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Xülasə. Məqalədə böyük Azərbaycan şairi Bəxtiyar Vahabzadə 

yaradıcılığından nümunələr təhlil edilir. Göstərilir ki, şairin yaradıcılığında 

milli istiqlal düşüncəsinin təsvirinin böyük bir tarixi vardır. Onun "Şəhidlər" 

poeması, əslində xalqın milli istiqlalı uğrunda apardığı mübarizənin nəticəsi 

tərənnüm edir. Qeyd edilir ki, buna qədər də şair milli istiqlal uğrunda 

mübarizənin müxtəlif mərhələlərinin poetik səlnaməsini yaratmağa nail 

olmuşdur.  
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THE ROAD FROM “GULISTAN” TO 

“MARTYR”S  
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Abstract. The article analyzes examples from the 

workы of the great Azerbaijani poet Bakhtiyar 

Vakhabzade. It is shown that the idea of national 

independence in the poet's work has a great 

history. The poem "Shehidler" praised the results 

of the people's struggle for national independence. 

Prior to this, the poet in his works created a 

chronicle of thought about national independence. 

Keywords: Azerbaijan, freedom, homeland, 

independence, politics, poet. 

ПУТЬ ОТ “ГЮЛЮСТАНА” К 

“ШЭХИДАМ” 

 

Егана Гусейнова 
Гянджинский Государственный Университет, 

Гянджа, Азербайджан 

 

Резюме. В статье анализируются примеры из 

творчества великого Азербайджанского поэта 

Бахтияра Вахабзаде. Показывается, что мысль 

о национальной независимости в творчестве 

поэта имеет большую историю. В поэме "Ше-

хиды" воспевается результаты борьбы народа 

за национальную независимость. Отмечается, 

что поэт создал поэтическую хронику в разные 

периоды борьбы за национальную независи-

мости. 

Ключевые cлова: Азербайджан, свобода, ро-

дина, независимость, политика, поэт. 

 

 

Azərbaycan xalqı əsrlər boyu zülm və istismar altında yaşamasına baxmayaraq 

vətəninin azadlığı uğrunda, siyasi-ideoloji qadağa və təzyiqlərdən qanı-canı bahasına xilas 

olması üçün mübarizələr aparmışdır. Azərbaycanlıların kütləvi surətdə qırğını, 

repressiyalara məruz qalması, doğma yurdlarından sürgün edilməsi və didərgin salınması XX 

əsr tarixinin ən faciəli və dəhşətli səhifələrindəndir. “Böyük Ermənistan” yaratmaq 

xülyasından ruhlanan erməni qəsbkarları 1905-1907-ci illərdə azərbaycanlılara qarşı açıq 

şəkildə genişmiqyaslı qanlı aksiyalar həyata keçirdilər. Ermənilərin Bakıdan başlanan 

vəhşilikləri Azərbaycanı və indiki Ermənistan ərazisindəki Azərbaycan kəndlərini əhatə etdi. 

Yüzlərlə yaşayış məntəqəsi dağıdılıb yerlə yeksan edildi, minlərlə azərbaycanlı vəhşicəsinə 

qətlə yetirildi. Bu hadisələrin təşkilatçıları məsələnin mahiyyətinin açılmasına, ona düzgün 
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hüquqi-siyasi qiymət verilməsinə maneçilik törədərək azərbaycanlıların mənfi obrazını 

yaratmış, özlərinin qəsbkar torpaq iddialarını pərdələmişlər. 1918-ci ilin mart ayından 

etibarən əks-inqilabçı ünsürlərlə mübarizə şüarı altında Bakı Kommunası tərəfindən ümumən 

Bakı quberniyasını azərbaycanlılardan təmizləmək məqsədi güdən mənfur plan həyata 

keçirilməyə başlandı. Həmin günlərdə ermənilərin törətdikləri cinayətlər Azərbaycan xalqının 

yaddaşına əbədi həkk olunmuşdur. Minlərlə dinc azərbaycanlı əhali yalnız milli 

mənsubiyyətinə görə məhv edilmişdir. Ermənilər evlərə od vurmuş, hamilə qadınlara 

işgəncələr vermiş, insanları diri-diri yandırmışlar. Neçə-neçə məktəb, xəstəxana, məscidlər, 

milli memarlıq incilərini dağıtmış, Bakının böyük bir hissəsini xarabalığa çevirmişlər. Bu 

soyqırım Azərbaycan xalqı və dövlətçiliyinin tarixində baş vermiş faciəli hadisələrə milli 

yaddaşın təzahürüdür. 

Ermənilərin Sovet rejimindən bəhrələnərək həyata keçirdikləri və 80-cı illərin 

ortalarında daha da güclənən anti-azərbaycan təbliğatına Azərbaycan Respublikasının 

rəhbərliyi vaxtında lazımi qiymət vermədi. Məhz elə bunun nəticəsi olaraq 1990-cı ilin qanlı 

yanvar hadisələri baş verdi. Getdikcə güclənən xalq hərəkatını boğmaq məqsədilə Bakıya 

qoşunlar yeridildi, yüzlərlə azərbaycanlı məhv və şikəst edildi, yaralandı, digər fiziki 

təzyiqlərə məruz qoyuldu. Yaradıcılığa gəldiyi gündən Bəxtiyar Vahabzadə əsərlərində xalqı 

narahat edən, içdən yaralayan bütün bu və bu kimi hadisələrə biganə qalmamış, dövrün 

təzyiqindən qorxmayaraq qələmə almış, xalqının haqq səsini dünyaya çatdırmağa çalışmışdır 

və buna yetərincə nail ola bilmişdir. 

Azərbaycanın zəngin tarixi keçmişi, bütövlüyü, istiqlalı, dövlət müstəqilliyi ideyası 

Bəxtiyar Vahabzadənin hələ keçən əsrin 50-ci illərində qələmə aldığı epik əsərlərində 

özünü bütün miqyası ilə nümayiş  etdirirdi. Şairin 40-cı illərdə yazdığı “Aylı gecələr” 

poemasında və bir çox şeirlərində azadlıq və müstəqillik ideyaları birbaşa və dolayısıyla 

təsvir olunmuşdur. Bəxtiyar Vahabzadə sonrakı yaradıcılığında da bu və ya digər dərəcədə 

bu problemə toxunmuş, milli istiqlalı bədii düşüncədə yaşatmağa çalışmışdır. 

Ümumiyyətlə, Bəxtiyar Vahabzadənin yaradıcılığında tarixlə müasirlik həmişə qoşa çıxış 

edir, əsərlərində tarixi doğru-düzgün təsvir etdiyi kimi, hadisələri müasirlik mövqeyindən 

dəyərləndirir ki, bu da onun mövzu və problematika dairəsini genişləndirmiş olur. 

Topqapı sarayından, Gülüstan müqaviləsindən, Pişəvəri hərəkatından yazarkən də şair 

hadisələrin inikasında tarixilik və müasirlik meyarlarını gözləmişdir. Onun poemalarında 

geniş ifadəsini tapan tarixilik və müasirlik problemi Ç. Aytmatovun da diqqətini 

çəkmişdir: “Tarix çoxdan ötüb keçib. Nə haqlılar qalıb, nə haqsızlar. Adama elə gələ bilər 

ki, keçmiş “fəna mülkünə” qərq olubsa, əzab çəkməyə dəyməz. Lakin Bəxtiyar Vahabzadə 

tarixi bu günün gözü ilə mühakimə edir, bizi inandırır ki, bunun bilavasitə ona və 

müasirlərinə dəxli var. O, bizi inandırır ki, indiki adamların, indiki zamanın taleyi 

keçmişdən asılıdır. Əgər tarixin təkəri geri dönsə, keçmiş hökmdarlar, sultanlar “Doğru 

danışanı asdılar dardan” misrasında odlu sarkazma, qəzəb və nifrət toxumu səpdiyinə, 

komalarda tarix yaradanlara məhəbbət bəslədiyinə, öz xalqının, öz millətinin kökünü 
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yaşatmaq cəhdinə görə şairi amansız cəzalandırardılar” [1, s.9]. 

Dünya şöhrətli görkəmli yazıçı Ç. Aytmatov yalnız şairin tarixə deyil,  rejimin ona 

münasibətini də doğru müəyyənləşdirir. Ciddi totalitar rejim şəraitində bütün açıq-

saçıqlığı ilə “qan iyi” gələn bu cür tarixi hadisələrdən, taleyüklü məsələlərdən bəhs etmək 

heç də asan iş deyildi. “Gülüstan” poemasının yazılmasından sonra şairə qarşı görülən 

cəza tədbirləri də məhz onun tarixə və taleyüklü məsələlərə münasibətinə hesablanmışdı. 

Senzura və “Qlavlit” nəzarəti tamamilə fərqli üsul və vasitələrə əl atmaq zərurətini 

gündəmə gətirirdi. Buna görə də, şairin bəzən cərəyan edən hadisələri ya başqa coğrafi 

ərazilərdə vermək, ya da,  izi azdırmaq üçün digər ölkələrdəki proseslərdən bir vasitə kimi 

istifadə edərək əsas ideyanı ifadə etməsi qaçılmaz olurdu. Elə də olurdu ki, şair dövrün 

ideoloji meyilləri kontekstində poemalar yazsa da, həmin poemalarda da milli düşüncəni 

və tarixi əks etdirirdi. Bu mənada “Gülüstan”dan sonra “Leninlə söhbət” poemasının 

yazılmasını da başa düşmək olardı.  

Tarixi xəyanət üzündən ikiyə bölünmüş Azərbaycanın taleyi Bəxtiyar Vahabzadənin 

poemalarında müstəsnalıq qazanan mövzu istiqamətindəndir. Keçən əsrin 40-cı illərinin 

ikinci yarısında Cənubi Azərbaycanda  gedən azadlıq hərəkatının  diqqətəlayiq səhifələri 

“Aylı gecələr” poemasında  münasibət predmeti seçilirdisə, 50-ci illərin sonlarında ciddi 

totalitar rejim şəraitində şair “Gülüstan” kimi son dərəcə dərin psixoloji  təfərrüatlarla 

zəngin bir əsər meydana çıxarır. 1959-cu ildə qələmə alınan bu poema Azərbaycan 

xaqlqının birliyi və istiqlalı uğrunda yorulmaz mübarizlər – Səttar xan, Şeyx Məhəmməd 

Xiyabani və Seyid Cəfər Pişəvərinin xatirəsinə ithaf olunmuşdur. Poema Bəxtiyar 

Vahabzadə yaradıcılığında mühüm yer tutduğu kimi, Azərbaycan poeziyasına və poema 

janrına da təsir göstərmişdir. Xüsusilə poemanın yazılmasından sonra şairə edilən 

hücumlar, psixoloji, ideoloji təzyiqlər onun sonrakı yaradıcılığında müəyyən 

geriçəkilmələrə şərait yaratmışdır. Ancaq bütövlükdə götürdükdə, poema sonralar şairin 

həm şəxsiyyətinin, həm də yaradıcılığının formalaşmasında mühüm rol oynamışdır. Məhz 

bu poemadan sonra B.Vahabzadə poeziyasının və şəxsiyyətinin ictimai siqləti artır, şair 

hər bir əsərində ictimai məsuliyyəti öz üzərində hiss edir. “Gülüstan”ı yazan müəllifin 

ideoloji sapmalara, dövrün, rejimin, partiyanın ideyalarını təbliğ edən əsər yazmamasına 

nədən olur. “Gülüstan” poemasının elə ilk misralarından şair  dili bir, dini bir xalqın par-

çalanma prosesini əks etdirən təsvirlər verir, əslində zülm və istibdadın, həsrət və ayrılığın 

təməlini qoyan bədnam bir müqavilənin imzalanma məqamlarını göz önünə gətirir: 

İpək yaylığıyla o, asta-asta 

Silib eynəyini gözünə taxdı. 

Əyilib yavaşca masanın üstə, 

Bir möhürə baxdı, bir qola baxdı [2, s.532]. 

Xəyanətin, ədalətsiz hökmün icra olunduğu məqamları bütün dəhşəti ilə təsvir edən, 

laqeyd baxışları, biganə münasibətləri özündə əks etdirən misraları həyəcansız oxumaq 
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çətindir. Şair böyük məharətlə  bu psixoloji ovqatı, qarşı tərəfin məkrli və riyakar 

niyyətlərini nəzərə çatdırmağa müvəffəq olur: 

Kağıza həvəslə o da qol atdı, 

Dodağı altından gülümsəyərək. 

Bir qələm əsrlik hicran yaratdı, 

Bir xalqı yarıya böldü qılınc tək [2, s.533] 

Bir millətin, bir xalqın tarixi faciəsini bir anın içərisində, bir göz qırpımında 

gerçəkləşdirən canilərin dodağındakı gülüş,  üzündəki təbəssüm adi prosedur kimi tərəfləri 

qane edir.  Ancaq bir xalqın heysiyyatı, mənliyi, gələcəyə dikilən ümid və inamı bu andan 

etibarən qırılır. Şairin tərəfləri təmsil edən  nümayəndələrə münasibətində  parodoksal 

məqamları bütün mənzərəsi ilə izləmək mümkündür: 

Qoyulan şərtlərə razıyıq deyə, 

Tərəflər qol çəkdi müqaviləyə... 

Tərəflər kim idi? 

Hər ikisi yad! 

Yadlarmı edəcək bu xalqa imdad?! [2, s.533] 

Bu ironiyaqarışıq hissiyyatlar olduqca təbii və inandırıcı təsir bağışlayır. Öz azadlıq 

mübarizələri və qəhrəmanları ilə əsrləri, qərinələri lərzəyə salan bir xalqın  qoluna əsarət 

zəncirinin vurulması poemanın ən təsirli səhnələri kimi yadda qalır. Şair bu tükürpədici 

epizodları son dərəcə ustalıqla, böyük sənətkarlıqla təsvir etməklə, milli müsibət və 

fəlakətlərin  başlanma tarixini cızır, xalqın tarixi taleyinə vurulan  zərbənin mahiyyətinə 

nüfuz etməyə çalışır. Burada da Bəxtiyar Vahabzadə yaradıcılığına xas olan özünüittiham 

və özünüməzəmmət stixiyası önə çəkilir. 

Poema konkret hadisəyə münasibət əsasında  qələmə alındığından,  burada bir 

obrazın səciyyəsini, ən xarakterik xüsusiyyətlərini açmaq, bütün təfərrüatı ilə sərgiləmək 

çətindir. Sadəcə olaraq müqaviləni imzalayan tərəflərin hər biri ümumiləşdirilmiş bir 

obraz səciyyəsi daşıyır, burada haqqın, ədalətin qəsdinə duranlar da onlardır. Bu cəhət 

poemaya lirik-psixoloji ovqatın, təəssürat xarakterli haşiyə və ricətlərin gətirilməsini 

labüd edir. Bunu gəlmələrin dədə malı kimi böldükləri, parçaladıqları bir ərazidə qonaq 

kimi yox, hökm çıxaran, qərar verən sahibi-ixtiyar kimi davranışları da açıq-aydın 

göstərir: 

Necə ayırdınız dırnağı ətdən – 

Ürəyi bədəndən, canı cəsəddən? 

Axı kim bu haqqı vermişdir Sizə, 

Sizi kim çağırmış, Vətənimizə? [2, s.534]. 

Ümumxalq nisgilinə çevrilmiş ayrılıq motivləri poemanın hər misrasından boy 

göstərməkdədir. Əsərin son hissələrində yenidən Araza müraciət, “Yanıq Kərəmi”n 

sədalarından qopan ah-nalə, Füzuli kədərinin qərib notları üstündə  köklənməklə önə 

gətirilir. Ərazi bütövlüyünün bölünməsinin fəsadları yalnız gediş-gəlişin yasaq və  
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qadağalara səbəb olması ilə müşiyət edilmir, bir xalqın mənəvi  bağlarının, milli-tarixi 

dəyərlərinin bütövlüyünə də xələl gətirilməsi ideyası poemada özünün poetik ifadəsini 

tapır: 

Taxta dirəkləri torpağa deyil, 

Qoydular Füzuli divanı üstə. 

Yarıya bölündü yüz, yüz əlli il, 

Gəraylı, bayatı, muğam, şikəstə [2, s.538] 

Ancaq bununla yanaşı, əsərdə monolit birliyin və bütövlüyün heç zaman öləziməyən 

işartıları da boyaboy görünməkdədir. Belə bir inam gələcəyə nikbin baxmağı təlqin edir,  

ayrılığın vüsalla əvəzlənməsinə dərin ümid aşılayır: 

Ayırmaq kimsəyə gəlməsin asan, 

Bir xalqın bir olan dərdi-sərini. 

O taydan., bu taya Mustafa Payan, 

Oxuyur Vahidin qəzəllərini [2, s.538] 

Poemanın sonunda Azərbaycanın bütövlüyünü, bölünməzliyini öz əsərləri ilə əyani 

surətdə nümayiş etdirən ustad Şəhriyarın Heydər babaya müraciətlə başlayan tanış 

misralarıyla tamamlanması poemanın ümumi ahəngi və ideyası ilə yaxından səsləşdiyi 

kimi, onun yazılmasında da oynadığı rolu üzə çıxarmış olur: 

 “Heydər baba, göylər qara dumandı, 

Günlərimiz bir-birindən yamandı. 

Bir-birizdən ayrılmayın, amandı, 

Yaxşılığı əlimizdən aldılar, 

Yaxşı bizi yaman günə saldılar [2, s.539]. 

 “Gülüstan” poeması bütövlükdə sovet dönəmində yaranan dissident ədəbiyyatın 

parlaq nümunəsi olmaqla yanaşı, həm də Azərbaycan xalqının azadlıq, milli müstəqillik 

və  istiqlal düşüncəsinin formalaşmasına, bir məfkurə istiqaməti kimi təşəkkül tapmasına 

fəal təsir göstərən ədəbi nümunə kimi dəyərləndirilməlidir. Bunu, xüsusən, keçən əsrin 

80-ci illərinin sonlarında başlanan xalq azadlıq hərəkatının oyanış və özünüdərkindəki 

rolunu da  əyani şəkildə görmək olar. Bu baxımdan Bəxtiyar Vahabzadənin 1990-cı ilin 20 

yanvar hadisələrinə həsr olunan “Şəhidlər” poemasında Azərbaycan xalqının əsrlər boyu 

zülm və istismar altında yaşamasına rəğmən  bir quruluşdan:  siyasi-ideoloji yasaq və 

təzyiqlərdən   qanı-canı bahasına, qurtulmaq uğrunda aparılan  mübarizəsinin ibrətamiz 

səhnələri ilə qarşılaşırıq. Poemanın “Proloq” hissəsi vaxtilə qadağan olunmuş bir 

müraciətlə –Allaha ünvanlanmış suallarla başlayır. Nicat və xilas yolu, haqqın nahaqqa 

əyilməməsi təmənnası burada əsas qayədən xəbər verir: 

Şəhidlər bu torpağa, xalqa səcdə qıldılar, 

Haqsızlığın üstündən haqqa körpü saldılar. 

Vətəni sevmək üstdə günahkar sayıldılar, 
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Vətəni sevmək niyə günah olmuş, ay allah? [5, s.3]. 

Poemanın misralarında şəhidlərin tarix içərisində öz əməlləri ilə tarix yazmalarından 

qürur hissi keçirmək, milləti bir anın içində yumruq kimi birləşdirmək eşqi, canlarını 

xalqın azadlığı yolunda fəda edən Vətən aşiqlərinin adı ilə bağlı olan bir əməl kimi 

dəyərləndirilməsi xüsusi olaraq  nəzərə çarpır. 

Keçmiş rus-sovet qoşunlarının tərkibindəki çağırılmamış qonaqların içərisində xüsusi 

təlim keçmiş, bədnam  qonşuları təmsil edən şəxslərin olması bir tərəfdən erməni 

fitnəkarlığını açıq-aydın büruzə verməklə bərabər, milliyətcə erməni olan  təyyarəçi Georgi 

Rantikoviçin erməni mundarlığına etiraz əlaməti olaraq özünü intihar etməsini təsvir edən 

səhnələr hələ insanlar arasında  haqq və ədalət hissinin itmədiyini aydın şəkildə göstərir.  

Ancaq poemada  on üç yaşlı məktəbli qızcığazın - Larisanın, ömrünün ixtiyar çağlarını 

yaşayan yetmiş yeddi yaşlı Sürəyya Lətif qızının, həyata yenicə atılan Ülvi Bünyadzadənin, 

yaralılara, imdad istəyənlərə yardım edən Baba müəllimin, öz həkimlik borcunu yerinə 

yetirməyə can atan Aleksandr Marxevkanın... günahsız qanlarının axıdılması poemada təzadlı 

və ziddiyyətli dramatizmi  bütün miqyası ilə əks etdirməkdədir. 

Poemanın finalı şəhidlər haqqında, onların xalqın azadlıq və istiqlalı yolunda 

fədakarlığını tərənnüm edən notlarla tamamlanır. Bu həm də şəhidlik haqqında, 

qəhrəmanlıq və şücaət barədə əbədiyyət nəğməsi kimi səslənir: 

... O şənbə gücəsi, o qətl günü, - 

Mümkünə döndərdik çox namümkünü. 

Xalqın qəlbindəki qorxu mülkünü, 

O gecə dağıdıb sökdü şəhidlər [5, s.45]. 

Qanlı yanvarda doğulan körpələrin onundan doqquzunun oğlan uşağı olmasını şair 

“... şəhidlərin boşalan yeri” nin əvəzlənməsi kimi qiymətləndirməsi poemaya nikbin ovqat 

aşılayır, qəm-qüssədən silkinib çıxmaq, gələcəyə nikbinliklə yanaşmağı təlqin edir.  

Beləliklə, keçən əsrin 50-ci illərinin sonlarında qələmə alınan “Gülüstan”da 

Azərbaycan istiqlalının labüdlüyü və zərurəti idealına edilən xəyanət əsas ideya və məqam 

kimi  müəyyənləşirsə, artıq 90-cı ildə Qızıl ordunun öz azadlığı və müstəqilliyi uğrunda 

ayağa qalxan dinc əhalinin, Vətən  mücahidlərinin qızıl qanını axıtmaqla öz simasızlığını, 

ölən imperiyanın süqutunu bariz şəkildə nümayiş etdirməsi “Şəhidlər”də gerçəkləşir. 

Əslində “Gülüstan” və “Şəhidlər” və daha sonralar “Gülüstan”ın ikinci hissəsi və davamı 

kimi qələmə alınan “İstiqlal” poemalarını vahid ideya istiqaməti birləşdirir. Müəllifin 

zaman kəsiyində  yaranan bu əsərlərini bir trilogiya da  adlandırmaq olar. 

“Gülüstan”ın ikinci hissəsi kimi nəzərdə tutulan “İstiqlal” poeması Azərbaycanın 

bütövlüyü uğrunda  yorulmaz mübariz Mahmud Çöhrəqanlıya ithaf olunub. Şair poemada 

yalnız cənublu, şimallı Azərbaycanda deyil, bütün müstəmləkə əsarəti altında yaşayan 

xalqlarda oyanış və intibahı bir təkamül və özünəinam faktı kimi dəyərləndirərək, bunu 

bir dövrün, zamanın tələbatı olmaq etibarilə labüdlüyünü özünəməxsus üsul və vasitələrlə 

ifadə edir. Dünya çapında gedən ictimai siyasi təbədüllatlar poemada əsas baxış və münasibət 
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ücün əsaslı fakt kimi seçilir. Məsələn, bir-birinə nə az, nə çox düz qırx il həsrət qalan 

almanların beton sədləri yararaq qovuşmaq əzmi poemada haqqın tez-geç qələbə çalacağına 

dərin inam hissini poetik  şəkildə ifadə edir. Azadlığı, istiqlalı öz idealı seçən hər bir xalqın 

sonda çalacağı qələbəyə qovuşmaq ücün əzmkarlıq nümayiş etdirməsi, qanı-canı hesabına öz 

istəyinə çatmağın yeganə yolunun məhz mübarizələrdən keçildiyi poemada ucadan 

səsləndirilir: 

Torpağı yoğurur vaxt özü qanla 

Vaxt gəldi, bircə söz min dünya açar. 

Artıq anlamışıq ahla, amanla 

Nə məftil əriyir, nə sərhəd uçar [5, s.45] 

Şairin istiqlalın nəticəsi kimi güneyli-qüzeyli Azərbaycanın nə vaxtsa (yaxın müddət 

ərzində) bütövləşən xəritəsinin görünəcəyinə dərin inam bəsləməsi bu istəyin 

gerçəkləşəcəyini şübhə altına almır: 

Salaq yadımıza bu gün, cahanın 

Rəngləri dəyişən beş qitəsini. 

Biz də görəcəyik Azərbaycanın 

Güneyli-qüzeyli xəritəsini [3, s.712]. 

Əslində, milli istiqlal düşüncəsi Bəxtiyar Vahabzadənin yaradıcılığa başladığı ilk 

vaxtlardan onun şeirlərində bu və ya digər şəkildə poetik ifadəsini tapmışdı; poemalarında isə 

şair problemi konflikt şəklində qoymağa çalışmış və buna nail olmuşdur. Bəxtiyar 

Vahabzadənin yaradıcılığında bəhs etdiyi istiqlalın poetik səlnaməsinin son duracağı 

“Şəhidlər” poemasıdır. Məsələ burasındadır ki, şairin bu mövzuda yazdığı “Aylı gecələr” 

poeması ilə “Şəhidlər” arasında təxminən əlli illik bir zaman məsafəsi dayanır. Bu zaman 

məsafəsində şairin yaradıcılığında istiqlal qırmızı xətt kimi keçmişdir. 1990-cı ilin yanvar 

qırğınından cəmi bir neçə ay sonra yazılan poemada hadisənin təsirilə yazılmış sətirlər qırğını 

törətmiş orduya və onu Azərbaycan qarşı göndərənlər üçün bir ittihamdır: 

Dözdü hər zillətə, dözdü hər şeyə, 

“Dünyada mənim də haqqım var”,-deyə. 

Kütləni xalq edən müqaviləyə 

Qanıyla qolunu çəkdi şəhidlər. 

İnsan insan olur öz hünəriylə, 

Millət millət olur xeyri, şəriylə. 

Torpağın bağrına cəsədləriylə, 

Azadlıq tumunu əkdi şəhidlər [5, s.46]. 

Beləliklə, Bəxtiyar Vahabzadə yaradıcılığında milli istiqlal düşüncəsinin təsvirinin 

böyük bir tarixi olduğunu görmək mümkündür. "Şəhidlər" poeması, xalqın milli istiqlalı 

uğrunda apardığı mübarizənin nəticəsi idi. Buna qədər şair milli istiqlal uğrunda 

mübarizəsinin müxtəlif mərhələlərinin poetik səlnaməsini yaratmağa nail olmuşdur. Əgər 
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sovet dövründə bu mübarizə müxtəlif kontekstdə, müxtəlif şəkildə baş verirdisə, 80-ci illərin 

sonu 90-cı illərin əvvəllərində açıq tendensiya ilə təsvir edilir. Bu ondan irəli gəlirdi ki, bu 

mərhələdə xalqı onun istiqlalından cəmi bir neçə ay və il ayırırdı. 
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