüksəlir. 
Cahan fatehiylə ruhun əkizdir, 
Elə bu ruhla da yaşa dolasasn. 
Elə iş görəsən Türk tarixində 
Elə Arp Arslanla xatırlanasan. 
Əsərin epiloq hissəsi  özü də bir qəhrəmanlıq dastanı-

dır. Şair burada da Şəhidlərimizin ümumi qəhrəmnlıqla-
rına işıq tutaraq Şəhid adının müqəddəsliyini vurğulayır. 
Adları dastana çevrilən igidlərimizin ölümsüzlüklərini, 
hər şəhid məzarının ziyarətgah olduğunu, hər şəhid mə-
zarının üzərində onları qoruyan Azərbaycan bayrağını 
vəsf edir. Şəhidlərimizin məzarları bu gün bu xalqın kim-
liyini söyləyən  və düşmənə göz dağı olan ən ali varlıqdır  
mesajını dünyaya verir. 

Bu gün bütün dünya bax ,səninlədir, 
Ey azad Vətənim, adın müzəffər. 
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Şəhidlər qanıyla təsdiq elədi 
Haqqındır, haqqındır, haqqındır zəfər! 
 Əlbəttə, bir xalqın oğulları canlarını qurban etmək 

gücündədirlərsə o torpaqlar daima azad olacaq. Bir də bu 
qələbə ədalətdən doğan qələbədir. Haqq uğruna qələbə-
dir. Haqq gec də olsa zəfər çalır. 

Poema haqqında tez bir zamanda ədəbiyyatşünaslar 
və tənqidçilər də öz fikir və düşüncələrini mətbuata dərc 
ediblər. Ön sözün müəllifi Azər Turan əsərdə fatehləri-
mizin obrazının canlandırılmasına böyük önəm verərək 
yazır:” 44-günlük müharibəmiz təkcə Qarabağı deyil, ey-
ni zamanda 30-ildir ki, yazarlarımızın ruhdan perik düş-
müş savaş ruhunu, birinci Qarabağ müharibəsindən son-
ra pasifizmə və çöküş ovqatına uğramış, ən yaxşı halda 
“ədəbiyyat müharibə istəmir” deyə özünə təsəlli verən 
ədəbiyyatımıza zəfər əzmini qaytardı. Poeziyamızda 
1918-ci ildən, yəni Əhməd Cavaddan sonra gözə çarpma-
yan fatehlərimizin obrazını canlandıran əsərlər yarandı” 
(kitaba ön sözdən).  

Əsər haqqında Türkiyə mətbuatında (Alanyada) Hu-
may Yılmazın məqaləsi dərc edilmişdir. Müəllif Poemada 
Şəhid Camalın qəhrəmanlığını bir dastan qəhramanı kimi 
qəbul edərək, tarixə dönür və nə Çanakkala, nə Sarıqa-
mış, nə də ki, Qarabağ şəhidlərinin qəhrəmanlıqlarının 
unudulmamasını diləyir. Humay xanım yazır: “Şəhid qa-
nıyla yuyulmuş al bayraqlar dalğalandıqca onlara olan 
minnətimiz heç əskilməsin”  (Humay Yılmaz, Alanya-
postası.com). 
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Fatehimiz haqqında poemanın yazılması da bir çox 

fatehlərimiz haqqında sanballı əsərlərin yazılmasına yol 

açacaq. 

Vahid Əzizin “Heyrət səcdəsi” poeması 44 günlük 

Vətən müharibəsindən bəhs edən ilk əsərlərdən biridir. 

Mübarək kəlamlarla başlayan əsər, qələbəmizin 

sevincinin əksi ilə bərabər eyni zamanda Azərbaycan 

əsgərinin kişilik meydanından alnı açıq, üzü ağ çıxmasını 

və bu sınaqdan şəhidlərimizin zirvələr fəth etməsini 

poemanın başlançıcı kimi təqdim edir.  

Savaş meydanında kişi sınanar, 

əsgər-Vətəninin vuran qoludu, 

könüllü gedənlər-qoçaq olanlar, 

zirvəyə ucalan- şəhidlər oldu. 

Zəfərimizi böyük sevinclə vəsf edən şair poemada 30- 

il torpaqlarımızdan ayrı düşməmizdə humanistliyimizi, 

müharibə istəməyən bir xalq olmağımızı xatırladaraq 

artıq  ləyaqətimizin bir nifrət zirehi geyərək mübarizəyə 

atılmağımızı dəstəkləyir, illərdi bədbin ruhda şeirlər 

yazmağımızın sonu olduğunu haqqlı olaraq ifadə edir. 

Ləyaqət nifrətin zirehin geyib, 

Daha sığışmasın döş qəfəsinə, 

Yetər: “Xarıbülbül, hardasan?” - deyib, 

Zarıyıb, hönkürdük bülbül səsinə! 

Şairin poemada təsvir etdiyi yaşantılar real olduğu 

qədər də səmimidir. 

Poemada əsas ideyadan biri də illərlə erməni 

havadarlarının Azərbaycan xalqının yaşadığı faciələrə, 
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soyqrımlara laqeyd yanaşmaları məsələsidir. Şair Ali Baş 
Komandanın “Öz xoşlarına getmək istəməsələr, burun-
larını ovarıq” ifadəsini poetik şəkildə ifadə edərək, bu 
arada həm düşmənin zəif və yalançı olduğunu, həm də 
dəstək aldığı adamların Azərbaycan ordusunun yanında 
gücsüz qaldığını möhtəşəm bir şəkildə əks edə bilir. 

Qələbə-millətin çaldığı zəfər, 
Rəhbər- “Burnunuzu”,-dedi-“Ovarıq”, 
Düşmən öz xoşuna çıxmasa əgər, 
It kimi Vətəndən onu qovarıq! 
Ali Baş Komandanın   düşmən haqqında bir az  həqiqi 

mənada və bir az da yumorlu ifadələlrlə söylədiyi fikir 
uzun zaman xalqın dilindən düşmədi və şeirlərimizdən 
də yan keçmədi. 

Şair sonrakı bənddə düşmənin məğlub olaraq “it ki-
mi” getmələrini və onların havadarlarının mərmilərinin  
boş getməsini  “küt getdi” ifadəsi ilə çox dəyərli bir bən-
zətmə edir. 

Nə özü bacardı, nə havadarlar, 
Düşmən mərmiləri küt kimi getdi, 
Düşüb qapı-qapı yardım alanlar, 
Quyruğun qısaraq it kimi getdi! 
Quyruğun qısan it ifadəsi ermənilərin iç üzlərinin 

həqiqi göstəricisidir. 
Poemada müəllifin dünənə dönərək, AFƏT-in Qara-

bağ məsələlərinə olan münasibətini də böyük ustalıqla 
ifadə edir. Ermənilərə dəstək olan fransızların hər zaman 
erməni arxasında olmaları, onlara yaltaqlıq göstərərək, 
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yalanlarına alət olmaları diqqətə çatdırılır. 
Nə ağlı, nə abrı, 
Nə isməti var; 
biz barış istəsdik,   
düşmən qudurdu, 
ATƏT-li filanlı  
yalan-palanlar... 
ən çoxu Fransa dalında durdu! 
İllərdi həqiqəti öz niyyətləri uğrunda dəstəkləməyən 

fransa xalqı haqqında poemanın digər bəndində  şair 
tərəfindən tənqidi fikirlər diqqəti çəkir ki, bir az sərt ifadə 
olan bu həqiqət bir etik deyimdən kənar olsa da həqiqəti 
əks edir və bu bir az da bizim özümüzün başqalarına 
olan lazımsız güvənimizin göstəricisidir. Bəlkə də şair  
sərt ifadə ilə bir az da özümüzü cəzalandırır. Xalqa 
müraciət etməklə illərdi kimlərə güvəndiyimizi üçün  
dünya görmüş insanları da qınayır. 

Siz deyin, a köhnə dünya görənlər: 
 “Paris tədbirini necə görəcək, 
Kişini-kişiyə ərə verənlər 
Bizə Qarabağı necə verəcək?!”.1 
 Poemada Ali Baş Komandanın rəşadəti, ağlı və gücü 

ilə torpaqların azad edilməsi erməni və onun hava-
darlarına qarşı qoyulur. Ali Baş Komandanın dəmir 
yumruğu bir türk ərinin sözübütövlüyü və hünəri yalan-
çı heysiyyatsız erməniyə qarşı qoyulur. Bu məqamda 
millətin prezidentlə bərabərliyi ən böyük zəfərin açarı 

                                                            

1 Bütün poemalar “Ədəbiyyat qəzeti”ndən götürülmüşdür. 



Poeziyamızın Qarabağ savaşı – Vətən müharibəsi 

269 

olması qiymətli ifadələrlə dəyərləndirilir. 

Araşdırdığımız poemalarda Azərbaycan xalqının 

qüruru, Türk birliyi və qardaşlığı, Ali Baş Komandanın 

şücaəti, ordumuzun  gücü, ən əsası torpaqlarımız 

uğrunda canlarından keçən şəhidlərimizin müqəddəs 

qanı və canı sayəsində qazandığımız zəfərimiz tərənnüm 

edilmişdir. 
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