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VETEN TORPAĞINA AZADLIĠ TOḪUMU EKEN ŞAİR
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Özet

Makalede Bahtiyar Vahabzade’nin hayatından ve Azerbaycan edebiyatındaki konumundan 
söz edildikten sonra onun şiirlerinde vatan ve millet sevgisini işlemekle tanınan bir şair olduğu 
vurgulanmaktadır.
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Independence Poet of Azerbaijan

Abstract

This article is generally about the life and career of Bahtiyar Vahabzade in Azerbaijani 
literary circles. After this, another aim of this study is to mention and highlight the patriotic 
deeds and ideals in this poems. 

Key words: Bakhtiyar Vahabzade, Azerbaijan literature, love of the homeland, patriotism, 
Soviet-Azerbaijani literatüre. 



Giriş:

Kéçen ilin soyuġ bir févral [şubat] gününde Azerbaycan ḫalġı son 100 ilin 
böyük senetkarlarından birini, adı M. E. Sabir, M. Hadi, H. Cavid, S. Vurğun ve R. 
Rzanın şerefli adları ile bir sırada vüġarla seslenen tekrarsız [vakarla anılan, éşsiz] 

*	 Prof. Dr., Azerbaycan Millî İlimler Akademisi Edebiyat Enstitüsü Müdürü.
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ḫalġ şairimiz1 Beḫtiyar Vahabzadeni itirmişdir. O, bütün türk dünyasında tanınan ve 
sévilen çoḫ meşhur Azerbaycan şairi idi. Eserlerinin iri hecmli 8 cildlik neşri tezece 
tamamlanıb edebiyyatımızı sévenlere teġdim édilmişdi. Beḫtiyar müellimin2 hetta bu 
sanballı [etkileyici] cildlerde de tam ehate édilmeyen [sınırlanamayan] yaradıcılığı 
hele bundan sonra, döne-döne [tekrar tekrar] küll halında esaslı şekilde araşdırılıb 
ümumileşdirilecek, özünün esl obyéktiv élmi ġiymetini alacaġdır. Lakin bunsuz da B. 
Vahabzade öz ölmez irsi ile [edebî mirasıyla] Azerbaycan edebi-ictimai fikir tariḫine, 
ḫalġımızın meneviyyatına ebedilik daḫil olmuşdur. İlk onilliyini yaşadığımız XXI 
esrde edebiyyatımızın bütöv [bir bütün hâlinde, vahid] tariḫini, yaḫud onun ayrı-ayrı 
janrlarının [türlerinin] inkişaf yollarını araşdırmaġ isteyen héç bir alim, müellim, 
magistr [lisans üstü öğrencisi], telebe, yaḫud, sadece şéir séven B. Vahabzadenin 
zengin irsine müraciet étmeden, Beḫtiyar kelamının derin menalar dünyasına 
varmadan kéçine bilmeyecekdir [işini yapamayacaktır].

O, ölkemizin böyük edebi-medeni özelliklere malik olan ġedim Şeki torpağının 
yétirmesi [yetiştirdiği], bütün şüurlu heyatı boyu yaradıcılıġ dincliyi [istirahati] ne 
olduğunu bilmeyen cefakéş bir şair idi. Beḫtiyarın nadir senet incileri olan şéir ve 
poémaları, dram eserleri, monoġarfiya, meġale ve ésséleri [denemeleri] az tesadüf 
édilen istédadı ile yanaşı [birlikte], hem de şairin Azerbaycanın yaḫın-uzaġ şeher, 
rayon ve kendlerine [köylerine], kéçmiş sovét réspublikalarına [cumhuriyetlerine], 
Avropa ve Asiyanın bezi ölkelerine seferlerinin, adamlarla [insanlarla] saysız-hésabsız 
görüşlerinin [görüşmelerinin] neticesi idi. O, müntezem olaraġ veten torpağını 
gezer, élin-obanın müdrikleri [bilge kişileri] ile görüşer, mekteblere gédib Ana dili 
ve edebiyyat derslerine girer, ḫalġın derdine-oduna derinden beled olardı. [derdini, 
ateşini yakından bilirdi]. Problémler haġġında ġenaetlerini, arzu ve isteklerini bedii 
eserlerinde eks étdirer, parlamént de buraya daḫil olmaġla ölkenin en yüksek ḫitabet 
kürsülerinden cemiyyete çatdırardı.[ulaştırırdı].

Bu görüşler eslinde ġarşılıġlı bir prosésin génératoru [sürecin jeneratörü] rolunu 
oynayırdı. Bir terefden, şair adamları klassik irsle [edebi mirasla], edebi prosésin 
esas meseleleri ile tanış édir, öz teze eserlerini onlara oḫuyur, dinleyicilerin éstétik 
zövġünün inkişafına kömek édir [yardım ediyor], diger terefden ise, en müḫtelif 
zümrelerden olan insanlarla canlı temas, onların heyatı, işi, menevi ġayğıları ile 
yaḫından tanışlıġ, senetkarda yéni yaradıcılıġ intibahları oyadırdı [uyandırıyordu]. 
Ona teze mövzular pıçıldayır [fısıldıyor], bir-birinden kamil, hemişe [daima] 
gözlenen, sözün yaḫşı menasında izlenen, yeni aḫtarılan, tapılan [bulunan], oḫunan 
yéni eserlerinin méydana gelmesine sebeb olurdu.

B. Vahabzadenin müşahide ve maraġ dairesi [ilgi alanı], düşünceler aḫarı [düşünce 
akışı] çoḫ vüsetli [geniş] idi. Eserlerinin esas mövzularını nezere alaraġ, bezen 
görkemli ġelem sahiblerinin birine, elbette, şerti olaraġ, “şeher şairi”, digerine ise 
“tebiet şairi” ve b. déyirler. Beḫtiyarın da yaradıcılığında şeher, kend, tebiet özlerinin 
tekrarsız [eşsiz] poétik tesvirini tapmışdı. Lakin onu bu tesnifatın héç bir ġütbünde 
ġerar tutan [saplanıp kalmış olarak] tesevvür étmek mümkün déyildi. B. Vahabzade, 

1 Ḫalġ şairi: Azerbaycan’da “devlet sanatçısı” anlamına kullanılan unvan.
2 Müellim: Azerbaycan’da Sovyet döneminde “bey, beyefendi” gibi hitaplar yasaklanınca bunlar yerine 

kullanılan ve yaygınlaşan bir hitap şekli.
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iki kelme ile dések, ġelb şairi, ürek serrafı idi. Şeher de, kend de, doğma tebiet de, 
tariḫimizin mürekkeb, kéşmekéşli merheleleri de, türklüyümüzü de, cenublu-şimallı 
Azerbaycanın meneviyyatımızın Ana dili ve muğamlar kimi en ince meġamları da, 
helelik [şimdilik] sesimiz-ünümüz yétmeyen kehkeşanlar da Beḫtiyar şéirindeki lirik 
ġehremanın ġelbinin derinliklerinde idi. Esrler boyu ġüdretli senetkarlar terefinden 
terennüm édilen pak insani hissler, bakir mehebbet duyğuları, derin felsefi ġenaetler 
onun senet çéşmesinden su içerek bir növ beḫtiyarlaşır ve yéni şéirlere çévrilirdi. 
İnsan ġelbini bu menada bir ḫeriteye benzetsek, onun bir çoḫ guşelerinde Beḫtiyar 
istédadına meḫsus elemlerin, bayraġcıġların sancılmış [saplanmış] olduğunu görerik.

* * *
B. Vahabzadenin senetde yolu prédmét [nesne] ve hadiselerin, fikir ve duyğuların 

zahiri elametlerinden mahiyyetine, köküne doğru géden yol idi. Eserden esere o, 
heyat hadiseleri arasındakı elaġe ve münasibetleri daha da derinden menimseyir, 
öz ġenaetlerini her defe teze poétik biçimlerde ifade édirdi. Hem de bu özünüifade 
senetkarlıġla vetendaşlığın mükemmel vehdetinde özünü gösterirdi… Şair veteni 
sévmeyin vacibliyi haġġında héç bir ritorik söz yazmır, sadece olaraġ bu vacib 
mövzuda öz oḫucusu ile hesb-hal édirdi; lakin metlebi éle ustalıġla cilalayırdı ki, 
neticede adi hesb-hal dönüb bitkin [olgun], yaraşıġlı bir poéziya abidesine çévrilirdi:

Veteni sévirem déyen çoḫ olar,
Démeye ne var ki, dil yorulmasa?
Veten de bizimtek öler, yoḫ olar,
Vetenin yolunda ölen olmasa!
B. Vahabzadenin bu misraları meşhur türk şairi Midhet Camal Kuntayın:
Bayraġları bayraġ yapan üstündeki ġandır,
Toprak, eger uğrunda ölen varsa, Vatandır
misraları ile néce de sesleşir [nasıl da benzeşiyor]. Her iki senetkar Veten toprağının 

yalnız şehidlerin müġeddes ġanı ile suvarıla-suvarıla azad ola bileceyi ġenaetinde 
yékdildir [hem fikirdir].

B. Vahabzade 100-lerle aḫıcı, ahengdar, hemişede aktuallığını ġoruyub saḫlayan 
lirik şéirlerle bir sırada müḫtelif insan talélerini [yazgılarını] eks étdiren, möhkem 
süjétli, cazibedar ricetli [dönüşlü], elvan poémaların, sehnemize keskin konfliktler 
[çatışmalar] ve yéni parlaġ ḫaraktérler getirmiş menzum ve mensur dram eserlerinin 
de müellifidir. Bu böyük şairin yaddaşlardan [hafızalardan] silinmez “Gülüstan”, 
“Muğam”, “Atılmışlar”, “Şehidler” ve diger poémalarının bizde épik poéziyanın 
inkişafında, “Hara gédir bu dünya?”, “Reġabet”, “Özümüzü kesen ġılınc” ve diger 
pyéslerinin ise dram ve sehne senetimizin uğurlarında [başarılarında] özünemeḫsus 
sarsılmaz mövġéyi var.

B. Vahabzade hem de görkemli edebiyyatşünas alim idi. O, klassik irsin ve çağdaş 
edebi prosésin, ümumen filologiya élminin, senetşünaslığın vaḫtı çatmış problémlerile 
müntezem meşğul olurdu. Ḫalġ şairi S. Vurğun haġġında en yaḫşı monoġrafiyanı 
B. Vahabzade yazıb, filologiya élmleri doktoru élmi derecesini almışdı. Ölkemizin 
böyük söz ustalarından biri olub Azerbaycan şéir dilini öz zamanı üçün en yüksek 
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seviyyeye ġaldırmış S. Vurğunun yaradıcılığı ilk defe mehz [sırf] bu monoġrafiyada 
poéziyanın inceliklerine derinden beled olan [vâkıf olan] yétkin bir şair-tedġiġatçı 
terefinden géniş araşdırılmış, Vurğun senetinin ġaynaġları, orijinal bedii kéyfiyyetleri 
yüksek péşekarlıġla [sanatkarlıkla] tehlil olunmuşdu.

B. Vahabzade élmi-edebi mübahiselerde, poéziyanın senetkarlıġ meselelerinin 
müzakirelerinde hemişe feal iştirak étmiş, şérimizi ġrafoman nazimlerin [yazma 
hastalığına tutulmuş manzumecilerin] hemlesinden ġorumaġ üçün elinden geleni 
esirgememişdi. O, edebiyyat, incesenet, Ana dili ve tariḫimizin vacib problémleri 
haġġında “Senetkar ve zaman” ġebilinden olan bir sıra ġiymetli élmi-tenġidi kitabların 
müellifi, proféssor idi. Böyük şair hem de bu kéyfiyyetlerine göre Azerbaycan Milli 
Élmler Akadémiyasına evvelce müḫbir üzv [muhabir üye], sonra ise akadémik 
[akademiye üye] séçilmişdi.

Azerbaycan edebi-ictimai fikrinin inkişafında sanballı ḫidmetlerine göre B. 
Vahabzade Emekdar incesenet ḫadimi [devlet sanatçısı], Ḫalġ şairi feḫri adlarına layiġ 
görülmüşdü. O, Azerbaycan SSR-nin ve SSRİ-nin Dövlet mükafatları lauréatı idi 
[sahibi idi]. Uzun iller boyu Azerbaycan Ali Sovétinin ve Müsteġil Azerbaycanın Milli 
Meclisinin députatı [milletvekili] olmuşdu. Azerbaycan Réspublikası Prézdidéntinin 
ferdi teġaüdçüsü idi [özel statüye sahip emeklisi idi].

B. Vahabzadenin eserleri Azerbaycanda azadlıġ ve istiġlaliyyetin berġerar 
olmasında [kökleşmesinde, temelleşmesinde] görkemli rol oynamışdır. Çoḫ tebiidir 
ki, Ümummilli lidérimiz Héyder Eliyévin fermanı ile şair müsteġil Azerbaycan 
Réspublikasının en ali ferġlenme elameti olan [en yüce seçkinlik belirtisi olan] 
“İstiġlal” ordéni [madalyası] ile teltif édilmişdi. Beḫtiyar müellim Azerbaycanın ve 
ḫarici ölkelerin bir çoḫ diger feḫri adlarına, ödül ve mükafatlarına da layiġ görülmüşdü. 
Lakin özünün heyat amalına çévirdiyi milli müsteġilliyin, dövletçiliyimizin remzi 
olan “İstiġlal” ordéni ile hemişe feḫr édir ve ferehlenirdi. 

* * *
Hamı bilir ki, Azerbaycan dili öz mövġélerinden [kendi sahip olduğu konumundan] 

sıḫışdırılıb ġapılar arḫasında ġaldığı bir vaḫtda Ana dilimizi, onun köklü yaşarı 
kéyfiyyetlerini ġorumağa çağıran şéir ve meġalelerle heyecan tebili çalıb [davulu 
çalıp], tehlüke siġnalı vérmek o zaman her ġelem sahibinin işi déyildi. Şairimizin 
zerif olduğu ġeder de ġüvvetli, dözümlü çiyinlerine [dayanıklı omuzlarına] tariḫin 
ġoyduğu bu şerefli missiyanı [misyonu] da B. Vahabzade esil övlad ġéyreti ile yérine 
yétirmişdi.

Étiraf étmek lazımdır ki, B. Vahabzade, M. Araz, Ḫ. R. Uluturk kimi istiġlal 
şairlerinin yuḫusuz gécelerde kipriklerile od götürerek [olağan üstü bir gayretle 
çalışarak] misra-misra, ġafiye-ġafiye, redif-redif, teşbéh-teşbéh yaratdıġları eserlerde 
terennüm édilen yüksek vetenperverlik duyğuları ḫalġımızın azadlıġ uğrunda 
tariḫi mübarizeye [mücadeleye] ġalḫmasında, Azerbaycanın dövlet müsteġilliyi 
ġazanmasında mühüm amillerden biri olmuşdur.

Bu déyilenlerden de göründüyü kimi, B. Vahabzade edebiyyatın démek olar ki, 
bütün janrlarında çoḫ ġiymetli eserler yaratmışdır. Onları neinki açıġlamaġ [açıklamak 
bir yana dursun], éle tekce adlarını çekmek bir vida [öyle sadece adlarını sıralamak bir 
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veda] sözü üçün meġbul olmayan derecede imkan isterdi. Bununla béle [birlikte], şairin 
yalnız bir poémasının böyük edebi-ictimai menası haġġında bir-iki cümle démeden 
kéçinmek mümkün déyil.

B. Vahabzade en mühüm eserlerinden olan “Şehidler” poémasını sovét ġılıncının 
dalı da, ġabağı da kesen bir vaḫtda [çok etkili, tehlikeli olduğu bir zamanda] ġeleme 
almışdı. Éle yazıldığı 1990-cı ildece “Aypara” neşriyyatında ayrıca kitab kimi çapa 
hazırlanan [yayıma hazırlanan] bu eseri vaḫtile univérsitétde müellimim olmuş şairin 
öz ḫahişi [kendi ricası] ile göz yaşları içinde rédakte étdiyimi hele de unutmamışam.

İndi bezen éle [öyle] nadanlar tapılır [cahiller ortaya çıkıyor] ki, o dehşetli 20 yanvar 
gécesinde sovét tanklarına sine gerib azadlıġ, istiġlal hayġıran şehid balalarımızın 
iradesini müzakireye ġoyur, ḫalġımızın bu ġehremanlıġ salnamesinin üzerine kölge 
salmaġ [gölge düşürmek] isteyirler. B. Vahabzade ise hele 20 il evvel, öz poémasının 
finalında şehidlerin ḫalġ tariḫindeki mövġéyini béle ġiymetlendirmişdi:

Ġatil güllesine ġurban gédirken
Gözünü sabaha dikdi şehidler.
Üçrengli bayrağı öz ġanlarıyla
Veten torpağına çekdi şehidler.

Tariḫi yaşadıb dileyimizle
Bir yumruğa döndük o géce biz de.
Yıḫıb köleliyi, üreyimizde
Cesaret mülkünü tikdi şehidler.

İnsan insan olur öz hüneriyle,
Millet millet olur ḫéyri-şeriyle.
Torpağın bağrına cesedleriyle
Azadlıġ tumunu [çekirdeğini] ekdi şehidler.
Bu gün étiraf étmek çoḫ edaletli olar ki, B. Vahabzade de üreyinin ġanı ile yazıb 

hasile yétirdiyi [yoğurduğu, olgunlaştırdığı] yüksek senet nümunesi olan eserleri ile, 
öz mübarek neşi (cesedi) ile veten torpağına azadlıġ toḫumu ekenlerimizden biridir. 
O melum dehşetli günlerde bir növ başsız ġalmış parlaméntin étiraz yığıncağını 
[toplantısını] kéçirmeye teşebbüs göstermesi, sengerdaşı [siper arkadaşı] Ḫalġ 
yazıçısı İsmayıl Şıḫlı ile birlikde buna nail olması, bu yolla da Azerbaycan ḫalġının 
haġġ sesini dünya ictimaiyyetine çatdırması ile böyük ḫalġ şairimiz éle o zaman bu 
menevi haġġı yéterince ġazanmışdı.

* * *
B. Vahabzade öz parlaġ yaradıcılığı ve ictimai fealiyyeti ile Azerbaycan türk 

bedii-éstétik fikrinin zenginleşmesinde mühüm rol oynamışdır. Bu böyük senetkar 
ḫalġımızın esrler boyu teşekkül tapmış [oluşmuş] yüksek milli-menevi deyerlerinin 
ġorunması, adet-enenelerimizin yaşadılması namine 60 ilden artıġ bir müddet 
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erzinde [içinde] müntezem olaraġ yazıb yaratmışdır. O, azerbaycançılıġ mefkuresi ile 
derinden bağlı olan ve milli özünü derke çağıran [ulusal kimliğini algılamaya davet 
eden] çoḫsaylı eserleri ile edebiyyatımızın, medeniyyetimizin inkişafına çoḫ deyerli 
töhfeler [hediyeler] vérmişdir.


