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Azatlığın Sesi: Bahtiyar Vahapzade

009 yılının 13 Şubatında, Türkiye ve Azerbaycan bayraklarına sarılı naaşıyla ebediyete intikal eden; Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğini “Bir ananın iki
oğlu” dizeleriyle belleklere kazıyan Bahtiyar Vahapzade; sadece kardeş ülke
Azerbaycan’ın değil, doğusuyla batısıyla bütün Türklerin sesi olmuş, 20. asrın en haysiyetli seslerinden biridir.
Vahapzade, “azatlık” yani özgürlük, vatan, dil ve din sevgisi etrafındaki şiirleri, ilmî
eserleri ve tiyatroları ile bir dönemin dili olmuş, diliyle duygularıyla halkıyla bütünleşmiş ve halkı da onu “halk şairi” unvanıyla bağrına basmıştır. O, şairliğinin yanında,
aynı zamanda güçlü bir tiyatro yazarı, edebiyat muallimi, bilim adamı, siyasetçi, kendini milletini aydınlatmaya adayan büyük bir fikir adamıdır. Fakat “Muallimlik benim günüm, hayatım / Şairlik en yüce duygularımdır” diyen ve kırkı aşkın şiir kitabına
sahip Bahtiyar Vahapzade, öncelikle şairdir.
Onun şiiri ise azatlığa, hürriyete adanmıştır. O “azatlığın sesi”dir. 20. asrın ilk yarısında
emperyalizme karşı bir hürriyet abidesi olarak yükselen Mehmet Akif Ersoy gibi; Vahapzade de, 20. asrın ikinci yarısında insanı yok etmeye dönük baskılara, zulümlere, savaşlara
karşı, insanı hür olarak yaşatabilmenin savaşını veren, bir karakter ve hürriyet abidesidir.
Onun 84 yıllık ömrü, son dokuz yılı dışında 20. yüzyılda ve son 18 yılı dışında da Sovyet esareti döneminde geçmiştir. Vahapzade, bir taraftan savaşları ve felaketleriyle insanlık tarihinin en dehşet verici asrı olarak kabul edilen 20. asrın; bir taraftan da dünya tarihinin şahit olduğu en acımasız yönetimlerden biri olan Sovyet zulmü karşısında; dimdik ayakta kalmayı başarmış yazarlardan biridir. Bu sebeple Bahtiyar Vahapzade, özgürlük mücadelesine hizmetleri sebebiyle, ülkesinde 1995 yılında “İstiklal Nişanı” ile ödüllendirilmiştir.
Vahapzade, düşünceleri, yazdığı şiirleri ve bestelenen “Bir milletik iki devlet” şiiriyle de
Türkiye Türklerinin gönlünde taht kurmuş; kendisine Atatürk Kültür Merkezimizce 1998
yılında şeref üyeliği payesi verilmiştir. Bu sebeple, onun ölümünün birinci yılında düzenlediğimiz bu uluslararası toplantı, Merkezimiz açısından da özel bir anlam ifade etmektedir.

Andre Gide’in, “sanat baskıdan doğar” sözünü doğrularcasına, Sovyet baskısı,
Azeri Türkleri arasında da, çağını sorgulayan, büyük bir fikir adamını yaratmıştır.
Vahapzade, masalların, halk hikâyelerinin bile rejim açısından tehdit olarak görüldüğü Sovyet zulmü altında dünyaya gözlerini açmış; bu baskı ve zulüm döneminde zihniyet dünyasını örmeye çalışmış bir aydındır:
Okşadı gözümü daha çocukken
Ocağın rengarenk alevi, közü.
Dünyaya geleli, bilmirem neden
Neye vurulduksa yandırdı bizi.

Daha çocukluk yıllarında, “devrinin alevi”yle gözleri “okşanan”, insanların “kaçgın”
olmaya mahkûm edilmesine, KGB tarafından şehit edilmesine tanıklık eden şair; milletinin
onurunu savunduğu “Gülistan” isimli şiiri sebebiyle, 1959’da üniversiteden iki yıllığına uzaklaştırılır. Hayatı boyunca tutuklanma korkusuyla yaşar. Ama hakikat yolundan sapmayı
aklının ucundan bile geçirmez. Birçok eserini yurt dışına kaçırarak yayımlanmasını sağlar.
Onun sanatının özünü, içinde kor gibi yanan “dahilî ıstırapları” oluşturur. Yazdığı bir
çok şiir ve eserin hedefi, “çağdaş hayat” yani 20. asır ve içinde yaşadığı “totoliter sistem”dir.
Ona göre, insan ancak “ıstırap ateşinden geçtikten sonra” hayatı ve dünyayı anlamaya
başlar. Vahapzade, kısaca yaşamayı “yanıp, erimek” olarak anlamıştır. Ona göre yaşamak, “bir şeylerin uğruna yanmak ve ömrünü bir şeylerin yolunda eritmek demektir.”
Yaşamak yanmaktır, yanasın gerek
Hayatın manası yalnız ondadır,
Mum eğer yanmazsa, yaşamır demek,
Onun yaşamağı yanmağındadır.

Şiir de onun için, “yürekten taşan duyguların ve beynini kemiren fikirlerin ifade vasıtasıdır.”
Öz köküme güvenmekle,
Öz yurdumun, toprağımın evladıyım,
Budak budak kollarımla
Çalım çapraz yollarımla
Babamdan çok,
Öz çağımın evladıyım

diyen Bahtiyar Vahapzade, “zamanı kendi nabzında çarptırmayı” başarmış; sadece
Azerî Türklerinin değil, bütün Türk dünyasının son asırda yaşadığı mağduriyeti, esa-

reti, geri kalmışlığı, en derinden hissetmiş ve hayatını, kalemini hiç yılmadan bu esaretten ve mağduriyetten kurtarmaya adamış, gerçek bir düşünür, gerçek bir şair; 20. asırda insanlığın trajedisini sorgulayan en önemli yazarlardan biridir.
Bahtiyar Vahapzade, gücünü “öz”üne sadık kalmaktan ve beslendiği güçlü
“damar”lardan almaktadır. Ona göre, “aynı renkli sun’i civcivlerden başka, dünyada
an’anesiz hiçbir şey yoktur.” O, “yenilikçiliği”, “köke bağlanarak ve topraktan gıdalanarak, yeni, tekrarsız kollar ve dallar atmakta” görür. Vahapzade, Yahya Kemal’in,
“Kökü mazide olan âti” dizesinin, en güzel ifadesini bulduğu şahsiyetlerden biridir.
Şüphesiz onun öz kökleri üzerinde yetiştirdiği ulu çınarı, yeni dallar atmaya, yeni filizler yetiştirmeye devam edecektir. Bu ulu mirası yaşatmak, sadece Azerî Türklerinin değil, bütün Türk Dünyasının borcu olmalıdır.
Bahtiyar Vahapzade’nin ölümünün birinci yılında, Ardahan Üniversitesi ve Nahçivan Devlet Üniversitesi’yle birlikte onun yurduna en yakın bir Anadolu toprağı olan
Ardahan’da, 12-13 Şubat 2010 düzenlediğimiz uluslararası sempozyumla bu görevimizi
bir nebze de olsun yerine getirebilmeye çalıştık ve Erdem’in bu sayısını o toplantıda sunulan bildirilere ayırdık.
Bu anlamlı toplantının düzenlenmesinde emeği geçen herkese, başta bildirileriyle toplantımızı onurlandıran değerli bilim insanlarına ve güzel ev sahipliği için Ardahan Valiliği ve Ardahan Űniversitesi’ne, sayın vali Mustafa Tekmen ve rektörler sayın İsa
Habibbeyli ve Ramazan Korkmaz’ın şahsında teşekkürlerimi sunuyor, Bahtiyar
Vahapzade’nin aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum.
Ruhu şad olsun!
Prof. Dr. Osman HORATA
Atatürk Kültür Merkezi Başkanı

Bahtiyar Vahapzadenin “Gülüstan” Manzum
Hikâyesinde Milli Bağımsızlık Teması
Rövşen ALİZADE*

ÖZ
Bu çalışma, Bahtiyar Vahapzade’nin ikiye bölünmüş Azerbaycan’ın kaderinden bahs eden ‘‘Gülüstan’’ şiirinin mazmun ve şiirsel yapısının
tahlilini ele almaktadır. Çalışmada, Bahtiyar Vahabzade’nin şiirsel dehası ve şiirlerinin yapısı muhteşem sanat ve yaratıcılık olayı gibi gösterilmektedir. Eserin ‘‘Gülüstan’’ adı, vaktiyle Ruslarla Farslar (Rusya ile
İran) arasında Gülüstan mıntıkasında yapılmış anlaşmaya işaret eder.
Burada Azerbaycan’ın tarihî kaderine balta vuranlar kendi adı ve adresi ile gösterilmiştir.
Sovyetler döneminde, Kuzey Azerbaycan’ın 1813 yılında Rusya ile
İran arasında yapılmış anlaşma ile eski Rus İmparatorluğu’nun içinde
kalması resmî kurumlar tarafından Azerbaycan halkının mutluluğu gibi
gösterilmiştir. Ancak Bahtiyar Vahapzade bu yalan siyasete itiraz ederek şiirde bu siyasetin iç yüzünü açmış, onu aşkar ifşa etmiş, ‘‘gözlüklü’’
Rusla ‘‘topsakal’’ Fars arasında bölünen Azerbaycan’ın feci durumunu
olduğu gibi göstermiştir.
Çalışmanın bir sonucu olarak, Sovyet İmparatorluğu’nun halklar hapishanesi olması, Stalinizmin kaç milyonlarca insanı sorusuz, sebepsiz olarak duvarlara sıkarak kurşunlaması eserin alt yapısı olarak yansıtılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: B.Vahapzade, Azerbaycan edebiyatı, Gülüstan manzum hikayesi, Sovyet İmparatorluğu.

ABSTRACT
The Theme of National Liberation in the “Gulustan” Poem
of Bakhtiyar Vahabzade
This article deals with the analysis of the poem “Gulustan” in which Bakhtiyar Vahabzade talks about fate of Azerbaijan divided into two parts. The
study shows that the poetic genius and poetry of Bakhtiyar Vahabzade
were a great art and literary activity. The name of poem marks an agree* Yrd. Doç. Dr., Ardahan Üniversitesi, İnsani Bilimler Fakültesi, Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı Bölümü, ARDAHAN, e-posta: rovsenali@yandex.ru
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ment made between the Russians and Persians (Russia with Iran) in Gulustan region in 1813. Those who cut off the historic destiny of Azerbaijan have been indicated with their own names and addresses.
In the Soviet period the 1813 agreement between Russia and Iran
and the inclusion of North of Azerbaijan into the former Soviet empire were shown by the government as it was a situation providing happiness to the Azerbaijani people. However, by displaying the deficiencies of these policies in his poetry, Bakhtiyar Vahabzade objected to
political lies, disclosed them obviously and demonstrated the disastrous situation of the divided Azerbaijan between the glassed Russian
and bearded Persian.
In the conclusion of this study, the fact that the Soviet Empire was a
prison for the peoples, and Stalinism executed so many millions of people without any cause were reflected as the background of the poem.
Key Words: B.Vahabzade, Azerbaijan literature, Gulustan, Soviet Empire.

H

er bir halkın kendini ifade ediş biçimleri vardır. Halk yalnız bu biçimler aracılığıyla kendisini etnik varlık gibi ifade ederek yaşatır. Şiir ya
da edebî anlatım, buanlatı, bir türlü etnik kendini ifade etme biçimlerindendir. Millî şiir, millî musiki, millî ananeler-boyalar dünyası etnokozmik kimliğin bütün manalı özelliklerini kendinde bulundurmuş olur. Bunlar
etnopsikolojik kavramlar gibi tarihî kategorilerdir. Burada tarihîlik hem onların teşekkül ve biçimlenmesine, hem de millî mazmununa aynı derecede
aittir. Bu anlamda, millî şiiri milletin tarihinden hiçbir güçle ayırmak mümkün değildir. Aslında, millî adını kazanmış bir şiir yahut şiir dünyası bütün bir
halkın tarihi demektir. Türk dünyasının ulu şairi Bahtiyar Vahapzade’nin de
şiirleri 20. asır Azerbaycan millî kimliğinin tarihi demektir.
Bahtiyar Vahapzade ister şiirsel dehası, isterse de şiirlerinin yapısı bakımından muhteşem sanat ve yaratıcılık olayıdır. O, yalnız şair değildi, Azerbaycan halkının konuşan dili, düşünen beyni idi. Halk onu millî değerlerin
dönmez-yorulmaz koruyucusu olarak her zaman sevmiştir; şimdi de severek
kalbinde yaşatmaktadır. Azerbaycan’ın büyük bilim adamlarından Prof. Yaşar Karayev haklı olarak yazmıştır: “Bahtiyar Vahabzade’nin yaradıcılığında
zaman ve vatan anlayışı bir de ışık anlayışı ile bağlıdır.”1
Büyük şair kendisinin önemli şairlik devrini Sovyetler döneminde yaşadı.
Bu devir Azerbaycan şiiri millî semboller, ritimli sözler, seslerin uyumlu kullanımıyla ve siyasi-millî ögelerle zengindir. Biz bunu Bahtiyar şiirinde de gör1 Vahapzade, B., Seçilmiş Eserleri, Azerneşr, Bakü: 1974, C.1. sf. 9.
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mekdeyiz. Ancak B. Vahapzade yalnız simgesellikle yaşayan şair değildir. Sembolizm-fikrin şiirsel ögelerle ifadesi onun coşup-taşan millet sevgisine dar gelirdi; şairin ilhamını önleyirdi. Ona göre de, B.Vahapzade kendi döneminin
bütün yasaklarına, baskılarına rağmen, açık millî ruhlu şiirler de yazmıştır. Tabii ki, bu şiirler dergilerde, gazetelerde yayınlanmırdı; ancak onlar elyazısı şeklinde halkın arasında dağıtılır, dilden-dile dolaşırdı. Bu türlü eserlerinden birisi şairin 1959 yılında yazdığı ‘‘Gülüstan’’ manzum hikayesidir.
Bu eser ikiye bölünmüş Azerbaycan’ın kaderinden bahs eder. Eserin ‘‘Gülüstan’’ adı vaktiyle Ruslarla Farslar (Rusya ile İran) arasında Gülüstan mıntıkasında yapılmış anlaşmayı bildirir. Burada Azerbaycan’ın tarihî kaderine
balta vuranlar kendi adı ve adresi ile gösterilmiştir:
“Koyulan şartlara razıyık diye,
Taraflar kol çekdi mühaideye…
Taraflar kim idi?
Her ikisi yad!
Yadlarmı edecek bu halka imdat?!”2

Sovyetler döneminde Kuzey Azerbaycan’ın 1813 yılında Rusya ile İran arasında yapılmış anlaşmaya göre eski Rus İmparatorluğu’nun içinde kalması resmî
kurumlar tarafından Azerbaycan halkının mutluluğu gibi gösterilmiştir. Ancak
Bahtiyar Vahapzade, yalan siyasete itiraz ederek şiirde bu siyasetin iç yüzünü
açmış, onu aşkar ifşa etmiş, ‘‘gözlüklü’’ Rusla ‘‘topsakal’’ Fars arasında bölünen
Azerbaycan’ın feci durumunu olduğu gerçek boyutuyla göstermiştir:
“İpek yaylığıyla o asta-asta
Silib eyneyini gözüne taktı.
Eyilib yavaşca masanın üste
Bir mühüre baktı, bir kola baktı.3
Kağıza yavaşca o da kol atdı,
Dudağı altından gülümseyerek,
Bir kalem asrlık hicran yaratdı,
Bir halkı yarıya böldü kılıç tek.4
Öz sivri ucuyla bu lelek kalem
Deldi sinesini Azerbaycanın.
Başını kaldırdı,
Ancak dembedem
Kesdiler sesini Azerbaycanın.5
2
3
4
5

Vahapzade, B., age, sf.77.
Vahapzade, B., age, 76.
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O güldü kağıta kol çeken zaman,
Kıydı yüreklerin hicran sesine.
O güldü hakk için daim çarpışan
Bir halkın tarihi faciasına.”6

Bahtiyar Vahapzade bu şiiri, bu manzum hikayeyi üç büyük bağımsızlık
mücahidinin ‘‘Azerbaycan’ın birliği ve bağımsızlığı uğrunda çarpışan Settar Han, Şeyh Muhammed Hiyabani ve Pişeveri’nin hatırasına’’ ithaf etmiştir. Bu üç şahıs Azerbaycan millî mücadelesinin yegâne simalarıdır. Onların bağımsızlık mücadelesi sırasıyla olmakla 20. asrın birinci yarısını kapsamış olur. 20. asrın başlarında Settar Han ve Bağır Han’ın idaresi altında bağımsızlık mücadelesi az daha sonra Şeyh Muhammed Hiyabani’nin idaresi
ile devam ettirilir. Seyit Cafer Pişeveri ise II. Dünya Savaşı döneminde Güney Azerbaycan’ı iki yıllığına kendi bağımsızlığına kavuşturdu. Bahtiyar Vahapzade, ‘‘Ancak dembedem // Kesdiler sesini Azerbaycanın’’, ‘‘O güldü hakk
için daim çarpışan // Bir halkın tarihi faciasına’’ derken bu bağımsızlık mücahitlerini belirtirdi.
Tarih her defa aynı mazmunda tekrar olunurdu. Azerbaycan halkının tarihî
hedefi her zaman aynı olduğu gibi, onun bağımsızlığına kast edenler de her
zaman aynı kuvvetler idi. Ancak Bahtiyar Vahapzade Azerbaycan halkının
oğlu idi; damarlarında ulu Türk’ün kızgınlığı, hırsı, isyanı ve bağımsızlık sevgisi yaşıyordu. Bu sevgi ve kızgınlık ister kalemle, isterse de kılıçla daima
kükremiş, Azerbaycan halkını her zaman ayakta tutmuştur.
Her bir halk kendi yarattığı tarihin taşıyıcısıdır. Bu tarih onun kan hafızasıdır. Hafıza nedirse, halk da odur. Hafızada ne varsa, halkın yaşamında da
o olacaktır. Bahtiyar Vahabzade ulu tarihe baktığında damarlarında kanı coşardı. Çünkü bu tarih ulu Tomris’in, ulu Babek’in bağımsızlık tarihi, zulme,
işgale karşı isyan tarihidir:
“Koy kalksın ayağa ruhu Tomrisin,
Babekin kılıçı parlasın yene.
Onlar bu şartlara sözünü desin,
Zinciri kim vurdu şir bileğine?”7

Şair bununla Azerbaycan tarihine saldıranlara hatırlatır ki, ona kast edenler er- geç kendi cezalarını bulacaklardır. Bu halkın tarihi Tomris’in, Babek’in
tarihidir. Şaire göre, eğer tarih hafızada ise, onda bu halkı ikiye bölenler,
onun birliğine darbe vuranlar hafızanın intikamından korksunlar.
Bahtiyar Vahapzade şiirde Azerbaycan millî hafızasının şerefli tarihine kalemini yönelterek halkın tarihî düşmanlarının başına âdeta sözle ateş yağdırır:
6 Vahapzade, B., age, 78.
7 Vahapzade, B., age, 79.
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Hanı bu ellerin mert oğulları?
Açın bereleri, açın yolları.
Bes hanı bu asrın öz Köroğlusu,
Kılıç Köroğlusu, söz Köroğlusu?8
Babaların şeni, şerefi elbet,
Bize emanetdir, büyük emanet…
Yokmu kanımızda halkın qeyreti?
Bele saklayarlar bes emaneti?9
Koy yıldırım çaksın, titresin cihan!
Yürekler kazebden coşsun, patlasın.
Daim hakk yolunda kılıç kaldıran
İğid babaların goru çatlasın!10

Bahtiyar Vahapzade 1959 yılında, yani Stalinizmin cismen olarak yenice
bittiği, ancak maneviyatlarda, şuurlarda ve irtibatlarda yaşadığı bir devirde
resmî devlet siyasetinin aksine giderek, Gülüstan anlaşmasını, başka bir deyişle, Kuzey Azerbaycan’ın Rusya’nın içinde kalmasını Azerbaycan’ın feci kaderi sanmıştır:
“Koy eysin başını vügarlı dağlar,
Matemi başlandı büyük bir elin.
Mersiye söylesin akar bulaklar,
Ağılar çağırsın bu gün kız, gelin!11
…Onların birleşen bu elleriyle
Ayrılır ikiye bir el, bir vatan.
Akıdıp gözünden yaş gile-gile,
Bu dehşetli hala ne deyir vatan?”12

20. asır şairi, Azerbaycan’ın 19. asrın başlarında başlayan bu feci durumunu sözle durdurmaya çalışır. Mısralarını, şiirlerini Azerbaycan halkının konuşan diline, yücelen itirazına çevirir. Şair haykırır, işgali durdurmaya çalışır, gâh halkın katillerine, gâh da halka hitap eder. Dünyanın ulu düzenini
bozanların olmayan vicdanlarını uyandırmaya çalışır. Ancak bunun faydasız olduğunu iyi bilen şair işgalci güçleri tarihin muhakemesine çeker, onlar
hakkında kendi hükmünü verir. Bahtiyar Türk milletinin oğlu gibi milletinin
adından konuşmak hakkını kazanmış şair idi. Bu bakımdan bütün Azerbaycan Türklerinin adından onun işgalcilere itirazını şöyle ifade eder:
8
9
10
11
12
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“Bir deyen olmadı, durun, ağalar!
Axı bu ülkenin öz sahibi var.
Siz ne yazırsınız bayaqdan beri,
Bes hanı bu yurdun öz sahipleri?13
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Bes hanı hakikat, bes hanı kanun?
Uludur bu yurdun tarihi, yaşı.
Bes hanı köksüne serhat koyduğun
Bir bütün ülkenin iki gardaşı?14
De görek bu şere, bu müsibete,
Onların sözü ne, qerezi nedir?
Bu halk ezel günden düşüp zillete,
Öz doğma yurdunda yoksa köledir?15
Nece ayırdınız tırnağı etden,
Yüreği bedenden, canı cesetden?
Axı kim bu hakkı vermişdir size?
Sizi kim çağırmış vatanımıza?”16

Bu sırada, vaktile bilim adamı ve şair Sabir Rüstemhanlı’nın yazdığı mısraları örnek olarak gösteririk: “Şair gösterir ki, mana, güzellik, liyakat, pay gibi verilmir, onu kazanmak lazımdır: sevgide - sadakatla, halk karşısında - fedakarlıkla… Buna göre de şairin dayanmaz, asabi sesindeki sertlik tabii görünür”17.
‘‘Gülüstan’’ şiiri, halkın birliği ve bütünlüğü fikrini yansıtan bir eserdir. Şaire
göre, Azerbaycan halkının tarihî kaderi onun birliğine, bütünlüğüne bağlıdır.
Şair öz halkına yüz tutarak bu hakikati kendi çağdaşlarına böyle anlatır:
Arazın suları sinirli, taşkın,
Şirin neğmeleri ahdır, haraydır,
Vatan kuşa benzer, kanatlarının
Biri o taydırsa, biri bu taydır.18
Kuş iki kanatla uçar, yükseler,
Men nece yükselim tek kanadımla?
Yürekler bu dertden tüğyana geler,
Akar gözümüzden yaş damla-damla.19

Sovyet İmparatorluğu halklar hapishanesi idi. Onun hakkında dünyada
tatlı masallar konuşulur, İmparatorluk mutlu insanların yaşadığı ülke ola13
14
15
16
17
18
19

Vahapzade, B., age, 80.
Vahapzade, B., age, 80.
Vahapzade, B., age, 80.
Vahapzade, B., age, 80.
Vahapzade, B., Payız Düşünceleri, Yazıçı Neşriyatı, Bakü: 1981, sf.7.
Vahapzade, B., age, 80.
Vahapzade, B., age, 81.
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rak yansıtılırdı. Ancak Stalinizm kaç milyonlarlca insanı sorusuz, nedensiz
duvarlarda sıkarak kurşunlara dizmişmiş, bir hayat yaratmaya kadir olmadığı hâlde, milyonların hayatına son vermişdir. Bu insanların esas suçu, günahı kendi insanlıklarını anlamaları idi. Bahtiyar Vahapzade ‘‘Gülüstan’’ şiirini böyle bir devirde yazmıştır. Eserde Sovyet döneminden evvelki devirden
bahs edilse de, şair, aslında, ‘‘bu günle’’ - daha riyakar, daha ikiyüzlü, daha
amansız olan Sovyet devirini de ifşa eder:
“İmzalı, mühürlü ey cansız varak,
Ne kadar büyükmüş kudretin, güçün.
Asrlar boyunca savaşdık, ancak
Sarsıda bilmedik hükmünü bir gün.20
Ey kağıt parçası, evvel hiç iken,
Yazılıp, kollanıp yoktan var oldun.
Büyük bir milletin başını kesen,
Kolunu bağlayan hükmdar oldun.”21

Ancak Bahtiyar, kendi halkının oğlu gibi herhangi bir milletin bağrından
kopduğunu çok güzel bilirdi. Şair iyi anlıyordu ki, bir halkın ruhunu bölmek
zordur. Bu işe çaba gösterenler tarihin, İlahi düzenin aksine giderler. Azerbaycan halkında ‘‘yürekden yüreye köprü’’ ifadesi var. Bu köprü Azerbaycan
halkının düşüncesinde onun bir Türk gibi tarihi yaradılışının başlangıcında
yapılmış köprüdür: daşı-keseyi, nizamı-yapısı İlahidendir. Kim İlahinin takdirini boza bilir?! Kim sazın sesini böle bilir?! Kim sözün ruhunu böle bilir?!
Bahtiyar buna çalışanlara tarihi düzenin aksine gitdiklerini ve bununla da
tarihin onlar hakkında kendi kararını vereceğini hatırlatır:
“Yürekden yüreğe köprü? Bir dayan!
Derdimiz dinirse bir sazın üste.
Şehriyar yaralı mısralarından
Köprü salmadımı Arazın üste?22
Bu taydan o taya akışdı sel tek
Göze görünmeyen gönül telleri.
Bu selin yönünü ne çay, ne direk,
Kese bilmemiştir yüz yıldan beri.23
Ağalar bilmedi birdir bu toprak,
Tebriz de, Bakü de Azerbaycandır.
Bir elin ruhunu, dilini ancak
Kağıtlar üstünde bölmek asandır.”24
20
21
22
23
24
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Şair halkın bütünlüğüne karşı çıkanları varlığın İlahi takdirinin aleyhine
gitmek gibi lüzumsuz işten durdurmaya çalışır. Ancak tarihî çirkinlik - şeytani vesvese müşevvik Ruslar ve Farslar tarafından ortaya atılmıştır. Bu riya,
yalan çok kullanılarak, bu halkın kanını çok akıtacaktı. Lakin şair nikbin idi;
o zulme, baskıya değil, İlahi adalete, Ulu Allah’ın varlık alemine verdiği nizama inanıyordu. Ona göre de sözlerinde nizamlı, düşüncesinde emin idi:
“Böl kağıt üstünde, böl gece-gündüz,
Toprağın üstünde direkler de düz.
Gücünü, ezmini dök de meydana,
Koşundan, silahdan sedd çek her yana.
Toprağı ikiye bölürsen, ancak
Çetindir bedeni candan ayırmak!”25

Şaire göre bu, mümkün değil.Çünkü, Azerbaycan halkının varlığı, birliği ve
bütünlüğü İlahinin takdiridir. İlahi takdiri bozmak mümkünsüzdür:
“Ayırmak kimseye gelmesin asan,
Bir halkın bir olan derdi – serini.
O taydan bu taya Mustafa Payan
Okuyur Vahidin gazellerini.”26

Bahtiyar Vahapzade Sovyet döneminde manevi baskılara maruz kalmış şairdir. Ancak o, hiçbir zaman kendi akidesinden dönmemiştir. Şairi iki güç
ayakta tutmuş, bunlar onu kırılmağa, eğilmeğe müsaade etmemiştir. Bunlardan birincisi Bahtiyar Vahapzade’nin fıtratından gelen inancı idi. Onda,
Azerbaycan halkının kendi istiklaline kavuşacağıyla bağlı hiçbir zaman kuşku olmamıştır. İkincisi ise halkın ona olan sevgisi idi. O, bu sevgi ile yaşıyordu. Azerbaycan halkının gönlünde bir sevgili Bahtiyar adı var idi. Ne mutlu
ki, şair kendi halkıyla bahtiyar, halkı da onunla bahtiyar idi. Bu İlahi sevgi,
bu İlahi bağlılık Bahtiyar Vahabzade’yi de, onun canından çok sevdiği halkını da istiklale kavuşturdu. Bahtiyar’ın bu imanı daima Azerbaycan halkının yüreğindedir. Şimdi güneyli kuzeyli Azerbaycan bir biriyle irtibattadır.
Bu bağın, bu irtibatın kurulmasında Bahtiyar Vahapzade’nin inkâr edilemez
hizmetleri olmuştur. Bu nedenle onun şiirleri de Azerbaycan halkının hafızasında her zaman canlı, her zaman diridir.
Kaynaklar
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Bir Anti-Homosovyetikus:
Bahtiyar Vahapzade
Ahmet BURAN*

ÖZ
Homosovyetikus, Bolşevik İhtilali’nden sonra Sovyetler Birliği’nde yaratılmaya çalışılan ve tarihinden, kültüründen, inanç ve geleneklerinden koparılmış; milliyetsiz, ateist/dinsiz insanlardan oluşan Sovyet vatandaşı tipinin ortak adıdır. Bu çalışmada ataya, anaya, tarih ve
geleneğe saygı ve bağlılığı dile getirdiği şiirleriyle bütünüyle bir antihomosovyetikus olan Bahtiyar Vahapzade’nin fikirleri ve mücadelesi
anlatılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Bahtiyar Vahapzade, homosovyetikus, repressiya,
Sovyetler Birliği, Azerbaycan, dil, edebiyat.

ABSTRACT
An Anti-Homosovieticus: Bakhtiyar Vahapzade
Homosovieticus is common name of the type of Soviet citizen broken
off their history, culture, belief and tradition, and made no-national,
ateist after the Bolshevik Revolution in the Soviet Union. This article emphasizes the opinions and debates of Bakhtiyar Vahapzade, who
was absolutely an Anti- Homosovieticus with his poems that expresses
the respect to the ancestors, mothers, history and tradition.
Key Words: Bakhtiyar Vahapzade, homosovieticus, repression, the Soviet Union, Azerbaijan, language, literature.

1. SSCB’nin Kuruluşu

Ç

arlık yönetiminin baskıcı ve istilacı uygulamalarından rahatsız olan
Türkler ile diğer Müslüman halklar “bağımsızlık için mücadele eden
toplumlara yardım” sloganıyla hareket eden Bolşeviklerin yanında
yer alır ve Çarlık yönetimini devirmek isteyen Kızıl Ordu’ya destek verirler.
Ekim 1917 devrimiyle Çarlık yönetimi yıkılır ve Lenin’in liderliğindeki Bolşevikler iktidara gelirler.
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Ekim devriminden kısa bir süre sonra 2 Kasım 1917 tarihinde yayınlanan
“Rusya Halklarının Hakları Bildirgesi”nde aşağıdaki hususlar benimsenir:
“1) Rusya’daki halkların eşitliği ve egemenliği.
2) Rusya’daki halkların, ayrılma ve bağımsız devletler kurma hakkı dahil
olmak üzere kendi kaderlerini özgürce belirleme hakkına sahip olmaları.
3) Ulusal ve ulusal-dinsel her türlü ayrıcalık ve sınırlamanın kaldırılması.
4) Rusya’nın sınırları içinde yaşayan ulusal azınlıkların ve etnik grupların
özgürce gelişmesi.”
Bu kararların en önemli sonuçlarından biri Rusya dışındaki ülkelerde de
Sovyet iktidarlarının hakim kılınması ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetlerinin kurulması olmuştur. 30 Aralık 1922’de toplanan 1. Sovyet Kongresi, SSCB’nin Kuruluş Deklarasyonu’nu onaylamış ve böylece SSCB kurulmuştur…
1917 yılında gerçekleştirilen Bolşevik ihtilalinin ardından, yukarıdaki bildirgeye dayanarak Türk soylu halklarının bir bölümü özerkliklerini ya da bağımsızlıklarını ilan etmiş ve Azerbaycan Cumhuriyeti, Hive (Harezm) Devleti, Buhara Millî Devleti, İdil Ural Millî Muhtariyeti, Kırım Millî Cumhuriyeti, Başkurt Muhtar Cumhuriyeti, Alaş-Orda Kazak Millî Hükûmeti ve Hokand Millî Muhtar Cumhuriyeti kurulmuştur. Ancak kısa bir süre sonra bütün bu cumhuriyet ve özerk bölgeler birer birer ortadan kaldırılarak Sovyetler Birliği’ne bağlanmışlardır.
2. Sovyetler Birliğindeki Bazı Uygulamalar

Bahtiyar Vahapzade 1925 yılında dünyaya gelmiştir. Bu yıllar Stalin’in iktidarının ilk yıllarıdır. Sosyalist sistemin her türlü aracı kullanarak kendini
benimsetmeye çalıştığı bir dönemdir. Bu yıllarda bir yandan çok yaygın bir
ideolojik eğitim ve yönlendirme, bir yandan da baskı ve sindirme politikaları yürütülmektedir.
Komünist Partisi Merkez Komitesi 16 Ekim 1922 tarihinde devrim karşıtlarının mahkeme edilmeden tutuklanabilmesine, hatta kurşuna dizilmesine imkân tanıyan bir karar almış; bu karar ile birlikte, başta aydınlar, din
adamları, kanaat önderleri ve gençler olmak üzere çok sayıda insan sorgusuz sualsiz ya da düzmece iddialarla öldürülmüştür. “Komünist cenneti” getireceklerini vaad eden Bolşevikler, 1920 yılının yazından 1921 yılının başına kadar geçen sürede, sadece Azerbaycan’da 50.000 insanı katletmişlerdir
(Gasımov 1999: 78).
Türkistan’da 1924 yılında “Basmacılık” hareketinin bastırılmasından sonra, Ceditçilerin ortadan kaldırılması ve yok edilmesi programı uygulamaya
konmuştur. Sistemin tehlikeli gördüğü bilim, fikir ve düşünce adamları ile
şair ve yazarlar baskı altına alınmış; tutuklanmış ve hapse atılmışlardır. 1929
yılı itibariyle ceditçilik hareketi sona erdirilmiş ve “kette buruluş” denilen,
Sovyet ideolojisine yönelme başlamıştır.
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Sovyet yöneticileri sadece yaşayan insanları değil, edebî eserlerin kurmaca dünyasındaki hayali tipleri de hedef almış; edebî eserlerdeki tipleri de
suçlamış, yargılamış ve cezalandırmışlardır. Örneğin Azerbaycan’da 25 Aralık 1924 tarihinde Hüseyin Cavid’in Şeyda piyesindeki Gara Musa tipi, 27 Nisan 1928 tarihinde C. Cabbarlı’nın Od Gelini ve başka bir tarihte de, Aydın adlı
eserindeki Gültekin tipi yargılanmıştır (Gasımov 1998: 39-42). Bu yargılamalar sonunda çoğunlukla eserlerde yer alan tipin şahsında geleneksel hayat
ve değerler suçlanmıştır.
Sovyetler Birliği Komünist Partisi’nin 15 Ağustos 1931 tarihli kararında,
yazarların asıl görevinin partinin politik amaçlarına hizmet etmek olduğu
belirtilmiş ve kararda şöyle denilmiştir: “Büyük eğitici rol oynayan edebiyat,
sosyalist kuruluşunun ve sınıf mücadelesinin kahramanlığını, sosyal ilişkilerin yeniden düzenlenmesini ve sosyalizmi kuran kahraman yeni insanların
ilerlemesini çok daha derinden ve tam olarak aksettirmelidir.” Buna uymayanlar edebiyat ve sanat sayılmayacaktır. Bu karar ile birlikte edebiyatın konuları, tema, sanat ve estetik anlayışı bütünüyle Marksist estetik ve anlayış
üzerinde gelişmeye başlamış; yerli ve millî konuların yerini proleter kardeşlik, Sovyet insanı/homosoviyetikus ve Marksist felsefenin göstergesi olan
bir hayat anlayışı almıştır. Yazarlar ve edipler yönlendirildiği ve korkutulduğu için güdümlü bir edebiyat doğmaya başlamış, sisteme en çok hizmet
edenler en popüler ve önemli sanat eseri sayılmışlardır.
1937-1938 yıllarında ise, repressiya denilen çok özel bir dönem yaşanmıştır. Bu dönemde Sovyetlerde mevcut olan çeşitli yargı ve ceza organlarına
yenileri eklenmiştir. Bu organların en önemlileri savcı ve hakimler, OGPU denilen Birleşik Siyasi İrade, Danışma Heyeti ve Troyki denilen üçlü komisyon’dur.
Bu organların verdiği cezaları, genel özellikleri bakımından ağır cezalar (idam
ve kurşuna dizme), kamp ve hapis cezaları, sürgün ve sevk cezaları ve diğerleri biçiminde tasnif etmek mümkündür (Hayrullin vd. 2000: 49). Özellikle üçlü kurulun verdiği ağır cezalar dikkat çekmektedir. Bu kurullarda görev alan kişilerin kökenleri ve özellikleri de konulara bakış açıları ve niyetleri bakımından önemlidir. Örneğin, Azerbaycan’daki üçlü kurullarda görev yapan kişilerin çoğu Ermeni asıllı iken Ermenistan’da Azerbaycan Türkü olan hiçbir üçlü kurul üyesi yoktur. Azerbaycan’daki Ermeni asıllı üçlü kurul üyeleri
âdeta bir aydın soykırımı gerçekleştirmiş ve önceden belirlenmiş suç ve cezalarla Azerbaycan aydınlarını ölüm cezalarına çarptırmışlardır. 1934 yılında
başlayan aydınları yok etme hareketi sonucunda, başta Azerbaycan Bilimler
Akademisi, Azerbaycan Devlet Üniversitesi ve Azerbaycan Pedagoji Enstitüsü olmak üzere (Babayev 2003: 176), Türk ülkelerinin hemen hepsinde artık
doğru düzgün bilim adamı kalmamıştır. 1937-1938 yılları arasında, sadece
Azerbaycan’da 70.000 Türk katledilmiştir (Bünyadov 1993: 269).
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Repressiyadan, yani baskıdan nasibini almayan Sovyet vatandaşı yok gibidir. Bu dönemde milyonlarca insan sürgün edilmiştir. Sürülenler, genellikle
çok kötü şartlarda yollara çıkarılmış; aç susuz kalan insanların önemli bir bölümü yollarda ölmüştür. Sağ kalanlar ise, çoğunluğu Sibirya bölgesinde bulunan çalışma kamplarının olumsuz şartlarına dayanamayıp bu kamplarda
ölmüşlerdir. Sovyetlerde çeşitli kamplar bulunuyordu. Suçun türüne ve cezanın durumuna göre insanlar ya doğrudan öldürülüyor ya hapsediliyor ya
da bu kamplara gönderiliyorlardı. 1921-1953 yılları arasında sadece GULAG
kamplarına gönderilen suçluların sayısı 4.060.306’dır. Suçlu görülen bu insanlardan 799.455’i idam edilmiş, 2.634.397’si kamplar, koloniler ve hapishanelerde cezalandırılmış, 413.512’si değişik yerlere sürgün edilmiş, 215.942’si
de çeşitli şekillerde cezalandırılmıştır (Khaırmukhanmedov 2007:155-174).
Sovyetler Birliği sınırları içinde yaşayan Türk aydın, yazar ve edebiyatçıları sistem tarafından genellikle, “pantürkist, Alman ajanı, Japon ajanı, sistem karşıtı ve halk düşmanı” olarak suçlanmış ve cezalandırılmışlardır. Özellikle Türk dillerinden biriyle ya da daha genel anlamda Türkoloji/Türklük bilimi ile ilgilenenler, Türkiye ile ilgisi olanlar, Türk dili ile edebiyat yapanlar,
Türk destanlarıyla ilgilenen ve onları yayınlamaya çalışanlar, mensup oldukları ulusa bakılmaksızın cezalandırılmış, genellikle de kurşuna dizilerek
öldürülmüşlerdir. Örneğin, baskıya maruz kalan ve çeşitli cezalara çarptırılan Yevgeniy Dmitriyeviç Polivanov Rus’tur. Kurşunlanarak öldürülen Türkologlardan Aleksandr Nikolayeviç Samoyloviç Ukraynalı, Artur Rudolfoviç
Zilfeld-Simumyagi Estonyalıdır (Aşnin vd. 2002).
Sovyet yöneticileri 1951-1952 krizi olarak bilinen olaylar sırasında özellikle Kafkasya ve Türkistan’daki Türk halklarının epik şiirlerini, destanlarını hedef almışlardır. Azerbaycan Komünist Partisi Merkez Komitesi üyesi
Mirza İbrahimov, 5 Mayıs 1951 tarihinde, Azerbaycan Yazarlar Kongresinde
“Dede Korkut’un Azerbaycan milletiyle hiçbir ortak noktasının bulunmadığını ve kahramanlarının Azerbaycan halkının çocukları değil, yabancı aristokrat fatihler” olduğunu belirtir. Bu açıklamanın ardından Azerbaycan Komünist Partisi Birinci Sekreteri A. A. Bağırov, “bu epik şiirin milliyetçilik zehri
ile dolu olduğunu, Bilimler Akademisinin bunu yayınlamakla çok büyük bir
siyasî hata yaptığını, Marksist-Leninist ideolojiye karşı suç işlediğini ve bunu
yayınlayanların en şiddetli biçimde cezalandırılması gerektiğini söyler (Bennigsen 2002: 64)”. Bağırov’un bu açıklamlarından sonra Rusça ve Azerbaycan Türkçesiyle basılmış olan Dede Korkut hikayeleri toplatılarak yok edilir…
Merkezî yönetim, Türkmenistan’da Korkut Ata ve Goroğlı/Köroğlu gibi
destanları sakıncalı bulmuştur. Türkmen Sovyet Yazarlar Birliği Başkanı,
Kurbansahatov, 14 Ağustos 1951’de bir basın açıklaması yaparak Korkut
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Ata’yı “Oğuz feodallerinin kana susamışlığını gösteren tarihî bir kayıt ve dinî
bir fanatizm şiiri, Müslüman olmayanlara karşı hayvanî nefretin göstergesi”
olarak niteler (Bennigsen 2002: 63-64). Bunun üzerine Korkut Ata ile ilgilenen Türkmen aydınları “burjuva milliyetçisi”, olarak suçlanırlar. Ancak merkezin bu baskısına rağmen Türkmen aydınları direnmiş ve destanlarını “millî
ve popüler” olarak savunmaya devam etmişlerdir (Bennigsen 2002: 65).
Kırgızistan’da da Manas Destanı hedef alınmıştır. Sovyetler Birliği Komünist Partisi Organizasyon Komitesi daire başkanı Camankulov, “Kırgız edebiyatında, Komünist Partisi aleyhine çarpıtmalar yapıldığını ve bunun millî
eserleri ve özellikle de Manas Destanı’nı şüpheli hâle getirdiğini” belirten
bir rapor yazar. Bu destanın yayınlanması işiyle ilgilenen Törekul Aytmatov,
Kasım Tınıstanov gibi aydınlar tutuklanır ve öldürülürler. Tınıstanov’dan
sonra bu destan ile ilgilenen S. Karaçev, A. Kökenov gibi yazarlar ile şair
B. Kenensariyev de “proletaryaya düşman sınıfların çıkarlarını korumakla”
suçlanmış, S. Karaçev ve A. Kökenov ölüm cezasına çarptırılmış, B. Kenensariyev ise hayatının sonuna kadar “halk düşmanı” yaftasını taşımak zorunda kalmıştır (Bayciyev 2004: 57-83).
Kazakların Koblandı Batır, Nogayların Er-Sayın, Tatarların Çora-Batır, Özbeklerin Alpamış destanları ve onlarla ilgilenen aydınları 1951-54 sürecinde baskı altına alınmıştır.
Sovyetler Birliği’nde edebî eserlere, destanlara ve halk kültürüne yönelen bu baskı, suçlama ile parti ideolojisini aksettirme isteği, “konjoktür
edebiyatı”nın doğmasına sebep olmuş, edebî eserlerin konuları, muhtevası, edebî ve estetik anlayışı bütünüyle ideolojik bir karakter arz etmeye başlamıştır. Bu süreçte klasik eserler günün taleplerine göre yeniden basılıp yayımlanırken, sanatçıların edebî değeri ne yaptıkları ile değil ne yapmadıkları ve neden yapmadıkları ile ölçülmeye başlanmıştır. Sosyalizm dışındaki
dünyayı ve değerleri itham ve ifşa eden, geleneksel hayatı, inanç ve değerleri aşağılayan, kötüleyen ve düşman gösteren eserler edebî değeri yüksek
eser gibi gösterilmiştir… Edebiyatta, edebî eleştiride, edebî terimlerin yerini hukuki, özellikle de repressiyada kullanılan “katil, Sovyet kuruluşunu dağıtan, burjuva milliyetçi, terörist, devrim karşıtı, eşkiya, kaçak, iftiracı, mürteci, muhafazakar, yaramaz…” vb. terimler almıştır (Gasımov 1999: 157-158).
3. Homosovyetikus

Bolşevik ihtilaliyle kurulan Sovyetler Birliği’nin insan, ahlak, devlet ve yönetim anlayışı Marksist-Leninist bir felsefeye dayanmakta idi. Sosyalist devletin ön gördüğü toplum yapısı, “proleter kardeşliğe” dayanan sınıfsız ve sınırsız bir toplum idi. Bütün insanların işçi, devletin tek işveren olduğu bu anlayış içinde din ve milliyet gibi kavramların yeri yoktu.
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Tarihinden, kültüründen, inanç ve geleneklerinden koparılmış; milliyetsiz,
ateist/dinsiz insanlardan oluşan Sovyet vatandaşı tipi, homosovyetikus Bolşevik önderlerin yaratmaya çalıştıkları insan tipidir. Bu tipin temel karakteristiğini belirleyen unsurlar şunlardır: Dini olmayan, dili Rusça, mensubiyeti
Sovyet vatandaşı olmak ve sosyalist ideoloji ile devlete kayıtsız şartsız itaat ve bağlılık…
Yukarıda özetlenen kimi Sovyet uygulamalarının hemen hepsi aslında bu
Sovyet adamını/homosovyetikusu yaratmak içindir. Ulusal dilini geliştirmek
isteyen, inanç ve değerlerini yaşayan, folklorik halk ürünlerini araştıran ve
yayımlayan, ulusal tarih ve edebiyat ile ilgilenen herkes, sistem karşıtı olarak nitelendirilmiş, yaratılmak istenen Sovyet insanı tipine aykırı bulunmuş
ve bir şekilde cezalandırılmıştır.
Sovyet yöneticileri, dini, dili, kültürü, gelenek-görenekleri yaşama biçimleri farklı olan insanların, bu yeni, sosyalist kimliği benimsemelerinin
imkânsız olacağını biliyorlardı. Önce insanların tarihsel ve geleneksel kimliklerini yapan bu değerler ortadan kaldırılmalıydı. Baskıyla, korkutarak,
kimi zaman aşağılayarak ya da yeni kimliğin değerleri övülerek, kutsanarak,
yüceltilerek ve özendirilerek yapılabilirdi. Homosovyetikusu yaratmak için
Sovyet yöneticileri bu yolların tümünü denemişlerdir. Edebi eserlerdeki tiplerin/karakterlerin yargılanması ve onların şahsında, geleneksel, yerli, ulusal
ve dinsel değerlerin kötülenmesi, aşağılanması da hep “homosovyetikus”u
yaratma gayretlerinin bir sonucudur.
4. Bir Anti-Homosovyetikus: Bahtiyar Vahapzade

Bahtiyar Vahapzade 1925 yılında Şeki’de dünyaya gelmiş, 1934 yılında ailesiyle Azerbaycan Türklerinin siyasî, idarî ve edebî merkezi olan Bakü’ye taşınmıştır. 1947 yılında Azerbaycan Devlet Üniversitesi Filoloji Fakültesi’ni bitirmiş,
1951 yılında aynı fakültede asistan olarak işe başlamış, 1964 yılında Samet
Vurgun üzerine hazırladığı tez ile edebiyat doktoru unvanını almıştır.
Bir yandan bilimsel çalışmalar yapan Vahapzade bir yandan da edebî
eserler yazmıştır. İlk şiirleri, İkinci Dünya Savaşı dolayısıyla Sovyetler Birliği’nde olağanüstü olayların yaşandığı 1944 yılında yayımlanmıştır. Daha
çok şairlik yönüyle bilinen Vahapzade, manzumeler, çeşitli konularda makaleler ve tiyatro eserleri de yazmıştır.
Vahapzade için şiir, sadece duyguların estetik bir formda anlatıldığı metinler değil aynı zamanda fikir ve felsefenin derinliğine işlendiği yönlendirici
bir araç olmuştur. O, şiirle düşünen bir sanatkar olduğu için çok zaman makale, inceleme, eleştiri yazar gibi şiir yazmıştır (Vahapzade 1979: 9).
İnsanın kişisel ve toplumsal kimliğini yapan, yaşatan ve temsil eden değerlerin başında eski bilgi ile ilgiyi sürdürmek, ana dilin dünyasında yaşa-
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mak, vatan ve toprak sevgisiyle yoğrulmak gelir. Onun için Vahapzade için
ana, anadili, vatan sevgisi ile din ve millet kavramları vazgeçilmez değerlerdir. Bu değerleri koruyan insan, özgün bir kimlik ve kişiliğe sahip olur ve
başkalarından hep farklı kalır.
Sovyet insan tipini yaratmak isteyen ideolojinin önderleri de öncellikle bu
değerleri hedef almış, bu yeni ve ortak tipin oluşmasını engelleyen ana dilini, dini, tarihsel ve geleneksel değerleri ortadan kaldırmaya yönelmişlerdir. Onun için, ana dilini yaşatmayı ve geliştirmeyi isteyen Türkologları, tarihi olanla bağlarını koparmak istemeyen folklorcuları, destan araştırmacılarını, tarihçileri ve din adamlarını hedef almış ve birçoğunu katletmişlerdir.
Vahapzade ataya, anaya, tarih ve geleneğe saygı ve bağlılığı dile getirdiği
şiirleriyle bütünüyle bir anti-homosovyetikustur. Bu düşüncelerini daha çok
“anne”, “anne sevgisi” ve “annenin önemi, değeri” kavramları etrafında işlemiştir. Anne/ana hayatı, genetik bağı, kökü, başlangıcı temsil eder ve “vatan” ile özdeştir. Bu konuyu işlediği çok sayıda şiiri vardır. Örnek olması bakımından sadece birini buraya alıyoruz:
Savadsızdır
Adını da yaza bilmir
Menim anam.
Ancak mene,
Say öğretib,
Ay öğretib;
Menim anam.
Bu dil ile tanımışam
Hem sevinci,
Hem gamı.
Bu dil ile yaratmışam
Her şi’rimi,
Her nağmemi.
Yoh men heçem,
Men yalanam,
Kitap kitap sözlerimin
Müellifi menim anam.

Tarihî ve geleneksel olanla kurduğu bağ da yeniye, yeni insan tipine ve
onun değerlerine, yani “homosovyetikus”a bir reddiyedir.
Tariximiz danıldı,
Uydurma tarix ile kimliyimiz anıldıÖz kökünü bilmeyen gözü küllü bu millet
Zamanın yollarında her addımda yanıldı
Uydurma tarix bizi anamızdan ayırıb,
Yad anadan alınmış belekde qundaqladı.
Özülümüz laxladı.
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Bu xalqın tarixini düz bildiren, düz yazan
Tarix kitablarında hörümçek tor bağladı.
Kime deyek derdini bu dövranın, bu günün?
Vezifeye sümsenen,
Vezife kürsüsünün
Birinci pillesinde bu merkezden noxtalandı.
Kişiliyi vardısa, bu anda axtalandı…
Ürekdeki cesaret,
		
merdanelik,
		
deyanet
		
talandı,
		
tapdalandı.
Meğrur keçmişimizden üzüldü ellerimiz,
Şeref bildik özgeye qul olmağı yoxsa biz?
Her cüre zülmü udduq.
Köleliyi qazanıb, kişiliyi unutduq.
Vicdan, düzlük, heqiqet sürgün oldu bu yerden,
Yaltaqlıq ve xeyanet silahını yağladı.
Cesaret qılıncının ağzı düşdü keserden,
Qebzesinde, qınında hörümçek tor bağladı.
Dilimiz yasaq oldu.
Ruhumuz qelbimizde ebedi dustaq oldu.
Ruhsuz yaşadıqca biz
Vicdanımız, eşqimiz
		
üzümüze ağ oldu.
Biz belece yaşadıq, yaşamadıq, süründük,
∂melimizde deyil, sözümüzde göründük.
Ruhumuz qan ağladı,
Mescid qapılarında hörümçek tor bağladı.
Heqiqet dile geldi,
Dilde ilişdi, qaldı.
Heqiqetin üstüne yalanlar kölge saldı.
Vuruşmadıq, barışdıq
Biz “azadlıq” adlanan bir uydurma nağılla.
Ölen düşüncelerle qelbimiz yas saxladı,
Heqiqeti demekden ele qorxduq…
Ağılla
Heqiqet arasında hörümçek tor bağladı.

Vatan sevgisi Vahapzade’de vaz geçilmez bir aşk gibidir. Onun için vatan, Azerbaycan toprağıdır. Sovyet toprağını vatan olarak hiçbir zaman
benimsememiştir. Nitekim vatan sevgisini dile getirdiği şiirlerinde o hep
Azerbaycan’dan bahsetmektedir:

Bir Anti-Homosovyetikus: Bahtiyar Vahapzade

17

Veten eşgi her eşgiden ezeldir
Menim élim, menim dilim gözeldir.
Öz canımdır, öz anamdır vetenim,
Azerbaycan, men seninem, sen menim.
Bu topragda guvvet alıp boy atdıg,
Veten üçün biz yaşadıg, yaratdıg.
Bülbül ötmez gülüstansız, çemensiz
Biz de köksüz budaglarıg vatansız.
		
***
Azerbaycan;
Menim eşgim,
-menim andım,
Menim anam!
Biz ikimiz bir torpagıg.
Men de senin bir parçanam.
Ey gudretim, éy şöhretim,
Sensiz menim ne gıymetim?
... ...
		
***
Azerbaycan sensen menim
Ulviyetim, şan, şöhretim.
Adın menim öz adımdır,
Sensiz menim ne gıymetim?

İnsanın ferdi ve toplumsal var oluş mekanı olarak değerlendirilen ana dili
ise, yaşamak ve geleceğe kalmak isteyen insanın terk etmemesi gereken bir
mekandır. Bu mekan, soyut sistemi ile de somut varlığı ile de millet ruhunun sonsuzluk zırhı gibidir. Bu zırha bürünen hiçbir millet tarihin yoklar kervanına katılmamıştır. Bunu çok iyi idrak eden Vahapzade, her şeyden çok
ana dili kavramını önemsemiş ve bütün baskılara, olumsuz şartlara rağmen,
onun üzerinde önemle durmuştur.
Dil açanda ilk defa ‘ana’ söylerik biz
‘Ana dili’ adlanır bizim ilk dersliyimiz
İlk mahnımız laylanı anamız öz südüyle
İçirir ruhumuza bu dilde gile-gile.
Bu dil - bizim ruhumuz, eşgimiz, canımızdır,
Bu dil - birbirimizle ehdi-peymanımızdır.
Bu dil - tanıtmış bize bu dünyada her şeyi
Bu dil - ecdadımızın bize goyup getdiyi
En gıymetli mirasdır, onu gözlerimiz tek
Goruyub, nesillere biz de hediyye verek.
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Bizim uca dağların sonsuz ezemetinden,
Yatağına sığmayan çayların hiddetinden,
Bu torpağdan, bu yerden,
Elin bağrından gopan yanığlı neğmelerden,
Güllerin renglerinden, çiçeklerin iyinden,
Mil düzünün, Muğan’ın sonsuz genişliyinden,
Ağ saçlı babaların aglından, kâmalından,
Düşmen üstüne cuman o gıratın nalından
Gopan sesden yarandın.
Sen halgımın aldığı ilk nefesden yarandın.
Ana dilim, sendedir halgın aglı, hikmeti,
Ereb oğlu Mecnunun derdi sende dil açmış.
Üreklere yol açan Füzuli’nin sen’eti,
Ey dilim, gudretinle dünyalara yol açmış.
Sende menim halgımın gahramanlığla dolu
Tarihi verağlanır.
Sende neçe min illik menim medeniyyetim
Şan-şöhretim sahlanır.
Menim adım, sanımsan,
Namusum, vicdanımsan!
Milletlere halglara halgımızın adından
Mehebbet destanları yaradıldı bu dilde.
Bu dil - tanıtmış bize bu dünyada her şeyi
Bu dil - ecdadımızın bize goyup getdiyi
En gıymetli mirasdır, onu gözlerimiz tek
Goruyub, nesillere biz de hediyye verek.
		
***
Menim övladıma ana dilinde
Dérs déyen “ağıllı” müellime bah
“Veten, veten” déyir,
Öz övladını
Ecnebi dilinde ohudur ancag.
Özgeye: “Dilini örgen” déyirsen.
Özünse….
Bu dili beyenmiyirsen…

Bahtiyar Vahapzade, bütün bu şiirlerinde kişi ve toplumların kendi tarihinden, coğrafyasından, inanç ve geleneklerinden süzülerek gelen değerleri
etrafında bir kimliğe sahip olmaları gerektiği kanaatindedir. O, kimliğin ısmarlama olamayacağını, başkalarının öngördüğü gibi olmak gerekmediği-
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ni savunur. Vahapzade, bu düşünceleriyle, hayat mücadelesi, sanatkâr kimliği ve bilim adamı yanıyla homosovyetikus olmayı asla benimsemeyen ve ona
bayrak açan bir şairdir.
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Bahtiyar Vahapzade’nin Yaratıcılığında
“Molla Nasreddin” Edebî Ekolun Gelenekleri
İman CAFEROV*

ÖZ
Bahtiyar Vahapzade’nin edebî irsi ile mollanasrettinci sanat arasında ciddi edebi ilişkilerden söz açmak mümkündür. Bahtiyar Vahapzade kalben “Molla Nasrettin” edebisel ekoluna bağlı olmuş, ayrı ayrı dönemlerde bu bağlılığı ciddi biçimde onaylamıştır. Şair “Sabir, yine Sabir” makalesinde kaydediyor. “Ben bir çok yorumlarımda “En buyuk oğretmenin kimdir?” sorusuna “Sabir” yanıtını veriyorum. Bu gerçekten
de böyledir. Ben bununla söylemek istiyorum ki, bugunkü edebiyatımızın ve sosyal düşüncemizin en büyük ve en doğru yolu Sabir yoludur.
Bahtiyar Vahapzade’nin edebiyatta “Sabir yolu” adlandırdığı yol esas yönleri büyük Mirze Celil Memmetkuluzade tarafından belirlenen
“Molla Nasrettin” yolu idi ve bu yol Azerbaycan halkının, öylece de bütün Türk-Müslüman halklarının özgürlüğüne, bağımsızlığına, gelişimine yönlendirilmiştir.
Azerbaycan edebiyatında “Molla Nasrettin” edebî ekolu tarafından
Vatan derdinin vatandaş derdine dönüşmesini yüksek değerlendiren
Bahtiyar Vahapzade kendi sanat platformunu ve hayat amacını da ünlü
Mirze Celil’in “Kalemin kutsal görevi halkın mutluluğunu hizmet etmektir” düşüncesinә uygunlaştırmıştır.
Anahtar Kelimeler: Bahtiyar Vahapzade, Molla Nasreddin edebi ekolü,
vatan dersi.

ABSTRACT
The Traditions of “Molla Nasraddin” Literary School in the
Creative Activities of Bakhtiyar Vahabzada
It is possible to speak about serious literary connections between the
art depending upon Mollanasraddin and the literary heritage of Bakhtiyar Vahabzada. Bakhtiyar Vahabzada was closely connected to “Molla Nasraddin” literary school as he himself affirmed this connection in
different times. The Poet Wrote in his article “Patience, again Patience” that I answer that it is patience when asked the greatest master of
mine was. This is such indeed. …. I want to say with this the greatest
* Doç. Dr., Nahçivan Devlet Üniversitesi, NAHÇİVAN, e-posta:ndu@ndu.edu.az
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and the most correct way in our today’s literature and social thought is
the path of patience. This path was indeed that of Molla Nasraddin as
determined by by the great Mirza Jalil Mammadkuluzade, and this path
was led to the freedom, independence and development of the Azerbaijani people, as well as those of all of the Turkish-Muslim peoples.
Fighting poet has appreciated Bakhtiyar Vahapzade adopted the principles of Molla Nasraddin’s literary school which turns patriotism to the
question of the citizens in the Azerbaijani literature. Therefore, he adapted his own life and his literary art to the great Mirza Jalil’s idea that the
holy duty of the pen is to serve to the happiness people and this should
be aim of the each writer.
Key Words: Bakhtiyar Vahapzade, Molla Nasraddin Literary School,
patriotism.

X

X. yüzyılın II. döneminde Azerbaycan’da mücadeleci, döğüşken, şövalye edebiyatının önderinden söz açmağı düşünsek, mutlaka ve
mutlaka Bahtiyar Vahapzade’nin ismini söylemeliyiz. Kesinlikle söyleyebiliyoruz ki, eserleri Türkçe, Rusça, İngilizce, Fransızca, Macarca, Almanca, Farsça, Polonya dilinde seve seve okunan şair çağdaş dünya edebiyatı
prizmasında Azerbaycanı, o sıradan Türk dünyasını hakedilen (layikiyle) biçimde temsil etmiştir. Tabii ki, Bahtiyar Vahapzade’nin sanat başarılarının
esas nedenlerinden biri edebiyatta bulunan yenilikçi ve gelenek prensiplerine dayanmasıdır. Çağdaş Azerbaycan edebiyatının Prometeylerinden hesap olunan Bahtiyar Vahapzade dünya ve Azerbaycan edebiyatının öncül geleneklerinden mükemmel biçimde faydalanmış, nesiller arası edebî varislik
kurallarına örnek olabilecek ölmez sanat eserleri yaratmıştır. Bu bakımdan
Bahtiyar Vahapzade yaratıcılığında “Molla Nasrettin” edebî ekol geleneklerinin araştırılması önemlidir.
Fikrimizce, kaydettiğimiz edebî-manevî ilişki için esas temel tek dilek ve
amaç uğruna mucadelede akidenin aynı olmasıdır.
Bahtiyar Vahapzade Azerbaycan’da “İstiklâl” nişanı almış ilk şairlerden biridir ve bu nişan Azerbaycan halkının özgürlüğü uğruna şairin tüm yaşam
süresi yaptığı mücadelenin olumlu sonucu olarak değerlendirilmelidir. XX.
yüzyılda söz sanatımızda milli özgürlük uğruna mücadele bayrağını, bilinmiş yazar, büyük demokrat Celil Memmedkuluzade’nin (1869-1932) editörlüğü ile 25 yıl süreside yayınlanan (1906-1931) “Molla Nasrettin” dergisi ilk önce dalgalandırmıştır. Derginin bu yöndeki hizmetlerini İsa Habibbeyli böyle açıklamıştır: “Molla Nasrettin” dergisi Azerbaycan’da ve TürkMüslüman dünyasında milli özgürlük ve bağımsızlık uğruna mücadelenin edebiyat ve basında başbuğu olarak bulunmuştur. Bu mücadeleci dergi istiklâl harekâtına düzenli bir ordudan fazla hizmet göstermiştir. “Molla
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Nasrettin” dergisi milli kalkınma ilkelerinden ve mücadeleci ruhundan yapılmış anlamlı bir istiklâl kitabıdır (1, s.634).
Bu bir kanıttır ki, henuz 1959 yılında yazdığı “Gülüstan” poyemi ile Azerbaycan halkının özgürlüğü ve bağımsızlığı uğruna mücadeleye katılan Bahtiyar Vahapzade aynı nedenle Bakü Devlet Üniversitesi’nden eğitim vermekten uzaklaştırılmış, yalnız üç seneden sonra görevine dönmüşür.
Bahtiyar Vahapzade kalben “Molla Nasrettin” edebî ekoluna bağlı olmuş,
ayrı ayrı dönemlerde bu bağlılığı ciddi biçimde onaylamıştır. Şair “Sabir,
yine Sabir” makalesinde kaydediyor. “Ben birçok yorumlarımda “En büyük
öğretmenin kimdir?” sorusuna “Sabir” yanıtını veriyorum. Bu gerçekten de
böyledir. Bu, tabii ki bir öğrencinin büyük ustadı öğretmenine, hocasına tapınmasıdır. Ben bununla söylemek istiyorum ki, bugünkü edebiyatımızın ve
sosyal düşüncemizin en büyük ve en doğru yolu Sabir yoludur.
Bence, bugünkü şiirimizin, dramaturgimizin yolu da Sabir yolu olmalıdır.
Mutlaka değil ki, herkes mizah kullansın. Ben konuda, düşüncede, yankıda
Sabir yolunun esas yol olduğunu kanıtlamak istiyorum (Bahtiyar Vahapzade 1988.21).
Tabii ki, Bahtiyar Vahapzade’nin edebiyatta “Sabir yolu” adlandırdığı yol - esas
yönleri büyük Mirze Celil Memmetkuluzade tarafından belirlenen “Molla Nasrettin” yolu idi ve bu yol Azerbaycan halkının, öylece de bütün Türk-Müslüman
halklarının özgürlüğüne, bağımsızlığına, gelişimine yönlendirilmiştir.
Professor Doktor Yavuz Ahundlu’nun “İstiklâl Şairleri” kitabının “İstiklalın Üç Oğlu” adlı ön sözünde edebiyatçı eleştirici yazıyor: “O, (Bahtiyar
Vahapzade-İ.C.) filoloji bölümde eğitim görürken (BDU) bize “Azerbaycan
Sovyet Edebiyatı” dersinden konferanslar söylerdi, fakat bu konferans değildi, Vatan dersi idi. Ve onun bu vatan dersi yalniz benim değil, benden önce,
benden sonra onun öğrencileri olmuş yüzlerle Azerbaycanlının kâmil bir insan gibi yetişmesinde misilsiz rol oynadı. Sonralar bu düşünür insanla defalarla konuştum ve Azerbaycanlı-Türk olmak ne demek olduğunu öğredin.
Evet, Bahtiyar Vahapzade’nin her eseri kendiliğinden bir vatan dersliğinin ayrı ayrı yazılarıdır. Bugün mühteşemliği ile bilinen bu dersliğin ilk baskısı ise “Molla Nasrettin” edebî ekolünun temsilcilerine aittir. Genellikle,
XX. yüzyıl Azerbaycan edebiyatında “Gül ve bülbül” hikâyesi yerine “Vatan
ve millet” hikâyesi düşüncesini getirmeyi ilk olarak Celil Memmetkuluzade
ve onun cesur “mesai arkadaşları” gerçekleştirmişler. Ünlü yazar Celil henüz
1917 yılında kendinin seçkin “Azerbaycan” makalesinde yazıyordu: “Ah, unutulmuş vatan, oh yazık Vatan!”.
“Dunyalır titredi, âlem mayallag aştı, felekler bir birine karıştı, milletler
uykudan uyanıp, gözlerini açtılar ve ayrı düşmüş kardeşlerini buldular dağılmiş evlerini kurmağa başladılar.
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Sen nerdeydin, ay çaresiz Vatan! Dünya ve âlem değişildi, anlamlar farklı oldu, yani bizim lisan ile söylesek, o şeyler ki, gerçek anlamlarını yitirmişti, onlar yeniden gerçek anlamlarını kazandılar, inna lillahi ve inna ileyhi raciun, ama buna hamı gail oldu ki, vatan, vatan, vatan, dil, dil, millet,
millet, millet. Dahi bu daireler dışında beni noi-beşer için nicat yolu yoktur (2004, 4).
Bu ise sanat mücahidi Bahtiyar Vahabzade’nin kelimeleridir.
Ateş kendi kendinden
Ansızın yanmıyor
Bir şey bu cihanda
İzsiz ve nedensiz
Bihude yaranmıyor.
Vardırsa yaranmış.
Mutlaka yaradan var.
Varsansa, kendinden
Önce baban var.,
Dünya kuru bir ses,
Gam çekmeye deymez.
Yüz yüz kaybolan olsun,
Bin bin de biten var.
Şükr eyleyelim ki,
Bizlerden hem evvel,
Hem sonra vatan var.
		
(Karayev, Salmanov, 1985; 193)

Bilindiyi gibi, Bahtiyar Vahapzade’nin “Molla Nasrettin” edebî okulu ile
bağlılığının temelinde her şeyden önce, vatan ve vatandaş faktörü dayanmıştır. Tabii, mücadeleci şair Azerbaycan edebiyatı tarihi süresi yalnız “Molla
Nasrettin” edebî ekolunca bir sistem biçiminde Vatan derdinin vatandaş derdine dönüşmesini yüksek değerlendirmiş, kendi sanat platformunu ve hayat
amacını da ünlü Mirze Celil “Kalemin kutsal görevi halkın mutluluğunu hizmet etmektir.” düşüncesini her bir kalem sahibi amacına uygunlaştırmıştır.
Prensipce, Bahtiyar Vahapzade halkı özgürlüğe götüren edebiyat söyledikte,
mahz Celil Memmetkuluzade’nin ismi ile bağlı “Molla Nasrettin” edebî ekolünu
düşünmüştür. Şair aynı düşünceleri “Annemin Kitabı” şiirinde özel poetik kelimelerle yansıtmiş, sosyal felsefî lirikanın predimentine dönüştürmüştür:
Bu büyük dertleri düşündü Celil.
Onu korkuttular.
Kendi amalından.
Ne bıktı,
ne kırıldı,
Ne döndü Celil!
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O da bu günlere ümit bağladı,
Ayıltıp babamı
Bir yürek gibi
Milyon yüreklerde döyündü Celil!
			
(Vahapzade, 2004: 48)

Bu mısralarla Bahtiyar Vahapzade bir kez daha okura söylüyor ki, gerçekten de milyon yürekleri döğündüren “Molla Nasrettin” tüm halkın “ATA kitabıdır”.
“Mollanasrettincilerin” eserlerinde, öylece de Bahtiyar Vahapzade’nin yaratıcılığında Azerbaycan halkının aynı karakterli, kader yüklü sorunların yansıtıldığını takip ediyoruz. Örneğin Celil Memmetkuluzade’nin ve öbür mollanasrettincilerin mizahî eserleri Türkün kendi lisanında konuşmayı ayıp
sayanları, “Millet nece tarac olur olsun, ne işim var” ilkesi ile yaşayanlara,
kendilerini “aydın” (intelgent) adlandırarak günlerini showlarda geçirenleri,
uluslararası emperalizmi vs. eleştirdikleri gibi, Bahtiyar Vahapzade yaratıcılığında öz dilinde konuşmayı ar bilenlerin, Vatan kardeşlerinin kaderine ilgisiz olanların (Bana ne?), halkla kendi arasına Çin duvarı yapan “akıllı aydınların” “(Gayret mi, akıl mı)”, dünyanın siyasî haritasını kendi çıkarları için
yeniden çizmeye çaba göstererek küçük devletlere karşı her zaman “hükümdarlık” iddiasında bulunan super kuvvetlerin (“Eğer korunmasa istiklâlimiz”),
kendilerini yalandan Türk adlandırarak Türklüğe darbe indirenlerin ittiham
olunduğunu görüyoruz. İşte, şair “Ben Türküm” şiirinde türke karşı çıkanları lânetliyor:
Aslını, neslimi tanıyorum ben,
Karışık değilim kendimden hürküm.
Sen kimsin, sen nesin kendin bilirsin,
Ben ilk kaynağımdan türk oğlu türküm!
Sübuttur, delildir aklın kıblesi,
Değişebilirsin adımı ancak
Canım çıkanadek kalbimin sesi,
“Türküm” gerçeğini pıçıldayacaq.
				
(Vahapzade 2004: 144)

İlmî edebiyatlarda defalarla onaylandığı gibi, mollanasrettinci sanatta
ana dilinin saflığı uğruna mucadele önemli yer tutmaktadır. Derginin Celil
Memmetkuluzade ve öbür mollanasrettinçileri ülkede Ruslaştırma politikasının hüküm sürdüğü bir dönemde ana dilinin saflığı konusunu halkın milli varlığının korunması oranında değerlendirmiş, edebî dilin halk diline yaklaştırılması yönünde devamlı çalışmalar yapmışlar. Örnek; derginin “Tiflis 7
Nisan” başlıklı ilk yazıda Mirze Celil Memmetkuluzade okurlara “Türkün açık
ana dilinde konuşması” gerekliğini vurgulayarak alaylı biçimde yazıyordu:
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“Sözümü ettim, fakat bir özür borçluyum: Beni affedin, ey benim Türk kardeşlerim ki, ben sizinle Türkün açık ana dili ile konuşurum”.
Ara sıra ana dilinde konuşmakla geçmiş güzel günleri hatırlamanın ne kusuru olabilir.
						
(Molla Nasrettin 1988: 18)

Bir rastlantı değil ki, ana dilin saflığı, bir dilin yabancı kelimelerden korunması Bahtiyar Vahapzade publisistikasında önemli konulardan biridir. Ünlü
şairin “Ana dili” şiiri galiba “Molla Nasrettin” dergisinde yayınlanan mizahî
şiirlerden biridir.
Ey kendi öz dilinde konuşmağı ar bilen,
Bunu iftihar bilen
Modalı edebazlar.
Kalbinizi okşamıyor koşmalar, telli sazlar.
Bırak bunlar benim olsun.
Ancak vatan ekmeği,
Bir de anne yüreği
Sizlere genim olsum
		
(Vahapzade, 2004; 9)

“Molla Nasrettin”de yayınlanan yazılarda Bahtiyar Vahapzade’ye ait şiirlerini kıyaslamakla böyle bir sonuca varabiliyoruz ki, evet Bahtiyar Vahapzade
sanatı “Molla Nasrettin” dergisinin kurucusu Celil Memmetkuluzade’nin istediği sanattır ve millî, ulusal ilkelerle zengin Azerbaycan edebiyatının, edebiyatçılığının bir kez daha onaylanmasıdır.
Kaynaklar
Ahundlu, Yavuz (1986), İstiklâl şairleri, Baku, Elm Yayınevi.
Garayev, Yaşar (1985), Poeziyanın kamilliği, Baku, Yazıçı Yayınevi.
Habibbeyli, İsa (2007), Edebi-tarihi yaddaş ve çağdaşlık, Bâku, Nurlan Yayınevi.
Memmetkuluzade, Celil (2004), Eserleri. 4 cildde, c.3. Bakü, Önder Yayınevi.
“Molla Nasrettin” Dergisi (1988), 12 cildde c I. Bakü, Elm Yayınevi.
Vahabzade, Bahtiyar (1988), Gelin açık konuşak, Baku, Azerneşr Yayınevi.
Vahabzade, Bahtiyar (2004), Seçilmiş eserleri, 2 cildde I c. Bakü, Onder, Yayınevi.

Bahtiyar Vahapzade’nin
Şiirlerinde Varoluş Kaygısı
Yakup ÇELİK*

ÖZ
Azerbaycan sahası Türk edebiyatının önemli ismi Bahtiyar Vahapzade’nin
şiirlerinde varoluş kaygısı ana tema durumunda değildir. Ancak çeşitli dönemlerinde varoluş kaygısını işleyen bazı şiirler kaleme almıştır.
Onun şiirlerinde, varoluş kaygısı zaman zaman beliren bir tema durumundadır. İlk şiirlerinde varoluş kaygısını bütün boyutlarıyla hisseden Vahapzade’nin, 1980 sonrası yazdıklarında bilge bir insan kimliğine bürünerek teslimiyete yaklaştığını görürüz. Son şiirlerinde de varlık ve kâinatın gizemleri karşısında pes ederek teslim olmuş şairle karşılaşırız. Yazımızda varoluş kaygısını bir problem olarak ele alıp Bahtiyar Vahapzade’nin şiirlerinde bu problemin yansımalarını irdelemeye çalıştık.
Anahtar Kelimeler: Azerbaycan edebiyatı, Bahtiyar Vahapzade, varoluşçuluk, varoluş kaygısı, kaygı.

ABSTRACT
Existentialist Concerns in Bakhtiyar Vahapzade’s Poems
Existentialist concerns are not the major theme in Bakhtiyar Vahapzade’s
poems, who is one of the important figures in Azerbaijan-Turkish literature. However, he wrote some poems with existential concerns in various periods. In these poems, the existential concern is a theme that appears from time to time. We recognize that Vahapzade feels existential concerns with its all dimensions in his poems in the beginning, and
that he approaches to submission in his poems after 1980 with an identity of a wise person. In his last poems, we also come across a poet who
submits himself against the mysteries of existence and earth. Having
considered existential concerns as a problem, we have tried to examine
the reflection of this problem in Bakhtiyar Vahapzade’s poems.
Key Words: Azerbaycan literature, Bakhtiyar Vahapzade, existentialism, existential concern, anxiety.
* Prof. Dr., Başkent Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, ANKARA,
e-posta: ycelik@baskent.edu.tr.
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Giriş

Jean Paul Sartre, varoluşçuluğu şöyle tanımlar: İnsan, var olduktan sonra kendini kavradığı gibidir, varlaşmaya doğru yaptığı bu atılımdan (hamleden) sonra olmak
isteği gibidir. Kendini nasıl yaparsa öyledir yani. Varoluşçuluğun baş ilkesi de budur.
(1985: 64). Sartre, varoluşçuluğun iki koldan yürüdüğünü söyler. Bunlardan birincisi Tanrı’yı tanıyan düşüncedir. Burada Tanrı’nın yaratacağı insanı bir zanaatçının keseceği kâğıt gibi tasarladığı ve öyle yarattığı dile getirilir. Burada bireysel (individuel) insan’ın, ‘tanrısal anlakta var olan belli bir kavramı gerçekleştir’diği (Sartre 1985: 62) dile getirilir. Tanrıyı tanımayan anlayışa
göre de eğer Tanrı yoksa, hiç olmazsa ‘varoluşu özden önce gelen’ bir varlık vardır. Bu
varlık, bir kavrama göre tanımlanmazdan, belirlenmezden önce de vardır. Bu varlık insandır. … Varoluş özden önce gelir (Sartre 1985: 63). Varoluşçulara göre insan
kendi varlığını yaratmıştır. Bu durumda da özgürdür. Özgürlük beraberinde
sorumluluğu getirir. Sorumluluk; bunalım, kaygı ve sıkıntıyı oluşturur. Varolma sorumluluğundan doğan bu kaygı, insanın temel davranış ve eylem
gücünü oluşturur.
Varoluş kaygısı da varoluşçu felsefenin temel kavramlarından birisidir.
Var olarak yeryüzüne atılmış insanın seçimler yapması, riskler alması, karar
vermesi gerekecektir. Doğru veya yanlış yapacağı işlerin sonuçlarından sorumlu tutulacaktır. İşte insanın burada yaşadığı kaygı, varoluş kaygısı veya
bunaltısı olarak adlandırılır. Daha doğrusu insanın yaptığı işlerin iyi veya
kötü olacağını bekleme sürecinde yaşadığı gerilim varoluş kaygısıdır.
Bahtiyar Vahapzade’nin şiirlerinde varoluş kaygısına geçmeden önce varoluş kaygısının ne olduğuna biraz daha değinmemiz gerekmektedir. Kaygı
belirsizliktir. Herhangi yönelimi olan bir duygu değil, nesnesi olmayan bir
ruhsal durumdur. Hâlbuki korku belirli bir nesneye yöneliktir.
Walter Schulz, “Çağdaş Felsefede Kaygı Sorunu” adlı çalışmasında çeşitli düşünürlerin kaygı hakkındaki yorumlarını karşılaştırır. Hemen hepsinin
kaygıyı temel bir sorun haline getirmekle birlikte, nesnesi olmayan bir dünya kaygısından yola çıktıklarını söyler. Bunun korkuya benzemediğini de belirtir.
“Kierkegaard Dünya-kaygısı’nı özgürlükten kaygı olarak somutlaştırır. Heidegger, Kierkegaard’dan daha radikaldir ve kaygıyı Dünyanınİçinde-Olma kaygısı olarak betimler ve ardından gene bu kaygıyı ölüm
karşısındaki kaygıya dönüştürür. Heidegger ve Kierkegaard’dan etkilenen Sartre ise kaygının kesin olarak eylemlere ilişkin olduğunu ileri sürer, çünkü ona göre varolan insan ilk önce eylemleriyle kendine düzenli
bir Dünya kurmak zorundadır. Jaspers’de ise kaygının değişik biçimlerine dikkat çekilir. Fakat bütününde kaygı, varlığın içine gizlenmeye yol
açan bir geçiş noktası olarak karşımıza çıkar” (1991: 7-18).
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Bahtiyar Vahapzade’nin şiirlerindeki varoluş kaygısını Jean Paul Sartre ve
Karl Theodor Jaspers’dan hareketle yorumlamamız gerekir. Bahtiyar Vahapzade varoluş kaygısından kurtulmada yüce “kurtarıcı”yı devreye sokar. Ancak
Sartre “Tanrı tanımaz” bir dünyanın devreye girdiğine inanmaktadır:
“Sartre’ın varoluşçuluğu, sonuçlarını, tanrıtanımaz hale gelmiş bir dünyadan çıkarır. Bunun somut anlamı şudur: İnsanın eylemlerini yönlendirebileceği değerler bağlamında bir Dünya yoktur. İnsan özgürdür, eylemde bulunmak zorundadır; ancak, değerleri kendi kararlarıyla belirleyecek bir biçimde. Sartre işte bu eylem diyalektiğine dikkat çeker.
Eylem biçimlerini planlı olarak seçip, kendim karar veriyorum. Fakat
bunu yaparken sürekli ‘Bütün’ü de düşünmek zorundayım. Yani kendime şunu sormak zorundayım: Tüm Dünya böyle mi davranmak zorunda? O halde önemli bir sorumluluk taşıyorum demektir, çünkü her
önemli karar ‘Bütün’ü içermektedir. İşte kaygının yerleştiği yer burası.
Yücelik kavramına sığınamam, çünkü bu kaygı kendi eylemimdeki güvensizlikten ileri gelen kaygıdır” (Schulz 1991: 16).

Sartre’a göre kaygı ve sorumluluk birbirinden ayrılamaz. Kaygı, insan eylemlerinin bir bölümü durumundadır.
Felsefede varoluşçu akımın teorisyenlerinden Karl Theodor Jaspers ise
kaygıya çok farklı açılardan bakar. Ona göre kaygı iki biçimde belirir. “Biri
salt yaşam kaygısı, ötekisi varoluşa ilişkin kaygı. Yaşam kaygısı ölümden duyulan kaygıdır. Tüm yaşama gücünü harekete geçiren ve yok olma karşısında duyulan bir ürpermeden çıkan kaygıdır. Varoluş kaygısı ise çok daha derine iner” (Schulz 1991: 17).
Jaspers özellikle ölümden duyulan kaygıyı irdeler. Bahtiyar Vahapzade’nin
şiirlerinde karşılaştığımız kaygı da bu türdendir. Ölüm korkusundan kaynaklanan bu kaygının özellikleri Jaspers’in tanımıyla şöyledir:
“Bu kaygı aslında belirsizdir, çünkü herkes bunu kendi deneyimlerine
göre yaşar. Bu, kendimin gerçekte sahici kendim olup olmadığımdan
duyduğum kaygıdır. … Örneğin: Ölüm, tıbbi bir sorun olarak, bir bilim
görüngüsüdür, ama bir yakınımın ölümü ya da kendi olası ölümüm,
tüm bilgilerin ötesindedir. Dogmatik olarak ölümden sonra yaşamı savunan tüm felsefi ve dini öğretiler, kesinlik sunduklarını savlamakla, birer yanılsama olduklarını gösterirler” (1991:17).

Bahtiyar Vahapzade’de kaygıdan dinginliğe sıçramak vardır. Walter Schulz,
Jaspers’dan hareketle kaygıdan dinginliğe sıçramayı da aşağıdaki şekilde
dile getirir: “Kaygıdan dinginliğe sıçrayabilmek insanoğlunun yapabileceği en büyük iştir. Bunu başarabilmesinin nedeni, kendi varoluşundan başka
bir yerde aranmalıdır. İnancı onu yüceliğe sıkı sıkı bağlar” (1991:18). Yücelik, kaygıdan kurtarır, dinginliği sağlar. Ancak tüm düşünürlere göre kaygıyı
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tümüyle ortadan kaldıramaz. Bu nedenle kaygı, dinginliğin gizli ama aşılamamış nedeni olarak kalmak zorundadır (1991:18). Kaygı, ortadan kalkmaz.
Gizli olarak hep vardır.
Bahtiyar Vahapzade Şiirlerinde Varoluş Kaygısı

Bahtiyar Vahapzade’de karşılaştığımız varoluş kaygısı Türk edebiyatının çeşitli dönemlerinde güçlü şairlerin şiirlerinde de sıklıkla görülür. Akif Paşa,
Ziya Paşa, Abdülhak Hamid Tarhan, Necip Fazıl Kısakürek gibi şairlerimiz de
varoluş kaygısını şiirlerinde işlemişlerdir. Ziya Paşa, Necip Fazıl gibi şairlerimiz de tıpkı Vahapzade gibi kaygıdan yüceliğe sığınarak, dinginliğe ulaşmışlardır.
Azerbaycan sahası Türk edebiyatının önemli ismi Bahtiyar Vahapzade’nin
şiirlerinde varoluş kaygısı çokça işlenen bir tema değildir. Şiir hayatının belirli dönemlerinde şairin bu temaya başvurduğunu görmekteyiz. O’nun bu
tema çevresinde şekillenmiş şiirlerine bakalım.
Türkiye’de 1993 yılında yayımlanan Sonbahar Düşünceleri - Şiirler kitabında
yer alan “Gecenin Sağlığına” şiiri, ölüm korkusu ile hayata sığınma çabası
arasındaki çatışmayı ele alır:
“…
Yok, yok!
Yok! Yatmayalım…
Arzular dünyasına
kanatlansın koy yürek
Ömür çok uzun mu ki, onun da yarısını
bir uykuda geçirek?..
Onsuz da toprak altta yatacağız uykusuz
bin yıllar, milyon yıllar.
Bu sırlı güzelliği duymayacak gönüller…
Gelin yatanadeğin topraklar altında biz,
Hiç olmazsa geçmesin uykularda gecemiz.
Ey gönül…
Sanki öyle yüce dağlar başında
yücelen bir kayasın.
Sen özünü
Gözünü
Hiçbir vakt kapatmayan
sarp bir yalçın kaya san!
Geceler yatmak olur…
Ama sakın,
çalış ki,
Hayatta yatmayasın…” (1993: 73).
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Toprak altında milyonlarca yıl varlığı tutmak korkusu, yaşamaya sığınmayı gündeme getirir. Buradaki bir hayat kaygısıdır. Yok olma karşısında duyulan bir ürpermedir. Ancak yüceliğe sığınarak dinginliğe ulaşmak çabası
da dikkat çekici boyuttadır. Burada dinginliğe ulaşmak çabası, hayatın tadını çıkarmak boyutunda karşımıza çıkar. Geceleri uyumamak, yaşamadan çıkarılan lezzeti bir kat daha artıracaktır. Bu, kaygıdan dinginliğe geçişte bir
çözüm niteliğindedir. Ancak, kaygıyı gizlemekten öteye geçemez. Kaygıdan
dinginliğe geçişin tek yolu yüceliğe sığınmadan geçecektir. Alıntıladığımız
metnin altına düşülen nottan 1964 yılında yazıldığı anlaşılan şiirde görülen
mutlu olma gayretidir. Ancak şiirin arkasında gizlenen ise varolma kaygısını
oluşturan ölüm korkusudur. Bu da varoluş kaygısını meydana getirir.
Bahtiyar Vahapzade’nin Sonbahar Düşünceleri şiir kitabında “Gecenin Sağlığına” ile aynı mesaj üzerine şekillenmiş bir şiir daha vardır: “Geceler Gönlüme Yıldızlar Yağar”. Bu şiirde de gecenin güzelliğinden dolayı sabaha kadar uyumak istemeyen şairle karşılaşırız. Ancak burada uzun yaşamak, ömrü
uzatmak gibi endişeler söz konusu değildir.
“Nereden Geldiğimi Bilir Miyim Ki” şiirinde de nesnesi olmayan kaygı söz
konusudur:
“Bir anın içinde değişik halim.
Sıkılır yüreğim…
Niye? – bilemem.
Renkten renge düşür tabim, ahvalim
Ama nedenini diye bilemem.
Koyu zulmet düşür gönlüme bir an.
Birden ışık düşür
bilmezim neden?
Birden yüreğimde kol kola yatan
Duygular savaşır…
bilmezim neden?
Siz deyin, siz deyin, birim, ya iki?
Yoksa duygum kadar, yüzüm, binim ben?
Nerden geldiğimi bilir miyim ki,
Baş aça bileydim özüm özümden?” (1993:80).

Bu şiirde belirsizliğin ortaya çıkardığı bir ruhsal durum söz konusudur. “Sıkılır yüreğim/Niye, bilemem” söz gruplarında tanımlanan sıkıntının nesnesi yoktur. Burada anlatılanlar korku değildir. Çünkü yukarıda da belirttiğimiz
gibi korkunun bir nesnesi bulunur. Burada yaşanan gerilim varoluş kaygısıdır. Şiirin ikinci bölümünde yer alan “zulmet” ve “ışık” sözleri “ben”in yaşadığı kaygıdan kurtulamadığını, kaygının peşini bırakmadığını göstermektedir.
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“Sorumuz Yoksa” şiirinde kaygıyı, sorgulamayı hayatın temeli olarak alan
“ben”i görürüz:
“Kuşku kilidine sualler açar,
Kimimiz açamaz,
Kimini açar.
Sorular önünde durmuştur insan,
Sırlar dünyasına yol açar kemal.
Her taşın, her dağın yaranışından
İlki de sualdir, sonu da sual.
…
Sualden tor attık yıldıza, aya,
Zulmeti ışığa çevirir onlar.
Sualımız yoksa eğer dünyaya,
Ne kendimiz varız,
Ne de dünya var.” (1993: 28-29).

Şiirde, sırlarla dolu dünya problem olarak ele alınır. Sartre’ın deyişiyle
tanımlarsak, dünyaya atılmış insanın önüne çıkan bilinmeyen karşısındaki tavrı işlenir. Dünya, soruların ve cevapların merkezi olarak değerlendirilir. Ancak verilememiş cevapların oldukça fazla oluşu da dikkat çekicidir. Yüceliği ve dinginliği arayan, ancak yakalayamayan insanın varlığı dikkat çekicidir.
Bahtiyar Vahapzade’nin 1980 yıllarında kaleme aldığı şiirlerinde yavaş yavaş kaygıdan kurtulup dinginliğe erme çabasında olan bir insanın varlığı görülür. “Bulmak - Yitirmek” adlı şiirde insanın yeryüzündeki işlevini sorgular,
hayatın anlamını ölüme bağlar:
“…
Dolaşırız dünyayı
Elde demir bir aasa,
Ayakta demir papuç,
Biz buldukça yitirir,
Yitirdikçe buluruz.
…
İstırıpsız bir ferah,
Zahmetsiz bir beher yok.
Hayatın kıymetini
Biz ölüme borçluyuz.
Gönül duymaz sevinci,
Ona zulüm olmazsa,
Hız bıktırır yaşam da
Eğer ölüm olmazsa.
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Kâh suya baş vururuz,
Kâh koşuruz biz, oda
Bulduğumuz kadar da
Yitiririz dünyada.” (1993:92-93).

Görüldüğü gibi şiirde hayatın anlamı sorusunun cevabı “ölüm” olarak verilir. Kaygının, sorgulamanın, varoluş sorumluluğunun getirdiği kaygıdan
kurtulma yolu olarak “ölüm”ün varlığı ortaya konur. Ölüm bir sığınma unsuru olarak görülür. Aslında sorgulamanın, kaygının nedeni de “ölüm”dür. Ancak Bahtiyar Vahapzade’nin, özellikle 1980 sonrasındaki şiirlerinden itibaren, kendi kaygısını paylaşmak yerine, yüceliğe erişmiş, dingin kimlikle bilgelik örnekleri vermektedir. Bu nedenle de “ölüm”ü sığınma addeder.
Bilge kişilik 1990’dan sonra daha da belirginleşir. Yücelikde Tenhalık adlı kitapta yer alan bazı şiirler, inancının da etkisiyle, dinginliğe ulaşmada teslimiyeti seçmiş bir şairin varlığını ortaya koyar niteliktedir:
“Yaratanım sahibim,
O kemandır, ben okum.
Atar beni yüz yere
Sahibim var, ben yokum.
Bu yoklukta ben neyim?
Kuruca bir gölgeyim.
Gölge gezer dolanır,
Yer üstünde izi yok.
Dünyada her gölgenin
Sahibi var, özü yok.” (1998: 54).

“Sahibi Var, Özü Yok” adlı bu şiirde kendi varlığını hiçe sayıp Tanrı’ya sığınan şair söz konusudur. Bu insan, varlığa ve kainata karşı kuşkularından sıyrılarak kendini yaratana teslim etmiş durumdadır. Bahtiyar Vahapzade’nin,
1996’da kaleme aldığı bu şiirde, belirli bir yaşa erişmenin de etkisiyle, artık
sorgulamanın dışına çıkarak teslimiyete yöneldiğini görmekteyiz. Benzer teslimiyeti, aynı kitapta yer alan “Bir Tanrım Bilir” şiirinde de yakalarız. Bu şiirde;
yaprağın, rüzgârın, selin, yağmurun, göğün, şimşeğin, dağın faaliyetlerinden
başlayarak kâinat içerisindeki bütün unsurların, bütün işleyişlerin yaratıcısını arar. Son mısrada da “O göze görünmez bir Tanrım bilir” (1998: 71) bildirgesiyle teslimiyetini ortaya koyar. Bahtiyar Vahapzade’nin bu şiiri, yıllarca varlığı sorgulayıp cevap bulamayan bir bilgenin çareyi teslimiyette bulduğunu
da göstermektedir. Çünkü artık inançlı bir insanın teslimiyeti söz konusudur.
Sonuç

Bahtiyar Vahapzade, şiirlerinin bir kısmında varoluş kaygısını işlemiştir. Bu
kaygıyı tema olarak ele aldığı ilk şiirlerinde varoluş kaygısını bütün boyutlarıyla hisseden şair, 1980 sonrası yazdıklarında bilge bir insan kimliğine bü-
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rünerek teslimiyete yaklaşır. 1990 sonrası yazdıklarında da teslim olmuş şairle karşılaşırız. İnancın da gücüyle kaygı tamamen ortadan kalkmış gibidir.
Ancak varoluş kaygısı ortadan kalkmaz, gizlenir.
Şunu da belirtmeliyiz: Bahtiyar Vahapzade’nin varoluş kaygısını işlediği
şiirlerinde lirizm diğerlerine oranla daha fazla kendini gösterir.
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Bahtiyar Vahapzade’ye Göre
Türk Birliğinin Kültürel Zemini
Nurullah ÇETİN*

ÖZ
Türklük dünyasının büyük şairi Bahtiyar Vahapzade, şiir ve yazılarında bütün dünya Türklerinin birleşmesi gereği üzerinde durur. Bunun
için öncelikle dil, kültür, sanat, edebiyat, din, milliyet ve ülkü birliğinin olması gereğine inanır. Bunun için şiiri önemli bir mücadele vasıtası olarak değerlendirmiştir. Şiirlerinde bu bağlamda millî, toplumsal
sorunlara bol bol yer vermiştir. Ayrıca millî heyecanı diri tutan bir söylem üretmiştir. Türk birliğinin sağlanmasında Türkiye-Azerbaycan kardeşliği üzerinde yoğun olarak duran şair, bunun yanında diğer bütün
Türk boylarının da birlik içinde yer almasının önemine vurgu yapmıştır.
Büyük Türk birliğinin gerçekleşme alanı olarak da Türkiye merkezli bir
Türk birliğini önermiştir. Ona göre büyük Türk birliği önce kültürel zeminle başlayacak, sonra bilimsel, siyasi ve ekonomik birliktelikler halinde devam edecektir.
Anahtar Kelimeler: Bahtiyar Vahapzade, dil, kültür, sanat, edebiyat, din
birliği, milliyet ve ülkü birliği.

ABSTRACT
Cultural Ground of Turkish Unification according to
Bakhtiyar Vahapzade
Bakhtiyar Vahapzade, the great poet of the Turkish World emphasizes
on the need for the unification of Turks all over the world in his poems
and writings. For the unification, he believes, first of all, that the
unity of language, culture, art, literature, religion, and the unity of
nationality and ideals are required. Therefore he thinks that the poem
is an important means of the struggle. In this context, he gave much
room to national and social matters in his poems. In addition to this
he produced a rhetoric which makes the national excitement alive.
Intensively emphasizing the Turkish-Azerbaijani brotherhood for the
unity of the Turks, he stressed the importance of inclusion of the other
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Turkish communities into this unity. He also offered Turkey as the
place for the realization of the great Turkish unity. According to him,
the Turkish unity would first start in the cultural ground, and contniue
with the unification in scientific, political and economic spheres.
Key Words: Bahtiyar Vahapzade, unity of language, culture, art,
literature, religion, and the unity of nationality and ideals.
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Giriş

T

uran dünyasının, büyük Türklük âleminin gümbürdeyen, gürüldeyen,
çağıldayan, haykıran, öfkelenen coşkun şairi, dağ duruşlu adam, bozkurt bakışlı dev aksakal, bir hayatın nasıl yaşanacağını, Allah’ın Türk’e
verdiği hayat nimetinin nasıl kıymetlendirilerek verimli, dolu dolu yaşanabileceğini göstermiş örnek insan, şimdilik cesediyle aramızdan ayrıldı. Ruh,
kalp, fikir beraberliğimiz devam ediyor. Onun şiirlerini okuyarak, mücadelesinin izini sürerek, kararlılık, azim, sebat, irade nümunesi kişiliğini örnek
alarak onunla olan gönül beraberliğimizi sürdüreceğiz.
O bahtiyar adam, o dağ duruşlu yiğit, bir ulu çınar gibi komünist kasırgalara, uzun sınır boylarına, kalleş ve hain iç şebeleklere, Türk’ün ensesinde
kene gibi duran kişiliksiz ayak bağlarına aldırmadan büyük ve kutlu bir davayı omuzlayacak kadar dev bir duruş sergiledi.
Saçlarını dağ rüzgarlarının taradığı o çelik bakışlı adam, ulu Türk birliği
davasının kara sevdalı hamalıydı. Dünyanın her tarafına öbek öbek yayılmış
Turan’ın öksüz evlatlarını derleyip toparlama derdinde şefkatli bir ata idi.
Dünyayı parsellemiş Rus ve Amerikan emperyalizminin pençesinde kıvranan Turan’ın mazlum boylarını birleştirip dünyanın dengesini tekrar kurma
azmiyle dolaştı yeryüzünde. Önce Türk’ün büyük oymağı Türkiye Türklüğüne sevdalandı. Oğuz Türklüğünün bu tarih yorgunu Anadolu evlatlarını görmek, onlarla danışmak, bilişmek sevdasına kapıldı.
Dünya tarihini hallaç pamuğu gibi atan bu Türkiye Türklüğü, Turan’ın işaret fişeğinin atılacağı ana ata ocağıydı. Büyük hurûç harekâtı buradan olacaktı. Dünya çapında bir hadise yapacak olan büyük Turan birliğinin kutlu yürüyüşü buradan başlayacaktı. O, buna inandı, bunu derinden hissetti
ve son nefesine kadar büyük Türk birliğinin derdiyle yandı, Turan inşaatına
harç taşıdı. O bizim bilge aksakalımızdı. Öğretmenimizdi, vekilimizdi, şairimizdi, kavgamıza adanmış bir serdengeçtimizdi.

Şiiri Soylu Bir Bayrak Yapan Dava Şairi

Vahapzade, özelde Azerbaycan Türklüğünün, genelde ise bütün Turan Türklüğünün sorunlarını, dertlerini, acılarını, beklentilerini, hayal ve umutlarını
dillendiren bir dava şairidir.
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Şiiri, fildişi kulesinden alıp kavga meydanına, er meydanına, millet meclisine, sokaklara taşımıştır. O, şiiri hassas bireysel duygulanımların titrek
bir ifade alanı olarak görmemiş; Türk davasının gür, tok, sert, kararlı, azimli
bir sesine dönüştürmüştür. O, bir bakıma bizim Mehmet Âkif’imizdir, Necip
Fazıl’ımızdır, Arif Nihat Asya’mızdır, Yavuz Bülent Bakiler’imizdir. Şiir anlayışını ve şiirinin içeriğini kendisi şöyle açıklıyor:
“Halkımın 180 yıl Rus emperyalizminin yumruğu altında çektiği çileler,
azap ve üzüntülerdir elime kalem verip beni şair eden. İşte bu nedenle aynı yumruk, baskı altında benim yazdığım şiirlerime bir manalı, yüzden bakan okuyucu, mısralarımın kendisini değil de onun sırtında saklanan anlamı arayıp bulmalıdır. (…) Hani ben bu zavallı halkın evladı olduğumdan onun dertlerini yakınıyor, onun çilelerini yazıyor, onun güç durumunu yansıtıyordum. Allah hiçbir milleti başka milletin kölesi etmesin.”1

Şiiriyle Özdeşleşen Mücadele Adamı

Bahtiyar Vahapzade, hayatı boyunca sadece soyut düzeyde kalan pasif bir
şair olmadı. Aynı zamanda olması gerektiğine inandığı zaman ve zeminde
fiilî mücadele alanında da gözünü kırpmadan yerini alan mücahit bir Turancı idi. Mücadele meydanına atılırken hiçbir şahsî endişe taşımadı. Hep milletinin, Türklüğün, Turan davasının selametini düşündü.
Bu bağlamda Sovyet Rusya emperyalizmine karşı Azad Azerbaycan Devleti davası adına büyük bir mücadele ortaya koymuştur. Millet Meclisinde bir
mebus olarak da gereken siyasi mücadelede yerini almıştır.
Millî Birlik ve Beraberlik Mistiği

Milletlerin çıkardığı büyük adamlar, büyük fikir adamları, büyük şairler, büyük düşünürler, büyük mücadele adamları, kısır siyasî çekişmelerle uğraşmazlar. Fotoğrafın tamamını görürler ve gözlerini ufka dikerler. Bir ülkede
millî birlik ve beraberlik her şeyden önemlidir. Falan parti, filan parti meselesi küçük adamların işidir. Bahtiyar Vahapzade’yi bu bağlamda ufku geniş
bir Türk devlet adamı vasfıyla da tanıyoruz. 1990’lı yıllarda ülkesinin Sovyet
Rus emperyalizminden kurtuluşu ve bağımsızlığa kavuşması sıralarında neler yapılması gerektiği konusunda şunları söylüyor:
“Savaşa giden ülkede herkes bir olmalıdır. Ben öyle tahmin ediyorum
ki savaşan ülkenin bir partisi, bir maksadı, bir cephesi olmalıdır. O da
topraklarımıza göz diken düşmanları mağlup etmek, topraklarımızdan
kovmak. Buna nail olmadan meydana çıkan her bir fikir ayrılığının aleyhineyim. Rus sömürgesi, Ermeni maşasını kullanarak bizimle savaşıyor. İstiklalimizin tehlikede olduğunu anlamalıyız.”2
1 Bahtiyar Vahapzade, Şiirler Sonbahar Düşünceleri, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1993, s.XVI.
2 Nedim Yalçın’ın kendisiyle yaptığı bir mülakattan, Zaman gazetesi, 3 Mayıs 1993.

57
2010

Nurullah ÇETİN

38
57
2010

Bahtiyar Vahapzade, ömrü boyunca düşmanların ayrıştırıcı, bölücü çalışmalarına karşı bütün Türklerin birlik hâlinde olması gereği üzerinde durmuş, hep bu dava için uğraşmıştır. Nitekim bir şiirinde şöyle der:
“Ya Rabbim, akıl ver, kemal ver bize
Çoktan unutmuşuz düşmanımızı
Düşman kesilmişiz birbirimize.
Yol bir olmalıdır, akide birse
Bir çok tarikata ayrılmışız biz.
Ailede ikilik çekişmedirse
Millette ikilik felaketimiz!”3

“İki Devlet, Bir millet” Ülküsü
Türkiye ve Azerbaycan Türklüğü Kardeşliği

Ziya Gökalp’in önce Türkiyecilik, sonra Oğuzculuk, Türkmencilik, uzak hedef olarak da Turancılık fikrinin izinden giden Bahtiyar Vahapzade, büyük
Turan idealinin önce Türkiye-Azerbaycan birliğiyle başlayacağına inanıyordu. Türkiye sevdasına kapılan Turan önderi, bu inançla Turan’ın ilk birliğinin Türkiye-Azerbaycan birliğiyle başlamasını arzu etti. Bu olursa, gerisi çorap söküğü gibi gelecekti. İlk adım önemliydi. ”İki devlet, bir millet” davası,
Turan çocuklarının hayallerinin ilk büyük esintisiydi. Dağ duruşlu Bahtiyar
ata, bu esintiyi şöyle dile döktü:
AZERBAYCAN - TÜRKİYE
Bir ananın iki oğlu,
Bir çınarın iki kolu
O da ulu, bu da ulu
     	 Azerbaycan - Türkiye
Dinimiz bir, dilimiz bir
Ayımız bir, ilimiz bir,
Aşkımız bir, yolumuz bir
      Azerbaycan - Türkiye
Bir milletiz, iki devlet
Aynı arzu, aynı niyet
Her ikisi Cumhuriyet
      Azerbaycan - Türkiye
Birdir bizim her hâlimiz
Sevincimiz, melalimiz
Bayraklarda hilâlimiz
      	 Azerbaycan - Türkiye
3 Bahtiyar Vahapzade, Soru İşareti, Kaynak Yayınları, İstanbul 2002, s.85.
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Ana yurtta yuva kurdum
Ata yurda gönül verdim
Ana yurdum, Ata yurdum
  	 Azerbaycan - Türkiye  

Türkiye ile Azerbaycan arasında her anlamda tam bir birlik, kardeşlik, dayanışma olması gereğinin üzerine çokça vurgu yapan Türk’ün ortak şuuru büyük
şair, 1918’de, Türkiye Türklüğünün Azerî Türklüğüne olan kardeşçe, samimi,
büyük ve duygulandırıcı yardımı üzerine bir şiir yazar. 1918’de Türk ordusu Ermeni işgaline maruz kalan Azerbaycan halkının yardımına gelir. Destan yazan
Türk ordusunun neferlerinden birisi Şamahı civarında yaralanır ve şehit düşer.
Yaralandığında yardımına gelen köylülere “eğer ben ölürsem beni yaralı olarak
bulduğunuz yere defn edin” diye vasiyette bulunur ve asker yaralandığı yere
defn edilir. İşte şairimiz Bahtiyar Vahapzade, bu olayla ilgili olarak şu şiiri yazar:
TENHA MEZAR
Yolun kenarında tenha bir mezar
Üstünde ne adı, ne soyadı var.
Yolcu, arabayı durdur bu yerde
Bir sor, kimdir yatan tenha kabirde?
O bir Türk askeri, kahraman, metin!
O öz kardeşine yardıma geldi.
Kurşuna dizilen milletimizin,
Haklı savaşına yardıma geldi.
Uzaktan ses verip senin sesine
Geldi, o dönmedi öz ülkesine.
Düşman saflarını o, soldan sağa,
Biçti, dostlarıyla cepheyi yardı.
Toprağın yolunda düştü toprağa,
Senin toprağını sana kaytardı.(geri aldı)
Kendi koruduğu, hem can verdiği
Yolun kenarında defn edildi o.
Uğrunda canını kurban verdiği
Toprağı kendine vatan bildi o.
Yolcu, arabanı bu yerde eğle.(durdur)
O mezar önünde sen ta’zim eyle (saygıya dur).
Secde kıl, dua et onun ruhuna,
Ayak bastığın yer borçludur ona

Türkiye Merkezli Büyük Turan Birliği Davası

Bahtiyar Vahapzade’yi büyük ve sahih Türk aydını yapan düşüncelerinden
en önemlisi, duygusal davranmayarak, küçük hesapları bir tarafa bırakarak,
bencilliği bir kenara koyarak olanca samimiyetiyle Türkiye merkezli büyük
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bir Turan birliği idealine samimi olarak inanmış olması ve bunu bütün Türk
boylarına da teklif etmesidir:
“Kendini beğenmemek, Batının karşısında eğilip onu körü körüne taklit etmek, kendi millî değerlerini unutmak, her zaman biz Türklere pahalıya mal olmuştur. Yıllardır Türkiye Avrupa Birliği’ne girmek için kapılar çalıyor, az kalsın yakarıyor, onlarsa vaad ediyor, fakat aslında kuyu
kazıyorlar. Bence Türkiye, yüzünü Batıya değil kendi kardeşlerine, yani
Doğuya çevirmelidir.”4
“Tek arzum yirmi birinci yüzyılda Türkiye’nin dünya muvazenesinde
(dengesinde) sözü geçen, dünyanın en güçlü devleti olmasıdır (…) Ey
Allah’ım! Sen Türkiye’nin geçmişteki kudretini ve azametini geri ver.”5
duası bu samimiyetini ortaya koyar.

Uzağa düşmüş, uzağa düşürülmüş Türk kardeşlerini görmek heyecanıyla
Türkiye’ye 1961 yılında gelişini kutsal bir hac heyecanıyla şöyle anlatıyor
Bahtiyar Muallim:
“Dedemin, babamın ve amcalarımın ağzından Türkiye hiç düşmezdi.
Ben şimdi soyumdan gelen arzuların hayallerin ülkesi olan Türkiye’ye
gidiyorum. Sabah erkenden kalkıp tıraş oldum. Otuz beş yıldır hasretini
çektiğim, ismini zaman zaman andığımda bütün bedenimi titreten, koluma kuvvet, ayağıma takat, gözlerime ışık veren bir şehre, İstanbul’a gidiyorum. Ümitlerim, bayrağım, kaybettiğim tarihim, geçmişim, ana dilim, şerefim hepsi sendedir; önünde boyun eğdiğim, zorla elimden alınan adımın sahibi, namusumun, izzet ve şerefimin koruyucusu, gören
gözüm, vuran kolum, düşünen beynim, yardımcım, dayanağım sensin.
Kamaranın penceresinden bakıyorum uzakta fener yanıp sönüyor.
Allah’ım! İlk defa Türk ışığı görüyorum. O ışıkta benim arzularım yanıyor. Ey fener, sen sana tarih boyu düşman olan bir milletin gemisine
yol gösteriyorsun. O geminin içinde sana can vermeye hazır birisi var.”
(…) Ben sana kurban olayım. Ey Benim Cumhuriyetim! Ey benim benden uzak vatanım! Benim için yanan ve bana elini uzatamayan vatanım! İzin belgesinin üzerindeki mührü döne döne öpüyorum. Otuz beş
yıldır vesikamın üzerinde Rus dilinde yazılı ifadeler vardı, ilk defa şimdi
kendi dilimde yazılı bir ibare var kimliğimde. Ömründe sadece on saat
benim kim olduğumu gösteren vesika ise ilk defa kendi dilimdeydi. Ben
ancak şimdi ben oldum.”
(…) “Nihayet İstanbul’a ayağımı basıyorum. Bu mukaddes toprağı eğilip öpmek istiyorum. Ama yol boyunca beni takip eden ajanlardan korkuyorum. Yan, ama öyle yan ki, alevin gözükmesin. İstanbul’da topu
4 www.sevinccokum.info
5 Erdal Karaman, “Türkiye Sevdalısı Şair, Bahtiyar Vahapzade’nin Türkiye Sevdası”, www.sanatalemi.net, Yağmur Dergisi.
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topu on saat kaldık. Şehri gezdik. İnsanlarla konuşmak istiyorum. Hâl
hatırlarını sorup onların kalbine yol bulup girmek istiyorum. Ancak onların bana meyli yok.’’6

Vahapzade, Türkiye merkezli Turan birliği düşüncesini 21-25 Mart 1993’te
Antalya’da yapılan Türk Devlet ve Toplulukları, Dostluk, Kardeşlik ve İşbirliği Kurultayı’nda yaptığı konuşmada şöyle dile getirdi:
“Bugün Kurultayımızı yaptığımız Türkiye’yi dünya Türklüğünün merkezi biliyor, başkenti sayıyoruz.”7
Bahtiyar Vahapzade, gözünü geçmişimizin uzak çağlarına dikmiş ütopist
bir Turancı değil; tam tersine ayağını içinde yaşadığı zamana basıp gözünü
geleceğe diken gerçekçi bir millet mistiğidir. Türkiye Türklüğüne dair duygulanımlarını ve izlenimlerini yazdığı bir şiirinde bizim ne olduğumuzu, ne olmamız gerektiğini ve ne olacağımızı çok gerçekçi ve sahih bir çerçeve içinde
şöyle ortaya koyuyor:
İSTANBUL
Bugün bir ayağı Avrupa’dadır.
Bir ayağı Asya’da
Türk’ün.
Kulaklarında motor sesi,
Dilinde Kur’an sesi,
Türk’ün.
Zaman onu dillendirir,
Asrın ahengine ses verir,
Düşünüp derinden
Ancak babası çeker eteklerinden,
Çırpınır şehir
İkilik içinde.
Düğüm düğüm olmuş fikirler
Asrın keşmekeşinde.
Bir şehirde buluşur
İki dünya, iki âlem.
Bulacaktır eminim,
Türk oğlu Hak yolunu.
O, şimdilik seyreder
Sağını,
Solunu...
Yüreği şark yüreği,
6 Erdal Karaman, “Türkiye Sevdalısı Şair, Bahtiyar Vahapzade’nin Türkiye Sevdası”, www.sanatalemi.net, Yağmur Dergisi.
7 Bahtiyar Vahapzade, Yanan da Ben Yaman da Ben, Göytürk Yayınları, Bakü 1995.

57
2010

Nurullah ÇETİN

42
57
2010

Aklı Garp aklıdır
Türk’ün
Bu tezattan sinesi dağlıdır.
Türk’ün.”

Burada Türkiye Türklüğünün bir ayağının Avrupa’da, kulağının motor sesinde olması, asrın ahengine ses vermesi, aklının Garp aklı olması gibi imgelerle
aslında bizim iki boyutlu hâlimizi yani hem şuursuzca Batılılaşma maceramızı
hem de bilimde ve teknikte zamanın ve dünyanın gidişatından geri kalmak istemeyişimizi çok güçlü bir vurgu ile ortaya koymaktadır. Diğer yandan bir ayağımızın Asya’da oluşu, dilimizde Kur’an sesinin bulunuşu, yüreğimizin Şark yüreği oluşu gibi imgeler de yine bizim duygu, kültür, inanç, yaşama biçimi bakımından geleneğe ve İslam’a bağlı yanımızı ifade etmektedir. Yalnız tespit ettiği
bir gerçek var ki o da akıl ve kalp, ilim ve bilim, kültür ve teknik, dünya ve ahiret,
din ve hayat gibi alanlarda gerekli olan ahengi, uyumu uygun şekilde ayarlayamamış olmamız. Ama şair, bunun da zamanla rayına oturacağı kanaatindedir.
Ütopyanın Gerçeğe Dönüşmesi: Hayata Geçirilebilir Bir Turan Projesi

1. Kültürel Ortak Zemin İnşası
Vahapzade, samimi ve gerçekçi bir Turan projesinin umdelerini ortaya koydu.
Bahtiyar Vahapzade, duygu ve heyecanıyla nasıl coşkun bir Turancı idiyse, fikirleriyle ve bilgi birikimiyle, gerçekçi aklıyla o oranda tatbikat ve eylem Turancısıdır. Büyük Turan birliğinin ilk adımının ortak bir kültürel zemin inşasıyla mümkün olacağı kanaatindedir ki bu, son derece doğru bir düşüncedir. Turan’ın
uzak düşmüş çocukları, önce aynı gönül diliyle konuşabilmelidir. Bu da kültür
birliğiyle mümkündür. Kültür birliğini oluşturan temel unsurlar ise şunlardır:
a. Dil Birliği
Kültür birliği, dil birliğine bağlıdır. Bütün Türklerin ortak bir anlaşma Türkçesi
olmalıdır. Dil birliği, bugün bizim cesaretle üzerine gitmemiz gereken bir konudur. Yıllar boyu emperyalist Ruslar, değişik Türk boylarının aslında birer lehçe
olan Türkçelerini farklı diller gibi göstermeye ve bunları farklı birer dil olarak kurumsallaştırmaya çalışmış. Ama Turan’ın bugünkü evlatları Türkçelerini birleştirmek, anlaşabileceği, danışabileceği ortak bir dil zemini oluşturmak zorundadır. Türklerin birbirleriyle anlaşamamasını büyük bir acıyla şöyle eleştirir:
“Bugün ortak atalarımız olan Göktürklerin çadırını hatırlatan bu muhteşem çadırın altında toplanan bizler, yani Özbek, Kırgız, Kazak, Tatar,
Başkurt, Azeri, Türkmen, Kumuk, Altay, Nogay, Saka Türkleri birbirimizden o kadar ayrı düşmüşüz ki bir olan atalarımızın diliyle konuşamıyor,
yalnız Rusça aracılığıyla anlaşıyoruz. Ben bunu büyük bir felaket sayıyor ve bu felaketi ortadan kaldırmak için tek bir yol görüyorum. Yavaş
yavaş ortak dile doğru yürümek. Elbette bu, bir yılın, beş yılın, on yılın
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işi değil. Bu yüce maksada ayrı ayrı ilimlerin ortak terminolojisini kurmakla başlamalıyız, düşüncesindeyim. Arzu ediyorum ki bizim torunlarımız ve onların çocukları bizim gibi birbirleriyle Rusça veya başka bir
dille değil, ortak Türk diliyle anlaşsınlar.”8

Bahtiyar Vahapzade, dille ilgili olarak son derece yerinde ve gerçekçi bir
teklif sunmaktadır:
“Bence, Türk dünyası edebiyatçıları arasındaki münasebeti geliştirmek ve Türk edebiyatını daha da güçlendirmek için ortak dile muhtacız.
Bir Kırgız ile Azeri’nin konuştuğu Türkçede farklılıklar vardır. Bizimle
Türkiye’deki Türklerin arasında dil problemi yok. Amma Kırgızla Kazakla var. (…) Ben arzu ederim ki Türkler arasında dil uçurumu olmasın.”9
“Aydınlarımız şimdiden çalışmaya başlamalılar. Azerbaycan Türkü,
Türkiye’de bugün konuşulan bazı kelimeleri anlamakta zorluk çekiyor.
İlim adamlarımız ortak dil hususunda çalışmalar başlatırken, diğer taraftan kullandığımız ortak kelimeler dilden atılıyor. Azerbaycan’da
‘okul’ kelimesini bilen çok azdır. Bunun yerine niçin ‘mektep’ kelimesi
kullanmıyoruz. Bunlar önemli meseleler. Mektebe, muallime dönmeli.
Benim atam mektep demiş, okul dememiş.
Bu alanda yapılabilecek bir diğer çalışma da ortak dil projesidir. Ortak
bir lügat (sözlük) hazırlanmalıdır. Türklerin kullandıkları ortak kelimelerin işlerliği artırılmalıdır. Biz bugün Azerbaycan Türkçesinde ‘dilekçe’
yerine ‘eriza’ kelimesini kullanıyoruz. Bu güzel bir kelime değil. Bu kelimenin yerine dilekçe kullanılmalıdır.
Aynı şekilde size yabancı dilden geçmiş ‘anahtar’ kelimesi var. Bizde
bunun karşılığı ‘açar’ kelimesidir. Özbeklerin, Kırgızların ve Kazakların
kullandığı bu kelime niçin bütün Türk dillerinde ortak olmasın? Bu mesele bir iki yılın işi değil. Biz bunu şimdiden başlatmazsak, gelecek nesil bizim yüzümüze tükürecek.”10

Bahtiyar Vahapzade, ortak bir iletişim dili olarak Türkçe davası güderken
Türkiye Türkçesinin yozlaşmasına, bozulmasına, yabancılaşmasına da haklı
olarak feveran ediyor. Türkiye Türklerinin dillerine, kültürlerine sahip çıkmaması, yabancı hayranlığı gibi çürümeye isyan ediyor ve bizi uyarıyor:
“Anadolu Türkleri, tarihin hiçbir döneminde hiçbir halkın kölesi olmamıştır. Eğer bu bir gerçekse, peki neden büyük imparatorluklar kurmuş
Anadolu Türkleri, bugün kendi millî varlıklarına düşman kesilmiş; bülbül nağmesine benzeyen Türk dilinin bekâretini bozuyor, ona baskı yapıyor? Türkçeyle klasik eserler ortaya koyan Nesimî, Nevaî, Mahdumku8 Bahtiyar Vahapzade, Yanan da Ben Yaman da Ben, Göytürk Yayınları, Bakü 1995.
9 Türkiye Gazetesi, 17 Haziran 1998, Ali Tatlı’nın kendisiyle yaptığı mülakattan.
10 Erdal Karaman, “Türkiye Sevdalısı Şair, Bahtiyar Vahapzade’nin Türkiye Sevdası”, www.sanatalemi.net, Yağmur Dergisi.
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lu, Fuzulî, Sabir ve Mehmet Âkiflere bu dil uydu da, şimdi bize uymuyor
mu? Niçin kendi kendimize kelimeler uyduruyoruz? Kim bu hakkı bize
vermiş? Dilin sahibi bireyler değil, millettir.
Bağımsız Türk Cumhuriyetleri kurulduktan sonra bir taraftan yavaş yavaş ortak dile gitmeyi düşünüyoruz, diğer taraftan ise siz Türkiye Türkleri, hepimiz için ortak pek çok kelimeyi dilinizden kovuyor, uyduruk
sözler üretiyor, aramızda uçurum yapıyorsunuz. Bunu nasıl anlayalım? İşte benim hayretimin sebebi budur. Sizin yazdığınız gibi ben de
Ankara’nın, İstanbul’un sokaklarından geçtiğim zaman, bu şehirlerin
Londra mı, New York mu, yoksa İstanbul mu olduğunu anlayamıyorum. Reklamlar, dükkânların ve bazı idarelerin adları, hatta uçakların
üzerinde ‘Türk Hava Yolları’ yerine ‘Turkish Airlines’ yazılıyor. Türk Hava
Yolları’nın dergisinin adı Skylife. İşte ben buna hayret ediyorum. Bundan başka bir de Türkiye’deki eğitimin İngilizceleşmesi beni üzüyor.”11

Vahapzade dilimizin ortak; bunun adının da “Türk dili” olduğunu vurgulu
olarak belirtir. Nitekim “Artık Zile Döndü Zincirin Sesi” adlı şiirinde şöyle der:
“Yaşadık hasretle yüz seksen yılı
Yoksa ters dönmekte bu çarh-ı devran?
Yurdum Azerbaycan, dilim Türk dili
Diyen bal kokulu diline kurban”12

Burada dikkat edilsin, “dilim Azerice” ya da “Azerbaycanca” filan demiyor;
“Türk dili” diyor. Emperyalistler Türkleri bölmek, parçalamak, birleşmelerini engellemek için Azerice, Kırgızca, Özbekçe gibi adlar altında Türkçeyi parçalıyorlar. Bunları sanki başka başka dillermiş gibi sunuyorlar. Vahapzade,
şiir ve yazılarıyla bu emperyalist oyunun farkına varmış şuurlu bir Türk aydını olduğunu gösteriyor.
Vahapzade, anadil bilincini şu şiirinde kuvvetle dile getiriyor:
BENİM ANA DİLİM
Benim ana dilim, benim kimliğim
Pasportum, kendime öz hâkimliğim.
Benim benliğimin füsunkârlığı
Konuşan kemâli aklıdır dilim.
Milletin varlığı, yurdun varlığı,
Senin varlığına bağlıdır dilim.
Beni hem dedemle, hem de nevemle
Bağlayıp uzanan tarih bağımsın.
Dünüm, geleceğim, üstelik hele
Benim söz hünerim, ses bayrağımsın.
11 http://devturkler.com/devturk/bahtiyar-vahabzadeden-mektup-var
12 Bahtiyar Vahapzade, Soru İşareti, Kaynak Yayınları, İstanbul 2002, s.26.
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Sensiz adım haram, vatanım haram
Ana sütü gibi helâlim-dilim
Sen nerede varsan orda ben varım
Ey benim yıldızım, hilâlim dilim.
Taşlardan süzüldün sen zaman zaman
Güzeldir suların taştan geçmesi
Yarandı dupduru damlalarından
Bayatı çeşmesi, destan çeşmesi
Sözü öz yerine koymak terhini
Üstatlar öğretti bize bir be bir
Senin kudretini, senin sihrini
Gösterdi dünyaya Fuzuli, Sabir.
Benim anadilim, mucizem, sihrim
Duvarlar dağıtar, kapılar kırar
Bazen birce kelime, en derin fikrin
Üstüne nur salıp cilalandırar.
Farkını bilmeyip akla karanın
Adam var bu dili yad sayar bu gün
Dedesi bu dilde cephe yaranın
Kendi başka dilde konuşar bu gün
Hangini söyleyim, mis mi, demir mi?
Yalnız öz sesinde çınlamıyor mu?
Mis sesi benzemez altın sesine
Onların dilidir onların sesi.
Benzemez bülbülün şakımasına
Karga garıltısı, keklik nağmesi
Ne yaprak, ne rüzgâr, ne metal, ne kuş
Seslenmir, ötmüyor özge dilinde
Peki, bilmiyorum sana ne olmuş
Yad dilde ötürsen öz menzilinde
Namustan habersiz, vicdandan uzak
Vazife kürsüsü meramdır sana.
Vatanın dilini sevmeyen alçak
Vatanın ekmeği haramdır sana!
Ağustos 2000.13

b. Sanat-Edebiyat Birliği
Ortak bir anlaşma, danışma, bilişme, görüşme Türkçesi inşa ettikten sonra ortak bir sanat anlayışı içinde duyarlıklarımızı, bakış açılarımızı, dünyayı,
hayatı, olayları, zamanı, mekanı yorumlama biçimlerimizi de birleştirmemiz
13 Bahtiyar Vahapzade, Soru İşareti, Kaynak Yayınları, İstanbul 2002, s.112-113.
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lazımdır. Bu bağlamda sanat, edebiyat birliği son derece önemlidir. Nitekim
büyük Türk şairi, bu konuda şu eleştiri ve teklifleri yapıyor:
“Türkiye’de yılda 20 oyun oynanıyorsa 18’i muhakkak yabancı oluyor. Alman, Fransız, Rus. (…) Buna çok hayret ediyorum. Her defasında Çehov’a
müracaat edilirken niye kültür adamlarının akıllarına Ahundzade’nin
eserleri de gelmiyor, niye Cafer Cabbarlı’nın eserleri de İstanbul’da,
Ankara’da oynanmıyor? Bizi de tanısınlar, görsünler. (…) Bizim eserlerimiz ne düzeydedir, biz nelerle yaşıyoruz, psikolojimiz, gülmemiz, ağlamamız nedir, bir görsünler. Kardeşlik budur. Kendimizi tanımaktan, idrak etmekten bu kadar kaçılır mı?“14
“Ortak dil olduğunda her türlü kültürel münasebetler geliştirilebilir.
Mesela Azerbaycan’ın tiyatrosu gelsin Ankara’da, İstanbul’da oyun sergilesin. Türkiye’nin tiyatroları da Bakü’ye, Taşkent’e, Bişkek’e gelsin.
(…) Bu kültür alakaları çok önemli. Türk dünyası arasında büyük bir
güç oluşturur.”15
“Hem Anadolu Türkleri hem de Azerbaycan Türkleri ilişkilerimizin daha
sıkı olmasını arzu ediyorlar. Aydınlarımız bu konuda daha da istekli görünüyorlar. Maalesef ilişkilerimiz arzu edilen seviyede değil. Bu ilişkiler, devlet nezdinde olmalı. Türk tiyatroları buraya gelmeli, bizim tiyatrolarımız Türkiye’ye gitmeli. Her şey kültürle olur. Kültürel yakınlık olmadıktan sonra hiçbir şeyin gerçekleşmesi mümkün değil.” (…)
“Ayrıca Azerbaycan Edebiyat Tarihi olmalı. Umumî Türk Edebiyat Tarihi
yazılmalıdır. Bunun yanında Genel Türk Sanat Tarihi, Umumî Türk Tarihi kaleme alınmalıdır. Bunlara Türkiye’nin ön ayak olması gerekir.”16

Kültür, sanat, edebiyat birliğinin sağlanabilmesi için Vahapzade, Türk tarihinin köklü kültürel değerlerinin öğrenilmesinin zaruretine işaret eder. Şöyle der:
“Millî karakter öğrenilmeden millî unsurları açıklamak çok zordur. Bununla birlikte tavsiyem nedir? Önce asırlar boyu örf ve âdetlerimizi yeniden canlandırmak. Eski Türk yazılarını (Orhun Yenisey) derinden öğrenmek.”17
Bahtiyar Vahapzade, bütün dünya Türkleri arasında eskiden edebiyat birliği olduğuna dikkat çekerek köken birliğini sağlam bir dayanak olarak alıyor.
Bu konuda şunları söylüyor:
“Bizim geçmişte umumî (genel) edebiyatımız vardı. Vahit (birleşik) bir Türk
edebiyatı vardı geçmişte. Ama zamanla bizi birbirimizden uzaklaştırdılar. 3-5
yıl içinde inşallah geçmişteki bu birlikteliğimizi tekrar sağlayacağız. Biz Latin
alfabesini de birleştirici bir unsur olarak görüyoruz. Aslında biz Latin alfabesini sizden daha önceleri kabul etmişiz. 1926’dan 1939’a kadar biz de Latin alfabesini kullandık. Bizi birbirimizden ayırmak için Ruslar, 1939 senesinde bizi Kiril alfabesini kullanmaya zorladılar. Şimdi tekrar Latin alfabesine
14 Zaman Gazetesi, Baku, 1998, Mülakat yapan: Fatih Ordu.
15 Türkiye Gazetesi, 17 Haziran 1998, Ali Tatlı’nın kendisiyle yaptığı mülakattan.
16 Erdal Karaman, “Türkiye Sevdalısı Şair, Bahtiyar Vahapzade’nin Türkiye Sevdası”, www.sanatalemi.net, Yağmur Dergisi.
17 Nedim Yalçın’ın kendisiyle yaptığı bir mülakattan, Zaman Gazetesi, 3 Mayıs 1993.
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döndük. Dua ediyorum ki Tatarlar, Kırgızlar, Özbekler ve diğer Türkler de Latin alfabesine dönsün. Çünkü bizim birliğimizin esası alfabe birliğindedir.”18

c. Din Birliği
Bahtiyar Vahapzade, Türklerin neredeyse hemen hemen tamamının Müslüman olması gerçeğinden hareketle, büyük Türk birliğinin yani Turan’ın hamurunun, mayasının da İslam olması konusunda hassastır. Bu hususun
önemini de müdriktir. Nitekim bir hatırasını şöyle nakleder:
“1979 yılındaki Türkiye ziyaretim ayrı bir öneme sahip. Dedeman
Oteli’nde kalıyordum. Ramazan ayıydı. Sabah ezanıyla uyanmıştım.
İstanbul’un semalarında sabahın sessizliğini bozan, gökleri yankılayan
bir ses. (…) O sesi en son, 4 yaşında işitmiştim. Aradan yıllar geçtikten
sonra bu sesi, özlemini iliklerimde hissettiğim güzel Türkiye’mde dinlemek nasip olmuştu. Ezanların biri başlıyor, biri bitiyordu. Bir taraftan
ağlıyordum, bir taraftan da ‘Allah Ekber’ şiirini yazdım.”19

Vahapzade, İslam ortak paydasında bütün Türklerin bir araya gelerek Turan milleti olmasının öneminin o kadar farkındadır ki, kendi ülkesindeki
gençlerin misyonerler tarafından Hristiyanlaştırılması çabalarına şiddetle
tepki duymaktadır. Şöyle der:
“Azerbaycanlı gençlerin durumu kötü. İşsizlik var. Hristiyan misyonerler ortada faaliyetteler. Gençlerimize para verip kandırmaya çalışıyor. Azerbaycan’da bir Hristiyanlaştırma girişimleri var, özellikle de
İsrail’in… Önlemek için çalışıyoruz.”20

Vahapzade, büyük Türk milletinin kültürel dokusunun mutlaka İslam’la
yoğrulması gerektiği inancındadır. Türklük ancak Müslümanlıkla ayakta durabilir. İslam olmadan Türk’ün bir manası yoktur. İslamlıkla Türklük ilişkisi
konusunda şöyle der:
“Aynı zamanda Türk’ü İslamiyet’ten ayırmak olmaz. Çünkü 10 asırdır
İslam’a bayraktarlık eden Türk olmuştur. Türk medeniyeti umum İslam medeniyetinden ayrılamaz. Umum İslam medeniyetinin içerisinde
Türk’ün çok büyük payı vardır.”21

Vahapzade, Türk-İslam davasını benimsemiş şuurlu bir Müslüman
Türk’tür. Müslümanlık ve Türklük bizim iki temel değerimizdir. Nitekim
1999’da yazdığı bir şiirinde şöyle der:
“Bizi indirdiler göklerden yere
Döndür tarihimin altın çağını,
İlahî, hükmünle kaldır göklere
İslam bayrağını, Türk bayrağını”22
18
19
20
21
22

Zaman Gazetesi, 29 Ekim 1992, Güray Demir haberi.
Zaman Gazetesi, 12.01.2006, Enes Cansever’in kendisiyle yaptığı mülakattan.
Türkiye Gazetesi, 17 Haziran 1998, Ali Tatlı’nın kendisiyle yaptığı mülakattan.
Nedim Yalçın’ın kendisiyle yaptığı bir mülakattan, Zaman Gazetesi, 3 Mayıs 1993.
Bahtiyar Vahapzade, Soru İşareti, Kaynak Yayınları, İstanbul 2002, s.86.
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ç. Milliyet ve Ülkü Birliği
Büyük Türk birliğinin gerçekleşebilmesi için Vahapzade, bütün Dünya Türklerinin, bütün Türk boylarının öncelikle kendilerini “Türk” olarak bilmeleri,
bu ortak ve genel milliyet şuuruna ermeleri gereği üzerinde duruyor ve bunu
önemsiyor. Ona göre bizim ortak kimliğimiz “Türk” olmaktır. Ülkü birliğimizin de “Turan” olduğunu söyleyerek bütün Türklerin elbette Turancı olması
gereğine inanıyor ve bu ülkü birliğini bütün dünya Türklüğüne bilinçle telkin ediyor. Nitekim “Doğru” adlı şiirinde şöyle diyor:
“Açıp kol kanadımı
Yücelttim Türk adımı.
Ben öz dilek atımı
Sürdüm Turan’a doğru.”23

Gerek Türkistan’da gerek Türkiye’de Türklere ortak millî kimlik adlarının
Türk olduğunun unutturulması projeleri yüzyıllardır sürdürülegelmektedir.
Emperyalistler, Türk’ün milliyetini unutturarak onun mankurtlaştırılabilmesi ve kozmopolit bir sürü hâlinde güdülebilmesi yani kolayca sömürülebilmesi için önce milliyetinin yok edilmesi gereğinin farkına varmışlardır. Emperyalizmin temel politikası şudur: Her şeyden önce Türk, “Türk’üm” demeye utanacak, milliyetini inkar edip reddedecek. İkincisi Amerika Birleşik Devletleri olacak, Avrupa Birliği olacak, şu birliği olacak, bu birliği olacak ama
zinhar Türk birliği yani Turan olmayacak. Uzun yıllar Rus emperyalizmi, Türkistan Türklerine Türklüklerini unutturmaya çalıştı.
Şimdilerde de Türkiye’mizde Batı emperyalizmi ve onun yerli işbirlikçileri,
Türkiye Türklerine Türk’üm demeyi utanılacak bir şey gibi sunuyor. Her Allahın günü 36 tane etnik köken adının sayılması, bu etnik ırkçılığın kutsallaştırılması demokrasi; ama Türk’üm demek ırkçılık oluyor, faşizm oluyor bilmem
ne oluyor. Maalesef bu yoğun emperyalist propaganda bugün bir hayli etkili
olmuştur. Öz be öz Türk evladı Türk’üm demekten utanmaktadır. Onun yerine
Türkiyeliyim filan demeye başlamıştır. İşte Vahapzade, bu emperyalist zihniyetle mücadele etmiş; Türklük ve Turan bilinci üzerine yoğunlaşmıştır.
Vahapzade, emperyalistlerin Türk milletinin Türklük bilincini yok etme çalışmalarıyla ilgili olarak şiddetli bir tepki gösterir:
“Müstemleke zinciri boğazımıza dolandığı günden bu yana bizi Türklükten dolayısıyla kökümüzden koparmak için Tatar, Fars, Midyalı ya da Arnavut diye adlandırıyorlardı. 1918 yılında bağımsızlığımızı kazandık ve
önderimiz M. E. Resulzade vasıtasıyla tarihî gerçekler yerine oturdu. Fakat 30’lu yılların sonlarında Stalin, Mikoyan rejimi Türklüğümüze, adımıza, soyumuza yeniden el uzattı. Bizi kökümüzden koparmak için Türkçe
23 Bahtiyar Vahapzade, Soru İşareti, Kaynak Yayınları, İstanbul 2002, s.25.
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isme ve Türk sözüne yasak getirdiler. Herkese yapmacıktan Azerbaycanlı
mührü vurdular. Hayvan eğilip su içtiği ırmağın kaynağını bilemez. Aynı
şekilde hangi ırmaktan su içtiğini bilmeyen millet de millet olamaz. Tarih boyunca bu millete hiçbir kuvvet Türklüğünü unutturamamış, unutturamayacak da. Nihal Atsız, Bozkurtların ölümünü ve dirilişini konu alan
eserinde Türk soyunu ne güzel işleyerek ebedîleştirmiştir.”24

2. Ortak Bilimsel Zemin İnşası ve Özgün Türk Bilimi İhdası
Dünya Türklüğü kültür, sanat, duygu birliğine dayalı ortak bir altyapı inşasının yanında ayrıca Türk bilim adamlarının birlikte çalışmalar yapmasının da
Turan’ın gerçekleşme zeminine döşenmiş önemli bir yapı taşı olduğu inancındadır. Vahapzade, ortak bir Türk Dünyası Akademisinin kurulmasının zaruretine inanır ve buraya bütün Türk dünyasından ilim adamlarının dahil olmasını ister. Şöyle der:
“Bütün kardeş ülkelerin istifade edeceği ve merkezi Türkiye’de olan bir
‘Türk Dünyası Akademisi’ kurulmalı. Orada fen bilimlerinin yanı sıra tarihçi ve edebiyatçı olmalıdır. Ortak bir terminoloji merkezi olmalıdır.
Niye bizim de dünyaca tanınan âlimlerimiz, düşünürlerimiz olmasın?”25
“Fizik sahasında Azerbaycan’da büyük âlimler var. Bu ilim adamlarıyla Türk fizikçiler beraber çalışmalı. Bu çalışmaların merkezi Ankara olmalıdır. Yılda birkaç kez akademisyenler toplanıp, ortak çalışmalar
yapmalılar.”26

Koca Türk Vahapzade, bilim ve teknolojide de kendimize özgü, millî ruhumuzu yansıtan bir bilim ve teknoloji politikası geliştirmemiz gereğine işaret eder ve şöyle der:
“Benim Türkiye’den istediğim şu: Türkiye kendine benzer kendi bilgisayarını, kendi otomobilini, kendi füzesini yapsın. Batı’nın tekniğini olduğu gibi almasın. Bu, büyük bir milleti taklitçiliğe götürür.
Tekrar eğitimin yabancılaştırılmasına dönelim. Sizin şu görüşünüze de kalbimle katılıyorum: “Bilim ve teknik yöntemleri evrenseldir…
Türkiye’nin de kendi bilim ve tekniğini geliştirmesi, kendi amaç ve gayelerinden sapmaması gerekmektedir. Eğitimi başka dilde yaptıran,
gençlerinin düşünme kabiliyetlerini her gün bu şekilde kirleten, her
gün onlara sömürge evladı ruhu, acenta kafalılık ve aşağılık duygusu
aşılayan bir ülke bunu yapamaz. Gereken yabancı diller, her yerde olduğu gibi ayrıca öğrenilebilir. Ama kendi dilini kaldırıp atmak, gafletlerin en büyüğüdür.”27
24 Bahtiyar Vahapzade, Zaman Gazetesi, 22 Kasım 1995.
25 Zaman Gazetesi, 12.01.2006, Enes Cansever’in kendisiyle yaptığı mülakattan.
26 Erdal Karaman, “Türkiye Sevdalısı Şair, Bahtiyar Vahapzade’nin Türkiye Sevdası”, www.sanatalemi.net, Yağmur Dergisi.
27 http://devturkler.com/devturk/bahtiyar-vahabzadeden-mektup-var

57
2010

Nurullah ÇETİN

50
57
2010

Özüne Yabancılaşma Hastalığına Karşı Millî Bilinç Telkini

Bahtiyar Vahapzade, bugün Türk milletinde yaygın bir hastalık olan kendi
varlığına, kimliğine, kültürüne, tarihine, dinine yani bir bütün olarak özüne
yabancılaşma hastalığına karşı yeniden kendine dönerek şahsiyetli bir millet olmamız gereğine şiddetli bir vurgu yapıyor. Özellikle gençlerimizin hızla
batıya taparlık, kendine yabancılaşma hastalığına karşı Bahtiyar muallimin
uyarısı büyük bir önem arzediyor:
“Çok eskilerden bizim damarlarımızdan akıp, bugüne kadar devam
eden kendine, kendi millî varlığına yabancılık, kendini küçük, başkasını büyük görmek belası da ne demektir? Niçin biz bu hastalığa tutulduk? Büyük bilginlerimiz, psikologlarımız, tarihçilerimiz, filologlarımız,
filozoflarımız bu belanın sebeplerini ve köklerini araştırmalı, buna karşı savaş ilan etmeli, içimizde yaşayan kendine, kendi millî varlığına yabancılaşmak hastalığından bizi kurtarmalıdır.”28
“Türkiye’de öyle insanlara rastladım ki kendinden başka herkese benzemek istiyor. Bu da millet için büyük faciadır. (…) Kalbini tamamen
Batıya vererek kendini unutmak kendi medeniyetine üstten bakmak bir
millet olarak bizleri mahvediyor.”29

Sonuç

Buraya kadar açıkladığımız gibi Bahtiyar Vahapzade’nin başlıca amacı, dünyada yaşayan bütün Türklerin yeni zamanlara özgü bir birlik oluşturmaları, birleşmeleri yani Turan ideali etrafında bir araya gelerek enerjilerini, güçlerini, birikimlerini birleştirerek daha güçlü bir Türk milleti oluşturmalarıdır. Avrupa Birliği, Afrika Birliği, Arap Birliği, Amerika Birleşik Devletleri gibi herkes birleşirken Türklerin birleşmemesi, birbirinden kopuk kalması ancak başkalarına yem
olmaları sonucunu doğurur. Emperyalist ülkelere yem olmamak, sömürülmemek için bütün dünya Türklerinin birleşmekten başka seçenekleri yoktur.
Bunun için de önce dil birliği, sanat edebiyat birliği, din birliği, bilim birliği gibi kültürel birlik altyapısını sağlam kurmaları gerekmektedir. Bu birlikler, ekonomik, siyasî ve diğer her alanda birleşmeyi kolaylaştıracaktır. Dolayısıyla Türk milletini yönetme sorumluluğunu üstlenmiş olan siyasetçilerin
Bahtiyar Vahapzade’ye mutlakla kulak vermeleri gerekmektedir.
Kaynaklar
Hüsniye Zal Mayadağlı, Bahtiyar Vahapzade, Hayatı ve Eserleri, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 1998.
Nazim İbrahimov, Bahtiyar Vahapzade; Azerbaycan Neşriyatı, Bakü 1995.
Nazim İbrahimov, Azerbaycan’ın Bahtiyarı, Azerbaycan Neşriyatı, Bakü 1995.
28 http://devturkler.com/devturk/bahtiyar-vahabzadeden-mektup-var
29 http://www.sevinccokum.info
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“Men Vahapzade değilem,
milletimin diliyem!”
Bahtiyar Vahapzade

ÖZ
“Azatlığın Sesi Bahtiyar Vahapzade”nin şiirsel bir sese dönüşmesini sağlayan temel etmenlerden birisi sosyal ve siyasi yaşanmışlıklardır. Vahapzade’nin şiirsel gücü, olumsuzlanan yaşanmışlıklar sebebiyle daima beslenir olmuştur. Bu olumsuz yaşanmışlıklardan birisi de
şairin “öteki” olarak konumlandırılmış olmasıdır. Makalemizde Bahtiyar Vahapzade’nin şiirlerinde “öteki” olgusunun nasıl geliştiğine ve şairin öteki sözcüğüne nasıl bir anlam yüklediğine işaret edilecek, şairin yetiştiği kültürel daire ile “öteki” ilişkisinin nasıl kurulduğuna değinilecektir.
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ABSTRACT
The Perception of Others in Bakhtiyar Vahapzade’s Poetry
One of the fundamental reasons that turns “Bakhtiyar Vahapzade,
the Voice of Independence” a poetic voice is social and political life
experiences. Vahapzade’s poetic power was always enforced by the
negated life experience. One of his negated life experiences is his
identification as the “other”. This study will focus on how the concept
of the “other” was developed and how the poet gave the term of
otherness its meaning, and it will also deal how the poet established
the connection between his cultural environment, in which he was
grown up, and the “other”.
Key Words: Bakhtiyar Vahapzade, the other, Azerbaijan literature,
Concepts of Self-Altruism.
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‘Ö

teki’nin kim olduğuna ilişkin birçok yorum getirilmiştir. Felsefeden psikolojiye, edebiyattan siyaset bilimine kadar birçok çalışma ‘öteki’nin kurgulanışı ve anlamı üstüne odaklanmıştır. En somut şekilde ‘biz’ olmayanın kişileştirilmesi olan ‘öteki’ birçok nitelendirmeyi
de bünyesinde barındırır.1
Öteki sözcüğünün sözlük anlamına baktığımızda, “1. bilinenden, sözü edilmekte olandan ayrı olan, öbür, öbürü; 2. sözü edilen ya da benzer iki şeyden önem ya da yer bakımından uzakta olan2 olarak tanımlandığını görmekteyiz. Kavramsal olarak, değerlendirildiğinde ise, farklı olan anlamı dışında,
önem bakımından uzakta olan anlamını da kapsamaktadır. Öteki, genel hatları ile karşıya alınan ya da karşıda durandır. Bireyde öteki algısının gelişmesini etkileyen temel etmenler nelerdir; ötekiyi yaratan birey midir, toplummudur; her bireyin / toplumun bir ötekisi / berikisi var mıdır?, soruları öteki kavramının ele alındığı hemen her yazıda üzerinde durulmuş konulardandır. Biz incelememizde bu türden sorulara cevap aramaktan daha çok, karşıya alınan ya da bireyin kendisini karşıya taşıdığı, ötekine karşı bir beriki anlayışının Bahtiyar Vahapzade’nin şiirlerinde görünme biçimlerini irdeleyeceğiz.
Toplumsal dizgelerin şekillendirdiği sosyal bir varlık olan birey, muhatabı olduğu dizgeler bütünü içinde şekillenir ya da bu şekil verici dizgelere karşı duruş sergileyerek kendisini toplumsal yapı içinde ötekileşmeye
iter. Her kültür kendi dünyasını “kendine özgü iç alan” ve “onların dış alanı” biçiminde bölümlemektedir. Öteki kavramı, kabuller ve retler arasında
var olur. Zira Nermi Uygur’a göre söyleyecek olursak kültür: “İnsanın ne tür
bir yaşama biçemi, ne tür bir var olma programı, ne tür bir eylem kalıbı
benimsediği.”3olarak çıkar karşımıza.
Vahapzade’nin şiirlerinde öteki algısına geçmeden önce şairin mensup olduğu kültür dairesinde (dizgeler bütününde) ötekinin nasıl tanımlandığına
ya da bu kültür dairesi içinde bir öteki kavramının geliştirilip geliştirilmediğine bakmak gerekir.
Türk toplumunun değer normlarında ontolojik bir ötekileştirmenin mevcut olmadığını söylemek durumundayız. Önceki vahiylerin metodolojisini ve teleolojisini, kültlerin örttüklerini baştan kurarak yeniden harmanlayan Türk-İslam düşüncesi, tüm insanların ontolojik açıdan eşit, yaratılışta “kardeş” olduğunu bildirmekte, farklılıkları ise “ortak iletişim, var kılma
ve tanışma”nın (te’âruf) vasıta ve fırsatları olarak kabul etmektedir. Yani bu
kültür ve medeniyet dairesinde ontolojik olarak bir alt-üst varlık dilimleme1 Sevil Özçalık, “Ötekileşme ve İşlevleri”, www.daplatform.com/images/otekilesme.pdf (E.T.:12.02.2010)
2 Ali Püsküllüoğlu, Türkçe Sözlük, Doğan Kitap Yay., İstanbul 2004.
3 Mermi Uygur, Kültür Kuramı, YKY, İstanbul 1996.
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si bulunmamaktadır. Hâlbuki tarihi ve varlığı okuma ve şekillendirme iddiasında olan diğer tavırlar tabiatı gereği, “beriki”ni inşa ederken “diğerini/ötekini” de konumlandırmak zorunda kalmaktadır.4 Örneğin Hristiyanlığın Kilise dışında kurtuluş yoktur; Yahudiliğin seçkin millet; Hinduizmin kast sistemi inancı
doğal olarak öteki/beriki ayrışmasını öngörür.
Türk toplumu içinde öteden beri yaşamakta olan Hristiyanlık, Yahudilik
ve benzeri dinlere karşı asimilasyon ve yok etme politikaları izlenmemiştir. Aksine farklı inanç sistemlerinin ve azınlık inanç gruplarının korunması ve varlığını devam ettirmesinin uygun şartları oluşturulmuştur. Bu özgürlük ortamı nedeniyledir ki Anadolu yalnızca kendi yerli halkları için değil, Anadolu dışında yaşayan ve kendisini baskı altında hisseden çeşitli dinî
ve etnik gruplar için de bir sığınak mekânı olmuştur. Bu cümleden olmak
üzere, 1490’larda İspanya’dan kovulan Yahudilere Osmanlı Padişahı Sultan Beyazıt’ın sahip çıkması zihinlerdeki tazeliğini hâlâ korumaktadır. Keza
Fatih Sultan, İstanbul’u fethettiği zaman, Anadolu’daki Yahudilere davet
mektubu göndermiş ve öteki algılamasına yol açabilecek endişeleri ortadan kaldırmıştır.5 Yine Padişah II. Mahmut’un: “Tebaamdan Müslümanları Cami’de, Hristiyanları Kilise’de, Yahudileri de Havra’da görmek isterim”
fermanı, benimsenen kültür dairesinin bir yansıması olarak çıkar karşımıza.6
Hacı Bektas- ı Velî’nin “Gelin canlar bir olalım” sözü ile Yunus Emre’nin;
“Beri gel barışalım,
Yâd isen bilişelim”

ve
“Gelin tanış olalım
İşi kolay kılalım”

ifadesi ötekileşmeyi kıran ötekini - berikini değil birliği yükselen değer olarak gören bir anlayışa vurgu yapar. Bu kültür dairesinin bir bireyi olarak Vahapzade ise Mart 1965 yılında yazdığı Sökün Çeperleri isimli şiirinde;
“Herkes öz bağını tez çeperleyir,
“Çeperden bu yana benimdir” deyir.
Sökün çeperleri, daş hisarları,
Gözler uzaklara zillensin7 barı.
Gönül otağlara sığar mı tekçe,
O, gerek atlana dağdan, dereden.
Bakmak isteyirem göz işledikçe
Uzanan o geniş ufuklara ben.
4
5
6
7

Ömer Yılmaz, “‘Öteki’ İle Diyalojik İlişkinin Gereği”, İslam Araştırmaları, S.1, Şubat 2008, s.138.
Baki Adam, Dinlerarası Diyalog, Rehber Kitap, D.I.B.Yayınları, Ankara 2001, s. 82.
Yılmaz, a.g.m., s.138.
Zillensin: Dikilsin.
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(…)
Herdtahta8 üzerinde sedef-zer kimi.
Haneler içinde oynamayağ biz.
O geniş, o sonsuz ufuklar gibi
Böyüsün, ücelsın üreklerimiz.
Sökün çeperleri, daş hisarları,
Gözler uzaklara zillensin barı.”9

Diyerek yüreklerin büyümesini ve yücelmesini ötekileştirme yapmamakta
görür. Aynı Binada Doğduk isimli bir başka şiirinde ise;
“Aynı binada doğduk.
Biz her işte bir olduk.
Doğduksa da…
Biz bunu
O zaman hiç duymadık,
Boydan, yüzden
Hiç türlü
Seçilip, ayrılmadık:
Beraber olduk demek
İlk adımız bir:
Bebek.
İlk elbisemiz belek.
İlk sözümüz ağlamak.
İlk gıdamız süt oldu.
Sonrakiler bilemem
Nereden uyduruldu?..
Adlarımız değişti
Kılık kıyafetimiz
Elbisemiz değişti.
Dilimiz de değişti
Her işimiz bir iken
Ya sonradan yaranan
Bu ayrılık ne işti?”10

diyerek bir bakıma kendisinde öteki algısının nasıl geliştiğine göndermede bulunur.
1960’larda başlayan özgürlük hareketinin öncülerinden olan Bahtiyar
Vahapzade’de öteki algısı, kendisinin ötekileştirilmesine bağlı olarak gelişir. Kendisinin öteki olarak görülmesi, karşıyı da Vahapzade’ye göre öteki
8 Herdtahta: Tavla.
9 Bahtiyar Vahapzade, Bir Ürekde Dötd Fesil, Azerneşr, Baku 1966, s.47.
10 Bahtiyar Vahapzade, Gün Var Bin Aya Değer, (Aktaran: Beşâret İsmail), Nil Yayınları, İzmir 1992,
s.50.
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yapar. Asimilasyona dayalı Rus siyasetinin uygulamalarına karşı duruş sergilemek öteki algısını kendiliğinden ortaya çıkarır.
Günter Frankenberg’in tanımına göre öteki, ‘başka bir ülkede doğmuş
olan, sonradan gelen, devlete yabancı, vatansız, konuk, ait olmayan, mülteci ya da turisttir’11 Rusların Azerbaycan Türkleri için yaklaşımı da bu tanımda karşılık bulan öteki ile özdeştir. Vahapzade’yi öteki konumuna sürükleyen temel etmen, onu kendi vatanında konuk olarak görmekten kaynaklanır.
Vahapzade’de öteki, bir savunma psikolojisi değil, var olmayı önceleyen bir
algıya açılır. Kendisi olamayış ya da kendisi oluşa karşı tavır, onu öteki konumuna iterken, bu durum onda var olma ihtirası (hırsı) olarak kendini gösterir ve Bahtiyar Vahapzade karşı-ötekiyi yaratır. Buna bağlı olarak Bahtiyar
Vahapzade’de dört tür öteki algısı gelişir. Bunlardan ilk üçü;
1- Kanlı katliamların, represiyaların uygulama merkezi olarak gelişen ve
şairde ötekini belirginleştiren Ruslar.
2- Kanlı Yanvarları tarihsel ve terimsel niteliğe dönüştüren, şairi ana topraktan ayıran ve bunu daima bir endişe olarak gündemde tutan bir algıyı
besleyen öteki olarak Ermeniler.
Ve
3- Vahapzade coğrafyasını parçalayan, Can Azerbaycan dediği toprak bütünlüğünü ikiye bölen ve bunu Gülistan Sözleşmesi ile resmileştiren Rus siyasetinin İran ayağı olan öteki.
Gülistan Sözleşmesi gereği Şimalî Azerbaycan ve Cenubî Azerbaycan olarak
ikiye bölünen bir yürek olan Azerbaycan, Vahapzade’nin şiirlerinde yoğun
olarak işlenen temalardan birisidir. Bu konuda kaleme aldığı 1959 tarihli
Gülistan isimli poemasında ikiye bölünen Azeri Türkünün yaşadığı felaketleri anlatır. Arasındayım isimli şiirinde bu bölünmüşlük duygusu, “ortada kalışa” gönderme niteliğindedir:
“(…)
Yollar arasında çok talanmışam,
Fikirler elinde parçalanmışam.
Tepeden korkmuşam, düzü danmışam,
Şimdi dağla düzün arasındayım.
(…)
Bahtiyar, sineden nice “Ben” geçer,
Biri dertli geçer, biri şen geçer,
Dikenli çeperler sinemden geçer,
Bakû’yle Tebriz’in arasındayam.”12
11 Hilal İnce, “Öteki Sorunsalının ‘Alterite’ Kavramı Çerçevesinde Yeniden Okunması Üzerine Bir
Deneme”, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte Dergisi, S. 21, 2003, s.255-277.
12 Vahapzade, a.g.e., s.228.
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Bu tema sadece Vahapzade’nin şiirlerinde de değil, pek çok şairin şiirinde ayrılık ve ötekileştirme uygulamasının bir devamı gibi işlenmiştir. Vahapzade, Gülistan poemasından dolayı 1962 yılında ötekileştirmenin eyleme dönüşmüş biçimi olarak Üniversitedeki görevinden uzaklaştırılmıştır. Böylece
Vahapzade’nin öteki algısı, kendisini ceza ile gösteren bir boyuta da ulaşmış olur.
Vahapzade için öteki, kendisini cezalandıran, varlık alanlarını ihlal eden, onu
ayrılıklara iten, yok sayan, tarihi arka planını boşaltan bir özneyi çağrıştırır.
Hörümcek Tor Bağladı isimli şiirinde bu gerçeği şöyle dile getirir:
“Tarihimiz danıldı,
Uydurma tarih ile kimliyimiz anıldıÖz kökünü bilmeyen gözü küllü bu millet
Zamanın yollarında her addımda yanıldı
Uydurma tarih bizi anamızdan ayırıb,
Yad anadan alınmış belekde gundagladı.
Özülümüz lahladı.
Bu halgın tarihini düz bildiren, düz yazan
Tarih kitablarında hörümçek tor bağladı.
Kime deyek derdini bu dövranın, bu günün?
Vezifeye sümsenen,
Vezife kürsüsünün
Birinci pillesinde merkezden nohtalandı.
Kişiliyi vardısa, bu anda ahtalandı…
Ürekdeki cesaret,
merdanelik,
deyanet
talandı, tapdalandı.
Cesur keçmişimizden üzüldü ellerimiz,
Şeref bildik özgeye gul olmağı yohsa biz?
Her cüre zülmü uddug.
Köleliyi gazanıb, kişiliyi unutdug.
Vicdan, düzlük, hegiget sürgün oldu bu yerden,
Yaltaglıg ve heyanet silahını yağladı.
Cesaret gılıncının ağzı düşdü keserden,
Gebzesinde, gınında hörümçek tor bağladı.
Dilimiz yasag oldu.
Ruhumuz gelbimizde ebedi dustag oldu.
Ruhsuz yaşadıgca biz
Vicdanımız, eşgimiz
üzümüze ağ oldu.
Biz belece yaşadıg, yaşamadıg, süründük,
Emelimizde deyil, sözümüzde göründük.
Ruhumuz gan ağladı,
Mescid gapılarında hörümçek tor bağladı.
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Hegiget dile geldi,
Dilde ilişdi, galdı.
Hegigetin üstüne yalanlar kölge saldı.
Vuruşmadıg, barışdıg
Biz “azadlıg” adlanın bir uydurma nağılla.
Ölen düşüncelerle gelbimiz yas sahladı,
Hegigeti demekden ele qorgdug…
Ağılla
Hegiget arasında hörümçek tor bağladı.”13

Men Vahapzade değilem, milletimin diliyem!diyen Vahapzade, mensubu olduğu
toplumu kendilik sürecinde bilinçlendirmek için;
“(…)
Hareketi dayandırak
Yaddaşları uyandırak:
Bilek neden indirildi bayrağımız.
Neden bizim başımızda
Çatladı öz çanağımız
Niçin baba evimize
Sahip oldu konuğumuz
Yetmiş yıldır biz zulmetin içindeyiz.
Bu sürede biz bilmedik
Ne mezhepte ne dindeyiz.”14 der.

Azerbaycan Türklüğü için kâbus dolu yılların başladığı dönemde dünyaya
gelen Bahtiyar Vahapzade, tutsak edilmiş bir milletin çocuğu konumundadır. Öteki olgusunun hızlı bir şekilde gelişmesi bu esaret ve devamındaki gelişmelerle doğrudan ilişkilidir. Yetiştiği toplumun kültür dairesinde öteki olgusu olmayan bir yaşam üslubunun bireyi olan Vahapzade’yi öteki algısına
iten ‘beriki’nin eylemleridir.
1930’lu yıllarda Şeki’de binlerce insan Sovyet askerlerine isyan eder, Ruslara teslim olmak istemez. Şekililer yıllarca Sovyet ordusu ile mücadele
eder. Binlerce insan bu isyan sırasında canından olur. Bu dönemde olup bitenleri yedi yaşında bir çocuk olarak gören Vahabzade, Rus askerlerinin yaptıklarını hiçbir zaman unutamaz. Çocuk yaşlarında gözleri önünde gerçekleşen bu olaylar şairin hatıralarında olduğu gibi şiirlerinde de ötekini belirginleştiren unsurlardır. Vahapzade bu yıllara ait hatıralarında şunları söyler:
“Çocukluğumda yaşadığım, beni çok etkileyen, unutamadığım bir olay
1932’de doğduğum şehir Şeki’de geçti. Ruslar Azerbaycan’a girdiklerinde icraatlarını gerçekleştirmeye başladılar. O dönemlerde, 1932’lerde,
13 Bahtiyar Vahapzade, Ümide Heykel Goyun Yeni Şe’rler, Bakı Yazıcı1993, s.48-49.
14 Bahtiyar Vahapzade, Gün Var Bin Aya Değer, (Aktaran: Beşâret İsmail), Nil Yayınları, İzmir 1992, s.7.
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kalhozların temelleri atıldı. Halk, topraklarını ve mülklerini ellerinden
alan Rusların bu faaliyetlerine karşı çıktı, Şeki’ye, gelen Rus yetkilileri
şehre almadılar. (…) Rus askerleri karşı çıkanların büyük bir kısmında
ortadan kaldırdı. Sağ yakalananların bir kısmını zindana attı, bir kısmınıda kurşuna dizdi. (…) Bu olaylardan birkaç yıl sonra biz Bakü’ye göç
etmek zorunda kaldık.”

Sözünü ettiğimiz isyandan sonra şehirde tevkiflerin, takiplerin ardı arkası kesilmez. Şüpheli insanlar, sorgulanmak üzere KGB’ye çağrılır, ifadeleri alınır.
Vahapzade hatıralarının devamında akrabalarından olan Kaçak Abbas’a
ilişkin de şunları aktarır:
“(…) Bir gün dağda onu vurdular, sürükleyerek Şeki’ye getirdiler. Pantolonu çıkmıştı. Askerler onun ölüsüne kurşun atıyorlardı. Halka; ‘Bakın
isyan edenlerin sonu böyle olur.’ diye Kaçak Abbas’ın cesedini şehirde
sokak sokak dolaştırdılar. Küçük yaşlarımızda gözlerimizin önünde geçen bu olay bizim kuşaktaki birçok insanın Ruslara karşı kinle dolmasına sebep oldu. Gözlerim önünde geçen bu olay, beni çok müteessir etmişti. Bu fecaat karşısında dayanamadım ağladım. Eve gittiğimde, amcalarımın hanımları, annem siyah elbiseler giymişlerdi. Dedemin yanına gittiğimde onun da gözyaşlarını tutamayıp ağladığını gördüm. Bu
olay beni çok etkilemişti. Bundan dolayı da Ruslara karşı kinle dolmuştum. Bana sık sık sorulan ‘Sendeki bu derece Rus düşmanlığının sebebi nedir?’ sorusunun temelleri bu hakikatler altında yatmaktadır.”15

Nizami Ceferov da konuya ilişkin olarak Vahapzade için şunları söyler: “B.
Vahabzade’nin tefekkürünün hem bedii, hem ilmi-felsefi, hem de publisistik
düşüncesinin oluşmasında şüphesiz, çocukluk döneminden bu yana geçmiş
olduğu idrak mektebinin belli etkisi olmuş, o milli fikrin çeşitli sahalarını kendi şeceresinin imkânlarında ihtiva etmeye çalışmıştır.”16
Köhne Dertle Men isimli şiirinde;
“Göğün yırtığ yeri düşdü başıma,
Soyuğ su gatdılar isti aşıma,
Her gün bir teze derd çıhdı garşıma,
Bir gece yatmadım eski derdle men.”17

diyerek bu oluşların onu uzun zaman nasıl baskıladığını ifade eder.
Azerbaycan, Sovyetler Birliği’nden ayrıldıktan sonra bu defa halk kendisini Ermenistan’la savaş içerisinde bulur. Bu savaşın devam ettiği dönemde Rus tankları Bakü’ye girer. Binlerce insan Rusların Bakü’yü işgal
15 Erdal Karaman, “Bahtiyar Vahabzade Anlatıyor”, http://turkoloji.cu.edu.tr (E.T.: 12.02.2010)
16 Nizami Ceferov, “Bәhtiyar Vahabzadә”, Azerbaycan, 1996, s. 12.
17 Bahtiyar Vahapzade, Ümide Heykel Goyun Yeni Şe’rler, Bakı Yazıcı1993, s.93-94.
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etmesini protesto etmek amacıyla meydanlara dökülür. Tanklar, 20 Yanvar Meydanı’nda toplanan insanların üzerine sürülür. Meydanda birçok insan tanklar altında can verir. Bu olayları Vahapzade Şehitler isimli kitabında dile getirir.
“Elim kalem tutandan, içinde yaşadığımız kışla sosyalizminin halkımızın başına açtığı oyunları, çektiği çileleri çeşitli yollarla demeye çalışmışım. Fikrimi doğrudan doğruya, açık aşikar demeye imkan olmadığı için hadiseleri ya tarihe, ya da başka ülkeye aktardım. (…) Yoksulluğa dayanmak olur. En dehşetli halkların manevi dünyasının, ahlakının ve insanlık sıfatının mahvedilmesidir. Utanç hissi çok dehşetli bir histir. Gözümün önünde Vatanın suçsuz evlatlarını kırsınlar, sen buna karşı itiraz sesini de diyebilmeyesin. Allah hiçbir milletin şairini bu duruma sokmasın! Ben bu poemamı güçsüzlüğümün utanç duygusu ile yazdım.” der.

B. Vahapzade, çekilen acıları İki Korku, Şehitler, Yollar ve Oğullar, Gülistan,
Bağışlayın Sehv Olup, Şebi Hicran, 416 gibi poemaları ile Açılan Sabahlara Selam, Tan Yeri, Kökler- Budaklar kitapları ile Dar Ağacı, Yağışdan Sonra gibi tiyatro eserlerinde de dile getirir.
Vahapzade, öteki-beriki kavramlarını / terimlerini öz ve özge sözcükleri ile karşılar. Özge, ötekini karşılarken öz berikini karşılar.
Bahtiyar Vahapzade, ötekini “eli kanlı”, “çöllerin gedası”, “celled”, “boz
karga”, “gaddar”, “kudurgan”, “çıldıran ordu”, “tunçtan zırhlı yılanlar”, “gaspkar”,… gibi sözcüklerle betimlerken, beriki”ni ise, “kulpazarında bir fehle”,
“20 Yanvar zamanı bir şehitin ana babası”, “çadır şeherciklerinde yalınayak
gezen bir yetim”, “vatanından zorla sürülmüş bir Karabağ gaçgını”… gibi sıfatlarla betimler.
Öteki, coğrafi sınırlar içinde kalamayacak kadar geçişkendir. Bu yüzden öteki, coğrafi sınırlar içinde değil imgesel sınırlar içindedir. Bahtiyar
Vahapzade’nin şiirlerinde de öteki, yer yer kendisinin varlığını tahdit eden
bir ulusla sınırlı kalmaz. Bu öteki, imgesel olarak büyüyerek devam eder.
Kendilik sürecini tamamlayamamış her birey ve ulus ötekileşmeye açıktır.
Bu ötekileşme kapısını yabancılaşma alanına doğru açmış bir ötekileşmedir. Ve bireyin kendisini kendi isteği / bilgisi ile ötekileştirmesidir. Tehlikeli olanı belki de budur.
Öteki öznesi, bizatihi Vahapzade’nin kendisini sınırlayan bir nitelik taşımaz, aynı zamanda Vahapzade’nin duygu dünyasını parçalayan, onu sırdaş
ve kardeşlerinden uzaklaştıran bir özelliğe de sahiptir. Burada devreye öteki değil, ötekileşen / ötekileştirilen ya da Aytmatov’un ifadesi ile söyleyelim Mankurtlaşan, Vahapzade’nin özge değil, özünden gördüğü kardeş dediği insanlar çıkar. Bu da Vahapzade şiirinde dördüncü ötekiyi temsil eder.
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Ne Ondansın Ne Bundan isimli şiirinde Güney Azerbaycan’dan kendisine
mektup yazan bir Azeri Türküne şöyle seslenir;
“Yad dilde mektup yazıp kardeş, öz kardeşine.
Bu mektubu okuyan ne kül döksün başına.
Hükmüne bak hasretin,
Hükmüne bek zilletin.
Ya annesi yok imiş bu zavallı milletin
Bir emcekten süt emen ikiz evlatlarına
Öz dilini öğrete.
(…)
Bizden olup,
Ey bizliğinden dönen,
Seni ben affedirim, afferder mi ya vatan?
Bilmiyorsan dilini, sen vatanın yüzüne istemeden ağ oldun.
Sen kendine bir üvey, özgeye yamağ oldun.
Bu halinle
Sünbeye
Ne tokmak,
Ne de gardaş,
Tüfeğe çekmek oldun.
Sen çıkmak istersen de özgenin efsurundan,
Ne ondansın, ne bundan.
Bilsen de yad dilini, tam yadın özü gibi,
Seni doğma bildi mi?
Bilmeyip, bilmeyecek!
Ona “can kurban” desen,
O, hakkını yiyecek
Yürek kızdırmayacak sana, “özgesin” diye,
Senin öz milletin de satılmış bilecektir
Kardeşini özgeye.
(…)
Dilinizi yadsıyıp
Kendinizi dandınız.
Fakat bu alçaklığı siz yücelik sandınız.
Ey kökünden ayrılıp kendisinden kaçaklar,
Emin olun, sizi de bir zaman danacaklar.”18

Vahapzade’nin önemle üzerinde durduğu dördüncü öteki, “dilini bilmemekle övünen nadanlar”, “özüne üvey özgeye yamağ olan, kökünden ayrılıp
kendisinden kaçaklar”dır. Böylesi bir öteki karşısında berikini yaratma ola18 Bahtiyar Vahapzade, Gün Var Bin Aya Değer, (Aktaran: Beşâret İsmail), Nil Yayınları, İzmir 1992,
s.79-81.
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nağını bulamayan şair, onunla bütün bağları koparmak adına; “Şimdi öz kökünden üzülen menem. / Özge budağlalar dizilen menem. / Şimdi ne sen
sensen, ne de men menem, / Biz ki, biz değiliz bize elveda.”19der.
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Bahtiyar Vahapzade’de
Vatan Temi ve Anne İlişkisi
Ülkü ELİUZ*

ÖZ
Bahtiyar Vahapzade, yaşamdaki uzam boyutuna, bireyin tarihselliğini
sağlayan mekanlar aracılığıyla kuramsal bir yorum kazandıran bir sanatkardır. Onun metinlerinde mekân bireyi, birey ise mekânı kendi’leştirir
ve kendilik dönüşümünün gerçekleşmesine olanak tanır. Bu mekan,
kendilik bilincini kazandıran yaratıcı ve diriltici göndergeleri ile bireyi
kuran, tamamlayan, yansıtan bir norm karakter işlevindedir.
Vahapzade metinlerinde vatan, hem simge değer hem de olgusal
mekan niteliğindedir; herhangi bir toprak değildir, anlam aktarıcı öğe
işlevindedir. Bireyin şey’ler dünyasından sıyrılıp kendilik bilincine kavuşabilmesi için bu tinsel varoluş mekanına yönelmesi kaçınılmazdır.
Anne ve toprak kavramları ile içsel bağdaşım ve etkileşim içerisinde
olan vatan, bireysel çözülmeyi engelleyerek milli bütünleşmeyi sağlar;
milletin varlık güvencesi olur. Bu mekânın her ayrıntısı, mekânsal bir
çağrı halinde bireyin öze dönüş olanaklarını barındırır.
Bu tebliğde, en bireyselin en milliye dönüştüğü vatan ile arketipsel
bağıntı içerisindeki anne kavramı, içsel dönüşüm dinamikleri bağlamında işlevsel boyutuyla değerlendirilerek tahlil edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Vatan, anne, kendilik, öze dönüş.

ABSTRACT
The Theme of Homeland and the Relation of Mother in
Bakhtiyar Vahapzade
Bakhtiyar Vahapzade is an artist who brings in a theoretical comment
to extent dimension of life over spaces that provides person’s historicity. In his texts, place makes individual like it’s own and individual
makes place like it’s own; thus enable to come true the transformation
of being itself. This space is like a norm character that set up, complete
and externalize the individual with creative and resuscitative referents
that bring consciousness of being itself.

* Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi, TRABZON, e-posta: ulku.eliuz@mynet.com
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Homeland has a quality of both a value-symbol and a factual site in
Vahapzade’s texts; it is not a certain ground, it functions as an element
which transfers the meaning. It is unavoidable for person to bear this
bodiless entity place in order to retrieve the consciousness of being itself by grazing the world of things. The native land, which is in an inherent coherence and interaction with the concept of mother and terraneous, embarrasses the individual disengagement and provides the
national integration. By this way, it becomes a guarantee of existence for the nation. Every details of this space shelter the possibilities of
turning to essence for a person as a locality invitation.
In this study, the homeland in which the most individual turns into
the most national and the concept of mother which is in an archetypic relation to it is going to be analysed with the evaluation of functional dimensions in the context of inherent transformation dynamics.
Key Words: Homeland, mother, being itself, turning to essence.
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ürk edebiyatı, kültür ve dil unsurlarının belirleyici olduğu alanlara doğru genişletilen büyük ve muazzam bir vatan coğrafyasıdır. Bu edebiyatın
en özgün seslerinden ve ulu kişilerinden biri olan Bahtiyar Vahapzade,
bizi biz yapan değerler sistemini, bireyin tarihsel varlığını devam ettiren bellek
mekânları aracılığıyla mısralarına taşıyan bir sanatkardır. Türklüğün sonsuza
dek var olması arzusu ile dolu olan sanatkâr, bilir ve inanır ki; milletleşme süreci değerleşme, bir değere dönüşme ve değer kazanma demektir. O, öznel değerleri ve evrensel mesajları ile “billurlaşmış” (Tural 1982: 228) bir milli bilince
sahiptir. Onun metinleri, yüksek değerlerin silinmeye çalışıldığı bir zaman ve
mekânda, aydınlık, ümit dolu ve güçlü bir direnişin ifadesidir. Vatan sevgisi,
haysiyet, şeref, bağımsızlık gibi kutsal değerler dizgesine sahip Türk milletinin
düşünselden eylemsele dönüşen şahlanışı, “tarihsel başkaldırma(sı)” (Gündoğan 1997: 117) ile örtüşen bu ateşin ses, ülküleştirilmiş bir öznenin sesidir.
Bu özne, kendi ve milleti adına, sınırlandırılmışlığın ve ölümlüğün aşılmasını
sağlayan vatan ve millet sevgisi ile kendi oluşunu gerçekleştirir.
Değerlerden gelen ‘olması gerek sesi’ne duyarlı olan Bahtiyar Vahapzade’ye
göre birey, tarihselliğini var eden mekânlara tutunarak, öze/kendine dönüşünü gerçekleştirebilir. Tinsel varoluş mekânlarının somut imgelerinden
anne ve vatan ise, birey için tarihselliğin dolayısıyla dünyadaki sürekliliğin
somut ifadesidir. Arketipin ilahi kökenli imgesi anne, arketipin kişisel; dişinin sihirli ve gizil güçleri ile donatılan vatan ise, kolektif taşıyıcısıdır. Bu iki
imgenin ilişkisi, yer-gök ve madde-ruh bağdaşımı gibi, zaruri bir birleşmedir. Vatan, anne arketipinin “toprağa gömülmüş ateşin” (Todorov 2004: 99)
varlık dönüşümü ile yeniden doğmuş halidir. Vatan, anne ile tam bir ortaklık, bilinçdışı bir özdeşleşme içerisindedir:
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“Evlat öz kökünü tanımazsa bes,
De, hangi kök üstte boy atacaktır?
Kökünü bilmeyen kendini bilmez.
Bize ne götürür bu niyet, hekim?
(..)
Annedir, demeli güçlüdür toprak,
Ondadır ilacı, hani her şeyin.”
			
(Gün Var Bin Aya Değer, “Bilim-Ahlak”, s.89-91)

Bir millet için vatan nedir? Alelade bir toprak parçasını vatan kılan özellik
nedir? Vatan, zaman ve hareket ile sınırları belirlenen, içinde millete ait değer sistemlerini barındıran, milli ve sosyal yapıyı şekillendiren bir mekanizma; “kurtuluş arzusunun hedefi”(Jung 2003: 22)dir. Topraktaki yaratma gücünün imgesi vatan, ‘kendin ol’ çağrısını, eskiyi güncelleştirme ve bireyi çözülmekten, dağılmaktan, anlamsızlaşmaktan, değersizleşmekten kurtarma
yönünde bir misyon ile aktif hale getirme işlevini yerine getirir.
Vatan, anne gibi “sihirli dönüşüm ve yeniden doğuş yeri” (Jung 2003:
22) olarak özünde anlamlı ve değerli bir bütünüdür; güvenlik mitinin ilk
mekânıdır. Bu mekân, “kapalı, korunmuş büyük bir beşik” (Bachelard 1996:
35) halinde içinde yaşayanları kuşatır. Dolaylı yeniden doğuşun kutsanmış
adı olarak kendilik bilincini oluşturan yaratıcı ve diriltici göndergeleri ile bireyi kuran ve tamamlayan, yansıtan bir norm karakter işlevi kazanır. Bireysel
yaşam süreci içinde yeniden doğmak isteyen birey, şey’ler dünyasından sıyrılıp kendilik bilincine kavuşabilmek için, bu tinsel varoluş mekânında anne
arketipinin derin anlam dizgesinin bilinçaltı yönlendirmesiyle varolur:
“Ağaçlar
Kök üste boy atır,
Yücelir.
Ağaçlar
Kökünden güç alır.
Dünyada
Her şeyin kökü var.
Kökü var
Toprağın, taşın da...
İnsansa kökünü
Gezdirir başında.”
		
(Yücelikte Tenhalık, “Kök”, s.11)

Başta taşınan kök, kendi oluşu hazırlayan değerler dizgesidir.Bireyin
şey’ler dünyasından sıyrılıp kendilik bilincine kavuşmasını olanaklı kılan bu
değerlerden anne ve vatan, “kültürel bellek kodları”(Korkmaz 2004: 69)nın
taşıyıcısı ya da yansıtıcısı işlevine sahiptirler; bireyi/ milleti kendi oluşa çağırır, geçmişi anımsatarak içsel temellenişini ve anlamlı bir varlığa/ millete
dönüşümünü sağlarlar:
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“Sine altında gerek kalp gibi her an dövüne
Yana yıldız gibi her sözde, her imzada vatan.
Vatan aşkından yücelsin bütün isteklerimiz,
Yaşasın arzuda, amaçta, temennada vatan.
Ulular uymadı var-servete, yalnız dediler:
En büyük bahşişimiz bizden her evlada: Vatan.
Vatan aşkından alır Bahtiyar öz kudretini
Dövünür kalbi gibi her yeni mısrada vatan.”
				
(Gurup Düşünceleri, “Vatan”, s.205)

Tarihi akış içerisinde Azerbaycan coğrafyası, daima kilit rolü oynayan ve
siyasi dengelerini kurma yönünde belirleyici fonksiyonu olan mekânlardan
olur. Sürekli akınlara, istilalara, ihtilallere ve baskılara maruz kalmanın tarihi birikimi, hürriyeti ateşleyen bir motivasyon kaynağına dönüşür. Bahtiyar Vahapzade de bütün Azerbaycan şairlerinde şiirlerin gibi kurduğu imaj
dünyası bakımından vatan aşkı motive edilen bir ateş şairidir. Çünkü Azerbaycan, “Odlar Yurdu”dur. Ateşler ülkesinde tutuşup yanmamak mümkün
değildir:
“Sen kendinin değilsin, vatan senin değilse…
Kendini bul sen önce
Vatan darda da olsa
Düşmanlarda da olsa,
O, senin imanında, yüreğinde senindir,
Arzular memleketi senin öz vatanındır
Su içer şiirim benim gayeler çeşmesinde,
İlham alır, güç alır bir amalın sesinde…
Şerefimdir bu kaye, şöhretimdir bu iman
Ona şiirimde kurban
Ona kendim de kurban!”
			
(Gün Var Bin Aya Değer, “Şiirim, İmanım Benim”, s.33-34)

Vatanın kimliği içinde yaşayan bireylere bağlıdır. Kutsanan bu mekâna
bireyden yansıyan izdüşüm, kendi olmaya hazırlayan bütün gücü de birlikte taşır. Birey, yaşadığı her duyguyu, her düşünceyi, her yönelişi bu kutsi
mekâna aktarır, yansıtır. Vatan, bu içsel birleşme ile yeni ve kendine özgü
canlı bir organizmaya dönüşür. Böylece, bireyin tinsel varlık alanlarını belirleyen ve ortaya çıkaran nitelikler kazanır.
Bahtiyar Vahapzade’nin şiirlerinde vatan temi, maddi ve manevi değerlerden oluşan cüz olarak verilir. Vatana bakış açısı pragmatik değildir. Çünkü
ona göre özgürlük, farkındalık, seçim ve sorumluluk bağdaşımında kahramanlığa yükselen birey, vatan ve millet sevgisi ile yeniden doğabilir. Onun
doğumu, öznel değerler ve evrensel mesajlar ile insanın yaşamdaki anlam
arayışı ve benliğini bütünleyip kendini gerçekleştirme macerasına dönüşü-
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müdür. Nitekim “Çörek-Vatan” adlı şiirde Batı Almanya’da karşılaştığı Türk
işçisi ile diyalogu bu yaklaşımını açımlar niteliktedir:
“Ne zaman döneceksen vetene”
Harda karnım tok ise, ora vetendir” dedin
Sen veteni çöreğe nece kurban eledin
Burada çörek kazanıp özünü deyitirdin.
Çörek saadet değil, unuttun mu bunu sen
Saadet veten demek!
O vetene bağlıdır
(...)
Gurbette çöreğin var
Üreğin yoktur senin
Anasız bir uşaksan kıvrıl yat
Dinme
galbin
Oyuk oyuktur senin çöreğin var
Bes han saçına sigal çeken
Vetenin kürekleri” 		
		
(Gurup Düşünceleri, “Çörek Veten”, s.42-45)

Bu mısralar, vatanı üzerinde karın doyurulan maddi bir mekân olarak telakki eden yozlaşmış, değerler bakımından tereddi etmiş bir insana cevap
niteliğindedir. Bu insanın kalbi boştur; kalp insanda hissiyatın makam merkezi ve sembolik olarak yüksek değerlerin makamıdır. “Çörek vetendir” diyen
insan için bu yüksek değerlerin hiçbir anlamı yoktur ve bu kişi annesiz çocuk kadar acınacak haldedir. Burada vatan ile ana kavramları yüksek insani
hasletlerin doğuşunu ve yaşamasını sağlayan iki temel unsur olarak bütünlenir. “Çocukken emanet ve teslim edildiğimiz yaşamın tamamının taşıyıcısı anne(nin)” (Jung 2003: s.31) varlık değişimi ile yeni görünümü olan vatan,
anne gibidir; kürekleri/ rüzgârları o vatanın insanlarının saçlarını okşar, toprağı nimetleriyle besler, suları şarkılar söyler. Ve bunlar yeni ve estet bir insanın doğumunu gerçekleştirir.
Yozlaşmış insan, yeni kavramındaki dinamizmi, estet kavramındaki insani evrenselleştiren ve ölümsüzleştiren sanat dönüşümünden mahrum bir
yaratıktır. Bu yabancılaşmaya vatandan uzaklık ve milli kültürden uzaklaşma sebep olmuştur. “Unuttun mu bunu sen” derken özdeki değerlerini yitiren, kendi toplumuna ve değerlerine yabancılaşan insanı hem uyarır hem de
hüzünlü ve nostaljik hatıralar yoklamasına çağırır. Vatandan ayrılığı ondan
uzak kalmanın insandaki yüksek değerler manzumesine olumsuz etkiler yapması pek düşünülemez. Zira, anasından uzak kalan bir çocuk anasını ve yuvasını özler. Bu oldukça tabi bir hadisedir. Tabi olmayan insan duygularının
ve ruhunun kendi iklimine ve kendi kültür zeminine aykırı bir gelişme seyri
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takip etmesidir. Vatandan ayrı olmak, annesiz bir çocuk kadar savunmasız,
umutsuz ve çaresiz olmaktır. Gurbet, bireyin boşlukta kalmasına ve tutunamayarak tükenişe sürüklenmesine sebep olur:
“Başını nerenin külünü döksün
Sinesi azaptan dağ dağ didergin1
Taze vatanında garip, çekingen
Eski vatanından kaçak, didergin.
Başının üstünde öz tavanı yok.
Yavanlık bir yana, hiç yavanı yok.
Bugüne, yarına bir gümanı yok.
Ey özü-özünden uzak didergin.(...)
Gönlünde köz tutup vatan hasreti
Tükenip gileyi, sözü sohbeti.
Öz talihi, öz musibeti
Özünün başına kınak didergin.”
			
(Gurup Düşünceleri, “Didergin”, s.162)

Vatan, hayatın anlam kazandığı bir cennet köşesidir; saadetin, sevincin
kaynağıdır. Artık vatan, kendi oluşu gerçekleştiren kıymetler bütününü doğuran, yaşatan, besleyen ve gelecek nesillere aynı ruhu veren canlı bir varlıktır; insan varlığını bütünüyle ihata eder. İnsan, hayatın kaba realitesine karşı içinde var olan yüksek insani özü sürekli korumak ve geliştirmekle sorumludur; maddi ve manevi varlığıyla vatana aittir:
“Azerbaycan;
Menim aşığım,
menim anam!
(…)
Hayalimin evveli sen
sonu sen.” 			
		
(Gurup Düşünceleri, “Çörek Veten”, s.42-45)

Hayal sözüyle hem gerçeğin ötesinde kurulan bireysel rüyadan hem de
dünyadaki ömrün geçiciliğinden söz edilir. Her iki anlam biriminin de evvele
ve sona bağlı olması, vatan kavramının insan yapan unsurların merkezi olarak görülmesindendir. Vatanın anaya benzetilmesi, ona hem maddi hem de
manevi bir misyon yüklemektedir. Anne, insan muhabbetinin, saadetinin ilk
muhatabı ve “insan varlığının ilk evreni” (Bachelard 1996: 34) dir. Sevgi, ilgi,
sıcaklık ilk onda tadılır ve bu yönüyle evveldir. Son ise, hayatın varlığı ile sürekli ve dinamik bir anlam kazanmış olur; bitiş, nihayet değil ebediyete ulaşan sınırsızlığı işaret eder. Evvel ve son terimlerinin birlikteliği, genişliğe ve
sonsuzluğa dikkat çekmek içindir.
1 Didergin: göçmen, ayrı düşmüş.
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Vatan, kültür ve ruh misyonu ağır kuru bir toprak parçası olmaktan öte,
insanı var kılan kültür değerlerinin bir yekûn olarak üzerinde tezahür ettiği
kutsi bir mekândır. Onu sadece karın doyurulan bir mekân olarak görmek,
ancak insani pek çok haslet ve hassasiyeti kaybetmiş insanlara mahsus çarpık bir bilinç yapısını yansıtır. Şair, vatandan ayrılış ile ötekileşen insanı sürekli uyararak, özüne çağırır. Bu çağrılar, bilinçaltına olumlu göndermeler ve
uyanışı gerçekleştirme gayreti ile daha da netleşir:
“Unutma,
El içinde, öl içinde demişler
Veten-namus
Namusu
İte atsan it yemez.
Yal içinde zingildeğer namusa zingildeğmez
Sen insansan.” 		
		
(Gurup Düşünceleri, “Çörek Veten”, s.42-45)

“Zingildemek”, Azeri Türkçesinde “yaltaklanmak, herhangi bir şeyi elde etmek için çaba sarf etmek ve temenna etmek anlamındadır. Genelde hayvanlar yalnızca bedeni ihtirasların ve ihtiyaçların esiri olan yaratıklardır. Onlar
için şeref, şan, namus gibi kavramların bir anlamı yoktur. İnsanın köpekleşmesi ya da hayvanlaşması, canlı fenomenler arasında bilinç ve ruh düzeyi
bakımından en yüksek kategoride bir mevkiden, değersizleşerek yalnızca bedeni ihtiraslarıyla yaşayan hayvanlar kategorisine düşmesini imler. Dolayısıyla şiirin ana matrisi, değerlerine yabancılaşan insanlar “insanlık kategorisinden çıkar” şeklinde formüle edilebilir. Bütün uyarı ve çağrılara olumlu
cevaplar göndermeyen bu dejenere bireydeki insani özü yakalamak hedeflenmektedir. Görüldüğü gibi şairin dejenere tipin vatan anlayışına karşı tavrı, geleneksel vatan anlayışıyla birleşerek “unutma sen insansan” biçiminde
çağrısı ile birleşir. “Uyarı temelli bu sarsıntı kalıntısının” (Sartre 2006: 35) algılanamaması ihtimaline karşı aynı yaklaşım şu dizelere taşınır:
“Bahtiyar’ım ki vatan aşkına yandım, yanarım
Hele yatmışları gafletten uyandırmak için.”
			
(Gurup Düşünceleri, “İçin”, s.165)

Varoluş mekânlarının bireyi kuran gücünün farkındalığındaki Bahtiyar Vahapzade, şiirlerinde bireysel ve toplumsal karakteri belirleyen ortak mekân
izdüşümleri aracılığıyla imgesel bir uzam sunar. Kendi “evi’nin şiirini “milli
evin/ vatanın” şiiri olarak milli bir kimliğe dönüştüren sanatkâr, bizim olan
rüyaları bizim olan ve biz olan mekânlar aracılığıyla şiirlerine taşır. Vahazade şiirinde mekânlar, sınırları sonsuza açılan açık ve geniş nitelikleri ile kültürel belleğin aktarıcısı işlevindedirler. Bu uzam, ontolojik anlamda kendilik sınırlarını keşfeden birey için bir kurtarıcı sığınak ve zamansal sürekliğinin de göstergesidir:
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“Vatan aşkından yücelsin bütün isteklerimiz,
Yaşasın arzuda, amaçta, temennada vatan.
Ulular uymadı var-servete, yalnız dediler:
En büyük bahşişimiz bizden her evlada: Vatan.
Vatan aşkından alır Bahtiyar öz kudretini
Dövünür kalbi gibi her yeni mısrada vatan.”
			
(Gurup Düşünceleri, “Vatan”, s.205)

Toprağa bağlı milliyetçilik fikrine sahip olan sanatkâr, şiirlerindeki
mekânlar aracılığıyla topraktaki yaratma gücünü milli benlikle bütünler. “Fiziki çevreyle insanı, felsefeyi ve yaşamı birbirlerinden yola çıkarak yumak
gibi saran” (Çizgen 1994: 50) bu bütünleşme, içselin dışsalla kurduğu gizil
öğeler taşıyan bir ilişkiler ağıdır:
“Yurdum, vatanım, şöhretim, andım.
Bir vakit ki senin aşkına yandım.
Bildim, ben asıl insanım, insan.
(...)
Sevdim seni, ben kıblemi buldum.
Sevdim seni, bildim ki benim
Öz sıfatım var.
Bildim oğulum,
Öz anam, öz memleketim var.
(...)
Bildim ki vatan namına ölmek de kolaymış.
Bildim, senin aşkınla övünmek ve övülmek.”
			
(Gün Var Bin Aya Değer, “Sevdim, Bildim ki”, s.99)

Bireyin ve mekânın bu dinamik birlikteliği, kolektif oluşumun gerçekleştiği derin, boyutlu ve geniş nitelikli bir imge değere dönüşün işaretidir. İnsanın zaman karşısındaki direnci olan mekân, nesnellikten sıyrılarak özneleşir ve içinde yaşayanlarla aynı rüyayı gören bir varlık olur. Bu dönüşüm, kendi içinde bütünleşmenin ve alelade bir toprak parçasını vatan kılan niteliklerin sonucunda gerçekleşir. İnsanın kendini bulması, hafızanın ayak seslerini dinleyerek kendini yeniden kurması, milli varoluş mekânlarına dönüşü
ile mümkündür:
“Vatanın arkasında
Biz her zaman dağ olduk.
Vatan bizimçin değil
Biz vatançin doğulduk.
Dokunmasın bu yurda
Bir an düşman nefesi.
Gelsin minarelerden
Allahü-Ekber sesi.
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Başımızın üstünde
Mehmet Emin bayrağı.
Gülle korkar yiğitten
Gülle tutar korkağı.”
		 (Gurup Düşünceleri, “Biz Vatan İçin Doğulduk”, s.212)

Sanatkârın poetik atılımı, tarihsel olanla yüzleşen birey için, geçmişi anlamlandırma, şimdi’deki varlığını kutsama ve geleceğe yönelme kazanma
merkezlidir: “Tarihselliğini kavramış kişi, bu anımsama mekânlarından atalarının sesini, gücünü ve yaratıcı dehasını, bir özgürlük hamlesi için ödünçleyebilir.” (Korkmaz 2004: 75) Böylece “anı evi” (Bachelard 1996: 42) kimliği
kazanan vatan, bireyi kuran bir içtenlik imgesi işlevi ile içsel dönüşüm dinamiklerinin göstergesi olur:
“El azattır.
Tel azattır.
Azat vatanda
Dil azattır.” 		
		
(Yücelikte Tenhalık, “İki Korku”, s.138)

Varolma teminatımız olan vatan, ulvi ve kutsal değerlerimizi korur, bizim
biz olarak kalmamızı, bağımsız yaşamamızı sağlar. Artık o, sıradan bir toprak parçası, bir nesne değil; anadır, yârdir, yarındır. Bu nedenle birey için
“bilinçli bir tarih varlığı, sürekli gelişen, boyuna kendini besleyerek yenileyen bir özün taşıyıcısı” (Nietzsche 1998: 49) niteliğindedir. Özellikle bizim milletimiz için sadece bir fikir olmanın ötesinde, fikrin eyleme/ gerçeğe dönüştüğü, yaşam bulduğu varlık alanlarının simgesidir. Dinin, namusun, birliğin, ülkünün anlamını bulduğu bu kutsi mekân için, can da canan
da feda edilir:
“Vatan adlı ocağa
Her gün ısınmak şeref.
Bu toprağın yolunda
Toprağa dönmek şeref. “
(Gurup Düşünceleri, “Biz Vatan İçin Doğulduk”, s.212)

Hiç değişmeyen ve değişmeyecek olan mutlak gerçeğin ifadesi olan ölümü aşan insan için, ölüm artık bir son değildir. Mircae Eliade’nin ifadesiyle ölüm, “belli süreler için ruhun yeniden cisimleşmesi sonucu, yitip gitmiş
olan en eski ve en yetkin duruma dönüştür” (Eliade 1998: 118). Bu bakış açısıyla kabullenilen ölüm, bireyi ürkütmez. Asıl ürküten dünyadaki varlık alanlarının bütünü ve tinsel varoluş olanaklarının mekânı olan vatandan ayrılmaktır. Önemli olan yaşamak değil, yaşanılacak bir mekâna sahip olmaktır.
Bu ise, vatandır. Yaşamdaki uzam boyutuna, bireyin tarihselliğini sağlayan
mekânlar aracılığıyla kuramsal bir yorum kazandıran sanatkâr, toprağı ve
toprağa dönüşenleri merkeze yerleştirir.
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“Vatan toprağını koruyan asker
Şeref abidesi, şan heykelidir
Özge toprağında can koyan asker
Döşte yad medalı, dilenmelidir.”
			
(Gurup Düşünceleri, “Madalyalı Dilenci”, s.132)

Bahtiyar Vahapzade’ye göre vatan, yüksek bir cevher olan milletin varlığı
ile varlık bulan evrensel bir unsurdur. Fiziki niteliklerin aşıldığı iç dinamikleri ile bireylerin milletleşmesini sağlayan ve kendiliğini sürekli kılan vatan,
kolektif ruhun sindiği, içselleştiği bir değerdir; bireysel ve toplumsal kimliğin kazanılmasında da etkin bir rol üstlenir. Şair, vatanı için bir çıra gibi
yanmalıdır; şair, bir “od/ ateş kaynağı”; şiiri ise, “gül ve kurşun” olmalıdır.
Sanatkâr, ölümden, sürgünden korkmayıp vatanı için kendini ateşe atmalıdır.
Sonuç

Bahtiyar Vahapzade, bilinçdışındaki gizleri, kolektif biyografyamızın hatıralar ve hareketlerden oluşun somut hamurunda yeni’den yoğurur. Yeni yaratımlara açık mitik evreni ve bu evrene ait değerler manzumesini sağlam bir
biçimsel kurgu ile yeni’den yazar. Öze dönüşün gerekliliğini ve ötekileşmenin tehlikelerin farkındalığında bir birey olarak, geçmiş zamanın ve mekânın
evreninde tutunma noktaları arayışı içerisindedir. O, gelenekle bağını hiçbir
zaman koparmayan ve gelenekle şair hesaplaşmasından kendi mitini oluşturarak çıkan kendi oluşunu gerçekleştirmiş bir sanatkârdır. Milli unsurları
birleştiren sihirli bir kültür zemininde evrensel insanı yakalama gayreti içerisinde eserlerini oluşturur. Şiirlerinde görülen Türk dünyasının kültür birliği imajı, onun gelenekçi vasfıyla çağa uygun modern vasıflarını mükemmel
bir sentezi sonucunu dikkate sunar.
Bahtiyar Vahapzade şiirlerinde mekân bireyi, birey ise mekânı kendi’leştirir
ve birbirine dönüşüm gerçekleşir. Geçmiş günlerin büyülü atmosferini bütün yaşanmışlıkları, ayrıntıları ile aktaran canlı, dinamik ve gizil değerleri ile
kutsi mekân niteliğindeki vatan ise, geçmişten şimdiye taşıma ve sonsuzluğu imleme işlevi ile de açık ve geniş niteliklidir. Anlam aktarıcı öğe olarak
seçilen vatan, artık herhangi bir toprak değildir. Geçmişin şimdi’deki görünümü olan bu mabet, fiziksel ve duygusal anlamdaki bir sığınak, bir korunak, bir tutunma yeri halindedir. Bu mekânın her ayrıntısı, mekânsal bir çağrı halinde bireyin öze dönüş olanaklarını barındırır. Kolektif oluşumun gerçekleştiği vatan, yüce ve kutsal değerleri koruyan, taşıyan, özgürlüğün, varoluşun güvencesi olan bir içtenlik mekânıdır. Anne-toprak-vatan kavramları birbiriyle içsel bağdaşım ve etkileşim içerisindedir. Bu yönüyle vatan, bireysel çözülmeyi engeller ve milli bütünleşmeyi sağlayarak milletlerin varlık güvencesi olur. En bireyselin en milliye dönüştüğü mekan olan vatan, bi-
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reye ait her duyguyu içine alır; bireyle bütünlenerek onunla sever, acı çeker, yaşar ve ölür. Zira o, yaşamın bütün izlerini taşıyan ve yansıtan bir özdeşim mekânıdır.
Ben’den biz’e dönüşen kendi olma/ kendini gerçekleştirme öyküsü, temel
gerçek olan değişimin tarihsel zorunluluklar içerisinde bireysel, milli ve evrensel bir şekilde sentezlenerek bu kutsal mekânda kurgulanır.
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Bahtiyar Vahapzade Poeziyasında
İnsan Konsepsiyası
Vurğun EYYUB*

ÖZ
Çağdaş insan, Türk dünyasının büyük şairi B. Vahabzade’nin şiirinde insan konsepti, zaman, dünya, milli ve beşeri değerler ideolojiler ve özgürlük bağlamında ele alınmıştır. Şairin “Ölüm”, “Hayat”, “İtiraf”, “Şeb-i Hicran”, “Makam” poemlerinde ve yüzlerce şiirinde hayat ve ölüm, özgürlük uğruna, vatan namına şehitlik insanın manevi-psikoloji dünyasında
yaşanan duygu ve düşünce zenginliği tezatlarla dolu çağdaş dünya
insanının beşeri borçları, sorumlulukları dile getirilmiştir. Eski Sovyet
ideolojisini insanın dünyasını hudutlayan ezen zincirleri şairin tenkit
adeti olmuştur. Şair, insan hakkının herşeyden yüce olduğunu beyan
etmiştir. B. Vahabzade’nin şiirleri, yalnız Türk İslam Dünyası için değil
tüm insanlık için yüksek değer taşıyan ehemmiyetli sanat örnekleridir.
Anahtar Kelimeler: Bahtiyar Vahapzade, vatan, insan, özgürlük, düşünce,
liyakat.

ABSTRACT
The Concept of Human in Vahabzade’s Poetry
In his poetry Bakhtiyar Vahapzade, the great poet of the Turkic world
deals with modern human being within the context of time, earth,
national and human values, ideologies and freedom. In his poems such
as “Death”, “Life”, “Seb-i Hicran”, “Maqam” and in hundreds of others,
such matters as life and death, martyrdom for the sake of freedom and
country, richness of emotions and thoughts in human’s psychological
world, and the obligations and responsibilities of the human with
the contradictions in the contemporary world were the issues that
Bakhtiyar Vahapzade dealt with. He customarily criticized the chains of
the old Soviet ideology that limit and oppress the world of the human
being. The poet declared that human rights are superior than anything.
Bahtiyar Vahabzade’s poems are invaluable, important examples of art
not only for Turkish-Islamic World but also for the whole humanity.
Key Words: Bakhtiyar Vahapzade, homeland, humanbeing, freedom,
thought, merit.
* Doç. Dr., Hazar Üniversitesi Öğretim Üyesi, BAKÜ, e-posta: vurguneyyub@hotmail.com.
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üçlü poetik ilhamı, vatanperverlik, humanizm ideyaları, keskin vetendaşlıg cesareti ve mövgeyi ile tekce Türk halglarının deyil, birçok
ölke okucularının sevimlisine çevrilmiş Bahtiyar Vahabzade poeziyası felsefi yönümü, insan ve insanlıg barede düşünceleri, derin ve mürekkeb suallara bedii cavabları ile daima diggeti celb etmişdir. Hele ilk gelem
mehsullarından onun lirikasında bedii-felsefi düşüncelere meyl açık-aydın
sezilirdi. Hemin şerlerde biz şairin klassik Şerg edebiyyatında geniş yayılmış insan-zaman, ölüm-heyat, ebediyyet-yoklug kimi mövzu ve motivlere
meyl etdiyini görürük. Şairin bedii düşünce ve melumat üfügleri genişlendikce, heyat hegigetlerine nüfuz etmesi derinleşdikce bu meyl onun yaradıcılığında aparıcı bir temayüle çevrilmeye başlayır. Getdikce güclenen bu
temayülün kökleri bir terefden Azerbaycan folklorundan, diger terefden ise
klassik poeziyamızın Nizami, Nesimi, Füzuli kimi nümayendelerinin yaradıcılığından gidalanırdı. Hüsusen S. Vurğun yaradıcılığı ile yahın tanışlıgdan,
bu böyük şairin bedii irsini araşdırdıgdan sonra (1954-cü ilde B. Vahabzade
“S. Vurğunun lirikası” adlı elmi iş yazır ve elm sahesinde ilk ciddi addımını
atır) onun yaradıcılığının felsefi mezmunu ve çekisi artmağa başlayır. S. Vurğun yaradıcılığında esaslı yer tutan insan taleyi barede sosial-felsefi bedii
düşünceler Vahabzade yaradıcılığına da böyük ölçüde tesir gösterir. Vahtı
ile edebi-tengid bu ceheti onun yaradıcılığında görüb geyd etmişdir: “Bahtiyar şerindeki bedii ideyanın poetik ifadesini güdretli S. Vurğun poeziyasının dalğalarından gopub gelen eks-seda adlandırsag, zennimce, B. Vahabzadenin semereli ve gergin poetik ahtarışlarının ehemiyyetini azaltmış olmarıg.” (Efendiyev 1976: 27).
Mövzu, mezmun ve ideyalar bahımından heyli derecede zengin olan Bahtiyar Vahabzade yaradıcılığından bizi helelik onun insan barede poetik düşünceleri maraglandırır. Melumdur ki, insan övladı özünü, onu ehate eden
etraf alemi anlayan, düşünen günden öz varlığı, özü ile etraf alem arasında olan elage, dünyaya münasibet, heyatın megsedi, hoşbehtlik kimi meseleler haggında fikirleşir, garşısına çıkan suallara cavablar ahtarır. İnsan adlandırılan mehlug kimdir? O kainatda, öz hemcinsleri arasında ne kimi yer
tutur? İnsanı ferdden şehsiyyete geder ucaldan keyfiyyetler hansılardır? Bu
suallar B. Vahabzadenin lirik gehremanını da daima düşündüren, cavablarını tapmag istediyi suallardır. Eslinde hansı mövzuya el atsa da, onu bir
şair-filosof kimi birinci növbede yahşı işleri ile melekden üstün, nefsine, tamahına gul olmagla Şeytana eyilen İnsan, onun emelleri, arzuları, yaşamı,
taleyi düşündürmüşdür. Gedim dünya müdriklerinden tutmuş bu günkülere
geder bütün filosofları düşündüren “İnsan nece yaşamalıdır?” sualına şairin
öz cavabları vardır. Tebii ki, bu cavablar elmi kategoriyalarla yoh, bedii ob-
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razlarla ifade olunmuşdur. “Yaşamag yanmagdır, yanasan gerek” fikrini özüne heyat ve fealiyyet idealı seçmiş B. Vahabzadenin poeziyasında insanın
garşısına goyulan vezifeler gısaca olarag bele ifade edilmişdir: insan zamanın yaddaşında menalı iz burahan, dünyanın taleyinden narahat, heyirhah,
humanist duyğularla zengin bir ömür yaşamalı, yalandan, haramdan, biganelikden uzag durmalı, insanlara gerek olmağı bacarmalı, her anın, her degigenin gedrini bilmelidir.
Tebiet insana iki el verib,
Kiminse elinden tutub galdırag.
Bize emel üçün bir ağıl verib,
Çayların üstünden körpüler gurag.
Anamız, atamız bize dil verib,
Darda çırpınanın halını sorag. (Vahabzade 1987: 19)

B. Vahabzade’nin estetik idealı ömrün menasını duyan, hessas düşünen,
özünü milletin, beşeriyyetin bir hissesi kimi derk eden, hetta ölümü ile de
öz ömrünü menalandıran bir insandır. Şair özüne de, etrafındakılara da
mehz bu idealın işığında giymet verir, şerefli ömrü insan varlığının tesdigi
sanır. Bu bahımdan onun “Heyat-ölüm” poeması digget çekir. Eserin aparıcı hettini ölümü ile ölümün özünü de öldüren şerefli insan ömrünün heçlikden ferglenmeyen, işıgsız, idealsız, menasız heyatla üz-üze goyulması teşkil edir. Bütün eser boyu iki ölüm - şerefli ve şerefsiz ölüm - tezad şekilinde garşılaşdırılır ve birincinin heyatın davamı olması, ikincinin heyatın inkarı olması tesdig edilir.
Ölüm-dehşetdir! Ancag
Şerefli ölüm geder
Seadet yoh dünyada.
Biz her ölümden deyil,
Bir şerefsiz ölümden
Çoh gorhurug dünyada. (Vahabzade 2002, cild III: 343)

İnsanın mürekkeb dahili alemi, tezadlarla dolu yaşamı şairi rengareng suallar garşısında goyur, mühtelif bedii düşüncelerinin ortaya çıhmasına sebeb olur. Mehz bu suallara cavab ahtarışlarından şairin insan konsepsiyası
doğulur. B. Vahabzadenin bedii genaetine göre insan malik olduğu güsurlardan, şer emellerden yaha gurtarmag üçün birinci növbede etirafı bacarmalıdır. Yaşamını, emellerini götür-goy edib, özüne, halga, Tanrıya hesabat
vere bilen, etiraf etmeyi bacaran insan dahilen durulur, menen temizlenir,
hagga govuşa bilir. B. Vahabzadenin yaradıcılığından gırmızı bir hett olarag
keçen etiraf duyğusu onun “Etiraf” adlı poemasında bütün dolğunluğu ile
üze çıhır, bütöv ve tekmil bir konsepsiya şeklini alır. Eserin gehremanı narahat, tezadlı hadiselere, suallara cavab tapmag isteyen bir insandır.
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Bilek, bu dünyada dünya yaradan,
Ömürler dünyanı niye terk edir?
Göyleri, yerleri derk eden insan
Bes niye özünü çetin derk edir?
İnsan gah guş olur, gah od, gah da su;
Gah sevinir, gah da peşiman olur.
Bir anın içinde gah sakit guzu,
Gah da çalhalanan bir ümman olur.
Bir rengde deyildir insan tebieti
Guzuyken gefleten o dönür şire.
Bu gücü, hüneri, bu cesareti
İnsan hardan alır bes birden-bire? (Vahabzade 2002, cild III: 113)

Haglı ve beşeriyyeti zaman-zaman düşündüren suallardır. Eserde insanın
ikileşmesi, bir ürekde iki mühtelif hissin, düşüncenin çarpazlaşması, neticede etiraflarla durulan, temizlenen, yüksek beşeri deyerlerle zenginleşen insan meneviyyatının gelebesi terennüm olunur.
B. Vahabzade insan idealı barede düşüncelerini insan-zaman, insantebiet, insan-mehebbet, insan-halg, insan-cemiyyet elage ve müstevilerinde eks etdirir. Bu müstevilerde meydana çıkan davranış ve münasibetler insanın mürekkeb dahili alemini açmag, özünün insan idealını ohucuya tegdim etmek üçün şaire imkan yaradır. O, nikbin bir ümidle inanır ki:
Her yerde insandır insan her zaman,
Onun min gemi var, min sevinci var.
İnsanı çıharmır insanlığından
Dinler, egideler, diller ve yollar. (Vahabzade 2002, cild III: 37)

B. Vahabzade poeziyasında insan taleyi zamanla hemaheng olarag götürülür. İnsan ve zaman problemi, zamanla bağlı düşünceler şairin yaradıcılığında “İnsan ve zaman” başlıglı şerler silsilesi adı altında bütün yaradıcılığı boyu davam etmiş, hetta 1964-cü ilde çap olunmuş bir kitabı da “İnsan ve
zaman” adlanmışdır. Şairin “Sen tökülen kalıma bah”, dostu Hudu Memmedovun hatiresine hesr etdiyi “Çoh imiş”, “Menden hebersiz”, “Ademden evvel” ve onlarla başga şerlerinde ömrün mühtelif fesillerine, min illerdir insanları düşündüren “evvel-ahır”, “ilk-son”, varlığın heyat-ölüm ve zaman adlı
ebedi problemlerine poetik-felsefi bahış ifade olunur. Şairin terennüm etdiyi, nümune gösterdiyi insan hansı bir dövrde, hansı zamanda yaşamasından asılı olmayarag halg üçün yaşamalı, onun yolunda ölümden bele çekinmemelidir.
İşıgsız, gapalı bir göz, de gözmü?
Yaşamaz sünbülden düşen den ayrı...
Halgın zerresiyem...heç gördünüzmü
Bir zerre yaşasın kütleden ayrı? (Vahabzade 1987: 14)
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Daima mensub olduğu halgının gayğıları ile yaşamag, onun azadlığı hesretile alışıb-yanmag, halgın taleyini şehsi taleyinden uca tutmag Bahtiyar
poeziyasının cövherini teşkil edir. Şairin düşüncesine göre (“Semender”,
“Ana dili”, “Vekil etdi meni”, “Layigemmi men?”, “Hatalı yuhu”, “Özünü hamıya borclu sayanlar” ve başga şerlerinde), halgı ile birge olmayana, özgelerin derdine şerik çıhmayanlara insan demek olmaz, “halga arha çevirenlerin arhası hemişe yerde süründü.” Şair geti şekilde inanırdı ki, “Azadlıg olmayan bir memleketde, insanlar yaşayar, insanlıg olmaz!” O, “neyin bahasına olursa-olsun yaşayanları”, yalnız özünü, öz rifahını düşünenleri “yaşarken ölü” hesab edir. Mehz bu hüsusiyyetlerine göre B. Vahabzade azadlıg
uğrunda mübarizlerin yeni neslinin terbiyesinde, formalaşmasında evezsiz
hidmeti olan az sayda gelem sahiblerinden biridir. 20-ci esrin sonlarında yeniden canlanan milli istiglal herekatında onun imzasının hüsusi yeri vardır.
Şairin yaradıcılığının bu cehetini doğru olarag seciyyelendiren professor Kamil Veli Nerimanoğlu şaire müracietle yazmışdı:
“Sizin milletimize, tarihimize, ana dilimize saf ve semimi vurğunluğunuz böyük bir idealın, milli ideologiyanın temel daşlarından biri oldu.
Milli haggına govuşmayan insan haggına govuşa bilmez. Milli deyerlerini müdafie etmeyen halg liberal-demokratik deyerlerini müdafie ede
bilmez. Sizin şerlerinizin ana hetti bu idi.” (2002: 143)

B. Vahabzade’nin lirik gehremanı zamanın, elmi-tehniki teregginin getirdiyi nailiyyetleri deyerlendirmekle yanaşı, bu inkişafın dünyamız, beşeriyyet üçün törede bileceyi tehlükeleri de görür, semimi bir narahatlıg hissleri keçirir. “Dayan, insan!”, “Eksponat adam”, “Esger-şair”, “Terk-silah”, “Bir
geminin yolçusuyug”, “Barıt gohusu var” ve onlarla şeir hemin narahatlığın
mehsulu kimi ortaya çıhmışdır. Dünyamızı hedeleyen ölümsaçan silahların
dehşetini şair birinci növbede insanların ehlagında, meneviyyatında ahtarır,
onların leğvi üçün beyinlerdeki hebis fikirlerin, üreklerdeki kin-küduretin,
menem-menemliyin aradan galdırılmasını zeruri bilir. Bir mesuliyyetsiz insan barmağının bombaların düymesine basılması ile bütün insanlığın tehlüke garşısında galacağını bilen şair tehlükede olan Yer adlı geminin batmag tehlükesi garşısında hemin geminin yolçularının bir-birine diş gıcamasının dehşetli olduğu geder de gülünc olduğunu söyleyir. “Ey! Dayanın, ses
salmayın, körpelerin yuhusu var” deye haygıran şair insanların zor diliyle
danışmasını insanlığa zidd hesab edir. Bu bahımdan B. Vahabzadenin “Feryad” adlı şeri çoh seciyyevidir. Vezuvi vulkanın püskürmesinden sonra mehv
olmuş gedim Pompeyin bir anını daşlar üzerinde ebedileşdirmiş heykel garşısında düşünceleri onu bu fikre getirir ki, “her şeye gadir insan” tebietle
üz-üze gelib min imtahanla garşılaşanda yene galib olur, öz feryadını, gezebini daşlara hekk etmekle tebiet ve ölüm üzerinde gelebe çalır. Lakin şair bu
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fikirde dayanıb galmır, bu gelebeye çoh da sevinmir. Vulkanın töretdiyi dehşetleri eks etdiren daş lövheler onun fikrini daha uzaglara çekir. Bu düşüncelerden insanın mesuliyyet hissi barede genaetler doğulur:
Tebietden güclüdür
İnsan ezelden beri.
Pompeyin birden-bire
Batmasına bahma sen.
Tebietin gezebi
Mehv etdi bu şeheri,
Dünya dağıla biler
İnsanın gezebinden.
İnsan öz gezebiyle
İnsanlığın kökünü
Kese biler dünyadan (Vahabzade 2002, cild III: 37)

Dünyanın özünü batıracag insan gezebinden gorhan şairi düşündüren budur ki, süretle silahlanan bu dünya dağılanda insan da mehv olacag, dağılmış dünyanın derdine “bir nefer galacagmı dağılmış yer üzerinde?” Şairin
bu narahatlığında hemin dövrün sovet ideologiyasından ireli gelen bir temayül sezilse de, dünyamızın taleyinden doğan semimi nigaranlıg hissleri daha gabarıgdır. Selefleri Azerbaycan romantikleri kimi şair de bu günün
dehşetlerini gördükce keçmişi ideallaşdırmag hettine üz tutur. Şair semimi
şekilde boynuna alır ki:
Bu gün-cehennemim, dünen cennetim,
Sazım zemaneye dem tuta bilmir.
Tutmur nevelerle sözüm, söhbetim,
Yaddaşım düneni unuda bilmir. (Vahabzade 2002, cild VI: 468)

B. Vahabzade yaradıcılığında dünen, bu gün, gelecek anlayışları insanzaman konteksinde nezerden keçirilir. Tekce zamanın, vahtın elinde gücsüz
olduğunu (“Vaht” şeri) deyen şairin nezerinde insan vahta gelebe çalmag isteyirse, düneninden güc alıb sabahını düşünmelidir. Mehz sabah üçün yaşayanlar esl insan idealına yahınlaşa bilirler.
Keçire bil dolaylardan
Eyilmeden öz “men”ini.
Günahını anlamagçın
Yadına sal dünenini.
Leyagetle yaşamagçın
Düşün yalnız sabahını. (Vahabzade 2004, cild VII: 147)

Leyagetle yaşaya bilmek B. Vahabzadenin idealı olan insanın en esas keyfiyyetlerinden biridir. Çünki ferd leyaget hissine yiyelenmeden şehsiyyete
çevrile bilmez. Öz leyagetini tamahına gurban verenleri “ağlı medesinden
hırda gedeler” adlandıran şair leyaget hissini beşerin özünü insan kimi derk
etmesinde en mühüm deyer kimi seciyyelendirir.
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İnsan getre-getre insanileşdi
Yalnız öz insan leyagetile...
Gazandıg bu adı biz gile-gile.
İndi leyagetle gazandığımız
İnsanlıg adını itirekmi biz? (Vahabzade 1987: 27)

Şair bu mövzuda bir çoh lirik şerler yazmagla beraber “Leyaget” adlı poema da geleme almışdır. Eserde oğurlug üstünde hagsız yere ittiham olunan 13 yaşlı bir uşağın dövresindeki adamların biganeliyine, edaletsizliyine,
heysiyyetinin tapdanmasına etiraz olarag, öz leyagetini gorumag üçün intihar etmesini şair leyaget hissinin tentenesi kimi geleme alır.
Onun leyageti tapdanmış bu gün,
Bu itki ölümden betermiş ona.
Saşa leyageti gaytarmag üçün
Adını doğrultdu can bahasına. (Vahabzade 1987: 125)

B. Vahabzadenin lirik gehremanı hadiselere, varlıglara, mövgelere bir
rengli, bir hetli ve bir menalı bahmır. O, her şeyi bütöv şekilde derk etmeye cehd edir, bütün zidd anlamları, tezadlı halları bir tamlıg, bütövlük içerisinde görerek onların içerisinden öz idealını tesdig edir. Adi, birterefli ağıl
ucalıg anlayışında yalnız ülviyyeti görür. Lakin B. Vahabzade istedadı ve ağlı
başı buluda deyen ağacda ucalıg ülviyyeti gördüyü kimi, tenhalıg, teklik faciesi ve ezabını da duyur (“Ucalıgda tenhalıg” şeri). Sözsüz ki, şairin bu uca ve
tenha ağacında insan obrazını görmemek mümkün deyil. “Gah şerbet içen,
gah da zeher udan”, “gülüşle göz yaşının arasında oynayan” insanı “bir saat
reggasına” benzetmekde ustad şair ne geder haglıdır! Şair bilir ki, insan tebietinde bu ziddiyyetler bir-birine govuşug şeklindedir. Bu yerde o, selefi
Nesimi ile birleşir:
Dünya da menem, gor da menem, men,
Şadlıg da menem, gem de menem, men.
Mehrab da menem, secde eden de,
Dünya özü eksiyle de vehdetdedi mende.
Neşem de doğur derdi-gemimden,
Ziddimde tamam, bir bütövem men. (Vahabzade 2002, cild V: 113)

Vahabzadenin poeziyasındakı felsefi düşünceler öz gaynağını tekce klassik
felsefi menbelerden almır, hem de bu günün en müasir felsefi-riyazi keşfleri
ile sesleşir. Bu sesleşme de alimlerimizin diggetinden gaçmamışdır. Geyriselis mentig (bulanıg mentig) nezeriyyesi ile şairin felsefi düşüncelerinin
ohşar cehetleri barede dahi Lütfi Zadenin telebesi, dünya şöhretli alimimiz
professor Rafig Eliyev yazır:
“Bahtiyar Vahabzadenin poetik tefekkür medeniyyeti, intehasız felsefi düşünce derinliyi onun bütün şeirlerinin, poemalarının, piyeslerinin
ve publisistik yazılarının mayasına hopmuşdur. Bu felsefi tefekkür ter-
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zi, onun mentigi postulatları ve çıharışları Aristotel mentigine sığmayan, dünyanı bütün çalarları ile eks etdiren bir felsefi tefekkür terzidir.
Men özümü çoh hoşbeht sayıram ki, menim iki dahi dostum Bahtiyar
Vahabzade ve Lütfi Zade eyni şerg gan yaddaşına söykenerek dünyanın kesilmezlik felsefesine, mentigine imza atmışlar. Biri poetik felsefi
tefekkür terzinden, o birisi elmin derinliklerine cesaretle temas ederek
analitik tehlil terzinden behrelenerek.” (Aliyev 2010)

Yeri gelmişken deyek ki, felsefe ve poeziyanın tesirleri her zaman garşılıglı olmuşdur. Yalnız felsefenin poeziyaya tesir etdiyini düşünenler sehve
yol verirler. Meselen, gedim yunan felsefesindeki rasionalizm klassik Avropa edebiyyatının özülünü teşkil etmişse, orta çağların sufi poeziyası da Şerg
felsefesinin inkişafına güclü tesir göstermişdir. Bu bahımdan B. Vahabzade yaradıcılığının müasir felsefi fikre tesiri meselesi öz tedgigatçısını gözlemekdedir.
Suallar, tezadlar B. Vahabzade yaradıcılığında fikrin bedii ifade vasitesi
kimi oldugca fealdır, kemiyyet etibarile çohlug teşkil edir. İnsan tebietindeki, dünyada, kainatda olan bir çoh problemleri, nagislikleri şair suallar, üzüze dayanan tezadlarla aydınlaşdırmağa çalışır, onların vasitesile ohucunun
diggetini esl insan idealına yöneldir. Filosoflar yazır ki: “Adi, gündelik şüur
insanda derin gizlinlerin olmasını az ağlına getirir. Gündelik şüurunda insan
özünde de az gizli görür. Ona ele gelir ki, içinde ne varsa, hamısı onun özüne
aydındır. Ancag yeter ki, insan dünyasına hüsusi suallar veresen ve bu vaht
heyli sirlerin olması ortaya çıhar.” (Mehdi Dilare ve Mehdi Niyazi, 2005: 94)
B. Vahabzadenin bir çoh eserleri kimi “Guran bele gurub” şeiri de şairin
iztirablı düşüncelerinin, ümidli aldanışlarının, cavabsız suallarının neticesi kimi ortaya çıhmışdır. Şeirden doğulan genaet budur ki, inkişaf, ingilablar, üsyanlar, etirazlar dünyada heç neyi deyişe bilmemişdir. İnsan ilk yaranışından bu güne geder ziddiyyetler içerisinde vurnuhur, öz dahilindeki şerden azad ola bilmir:
Gısganıb, gısganır insan insanı
Nefsimiz hemişe gana teşnedir.
Habilin tökdüyü o gardaş ganı
Yene de tökülür...Deyişen nedir?
Bize ağıl verdi, ruh verdi Allah
Mügeddes kitablar gönderdi Allah
Bizi hagg yoluna getirsin deye.
Geldikmi yola? Gelmedik niye?
Niyeni ahtardım, tapmadım neden?
Yüz-yüz niye doğdu birce niyeden.
İndi asılmışam suallarımdan
Dünya o dünyadır, insan o insan. (Vahabzade 2004, cild VII: 115)

Bahtiyar Vahapzade Poeziyasında İnsan Konsepsiyası

83

B. Vahabzaden yaradıcılığında dünyanı ve özünüderk vasitesi kimi tezad
ve suallar çoh zaman özünü doğrultsa da, bezi hallarda onlara geniş yer verilmesi bedii fikrin inkişafını lengidir. Bu zaman ohucu da şairle birlikde hemin sual ve tezadların elinde girinc galır, çıhılmaz bir duruma düşür. Ohucunun gözünde şerin lirik gehremanı dünyanın hikmetlerini derk etmemiş sadelövh bir uşağa dönür.
Menim gan gardaşım, ey yazıg insan,
Sen niye bu geder ucuzlaşmısan?
Niye alçalmısan sen bu yaşında?
Dedende yoh idi, vallah, bu hislet.
Meger yohmu senin gan yaddaşında
Bir tike leyaget, bir damcı geyret?
Adına çevrilib sebrin, dözümün,
Ey insan övladı, insan övladı.
O geder alçalıb kiçildin, bu gün
Sende insanlıgdan eser galmadı. (Vahabzade 2002, cild VI: 452)

Yuharıdakı misralarda şairi narahat eden nagislikler, elbette, heyatidir, düşündürücüdür. Narahatlığın da ürekden geldiyine de heç bir şübhe yohdur.
Ancag hamıya belli olan bu nagisliklerin sual şeklinde sadalanması, onların
mahiyyetine bedii nüfuzun zeifliyi ohucunu gane etmir. Fikrin ifade formasında teze, gözlenilmez bedii obrazlar olmadığından ohucuda yeni düşünce
işartıları yaranmır. Şairin başaglarından fergi o zaman ortaya çıhır ki, o teze,
celbedici, düşündürücü obrazlar vasitesile ohucunu bu meselelerin gerekliliyine, helli üzerinde düşünmeye yönelde bilsin. Teessüf ki, böyük şairimiz
bezen buna müveffeg olmur. Bu bahımdan “Bir tanrım bilir” şeri harakterikdir. Bu şeirde şair “yarpag pıçıltısı, yel vıyıltısı, yağış şırıltısı, göy gurultusu,
guzu melertisi, at kişnertisi” ile yeni zamanın “metal cingiltisi, demir, mis
sesi, gülle vıyıltısı, bomba neresi, motor uğultusu, çarh taggıltısı, maşının,
geminin, gatarın fiti”ni garşılaşdırır. Birincilerin “temburlar, sazlar, neğmeler, şerler, sözler” yaratdığını gösterir, ikincilerin ise neler yaradacağını kesdire bilmir, bu cür mühüm sualların cavabını yalnız “Tanrım bilir” tesellisinin
üzerine burahır. Şair zamanın nefesini duysa da, onu şerin predmetine, bedii
derkine çevirmekde çetinlik çekir. Tezadlara aludeçilik öz fikirlerini, bedii genaetlerini tam ve uyğun halda ifade etmekde şaire mane olur. İnsan-zaman
münasibetleri hedsiz derecede mürekkeb, süretli keçidlere malik bir elagedir. Yuharıda misal getirdiyimiz sadelövh suallarla, sıralanan tezadlarla hemin elageleri herterefli açmag ve ohucuda heyret yaratmag mümkün deyil.
Heyret olmayan yerde ise poeziya elacsız insan durumuna düşür. Zaman insanın isteyinden asılı olmayarag daima hereketdedir, deyişkendir. Her zamanın öz poetikası, keçmişin öz gözellikleri olduğu kimi elmi-tehniki teregginin
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de öz romantikası var. Bu romantika insanı ruhlandırır, onu yaşamağa, sabaha, ireliye bahmağa sövg edir. Şairin vezifesi hem de hemin mürekkeblikdeki poetikanı, romantikanı göstermek, açmagdır. Yohsa bele çıhır ki, insan
gözel şerleri yalnız tehniki teregginin olmadığı zamanlarda yarada bilmişdir.
Elbette ki, bu zamanın reallıglarına uyğun deyil. Bu kimi hallar az da olsa, B.
Vahabzade yaradıcılığının bedii-felsefi mezmun yüküne helel getirmiş olur.
Yahşı ki, bu meyller şairin yaradıcılığında öteridir, keçicidir. Mence, B. Vahabzade poeziyası öz döyüşkenliyi, inam ve nikbinliyi, insanları daima ireliye bahmağa, kamilleşmeye çağırışları ile güvvetlidir, semimidir ve gereklidir. Aşağıdakı misralarda olduğu kimi:
Bir böyük amala vurulan zaman
Özünü yeniden yaradır insan.
O böyük amalın çağırış sesinde
Gayğılar eriyir, megsed doğulur.
Özünü yaratma mertebesinde
İnsan kamilleşir, şehsiyyet olur. (Vahabzade 2002, cild V: 151)

“Guş ganadla uçar, insan dilekle” deyen şair insan arzularının intehasızlığını, vetendaş amallarının mügeddesliyini poeziyanın bedii tedgigatına çevirende daha güclüdür. B. Vahabzade yaradıcılığının bu hüsusiyyetini gören
tengidçi Yaşar Garayev yazırdı: “Şair serhedsiz dünya ve ömür hakkında fikirleşir. İnsan kamalı yeni hüdudlar feth etdikce süret çohalır, zaman lengiyir,
kainat böyüyür ve genişlenir. Bahtiyar şerinin ümid ve inam pafosu bu yüksek felsefi nikbinlikden doğur. Serhedsiz dünya yaradan insana şair serhedsiz de ömür ve emel arzulayır:
Men sahili olmayan denizler isteyirem,
Men ahşamı olmayan gündüzler isteyirem” (Garayev 2002: 9)

B. Vahabzade yaradıcılığında insan konsepsiyası hedsiz derecede geniş
ve ehateli bir mövzudur. Onu bütün terefleri ile birlikde açmag megalemizin imkanları haricindedir. Buraya geder dediklerimizi ümumileşdirsek, fikrimce, şairin esl İnsan idealının esas cizgilerini cızmış olarıg. Bu İnsan ferdi, subyektiv duyğularını böyük, ictimai arzularla, milli ve beşeri duyğularla
vehdetde götüre bilen, vügar ve metanetden yoğurulmuş şehsiyyetdir. Hem
de mürekkeb, elvan, tezadlı duyğular aleminde yaşayan, mühteliflik seciyyesine malik bir insandır. İnsan ömrünün gısalığı ve insan arzularının sonsuzluğu, tebietle cemiyyet, inkişafla ehlag arasındakı konfiliktler onun tebietine yahşı menada narahatlıg getirir. Eyni zamanda o, fedakar, temennasız adamdır. Ustad şairimizin ohucularına tegdim etmek istediyi ideal İnsan
dünyanın kederini, ümidini, sevincini öz gelbinde daşıyan, heyatın adi, zahiren cüzi görünen megamlarının şeriyyetini duyan, derk eden humanist şehsiyyetdir. Zemanemizin bu cür İnsana ehtiyacı heç kesde şübhe doğurmur.
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Şiirde Duygu-Düşünce Diyalektiği ve
Bahtiyar Vahapzade’nin Şiiri
Cafer GARİPER*

ÖZ
Tek başına duygu şiirin varlık kazanmasına yetmez. Bunun gibi tek başına düşünce de şiir sanatı için yeterli değildir. Yalnızca duyguya dayanan
şiir sığ kalmaya mahkûmdur. Duygunun gereğince yer tutmadığı, düşünceye bağlı metinler ise poetik fonksiyondan uzaktır. Gerçekte şiir, birbirine zıt duygu ile düşüncenin karşılaşmasından ortaya çıkar. Bu bakımdan
şiir sanatına duygu-düşünce diyalektiğindeki denge yön verir. Birçok şairin kalem ürününde olduğu gibi Bahtiyar Vahapzade’nin şiir sanatında da
duygu düşünce diyalektiğinin kurulmaya çalışıldığı görülür. Bazı şiirlerinde bunu başaran şair, bir kısım metinlerde duygu-düşünce diyalektiğini
ve buna bağlı olarak sentezini gereğince sağlayamamış, düşünce planında kalmış görünür. Bu tür metinler şiir sanatı bakımından zayıf kalır.
Anahtar Kelimeler: Şiir, duygu, düşünce, diyalektik, Bahtiyar Vahapzade.

ABSTRACT
The Dialectic of Emotion and Idea in Poems and
Bakhtiyar Vahapzadeh’s Poetry
Emotions alone are not enough to make the poem to emerge. Likewise,
ideas alone are not sufficient for the art of poetry. A poem based only
on emotions remains superficial; the non-emotional but pure idealistic
texts are far from having the effects of poetry. In fact a poem emerges out
of the meeting of contrasting emotions and ideas. Therefore the balance
in the dialectic of emotions and ideas conducts the art of poetry. As with
the products of many poets the dialectic of emotions and ideas were
established in Bakhtiyar Vahapzade’s art of poetry. The poet achieves
this dialectic in some of his poems, but in some others the dialectic and
the synthesis that depends on it could not be achieved, and the poet
seems to stay in the ideal level. Such texts looks weak in terms of the art
of poetry.
Key Words: Poetry, emotions, ideas, dialectic, Bakhtiyar Vahapzadeh.
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F

elsefe Sözlüğü’nde diyalektik, “Yunanca tartışma sanatı anlamına gelen
dialektike tekhne’den türeyen bir terim olarak, genelde akılyürütme
yoluyla araştırma ve doğrulara ulaşma yöntemi” (Cevizci 2005: 509)
şeklinde anlamlandırıldıktan sonra diyalektiğin altı tarifi sıralanır. Altıncısında “diyalektik, düşüncenin ve gerçekliğin bir tezle antitezden, söz konusu
iki karşıtın bir sentezine varmak suretiyle gelişmesini gösteren varlık ve düşünce yasası olarak ortaya çıkar.” (Cevizci 2005: 509) denmektedir. Biz de yazımızda, diyalektiğin bu tarifinden yola çıkarak, şiirde birbirine zıt kavramlar olarak algılanagelen duyguyla düşüncenin tez-anti tez çerçevesinde birbirine zıtlığının sentezinden ortaya çıkan şiir sanatı üzerinde görüş geliştirme
çabası içinde olacak, duygu-düşünce zıtlığının şiirin bünyesinde bir araya
gelmesiyle varlık kazanan diyalektik yasaya bağlı bu sentezin izini Bahtiyar
Vahapzade’nin Sonbahar Düşünceleri –Şiirler– kitabında yer alan metinler üzerinden sürmeye çalışacağız. Şairin sayısı kırka varan şiir kitabının bulunduğu dikkate alınırsa, dar çerçevede kaleme alınan bu yazının, bir kitapla sınırlandırılması doğru olacaktır.
Burada üzerinde durmaya çalışacağımız şiirde duygu ve düşünce, başka
bir söyleyişle his ve fikir sübjektif, sübjektif olduğu kadar da belirsizlik taşıyan kaygan kavramlardır. Duygunun ve düşüncenin ne olduğu, bunların sınırlarının nerede başlayıp nerede sona erdiği, birbirinden ayrışması, birbirine karşı zıtlığı veya yakınlığı, hatta yer yer sınırlarının bulanıklaşarak birbirine karıştığı alan pek tartışılmış değildir. Şiirde duygu-düşünce diyalektiğinden söz edebilmek için öncelikle bu iki kavram çerçevesinde söz konusu
problemler üzerinde durmak gerekecektir.
Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan Türkçe Sözlük (2005)’te duygu, “1.
Duyularla algılama, his 2. Belirli nesne, olay veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim” şeklinde tarif edilmektedir. Düşünce ise “1. düşünce sonucu varılan, düşünmenin ürünü olan görüş, mütalaa, fikir, mülahaza, ide 2. Dış dünyanın insan zihnine yansıması” (2005) şeklinde karşılanmaktadır. İnsanın varoluşunun temel ögelerinden biri durumundaki duygu,
düşünceye göre daha soyut nitelik taşır. Bu sebeple belirginlik kazandırılması ve üzerinde konuşulması güçtür. Edebiyat incelemelerinin daha çok
düşünce üzerinde yoğunlaşması da bunu gösterir.
Bu tariflerden de yola çıkarak duygunun kalp/gönül merkezli, düşüncenin ise zihin/akıl merkezli bir olgu olduğunu söylemek mümkündür. Aslında şiirde duygu-düşünce karşıtlığı gönül-akıl çatışmasından ve karşıtlığından
farklı bir şey değildir. Bu durum, insanın ontolojik varlığının, ikili yaratılmışlığının, duyguyla düşünceden, bedenle ve ruhtan oluşmasının sonucudur. İnsanın hayatına aynı bünyede buluşan gönül ve akıl arasındaki diya-
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lektik yapı yön verir. Bu bakımdan şiir sanatı insanın varoluş olgusuna yakın, onu iyi ifade eden sanatların başında gelir. Aslında zıtlığın birlikteliği
hayatın her yanında vardır. İnsan, maddi varlığıyla dünyalı, ama, aklı ve ruhuyla önemli bir tarafıyla dünyanın dışındadır. Onun dramı burada başlar.
Bir şiirinde Şeyh Galip,
Bir şu’lesi var ki şem-i cânın
Fânûsuna sığmaz âsmânın (Okçu 1993: 415).

derken bunu dile getirir. İnsanın iç dünyasında yaşanan duygu-düşünce,
akıl-gönül çatışması sonunda hep uyumu ve sentezi arayacaktır. Çünkü insan, iç dünyasını ve çevresini düzenleme duygusuyla hareket eden varlıktır. Çatışmalar dünyasında kalmak istemez. Devamlı çıkış yolu arar. Bunun
için de iç dünyasını ve çevresini düzenlemesi gerekir. Nitekim Claude LéviStrauss (2000: 15), ilkel toplumlardan itibaren “insan düşüncesinin nesneleri hep kesinlikle karşılaştırıp birleştirdiğini, hep aynı tutarlılıkla ayırıp sınıfladığını” ifade eder. İnsanın iç dünyasını kuran duygu ve düşünce de bundan
farklı değildir. İnsan, işe öncelikle iç dünyasını düzenlemekle başlar. Birbiriyle bütünleşmeyen, bir birini tamamlamayan duygu ve düşünce iç çatışmaya yol açar. Çatışma alanında kalmak istemeyen insan, bu iki ögenin birbiriyle bütünleşmesinin, birbiriyle uyumlu olmasının yollarını arayacaktır.
Duygu-düşünce ikiliği yazı türleri üzerinde de varlığını hissettirir. Edebiyat alanında düz yazı düşüncenin, şiir duygunun ifade aracı olarak görüle
gelmiştir. Şüphesiz bu, önemli ölçüde doğruluk payına sahiptir. Fakat, düşüncenin öne çıktığı manzum metinlerle karşılaşılabileceği gibi, duygunun
öne çıktığı düz yazılarla da karşılaşılır. Böyle bir durum kesinleyici yargıya
varmada dikkatli olmayı gerektirmekle birlikte şiirle düzyazının asıl işlevlerinin değişmesini de getirmez.
Bir sanat, edebiyat eseri her şeyden önce estetik yapı, estetik bütünlüktür. Ona estetik yapı olma özelliğini malzemeyi, dili kullanma tarzı kazandırır. Bunun için de üslup belirleyici şekilde ortaya çıkar. Ancak, edebiyat eseri yalnızca estetikten ve ona varlık kazandıran üsluptan ibaret değildir. Estetik kadar belirleyici olmasa da malzeme de belirli bir değere sahiptir. Bunun yanında sanat eserinin, özellikle de edebiyat eserlerinin önemli bir tarafı sanatkârla ilişkilidir. Sanatkârın ideolojisi, inanç sistemi, düşünceleri,
hayat anlayışı ve algısı gibi birçok öge sanat eserinde yansıma alanı bulur.
Sonuçta sanat eseri belirli bir mekânda, belirli bir zaman dilimi içerisinde,
onu besleyen belirli kültür dünyasına ve hayat algısına sahip sanatkârın hayatı, olayları ve olguları yorumlama ve anlamlandırma çabasının ürünüdür.
Sanatkâr, ortaya koyduğu eserin derin yapısında kolektif ve ferdi planda gelişen birçok ögeyi bilerek veya bilmeyerek kodlar. Okuyucular için edebiyat
eseri, estetiğin yanında aynı zamanda içinde barındırdığı duygu ve düşün-
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ce katmanıyla anlam taşır. Böyle olmasaydı başka dillere çevrilen edebiyat
eserlerinin çoğu kez okunamayacak durumda olması gerekirdi. Çünkü çeviri,
önemli ölçüde estetik katmanı ve üslubu dışarıda bırakır yahut yeni bir üslup ve estetik inşa eder. Bugün Türkçede Faust, Karamazof Kardeşler, Anna Karenina okunabiliyor, Hamlet seyredilebiliyorsa; İngilizcede Mevlânâ’nın eserleri geniş okuyucu kitlesi bulabiliyorsa, bu durum, daha çok söz konusu eserlerin içinde barındırdığı düşünce yüküyle ilgilidir. Bu da sanat eserinin salt
estetik ilke için varlık kazanmadığını ve okunmadığını veya anlam (Tunalı 1984: 111-112) ve düşüncenin de estetik içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini gösterir. Çünkü sanat eserinin dünyasına giren duygu ve düşünce salt duygu ve düşünce olarak kalmaz, yeniden biçimlenerek estetik ögeye dönüşür.
Genelde edebiyat, özelde şiir bir tarafıyla düşünce üzerine kurulur. Bu düşünce, günlük sıradan düşünceden felsefî düşünceye kadar genişleyebilir.
Bununla birlikte edebiyat, bütün bir sistematik düşüncenin veya felsefî sistemin ifade aracı olmaktan uzaktır. Sistematik düşünceyle de temasa geldiğinde bakışını onun çeşitli alanlarına yöneltmekle yetinir. Edebiyat, özellikle de şiir, hayatın derinlerinde yatan aslî gerçekliklere ve düşüncelere ışık
tutar ve geçer. Wellek ve Warren (1994: 102)’in de belirttiği gibi “şiir felsefenin yerine geçmez.” Aynı zamanda ondan sistematik düşünce de çıkmaz.
O, yalnızca insanın iç dünyasındaki bir dizi duygu ve düşünce katmanını harekete geçiren mekanizmayı devreye sokmakla yetinir. Bu sebeple edebiyat
eserinde çoğu kez yer yer birbiriyle çelişen birden çok düşüncenin izine rastlamak mümkündür.
Edebiyat tarihinde yer tutan ve eserleriyle kabul gören sanatkârların, bu
arada şairlerin çoğu, eserlerinde düşünce yükü bulunanlardır. Mevlânâ’nın
yedi yüz yıldır cazibe merkezi oluşunun sırrı, bir tarafıyla, sanatının tasavvuf
felsefesine dayanmasında aranmalıdır. Bu durum, Yunus Emre için de söz
konusu edilebilir. Türk edebiyatının klasik şairlerinin önemli bir kısmının
yanında Nâmık Kemal, Abdülhak Hâmit, Tevfik Fikret, Yahya Kemal, Nâzım
Hikmet, Necip Fazıl, Asaf Halet, Behçet Necatigil, Fazıl Hüsnü, Sezai Karakoç, Hilmi Yavuz, İsmet Özel gibi, adlarını daha da çoğaltabileceğimiz yenilikçi sanatkârların şiirinde düşünce yükü dikkate değer katman oluşturur.
Konuya diyalektik anlayış çerçevesinde yaklaştığımızda şiir için tezin duygu, antitezin ise düşünce olduğu görülür. Nitekim şiir sanatı üzerinde fikir ileri sürenlerin önemli bir kısmında duygu merkezli anlayışın belirmesi de bunun işaretidir. Şiirde düşüncenin önemli yer tutmasına rağmen
şiir sanatı üzerine görüş getirenler ve bizzat şairler genellikle şiirde düşünce yükünü olumsuzlayan bir bakış açısı geliştirme çabası içinde olmuşlar-
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dır. Şiirde açık anlama karşı çıkan Ahmet Hâşim (1987: 70), “Şiir Hakkında
Bazı Mülâhazalar”da “Mânâ [f]ikir dedikleri bayağı mütalealar yığını mı” diye
sorarken aslında bir tarafıyla şiirde düşünceyi, antitezi olumsuzlamış olur.
Yahya Kemal (1971: 48) de şiiri “kalbden geçen bir hâdisenin lisan hâlinde
tecellî edişidir; hissin birden bire lisan oluşu ve lisan hâlinde kalışıdır.” şeklinde tarif ederken açıkça duyguya ve duygunun merkezi kabul edilen kalbe
vurgu yapar. Şiirini bir tarafıyla metafizik-mistik duyarlılık üzerine kuran, düşünce katmanına önemli bir yer ayıran Necip Fazıl Kısakürek (1993: 478-479)
ise “Poetika”sında duygu-düşünce birliğini öne alma çabasında, bu iki öge
arasında denge arayışı içinde görünür. Fakat, onda da düşünceye göre daha
baskın öge duygudur. Ona göre şiirde bulunması gereken bu iki öge birbirinden ayrı olmayacak, birbirinin içinde eriyecektir. Aksi takdirde yalnız duygu
ham ve cılk, yalnız fikir ise sert ve kuru kalmaya mahkûmdur. Duygu-düşünce
arasındaki diyalektik yasayı yerinde gören Necip Fazıl, duygu-düşünce birleşiminden, daha yerinde söyleyişle kaynaşmasından yanadır. Ancak bu birleşimde, düşüncenin yoğrularak duyguya doğru dönüşmesi, duyguya göre
daha fazla değişmesi gerekir. O, söz konusu diyalektik yasaya bağlı olarak
şairin yaptığı birleşimi kendine has üslubuyla,
“Şair, san’atının olanca ‘nasıl’ ve ‘niçin’iyle kelâm mevcelerini tasarruf
cehdine memur...
Şair, his cephesinden, daha ilk nefeste vecd çözülüşleriyle yere seriliveren bir afyon tiryakisi; fikir cephesinden de, bu afyonu esrarlı havanlarda hazırlayan ve tek miligramının tek hücre üzerindeki tesirini hesaplayan bir simyacı...” (1993: 479).

şeklinde ifade eder. Necip Fazıl’ın afyon metaforuyla ifadeye çalıştığı şiir,
şairin de söylediği üzere tam terkibini arayan bir sanattır. O terkip, duygu
ile düşüncenin aynı potada yoğrularak uyumlu birleşime ulaşmasıdır. Bu
uyumlu birleşimde duyguyla düşüncenin birbirinden ayrılamayacak şekilde
kaynaşması beklenir. Düşünce, duyguyla geniş bir şekilde yoğrularak duygulaşacak, düşünceye ait karakteristik niteliği belirsizleşecektir. Şiire has lirizme ulaşmak ancak böyle mümkün olacaktır.
Wellek ve Warren (1994: 102)’in de ifade ettiği gibi, “[f]ikir şiirleri de öteki şiirler gibidirler ve fikrî malzeme değerine göre değil, bütünleşmede ve
sanatkârane yoğunlukta ulaştığı dereceye göre yargılanmalıdırlar.” Bu görüş, düşünce boyutu baskın veya belirleyici olan şiirde de estetik yapının
öne çıkması, edebiyat eserinin sanat değerinin olması gerektiği anlamına
gelir. Bunun için de sanat eserinde yer alan düşüncenin salt düşünce olarak kalmaması, duyguyla harmanlanması ve estetik değer kazanması gerekir. Böyle bir değişim ve dönüşüm gerçekleşmediğinde sanat eseri düşüncenin taşıyıcısı kılınmış olur. Orada sanattan çok, bir fikir kitabında yahut ma-
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kalede yer alması gereken düşünceden söz edilebilir. Şairin yapması gereken duygu-düşünce diyalektiği içinde söz konusu iki ögeden doğacak senteze ulaşmaktır.
Şiirde tema dediğimiz şey, aslında çoğu kez düşüncenin duygulaştırılmış,
duyguyla yoğrularak dönüştürülmüş, kimi zaman da düşünce tarafında kalmış şeklinden başka bir şey değildir. Ölüm temi, aşk temi, sonsuzluk temi yahut yalnızlık temi dediğimizde duyguya doğru evrilmiş, dönüştürülmüş, duygulaştırılmış düşünceyi adlandırmaya çalışırız. Öyleyse şunu söylemek hiç
de güç değildir: Şiirde de düşünce bulunur. Fakat, edebiyat eserinde, şiirde
düşünce tek başına düşünce değildir. Duyguyla, ritimle, sanatkârâne edayla, mecaz ve metaforlarla, dille bütünleşerek değişmiş ve dönüşmüş yeni bir
form kazanmış, estetize edilmiş yapıda bulunur. Burada tartışılması gereken
problem, şiirde düşüncenin yer alması meselesinden çok, nasıl yer aldığı,
duygu-düşünce diyalektiğinin, bunun sonucu olarak da sentezinin nasıl gerçekleştiğidir. Kimi zaman düşünce edebî metnin, şiirin dünyasında salt kendisi olarak da kalabilir. Böyle durumlarda düşünce, genelde edebiyat, özelde şiir sanatıyla bütünleşme kuramaz, kendisi olarak kalır. Bu da başta şiir
olmak üzere, edebiyat eseri için arzulanan bir şey değildir. Yukarıda görüşlerine yer verdiğimiz Ahmet Hâşim’in ve Yahya Kemal’in duyguya odaklanan
bakışı bu çerçevede yorumlandığında gerçek anlamını bulur. Aslında onların
karşı çıktığı şey, estetik ögeye dönüşmeden kendisi olarak kalan düşüncedir.
Şiirde duygunun düşünceye göre daha öncelikli ve belirleyici olduğu bilinen durumdur. Ancak burada, duygunun düşünceye üstünlüğünden çok, diğer ögelerle birlikte duygu-düşünce diyalektiğinden, birleşiminden söz etmek yerinde olacaktır. Sonuçta estetik yapı olarak şiir sanatı varlığını ses
kompozisyonuna, anlama, anlamı kuran duygu ve düşünce katmanına, dile
ve bunların bütününden çıkan telkin gücüne borçludur. İşte bu telkin gücü
de estetize olmamış kaba düşünceye değil, duygu-düşünce diyalektiği içinden doğan, insanın iç dünyasındaki ince telleri harekete geçirerek titreşimi
sağlayan lirik ve müzikal söyleyişe bağlıdır.
Burada açıklığa kavuşturulması gereken temel koyucu ögelerden biri, ifadesini Necip Fazıl’da bulan kaba fikir, aslında düz yazıya ait fikirdir. Buna
duygu-düşünce diyalektiği içinden geçmemiş, estetize edilmemiş, şiirsel
söyleme dönüşmemiş fikir de diyebiliriz. Esasen şiirde düşüncenin duyguyla yoğrularak duyguya doğru evrilmesi hiç de kolay değildir. Çünkü şiirde
duygu, bütün alanı kaplamanın peşindedir. Bunun gibi düşünce de varlığıyla duygunun alanını kaplama eğilimindedir. Duygu-düşünce arasındaki diyalektik yasa da burada ortaya çıkar. Şiirin bütüne hâkim olma çabası sonunda iki ögenin senteze varmasını gerektirecektir.
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Daha önce de ifade etmeye çalıştığımız gibi, şiirde düşüncenin yer alışından çok, düşüncenin nasıl yer aldığı önem taşır. Düşünce, duyguyla ve şiirin diğer ögeleriyle birleşime ulaşmış ya da ulaşamamış olarak bulunabilir. Eğer düşünce, duygu-düşünce diyalektiği içerisinde değişim ve dönüşüme uğramışsa burada şiir sanatı bakımından problemden söz etmek güçtür.
Çünkü böyle durumda düşünce salt düşünce olmaktan çıkmış, poetik yapı
ve anlam kazanarak şiirin kurucu ögesi durumuna gelmiş demektir. Bunu
başta Yahya Kemal, Necip Fazıl ve Cahit Sıtkı olmak üzere birçok şairin şiirinde görmemiz mümkündür. Yahya Kemal’in Sessiz Gemi şiiri, Cahit Sıtkı’nın
Otuz Beş Yaş şiiri, kuvvetli düşünce katmanının duyguyla nasıl yoğrularak dönüştürüldüğünü göstermesi bakımından Necip Fazıl’ın Çile şiiri bu konuda
dikkate değer örnekler olma niteliğine sahiptir. Bunun tersine düşünce kendisi olarak kalmış, şiirin başta duygu olmak üzere diğer ögeleriyle bütünleşmemişse gerçekte şiirselliğe ulaşamamış, retorik ifade olarak kalmış anlamı çıkar. Bu tür metinler öğretici olmaktan, propaganda aracına dönüşmekten, ders vermekten yahut düz yazıya ait bir mesajın taşıyıcısı olmaktan fazlaca öteye geçemez. Şiire yaklaşırken böyle bir bakış açısıyla yaklaşmak, şiiri estetik bir yapı olarak görmeyi gerekli kılacak yaklaşımlar geliştirmeye zemin hazırlayacaktır. Burada Bahtiyar Vahapzade’nin Sonbahar Düşünceleri –Şiirler– kitabında yer alan metinlere de böyle bir bakış açısıyla, duygu-düşünce
diyalektiği çerçevesinde yaklaşmak yararlı olacaktır.
Bir sanat adamı ve şair, düşünceleri, mücadelesi ve hayat çizgisiyle önemli kişilik olarak belirebilir. Hatta geniş toplum katmanları üzerinde önemli etki de yaratmış olabilir. Fakat, bütün bunlar iyi bir sanatkâr veya şair olmak için yeterli değildir. Sanatkâra sanat alanında asıl kimliğini kazandıran
sanatının gücüdür. Bu düşünceden hareketle Bahtiyar Vahapzade’nin Sonbahar Düşünceleri –Şiirler– kitabında yer alan metinleri duygu-düşünce diyalektiği çerçevesinde şiir sanatı bakımından değerlendirmenin gereği vardır.
Sonbahar Düşünceleri –Şiirler–’de yer alan metinleri vatan, dil sevgisi, zamanın
geçişi, yaşlanma, yalnızlık, yaşama sevinci, gezi duygulanmaları, cesaret ve yiğitlik övgüsü, hayatlarıyla ve yaptığı işlerle öne çıkmış kişiler, idealizm, bilim, küçük insana yergi,
arzu edilene ulaşamamanın yarattığı hüzün, hiciv ve taşlama gibi konu ve temalar etrafında toplamak mümkün görünmektedir. Bu metinler, önemli bir tarafıyla
Doğu hikmet geleneği dairesinde düşünülebilecek özelliklere sahiptir. Nitekim onun, Sonbahar Düşünceleri’nde toplanan kalem ürünleri, düşüncenin öne
çıktığı, bununla birlikte düşüncenin yer yer duyguyla yoğrulduğu lirik söyleyişi arayan metinlerdir. Kitabın adında bulunan “düşünce” kelimesi de bunu
gösterir. Söz konusu kitaptaki metinlere dikkatle bakıldığında duyguyla düşünce arasında diyalektik yapının kurulduğu, duygu yönü öne çıkan lirik söy-
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leyişlerin bulunduğu şiirlere rastlanır. Bunun yanında söz konusu manzum
söyleyişlerin içerisinde düşüncenin öne çıktığı, duygu-düşünce kaynaşmasının gereğince sağlanamadığı zihnî planda kalan metinler önemli yer tutar.
Bahtiyar Vahapzade’nin sanatının duygu-düşünce diyalektiği çerçevesinde şekillenmesinde ve karakteristik vasfını kazanmasında geleneğin payından
söz etmek yerinde olur. Türk şiir geleneği yüzyıllar içinde söz merkezli bir anlayış geliştirmiştir. Söz, anlamı öne alır. Anlamsa daha çok zihnî planda gelişen yapıya sahiptir. Bunun izini klâsik Türk edebiyatında ve halk şiirinde sürmek mümkündür. Gelenek hayat anlayışını, tecrübe alanını hatta felsefî düşünceyi parçalı bir şekilde şiir formuyla ifade yoluna gitmiştir. Şiirde anlama
ve ona varlık kazandıran öne çıkan öge olan düşünceye önemli bir katman
ayıran gelenek, bu birbiriyle ilişkili bu iki öge üzerinde çalışarak onları duyguyla yoğurmasını bilmiştir. Bunun yanında poetik düzlemde geleneğin anlam ve düşünce üzerindeki asıl dikkat edilmesi gereken yanı bu iki ögeyi estetize etmesinde aranmalıdır. Şiirde düşünce, yalnızca düşünce olarak kalmaz.
Çeşitli anlam katmanları, insanın iç dünyasının dalgalanışlarını yakalayışı ve
zekânın üzerinde dönüşüyle insanın ve hayatın derin gerçekliğini incelikli şekilde ifade alanına taşıyışıyla bu şiir, zihnî bir şiir olarak varlık kazanır. Ancak,
aynı zamanda bu durum, bazen şiirin zaafı olarak da karşımıza çıkar. Düşünce
dokusu önemli katman oluşturan, duygu-düşünce kaynaşması sağlanamamış
metinler de geleneğin bir tarafını kurar. “‘Düşünce şiiri’ (…), şiirselliğin geriye itilmesi, buna karşılık belâgatin öne çıkması anlamına gelir.” (Yavuz 2008:
204). Bu tür metinlerin asıl dikkatten kaçırılmaması gereken de bu tarafıdır.
Burada öncelikle Bahtiyar Vahapzade’nin şiirinin duygu-düşünce diyalektiği çerçevesinde belirli bir bütünlüğe ve lirizme ulaştığı yapı üzerinde durmak gerekecektir. Onun ferdi beni etrafında oluşturduğu duyarlılıkla yaşama coşkusunun ve bunun tam karşısında yer alan hüzün duygusunun birleştiği şiirlerde yer yer kuvvetli bir poetik ifadeye ulaştığını görürüz. Bu tür şiirlerinde duygu-düşünce dengesi duygudan yana ağırlık kazanır. Bu da düşüncenin daha geri plana çekilmesine zemin hazırlar. Böylece zihnin belirleyiciliği geriye düşmüş, şiiriyeti gölgelememiş olur. Sonbahar Düşünceleri –Şiirler– kitabında yer alan metinler içerisinde Siyah Saçlar, Ak Saçlar, Dağda Şelale
Gibi, Uçmak İstiyorum ve benzeri şiirlerini kısmen de olsa bu çerçevede değerlendirebiliriz. Dağda Şelale Gibi şiirinden aktardığımız,
Bir rengi yok, göklerin bin rengini severim,
Bir gülü yok, güllerin çelengini severim.
Çıkmağa tepe değil, yüce dağ istiyorum,
Hayatı hayat gibi yaşamak istiyorum.
Gökte gurup çağı da, tan yeri de güzeldir,
Hayatın sevinci de, kederi de güzeldir. (s. 9).
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mısralar bunu gösterir. Belirli bir yaşanmışlığın izdüşümlerini taşıyan bu tür
söyleyişlerinde şair, şiir için gerekli olan iç ahengi de nispeten yakalar. Düşünce bütünüyle silinmemiş, duyguyla birleşime varmış şekilde şiirin derin
yapısındaki yerini alır. Kimi zaman o, vatan ve millet duygusu etrafında kendi sesiyle toplumunun sesini birleştirmesini ve lirizmi kurmasını da bilir. Bu
tür şiirlerinde duygu-düşünce belirli bir birleşime ulaşmış şekilde karşımıza çıkar. Fakat, bu kategoriden şiirleri, Sonbahar Düşünceleri –Şiirler– kitabında fazla yer tutmaz.
Bahtiyar Vahapzade’nin sanatı, geleneğin klâsik edebiyattan çok halk edebiyatı kanalından beslenir. Dili, şiirinin teknik unsurları, hayal dünyası ve
üslup özellikleriyle bu şiir, daha çok halk şiiri geleneğinin hazırladığı formun üzerine oturur. Ona çağdaş bir halk şairi (Nebiyev vd. 2007: 273) gözüyle
bakılabilir. Onun şiirinin iç kompozisyonunun ve zihnî işleyişinin belirginlik
kazanmasında da halk şiirinin rolü büyüktür. Fakat, halk şiiri geleneği, sunduğu bütün imkânların yanında, modern çağın ifadesi olmak isteyen bu şiire kusurlarıyla birlikte gelir. Bu kusuru kapanmakta olan başka bir çağın hayat anlayışının ifade alanı olmasında aramak doğru olacaktır. Şairin bu noktada halk şiirinden yola çıkarak kendi çağının aydın şairinin sanatına ulaştığını söylemek güçtür.
Âşık tarzı şiirden modern zamana intikal eden miraslardan biri kolay söyleyiştir. Geniş ilhamının sürüklediği alanda kolay yazma pratiğiyle hareket
eden şair, bazen poetik yoğunluğa ulaşmamış manzum söyleyişlerle yetinir.
Onun sanatının zayıf yanlarından birini bu miras hazırlar. Saz şairinin sanatını besleyen, ona yardımcı olan, bıraktığı boşlukları tamamlayan içine beden dilinin karıştığı sözlü ifadeyle birlikte elindeki enstrüman olduğu düşünülürse genelde modern şairin, özelde Vahapzade’nin nasıl bir imkândan
mahrum kaldığı anlaşılır. Bu çerçevede Bahtiyar Vahapzade’nin sanatının
zayıf yanlarından birini kolay söyleyişinde aramak doğru olacaktır. O, Âşık
Veysel’in ameliyatla gözlerinin açılması teklifini geri çevirişinden (s. 110),
televizyon yayınının kesilmesinden (s. 114), bir intihar hâdisesinden, (s.
112) müzede gördüğü mumyadan (s. 131), alınmış bir mektuptan (s. 61-63)
veya dilenen Arap çocuklarından (s. 134) hareketle manzum söyleyişe yönelir. Bu kolay söylenmiş metinlerde düşünce baskın öge olarak öne çıkar.
Ara sıra parlayan ahenk ögeleri ve zekice buluşlar da metni şiir seviyesine
yükseltmeye yetmez. Çünkü şair, ses tekrarları ve anlam üzerinde dönüşlerle şiiriyeti kurabileceğine inanmış görünmektedir. Oysa şiiriyeti kurmak için
bunlar yetmez. Şiir, hep bir fazlasını ister. Yapılması gereken düşünceyi duyguyla kaynaştırarak estetik ögeye dönüştürme işidir. Fakat şair, bunda gerekli ve yeterli çabayı gösteremez. Esasen buna merkez değiştirerek kalbin
yerine zihinde yapılanan şiir pratiği de izin vermez.
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Bahtiyar Vahapzade’nin sanatında geleneğin yanında modernizmin de belirli etki alanına sahip olduğu görülür. O, halk şiirine yaklaşan üslup özellikleriyle modern dönemin ürünü serbest şiirin gevşek dokusunu birleştirdiğinde kolay söyleyişe ulaşır. Şairin bu türden kalem ürünleri, geniş ilhamla
beslenmiş emek mahsulü şiirler olmaktan uzaktır. Geleneğin modernizmle
karşılaştığı ve yeni birleşimleri aradığı bir dönemde eser veren şair, serbest
şiire doğru yöneldiğinde çoğu kez deforme metinler ortaya koyar. Bunda kolaycılığının yanında serbest şiirin tekniğine gereğince hâkim olamaması da
rol oynar. Bu tür metinleri daha çok düşünce sürükler. Yer yer beliren zekâya
bağlı dönüşler, hikmetli buluşlar ve ara sıra kendini gösteren lirizm de bu
metinleri çoğu kez kurtarmaya yetmez. Nitekim, aşağıya aktaracağımız Gurbetten Dönüş başlıklı metindeki,
Biri nehrin ötesinde,
Biri nehrin berisinden
		
iki kardeş
Durmuş yabancı ülkede
		
yüz yüze.
Bu ne hicran,
Bu ne görüş?
Bu görüşün bir adı var: Mucize!
Görüşürken
		
içten gelen hüngürtüler ya nedir?
Bir vatanın oğulları gurbette yok,
		
O vatanın öz içinde
			
Görüşmeğe teşnedir.
İki kardeş görüşmekçin
		
Gurbete mi gelmeli?
Bu soruya hüngür hüngür ağlamalı,
		
Kahkahayla gülmeli. (s. 133).

söyleyişi bunu gösterir. Onun kalem ürünleri içinde bu tür, düşüncenin sürüklediği sayısı hiç de az olmayan metinlerle karşılaşılır. Vahapzade’nin Sonbahar Düşünceleri –Şiirler–’de vatan sevgisini işleyen Vatandaş (s. 1), Mısır’da
karşılaştığı Arap çocuklarının piramitlerin önünde dilenmesini ifade alanına
taşıyan Ehramların Önünde (s. 134), Hz. Hüseyin’in görkemli türbesine karşılık ona bağlılık duyan insanların yoksulluğunun yarattığı paradoksu dile getiren Açlardan Toklara (s. 135), İstanbul’un sahip olduğu coğrafi özellikleriyle
tarihi dokusunu ve modern dönem içindeki görünümünü dikkatlere sunan
İstanbul (s. 138-140) gibi metinleri düşünceye dayalı, kolay söylenmiş metinler olarak karşımıza çıkar. Bu metinlerde onun duygu-düşünce diyalektiğini
gereğince sağlayarak düşünceyi dönüştürdüğü, şiirin sahip olması gereken
lirizmi kurduğu, poetik yoğunluğa ulaştığı söylenemez.
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Doğu toplumlarında geleneğin anlamı, buna bağlı olarak sözü önceleyen
bir yapı kurduğunu daha önce ifade ettik. Sözün güzelini söylemek ve buna
uygun formu arayış, şiir formunda ifadeyi ve şiirsel söylemi dayatır. Bunda
edebiyatın önemli bir katmanının uzun süre sözlü ifadeye bağlı varlık kazanmış olması da rol oynar. Anlamın ve sözün öncelenmesi düşüncenin öne çıkmasına zemin hazırlar. Belirli bir hayat tecrübesi ve ondan çıkan sonuç veya
ders sonunda hikemi söyleyişe dönüşür. Bu tür kalem ürünlerinde hayat felsefesi dikkate değer bir yer tutar. Bu çerçevede Bahtiyar Vahapzade’nin Sonbahar Düşünceleri –Şiirler– kitabında görülen düşünce yükü, bağlı olduğu gelenekle ilişkilendirilebilir. Sözü önceleyen, söz merkezli anlayış geliştiren
gelenek, söz-anlam ilişkisini kuvvetli şekilde sağlamış görünmektedir. Anlamda aranan nitelik, kaplayıcı genişliğe sahip olması, derinliği bulunması, hayat tecrübesine yaslanması, zihnin parlak buluşu hâlinde belirmesidir.
Onun gelenekten beslenen hikemi söz söyleme yetisinin bir ürünü olarak
modern bakışla anlam kazanan metinleri de vardır. Burada lirizmden mahrum, hikemî-manzumeci metinlerle düşüncenin öne çıktığı felsefî metinleri
birbirinden ayırmak gerekir. Her şeyden önce hikemî-manzumeci metin geleneği, yazıcının gelenekten ödünçlediği nazım mekanizmasına bağlı birbirinin benzeri zihnî üretimden fazla öteye geçemez. Bu durum, nazmı önceleyen geleneğin düz yazının konularını da şiir alanına taşıma çabasının sonucudur. Düşünceye dayalı felsefî metinlerde ise kişinin kendi hayat tecrübesinin sonucu ortaya çıkan sorgulayıcı, araştırıcı anlam alanıyla karşılaşırız.
Bahtiyar Vahapzade, zaman zaman kendi hayat tecrübesinin ürünü düşünce
yükü taşıyan manzum söyleyişlere ulaşır. Bu manzumeler her ne kadar duyguyla yoğrulmaya çalışılmış olsa da duygu-düşünce bütünlüğüne gereğince erişememiş görünür.
Daha önce de ifade etmeye çalıştığımız gibi, Bahtiyar Vahapzade’nin Sonbahar Düşünceleri –Şiirler– kitabında yer alan metinler bir tarafıyla Doğu hikmetini temsil eder. Onun bu metinleri, daha ziyade anlama dayanan düşünce şiiri alanında varlık kazanır. Şairin bu metinlerin bir kısmında duygu-düşünce
diyalektiğine gereğince ulaştığını söylemek güçtür. O, daha çok duygulaştırılma yoluna gidilmiş, fakat bunda gereğince işçiliğin gerçekleştilemediği,
düşünce şiiri kaleme almış görünmektedir. Bu yönüyle Vahapzade’nin manzum söyleyişlerinin konu dağarcığı şiirden çok düz yazının alanında değerlendirebileceğimiz bir görünüm sergiler. Sonbahar Düşünceleri –Şiirler–’in estetik değeri de kaynağını şiirsellikten değil dayandığı retoriğin düz yazının
sınırları içerisinde kalan güzelliğinden beslenmesinden alır. Aşağıya aktaracağımız Mumya başlıklı metin, tespit ve görüşlerimizi önemli ölçüde yansıtacak niteliktedir:
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Mumiyası müzededir
Azametli firavunun.
Deve boyda canı varmış,
Gevdesine bir bak onun.
Ezel günden koca dünya
Her gidenden bir şey alır;
Kimiminden emel kalanda,
Kiminden de beden kalır. (s. 131).

Bu metinde Firavun’un mumyasıyla karşılaşan şair, hayata espritüel bir
bakış getirme uğraşına girişir. Fakat, şiir formunda kurduğu metinde duygudüşünce diyalektiğine bağlı bağdaşım gereğince kurulmadığından poetik
yapı gerçekleşmiş değildir. Hayatın içinde yatan ironik yapı, bir düşünce
etrafında hikmetli söyleyişle şekillendirilir. Şairin özellikle ikinci dörtlükte
yaptığı iş, insanın yeryüzündeki yazgısından yola çıkarak hayatı felsefi düzlemde algılama ve anlamlandırma çabasıdır. Bu çabayı şiirsel söylemin içinden ifade eder. Çünkü Hilmi Yavuz (2008: 219-220)’un da ifade ettiği gibi, insanlık tarihinde felsefe, hikmet, dünya görüşü ve ideoloji şiirsel söylemin
içinden dile getirilmiş, Batı toplumlarında bunlar zamanla ayrışarak şiirsel
söylemin dışında farklı söylemler geliştirmişken Doğu toplumlarında felsefe, hikmet, dünya görüşü ve ideoloji şiirsel söylemden ayrışmamıştır. Bahtiyar Vahapzade’nin gelenekle modernizmin karşılaştığı alanda sanatını kurarken kültür kodlarına bağlı olarak bir tarafıyla Doğu geleneğine yaslanması, diğer taraftan içine modern bakışın karıştığı şiirsel söylemi inşa etmeye
çalışması, bunu yaparken de şiirsel söylemin dışına düşmesi bununla izah
edilebilir. Eğer şair kültürel kodları itibariyle felsefi-hikemi söyleyişin lirik
damarına bağlanarak duygu-düşünce diyalektiğini sağlamış olsaydı şiiri de
kurmuş olacaktı.
Onun yine benzer şekilde Dünyadan Eğer Saygı Umarsın başlıklı manzumesi
de bu çerçevede değerlendirebileceğimiz özelliğe sahiptir:
Dünyadan eğer saygı umup, eğer neşe dilersin
Öz kalbine bak,
		
zulmeti boğ,
			
nefreti öldür.
Güldürsen eğer başkasını, sen de gülersin,
Gülmek dileğindirse eğer özgeyi güldür.
Bildin mi, niçin öyle gülür bahçede güller?
Gül, güldü ki, gülsün onu gördükte gönüller. (s. 34).

Bu manzumede de duygu-düşünce bütünleşmesine gereğince ulaşılamamış görünmektedir. Atasözlerinin yahut özlü sözlerin düşünce katmanına
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benzer imgelemden mahrum anlam dünyası daha geniş çerçeveye taşınarak manzum ifadeye dönüştürülmüş yapma bir metindir. Bu ve benzeri metinler, şüphesiz hikmetli söz olma bakımından, retorik ifade yönünden anlam taşırlar. Fakat, duygu-düşünce bütünleşmesinde gerekli birleşime ulaşamadıkları, iç ahengi ve lirizmi kuramadıkları, daha çok düşünce tarafında
kaldıkları için şiiriyetin dışına düşerler. Bunda şüphesiz günlük düşüncenin
yahut dünya görüşünün şiiriyeti kurmada gerekli yatkınlığa sahip olmaması da rol oynar.
Bahtiyar Vahapzade’nin Sonbahar Düşünceleri –Şiirler– kitabıyla sınırlandırılmayan, bütün manzum söyleyişlerini duygu-düşünce diyalektiği çerçevesinde ele alacak başka bir çalışma şüphesiz farklı sonuçlar verebilir. Fakat, söz konusu kitapta yer alan metinlerden hareketle bu tespitlere ulaşmak mümkün olmuştur. Elimizde pozitif bilimler gibi kesinleyici ölçünün
olmadığı düşünülürse farklı bakış açılarıyla farklı sonuçlara ulaşmanın daima mümkün olduğu söylenebilir. Bununla birlikte çalışmamızdan çıkan sonuç şudur:
Şiir, duygu düşünce birleşiminden ortaya çıkar. Şiir sanatı açısından
önemli olan bu birleşimin dengesini kurabilmektir. Eğer duygu-düşünce
diyalektiği çerçevesinde birleşim iyi bir şekilde gerçekleştirilmişse ortaya şiiriyet yönü güçlü metinler çıkmaktadır. Bahtiyar Vahapzade de hikemi söyleyişe, kolaycılığa kaçmadan, çağının yüklediği sorumluluğu aşıp ferdi beni etrafında sanatını kurmaya çalıştığında lirizmi yakalayan, şiir sanatı bakımından dikkate değer ürünler ortaya koymasını bilir. Şair, kendisini toplumun huzurunda hissettiği andan itibaren sorumluluk duygusuyla
hareket eder. O, artık bir meydan adamı gibi, kendisine ait derin ve dingin
iç sesin değil, yüksek ve dalgalı gür sesin insanıdır. Bu tutum onu topluma ve diğer insanlara yaklaştırırken kendisinden uzaklaştırır. Çünkü kendisi adına değil toplumu adına konuşmaya başlamıştır. Bu rol değişiminde
şiir sanatı için artık önemli olan şairin duygu ve düşünce bağdaşımı kurma
çabası içinde kendi sesiyle ödünçlediği toplumun sesini birleştirebilmesidir. Bahtiyar Vahapzade, yer yer toplumunun sesiyle kendi sesini birleştirmesini bilenlerdendir. Fakat, manzum söyleyişlerinin önemli bir kısmında bunu gerçekleştirdiğini söylemek güçtür. Sosyal kimliği için bu durum
bir kazançken, sanatkâr kimliği için kayba dönüşür. Onun sanatının belki
de asıl zayıf tarafı kolaycılığında, ilhamını eşya, olaylar ve olgular içerisinde fazlasıyla dağıtmasında aranmalıdır. Bu dağınıklık ve gereğince gösterilmemiş işçilik, duygu-düşünce kaynaşmasının önünde temel engel olarak
belirmektedir.
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Millî İstiklal Şairi Bahtiyar Vahapzade
İsa HABİBBEYLİ*

ÖZ
Seçkin Azerbaycan halk şairi Bahtiyar Vahapzade, yaratıcılığının tüm
aşamalarında zengin geleneklerine sahip Azerbaycan lirikasını orijinal
lirik şiirleriyle zenginleştirmiştir. Sosyal - felsefî lirikanın tercih edildiği yıllarda da Bahtiyar Vahapzade ince ruhlu şiirler yazmak geleneğine
sadık kalmıştır. XX. yüzyılın 60. yıllarında yazılmış «Dudakta gez», «Biri
sensin, biri ben», «Behanem» şiirleri, 70-80.yıllarda kaleme alınmış
«Kelebek», «İnsan gökte ay gibidir», «Küsende» gibi poetik örnekler
yalnız meydana geldiği dönemin değil, genellikle, Azerbaycan lirik poeziyasının örneğidir. Veya geçen yüzyılın sonu, yeni yüzyılın başlarında Bahtiyar Vahapzade’nin meydanlarda yürüyüşlerde önde gittiği dönemlerde, bağımsızlığın kuvvetlendirilmesi yıllarında mucadele yaptığı zaman yazdığı «Ömür treni», «Ben aldanmak istemiyorum», «Sensizliğin içinde», «Borcludur» vs lirik şiirleri halk şairinin kalbinin derinliklerindeki lirikanın sonsuzluğunu, bitmemezliğini yansıtıyor. Bu şiirlerin bir çoğuna Azerbaycan’ın ünlü bestecilerinin şarkılar bestelemesi bu bedii örneklerdeki beklenmez lirizmin, ahenktarlığın, samimiyetin
kolaylıkla müziğe dönüşmesi ile ilgilidir.
Genellikle, Bahtiyar Vahapzade Azerbaycan edebiyatının milli poetik istiklâlnamesinin kudretli kurucularından biridir. Halk şairinin
Azerbaycan’ın en yüksek devlet taltiflerinden olan «İstiklâl» nişanına
layik bilinmesi hem de onun milli istiklâla saygı ile hizmet etmesine
verilen yüksek değeri gerçek biçimde yansıtıyor. Milli istiklâlın büyük
habercisi Bahtiyar Vahapzade’nin ismi ve sanatı Azerbaycan’ın ve genellikle Türk dünyasının edebi milli servetidir.
Anahtar Kelimeler: Bahtiyar Vahabzade, milli, istiklal, şair, «Gülüstan»,
«İstiklal».

ABSTRACT
Bakhtiyar Vahabzade, the Poet of National Independence
During all his stages of creativity, the prominent Azerbaijan poet,
Bakhtiyar Vahabzade enriched the traditionally rich Azerbaijan poetry
* Prof. Dr. Akademik, Nahçivan Devlet Üniversitesinin Rektörü, NAHÇİVAN,
e-posta: rector@ndu.edu.az

İsa HABİBBEYLİ

102
57
2010

with his original lyrical poems. In the years when social-philosophical
lyrics were predominant Bakhtiyar Vahabzade remained faithful to the
tradition of writing pleasant poems. The poems “Dodagda gez” (make
noise in the world), “Biri sansan, biri man” (one is you, one is me),
“Bahanem” (my excuse) written in the 1960s, and the poetic samples
“Kapanak” (butterfly), “Insan goyde ay kimidir” (human is like a moon
in the sky), “Kusende” (when quarrelled) written in the 1970s and 1980s
were not only examples of the period in which they were written, but
also, all in all, of the whole Azerbaijan lyrical poetry. Yet, in the periods
when Vahapzade walked ahead in the street demonstrations at the
end of the last century, and when he was struggling for strengthening
the independence of his motherland, the lyrical poems such as “Omur
gatari” (life train), “Man aldanmaq istemiram” (I do not want to be
deceived), “Sansizliyin ichinde”(in your absence), “Borcludur” (he is
in debt) reflect the infiniteness and inexhaustibleness of lyrics in the
depth of the poet’s heart. That the celebrated Azerbaijani composers
compose the majority of his poems is closely connected with the easy
transformation of exceptional lyrical poetry, harmony and sincerity
into music.
In general, Bakhtiyar Vahabzade is one of the greatest founders of
national-poetic independence of the Azerbaijan literature. That he was
awarded with the “Independence” order which is one of the superior
awards displays visually the high estimation given to the people’s poet
who served honestly for the independence. The name and profession
of Bakhtiyar Vahabzade, the great herald of the national independence,
are the literary-national treasure of Azerbaijan and the whole Turkish
world.
Key Words: Bakhtiyar Vahabzade, national independendce, poet,
“Gulustan”, “Independence”.

H

alk şairi Bahtiyar Vahabzade’nin yaratıcılığında millî istiklâl düşüncesi Azerbaycan’ın halk şairi Bahtiyar Vahabzade, her şeyden önce,
kudretli, lirik bir şairdir. İnsan kalbinin derinliklerini ve yaşamın
ince anlarını şiirde en samimi bir dilde, benzersiz poetik araçlarla yansıtmak
Bahtiyar Vahabzade lirikasının kendine has özelliklerini belirtiyor. Seçkin şairin lirikası yaşayan, düşünen hassas bir insanın gönül, yürek çırpıntılarının
poetik yansıtılması gibi sesleniliyor. Bahtiyar Vahabzade’nin en iyi lirik şiirleri hassaslık ve obrazlı düşüncelerin vahtedinden yapılmışdır. O, yaratıcılığının tüm aşamalarında zengin geleneklere sahib Azerbaycan lirikasını orjinal lirik şiirlerle süslemiştir. Henüz 1950’li yıllarda yazılmış “Gelir” redifli şiiri
60 sene geçmesine rağmen, bugün de millî şiirin benzersiz örneğidir.
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Tarma çekilmiş sime benze sen,
Titre bir yaprağın titremesinden.
Bil, denizde coşan suyun sesinden,
Hazri gelir, yoksa gilavar gelir.
Bir az da sıklaşanda gökte buludlar,
Yavaşca titreşir yerde gğy otlar
Onlar da bilir ki, havada çen var
Sabah yağmur gelir, sabah kar gelir
Muyesser değildi ancak,
Yürekten geçeni gözden okumak.
Karankuştan önce, topraktan önce
Gerek bilesen ki, ilk bahar gelir
Bakıştan söz al, söz anla sözden,
Hassas ol sevgilim ömrün boyu sen.
Eger sevirsense, ayak sesinden
Gerek bilesen ki, Bahtiyar geliyor
			
(Vahabzade B. 2004: 243 )				

Vatandaş filozof şair gibi sosyal-felsefi lirikanın tercih edildiği yıllarda da
Bahtiyar Vahabzade hafif, zarif ruhlu şiirler yazmak geleneğine sadık kalmıştır. XX. yüzyılın 60. yıllarında yazılmış “Dudakta gez”, “Biri sensin, biri ben”,
“Behanem” şiirleri, 70-80. yıllarda kaleme alınmış “Kelebek”, “İnsan gökte ay
gibidir”, “Küsende” (Kırılanda) gibi poetiksel örnekler yalnız yazıldığı dönemin değil, genellikle, Azerbaycan lirik poeziyası örneğidir. Veya, geçen yüzyılın sonu, yeni yüzyılın başlarında bağımsızlığın gelişmesi uğruna mücadele yapıldığı dönemlerde yaranmış “Ömür treni”, ”Ben aldanmak istiyorum”,
“Sensizliğin içinde”, “Borcludur” vs. lirik şiirler halk şairinin kalbinin derinliklerindeki lirikanın sonsuzluğunu, tükenmezliğini bitmediğini yansıtıyor.
Bu şiirlerinin çoğuna Azerbaycan’ın ünlü bestecilerinin şarkı yazması, bu
bedii örneklerdeki lirizmin, ahenktarlığın, sevginin kolaylıkla müziğe dönüşmesi ile ilgilidir. Bahtiyar Vahabzade'nin şiirlerinde insanın, hayatın öyle
anları lirikanın konusuna dönüşüyor ki, bu anların obrazlı sunulması gerekli
konuların anlam ile sonuçlanıyor. Yani, Bahtiyar Vahabzade tamamen lirik
şiirlerle sosyal-felsefi düşünceleri yansıtabilen bir şairdir. Bahtiyar Vahabzade şiirlerinin bu özelliğini yansıtan “Yalnızlık” (Teklik) şiirinin lirik şiir mi,
veya felsefi şiir mi olduğunu söylemek çok zor.
Nehir nehire kavuşmaz sular taşmasa,
Yıldızın yıldızla ünsiyeti var.
Gökte bulutlar koşalaşmasa,
Ne yıldırım çakar, ne yağmur yağar.
			
(Vahabzade B. 2009: 6)
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Kendi el obasını terk etdiğinden,
Tek tenha dolaşır baykuş bugün de.
Kolların dibinde tek bitdiğinden,
Boynu bükük kalıp menekşenin de.
Od vurmasa tabakta su taşa bilmez,
Kuş da tek kanatla dağ aşamaz,
Kösöyün ikisi de kırda da yanar,
Biri ocakta da alışamaz.
			
(Vahabzade B. 2004, s10)

Böylelikle, lirik siirlerinde sosyal-felsefi düşünceleri yansıtmak yeteneği Bahtiyar Vahabzade'yi XX. yüzyıl Azerbaycan vatandaşlık lirikasının esas
kurucularından biri yapmıştır. Halk şairinin vatandaşlık lirikası, onun milli istiklâl düşüncelerinden yaranmış sosyal-felsefi şiirlerinin mükemmel bir
toplusunu oluşturmuştur. Bahtiyar Vahabzade en yeni dönem Azerbaycan
milli istiklâl edebiyatın bilinmiş temsilçilerinden biri gibi büyük ün kazanmıştır.
Bilindiği gibi, büyük edebiyat her zaman büyük istiklâla hizmet etmiştir.
Böyle ki, milli özgürlük anlamında istiklâl edebiyatı XX. yüzyılın başlarında
başlanıyor. Bizce, seçkin yazar ve büyük sosyal adam Celil Memmetkuluzade
Azerbaycan'da milli istiklâl edebiyatın kudretli kurucusu ve başbuğudur. XX.
yüzyılın başlarında yaşamış Mirze Alekber Sabir, Üzeyir Hacıbeyov, Ahmet
Cavad, Mehemmed Hadi, Almaz Yıldırım Azerbaycan istiklâl edebiyatının
salıncağı başında duran seçkin sanatcılar gibi tarihimizde izler bırakmışlar.
Zor ve karışık sosyal-politikal ortama rağmen, Sovyet egemenliği döneminde de Azerbaycan'da istiklâl edebiyatı yaranıp, gelişiyordu. Sovyet dönemi Azerbaycan şair ve yazarları bu amaçla çeşitli yöntemler kullanmışlar.
Çoğu zaman bedii edebiyatta özgürlük konusu ile bağlı olayları yabancı ülkelerde vukubulunmuş gibi yansıtmışlar. Böyle ki, Mirze İbrahimov'un “Madarın dastanı” eserinde İspan hayatından, halk şairi Samet Vurğun'un “Zencinin arzuları” poemasında ve halk şairi Halil Rızanın “Afrikanın sesi” şiirinde Afrika'dan söz açılması zahiri karakter taşır, gerçek değil.
Celil Memmedkuluzade de “Deli yığıncağı” eserinin konusunu
Amiristan’dan aldığını söylemiştir. Fakat, dünyada Amiristan isminde bir
devlet yoktur. Amiristan öyle yasaların değil, totalitar rejimin, emir ve fermanların hüküm sürdüğü Sovyetler Birliği, veya Sovestan demek idi.
Halk şairi Bahtiyar Vahabzade'nin (1925-2009) Sovyet dönemi istiklâl düşüncesi uluslararası konularda yazılmış eserlerinde yansıtılmıştır. Bu anlamda onun “Latin dili”, “Hayd Park” gibi şiirleri, özellikle 1967 yılında bitirdiği “Tazatlar” poemasının konusu yabancı ülkelerin hayatından alınmış, fakat gerçekte ise Azerbaycan'ın gerçeklerini yansıtan değerli bir bedii
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eserdir. Bahtiyar Vahabzade'nin “Latin dili” şiiri XX. yüzyılda yalnız Azerbaycan edebiyatında değil, geçmiş Sovyetler Birliği çapında milli istiklâlın
en önemli koşularından sayılan ana dili uğruna mücadeleden söz açan en
kudretli, mükemmel eser hesab olunurdu. Sovyet dönemi Azerbaycan edebiyatında ana dili uğruna mücadelenin bundan yüksek zirvesi yoktur. Öz dilinin tehlikede bulunduğu yıllarda, 1967 yılında Bahtiyar Vahabzade kendi hayatını kaybetmekten korkmayarak “Latin dili” şiiri ile Azerbaycan dilinin savunmasına kalkmıştır. “Latin dili” şiiri, bu konuda tüm yaşamı süresi düşünüp taşınmış, en yüksek oranlarda düşüncelerini yansıtmış Bahtiyar Vahabzade'nin bu yönde yazılmış eserlerin en yüksek doruk noktasını
oluşturuyor. Bahtiyar Vahabzade'nin ana dili uğruna mücadelesi Azerbaycan sosyal düşüncesinde büyük yankı uyandırmış, sonuç olarak Azerbaycan dilinin nüfuz ve mevkiini korumuş ve etkilemiştir. Ülkede herkes devlet memurları da, okurlar da “Latin dili” şiirini Azerbaycan dili şiiri gibi kabul etmiştir.
Latın dili
Her kelimesinde dünya boyda yük taşır
Latın dili!
Millet ölüp, dil yaşıyor
“Ben özgürüm, bağımsızım” kelimelirini
Kendi dilinde demeğe de
Yetkin yoksa eger
De kim sene özgür deyer?
Komalarda mahbus olup ana dilin,
Büyük-büyük törenlerden
kaybedilip ilim-ilim
Toplantılarda bir kelimede sözü yoktur
Belki onun
Büyük, resmî toplantılara
Çıkmak için yüzü yoktur?
Şimdi söyle
Hangi dile ölü diyek?
Vatan varken, millet varken
Küçük, yoksul komalarda
Mahbus olan bir dile mi?
Yoksa uzun yüzyıllardan geçib gelen
Halkı ölen, kendi kalan bir dile mi?
				
(Vahabzade B. 2004: 303)

Halk şairi Bahtiyar Vahabzade, Azerbaycan’ın bağımsızlığı, istiklâlı ile ilgili düşüncelerini, Vietnam halkının özgürlük mücadelesinden söz açan “Tazatlar” eserinde de açıkca yansıtabilmiştir. Geçen yüzyılın 60.yıllarında Viet-
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nam halkının özgürlük uğruna mücadelesi o dönemler Amerika ile karşı karşıya duran Sovyetler Birliği’nin çıkar ve meraklarına uygun idi. Bu yüzden de
Vietnam konusunda eserler yazmak edebi-sosyal ortamda yönlendirci, ana
konulardan biri idi. Bahtiyar Vahabzade de bu fırsattan faydalanarak “Tazatlar” eserinde Vietnam mücadelesine dayanarak kendinin özgürlük, istiklâl
düşüncelerini yansıtabilmiştir. “Tazatlar” eserinde herhangi bir ülkeye, o sıradan Vietnam’la bağlı olmayan, genellikle, özgürlük anlayışını açıklayan,
milli istiklalın felsefesini aydınlatan ayrı-ayrı mısra ve bentlerde şair kendi
halkının özgürlüğünün anlamını açıklamış, ülkesini gelecek mücadelere hazırlamak amacını belirtmiştir.
Gider ağızlardan tat da, lezzet de,
Akılda, yürek de güler arzuyla.
Azatlık olmayan bir memlekette,
Hakikat riyadır, adelet boya.
İnsan yüreğinde kin de, nefret de,
Ebedi köz bağlar, bir anlık olmaz.
Azatlık olmayan bir memlekette
Adamlar yaşıyor, insanlık olmaz.
Düşünen kafalar söner zulmete
Yalanla hakikat yüzbeyüz olur
Azatlık olmayan bir memlekette
Düz eğri adlanır, eğri düz olur.
Bunlara apaçık sen bildiğinden,
Azatlık yolunda dövüşe girdin,
Azatlığın lezzetini sen ki,
Kadim tarihden iyi bilirdin.
			
(Vahabzade B. 2004, s310 )

Bu bakımdan “Tazatlar” eseri yalnız Vietnam’da değil, Bahtiyar
Vahabzade’nin kendi ülkesindeki tezatları yansıtan bedii eser gibi çok önemlidir. “Tazatlar” eseri kendini özgür ülke gibi tanıtan Sovyetler Birliği’nin tezatlı yaşam biçimini belli araçlarla göz önünde bulundururdu. Bahtiyar
Vahabzade’nin eserdeki özgürlük düşüncelerinde hiç bir tazat-zidd yok idi.
Böylelikle, şair henüz geçen yüzyılın 60. yıllarında zor koşullar ortamında da
kendinin özgürlük isteklerini halkına sunabilmiştir.
Ülkesinin ve halkının tamlığı konusunun halk şairi Bahtiyar Vahabzade’nin
yaratıcılığında önemli yeri var. Yaratıcılığının 50 yıldan fazla süren tüm aşamalarında Bahtiyar Vahabzade bu konuya başvurmuştur. Sovyet egemenliği
yıllarında o, eserlerinde milli birlik bilincinin formalaşmasına büyük önem
vermiştir. Bu zaman onun şiirlerinde halkın birliği konusu, ilk önce milli ma-
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nevi kendini anlama oranında yansıtılmıştır Sosyalist idelojisini, uluslararası, beynelmillelcilik ilkesinin hüküm sürdüğü kamoyunda milli-manevi kendini anlama konusundan söz açmış, her şeyden önce, ulusun yapay biçimde
aşınmağa zorlanmasını önlemiştir. Dünya çapında ün kazanmış yazar Cengiz Aytmatov’un genel Sovyet edebiyatında “mankurtlaştırma” süreçlerine
karşı yaptığı mücadeleyi Azerbaycan edebiyatında Bahtiyar Vahabzade gerçekleştirmiştir.
Kuşkusuz, Bahtiyar Vahabzade’nin halkın milli birliği konusunda yazdığı eserleri arasında “Gülüstan” poemi ilginçdir. Bu, Azerbaycanda yazılan,
ulusun tarihî kaderini açıkca yansıtan ilk bedii eserdir. “Gülüstan” eserinde
Azerbaycan’ın ikiye bölünmesi konusu belirlenmiş, bu tarihsel facianı yapan
“Gözlüklü cenapla, tesbehli ağanın” temsil ettikleri çar Rusiyası ile İran şahlığı keskin poetik ifadelerle ittiham olunmuştur. Eserde Gülüstan anlaşmasının imzalanması ile Azerbaycan’ın başına getirilen felaket ve vahşetler obrazlı biçimde yansıtılmıştır:
Arazın suları sinirli, taşkın,
Şeker şarkıları ahtır, haraydır.
Vatan kuşa benzer kanatlarının,
Bir bu taydırsa, biri o taydır.
Kuş iki kanatla uçar, yükseler,
Ben nice yükselim tek kanatımla,
Yürekler bu dertten tuğyana geler,
Akar gözümüzden yaş damla damla.
			
(Vahabzade B. 2008: 600)

Eserde Azerbaycan’ın parçalanması, ulusunun sesinin kısılması, ülkenin
kalbinin delinmesi, bir halkın kılıçla ikiye bölünmesi, büyük bir halkın
hüznünün başlanması, kalbin insan bedeninden ayrılması gibi değerlendirilmiştir. Bahtiyar Vahabzade’nin fikrince, ülkeyi arazi bakımından iki kısma ayırmak mümkün olsa da, halkın ruhunu, çok yüzyıllık geleneklerini, manevi birliğini parçalamak yoketmek imkânsızdır. Eserdeki “Vurğunun özlem
dolu şarkılarına Şehriyar yanıt verdi Tebriz ilinden” veya “O taraftan bu tarafa Mustafa Payan okuyor Vahidin kazellerini” mısraları ile vatandaş şair milli manevi birliğin sarsılmazlık düşüncesini yansıtmıştır.
“Gülüstan” poemasının 1959 yılında yazılması, yalnız Bahtiyar
Vahabzade’nin değil, tüm Azerbaycan edebiyatının başarısı idi. Sensörün
sert isteklerine rağmen “Gülüstan” poemi 1957 yılında merkez dışında, taşra basınında “Şeki fehlesi” gazetesinde basıldı. Bu, o dönemki Azerbaycan basınının vatandaşlık cesaretinin ifadesi idi. “Gülüstan” eseri halk şairi Bahtiyar Vahabzade’nin yaratıcılık amacının aynasıdır. “Gülüstan” eseri
Azerbaycan edebiyatında halkın tarihi kaderi, milli birliği ülkenin kaderinin
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belirlenmesinin ilk heyecan davulu idi. “Gülüstan” eseri milli birliğe, tamlığa çağırışın ciddi bir simgesi gibi seslenmiştir. Sovyet edebiyatında asıl
tarihi gerçeklik ve milli birlik edebiyatı “Gülüstan” eserinden başlanılıyor.
Bahtiyar Vahabzade bu eseri ile Sovet rejiminin sınırlarını aşıp geçen edebiyatın yaranması olanağını kanıtladı. Bu eser Celil Memmedkuluzade’nin
“Anamın kitabı” trajikomedisinden ve “Azerbaycan” makalesinden, Samet
Vurğu’nun “Azerbaycan” şiirinden sonra Azerbaycan edebiyatında yaranmış derin anlamlı bir Azerbaycannamedir. Bu, çar Rusyası’nın Gülüstan’ına
Azerbaycan halkının edebi manifestidir. Halk şairleri Halil Rıza’nın “Apardı seller Sara’nı”, Sabir Rüstemhanlı’nın “Ömür kitabı” eserleri “Anamın
kitabı”nından “Gülüstan”a kadar giden zor ve onurlu edebiyat yolunun başarılı devamıdır. Azerbaycan’ın tarihî kaderi ile ilgili olan Gülüstan konusuna
Bahtiyar Vahabzade kırk yıldan sonra yeniden dönmüştür. Milli şairin 1999
yılında yazdığı “İstiklal” poemi Gülüstan konusunun bu konunun yeni tarihi
ortamındaki devamıdır. Mehemmet Çöhrenkanlı’ya ithaf olunmuş bu eser
aynı zamanda XX. yüzyılın 90’lı yıllarında Azerbayca’nın bağımsızlık kazanmasından sonra yaranan duygusal düşünceleri dünya Azerbaycanlıların birliği ve dayanışıma konularını geniş biçimde yansıtan bu eser Azerbaycan’ın
özgürlüğü hakkında Bahtiyar Vahabzade’nin monologu gibi etki bırakır.
Azatlık düşüncesi bakımından Bahtiyar Vahabzade’nin çok yönlü faaliyetinde ve yaratıcılığında yeni aşama XX. yüzyılın 80-90’lı yıllarına aittir. Ünlü
şair bu aşamada bir taraftan ait olduğu halkın ve özgürlük düşüncesini derinleştirmek ve kâmilleştirmek görevlerini ardıcıl ve net olarak gerçekleştirmiş, öbür taraftan ise özgürlük ve demokratiya adı altında ülkede bir kaos
yaratmak, kendi çıkarları için karışıklık, düzensizlik yaratmak isteyenlere karşı mücadele yapmak olmuştur. Onun millet, vatan, özgürlükle bağlı eserlerinde konunun her iki yönü yansıtılmıştır. Ülkenin ve halkın bağımsızlığının,
özgürlüğünün poetik niteliğini açıklayanda Bahtiyar Vahabzade mütefekkir
şair, özgürlük adı altında yalancı millet kahramanı gibi bilinmek isteyenlerin gerçek yüzünü açmak isteyende ise vatandaş sanatçı gibi oluyor. Örneğin
“Milletim” şiirinden alınan mısralar, şairlikle mütefekkir düşüncenin vahdetinden yapılmıştır:
Namusuyla, arıyla,
Geçtiği yollarıyla,
Büyük oğullarıyla,
Oğullaşan milletim.
Savaş hünerleriyle,
Kahraman erleriyle,
Büyük zaferleriyle,
Nağıllaşan milletim.
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İstiyorum şaşmağa,
Derdi ile yollaşmağa
Hiç zaman kullaşmağa
Han oğlu han milletim.
(Vahabzade B. 2009: 151-152)

Veya Bahtiyar Vahabzade’nin “Mühtac” redifli kazelindeki şu mısralar mütefekkir şair düşüncesinin ürünüdür.
Dünya alır kendi nurunu daim ululardan,
Her halk ve toplum ulu şahsiyete muhtac.
Önce dilek, sonra hayal, sonra emeller
Bu üstün emel önce büyük niyete muhtac.
Azat yaşamak, hür yaşamak insanın hakkı,
İnsan olan ekmek kadar hüriyete muhtac.
				
(Vahabzade B. 2009: 537)

Azerbaycan bağımsızlık kazandıktan sonra ilk aşamada kanlar ve kurbanlar bahasına kazanılmış milli özgürlüğü koruyup saklamayı beceremeyenlerin, ülkede düzensizliği yaradanların bedii obrazı Bahtiyar Vahabzade’nin
eserlerinde ışıklandırıılmıştır. Sahiden de, milli şairin XX. yüzyılın 90’lı yıllarında yazılmış şiirlerinin büyük kısmı bu konu ile ilgilidir. Bu yönde yazılmış
silsile şiirleri ile o, halkın gözünü açmağa, kitle psikolojisinden kurtulmağa, okurların toplumda vukubulan süreçleri anlamaya çaba göstermştir. Vatandaş şairin bu konuda yazılmış adresli-adressiz şiirlerinde önemli konu,
özgürlüğü savunmağa, daha kuvvetlenmesine yönelmiştir. Böyle şiirlerinde
daha çok ittiham, eleştiri, çağrı notları vardır.
Bu halkı sökenler müdam “halk” dedi,
Ne kendisi ucaldı, ne endi halka
Ömrümde bir kez “halk” söylemeyenler,
Kürsü marami ile yaslandı halka
Başkasının fikrini beğenmeyenler,
Kendini övmekçin halkı övenler,
Gah ona, gah buna “düşmen” söyleyenler
Aslında kendileri düşmendi, halka
Yüz yollu yüz kişi kitledir, ancak,
Bir yolu beş kişi kuvvedir ancak.
Yüz sözlü memleket ülkedir ancak.
Bir sözlü memleket vatandı halka.
				
(Vahabzade B. 2009: 98)

Genellikle, edebiyatta özgürlük ilkesi devlet ve sanatçı konusu gibi birbirine bağlıdır. Özellikle, Sovyet egemenliği döneminde özgürlük yollarında
dövüşmek, devletle karşı karşıya durmak hiç de kolay değildir, sanki başını
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baltanın altına bırakmak demek idi. Bu bakımdan, Bahtiyar Vahabzade’nin
özgürlük düşüncesinin ilham kaynakları araştırıldığı gibi, şairin milli özgürlük mücadelesinin kaynakları ayrıca araştırılmalıdır. Gözlemler kanıtlıyor ki,
Bahtiyar Vahabzade’nin henüz Sovyet egemenliği yıllarındaki özgürlük düşünceleri, Azerbaycan devletinin derinliklerinde desteklenmiştir. XX. yüzyılın 50’li yıllarından itibaren Azerbaycan’da yüksek makamlarda görev yapan Haydar Aliyev ülkenin düşünen kafalarını, milli düşünceye sahip ilim
ve edebiyat adamlarını Sovyet tehlikesinden kurtarmış, böyle şahısları açık
veya gizli olarak desteklemiştir. Ünlü edebiyatçılar Mirze İbrahimov, Bahtiyar Vahabzade, Memmed Araz, Halil Rza, Sabir Rüstemhanli, seçkin bilim
adamları Ziya Bünyadov, Abbas Zamanov ve öbürlerinin kaderinde Haydar
Aliyev’in görünen ve görünmeyen hizmetleri olmuştur .
Haydar Aliyev ve Bahtiyar Vahabzade ilişkilerini üç aşamaya ayırabiliyoruz:
I. aşama XX. yüzyılın 50-60’lı yıllarını kapsıyor. Fikrimizce, bu aşamada
Azerbaycan Devlet Güvenlik Komitesinin genç, yetkilisi olan Haydar Aliyev
genç şair Bahtiyar Vahabzade’yi bizzat tanımamıştır. O, görevi çapında, hem
de edebiyatla ilgilendiği için Bahtiyar Vahabzade’nin yayınladığı kitapları
ve basında çıkan şiirleri ile tanımıştır. Böyle bir ortamda, 1959 yılında “Şeki
fehlesi” gazetesinde basılan “Gülüstan” eserine göre Bahtiyar Vahabzade’yi
vukubulabilecek tehlikelerden kurtarması, Haydar Aliyev’in Sovyet rejiminin
en esas örgütünde çalışsa da, milli çıkarların savunması için üsul ve yöntemler aradığını ve bunu başardığını yansıtıyor. Bahtiyar Vahabzade ise yaranmış zor durumdan kurtarılmış, onun yaratıcılık çalışmalarına yasak konulmamıştır.
II. aşama Sovyet egemenliğinin 70-80’li yıllarına aittir. Bu aşamada artık
Sovyet Azerbaycan’ın başkanı Haydar Aliyev’le şair Bahtiyar Vahabzade arasında tanışıklıkla beraber, yakınlık da var. Seçkin devlet adamı Haydar Aliyev Azerbaycan’da Sovyet rejimi çapında gerçekleştirdiği millileşme süreclerinde Bahtiyar Vahabzade faktöründen faydalanmış, bir kaş çözülmesi gerekli konularda sosyal fikrin formalaşmasında iyi anlamda bu kanıttan faydalanmıştır. Özellikle, Azerbaycan dilinin ülkede işlek bir dile dönüşmesinde, edebiyat ve güzel sanatlar alanında millileşme yönlerini derinleşmesinde, orta, lise ve üniversite program ve dersliklerinde halk yaşamını yansıtan
eserlerin tercih edilmesine nail olan Bahtiyar Vahabzade’nin kendisi toplumun ön mevkiinde bulunuyordu. Bahtiyar Vahabzade milli ruhlu, halkın tarihini ve kaderini yansıtan birçok değerli eserler yazıyor. O, zamana dek şair
gibi bilinen Bahtiyar Vahabzade Haydar Aliyev’in Azerbaycan başkanlığının
birinci aşamasında dramaturg gibi ilgiyi çekiyordu. Onun Azerbaycan tiyat-

Millî İstiklal Şairi Bahtiyar Vahapzade

111

rolarında büyük başarı ile sahnelendirilen, devlet, radio ve televizyonunda
seslendirilmiş “İkinci ses”, “Yağmurdan sonra”, “Vicdan”, “Yollara iz düşür”
tiyatroları o dönem toplumda bulunan süreçlerin gerçek dramatik yankısına dönüşmüş, kalkınmayı ve gelişmeği olumlu etkilemiştir. Özellikle, Bahtiyar Vahabzade’nin dramaturjisinde önemli konu olan toplumun sağlamlaştırılması ve milli manevi değerlerin öne çekilmesi konuları o dönem Haydar Aliyev’in seçkin bir devlet adamı gibi kesinlikle gerçekleştirdiği politika ile sesleşiyordu.
Bu dönemde de Haydar Aliyev milli ideala sadık kalan Bahtiyar
Vahabzade’yi merkezi hükümetin baskılarından korumuş, verimli yaratıcılık faaliyeti ile uğraşması için müsait ortam yaratmıştır. Fikrimizce, Haydar
Aliyev’in hakimiyetinin birinci döneminde Bahtiyar Vahabzade’nin Sovyet
dönemi Azerbaycan parlamentosunun milletvekili seçilmesi onun mümkün
olan zorluklardan korunması, kendini savunabilmesi için düşünülmüştü.
Bizce, Bahtiyar Vahabzade’nin “Leninle sohbet” gibi yaratıcılığına has olmayan konuda eser yazması bir raslantı değil, bu, cumhuriyette giden millileşme süreçlerinden, o sıradan, bu süreçlerde esas şahıslardan sayılan Bahtiyar Vahabzade’den merkezin ilgisinin uzaklaşmasına hizmet ediyordu.
Bahtiyar Vahabzade, yaratıcılığına göre en büyük ödülü – “Halk şairi” ve
“Emektar sanat adamı” fahrî unvanlarını, Cumhuriyet Devlet mükâfatı laureatı gibi unvanlarını Haydar Aliyev’in Azerbaycan’ın Cumhurbaşkanı olduğu dönemde almıştır.
Böylelikle, Haydar Aliyev’in devlet çapında yürüttüğü milli politika ile
Bahtiyar Vahabzade’nin yaratıcılığındaki istilklâl düşüncesi biri diğerini tamamlamıştır. Sonuçta ülkede milli politika tüm yönleri ile gelişmiş, milli
düşüncenin oranı itibari ile Azerbaycan toplumu yalnız etnik bakımdan akraba olan Orta Asya ülkelerinden yüksekte dayanmamış, bu bakımdan tercih
edilen Ukrayna ve Gürcüstanla kıyaslanabilecek bir orana ulaşmıştır.
Tüm bunlar hem de Azerbaycan Cumhuriyeti’nin başkanı Haydar Aliyev’in
büyük genel milli ilkelere sahip kudretli devlet adamı olduğunu bir kez daha
kanıtladı.
III. aşama Azerbaycan Cumhuriyeti bağımsızlık kazandıktan sonraki dönemle ilgilidir. Bu dönemin başlarında Moskva’da siyasi başkanlıktan uzaklaştırılmış Haydar Aliyev’in Nahçivan’da yaşayıp, faaliyet gösterdiği dönemdir. Halk şairi Bahtiyar Vahabzade o zamanki Azerbaycan başkanlığının baskılarına rağmen Bâkü’dan Nahçıvan’a gelmiş, seçkin devlet adamı Haydar
Aliyev’le görüşmüş, Cumhuriyete giden süreçlerle ilgili onunla fikir teatisi
yapmıştır. Bunun dışında Bahtiyar Vahabzade Nahçivan Özerk Cumhuriyeti
Parlamento başkanı gibi bölgede toprak tamlığının korunması ve devlet ba-
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ğımsızlığının kuvvetlendirilmesi yönünde yaptığı geniş çaplı törenlerin öneminin Azerbaycan toplumuna ulaştırılmasına büyük ilgi çekmiştir. Bu yönde o, ülkenin zor sınav döneminde milli bağımsızlığın, özgürlüğün korunması uğruna Haydar Aliyev’in yeniden hakimiyete dönmesinin gerekliğini
öne sürenlerden biri idi. Yeni tarihsel dönemde Azerbaycan’ın milli istiklali yollarında Haydar Aliyev’le Bahtiyar Vahabzade aynı cephede faaliyet göstermiş, aynı mevkide bulunmuşlar.
Haydar Aliyev'in siyasi hakimiyetinin ikinci aşamasında halk şairi Bahtiyar Vahabzade bağımsızlık dönemi Azerbaycan parlamento üyesi ve seçkin edebiyat adamı gibi ülkede yapılan milli devletçilik politikasının yürütülmesinde faal çalışmıştır. Yaranmış müsait ortamda yıllardan beri birikmiş özgürlük düşünme denemesi geniş biçimde gerçekleştirilmiştir. Bu
yönde Bahtiyar Vahabzade Azerbaycan aydınlar ortamının en ünlü, yönlendirici şahsı idi. Özgürlük şairi özgürlüğe kavuşmuş ülkenin milli özgür edebiyatının değerli örneklerini yaratmıştır. “Şehitler” eseri Azerbaycan milli istiklâl edebiyatın mükemmel örneğidir. Eserde Azerbaycan şehitlerinin
simasında milli istiklâl edebiyatının kahramanlarının obrazı yansıtılmıştır Bahtiyar Vahabzade vatan uğruna şehit olmuş Azerbaycan şehitlerinden, ana toprağın bahcesine özgürlük tohumu serpen milli kahramanlar
gibi söz açmıştır.
Katil güllesine kurban gidirken,
Gözünü yarına dikti şehitler.
Üç renkli bayrağı kendi kanları ile,
Vatan toprağına çekti şehitler!
Zalım övünmesin zülümleriyle,
Bin bir bühtanıyle, bin bir şeriyle,
Hakikat uğruna ölümleriyle
Ölümü kanına çekti şehitler
İnsan insan olur kendi hüneriyle
Millet, millet olur hayır-şeriyle
Toprağın bağrına cesetleriyle
Özgürlük tohumu ekti şehitler.
			
(Vahabzade 2004: 315, II c)

Bahtiyar Vahabzade’nin son dönem lirikası Azerbaycan milli istiklal şiirinin nadir örnekleridir. Halk şairi Bahtiyar Vahabzade'nin “AzerbaycanTürkiye” adlı şiiri özgürlük kazandıktan sonra Azerbaycan'a tüm alanlarda
karşılıksız destek veren kardeş Türkiye Cumhuriyeti ile tarihsel bağlılığı ve
çağdaş ilişkileri yansıtan etkili poetik örnektir. “Azerbaycan-Türkiye” şiirine
yazılmış şarkı her iki ülkede kardeşlik ve birlik marşı gibi bilinir.
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Bir milletik, iki devlet,
Aynı arzu, aynı istek
Her iki Cumhuriyet
Azerbaycan-Türkiye
Bir annenin iki oğlu
Bir ağacın iki kolu,
O da ulu, bu da ulu,
Azerbaycan-Türkiye
Dinimiz bir, dilimiz bir
Ayımız bir, yılımız bir
Aşkımız bir, yolumuz bir
Azerbaycan-Türkiye
		
(Vahabzade B. 2009: 259)

Türk dünyasına hizmet bakımından Bahtiyar Vahabzade'nin büyük hizmeti, emeği olmuştur. “Kendimizi kesen kılıc” dramında yazar ortak soyköke sahip Türklerin ulu geçmişinin tarihine ilgi çekmiştir. “Kendimizi kesen kılıc”
Türk dünyası için ibret kitabıdır. Azerbaycan'da ve Türkiye sahnesinde büyük başarıyla sahnelendirilen bu eser Türklüğün birliğe olan ihtiyacının edebiyattaki büyük yankısıdır. Son eserlerden biri olan “Kendimizi kesen kılıç”
Bahtiyar Vahabzade'nin Türk dünyasına vasiyetnamesidir.
Birçok şiirlerinde ve “Şehitler” poemasında Bahtiyar Vahabzade Türk dünyası için aktuel konulardan söz açmayı gerekli bilirdi. O, geniş anlamda Türk
dünyasının tarihi kaderinden söz açıyor. Azerbaycan edebiyatında Türk dünyasının manevi birliği konusunu Bahtiyar Vahabzade kadar açıkca söyleyen
ikinci bir şair bulmak zor. Böyle hususlarda Bahtiyar Vahabzade kesinlikle Turancı değildir. Onun Türkcülük ilkesinde ortak devlet değil, ortak kader konusu edebiyatın gündemine dönüşmüştür. Konuya evrensel bakımdan yaklaşan Bahtiyar Vahabzade Türk halklarının manevi birliği ve karşılıklı
destek konularını Azerbaycan’ın sorunları gibi değerlendirmiştir.
Tarih bizi imtahana çekirken,
İmdad umur hepimizden bu vatan,
Dünya da hakk sesimize kar iken,
Türkün Türke adavete hakkı yok!
Ne çok imiş bu torpağa göz diken,
Baka-baka gözümüze mil çeken.
Düşmanımız dostumuzdan çok iken,
Türkün Türke adavete hakkı yok!
		
(Vahabzade B. 2009: 70)

Bilindiği gibi, milli şair Bahtiyar Vahabzade'nin yaratıcılığında istiklâl konusu milli, manevi, kendini anlama sureçlerin yansıtılmasından başlayarak
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özgürlük uğruna mücadele ve özgürlüğün korunması ilkelerinin yansıtılmasına kadar büyük bir yol geçmiştir. Sonuçta Bahtiyar Vahabzade şahsında
Azerbaycan ve Türk dünyası istiklâl edebiyatının ünlü bir insanını kazanmıştır. Vatandaş şair ismi istiklâl edebiyatına büyük armağanlar vermiş Ahmet Cavad, Mehmet Akif Ersoy, Cengiz Aytmatov, Necib Fazıl Kısakürek, Resul Rza, Olcas Suleymanov gibi ünlü yazarların sırasında onurla söylenilir.
Genellikle, Bahtiyar Vahabzade Azerbaycan edebiyatının milli poetik istiklalnamesinin kudretli kurucularından biridir. Halk şairinin Azerbaycan'ın en
yüksek devlet taltiflerinden “İstiklal” nişanı alması, hem de onun milli özgürlüğe şerefle hizmet etmesine sunulan yüksek değer belirtiyor.
Kaynaklar
Vahabzade, Bahtiyar (2004), “Seçilmiş Eserleri”, 2 ciltte, c.I, Bâkü: Önder Yayınevi.
Vahabzade, Bahtiyar (2008), “Eserleri”, 12 ciltte, c.I, Bâkü: İlm Yayınevi.
Vahabzade, Bahtiyar (2009), “Sen Olmasaydın”, Bâkü: Araz Yayınevi.

Bahtiyar Vahapzade’de
Dil ve Kimlik Bilinci
M. Fatih KANTER*

ÖZ
Dil ve kimlik insanın bireysel anlamda benliğini tamamlayan en önemli unsurlardır. Varlığını bağımsız anlamda devam ettirmek isteyen insan bu unsurlara sahip çıkmak zorundadır. Azerbaycanlı şair Bahtiyar
Vahapzade bu durumun bilincindedir. Bu nedenle de şiirlerinde sıklıkla bireyin dil ve kimliğine göndermelerde bulunmuştur.
Bu çalışmada Vahapzade’nin şiirlerindeki dil ve kimlik bilinci ile ilgili dizeleri kendilik değerleri dizgesi göz önünde bulundurularak ele
alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Bahtiyar Vahapzade, ana dil bilinci, kimlik bilinci,
kendilik değerleri, yabancılaşma.

ABSTRACT
Bakhtiyar Vahapzade’s Consciousness of Language and Identity
Language and identity are the most important aspects completing the
personality of human being in individualistic terms. Human being who
wants to maintain his existence independently has to protect these
aspects. Azerbaijani poet Bakhtiyar Vahapzade is aware of this state.
Because of this, he has often touched upon language and identity of
the individual in his poems.
In this study, Vahapzade’s verses related to the consciousness of
language and identity are dealt with in terms of the system of selfperception values.
Key Words: Bakhtiyar Vahapzade, consciousness of mother tongue,
consciousness of identity, self-perception values, alienation.

D

ünyaya geldiği andan itibaren bireyi özel yapan değerlerin başında
dil ve kimlik gelir. Kendilik değerlerini oluşturan ve insanın yaşadığı
toplum içerisinde rol edinmesini sağlayan bu payelerdir. Varoluşumuzu dünyaya bildiren ve bizi “kendi”miz olarak dünyaya çıkaran bu iki de* Yrd. Doç. Dr., Ardahan Üniversitesi, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, ARDAHAN, e-posta: fatih.kanter@hotmail.com
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ğer, Vahapzade’nin şiirlerinde özellikle kendilik/benlik bilinci ile ilintili olarak işlenir.
Kendilik değerlerini varoluş akdiyle bütünleştirme bilincinden uzaklaşan insanın trajik bir sona gidişi Bahtiyar Vahapzade’nin şiirlerinde “kendine yabancılaşan/ötekileşen” bireyler sayesinde gösterilir. Bu noktada
Vahapzade’nin şiirlerindeki dil ve kimlik bilinci üzerine kurguladığı izlekler
dünyasında kendisi olmak ve öteki olmak arasında kalıp yitip giden bireyler sorgulanır.
Dil ve kimlik, bireyin dünyaya çıkış noktasında ontolojik bir dayanışma
içerisinde “kendilik değerlerini kurgulayan insanı” bütünler. Vahapzade’nin
şiirlerinde de bu nokta hem bütünsel hem de ayrı ayrı irdelenerek ele alınır.
1. Benliğin Varoluşu Ana Dili

Dil, iletişim anlamı dışında aslında bireyin varlık alanına/dünyaya doğuşunda temel bir araçtır. Dünyaya ilk gelinen andan itibaren nesneler dünyası ile olan irtibatını anlamlandırma çabası dil sayesinde anlam kazanır.
Heiddegger’in deyimiyle “dil varlığın evidir.” Birey varlığının hareket alanı
olarak kendi evi olarak gördüğü ana dilini kullanır. Ev ile dil arasındaki bu
ilinti, bireyin dünyaya geliş macerasında ana dilin kutsal bir görev üstlendiği anlamını taşır. Bu nedenle bireyin kendi dünyasını, kendi evini kurgulaması dil sayesinde gerçekleşir. Vahapzade’nin “Ana Dili” adlı şiiri de bu duruma göndermede bulunur:
“Bu-dil tanıtmış bize bu dünyada her şeyi,
Bu-dil ecdadımızın bize miras verdiği
Kıymetli hazinedir… onu gözlerimizdek
Koruyup, nesillere biz de hediye edek.” (S.D., s.20-21)

Dil ile nesne arasındaki bağlantıyı; “bu dil tanıtmış bize dünyada her şeyi”
dizesiyle dile getiren Vahapzade’nin görüşü ile Heidegger’in “dil varlığın evidir.” ibaresi arasındaki paralellik dikkati çekmektedir. Varlık ile dilin içerisine
doğduğu mekan arasındaki bu paralellik bireyin bilinçli bir dünya algılaması
içerisinde oluşunu sağlar. “İnsan barındırılmış bilgi ve deneyim değerlerinin
özel bir adı olan ‘varlık alanı’na, ancak dil aracılığıyla ulaşır.” (Korkmaz, 2008:
158) Dil ile varlık arasındaki bu etkileşim, nesilden nesile aktarılarak yaşamı
anlamlandıran bir hazine biçimini alır. Vahapzade bu hazineyi “gözlerimizdek”
ibaresi ile nitelendirerek çok katmanlı bir anlam yükler. Gözler, insanın nesneler dünyası ile olan iletişimini kurarken dil de nesneler dünyasının tanımlanmasında araç konumu üstlenir. Bu nedenle bize içine doğduğumuz dünyayı görsel anlamda tanıtan dil varlıkları anlamlandırma anlamında kanıtlayan
dil arasındaki ilişki kutsal bir emanet olarak benzeştirilir. Bu bağlamda göz ile
dil arasındaki dünyaya açılım, bireyin dünyaya açılımı olarak nitelendirilebilir.
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Genel anlamda varlığın evi olan dil, bireyin dünyaya ilk geliş anında onun
çevreyi/nesneler mekânını algılamasında ana dili olarak adlandırılır. Ana
dil, bireyi yaşadığı toplumun içerisinde bir kim(lik) olarak varoluşunu simgeleyen en temel birimdir. Bu nedenle ana dilini konuşmaktan çekinen, utanan, kaçan insanlar aslında kimliklerini de yitirmişlerdir. Yine Vahapzade
“Ana Dili” şiirinde;
“Ey öz doğma dilinde konuşmağı ar bilen,
			
Fasonlu modabazlar,
Kalbinizi okşamır koşmalar, telli sazlar.
Bunlar koy benim olsun,
Ancak vatan ekmeği sizlere kanim olsun.” (S.D.,s.20-21)

diyerek anadilinde ya da şairin deyimiyle “öz doğma dilinde” konuşmaktan
utananlar eleştirilir. Ana dili ile konuşmayan bireyler aslında kendi değerlerini oluşturamamış, kimlik duygusundan yoksun olan kişilerdir. Bu nedenle;
“Ana dilleri ile yazmayan, eğitim görmeyen ve konuşmayan kişiler/toplumlar
varlık alanlarıyla ezbere ilişkiler kurduklarından asla derinlik ve özgünlük kazanamazlar” (Korkmaz, 2008: 164). Kendisi olamayan ve öteki olmak için uğraşan ve arada bir yerde kalan/sıkışan bireylerin yaşamlarında derinlik yakalamalarına imkân yoktur. Vahapzade’nin ana dili üzerindeki düşüncelerinin arka
planında şüphesiz Sovyet dönemi politikalarının etkisi büyüktür. Zira Sovyetlerin Orta Asya’daki Türk devletlerini yok etme planlarını uygulamada bu devletlerin ana dillerini yok etmek ve onları kendilerine dönüştürmek vardır.
Dil bilindiği üzere sadece iletişimi değil toplumların devamını da sağlayan kültürel kodları taşıyan bir görev üstlenir. Bu kültürel devamlılık, nesillerin kendi olma yolunda varlık alanlarını genişletme, ona derinlik ve özgünlük kazandırma anlamını taşır. Zira ne kendisi olan ne de öteki olmayı başarabilen insanların yaşamları yüzeysel olacaktır. Vahapzade’nin “Ne Ondansın Ne Bundan” adlı şiirinde işte tam da bu durumdan söz edilir:
“Yad dilde mektup yazıp kardeş özkardeşine
Bu mektubu okuyan ne kül töksün başına
Hükmüne bak hasretin,
Hükmüne bak zilletin.
(…)
Mektubunu okudum, yazarsın ki; “Sizdenim,
Fakat kendi dilimi zaten
		
bilmiyorumsa
			
nasıl derim ben benim?” (S.D., s.61)

Ana dilini bilmeyen bir insanın mektubuna yönelik yazdığı şiirinde Vahapzade, ana dilini bilmemenin aslında “benliğini yitirmek”le eşdeğer olduğu noktasına göndermede bulunur. Bu durumu “kendi dilimi zaten bilmiyorumsa nasıl derim ben benim” dizelerinde dile getirir. Zira kendi dilini bil-
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memek aslında kendini bilmemek anlamını taşır. Kendini bilmeyen birey ise
yine aynı şiirde;
“Bizden olup
			
ey bizliğinden dönen
Seni ben affederim, ya affeder mi Vatan?
Bilmiyorsan dilini, sen Vatanın yüzüne
		
İstemeden ak oldun.
Sen kendine bir üvey, özgeye yamak oldun.” (S.D., s.62)

biçiminde eleştirilir. Ben ile öteki arasında sıkışan bireyi şair, kendiliğinden
vazgeçtiği için “kendine üvey”, ötekine/başkasına özendiği için ise “özgeye
yamak” olarak nitelendirir. Kendini bilmeyen, başkalarının diline, kültürüne
özenen ve dolayısıyla “ne ondan ne bundan” olan bireylerin durumu bu benzetmelerle derin bir anlam kazanır.
Kendiliğinden taviz vererek özgeye/ötekine yamak olanlar suçlanmaz sadece. Şair, kendi dilini bilmeyen insanı “Ne Ondansın Ne Bundan” adlı şiirinde eleştirirken asıl suçlunun çocuklarına ana dilini öğretmeyenler olduğu gerçeği üzerinde durur:
“Öz doğma evladına
Annesinin dilini
Öğretmeyen anneler,
Ya anne adlanmağa sizin hakkınız mı var” (S.D. s,63)

Ana dilini öz çocuklarına öğretmeyen annelerin “anne” vasfından ve adından hak iddia edemeyecekleri ibaresi de ana dili bilincinin ne kadar önemli olduğunu kanıtlar. Ana dilinin kültürel aktarımdaki rolü düşünülürse
Vahapzade’nin, gelecek nesiller ile kaygısı da artar. Bu kaygıyı “Nereye Gidiyor Sabahımız” adlı şiirinde şöyle dile getirir:
“Deryamızı beğenmeyip
		
Başkasının havuzunda yüzüyorsak,
Başka dilde dil dil ötüp
Kendi ana dilimize
		
Eğer dudak büzüyorsak.” (Y.T. s.85)

Ana dili deryaya başka dilleri ise havuza benzeten şair, kendi ana dilimizin zenginliğinden kaçarak başka dillerde sınırlı sözcüklerin dünyasında konuşmaya çalışmanın trajik bir durum olduğuna işaret eder. Bu nedenle kendiliğimizi gerçekleştirmek, kendimizi bilmek adına öncelikle ana dilimize sahip çıkmalıyız.
2. Kim/lik Kaygısı

İnsan varoluşundan itibaren kimlik sorunsalı ile baş başadır. Zira tek başına ve toplum içerisindeki yerini belirlemek insanın kim olduğu sorusuna verdiği cevaptır. Kimlik; “Benliğimiz konusunda dün, geçen yıl, ondan
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önceki yıl, vb. kimsek, yine o olduğumuz yolundaki öznel bir bütünlük, tutarlılık ve süreklilik duygusu; ‘ben kimim?’ sorusuna verdiğimiz başka herkesten ayrı, eşsiz bir insan olduğumuz yolundaki cevabımız.” (Sosyoloji Sözlüğü, s.447). Bununla birlikte herkesten ayrı ama herkesle birlikte kim olduğumuz önemlidir. Toplum içerisindeki yerimiz ve bizi biz yapan değerler bütünü içerisindeki varlığımız bizi “kendi olmak” olgusuna yöneltir. Kendisi olamayan ya da başkalarına özenen bireyler ise “öteki” olmaya mahkûmdurlar.
“Ötekileş(tir)ilen kişi, bilerek veya bilmeyerek yaşatıldığı bu zorunlu süreçte,
düşünce ve eylemlerindeki ‘kendine özgü’lüğü yitirmiş; başka’ya dönüşmüş
veya başka’da batmış, kaybolmuş Ben’dir.” (Korkmaz, 2008: 18). Benliğini yitiren ve köklerinden kopan bireylerin trajik durumu Bahtiyar Vahapzade’nin
şiirlerinde sıklıkla işlediği izleklerdendir. Sovyetlerin yıllarca Türk devletlerini ötekileştirme çabaları Vahapzade’nin şiirlerinde derinlemesine ele alınır.
Kendisi olmayı başaramayan/beceremeyen ve başkalarından medet
umanların kendi özlerinden nasıl korktukları “Dağda Şelale Gibi” şiirinde
dile getirilir:
“Onlar orta yolu tutup ne “he”, ne “yok” –dediler.
Havaya ne “sıcaktır”, ne de “soğuk” –dediler.
Onlar ölçüp biçtiler, hiçbir şeyi derinden,
Özgesini korkutup, korktular özlerinden.” (S.D., s. 10)

Kimlik bilincinden mahrum olan ya da mahrum bırakılan bireylerin özlerinden uzaklaşmaları onların varoluş kaygısından da uzaklaştıkları anlamını
içerir. Çünkü kim olduğunu unutmak, boşlukta gezinmekten farksızdır. Boşluk içerisinde gezinen bireyler ise yaşamın manasını algılayamazlar:
“Ölümden korkmayan de kimdir, de kim?
Manasız yaşamak ondan korkulu.” (S.D., s.50)

Yine aynı şekilde “Vapura Varmamış Yolu Yitirdin” şiirinde
“Konuştun her zaman özge adından,
Öz ismin, öz sözün çıktı yadından.” (S.D., s.58)

Dizeleriyle kim’lik bilincini yitiren bireylere seslenir. Kim olduğunu unutarak, manasız yaşayan bireyler “köksüz” olmaya ve nesillerini yitirmeye doğru adım adım giderler. Ontolojik anlamda her varlığın bir özü/ kökü olduğu
gerçeği karşısında duyarsızlaşan bireyler, “genetiği değiştirilen organizmalar” gibi aslı ve nesli belirsiz bir biçimde yitip gideceklerdir. Bahtiyar Vahapzade de dünyadaki her varlığın kökü olduğunu;
“Dünyada
Her şeyin kökü var.
Kökü var
Toprağın, taşın da…
İnsansa kökünü
Gezdirir başında.” (Y.T. s.11)
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dizeleriyle dile getirir. Kök, varlıkların varoluş sebeplerini, geleceğe akma,
gelecekte yaşama, arzusunu simgeler. Kendisinden önce var olanı geleceğe
taşıma akdini unutan, hiçe sayanlar ise köklerini kurutarak köksüzleşenlerdir. Dolayısıyla kökü olmayan varlıklar/bireyler, kimliğini bilmeyen nesillerin yetişmesini tetikleyecektir.
Bahtiyar Vahapzade bir milletin neslinin kesilmesinin ne kadar trajik olduğunun bilincindedir. Bu nedenle o, “Karağaç” şiirinde simgeleştirdiği
neslin yok olup gidişine şu şeklide feryat eder:
“Dediler, bu yıldan, dünyada
Karağacın nesli kesilcektir!
Neslin kesilmeği!
Derde bak gönül.
Bu derdin oduna gel yanak gönül.” (S.D., s.4)

Neslinin yitip gitmesine üzülmeyen bireyler, elbette “ötekileşmeyi” yaşam biçimi haline dönüştürmüşlerdir. Ötekileşen ve kendilik değerlerinden
uzaklaşan bireylerin kendi köklerine karşı ihaneti de kaçınılmaz bir durumdur. Bu durum “Utanırım” şiirinde;
“Özgesinin koltuğunda yuva kurmuş,
Özgesinin fetvasıyla
Öz halkına tuzak kurmuş,
Özgesinin eli üstte
İktidara can atan kes
Bu millete asıl oğul olabilmez.” (Y.T. s.35)

biçiminde dile getirilir. Başkalarının boyunduruğu altında yaşayan, kendi
milletini, kültürünü, geleneklerini hiçe sayan bireylerin “bu millete asıl oğul
olabilmesi” beklenemez. Bu nedenle Bahtiyar Vahapzade’nin şiirlerinde yer
yer, kendini tanımayan, kendinden utananlara karşı büyük bir öfke görülür.
“Yakın Uzak Oldu” adlı şiirinde kendi neslinden atasından utananlara şöyle seslenir:
“Baban senin gibi dilinde değil,
Kalbinde taşıdı aşkı, niyeti.
Baban senin gibi dışında değil
İçinde taşıdı medeniyeti.
(…)
Modalar önünde değil, ey bala,
Sen fikir önünde secde kıl, diz çök.
Hizmet et bir fikre, tek bir amala
İşte budur kültür, budur büyüklük!” (S.D., s.77)

Buradaki söylem ilk bakışta keskin ve sloganik olarak görülse de aslında, karşısında kendilik değerlerinden kopmuş ve kökünü inkar eden insanı
hedef alır. Bu noktadan hareketle Vahapzade kökünü inkar etmenin, nesil-
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leri yok olmaya sürükleyeceğinin bilincindedir. Bu bilinç, onu kendilik değerlerine doğru yönlendirir. Kendim Olmalıyım şiirinde, kendisi ol(a)mayan
ve başkası olmaya özenerek “ötekileşen” bireyleri, özlerine dönmeye çağırır.
“Ne isem, ben oyum, karayım ya ak,
Niçin başkasına benzemeliyim?
Kendim olmalıyım, ben kendim ancak,
Kendim değilimse, demek hiç neyim.” (Y.T. s.12)

İnsanın yaşam içerisinde varoluş sebebini sorgularken kendilik değerlerini ihmal etmemesi gerekir. Bu kendilik değerlerini oluşturan temel olgulardan birisi ise kimlik bilincine, kendine özgü yaşam biçimine sahip olmasıdır. Zira başkası gibi olmaya çalışmak bir taklit ya da yapay bir varoluş düzeni olacağından birey, ikilem içerisinde sıkışıp kalacaktır.
Çıkarım

Bireyi dünyaya bağlayan değer yargıları vardır. Dünyaya ilk geldiği andan itibaren nesneler dünyası ile iletişime geçen ve onu kendi içerisinde anlamlandırma çabası içerisinde olan bireyin doğasında kendini hâkim kılarak bir
sonraki nesle taşıma akdi de yer alır. Bu bağlamda Bahtiyar Vahapzade’nin
şiirlerinde neslini ve kendilik değerlerini koruyarak kökünden aldığı değerleri ileriye taşıma bilinci yer alır. Bu noktada onun özellikle devrin ve siyasi
baskılar altında kalarak ana dilini ve kimliğini unutanlara sitemleri uyarıları
şiirlerinde temel izleklerdendir. Vahapzade, modaya, baskıya ve başıboşluğa kapılarak kendi neslini inkâr edenlerin trajik bir yanılgı içerisinde olduklarını vurgular.
Rusya’nın Orta Asya’da Türkleri ötekileştirmek adına uyguladığı politikaları edebi eserde eleştirel bir tutumla ele alan Vahapzade, bir milletin hangi temel değerler üzerine ayakta durduğu gerçeğini sembolik bir anlatımla
okura sunar.
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Edebiyatta Meslek ve Sanat Birliği:
Bahtiyar Vahapzade ve Halil Rıza
Xanəli KƏRIMLI

ÖZ
Meslek ve amel (ilke) birliği bulunmadan işbirliği yapılamaz. Meslek
ve ilke her bir kesin kendi iç dünyasından, soykökünden yaranır. Bu
doğada da böyledir, toplumda da.
Edebiyatın en önemli amacı insanlarda kültür, maneviyat, ahlak
terbiye etmektir. O edebiyat ahlak ve maneviyat terbiye ediyor ki, onun
meslek ve ameli milli-ulusal meslek ve ameldir.
İkinci Dünya Savaşı döneminde yaratıcılığa başlayan Bahtiyar
Vahapzade edebiyata büyük meslek, ilkeler şairi gibi geldi. İlk şiirlerinden
Vatan, Dil ve milli düşünce konularını kendi için daimi ilke bilen şair “ben
kimim, soyköküm kimdir” ilkesi ile edebiyat ve ebediyat yolunu çizdi,
yaşam sonuna kadar bu ilke ve mesleğine ihanet etmedi, sadık kaldı.
“Ana dili” şiirinde şair bu ilkeye sadık kaldığını bir kez daha onayladı.
Ey kendi öz dilinde konuşmağı ar bilen,
Bunu iftihar bilen
modalı edebazlar.
Kalbinizi okşamır koşmalar,
			
telli sazlar.
Bırak onlar benim olsun,
Ancak Vatan ekmeyi,
bir de anne yüregi
sizlere qanim olsun.
Azerbaycan edebiyatında Bahtiyar Vahapzade ile Halil Rıza meslek
ve ilke birliği her zaman birbirini takip etmiş ve onaylanmıştır. 1960’lı
yıllarda yaratıcılığının geniş bir aşamasına başlayan Halil Rıza “Apardı
seller Saranı” şiirini yazdı. Bu şiir Bahtiyar Vahapzade’nin ünlu
“Gülüstan” poyeminin mantıkî ve ilke bakımından devamı idi...
Çağdaş Azerbaycan şiiri meslek ve sanat birliği bakımından bu iki
şaire daha çok minnettardır.
Anahtar Kelimeler: Bahtiyar Vahapzade, Halil Rıza, edebiyatta sanatsal
birlik.

* Doç. Dr., Nahçivan Devlet Üniversitesi, NAHÇİVAN.
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Cooperation is not possible without the unity of occupation, ideas and
goals. Occupation and goals are originated from within the internal
world of a person.
As such is true either in nature, or in society. The main goal of
literature is to educate humans in terms of culture, spirituality and
ethics. The literature which provides ethics and spirituality, deals with
national activities.
Bakhtiyar Vahabzadeh, who began his literary activity in the Second
World War period came into literature as a poet of great ideals and
persuasions. The poet, who chose the issues of motherland, language
and national ideas as eternal goals starting from his first verses, drew
his path in literature with the questions “who I am and “what, my origin
was”, and remained devoted to these principles until the end of his
life. He approved his loyalty to these principles once more in his poem
“mother tongue”: The naughty ones, who are ashamed of speaking
their native language, you don’t enjoy the fringed saz and goshmas, let
them be mine, but let the bread of your land, the heart of your mother
punish you.
The unity of occupation, ideals and goals of Bakhtiyar Vahabzadeh
and Khalil Rıza in literature always followed and approved each other.
Khalil Rıza, who began the most important period of his activity in
the 1960s wrote his poem “Apardı Seller Saran’ı” (Floods take Sarah
away) as the continuation of Bakhtiyar Vahabzadeh’s poem “Gulustan”
in terms of of logics and ideology.
Modern Azerbaijan poetry is greatly thankful to these poets from the
viewpoint of the artistic and occupational unity.
Key Words: Bakhtiyar Vahapzade, Halil Rıza, artistic unity in literature.

M

əslək və amal birliyi olmadan iş birliyi ola bilməz. Məslək də, amal
da hər bir kəsin öz içindən, soyundan, kökündən gəlir. Bu, təbiətdə
də belədir, cəmiyyətdə də.
Daima həyatdan, yaşadığı və inkişaf etdiyi ictimai mühitdən bəhrələnən,
qida mənbəini alan ədəbiyyatda məslək və amal məsələsi canlı bir
orqanizmin fəqərə sütunudur. Çünki ədəbiyyatın başlıca qayəsi insanlarda
ədəb, mənəviyyat, əxlaq tərbiyə etməkdir. O ədəbiyyat da əxlaq və
mənəviyyat tərbiyə edir ki, onun məsləki və amalı bəşəri məslək və amaldır.
Məslək və amalı olmayan bir şəxs cəmiyyətdə artıq adama çevrilərək
ayaqlarda süründüyütək,məramsız, məslək və amalsız ədəbiyyat da milli
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mənəvi dəyərlərdən uzaq, sima və şəkli olmayan bir ədəbiyyata çevrilər. Ona
görə də hər bir kəs sözündən və yazısından tanındığı kimi, hər bir xalq da
ədəbiyyatından, geniş anlamda fikir və düşüncəsindən tanınır. Bu səbəbdən
ədəbiyyat xalqın və zamanın mənəvi kimliyidir.
Amma təssüflər olsun ki, tarix boyu bir ictimai,siyasi quruluş başqa
bir ictimai, siyasi quruluşla əvəzlənəndə bir çox hallarda, yalnız tarixi
şəxsiyyətlərin rolu ön plana çıxarılır, kütlənin, onun həyat və düşüncəsinin
canlı aynası olan ədəbiyyat arxa plana keçırılır. Fikrimizcə, bu düzgün
yanaşma metodu deyil. Çox da uzağa getməyək. Əgər XX yüzilliyin əvvəllərində
Azərbaycan ədəbiyyatında və ictimai fikir tarixində Cəlil Məmmədquluzadə,
Hüseyn Cavid, Məmməd Əmin Rəsulzadə, Əli Bəy Hüseynzadə, Məhəmməd
Hadi, Nəriman Nərimanov, Əhməd Cavad və digər böyük ədəbi və tarixi
simalar yetişməsəydi, 1918-ci ildə Şərqin ilk demokratik Cümhuriyyəti
olan Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyəti də müəyyən mənada çətin
gerçəkləşərdi. Yaxud da XIX əsrin sonu və XX yüzilliyin əvvəllərində Osmanlı
Türkiyəsində bir çox ədəbi və tarixi simalar, o cümlədən Namiq Kamal,
Əbdülhalq Hamid, Tofiq Fikrət, Rza Tofiq, Mehmet Əmin Yurdaqul, Mehmet
Akif Ərsoy, Mithat Cəmal Kuntay... və digərləri yetişməsəydi, Mustafa Kamal
Paşanın da, çağdaş Türkiyə Cümhuriyyətinin də meydana gəlməsi gecikə
bilərdi. Bu məqamda Türkiyə ədəbiyyatı tarixində mövcud olan bir ədəbitarixi hadisəni xatırlatmaq zorun-dayıq:
1877-1878-ci illərdə Osmanlı-rus savaşı dönəmində ünlü şair Namiq
Kamal yazmışdı.
Vətənin bağrına düşmən dayamış xəncərini,
Yox imiş qurtaracaq bəxtı qara madərini.

Mustafa Kamal bu beyti tarixə və zamana uyğunlaşdıraraq türk gəncliyinə,
türk xalqına müraciətlə:
Vətənin bağrina düşmən dayasın xəncərini
Bulunur qurtaracaq bəxti qara madərini. (5.27)

demişdir.
Təkcə bu fakt göstərir ki, Mustafa Kamal Paşa ədəbiyyata, öz milli-mənəvi
dəyərlərinə mükəmməl yiyələnməsəydi, ona zamanında sahib çıxmasaydı,
o dvyərlərə arxalanmasaydı, bəlkə də, əhv edərsiniz, Mustafa Kamal Paşa
olmazdı.
Böyük türk şairi, türk istiqlal marşının yazarı Mehmet Akif Ərsoyun gözəl
bir fikri var. “Ədəbiyyatın kökü ədəbdir. ...Ədəbsizliyin başlandığı yerdə
ədəbiyyat bitər”. (7.2)
Qardaş Türkiyə ədəbiyyatından fərqli olaraq Azərbaycan ədəbiyyatı
bütün XX əsr boyu bir çox sıxıntılara uğraşmış, təməlsiz, özülsüz bolşevik
ideologiya-sının sarsıntılarını yaşamış, acılarını çəkmişdir. Buna görə də eyni
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məmlvkvtdə, eyni ideologiyada yaşayıb yaradan şair və yazıçılar içərisində
həm bolşevik ideologiyasının tvbliğatçıları, hvm dv böyük məslək və amal
ideologiyası olan Azvrbaycançılıq, türkçülük təməlindən qaynaqlanan və
onları bəzən pərdəli, bəzən də pərdəsiz şəkildə tərənnüm edən Hüseyn
Cavidlvr, Əhməd Cavadlar, Bəxtiyar Vahabzadələr, Xəlil Rzalar, Məmməd
Arazlar yetişib fəaliyyət göstərirdilər. Necə deyərlər, adlarını çəkdiyimiz bu
şairlər “din içərisində din bəsləyən” ədəbiyyatın mürsidləri idilər ki, onlar
ədəbiyyatın sağlam mənada, yön vv istiqamətini dəyişməyə müvəffəq
oldular.
Yaradıcılığa, əsasən ikinci cahan savaşı zamanı başlayan Bəxtiyar
Vahabzadə ədəbiyyata böyük ideallar şairi kimi gəldi. İlk şeirlərindən milli
demokrat C.Məmmədquluzadənin əsas amal və məsləkinin ifadəsi olan
“Vətən”, “Dil” və “Milli məfkurə” məsvlələrini özünə əbədi amal seçən və
bununla da gələcək ədəbi platformasını müəyyvnləşdirən bu şair “Mvn
kiməm, soyum, köküm kimdir, haradan gəlib,hara gedirəm, amalı ilə
ədəbiyyat və əbədiyyət yoluna çıxdı, nv qədər sıxıntılar, acılar çvksə də, bu
amala, məslək və əqidəyə sonadək sadiq qaldı.
Bu, təbii bir haldır ki, böyük və amansız nvhrin axarının əksi istiqamətinə
üzmək çox çətin və təhlükəlidir. Bunu yalniz böyük və məğlubedilməz həyat
eşqi ilə yaşayanlar, milli və bəşəri düşüncvyə sahiblənib onu mübarizə
hədəfinə çevirvnlər edə bilərdi. B.Vahabzadv 1950-ci illvrdən başlayaraq
bolşevik ideologiyasından yan keçərək vdəbiyyata xalqının dərdini və
acılarını gətirdi.
Ötən əsrin əllinci illərinin əvvəllərində (1953-cü il mart ayı) İ.V.Stalinin
ölümü, sonra Stalin ideyasının sadiq əsgəri,Azərbaycanın o zamankı
rəhbəri Mir Cəfər Bağırovun həbsi keçmiş sovetlər birliyinə daxil olan
cümhuriyyətlərdən fərqli olaraq Azərbaycanda milli düşüncələrin, milli
ziyalılığın formalaşmasına şərait yaratdı. Artıq ölkədə özünə, kimliyinə
qayıdış prosesi getdikcə güclənməkdə idi. Bu oyanışa, demək olar ki,
xalqımızın böyük yazarı, ictimai xadimi, düşüncə adamı Mirzə İbrahimov
(1911-1993) başçılıq edirdi. O vaxt (1956-1958) Azərbaycan Ali Soveti
Rəyasət Heyətinin sədri vəzifəsində çalışan Mirzə İbrahimov 1956-cı ilin
avqustunda xüsusi olaraq “Dövlət dili haqqında” qanun qəbul etdi. Bu
qanun Azərbaycanın başkəndi Bakıda və digər bölgələrindəki rəsmi dövlət
idarələrində hökm sürən rus dilinə ehtiraz əlaməti olaraq meydana gəlmişdi.
Ölkədə rus şovinizminə, bolşevik ideologiyasına qarşı kəskin bir etiraz baş
qaldırmışdır. Bu qanunun davamı kimi 1959-cu ildə Azərbaycanda fəaliyyət
göstərən rus məktəblərində Azərbaycan dilinin də tədrisi ilə bağlı Azərbaycan
SSR Ali Soveti qanun qəbul etdi.
Azərbaycanda başlamış antisovet milli hərəkatı Bakıda, Sumqayıtda
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yayılan intibahlarda da öz əksini tapmışdır. İntibahların birində deyilirdi:
“Əgər Bakı nefti Rusiyaya daşınmasa, biz milyonçu olarıq. ...Rusiyadan
xilas olun. Qorxmayın ! Yaşasın Türkiyə !” Təbii ki, belə bir milli xarakterli
addımlar o vaxtkı Moskva rəhbərliyini razı salmadı.(4.115)
Xalqın rus imperiyasına qarşı artmaqda olan qəzvbi vdəbiyyatda da öz
əksini tapmaqda idi. Elə bu oyanışın sərt dalğası kimi B.Vahabzadv 1954
–cü ilin noyabrında məşhur “Ana dili” şerini yazdı. Bu şeir vasıtəsi ilə şair,
demək olar ki, yaradıcılıq yolunun məslək və yönünü müəyyənləşdirdi..
Daha doğrusu, B.Vahabzadəni bir şair-vətəndaş kimi tvsdiqləyən “Gilastan”
poemasına gedən yol “Ana dili” şerindən başlandı.
“Ana dili” şerində şair öz dilinə biganə olanlara, ana südünə, ana laylasına
xor baxaraq yad dildə danışanlara qarşı çıxaraq xatırladırdı ki :
Bu dil bizim ruhumuz, eşqimiz,canımızdır
Bu dil bir-birimizlə əhdi-peymanımızdır.
... Ey öz doğma dilində danışmağı ar bilən
Bunu iftixar bilən.
Modalı ədəbazlar.
Qəlbinizi oxşamır qoşmalar, telli sazlar,
Qoy onlar mənim olsun
Ancaq Vətən çörəyi
Bir də ana ürəyi
Sizlərə qənim olsun. (2.8,9)

Əlbəttə, vaxtında yazılmış bu şeir zamanın və mövcud bolşevik şovinist
ideologiyasının üzünə çırpılan sərt sillə idi.
Çox zamanlar sonra -- 1987-ci ildə X.Rza da doğma dilə biganələrə, vəzifə
dəllallarına qarşı çıxaraq “Könlümə şeir düşüb” dastançasında yazacaqdı:
Yad məktəbdə Sabirə, Füzuliyə1
tamarzı
“Papa” deyən balanız
Öz dilini bilmədən...ən ali məclislərdə
rusca dızıldanmanız
“Bizə vız gəliyor, vız ...” 2 (6.237)

B.Vahabzadə 1967-ci ilin aprelində yazdığı məşhur “Latın dili” şerində
də ana dili məsələsini ön plana çəkir. Şerin əsas qayəsi bu idi ki, xalqlar
var tarix səhifəsindən silinib, amma onların dili yaşayır. Məsələn, latın dili.
Bu dili yaradan xalq bir xalq kimi yox olsa da, bu gün bu dil “həkimlərin,

1
2

Sabir, Füzuli-Azərbaycan şairləri
Misra Nazim Hikmətindir.
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loğmanların, alimlərin” dilidir.
Kim deyir ki, ölüdü bu ? !
Ölülərin dili deyil,
Dahilərin dilidir bu – (2.304)

deyən şair əsas mətləb üstə gəlir: “Xalqlar da var bu gün yaşayır, amma
dilləri ölü dillər sırasındadır”:
Sən dərdə bax –
Vətən də var,
Millət də var,
Ancaq onun dili yoxdur... (2.305)

Bu, əsl XX əsrin böyük faciəsi idi.
B.Vahabzadənin “Gülüstan” poemasını məhz 50-ci illərin axırında – 1959cu ildə yazması təsadüfi deyildir. Poema 50-ci illərin milli oyanışın güclü
dalğaları qoynunda meydana gəldi ...
Bu poema gizli yolla əvvəlcə “Şəki fəhləsi” adlı ilçə qəzetində, sonralar
isə milli oyanışın yeni mərhələsində --1988-ci ildə “Gənclik” dərgisinin 9-cu
sayında kütləvi şəkildə işıq üzü gördü.
Poemanın adı Azərbaycanı bir dövlət kimi ikiyə parçalayan bədnam 1813cü ilin oktyabr ayında Rus və İran dövlətləri arasında imzalanan “Gülüstan”
anlaşmasından alınmışdir. ”Azərbaycanın birliyi və istiqlalı uğrunda çarpışan Səftər xan, Şeyx Məhəmməd Xiyabani və Pişəvərinin əzəz zatirəsinə”
ithaf edilmiş poemada şair bu tarixi ədalətsizliyə qarşı çıxaraq çox kəskin
şəkildə etirazını bildirdi.
Bir deyən olmadı,durun ağalar !
Axı bu ölkənin öz sahibi var.
Siz nə yazırsınız bayaqdan bəri.
Bəs hanı bu yurdun öz sahibləri?! (3.77)

Əlbəttə, bu etiraz təkcə bir şair fərdiyyətinin, şair məninin etirazı deyildi.
Bu etiraz bütövlükdə 50 milyonluq Azərbaycan xalqının etirazı idi. Bəxtiyar
Vahabzadə bu poeması ilə, qeyd etdiyimiz kimi Azvrbaycan milli məfkürəsi
tarixində M.Cəlildən, M.Ə.Sabirdən, Ə.Hüseynzadvdən, H.Caviddən ...
sonra ikinci dəfə cəsarətli bir addım atdi. Və bununla da özündən sonrakı
Azərbaycan poeziyasına məfkurə baxımından yeni yön və istiqamət verdi.
60-cı illərdə yaradıcılığının geniş bir məhəlləsinə başlayan xüsusilə Xəlil
Rzanın və Məmməd Arazın yaradıcılığında özünü yüksək sənət səviyyəsində
təsdiq edən bu oyanış çox cəsarətli şvkildə yeni bir inkişaf yoluna qədəm
qoydu. 1960-cı ildə X.Rza məşhur “Apardı sellər Saranı” adlı şerini yazdı. Bu
şeir, demək olar ki,”Gülüstan” poemasının məntiqi və məfkurə baxımından
davamı idi. X.Rza şeirdə qədim “Arpaçay əfsanəsini” deyil, Azərbaycan qızı
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Saranın faciəsinin fonunda Azərbaycanın dərdini dilə gətirdi. Şair üçün Sara
bütöv Azərbaycandır. Saranın faciəsi Azərbaycanın facivsidir. Ona görə də
şair Arpa çayın simasında Azərbaycanın üstünə atılan böhtana qarşı çıxaraq
yazırdı:
Yox, bunu görməyin Arpa çayından
Kim deyir Saranı sellər apardı.
Şahənşah bağından, Qış sarayından
Yurduma uzanan əllər apardı. (6.11)

Tarixən Azərbaycanın başına gələn bəlalara drijorluq edən iki qüvvə -“Şahənşah bağı” və “Qış sarayı” müxtəlif bədii epitetlər,təsvirlər vasitəsi ilə
daima ikrahla yad edilir. Əgər B.Vahabzadə “Gülüstan” pemasında bu iki
idbar qüvvəyə işarə edərək:
Min ləkə vurdular şərəfimizə,
Verdik,sahibimiz yenə “ver” dedi.
Lap yaxşı eyləyib, doğrudan bizə
Biri “baran”3 dedi, biri “xər”4 dedi (3.79)

yazırdısa, X.Rza
Bir yanda Şahənşah, bir yanda da çar
Qan ilə yazdılar sülh qərarını.
Tikanlı məftillə bağladı onlar
Böyük bir millətin yaralarını, -- deyirdi (6.11)

Yaxud da B.Vahabzadə:
Öz sivri ucuyla bu lələk qələm
Dəldi sinəsini Azərbaycanın.
Başını qaldirdi,
Ancaq dəmbədəm
Kəsdilər səsini Azərbaycanın – (3.76)

tarixi gerçəkliyi deyirdisə, X.Rza
Kəsildi bağlarda bülbülün səsi
Yad atlar tapdadı bağı, bostanı.
Yazıldı “Gülüstan” müqaviləsi.
Pozuldu yurdumun min gülüstanı – (6.11)

yazırdı.
60-cı illərdə təkcə Azərbaycan ədəbiyyatında deyil, keçmiş sovetlər birliyi
və həmçinin dünya ədəbiyyatında bir oyanış, dirçəliş dövrü başlamışdı. Bu
illərin oyanışı həm kifayət qədər ədəbi təcrübəsi olan yaşlı və orta nəslin,
həm də ədəbiyyata yenicə gəlməkdə olan gənc nəslin yaradıcılığında özünü
3
4

”Baran” – rusca qoyun”,
“Xər” – farsca eşşək deməkdir.
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göstərməkdə idi. Özünə qayıdış, milli özünü dərkə doğru başlamış bu ictimai
və ədəbi prosesin öncüllərindən biri məhz X.Rza idi. X.Rza bəzi məqamlarda
üsyanın və milli etirazın son həddinə çatırdı. Təkcə onun “Ədəbiyyat
vəincəsənət”qəzetinin 24 dekabr 1960-cı il tarixli sayında dərc edilmiş
“Afrikanın səsi” şeri yeni dövrün və zamanın ədəbi prosesinin platforması idi:
Bu şeirlə X.Rza zahirən mərhumiyyətlər içərisində yaşayan və
sümürügəclərə qarşı zaman-zaman mübarizə aparan Afrika xalqının, əslində
isə bolşevik - sovet ideologiyası altında əzilən Azərbaycan xalqının amal və
istəyini haykırırdı:
Azadlığı istəmirəm qram-qram.
Qolumdakı zəncirləri qıram gərək !
Qı-ram !
Qı-ram !
Qı-ram !
Azadlığı istəmirəm bir həb kimi,
dərman kimi,
İstəyirəm Günəş kimi !
Səma kimi !
Cahan kimi !
Çəkil ! Çəkil ! Ey qəsbkar !
Mən bu əsrin gur səsiyəm.
Gərək deyil sısqa bulaq !
Mən ümmanlar təşnəsiyəm...

Təbii ki, belə bir ictimai, ədəbi otmosferin ilkin sədaları göstərirdi ki, zor
və dəhşətlər üzərində qurulan sovet-bolşevik imperiyası gec-tez məhvə
məhkum-dur.Çünki azad düşüncəni, azad məfukərini heç bir güc və təzyiq
altında saxlamaq olmaz. Həyatin və zamanın dəyişməz qanunları bu həqiqəti
sübut etdi.
Bununla belə sələfləri X.Şirvani (1126-1199), İ.Nəsimi (1369-1417)
C.Məmməquluzadə, M.Ə.Sabir, H.Cavid, Ə.Hüseynzadənin məfkurəsinə
yiyələ-nərək ədəbiyyata amallar və cəsarət şairi kimi gələn B.Vahabzadə də.
Amma o da Azər-baycanın çörəyini yeyib, sərvətini soran sümürgəçlərindən,
mənfur ideologiyanın nökərlərindən də bəzi məqamlarda ehtiyat etməyə
bilmirdi.Lakin buna baxmayaraq totalitar rejimdə hər misrası, hər addımı
izlənildiyi bir vaxtda belə B.Vahabzadə yenə dv amal və məsləkinə sadiq
qalmış, bir sıra şairlərin sözünü deyəcəyi istinad nöqtəsinə çevrilmişdir.
Belə şairlərdən biri də adını B.Vahabzadə ilə yanaşı çəkdiyimiz sənət və
məslək dostu X.Rza idi. X.Rza B.Vahabzadəni bir növ, özünə pərdə tutarak
cəmiyyətə, xalqa sözünü deyirdi. Onun 1986-cı ildə qələmə aldığı “İki şairin
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söhbəti” şeiri bu cəhətdən diqqətə layiqdir.
Oxucu burada zahirən iki obrazla – B.Vahabzadə və X.Rza obrazları ilə
qarşılaşır. Əslində bu şeirdə B.Vahabzadə bir ünvan, bir istiqamətdir.
Yalvarıram, Xəlil Rza,
sirr qalsın öz aramızda.
Mən qorxuram kəmfürsətdən,
Mən qorxuram minsifvtdən.
Mən qorxuram vəzifəyə
Cəld dirmaşan şeirbazdan.
Moskvada, ya Bakıda bütün dəlmə-deşiklvrə
girib -çıxan şöhrətbazdan... (6.93)

Şairə görə bu ifadələr artıq səksəkəli bir ömür yaşayan, amma milli
düşüncənin, milli oyanışın önündə dayanan B.Vahabzadənin etirafıdır. Şair
özü də sonralardan – 1995-ci ilin yanvarında yazdığı “Qürüb düşüncələri”
şerində bu həqiqvti etiraf edəcəkdi:
Bu dünyadan nə anladim,
bu dünyaya nə verdim,
Cəsarəti itirdim.
Tək ehtiyat qazandım. (2.225)

Bu təkcə B.Vahabzadənin etirafı deyildir. B.Vahabzadə nəsildaşlarından
bir şoxlarının etirafı idi.Unutmayaq ki, vdvbiyyata bir üsyan qasırğası kimi
gələn X.Rza da 1982-ci ildə yazdığı “Qorx !, Qorxma !“ adlı şeirində özü dv
etiraf edirdi:
Mən qorxuyla qorxusuzluq arasinda yaşayiram,
Sanki bəbir bəbəyində, şir ağzında yaşayıram. (7.483)

Amma X.Rza bu təskinləşdirici, ehtiyatlı fikirləri bir şair məniylə bəzən
qəbul etmək istəmədiyindən
- Mən qorxmuram, vziz şair Vahabzadv,
Mən əynimə kəfən geyib atılmışam bu meydana.
... Sən qorxursan, sənin qorxun mənimçün dərd,
Qorxa-qorxa yaşadıq ki, bu günə qaldı məmləkət – (6.93)

deyirdi:
Əlbəttə, bu, böyük bir ittiham və tarixi gerçəklik idi. “Qorxa-qorxa yaşadıq
ki...” “Gülüstan”, “Türkmənçay” kimi bədnam müqavilələrlə Azərbaycanı
parçaladı-lar, onun başına min bəla açdılar. Və bu gün o mənfur tarixi
siyasətin davamı kimi dünyanın ən ədalətsiz və əxlaqsız oyunu olan Dağlıq
Qarabağ olayını gündəmə gətirdilər...
Mənim də çox sevdiyim Türkiyənin milli şairlərindən olan Mehmet Emin
Yurdakul (1869-1944) ünlü bir şerində - “Bırak beni haykirayım” -- deyir:
Bırak beni haykırayım, susarsam sen matem et.
Unutma ki, şairləri haykırmayan bir millət
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Sevenləri toprak olmuş öksüz çocuk gibidir. (1.263)

Bu, həqiqətən belədir. Millətin, Vətənin sahibi onun həm də şairləridir,
yazıçılarıdır, fikir və düşüncə adamlarıdır. Onlar millətin ağrıları, vətənin sızlayan yaraları, həm də o ağrılara və yaralara məlhəm olan bir Tanrı illacıdırlar.
B.Vahabzadə, X.Rza, M.Araz kimi şairlər məhz Azərbaycan poeziyasının ən
həssas və ağrılı nöqtələridirlər.
X.Rza yuxarıda adını çəkdiyimiz və bir parçasını da örnək verdiyimiz
şeirindv B.Vahabzadəyə işarəylə “Sən qorxursan, sənin qorxun mənimçün
dərd” deyəndən iki il sonra – 1988-ci ildə B.Vahabzadə bədnam sovetbolşevik ideologiyasının hökm sürdüyü illvrin acı təəssürüatının əksi sədası
kimi “İki qorxu” adlı poemasını yazdı. Və bu poemada sanki gənc, vaxtilə
universitetdə dərs dediyi tələbəsi X.Rzaya üz tutaraq deyirdi:
Sənə tanış deyil bu hal, ey cavan.
Qorxardıq doğmaca qardaşımızdan.
... O vaxt susardılar xeyirdə,şərdv.
İdrakı, vicdanı əzərdı şübhə,
O zaman evlərdə, idarələrdə
Qara kabus kimi gəzərdi şübhə.
... Odur ki, qorxardıq bir-birimizdən
Qorxu saçılardı gözlərimizdən. (3.257)

Xalqları və millətləri böyük bir qorxu kabusu altında saxlayan bolşevik
-sovetlər birliyi dağılandan sonra Azərbaycan öz müstəqilliyini elan edən ilk
respublikalardan biri oldu. Həmişə olduğu kimi, bu dövrün də öndə gedən
şair-lərindən Bəxtiyar Vahabzadə, Xəlil Rza və Məmməd Araz istiqlal şairləri
kimi tarixə düşdülər.
Totalitar rejimdə Azərbaycan xalqının məruz qaldığı ən amansız təzyiqlərdən
biri onu kökündən, milli düşüncə və varlığından uzaqlaşdırmaq cəhdi idi.
Çünki bolşevik höküməti yaranandan türkə və türkçülüyə qarşı amansız
mübarizə aparırdı. Elə buna görə də böyük türkçülük amalı ilə yaşayan və bu
yolda hər cür mücadilə aparan Hüseyn Cavidlər, Əhməd Cavadlar, Mikayıl
Müşfiqlər, Bəkir Çobanzadələr, Salman Mümtazlar və bir çoxları 1937-ci ildə
ya qurğuşulandı, ya da Sibrə sürgün olunaraq məhv edildilər. Bütün bunlar
ədəbi,elmi mühitdə bir xof, qorxu yaratdı.Türk adı, türk anlamı yasaq edildi.
Amma bu sükunət buzunu qıranların önündə yenə də Bəxtiyar Vahabza-də
və Xəlil Rza gedirdi.
B.Vahabzadə “Mən türkəm” şerində öz kökünü,soyunu dananlara qarşı
çıxaraq yazırdı:
Əslimi, nəslimi tanıyıram mən,
Qarışıq deyiləm, özümdvn hürkəm.
Svn kimsən,nəçısən – özün bilərsən
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Mən ilk qaynağımda türk oğlu türkəm. (2.144)

X.Rza da eyni amal və məsləkdən çıxış edərək deyirdi:
Azərbaycan Türküyəm, bu soyun şah budağı.
Neçə-neçə eranın köksündədir qaynağı. (7.210)

Tərəddüd etmədvn demək olar ki, hər bir xalqın gerçək tarixçiləri o xalqın
yetişdirdiyi böyük şair və yazarlarıdır. Azərbaycan xalqının son iki yüz illik
tarixini adlarini çvkdiyimiz vv çəkmədiyimiz şairlərin yaradıcılığına müraciət
etmədən yazmaq çətindir. Çünki bu şairlər təkcə tarixi gerçəkliyi deyil, eyni
zamanda xalqın milli mənəvi yaddaşının tarixini yazmışlar. Bu yaddaş da
nəsildən-nəsilə öz möhtəşəm gələnəyini qoruyub saxlamışdır.
XX əsrin əvvəllərində Cəlil Məmmədquluzadə və Mirzə Ələkbər Sabir ideal
qardaşlığı nə idisə, XX əsrin sonunda Bəxtiyar Vahabzadə və Xəlil Rza məslək
qardaşlığı da odur. Bu şairlərin yaradıcılığı həm sənətkarlıq, həm də amal
baxımından bir bayrağın iki üzü kimi bir-birlərini tamamlayır.
Elə buna görə də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, xalqımızın
ümumimilli lideri, türk dünyasının böyük şəxsiyyəti Heydər Əli Rza oğlu
Əliyevin məlum fərmanı ilə ilk dvfə olaraq Azərbaycan xalqının milli azadlıq
uğrunda mübarizəsində xüsusi xidmətlvrinə görə 1995-ci ildə üç böyük şairə
-- Bəxtiyar Vahabzadəyə, ölümündən sonra Xəlil Rzaya və Məmməd Araza
vətənin ən yüksək mükafatı olan “İstiqlal” ordeni verildi.
Nəticə olaraq demək istəyirəm ki, əgər 1918-1920-ci illərdə fəaliyyət
göstərmiş Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyəti həm də özündən əvvəlki
milli oyanışın təsdiqi idisə, bugünkü müstəqil Azərbaycan da 50-ci illərdən
başlamış və 40 illik şərəfli mübarizə yolu keçmiş milli oyanış və dirçəlişin
nəticəsi idi.
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Bahtiyar Vahabzade’nin
Ruh ve Fikir Dünyası
Hüsniye MAYADAĞLI*

ÖZ
Yüreğinden aşıp taşan, çaprazlaşan duygularını, beynini kemiren fikirlerini anlatmakta seçtiği şiir sanatıyla, vatanının ve halkının ağrı-acılarını, şahsi
ağrı-acıları gibi kendi kalp ateşinde pişirerek söz incilerini dizen Bahtiyar Vahabzade, işlediği konular ve o konulara yaklaşım tarzıyla, tam bir
millet şairi ve gönül adamı portresi çizer. Kendisinin de gönül çiçekleri ismini verdiği şiirlerini esas alarak yapılan bu incelemede, şairin ruh ve fikir
dünyasının yapı taşları tespit edilmek suretiyle sanatkârın mizacı hakkında bir değerlendirme yapılmak istenmiştir.
Halk şairi Vahabzade, insanoğlunun gelip geçici olduğunu bu yüzden, bu topraklardan aldığını, bu topraklara vermesi gerektiğine inanan bir kişi olarak şiirinin her bir hecesini de vatan toprağından yarattığını söyler. Ona şiirlerini yazdıran kuvvet “öz tanrısı gibi daima yüreğinde fikrinde taşıdığı” vatan ve millet sevgisidir. Buna bağlı olarak Vahabzade, akideye uyanık olan şair ister. “Yazmak hatırına yazmak hiç ne yazmak demektir. Çünkü yazmak, yaratmak, yalnız büyük gayeye çatmanın
yoludur.” Bu sözlerin şairini, tabiatıyla gaye adamı olarak da değerlendirmek gerekmektedir. Onun gayesi mukaddes bir sevgiden doğmaktadır: Vatan sevgisi. Duygu ve düşünceleri de bu sevgi etrafında şekillenir, bu şekiller bazen mısralara dönüşür şiirleri oluşturur; bazen de bir
drama metnine, bir fikir yazısına dönüşür.
Anahtar Kelimeler: Bahtiyar Vahabzade, gaye adamı, akide, şiir, şair,
mizaç.

ABSTRACT
Bakhtiyar Vahabzade’s World of Ethos and Ideas
Bakhtiyar Vahabzade drew a portrait of the voice of his country and the
man of feelings with his approach to the themes, and his style combines his personal sorrows and the sorrows of his people and his country
in his poems. In this article, an evaluation was done on his temper de* Yrd. Doç. Dr., Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi, AMASYA,
e-posta: husniyemayadagli@hotmail.com
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termining his world of ethos and the key stones of his ideas and basing
on the poems which he called ‘Flowers of Feelings’.
As a poet of the general public, Vahabzade believed that every syllable of his poems was created by the land of his country and said that he
had to give everything what he had taken from his country again back
to his country with the belief that the human being was mortal. The
inspiration which he always carried in him was the love of his country
and the people. He always expressed that a poet should be the man of
ideals. He never wrote his poems to write for nothing. He argued that
writing poems meant to create something and the poems should serve to reach the ideals. So it is necessary to accept his poems written
by a man of ideals. His objective was arisen from the sacred love: Love
of his country. His ideas and feelings were shaped around this love of
his country. These lines turned into poems and sometimes into dramas and articles.
Key Words: Bakhtiyar Vahabzade, man of ideals, ideals, poem, poet,
temper.
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Giriş

İ

nsan duygu ve düşünceleriyle var olur. Fakat her insan duygu ve düşüncelerini diğer insanlara anlatamaz. Anlatmayı başaran her insan da bunu
edebî bir üslûpla okuyana zevk verecek tarzda sunamaz. Sanatkâr, iç dünyasının zenginliklerini, güzelliklerini haz ya da elem duygularıyla süzerek,
şekillendirerek, estetik bir üslûp içerisinde okuyucusuyla buluşturan kişidir. Çağdaş Türk dünyası edebiyatının unutulmayacak isimlerinden biri olan
Bahtiyar Vahabzade de iç dünyasının inişlerini, yokuşlarını, dolaylarını eserlerinde ilmek ilmek işlerken, bir nevi yeniden doğuşunu gerçekleştirmiştir.
Bahtiyar Vahabzade’nin iç âlemini, fikir ve his dünyasıyla değerlendirmek
için, şairi, değişmez akidesine ters düşmeyen mısra ve satırlarda aramak gerekir, içinde yaşadığı rejim dolayısıyla söylemek zorunda kaldığı şeylerde değil. Vahabzade’nin görünen “ben”i ile görünmeyen “ben”i bunlardadır. Kendisinin dediği gibi;
“Eğer boylanmırsa sözüm özümden
Başga men eyleşip menim yerimde
Bir nadan sözüne susuramsa men
Demek gizlenmişem men öz sebrimde.”1

O, milletinin ve hakikatlerin haykıran sesi olmak kararlılığındadır. Yaşadığı devir itibariyle de milletin ihtiyaç duyduğu bir insan tipidir. O, “bahtiyar asırların”, bahtiyar bir halkın da evladı değildir; adı Bahtiyardır; ama kendi1 Vahabzade, Bahtiyar (1985), Özümle Söhbet, Azerbaycan Devlet Neşriyatı, Bakü, s. 71.
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si bahtiyar değildir. Bahtiyar Vahabzade, hür ve bağımsız bir Azerbaycan’da
dünyaya gelmemiş; fikrin ve hissin hür olarak söylendiği bir ülkede yetişmemiş olmasına rağmen azatlık ve kulluk arasındaki farkı da çok iyi bilir.
Halkın gücünün büyüklüğünden söz açıp bu gücün nelere kadir olacağına dikkat çeken Bahtiyar Vahabzade “Halk yanmazsa dönüp millet olamaz”2
fikrindedir. Nasıl “güneş alışmazsa gün doğmaz” işte öyle. “Bir halkın sağlığı, geleceği de” onun için “alışıp yanan”lara bağlıdır.3 Bu tutuşup yananlar
içinde o milletin şairlerinin de önemli bir yer tutuğunu söylemek gerektir.
Vahabzade, yaşadığı vatanının gerçeklerini, tarihini, bugününü anlayan,
yorumlayan bir vatansever olarak geleceğe ışık tutmak, halkının sözcüsü olmak arzusundadır. Buna bağlı olarak da şiirlerinde birbirine eş veya yakın
anlamlı olarak kullandığı megsed, amal, egide, inam, meslek kelimeleriyle kendini ifade etmiştir; O bir maksadın peşinde koşan , emelleri, inançları için yaşayan idealist bir insandır, kendini de böyle tanımlar:
“Gayesiz, megsedsiz ömür sürmedim
Verdim ezablara men öz gelbimi
Derede tepede dolay görmedim
Menim içimdeki dolaylar kimi...”4

Vahabzade, ideallerinin peşinde koşar, sanatını da bu gayeye hizmet için bir
araç olarak görür. Kendi tanımlamasıyla, akideye uyanık olan –idealist– şair ister.
“Yazmak hatırına yazmak hiç ne yazmak demektir. Çünkü yazmak, yaratmak, yalnız büyük gayeye çatmanın yoludur. Yol ise maksat olamaz,
yol vasıtadır. Şiir, sanat yoluna gelince bu yol dışardan çok kolay görünür. Bu âleme başvurup yalnız onun azap ve işkencelerini tattıktan sonra onun çetinliğini derk edersin. O zaman da görürsün ki, ömrün yarısı geçmiş, yarattıklarının ise sanat bahadırlarının yarattıkları karşısında
çok sönüktür. Bak, yalnız bu büyük hakikati derk eden sanatkârlar yarı
yolda kalmaz zirvelere can atar.”5

Vahabzade için, sanat ve hakikat yan yanadır. O, yazdıklarıyla hakikatleri dile getirmeye çalışır. Dünyayı dünyaya gösteren, temizlik, yücelik, hıyanet bilmeyen sanatın diliyle olacaktır. Dolayısıyla yücelik aşkıyla yaşayanların mesleği düzlükten ayrılmayacaktır.6 Sanatta da bir asker gibi sağlam, dik
duruşlu olunmasını isteyen7 Bahtiyar Vahabzade, için “hakikat, yaratıcılığın
şah damarıdır.” İşte bu sözü kendine bir prensip olarak kabul eden Bahtiyar
2
3
4
5
6
7

Vahabzade, Bahtiyar (1993), Yeni Şiirler-Ümide Heykel Goyun, Yazıcı Bakü, s.92.
Vahabzade, Bahtiyar (1985), Özümle Söhbet, Azerbaycan Devlet Neşriyatı, Bakü, s. 39.
Vahabzade, Bahtiyar (1987), Ahı Dünya Fırlanır, Yazıcı Bakü, s. 51.
Vahabzade, Bahtiyar (1986), Derin Gatlara Işıg Derin Gatlara Işıg, Yazıcı, Bakü, s. 132-133.
Vahabzade, Bahtiyar (1971), Bir Baharın Garanguşu, Gençlik, Bakü, s. 120.
Vahabzade, Bahtiyar (1983), Seçilmiş Eserler, 2. Cilt, Bakü, 2.C. s. 135.
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Vahabzade eserlerinde, hakikatler silsilesinden olan “totaliter rejime itiraz”
etmiş bu yüzden de takip edilmiş, adı “kara listeye” alınmış, birçok mahrumiyetlere maruz kalmış yine de hakikat yolundan sapmamıştır.8
“Şair-od gaynağı, şe’r-gülledir
Barıtsız şe’re şe’r deyilmez.
Şairi olmayan bir halg kütledir
Amalsız bir kütle halg ola bilmez.”9

Yukarıdaki mısralarda ifade ettiği gibi, şairin halkın yol göstericisi olmasını isteyen Bahtiyar Vahabzade, şiirinde soğukkanlılara, adam başlı yılanlara
nefretini gizlememiş, açık sözlü olmuştur.
“Civa gibi soğuk görüp inenleri, sıcak görüp kalkanları; namusunu, gayretini bir tek ılık bakış kazanmak için satanları, sonra da bu alış verişin gölgesinde rahat rahat yatanları kamçılamış; Öz adını inkâr edip ünvana kara
iftira yazanları; düz metlebi eğrisiyle yorumlayanları; görünüşüyle gülüş,
emeliyle zehir eken şeker sözlü binbir yüzlü habisleri; kara niyetine sözlerinin ağ rengiyle bezek vuranları, süsleyenleri; iblisleri; eğilerek yükselen alçakları, yaltakları; rüşveti kendine akide edinenleri şiiriyle kamçılamıştır.10

1. Millet Şairi-Halk Şairi Vahabzade

Bahtiyar Vahabzade şairliğine sebep olarak “halkına vurgunluğu”nu
gösterir.11 Yüreğinden aşıp taşan, çaprazlaşan duygularını, beynini kemiren
fikirlerini anlatmakta seçtiği şiir yoluyla vatanının ve halkının “ağrı-acılarını”
şahsi “ağrı-acıları” gibi kendi kalbinde yaşatır; sonra söz incilerini dizer.12
Ona göre şair, ilk plânda vatandaş, sonra şairdir. Şairin şairliği onun vatandaşlığıyla belirlenmelidir.13
“Veten torpağından yaranmışam men,
Şe’rimdir-Vetenin gül-çiçekleri.
Meslekim-rengini deyiştirmeyen,
Veten torpağıdır ezelden beri.”14

Halk şairi Vahabzade, kendisinin gelip geçici olduğunu bu yüzden, bu topraklardan aldığını, bu topraklara vermesi gerektiğini söyler. Yüreğinin arzusu, hayatının manası olan emellerinin yüreğinin atışları anlamına gelen
her şiirin her hecesi “vatan toprağı”dır.15 “Kitap sözleri”nin hem evveli hem
8
9
10
11
12
13
14
15

Vahabzade, Bahtiyar (1991), Şenbe Gecesine Geden Yol, Azerbaycan Devlet Neşr, s. 272 , 310.
Vahabzade, Bahtiyar (1985), Özümle Söhbet, Azerbaycan Devlet Neşriyatı, Bakü, s. 59.
Vahabzade, Bahtiyar (1983), Seçilmiş Eserler, 2. Cilt, Bakü, 2. C. s. 15.
Vahabzade, Bahtiyar (1991), Nağıl Heyat, Yazıcı, Bakü, s. 141-142.
Vahabzade, Bahtiyar (1991), Şenbe Gecesine Geden Yol, Azerbaycan Devlet Neşr, s. 266.
Vahabzade, Bahtiyar (1986), Derin Gatlara Işıg Derin Gatlara Işıg, Yazıcı, Bakü, s. 101.
Vahabzade, Bahtiyar (1964), İnsan ve Zaman, Azerbaycan Devlet Neşr., Bakü, s. 16.
Vahabzade, Bahtiyar (1983), Seçilmiş Eserler, 2. Cilt, Bakü, s. 12.
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de sonu yine “vatan toprağı”dır. Ona şiirlerini yazdıran kuvvet “öz tanrısı
gibi daima yüreğinde fikrinde taşıdığı” vatan ve millet sevgisidir.16 Aşağıdaki dörtlükte bu hal şöyle ifade edilmektedir:
“Yolunu ahtaran sel kimiyem men,
Hele bişmemişem, hele çiyem men.
Şair men deyilem, halgımdır, onun
Kamala dolmamış kâtibiyem men.”17

Kendini halkıyla bu derece bütünleştiren şairin, kalem sahipleri için en
yüksek ad olan “halk şairi, halk yazıcısı” adını alması da tabiidir. Bu konudaki fikirlerini şöyle anlatır Vahabzade:
“... ‘Halg şairi’ adı ne demektir? Halkın istek ve arzularını, keder ve sevincini, şahsi istek ve arzular, şahsi keder ve sevinç gibi yaşamak! Bu
büyük adın bana verildiğini işiden de kendi kendime sorduğum ilk sual
böyle oldu: “Bu ada doğrudan lâyık mıyım?
(…)
Ben halk şâiri adını Vatanım ve halkımın bir sözle, anamın bana verdiği ad gibi kabul ederim. Bu adı doğrultmak ise benim vazifemdir. Bu
manada boynuma düşen borcun, vazifenin ve mesuliyetin büyüklüğünü derk ederek bundan sonra edeceklerimi düşünüyorum. Demek edeceklerim ettiklerimden, daha değerli ve daha büyük olmalıdır. Çünkü
bu vakte kadar eylediklerime göre yalnız şair idim, edeceklerimde ise
halgın da imzası var. Bunun ne demek olduğunu ise hürmetli okuyucular bizden iyi bilir.”18

Onun eserlerinin baştan başa doğma-öz vatanıyla, vatanının bugünü ve
geçmişinin sevinci ve acılarıyla dolu olduğu19 görüldüğü gibi, şiirinin tadı
tuzu da bu topraklarda konuşulan güzel Türkçeden gelmektedir.
“Yarpagları tez töküler şe’rimin
Kökü yohsa bu topragda, bu elde
Dadı duzu varsa eger şe’rimin
Bu dad bu duz bu dildedir, bu dilde.”20

“Ebedî bir od” gibi kendi içinden köz köz olup tutuşan yanan şiirleri onun
kendisinden de çok ilerde gider. Çünkü, şiirlerinde “idrakin gözleri”, “akidesinin en temiz, en manalı sözleri” vardır. İşte bu şiirler “Vatan gecelerinin
açılan seherlere selâmı” olur.21
16
17
18
19
20
21

Vahabzade, Bahtiyar (1987), Ahı Dünya Fırlanır, Yazıcı Bakü, s. 15.
Vahabzade, Bahtiyar (1969), Deniz-Sahil Gençlik, Bakü, s. 6.
Vahabzade, Bahtiyar (1986), Derin Gatlara Işıg Derin Gatlara Işıg, Yazıcı, Bakü, s. 221.
Vahabzade, Bahtiyar (1986), Derin Gatlara Işıg Derin Gatlara Işıg, Yazıcı, Bakü, s. 223-224.
Vahabzade, Bahtiyar (1987), Ahı Dünya Fırlanır, Yazıcı Bakü, s. 33.
Vahabzade, Bahtiyar (1967), Menim Şe’rim, Bakü, s. 5.
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Vahabzade’nin kendisi ile ilgili tanımlamalarından biri ve belki de en önemlisi de şudur: O, “öz köküne güvenen, öz yurdunun, toprağının evlâdı”dır. Aynı
zamanda “budak budak kollarıyla atasından çok öz çağının evlâdıdır.”22
2. Gaye Adamı, Ülkücü Şâir

İnsan maksatsız yaşıyorsa boş yere yaşıyor demektir. Yürek bir arzu için çırpınmalı, insan o arzunun aşkıyla çarpışmalı. Yoksa, emelsiz dilek şirin bir uykudan
başka bir şey değildir. “Maksatsız hayat yelkensiz gemidir” ancak.23
“Yaşamak yanmagdır, yanasan gerek
He’yatın me’nası yalnız ondadır
Şam eğer yanmırsa-yaşamır demek
Onun da hayatı-yanmağındadır.”24

Hayatı “zevk u safa” için sevmek ona göre değildir. Dolayısıyla her nefes alan,
her çörek yiyen, çay içen sekiz saat çalışıp sekiz saat yatan yaşıyor sayılmaz.
“Yaşamag-neyinse uğrunda çarpışmag neyinse eşgine alışıb yanmagdır.” Güzellik bir şeye sahip olmakta değil, sahip olmak isteyenin uzaklığında, elçatmazlığındadır. İşte o “ulaşılmaza” ulaşmak arzusu hayata mana kazandırır, hayatı güzelleştirir.25 Vahabzade’nin hayatını da sanatını da şekillendiren kaynak budur.
O, şiiri ve şairi tanımlamalarında kendini neye adadığını açıkça söylemiştir:
“Şair:fikirlerin çırpınan seli,
Şair:hegigetin mügennisidir.
Şair:-tebietin danışan dili,
Şair:- cemiyyetin üsyan sesidir.
Şair:-zemanenin, esrin vicdanı,
Şair:- tarihlerin şerefi, şanı.
Şair:- bu dünyaya zamanın özü,
Şair:- hegigetin, haggın güzgüsü”26

Gayesiz yaşamak, yaşamak değildir. İnsanın yaradılışında da bir hikmet,
bir sır vardır. Bu hikmet, bu sır, insanın ruh dünyasında kendini bulacaktır veya insanın ruh dünyasını şekillendirecek, ona bir istikamet verecektir.
Bahtiyar Vahabzade, insan ne için yaşamalı, hayatın manası nedir, yaşamaktaki maksat, gaye nedir, niçin çalışmalı, sorularını çokça düşünüp kafa
yormuştur:
“… Manen büyümeli, yükselmeli, insan arzularının zirvesine yücelmelidir. Bu noktada insan yaşamak amâlini yani gayesini bulur:
“Gayesiz yaşamak ondan gorhulu!...”
22
23
24
25
26

Vahabzade, Bahtiyar (1985), Özümle Söhbet, Azerbaycan Devlet Neşriyatı, Bakü, s. 55-56.
Vahabzade, Bahtiyar (1958), Aylı Geceler, Azerbaycan Devlet Neşriyatı, Bakü, s. 121-122.
Vahabzade, Bahtiyar (1986), Derin Gatlara Işıg Derin Gatlara Işıg, Yazıcı, Bakü, s. 262.
Vahabzade, Bahtiyar (1986), Derin Gatlara Işıg Derin Gatlara Işıg, Yazıcı, Bakü, s. 262.
Vahabzade, Bahtiyar (1993), Yeni Şiirler-Ümide Heykel Goyun, Yazıcı, Bakü, s.32.
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Peki gaye nedir? Kendi saadetini başkalarının gözyaşları ve felâketi ile
temin etmek de gaye olabilir mi?
Demek ki gaye, “başkalarının saadeti adına vatanın, halkın ve umumen insanlığın adına çalışmaktır.” Bu büyük gaye içinde kişinin kendi menfaati de vardır. O, bunları düşünürken, aklına âlim dostu Hudu
Memmedov’un şu güzel mısraları gelir:
“Bu gala bizim gala
Hemişe bizim gala
Gurmadım özüm galam
Gurdum ki izim gala.”
İşte insan da “Özünün değil, izinin kalması için çalışmalı”dır. İnsan duygularının “güzelliği, büyüklüğü ve harikulâdeliği” burada kendini bulur. İnsanın dünyada bıraktığı “iz”, “çığır” onu ebediyyete götürecek tek yoldur.27

Bahtiyar Vahabzade’nin “Açılan Seherlere Salam”da yer alan “Gaye” isimli
şiirinden, onun, ülküsünü de gayesini de öğreniyoruz:
“GAYE
İrademin ağasıyam,
Egidemin kölesiyemEgidemin yolunda da ölesiyem.
Neçin, nece yaşamağı o öyredib,
Heyatımı me’na ile nakışladı.
Meni mene tanıtdırıb,
Meni böyük bir Vetene bağışladı.
Gaye ki var, kimi üçün-heyat yolu,
Kimi üçün-tapmacadır.
Bu dünyanı derk edençün
Heyatdan da o, ucadır.
Başım üste dalğalanan
O bayrağın kölgesinde
Ölüm bele hoşdur mene.
Ömrüm, günüm gurban ola
Ölümü de heyat geder
Mene gözel gösterene.”28

Hayata mana kazandıran, insanı insan yapan Vahabzade’yi kendine köle
eden, yolunda ölümü göze aldıran, hayatı da ölümü de güzelleştiren ülküsünün kaynağında “vatan, millet, bayrak” gibi mukaddesler vardır. Onun içindir ki “meslek yolunda dökülen kanlar kan değil tan yerinin şafaklarıdır.”29
Çünkü, Şaire göre, ideali, ülküsü olan insan korkusuzdur, kudretlidir, cüret27 Vahabzade, Bahtiyar (1993), Yeni Şiirler-Ümide Heykel Goyun, Yazıcı, Bakü, s. 273.
28 Vahabzade, Bahtiyar (1979), Açılan Seherlere Salam, Yazıcı, Bakü, s. 5.
29 Vahabzade, Bahtiyar (1983), Seçilmiş Eserler, 2. Cilt, Bakü, s.21-22, 51.
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lidir; eğer yoluna baş koyduğu bir ülküsü yoksa o kişi korkar, yaltaklanır ve
varlığını bir ‘sağol’a satar, menfeatleri için her şeyi yapar .
Kendisini “kutsal bir dava”nın insanı sayan kişinin özellikleri bunlarla da
kalmaz. O, ülküsü yolunda her zahmete katlanır, hatta, bundan zevk de alır.
“Fedakârdır, işgüzârdır”. Böyle yüce bir ülküye baş koymayansa kendi işinden bile acizdir. Bıkkınlık ve tembellik içindedir. Ülküsü olanın ise sevgisi de
bellidir, nefreti de. O, yüce hedefe doğru yürürken, kendine ve kutsal değerlerine kim düşmansa onu tanır; nefreti de ona yöneliktir. Şaire göre; “Mesleği olmayanın hisleti de olmaz.” Bir ideali olmayan insan karaktersiz olur.30
“Gan bahası, can bahası yığdığın
Servet olar sene dövlet olammaz
Bir megsedle bir hedefe döymeyen
Min zerbeden bir keramet alammaz. “31

2.1. Bahtiyar Vahabzade’nin Ülküsünün Boyutları
Bir ülküye gönül vermeyen insanı yelkensiz gemiye benzeten Bahtiyar Vahabzade, “dava adamı” olanların ömrünün fırtınalarla geçtiğini söyler.32
Onun bu sözleri dayanaksız değildir tabii ki. Çünkü o, birçok gerçeklerin
söylenemediği, açıkça söylenmek bir yana, ima edildiği zaman bile insanların aniden yok edildiği bir ülkede yaşamaktadır. O, insanın en yakın, en sevgili dostuyla dahi açıkça konuşamadığı, ezkaza konuşmuşsa bile ihbar edileceği korkusuyla, uykusuz bir gecede götürülebileceğinin, tutuklanabileceğinin düşüncesiyle tir tir titrediği “memleket boyunda bir hapishanede”; yalanın öğündüğü, hakikatin yüreklerde ağladığı; yüreklerden dile gelince de
yolda yetmiş defa takla attığı bir ülkede yaşamaktadır.
Binlerce günahsızın suçlu görülüp vatanından sürüldüğü, bir insanın diğerini alçaltarak kendini yücelttiği ülkede sanatçı olup da milliyetçi, özgürlük ve bağımsızlık aşığı bir şair olup da dilini tutmak ne zordur!? Hakikatleri dile getirip sonra da bunları köşe bucak saklamak,tutuşup yanarak yazılan
bu şiirleri o “kan içenin”-Stalin’in- eline geçmemesi için, kendi elleriyle yakmak. Şair, bunun derin ızdırabını yaşar. Vahabzade’nin yanan şiirlerine baktıkça içinden geçirdikleri şöyle:
“Yanır hagsızlığa garşı yükselen
Egidem, meslekim, heyirim-şerim;
Yanır rezaletle döş-döşe gelen
Gorhmaz setirlerim, kişi sözlerim.”

Yanan onun, şikâyetleri, memnuniyetsizlikleri, zamaneye isyanları, hoş niyetleri, arzularıdır. Yanan, bu dünyadaki ayak izleri, arzuların çığlıkları, ha30 Vahabzade, Bahtiyar (1983), Seçilmiş Eserler, 2. Cilt, Bakü, s. 21.
31 Vahabzade, Bahtiyar (1993), Yeni Şiirler-Ümide Heykel Goyun, Yazıcı, Bakü, s. 91.
32 Vahabzade, Bahtiyar (1967), Menim Şe’rim, Bakü, s. 395.
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kiki doğru sözleri ve yanan yüreğinin hıçkırıklarıdır. Kalbinden süzülüp akan
şiirleri, yanan duyguları ve düşünceleridir. Vahabzade, o anda, bunu yaptığı
için kendini kendine düşman kesilmiştir. Kendini, kendi gerçeğini, hakikatini yakan bir “katil” olarak görür:”33
“Yanır hedefini düzgün belleyen
Açıg mehebbetim, açıg nifretim.
Yanır ohucuya hegiget deyen
Riyasız, boyasız sözüm söhbetim.
Dünyadan dünyaya gileyim yanır,
Yanan şe’rlere üreyim yanır.”34

Onun akidesi, ideali her zaman büyük harfle yazdığı “Vatan” ve “tanrı, hag”
olarak tarif ettiği “azatlık”tır, yani, özgürlük ve bağımsızlıktır.35
“Vatan sevgisi insana meslek, âmâl getirir. Meslek ise yüreğe cesaret, kollara kuvvet, gözlere ışık verir.”36 Onun içindir ki mesleği isteyen öz canından
geçmeli, öz canını isteyen de vicdanından geçmeli olur.37
Vahabzade gibiler, bir gün öz elleriyle bal içerler, öbür gün zehir. Onlar hayat yollarından ayaklarıyla değil, ülküleriyle geçerler.38 “Maksat” şirindir ama,
menzil uzaktır, yol dolaşık, ömürse kısadır.39 Tabiatta her şey değişir, insanın
dış görünüşü de yıldan yıla değişir, âlem elbisesini, kara toprak rengini değişir. Fakat “ülkü-ideal” değişmez.40 O, bir şiirinde kendini şöyle anlatır:
“Men insanam,
Mın arzum var, min kamım var,
Ancak birce inanım var.
Bu dünyaya getirse de anam meni,
Yaradıbdır inam meni!
Men inamın övladıyam,
Onunküdür ömrüm-günüm.
O kompasdır
Egrebin ucundadır
yolum, yönüm!”41
33 “İki Gorhu” Poeması Vahabzade, Bahtiyar (1991), Nağıl Heyat, Yazıcı, Bakü, s. 161-184
34 Bahtiyar Vahabzade yakalanıp zindanlara atılacağı korkusunu yaşadığı bir gece, birçok şiirini
de yakmaya kıyamamış, geleceği düşünerek anasının protez ayağına gizletmiştir. Bugün, bu
şiirleri okuyucularına “Nağıl-Heyat” (1991) kitabıyla; “Ümide Heykel Goyun” (1993) eserindeki
“Sandıktan Sesler” bölümüyle ulaştırmış bulunmaktadır.					
Vahabzade, Bahtiyar (1991), Nağıl Heyat, Yazıcı, Bakü, s. 172.
35 Vahabzade, Bahtiyar (1987), Ahı Dünya Fırlanır, Yazıcı, Bakü, s. 14.
36 Vahabzade, Bahtiyar (1978), Sadelikte Büyüklük, Yazıcı, Bakü, s. 279.
37 Vahabzade, Bahtiyar (1964), İnsan ve Zaman, Azerbaycan Devlet Neşriyatı, Bakü, s. 204.
38 Vahabzade, Bahtiyar (1967), Menim Şe’rim, Bakü, s. 96.
39 Vahabzade, Bahtiyar (1981), Payız Düşünceleri, Yazıcı, Bakü, s. 123.
40 Vahabzade, Bahtiyar (1964), İnsan ve Zaman, Azerbaycan Devlet Neşriyatı, Bakü, s. 204. s. 16.
41 Vahabzade, Bahtiyar (1979), Açılan Seherlere Salam, Yazıcı, Bakü, s. 46.
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Çatallı olmayan bu tek yönlü inanç yolunda açılmayan kapıları açası olan
Bahtiyar Vahabzade yaşadığı siyasi atmosfer içinde zaman zaman korkuyu
zaman zaman cesareti tadar; takip de edilir; sorguya da çekilir. Yazıları yayınlanmaz olur, yayınlananlar ağır eleştirilere uğrar, kitabı toplatılır. 42 Öz yolu,
öz emeli, düz emeli yolunda cesaretlendiğinde rahatlık gider; korku hükmetmeye başladığında “küçülme” hissiyle43 derde kalır.
Bir idealist olarak, bir dava adamı olarak Bahtiyar Vahabzade, dünya ne
kadar dönse, fırlansa da, karşısına şer de hayır da çıksa; hatta feleğin çarkı tersine dönmeye de başlasa, yolundan dönmez, davasından vazgeçmez:
“Min-min iller bu dünya belece fırlansa da
Bir yuvanın bülbülü min budağa gonsa da
Aylar, iller, fesiller birbirini dansa da
Deyişmezdir egidem çoh da dünya fırlanır.”44

2.2. “Ülküm, Muhabbetim; Cevherim”
Milletinin oğlu Bahtiyar Vahabzade, kuvvetini ana topraktan vatan toprağından alır; yürekle yaşadığı gibi yürekle de öleceği inancındadır.45 Onun gücünün de saadetinin de kaynağı vatanı ve milletine duyduğu sevgidir. Yine de
zaman zaman bu vatana, bu halka lâyık olamama endişesi taşır.46
“Dünyada her bir kahramanlığın, fedakârlığın, her hünerin ve zaferin anası meslektir, akidedir.” Meslek ve akide ise ilk önce Vatana bağlıdır. Samed Vurgun’un dediği gibi: “Vatansiz, yurdsuz insanlar yaşar âlemde
mesleksiz.”47
“... Sanatkâr, sanatkârlığından evvel vatandaştır. ‘Dahileri de dahilik
seviyesine yükselten bu histir.’ İnsan duygularının en yücesi, en mukaddesi vatan sevgisidir. İnsan vatanını sevmekle cemiyet karşısındaki borcunu bulur ve öder çeşitli yollarla. Vatanını sever, ne için yaşadığını, neyin namına çalıştığını bilir. İşte Bahtiyar Vahabzade, ne için
yaşadığının, neyin namına çalıştığının şuurunda olan bir vatan mecnunudur. O, ecdadının türbesi, kökümüz topraktan ayrılmamak gerektiğini söyler.”48

“Özü ışık, sözü ışık, adı od Azerbaycan’ın mukaddes toprağından boy attık, onun için bu dünyada ‘meslekimiz, âmâlımız’ da odur.”49 Bu ülkü, Bah42
43
44
45
46
47
48
49

Vahabzade, Bahtiyar (1991), Şenbe Gecesine Geden Yol, Azerbaycan Devlet Neşr, s. 331.
Vahabzade, Bahtiyar (1969), Deniz-Sahil Gençlik, Bakü, 130.
Vahabzade, Bahtiyar (1987), Ahı Dünya Fırlanır, Yazıcı, Bakü, s. 36.
Vahabzade, Bahtiyar (1967), Menim Şe’rim, Bakü, s. 23.
Vahabzade, Bahtiyar (1987), Ahı Dünya Fırlanır, Yazıcı, Bakü, s. 15.
Vahabzade, Bahtiyar (1978), Sadelikte Büyüklük, Yazıcı, Bakü, s.281-282.
Vahabzade, Bahtiyar (1993), Yeni Şiirler-Ümide Heykel Goyun, Yazıcı Bakü, s.63, 71-72, 279.
Vahabzade, Bahtiyar (1991), Şenbe Gecesine Geden Yol, Azerbaycan Devlet Neşr, s.191-192.
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tiyar Vahabzade’de üç değişik boyutta ele alınır. Biri Gülistan Mukavelesiyle (1813) Rusya ve İran arasında paylaşılıp ikiye bölünen Kuzey ve Güney
Azerbaycan’ın birleşmesidir. İki Azerbaycan’ın birleşmesi, bir bütün olarak
düşünülmesi Vahabzade’nin şiirlerinde sıkça karşımıza çıkar:
“Könlümüzde bir vahiddir, güneyimiz güzeyimiz,
Veten bizim namusumuz, biz Vetenik, Veten de Biz”50

Bir milletin kendi fikri alınmadan vatanı ve insanları iki yere parçalanmış,
birbirlerine hasret bırakılmış, ağızları yumrukla tıkanmıştır. “Azerbaycan’ın
serhattındaki direkler toprağın üstünden geçmez, ikiye bölünmüş halkın sinesinden geçer.”51 Kardeşi kardeşten ayıran bu hal, halkının yüreğinden geçenleri mısralaştıran Bahtiyar Vahabzade’de derin bir teessür uyandırır:
“Men güzeyli oldum, arzum güneyli,
Ona çatammadım, çalıştım heyli.”52

Bu teessür, 1958 yılında –o zamanlar– hiçbir yerde yayınlattıramadığı
“Gülistan Poeması”nı ona yazdırır. Ve ardından şair için ağır ve ağrılı günler başlar...53
Müslüman için Mekke’nin Medine’nin kutsiyeti, kıymeti ne ise onun için
de Bakü ve Tebriz aynı şekildedir:
“Hem Tebriz, hem Bakı’dır
Mekkem, Medinem menim.”54

Demek ki Vahabzade’nin ülküsünde öncelikle bölünmüş, parçalanmış
Azerbaycan’ın birleşmesi vardır. Daha sonra da geniş çaplı bir hedefi düşlemeye başlar. Oğuz Kağan Destanı’nda Oğuz Han’ın ağzından ifade edilen
güneşin bayrak, gök kubbesinin çadır, bozkurt sesinin de savaş narası olması fikrinden yola çıkan Bahtiyar Vahabzade, ülküsünün sesinin ne kadar gür olduğunu açıklar. Ona uzaktan bakan bu arzu –şimdilik–, geçmişteki kudretimiz düşünülürse bugün niye gerçek olmasın?!
“Egidemin gür sesini,
Ganadlanmag hevesini
Üreyimin neğmesini
Çok ötmüşem, ötesiyem.
Men bilirem güdretimi;
Özümü de ötesiyem
‘Güneş bayrag, göyler çadır’
Arzu mene genden bahır
50
51
52
53
54

Vahabzade, Bahtiyar (1969), Deniz-Sahil Gençlik, Bakü, s.64.
Vahabzade, Bahtiyar (1991), Şenbe Gecesine Geden Yol, Azerbaycan Devlet Neşr, s.331.
Vahabzade, Bahtiyar (1967), Menim Şe’rim, Bakü, s. 90.
Vahabzade, Bahtiyar (1979), Açılan Seherlere Salam, Yazıcı, Bakü, s. 54.
Vahabzade, Bahtiyar (1983), Seçilmiş Eserler, 2. Cilt, Bakü, s. 20-21.
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Nece olsa, evvel-ahır
Men ona da yetesiyem
Men bilirem güdretimi:
Öz-özümü ötesiyem.”55

Bahtiyar Vahabzade’ye göre, insanların fıtratını, cevherini bilmek için ölçü,
mihenk taşı onun ülküsünün bulunup bulunmamasıdır. İnsanın yol yoldaşı
bunlar olmalıdır. Çünkü insanın değeri bunlarla anlaşılır.Ülkü, insanın cevheridir, davası olan insansa merttir, öz yolundan dönmez. Bunlardan mahrum olan insan “Söğüt ağacı misali bir o tarafa bir bu tarafa eğilir, amma bir
hedefe vuramaz.”56 Demek ki, bir ülküsü olan çizdiği yolda hedefi er geç vuracaktır. Milletlere de işte bu milli ideal lâzımdır. Bu milli idealden, millî şuurdan mahrum olan milletler kendi kudretlerine, güçlerine güvenemedikleri
için rüzgâra göre bir o yana, bir bu yana eğilecektir. Bu eğilip bükülmeyi tasvip etmeyen Bahtiyar Vahabzade:
“Su içir şe’rim menim egide çeşmesinden,
İlham alır, güç alır bir amalın sesinden...
Şerefimdir bu meslek,
Şöhretimdir bu iman,
Ona şe’rim de gurban,
Ona özüm de gurban!
Menim sevincim bele üreyimde gizlenen
derde, geme borçludur...
Şe’rim,
Şairliyim de
Meslekime borçludur
Egideme borçludur.”57

Şeklinde kendisi ve ülküsü arasındaki o kopmaz ilişkiyi ortaya koyar. Çünkü ona göre inanç, iman, aşk, ülkü her vakit en ağır silahlara galip gelebilir. Bütün zaferlerin adı da inamdır, imandır. Onun içindir ki, “hakkın askerleri kendini yenilmez sayar.” Mehmet Akif Ersoy da İstiklâl Marşı’nda “Hakkıdır Hakk’a
tapan milletimin istiklâl”; “Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var”
derken aynı fikir ve hislerle gürlememiş miydi?
Bahtiyar Vahabzade de kendi milletinin içine düştüğü çıkmazları; memleketi Azerbaycan’ın önce ikiye bölünmesini, sonra içlerine Ermenilerin bilinçli olarak yerleştirildiği “Karabağ” çıbanını çok düşünmüştür. Bu konulardaki tepkilerini şiir ve nesirleriyle dile getirerek milletin duygularına tercüman olmuştur. Vatanının mecnunu şair, önce “Gülistan”, sonra “Toprak55 Vahabzade, Bahtiyar (1966), Bir Ürekte Dört Fesil, Azerbaycan Devlet Neşriyatı, Bakü, s. 57.
56 Vahabzade, Bahtiyar (1983), Seçilmiş Eserler, 2. Cilt, Bakü, s. 51.
57 Vahabzade, Bahtiyar (1991), Nağıl Heyat, Yazıcı, Bakü, s. 42-44.
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tan Pay Olmaz” ve daha birçok şiiri ile vatan toprağının, milletinin olduğunu Ermenilere bağışlanamayacağını, ecdadının şeref ve şanının bu topraklarda yattığını söyleyerek “kulluğa, ahmak yerine konulmağa” baş kaldırmıştır.
“Başımız üstünde hemişe yumrug,
Halal adımızı demeye gorhdug.
Damğa da vurdular hele bu ada,
Dandıg gorhumuzdan öz babamızı
Kifayet değilmiş bu da cellada.”58

Milleti adına büyük düşünen, büyük idealleri olan bu milli şairi, Azerbaycan topraklarının Ruslar tarafından Ermenilere peşkeş çekilmesinin vereceği azabı tasavvur etmek zordur. Yine de onun bu yürek ağrılarını 20 Ocak hadiseleri üzerine yazdığı “Şehitler” poemasında, “Şenbe Gecesine Geden Yol”
eserinde bulabiliriz. Bu iki eserden o kanlı gecede katil güllesine kurban gidenleri ve o geceyi hazırlayan sebepleri öğrenebiliriz.
Bu tahammülü zor olan faciayla “kocaman bir milletin beli yaman bükülmüş, hakarete uğramış ve aşağılanmış”tır. Bu milletin, bu yurdun oğlu
Bahtiyar Vahabzade “keşke o dehşetli geceden haberi olsaydı da onların
önüne kendini siper etseydi; o kızıl kurşunlara göğsünü gerseydi” ister.59
Aynı zamanda hem hakim, hem katil olan Rus hükümetine de lanetler
yağdırır.60
2.3. Millî Kin, Millî Nefret
Milletin yol göstericisi millî ideal aynı zamanda bir muhabbet kaynağıdır.
Çünkü bu millî hedefin yönlendirip şekillendirdiği arzular vardır. Bu arzular
milleti yüce hedefe ulaştıracaktır. Fakat insanı bu yoldan alıkoymak isteyenler
de daima olacaktır. İşte bu akılda, bu çabada olanlarla, onların çeşitli kumpaslarıyla iç içe olan Azerbaycan’ın “halk şairi” Bahtiyar Vahabzade, muhabbetine, aşkına ulaşmasını engelleyenlere, engelleyeceklere karşı derin bir
nefretle doludur.Bu, insanı yücelten, büyüten bir nefrettir:
“Nifretim ucaldır, böyüdür meni,
Özüm de heyranam öz güdretime
Nifretim dağıdıb seddi, bereni,
Meni çatdıracag mehebbetime.”61

derken hissettiği bu nefretin gücüyle kendine güven duygusuyla hayalini
kurduğu o sevgiliye –ülküsüne– kavuşabileceğini anlatmaktadır.
58
59
60
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Vahabzade, Bahtiyar (1991), Nağıl Heyat, Yazıcı, Bakü, s. 42-44, 180.
Vahabzade, Bahtiyar (1991), Nağıl Heyat, Yazıcı, Bakü, s. 222, 211.
Vahabzade, Bahtiyar (1991), Şenbe Gecesine Geden Yol, Azerbaycan Devlet Neşr, s. 272.
Vahabzade, Bahtiyar (1966), Bir Ürekte Dört Fesil, Azerbaycan Devlet Neşriyatı, Bakü, s. 30.
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“İntikam hissi ve kin millî şuurun belirtisidir”.62 Bütün ömrü boyu ciğeriyle değil inançlarıyla yaşamış olan Bahtiyar Vahabzade’nin kini, tankı topu olup
fakat adaleti, doğru sözü olmayan, güçle zorla insanları kendine köle etmeye çalışan Rus’adır.
“Deme ki, deryayam, derindir tekim
Vallah guruyarsan sen damla-damla.
İnamdır egidem, gücüm, meslekim,
Gelebe menimdir bu inamımla!”63

Milletin başına pusu kuran, önce onu dininden, tarihinden uzaklaştırıp, dilinden de etmeye çalışan, nihayetinde vatanını da Ermeni’ye satmak isteyen
Rus’adır onun kini nefreti. O, “Nifretim” isimli şiirinde de, denizin gazaplı,
hırslı sularını görünce, aklına kendi nefreti gelir. Kendisiyle “özüne sığmayan Hazar”ı hemhal görür. O da, nefretinden dolayı Hazar gibi aşıp taşmaktadır:
“Değişir gezebim, fitretimi de
Nifretim doğulub mehebbetimden
Geribe gelmesin,
nifretimi de
Mehebbetim geder isteyirem men.
Arzular namine yaşayırıg biz,
Nifretim-meslekim, egidem menim
Sevgisiz
nifretsiz
dalğasız
sessiz
Neyime gerekdir bu âlem menim?”64

“Milli ağrı-acılar” “Türk dilini konuşan insanların başlarına getirilen oyunlar” Vahabzade’yi çok rahatsız eder. “Vatanın, milletin, milli varlığın, şeref,
namus ve gayretlerinin tehlikede olması konularını kendine dert edinen şair,
“hakikatin ayaklar altına alınabileceğini fakat ezilemeyeceğini, halkların birleşen fikir ve niyetlerinin susturulabileceğini ama yok edilemeyeceğini”65
söyler. Çünkü “... bu halkı kırmak olur, ezmek olur ama mahvetmek, yok etmek olmaz.66
62 Onun içindir ki Mehmet Emin Yurdakul bir yazısında şöyle diyor:
“Madem ki kincisin demek ki pek kuvvetlisin. Öyle ise sen bu kinini keskin bir kılıç gibi sakla
ve bir kılıcı kimler için kullanacaksan, bu kinini de onun için kullan...”
Tarakçı, Celâl (1987), Konferanslar, Samsun, s. 167-168
63 Vahabzade, Bahtiyar (1993), Yeni Şiirler-Ümide Heykel Goyun, Yazıcı, Bakü, s. 47-48.
64 Vahabzade, Bahtiyar (1966), Bir Ürekte Dört Fesil, Azerbaycan Devlet Neşriyatı, Bakü, s. 29-30.
65 Vahabzade, Bahtiyar (1983), Seçilmiş Eserler, 2. Cilt, Bakü, s.34.
66 Vahabzade, Bahtiyar (1991), Şenbe Gecesine Geden Yol, Azerbaycan Devlet Neşr, s.225.
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3. Duygu Dünyası

Bahtiyar Vahabzade’ye göre “Yazıcı yarattıklarında özünü yaratır. Yazıcının
anne-babasından aldığı ad ve unvan , sanatkâr istidadıyla kudretiyle yeni
mazmun kazanarak sembolleşir.”67
Sanatçının fikirleri, duyguları yüreğinde kaynar, taşar, söz olur mısralarda yaşamaya başlar.
“Gece de gündüz de elimde gelem,
Şairçün boş ürek, tonlardan ağır.
Menim şe’rlerim,
ele bilirem,
Özümden Özüme mektublarımdır.”68

Ona şiir yazdıran kuvvet yüreğinden gelir, yürek ondan yüz çevirdiğinde
ise şair olduğunu da unutur.69 Gönlünü sarsan, burkan, onda derin duygular
uyandıran şeyleri yazmazsa yaşayamaz. Yazdıkça dinçleşir.70 Onun şiirlerini
okuyanlar bu şiirlerdeki lezzeti duyarlar, ama o şiirler yazılırken şairin çektiği çileyi bilmezler. Şair şiire çevirdiği yürek sözleriyle okuyucusuna mektup
yazmıştır bir anlamda.
“Oturub evinde yalnız hezz üçün
Şe’rimi ohuyan ohucum
Düşün!
Senin üreyine istilik veren
Bu duygu bu alov hardandır gören?
Düşün, sen düşün!
Etrimi iyledin, rengimi gördün
“Gözeldir” dedin
Ancag bilmedin
O reng, o etir
Böyük bir yanğıdan birce getredir.”71

İnsan olgunluk döneminde karada akı, akta karayı kötüde güzeli, güzelde kötüyü görmeye başlar. Buna göre de Bahtiyar Vahabzade yaratıcılığı boyu insanın içinde baş kaldıran ikiliği, dahilî çekişmeleri ve zıtlıkları göstermeye çalışır. Özellikle poema ve dramlarında. Kahramanının başkalarıyla çatışmasını
değil, onun öz içinde baş kaldıran duygu ve fikirlerinin çatışmasını göstermeyi tercih eder. Çünkü, ona göre, Otello da, Yago da insanın kendi içindedir.72
67
68
69
70
71
72

Vahabzade, Bahtiyar (1991), Şenbe Gecesine Geden Yol, Azerbaycan Devlet Neşr, s. 265.
Vahabzade, Bahtiyar (1969), Deniz-Sahil Gençlik, Bakü, s.72.
Vahabzade, Bahtiyar (1967), Menim Şe’rim, Bakü, s. 23.
Vahabzade, Bahtiyar (1991), Nağıl Heyat, Yazıcı, Bakü, s. 170.
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O, insanın kendi kendisiyle iç konuşmasını, kendini idrak etme yollarındaki ıstıraplarını aksettirmeyi çok sever.73 Poema ve piyeslerinde muhtelif
hallere düşen insanın ruhî ıstıraplarını ve bu ıstırap yollarında kendini sorgulayıp kusurlarını görmesini anlatmaya çalışır.74 Ve iç dünyasını gözlemler, içindeki arzularla yüzleşir, şiirleri vasıtasıyla kendisiyle yavaş yavaş fısıltı halinde konuşur.
“Gördüm iç dünyamı, gördüm gözümle
İç dünyam, arzumla görüş yerimdir.
Menim şe’rlerim
özüm-özümle
Asta pıçıltımdır, söhbetlerimdir.”75

3.1. Sevda, Muhabbet Lirikası
Kendisini masa arkasında toprağın, yerin sıcak nefesi, zarif kokusu olarak gören Bahtiyar Vahabzade, havanın değil hadiselerin, gönül dünyasının barometresidir.76
Göklerin ahından nasıl duman ve sis doğarsa, şiir de hayal ve fikirden doğar.
Sevmeyen insan şiir yazamaz. Her şeyi kalp süzgecinden geçiren Vahabzade,
yana yana yazdığı şiirleriyle başka başka gönüllere yol bulur.77
O, şiirleriyle kızgınlığını, öfkesini, nefretini, aşkını dile getirerek gönlünde yetişmiş tohumları beyinlere serperek yeşertmek ister.78 Muhabbeti dolu
dolu yaşayan; her türlü sonucunu cevr ü cefasını, hasretini de vuslatını da
tadan Bahtiyar Vahabzade, bu yaşanmışlıkların her anını şiirleştirmiştir
dense mübalağa olmaz. O bu tür şiirlerini iki talihin bir yolda birleşen ömür nağmesi olarak niteler:
“Gâh asta yeridik,
Gâh yeyin yeyin.
Könlümde inledi könlümün sesi
Menim şe’rlerim-iki taleyin
Bir yolda birleşen ömür neğmesi.
		
... ...
Algış birlikteki bu şe’riyyete!
Töyüşdük ne geder yohuşlarda biz.
Köçür şe’rim ile ebediyyete
Bizim hesretimiz, görüşlerimiz.”79
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Yaşar Garayev, Şamil Salmanov, “Poeziyanın Kâmilliyi” Yazıçı Neşr. Bakû, 1985, s. 179.
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Sevgi-aşk konulu şiirlerinin hedefi ve gerçekliği konusunda Bahtiyar Vahabzade şunları söyler:
“Gençlik devrimden bugüne kadar yazdığım sevgi şiirlerimin hedefi aynıdır. Şiirlerdeki konkret vaziyetlerin ve hallerin tesirinden aydın olur
ki, bunların her biri bir sarsıntının bir itirazın, bir telâtumun yahut bir
isyanın ifadesidir. Onlarda hiçbir uydurma yoktur. Bu şiirlerin hepsi
duygularımdan süzülmüştür.”80

Duygularından süzülüp kalemin ucuna gelen mısralar aynı zamanda sevgilinin de hisleridir. Ömür kitabının ilk ve son sözü olan sevgili onun ilhamının özüdür, şiirinin rengi ve ahengidir.81
“Gelemim danışır menim yerime
Yandırıb yahdıgca meni hesretim
Hesretden boylanır şe’rlerime
Menim mehebbetim, eşgim, fitretim.”82

Onun hesreti ve fitreti bir arada yan yana durur. O, bu sevgi şiirlerini yaşadığı hasrete borçludur. Bin renkli, bin yüzlü hasret acısının, dertli günlerinin
karşılığında, sonucunda onun şiirleri meydana gelmiştir.
Sevgisinin veya nefretinin ona yazdırdıkları, bir gönlün ateşini başka gönüllere taşır. Bu şiirleri için Vahabzade, “samimilik”, “kendi oluş”, “yüreğin
haltercemesi” ifadelerini kullanır:
“Son 30 yıl arzında benim silsile teşkil eden muhabbet lirikam, hem de
hayat ve zaman hakkında felsefi düşüncelerim, dahili ıstıraplarımdır.
Ben bu şiirlerde daha çok özümüm. Çünkü burada daha çok samimiyim. Samimiyet ise edebiyatın ve sanatın çarpan yüreği, şah damarıdır.
Bu şiirler benim kalbimin tercümeyi halidir.”83

Muhabbetten mahrum olan adam ülküden de, idealden de mahrumdur.
Böyle adamlar yalnız kendileri için yaşayan cılız tabiatlı, yoksul maneviyatlı sürünen adamcağızdırlar. Başkası için yaşamak, onun kederi ile kederlenmek, sevinci ile sevinmek, onun derdiyle dertlenmek nihayet, lâzım gelirse,
onun saadeti yolunda şahsi saadetinden vazgeçmek ne kadar güzeldir. Büyük Fransız yazar Balzac’ın dediği gibi: “Sevgi insanlığın bütün güzel keyfiyetlerinin toplamıdır.” Büyük Rus düşünürü Çermişevski de “Sevgi insanın bütün dahili kuvvetlerini seferber eder. Kim bu imtihandan geçmemişse
sevginin manasını anlayamaz.” der.
Sevgi hissinden mahrum adamları, “yahşı adam” kabul etmeyen Bahtiyar
Vahabzade için en büyük sevgi ise vatana duyulan sevgidir. Bu kutsal duygudan mahrum olanlar ne öz ailesini sevebilir, ne de başkalarını. Başkaları80
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nı sevmekse yeri gelince başkaları için yaşamak, şahsi saadeti düşünmemek anlamına gelir. Böylelikle insanın en âli, en yüksek keyfiyeti olan muhabbet, insanın
en güzel sıfatlarını yüze çıkartır, insanı temizler, yükseltir, yüceltir. Demek ki
“muhabbet insanın karakterini de değiştirebilmek kudretine maliktir.”84 Sevginin tılsımlı cazibesine kapılan şair, “Sevgi nedir, nefret nedir?” sorularını
kendine sorar; kalbin telâtumu, hislerin tufanı, aklın isyanı olmadan, sevmeden, sevgi hakkında yazılamayacağına inanır.85 Bir şiirinde de sevgiden
doğan mutluluğunu şöyle dile getirir:
“Saatleri günleri, arzu deyirmanında
Sen öyütmek istedin
Vahtı ötmek istedin
Hoşbehtem ki üreyin
		
Çılgın duygularıyla
		
Yaşadıram seni men.
Başgasını yaşatmag
Daha güzel olurmuş yaşamağın özünden.”86

Sevgi, güzellik aşkından doğar. “Güzellik aşkıyla, hayat aşkıyla dünya da
güzelleşir.”87 Bu güzel ve güzellik vatan da, sevgili de, anne de, evlât da olabilir. “Sevgi ve güzellik duygusunu hayır ve kazançla ölçmek büyük bir manevi yoksulluktur.”88 Sevgi, öz benliğini öz kudretini hiçe saymak, çıkar ummamak olmaklıdır.89 Sevmeyi başaran insansa dünyanın en güzel insanıdır:
“Öz böyük eşgimle fezadayam men
Meni endirmeyin yere, amandır.
Dünya çoh kiçikdir mehebbetimden.
Her arzum bir cahan, bir asımandır.
Verir arzularım göyde ses sese,
Demeyin yerde üç, yer bes deyil mi?
Yanan bir üreye, seven bir kese
Asıman özü de gefes deyil mi?
Seve biliremse eger ürekden
Dünyanın en gözel adamıyam men!”90

İnsana yaşamak için can veren, hayatı sevdiren; ışığı da gölgeyi de sevdiren, sevme duygusudur.. Mehebbettir, yaşatan bu dünyada insanı! Sevgisiz
yaşanmaz, dünyanın her halini, her rengini de sevmek gerekir.
84
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Sevmek yaşamaktır. Muhabbet sevenin “şerefidir, şanıdır,” “sonsuz asümanıdır.”
“Men sevirem mehebbet şerefimdir, şanımdır.
Men bir guşam, mehebbet sonsuz asımanımdır!
Men sevirem, sevgisiz açılmaz gül-çiçekler.
Men sevirem, sevgisiz döyünermi yürekler?
Men sevirem, nurlanır üreyim sevgilerden,
Men sevirem, sevirem yaşayıram demek men.
Men sevirem, sevgisiz guş da bala uçurmaz.
Men sevirem, sevgisiz ne gış olar ne de yaz!
Men sevirem, çölü de men sevirem dağı da,
Gülmek geder sevirem dolup ağlamağı da.”91

Güllerin çiçeklerin açması, kuşların yavrulaması, mevsimlerin oluşmasında da sevginin bulunmasına yukarıdaki mısralarda dikkat çeken Bahtiyar Vahabzade âlemin yaratılışındaki sebebi yani aşkı belirtmektedir. Tasavvufi anlayışa göre de alemlerin yaradılış sebebi aşktır. Bahtiyar Vahabzade
de bunu şiirlerinin bir kaç yerinde belirtir. İnsanların bu dünyaya sevgiden
geldiklerini,92 bu yüzden insanoğlunun ezelden aşka yar olduğunu söyler.
Aşağıdaki mısralarda olduğu gibi:
“Duruşum da mehebbet yerişim de mehebbet,
Gülüşüm de mehebbet her işim de mehebbet
Hilgetin de anası ezelden sevgi olmuş
İnsan goca dünyanı sevmek için doğulmuş!”93

İnsanı yaratan aşktan yaratmıştır onu.94 Aşk kelimesinin sarmaşık manasından yola çıkarak aşıkların sarmaşık gibi sarıldıklarını söyleyen Bahtiyar
Vahabzade95 sevenlerin bir ve bütün olduklarını da sık sık dile getirir:
“Sen menim ruhumun aşkardaki öz tımsalısan
Sen hümayundaki sesler selinin son halısan
Menim iç dünyamı çöl dünyamı görmek dileyen
Sene bahsın, seni görsün o da sensen bu da sen.”96

Sevmekten vazgeçmek mümkün değildir. Çünkü sevmek, aşk, insanların
yaratılış esasında mahiyetinde vardır. Dolayısıyla onu inkâr özünü inkârdır.97
Onları böyle yaratan Allah’tır. Bu sevgiyle iki kişi bir olmuştur.98 Sevmek in91
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san tabiatında, karakterinde olduğundan ondan ayrı kalmak mümkün değildir. Nasıl od yürekten, sıcaklık ateşten ayrılmaz, işte öyle:99
“Bu sevgi- öz meğzim, öz fitretimdir,
Bu sevgi- özüme sedagetimdir
Bu sevgi- kelmeyi şehadetimdir
Bu sevgi- zövgümden öteri degil.”100

Bahtiyar Vahabzade, kendi sevgisi için şunları söylüyor: “Benim sevgim sevmek ihtiyacından meydana geldiğine göre bu ihtiyacın, ömrümün sonuna kadar beni yandırıp yaşatacağına inanıyorum. Çünkü bu sevgi fıtrattan gelir. Eğer
hedefin özü de sevgiye lâyık olursa, sevgi aradaki maniye kadar tutar kazanır.”101
4. Fikir Adamı, Âlim Bahtiyar

Bahtiyar Vahabzade’nin şiirlerini de nesirlerini de okurken dikkati çeken nokta, kullandığı sözlerin derin bir düşünce süzgecinden geçirildiğidir. Ondaki
can alıcı, insanı düşünmeye sevk eden ifadeler Vahabzade’nin âlim yönünü, bilge kişiliğini belirler. Bu yüzden Süleyman Rüstem “Dostluk Şarjı”nda
onun için şöyle der:
“El içinde neçe neçe adın var
Şair Behtiyaram, âlim Behtiyar
Gatlayıp dizinin altına goyar
Âlim Behtiyarı şair Behtiyar.”102

Yukarıdaki dörtlükte Vahabzade’nin iki cephesi belirtilir: Şairlik ve âlimlik.
Tabii ki bunlara ek olarak tiyatro, senaryo, hikâye, makale yazarlığı da sayılabilir. Onun şairliğinde de yazarlığında da ortak olan, kendini hemen gösteren yönü “âlimliği”dir.
Düşünen, hem de derin düşünen Bahtiyar Vahabzade, zaman zaman dünyanın sırları karşısında kendini aciz hisseder.103 Cevaplarını alamasa da dünyaya
soruları tükenmez.104 Düşünür, hakikati arar, ama hakikatin adı var kendi yoktur:
“Gördüm vahtın fitnesini fe’lini
Ey Behtiyar, sahla görek dilini
Sındırıblar hegigetin belini
İndi dönüp ağızlarda söz olub.”105

Ezelden hakikat âşığı olan Bahtiyar Vahabzade, kendisini fikir acı, fikir muhtacı olarak tanımlar:
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“Men fikir acıyam, men fikir acı
Fikir möhtacıyam, fikir möhtacı
Ele bir fikir ki, o mene rehber
Men ona adice bir esker olum.
Onun eşgi ile doğsun seherler.
Men onun yolunda seferber olum.
Yerimden oynatsın meni top kimi,
Canımdan çıkartsın etaletimi.”106

Derken, dinamik, yol gösterici, çalışmaya sevk edici bir fikir ister. Bu fikir
öz yolu, öz adı ve onun en sağlam kanadı; onu vuran bir yıldırım olacaktır. Candan
bile aziz olan fikir, ona yön, yelken, unvan verecektir. Karanlık içinde yol gösterecek, her şeyin içini, kaynağını görmesini sağlayacaktır.
Fikir, “arzuyu, havayı, kamı her şeyi” besleyecek; kulaklarından hiç gitmeyecek dövüş nağmesi gibi, bir iksir gibi değerlidir. Vahabzade’nin anlattığı fikir, yoluna güvenilecek, onu idealinin sonsuzluğuna eriştirecek ve tapınılacak bir şeydir. Onun hayal ve imanla dolu fikirleri, yarının seherinin tan şafakları, sabahın köprüsü, yolu olarak da nitelendirilir.107
Kendi bir “lâmba-çırağ”, şirin düşünceleri de bu lâmbanın “ışığı”dır. Ruhuna, kalbine, kanat verir, hayatın süsünü de özünü de gösterir.108 Yalnız,
onun fikirlerinin kaynağı –duygularında olduğu gibi– yüreğinde kaynar taşar, sonra da sözlerinde yaşar.109 Yalnız kaldığı zaman da fikirlerinin her biri
bir adam olup yalnızlığını giderir.110
“Men Kompasam” şiirinde kendisini yön gösteren alete, pusulaya benzetir. Bu pusula, bir vahid, bir fikirdir; her zaman doğru yönü göstermektedir:
“Men fikre çevrilmişem
Yoh, men yoham.
Men fikrem
Bu fikrimde, bu ezmimde
Men vahidem
Birem. birem!” 111

O da birçok düşünen insan gibi düşünmenin verdiği ıstırabı yaşar. “Ya aklım
olmasaydı ya dehre gelmeseydim” diyen Ziya Paşa gibi, Vahabzade de der ki:
“Ağıl hisleri boğandan beri
Könül de çoh şeye uymur derd budur.
Ağlın bildikleri, derk ettikleri
Meni yaşamağa goymur, derd budur.”112
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Düşünen, düşündükçe dertlenen Vahabzade “Aslanı kediye esir eyleyen;
kediyi aslana döndüren”113 şeyin ne olduğu üzerinde de çok düşünür. Zaten
onun başlıca derdi de budur. Hep bu derdi çerçevesinde düşünür ve milletine, bir bilge kişi –müdrik bir ağsaggal– gibi tarihini, milletin başına gelenleri dolaylı veya dolaysız yolla anlatır.
Sonuç

İnsanın dünyada bıraktığı iz, çığır onu sonsuzluğa götürecek tek yoldur. Kişi
eseriyle yaşar. Sonsuzluk âlemine uğurladığımız Bahtiyar Vahabzade’yi
ebedîleştiren fikir ve duyguları, yaşama gayesi, şahsiyetinin temellerini de
yapan ana düşüncenin, ölümsüzlük duygusunun dava adamlığıyla, ülkücülüğüyle paralel olarak onun şiirlerine yansıdığını görürüz. İnançlarıyla, fikirleriyle bugün de aramızda diri olduğunu, yaşadığını, ölümsüzlüğe ulaştığını 1991’de yazdığı “Sine Taşı” adlı şiirinde de görmek mümkündür.
“Siz koymayın mezarıma sine taşı
Ben diriyim mezarda da,
Çünkü ölmez inamım var.
O dünyadan bu dünyaya dönmeğime
Benim deli gümanım var.
Yok! Koymayın kabrim üstte sine taşı…”114
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Bahtiyar Vahapzade Yaratıcılığında Tarih
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ÖZ
20. yüzyıl Azerbaycan poeziyasının en seçkin temsilcilerinden sayılan
Bahtiyar Vahapzade’nin çok yönlü yaratıcılığında tarih konusu da önemli yer bulmaktadır. İlk önce Azerbaycan halkının soykökü, menşeyi ile
bağlı ayrıntılı düşünceleri ile ilgi çeken şair kendi yaratıcılığında halkın
formalaşması ve teşekkül tarihi ile ilgili ilginç bilgiler ileri sürmüştür.
Azerbaycan halkının kahramanlık tarihi, özgürlük, bağımsızlık uğruna
mücadelesi, Ermenilerin Azerbaycan ve Türk dünyasına karşı yaptıkları vahşetlerle bağlı bir çok eserler yazan Bahtiyar Vahapzade Sovyet döneminde bile, geçmiş Sovyet kuruluşunun iç yüzünü açığa çıkarıp ifşa
olunması, bu kuruluşun sahtekârlıklarını, düzmeciliklerini yansıtılması
ile bağlı eserler yazmıştır.
Bu makalede Bahtiyar Vahapzade’nin Azerbaycan tarihinin tüm aşamalarını kapsayan eserleri araştırılıyor.
Anahtar Kelimeler: Bahtiyar Vahapzade, heroism, Azerbaycan tarihi ile
ilgili şiirler.

ABSTRACT
History in Bakhtiyar Vahabzadeh’s Creativity
History plays an important role in the multi-dimensioned creativity
of Bakhtiyar Vahabzadeh, one of the prominent representatives of the
Azerbaijan poetry in the twentieth century. The poet first attracted
attention with his detailed thoughts about the origins of the Azerbaijan
people. Then he put forward interesting thoughts about the formation
and development of the history of the people.
Bakhtiyar Vahabzadeh who wrote works about the heroic history of
the Azerbaijan people, their struggle for freedom and independence,
also wrote the atrocities Armenians did to Azerbaijan and the Turkish
world, and produced works about the falsity of the past Soviet regime
in order to clarify the real aims of the Soviet era. This paper deals with
the analysis of the works of Bakhtiyar Vahabzadeh which cover various
stages of Azerbaijani history.
Key Words: Bakhtiyar Vahapzade, heroism, poems about the history
of Azerbaijan.
* Prof. Dr., Tarix elmlәri namizәdi, Naxçıvan Dövlәt Universiteti, NAHÇİVAN,
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X

X. Әsr Azərbaycan poeziyasının ən görkəmli nümayəndələrindən
olan xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin yaradıcılığında bəşəriyyətin
tərcümeyi-halı hesab olunan tarix, xalqın, millətin soy-kökünə poetik tarixi baxış, tarixi hadisələrə şair münasibəti, zamanın, tarixin sərt sınaqları və ibrət dərsləri mühüm mövzu kimi diqqəti cəlb edir. Xalq şairi
B.Vahabzadə ilk növbədə mənsub olduğu Azərbaycan xalqının mənşəyi,
soy-kökü haqqında çox maraqlı, poetik mülahizələr irəli sürür və tarixi reallıqlara söykənərək digər türkdilli xalqlar kimi, Azərbaycan xalqının da tarixinin Türk dünyası ilə bağlılığını bir daha təsdiqləyir. «Azərbaycan oğluyam»
şeirindəAzərbaycan oğluyam
Odu Allah sanmışam.
Anam torpaq,
Atam od,
Mən oddan yaranmışam (1, s.32) -

deyən şair xalqın tarixinin heç də rahat, rəvan, ağrı-acısız keçmədiyini,
cəngavər oğulların həmin tarixi zamanın qazanında dağ ola-ola «Cəngi»
sədaları altında, at belində, döyüşlərdə yazdığını dünyaya bəyan edir:
Azərbaycan oğluyam
At belində doğuldum,
Zamanın qazanında
Yana-yana dağ oldum.
Mənim damarlarımda
Gur sellər çağlamışdır.
Anam «Cəngi»lər üstə
Məni qundaqlamışdır (yenə orada, səh. 32).

Xalqın, millətin mənşəyi haqqında ortaya atılmış bir çox cəfəng fikirlərə,
reallığa söykənməyən, elmi dəlillərə əsaslanmayan mülahizələrə isə Bəxtiyar
Vahabzadənin sərt şair mövqeyi aşağıdakı kimidir:
Əslimi, nəslimi tanıyıram mən,
Qarışıq deyiləm özümdən hürkəm.
Sən kimsən, sən nəsən özün bilərsən,
Mən ilk qaynağımdan türk oğlu türkəm! (1, s. 144)

Sovet rejimi dövründə dünyaya gəlib, yaradıcılığının böyük bir hissəsi
sovet dövrünə düşən B.Vahabzadəyə qədər bəlkə də XX əsr Azərbaycan
ədəbiyyatı tarixində sovet rejimi əleyhinə şeir yazan, həmin rejimin yaşadığı dövrdə bu rejimin mahiyyətini, iç üzünü açıb göstərən, ifşa edən ikinci bir sənətkar olmamışdır. Həm də bu ciddi siyasi məsələni şair o qədər adi
və sadə dillə, o qədər incə nüansla mövzu obyektinə çevirirdi ki, şeir çoxlarının diqqətini cəlb etməsə belə, yenə şair öz sözünü deyir, məramını örtülü
şəkildə olsa da şərh edirdi:
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Kotanımı çox sürsəm də xama mən,
Yetişmədim bir müqəddəs kama mən.
Çox çalışdım, çox vuruşdum, amma mən
Olammadım Vətənimin ağası (2, s.55).

Məlum olduğu kimi, 15 respublikanı öz əsarətində saxlayan Sovet imperiyası özünü həmin respublikaların bütün yeraltı və yerüstü sərvətlərinin sahibi kimi aparır, bu respublikaların xalqları gecə-gündüz tər töküb çalışsalar
da bütün sərvətlər Moskvaya daşınır, yaxud Moskvanın əli ilə dünya bazarına çıxarılırdı. Bu məsələyə heç kəs müdaxilə edib söz deməyə cəsarəti çatmayanda 30 yaşlı B.Vahabzadə «Pambıq» şeirində yazırdı:
Hər zülmə, cəfaya sinə gərmişik,
Xeyiri, qazancı yelə vermişik.
Səni biz əkmişik, biz becərmişik,
Yüklənib gedirsən bəs hara, pambıq? (2, s.27).

Xalqın mənəvi dəyərlərinə, dinə, inanclara yasaq qoyulduğu bir vaxtda,
sovet rejiminin yaradıcısı sayılan Leninin hamının pənahı, ümid yeri, allahı
kimi, qələmə verildiyi, sovet qılıncının hər tərəfinin kəsdiyi bir vaxtda bu saxta ideyanın çürüklüyünü ifşa etmək cəsarəti də B.Vahabzadəyə qismət oldu:
Nə yönüm görünür, nə də sahilim,
Mənə zülm edənə pənahım dedim.
Məni yaradana mənim qatilim,
Amma qatilimə allahım dedim (2, s.18).

Sovet rejiminin ən böyük zərbələrindən biri də o oldu ki, bu imperiyaya
zorla qatılmış bütün xalqlar kimi, Azərbaycanın da əsl tarixi danılır, bunun
əvəzində yazılan saxta, uydurma tarixlə millət öz soy-kökündən, keçmişindən,
mənəvi dəyərlərindən uzaqlaşdırılır, həqiqəti əks etdirən tarix kitabları isə
gizlədilir, B.Vahabzadənin təbirincə desək bu kitabların üstündə hörümçək
(sovet ideologiyası) tor bağlayırdı:
Tariximiz danıldı,
Uydurma tarix ilə kimliyimiz anıldıÖz kökünü bilməyən gözü küllü bu millət
Zamanın yollarında hər addımda yanıldı.
Uydurma tarix bizi anamızdan ayırıb,
Yad anadan alınmış bələkdə qundaqladı,
Təməlimiz laxladı.
Bu xalqın tarixini düz bildirən, düz yazan
Tarix kitablarında hörümçək tor bağladı (1, s.234).

Azərbaycanı iki yerə parçalayan, 1813-cü ildə bağlanmış mənfur «Gülüstan» müqaviləsi 70 illik sovet rejimi dövründə də «Azərbaycanın Rusiyaya könüllü birləşməsi» kimi qələmə verilib, tarix kitablarına bu adla salınsa da, «Gülüstan» poemasında poeziyanın dili ilə əsl tarixi göstərən
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B.Vahabzadənin başı bəlalar çəksə də, yenə öz əqidəsindən dönməyən şair
haqqı deməkdən yorulmadı və 1963-cü ildə sovet diktəsi ilə «Gülüstan»
müqaviləsinin 150 illiyi qeyd olunanda xalqın tarixi faciəsini belə ifadə etdi:
Tapdamaq olarmı haqqı bu qədər?
Yüz əlli ildir ki, soyurlar bizi.
Bu heç, bizə bayram elətdirirlər
Tarixdə ən böyük faciəmizi (3, s.50).

Elə buna görə də şair tarixin belə faciələrinə susub dözməyin, səs çıxarmamağın səbəbini, yenə zindana bənzəyən sovet rejiminin zülmündə, bu zülmün ədalət kimi qəbul edilməsində axtarırdı:
Zindanda doğulduq, o qədər zülmə alışdıq,
Məhbusu azad, zülmü ədalət bilirik biz (2, s.21).

Məlumdur ki, Azərbaycan tarixinin ən faciəli, qara səhifələrindən biri də
ötən əsrin 30-cu illərinin sonunda baş verən repressiyalardır. Millətin ən
ləyaqətli, say-seçmə oğullarının «xalq düşməni» adı altında amansızlıqla
məhv edildiyi və sürgünə göndərildiyi bu tarixi faciə də B.Vahabzadə yaradıcılığında öz əksini tapmış, xalq yolunda candan keçməyə hazır olanlara
«xalq düşməni» damğası vurulub onların məhv edilməsini tarixdə haqq adına haqqın yıxıb sürüdülməsi kimi dəyərləndirmişdir:
Bizə başqa göz verdilər,
Baxıb saxta gözümüzlə
Hamar gördük çuxuru biz.
Saray bildik axuru biz.
Görəmmədik qat bağlayan
paxırı biz.
Bu paxırı görənləri,
Xalq yolunda candan keçən ərənləri
«Xalq düşməni» damğasıyla
Ləkələyib məhv etdilər.
Haqq adına haqqı yıxıb sürütdülər (2 s. 10).

Nəticədə isə yarandığı gündən xalqa neçə-neçə tələ quran sovet rejimi xalqın dostlarını «xalq düşməni» adı ilə məhv etdi:
Xalqa neçə-neçə tələ qurdular,
Başımız tilova keçəndən bəri.
Qəsdən, bilə-bilə adlandırdılarXalqın dostlarını-«xalq düşmənləri» (2. s. 50).

Repressiya mövzusunda yazdığı digər çox düşündürücü və adsız bir şeirində
B.Vahabzadə çox məharətlə tarixin başqa bir qaranlıq, qapalı səhifəsinə də işıq
salmağı bacarmışdır. Sovet rejimində siyasi repressiyaların meydan suladığı
Stalin dövrünü xarakterizə etmək məqsədi güdən şair çox incə bir məqama toxunmaqla həmin dövrdə Sovet imperiyasını idarə edən, Kremlin əsas fiqurla-

Bahtiyar Vahapzade Yaratıcılığında Tarih

rından sayılan Kaqanoviç, Molotov, Kalinin kimi şəxslərin tərcümeyi-halında
olan tarixi faktları göstərməklə, onları yüz il əvvəl yaşamış dekabristlərlə
müqayisə etmiş, həm də həmin dövrdə o çürük imperiyanı idarə edənlərin,
dəhşətli repressiyaları törədənlərin hansı şəxsiyyət sahibi olduqlarını, onların
mənəviyyatının nədən ibarət olduğunu göstərib ifşa etmişdir:
Kaqanoviç sədaqətlə
qulluq etdi rəhbərə.
Hər sözünə «bəli» dedi yüz kərə.
Arvadını tutdular.
Arxasınca
Molotovun arvadını tutdular,
Kalininin arvadını tutdular
Ərlər susdu, dinmədi,
Bu zilləti uddular.
Rusiyanın tarixini
yada saldım bu dəmdə.
Dekabristlər gəldi, durdu gözümdə.
Onlar da tutuldular.
Haqsız məhkum oldular.
Qadınları birbəbir
Ərlərinin arxasınca getdilər.
O dövranı bu dövranla
tutuşdurdum, bilmədim,
Kişi kimdir, qadın kim?... (2, s.90)

Bəxtiyar Vahabzadə keçmişi, dünənki tarixi yaxşı bilib obyektiv təhlilini
düzgün verdiyi kimi, gələcəyi də görüb hadisələri qabaqlamağı bacaran, real
mülahizələr yürüdən şairlərdən idi. Şairin, dünyaya meydan oxuyan sovet
imperiyasının sabahına inamsızlığı, bu quruluşun dağılıb yerlə yeksan olacağına, dənəsinin, zərrəsinin də qalmayacağına 20 il əvvəl verdiyi işarəti bu
şeir təsdiqləyir:
Ac olsaq da «toxuq»-dedik.
Biz ucadan «bəli» deyə çox bağırdıq,
Qəlbimizdə «yox-yox!»-dedik.
Toz-torpağı yel sovurar,
Dənəsi də belə qalmaz.
Vallah, billah, belə qalmaz,
Belə qalmaz! (1, s.237).

Bəli, belə qalmadı, şairin öncəgörümü özünü doğrultdu və sovet rejimi dağıldı.
Yaradıcılığı boyu şeirlərindən tarix mövzusu qırmızı xətt kimi keçən Bəxtiyar
Vahabzadə demək olar ki, Azərbaycan tarixinin bütün önəmli hadisələrinə
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münasibət bildirmiş, şeirlərində bu mövzuya geniş yer ayırmış və tarixi bütün çalarları ilə əks etdirən yaddaqalan poeziya nümunələri yaratmışdır. Şairi bu mövzularda yazmağa sövq edən səbəbi isə xalq şairi Zəlimxan Yaqub
şairin 20 il əvvəl çap olunan «Nağıl-həyat» kitabına yazdığı ön sözdə aşağıdakı kimi ifadə etmişdir:
«Zaman insanın başına nə oyunlar açarmış. Sarsıntılar, büdrəmələr,
çaşqınlıqlar, tutatut günləri, repressiya illərinin ağır nəticələri, əvəzsiz
itkilər, böyük şəxsiyyətlərin təhqir edilməsi, xalqa dost olanların «xalq
düşməni» damğası, sağ ikən ölməyin, var ikən yox olmağın ağrı-acısı,
daha nələr, nələr... xalqı nə günə qoyur, şairi hansı mövzulara gətirib çıxarırmış...» (2, s.4).

Həqiqətən bu sadalanan amillər B.Vahabzadəni dərindən düşündürmüş,
narahat etmiş, bu mövzularda yaddaqalan, uzunömürlü poeziya nümunələri
yaratmağa sövq etmişdir.
Bu mövzuların da hamısında tarix yaşayır, tarix əks olunur. Tarix təmtəraqa, qızıl saraylarda verilən fərmanlara məhəl qoymur, yalnız zamanın
süzgəcindən keçəndən sonra öz yerini tutur, kimin haqlı, kimin haqsız olduğu bilinir. Böyük qırğız yazıçısı Çingiz Aytmatov Bəxtiyar Vahabzadənin
«Topqapı sarayı» şeirindən
Sultanlar milləti qorxuda bildi,
Doğru danışanı asdılar dardan.
Qızıl saraylarda fərman verildi,
Tarix gəlib keçdi ac komalardan-

bəndini misal göstərərək qeyd edir ki, «Bəxtiyar Vahabzadə öz əsərlərində tarixi müasirlik qədər yaşada bilir, tarixi bu günün gözüylə mühakimə edir, bizi
inandırır ki, bunun bilavasitə ona və müasirlərə dəxli var» (1, s.7).
Ç.Aytmatovun qeyd etdiyi həmin mühakimə həm də B.Vahabzadə yaradıcılığında elə dəqiq, elə əyani faktlarla sübuta çatdırılır ki, kimsənin şübhə
etməsinə yer qalmır. Sanki B.Vahabzadə tarixi mövzuda yazdığı şeirlərlə insanlara tarix dərsi keçir, tarixi gerçəkliklərə oxucunu elə inandırır ki, oxucu
tarixin axarından qaçmağın, yaxa qurtarmağın mümkünsüzlüyünü bir daha
yəqin edir.
Vaxtilə 1941-1945-ci illər müharibəsi zamanı nəinki Avropaya, hətta dünyaya meydan oxuyan Hitler Almaniyasına diz çökdürüb onu məğlub edən
Rusiyanın bu gün Almaniyadan yardım istəməsini B.Vahabzadə aşağıdakı
kimi təsvir edir:
Qaranın üzündə bəzən ağ ləkə!
Vaxtın ələyində hər şey ələndi.
Qəribə aləmdir, qalib bir ölkə
Məğlub etdiyinə əl açır indi (1, s.127).
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Bəxtiyar Vahabzadə yaradıcılığında təkcə Azərbaycan tarixi deyil, Türk
dünyasının tarixi, onun keçdiyi yol əks olunur və bir çox örnək cəhətləri
göstərilir. Ana haqqında çox şeirlər yazılsa da B.Vahabzadə «Atatürkün anası» şeirinə çox mühüm tarixi məna verərək qeyd edir ki, adi, sadə bir insan
olan bu ana ona görə müqəddəsdir ki, bu böyük millətə Ata bəxş etmişdir:
Atatürkün anası!
Adi bir insan, bir ana.
Zaman ötdükcə də
Minnətdar olur
hər kəs ona;
Bir böyük millətə bir gün
Ata doğmuş o ana! (2, s.75)

B.Vahabzadənin böyük Füzulinin heykəlinə baxarkən onun üzündəki
hüznü, pərişanlığı görüb düşündükləri, türk millətinin ağrı-acılarını, qəmqüssəsini yada salması da xeyli düşündürücüdür:
O, sakit görkəmiylə
Qaya kimi dayanıb,
Dərya kimi çağlayır.
Böyük türk millətinin
Dünəninə güvənir,
		
Bu gününə ağlayır (2, s.49).

Şübhəsiz ki, bu şeir parçasında böyük Füzuli fonunda türk millətinin
bu günkü taleyindən B.Vahabzadənin özünün narahatlığı ifadə olunur ki,
həmin narahatlığın içərisində də böyük Türk dünyasının qüdrətini gözü
götürməyənlərin məkrli niyyətləri, Türkiyədə müntəzəm narahatlıqlar doğuran terror təhlükəsi, müxtəlif ölkələrdə ermənilər tərəfindən irəli sürülən
qondarma «soyqırım» iddiaları və s. əks olunur.
Yeri gəlmişkən, tarixin bu bəlasına da münasibət bildirən B.Vahabzadə,
türklərə qarşı uydurma soyqırım iddiası ilə hər dona girən ermənilərin
törətdiyi vəhşiliyi unudan, onlara hələ də güzəştə getmək istəyənləri yaddaşsızlıqda, unutqanlıqda məzəmmət edib tarixin gözünə dik baxmağa,
düzü-düz, əyrini-əyri deməyə çağırır:
Erməni zülmündən yüz ildən bəri
Daşdan-daşa dəydi bu xalqın başı.
Unutdu çəkdiyi müsibətləri,
Niyə oğurlandı onun yaddaşı! (1, s.223).

Elə 1990-cı il yanvarın 20-də Bakıda törədilən qanlı faciənin bir səbəbi də
bəlkə də həmin unutqanlığın, xain ermənilərə olan inamın nəticəsi idi ki,
Bakıda qan su yerinə axdı. Bəxtiyar Vahabzadə bu faciəli günün də bir tarix
dərsi olduğunu qeyd etməklə o ağır sınaqda xalqın yenidən özünə qayıtdığını, min illik şücaət tarixinin təkrar olunduğunu diqqətə çatdırır:
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O şənbə gecəsi ölüb-dirildik,
Şərəf papaq oldu, başlara qondu.
O qətl gecəsi xalqın min illik
Şücəat tarixi təkrar olundu (3, səh. 87).

Şeirlərinin böyük əksəriyyətində tarixi mövzulara müraciət edib yaddaqalan poeziya nümunələri yaradan, yaratdığı əsərlərlə özü də bir növ xalqın tarixinə çevrilən B.Vahabzadə müxtəlif illərdə yazdığı «Gülüstan»
«Şəbi-hicran», «İstiqlal», «Ağlar güləyən», «Dörd yüz on altı», «Muğam»,
«Şəhidlər» və digər poemalarında (4) bir sıra pyeslərində də tarixi mövzulara toxunmuş, bu mövzuda çox gərəkli sənət nümunələri yaratmışdır.
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Giriş

Ç

ağdaş Azerbaycan şiirinin Türkiye’de en çok tanınan isimlerinden biri
hiç şüphesiz Bahtiyar Vahapzade’dir. Şairin Türkiye’de birçok kitabı, dergilerde şiirleri yayımlanmıştır. Şiirler, ses değişmelerini he-
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saba katmazsak, genellikle Azerbaycan Türkçesinde verilmiş, anlamı bilinmeyen kelimeler dipnotlarda veya parantez içinde açıklanmıştır. Bahtiyar
Vahapzade’nin nesri ise genellikle Türkiye Türkçesine aktarılarak okuyucuya sunulmuştur.
Azerbaycan ve Türkiye Türkçeleri birbirine çok yakın olduğu için bunlara
tercümeden ziyade aktarım veya aktarma demek daha uygundur. Yapı benzerliği ve büyük ortak kelime hazinesi bu tür aktarımlarda çevirenin işini kolaylaştırır. Ancak bu tür aktarımlarda iki dilin şekilce benzeyen fakat anlam
ve işlev itibariyle birbirinden ayrılan unsurlarına dikkat etmek gerekir. Azerbaycan Türkçesi ve Türkiye Türkçesi arasında bu tür unsurlar çok sayıdadır:
1300’den fazla böyle dillerarası sesteş kelime ve deyim tesbit ettik (bkz: Sultanzade 2009). Aktarma işini yapanlar sık sık bu sesteşlerin azizliğine uğruyorlar, yani onların ayrı ayrı anlama sahip olduklarının farkına varmadan
kaynak dildeki biçimi ikinci dilde de saklıyorlar. M. Koessler ve J. Derocquiqny (1928)’den bu yana, hataların oluşmasına sebebiyet veren dillerarası
sesteşler ilmi literatürde “çevirmenin sahte dostları” adı ile tanınır. Türkiye Türkçesinde ise bunları belirtmek için en çok kullanılan terimlerden biri
“yalancı eşdeğer (eş değer)” terimidir (bkz.: Resulov 1995; Karadoğan 2004;
Ergönenç-Akbaba 2007; Ersoy 2007; Karahan 2009).
Bahtiyar Vahapzade’nin eserlerinin Türkiye Türkçesine aktarılmasında da
yalancı eşdeğerlerle karşılaşıyoruz. Yazılarında her kelimesini özenle seçen
bu filozof yazarın Türkiye okuyucusu tarafından daha net anlaşılması için yalancı eşdeğerlerden kaynaklanan hataların ortaya çıkarılması ve düzeltilmesi önemlidir.
Çalışmayı sınırlı tutma amacıyla biz ancak iki kitabı ele aldık. Bunlardan
biri Yasin Aslan tarafından aktarılan Tavşana Kaç, Tazıya Tut (YA), ikincisi ise
Yusuf Gedikli tarafından aktarılan Ömürden Sayfalar (YG) adlı kitaplardır. Çalışmanın amacı, bu kitaplarda Türkiye Türkçesine aktarımların genel özellikleri, sorunları ve kalitesine değinmeyerek, sadece yalancı eşdeğerlerden
kaynaklanan hataları çözümlemektir.
Kelimelerde Yalancı Eşdeğerlik

Yalancı eşdeğerlik en sık kelimelerde görülür. İncelemeye tabi tuttuğumuz
kitaplar da bu açıdan istisna değildir. Karşılaştığımız bariz örnekleri aşağıda ele alıyoruz.
Atmaca kelimesi Türkiye Türkçesinde bir kuş türünü belirttiği hâlde, Azerbaycan Türkçesinde ‘ima’ anlamına sahiptir. Bahtiyar Vahapzade, “bunu böyük dramaturqumuz Cәfәr Cabbarlı ‘atan kazaklardır’ atmacası ilә qәlәmә almışdır” yazdığında, tabii ki, bu kelimeyi ‘ima’ anlamında kullanmıştır. Y. Aslan, söz konusu cümleyi bunu büyük dram yazarımız Cafer Cabbarlı “Atan Kazaklardır” atmacası ile kaleme almıştır (YA: 6) şeklinde yanlış olarak aktarmıştır.
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Azerbaycan Türkçesinde yazıq kelimesi ‘zavallı’ anlamındadır. Dolayısıyla,
şairin “Yazıq vәtәn, yazıq millәt!” ifadesi Türkiye Türkçesine “Yazık vatan, yazık millet!” (YA: 47) olarak değil de, “Zavallı vatan, zavallı millet!” şeklinde
aktarılmalı idi. Yazık kelimesi Türkiye Türkçesinde ‘günah’ anlamında ya da
üzüntü, kınama anlatan bir söz olarak kullanılmaktadır.
Anlamı sık sık karıştırılan yalancı eşdeğer kelimelerden biri de rehber kelimesidir. Azerbaycan Türkçesinde rәhbәr kelimesi ‘önder, lider’, ‘başkan’ anlamlarına sahiptir. B. Vahapzade, “Rәhbәrlәrimiz Bakı ermәnilәrini qorumaq
üçün ordunu çağırırlar” diyerek, dönemin devlet ve komünist parti başkanlarını kastetmiştir. Türkiye Türkçesinde ise, belli olduğu üzere, rehber kelimesi farklı anlama – ‘kılavuz, yol gösteren’ anlamına – gelmektedir. Bu yüzden,
yukarıda belirtilen cümlenin “Rehberlerimiz, Bakû Ermenilerini korumak
için orduyu çağırıyorlar” (YA: 48) şeklinde aktarımı, iyi bir çeviri sayılamaz.
Farsça kökenli gül kelimesi, Türkiye Türkçesinde Latincesi Rosa olan malum çiçek türünü belirtmektedir. Azerbaycan Türkçesinde ise bu kelimenin
anlamı, genişlemeye maruz kalarak, bütün çiçekleri kapsamaktadır. Bunu
göz önünde bulundurarak, Y. Aslan’ın aşağıdaki metinde gül ve gülcü yerine,
sırasıyla ciçek ve çiçekçi kelimelerini kullanması gerekiyordu:
“Başka zaman olsa bir karanfilin fiatı (?!) konusunda dakikalarca çene çalan gülcüler, şimdi her gün Şehitler Hıyabanı’na yeni güller getiriyor, ziyarete gelenlere dağıtıyor ve kendileri de mezarların üzerine deste deste güller koyuyorlar” (YA: 72).1
Bu tür hatalara, az olmakla birlikte, Yusuf Gedikli tarafından aktarılan kitapta da rastlıyoruz. Kitabın ilk sayfalarında “Uşaqkәn atam vә әmilәrimlә
meşәyә gedәr, gündә bir neçә dәfә ulaq vә qatırlarla evimizin bağçasına
odun daşıyırdıq” cümlesi şöyle aktarılmaktadır:
“Çocukken babam ve amcalarımla ormana gider, günde bir kaç defa ulak
ve katırlarla evimizin bahçesine odun taşırdık” (YG: 13).
Odunların neden “ulaklarla” – habercilerle – taşındığı ve ormandaki bu
“ulakların” neden katırlarla bir ifade içinde aynı düzeyde yer aldığı okuyucu için anlaşılmazdır. Burada anlaşmazlığın sebebi, ulak kelimesinin yanlışlıkla kullanılmasıdır. Eserin orijinalinde kullanılan ulaq kelimesi Azerbaycan
Türkçesinde ‘eşek, merkep’ anlamındadır. Dolayısıyla, cümle “...eşek ve katırlarla evimizin bahçesine odun taşırdık” şeklinde bitirilmeli idi.
Bir başka cümleyi Yusuf Gedikli şöyle aktarmıştır: “Böylece büyük kudret sahipleri emelleriyle hem kendilerini yeniden yaşatıyor, hem de bilinen
1 B. Vahapzade’nin kitabın bu kısmında tasvir ettiği olayların bizzat iştirakçısı olarak getirilen
çiçeklerin tamamına yakınının karanfil olduğunu söyleyebilirim.
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adlara yeni anlam ve yeni hayat veriyor, onu parlatıyor” (YG: 21). Buradaki emel kelimesiyle kaynak metindeki әmәl kelimesi karşılanmaya çalışılmıştır. Ancak Arapça kökenli bu iki kelimenin eski elifbada yazılışı farklı olduğu gibi (emel elifle, әmәl ise ayınla yazılır), anlamları da farklıdır. Azerbaycan
Türkçesinde әmәl kelimesi ‘emel, istek’ anlamında değildir. Bu kelimeyle ‘iş,
amel, faaliyet; icraat; davranış’ gibi anlamlar ifade edlir. Demek ki, söz konusu cümlede emel yerine amel yazılsaydı yerinde olurdu.
Aşağıdaki örnekte ise yalancı eşdeğer körpe kelimesidir: “Günahsız ihtiyarları ve körpeleri tankların altında ezdi” (YG: 32). Kaynak metindeki körpә karşılığında kullanılan bu kelime Türkiye Türkçesinde ‘dalından yeni koparılmış (bitki)’, ‘yeni yetme; genç’, ‘hoş, yıpranmamış, güzel’, ‘büyümemiş (hayvan)’ anlamlarına sahptir. Bahtiyar Vahapzade bu anlamların hiçbirini kastetmemiştir. Azerbaycan Türkçesinde körpә kelimesi ‘bebek; küçük çocuk’ anlamındadır.
Bazı çok anlamlı kelimelerin Azerbaycan ve Türkiye Türkçelerinde ortak
yönü olsa da, temel anlamları veya sık kullanılan anlamları farklı olur. Bu tür
yalancı eşdeğerlere de çeviri işinde dikkat etmek gerekir.
Azerbaycan Türkçesinde katib kelimesinin Türkiye Türkçesindeki kâtip kelimesi gibi ‘yazman’ anlamı vardır. Ancak Bahtiyar Vahapzade aşağıdaki metin parçasında kelimenin bu anlamını değil de, Sovyet döneminde sık kullanılan ‘başkan, parti sekreteri’ anlamını kastetmiştir: “Bu liderlәrin rayonlara tәyin etdiklәri özlәrinә oxşar katiblәr dә eyni siyasәti yürütdülәr. Rayona
gәlәn birinci katibin ilk işi burada rus mәktәbi açmaqdı”. Kelimenin bu anlamı Türkiye Türkçelerinde mevcut olmadığı için verilen parçanın: “Bu liderlerin rayonlara2 tayin ettikleri kendilerine benzer kâtipler de aynı siyaseti yürüttüler. Rayona gelen birinci kâtibin ilk işi burada Rus okulu açmaktı” (YA:
17) şeklinde çevirisi yanlıştır. Burada kâtip yerine sekreter, aşağıdaki cümlede
de başkâtib yerine genel sekreter yazılması doğru olur:
“Halk Temsilcilerinin II. kurultayında Siyasi Büro’nun üyelerini Riyaset
Heyetinde değil de, parterde (locada) halk temsilcilerinin arasında görüyoruz, Başkâtibi (Gorbaçov’u) kendi teklifi ile sağ iken tenkit ediyor ve onunla
açıkça tartışmaya giriyoruz” (YA: 54).
Arapça kökenli münakaşa kelimesi, belli olduğu üzere, Türkiye Türkçesinde ‘tartışma; ağız kavgası’ anlamlarına sahiptir. Azerbaycan Türkçesindeki
münaqişә kelimesi ise bu anlamı ifade etmenin yanı sıra, daha ziyade ciddi
ihtilafları, milletlerarası boyutta gerginliği belirtir. Dolayısıyla, bu kelimenin
aşağıdaki cümlelerde olduğu gibi münakaşa kelimesi ile karşılanması, Bahti2 Bu kelimenin de il veya bölge gibi bir kelime ile karşılanması gerekirdi – VS.
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yar Vahapzade’nin bahsettiği problemlerin derecesini ifade etme bakımından zayıf kalıyor:
“Sovyetler Birliği Yüksek Sovyeti Litvanyalılarla Polyaklar3, Çeçen İnguşlarla Ossetinler arasındaki münakaşalar ile meşgul olmadığı halde, Dağlık
Karabağ probleminin defalarca müzakere edilmesi Ermeni milliyetçilerinin
nazı ile oynamak değil midir?” (YA: 14); “Karabağ hâdiseleri başladığı günden beri, münkaşaya sebep olan taraf merkezi basında gösterilmedi” (YA:
31).
Bir diğer cümlede ise zayıf kalan, muharebe kelimesidir: “Hatırlıyorum, muharebeden evvel bizim köye 6-7 Gürcü ailesi sürgün edilmişti” (YA: 16-17).
Kaynak metindeki müharibә kelimesi harp ile aynı kökten olup Azerbaycan
Türkçesinde ‘savaş’ anlamına sahiptir. Metinde kastedilen II. Dünya Savaşıdır. Türkiye Türkçesindeki muharebe kelimesi ise aynı köke dayansa da, harpten ziyade savaşın bir safhasını, süre ve kapsam açısından savaştan daha sınırlı bir çatışmayı belirtir.
Türkiye Türkçesinin kurallarına göre, bu zamiri metnin önceki kısmına, şu
zamiri ise metnin sonraki kısmına işaret eder. Azerbaycan Türkçesinde şu zamiri bulunmadığı için böyle bir ayrım söz konusu değildir. Aktarıcı bunu göz
önünde bulundurmalı ve gerekirse, kaynak metinde bu kelimesi kullanılmasına rağmen bunun yerine şu zamirini tercih etmelidir. Yoksa aşağıdaki cümledeki gibi tuhaf durumlar söz konusu olabilir:
“Ama bunu da itiraf etmeliyiz ki, eğer biz bu işi hükûmetlere bıraksaydık,
yüz yıl geçse bile böyle olmazdı” (YA: 36).
Kelime Gruplarında Yalancı Eşdeğerlik

Yalancı eşdeğerlik deyim ve kalıp ifadeler gibi kelime gruplarında da çok görülür. Aşağıda somut örnekler yer almaktadır.
Cümә axşamı ifadesi Azerbaycan Türkçesinde ‘Cuma gününün akşamı’ demek değildir, onun temel anlamı ‘Perşembe’, yan anlamı da ‘Perşembe günleri vefat edenler için verilen ihsan yemeği’dir. Bahtiyar Vahapazade, “Bütün el-obada, kiçik kәndlәrdәn tutmuş ta böyük şәhәrlәrә qәdәr hәr yerdә
cümә axşamları verilir” diyerek ikinci anlamı göz önünde bulundurmuştur.
Bu cümlenin aşağıdaki şekilde aktarılması Türkiye okuyucusu için anlamlı
bir şey ifade etmemektedir:
“Bütün el-obada, küçük köylerden tâ büyük şehirlere kadar her yerde
“Cuma Akşamları” yapılıyor” (YA: 77).
Bu cümlede bir başka yalancı eşdeğer de mevcuttur: el-oba. Orijinaldeki bu
ifadenin çeviride aynen kullanılması hatadır: Türkiye Türkçesinde el kelimesi
3 Doğru çeviri Polonyalılar veya Polonezler olacaktı - VS.
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‘yabancı’ anlamına geldiğinden dolayı el-oba ifadesinden sanki ‘yabancı oba’
gibi bir şey anlaşılır. Hâlbuki el kelimesi Azerbaycan Türkçesinde ‘halk’ anlamındadır ve el-oba da ‘toplum’, ‘herkes’, ‘el âlem’ anlamlarına gelir. Söz konusu cümlede kastedilen, ‘toplum’ anlamıdır.
Türkiye Türkçesinde ağız, kıllı, tavşan, sığmak kelimeleri mevcuttur. Ancak
onların bir araya getirilerek oluşturduğu aşağıdaki kelime grubu Türkiye
okuyucusu için mantıksızdır ve cümleyi anlamsız kılmaktadır:
“Genosid denildiği zaman ağzına kıllı tavşan sığmayan, yaygarası ile bütün
dünyaya ses yayan komşularımız bizim genosidi niçin görmüyorlar?” (YA: 16).
Akatrıcı orijinal metindeki ağzına çullu tavşan sığmayan ifadesini anlayamamış, kelimeleri, çullu’yu da kıllı ile değiştirerek, oluşturduğu metine kopyalamıştır. Azerbaycan Türkçesinde ağzına çullu dovşan sığmamaq ‘aşırı şekilde atıp
tutmak, mangalda kül bırakmamak’ anlamına gelen bir deyimdir.
Planı doldurmak ifadesi Azerbaycan Türkçesinde bir plan formunu doldurma değil de, planda öngörüleni sağlama eylemi için kullanılır. Bu sebeple ifadenin geçtiği aşağıdaki metinde de yalancı eşdeğerin azizliği söz konusudur:
“Pamuk bölgelerimizde planı doldurabilmek için milletin başına serpilen
DDT zehri, kerbistler ve pestisitler genosid değil midir?.. Yine planı doldurabilmek için okul talebelerini pamuk tarlalarında bin bir eziyete katlanmağa mecbur etmek, onları yılın 4.5 ayında okuldan mahrum etmek manevi genosid değil midir?” (YA: 16).
Sen şahıs zamiri ve de- fiili karşılaştırdığımız her iki dilde aynı anlamdadır.
Ancak aktarıcının kaynak metindeki sen deme (sәn demә) ifadesini aşağıdaki
cümlede değiştirmeden vermesi yanlıştır, çünkü bu kalıp ifade Azerbaycan
Türkçesinde ‘meğer’ anlamına sahiptir:
“Sen deme, bizim milletvekillerinin bir kısmı henüz Çar hakimiyeti devrinde, yani 1906 yılında da susmuş ve susmayı o zaman da edep saymışlardı” (YA: 26).
Eklerde Yalancı Eşdeğerlik

Yalancı eşdeğerlik eklerden de kaynaklanabilir. Ancak bu zaman genellikle anlamdan ziyade, norm bozukluğu söz konusu olur. Meselâ, Azerbaycan
Türkçesinde küs- fiilinin yönettiği ismin çıkma hâlinde olmasını talep ederken, Türkiye Türkçesinde yönelme hâli istemesini göz önünde bulundurarak,
aşağıdaki cümlelerde -den (-dan) yerine -e (-a) ekinin kullanılması gerekirdi:
“Milletvekillerimiz bu şiirden ders alacakları yerde, benden küsmüşler”
(YA: 27); Ben Kerimov’dan küsmüyorum, ama onu milletvekili seçenlerden
küsüyorum” (YA: 29).
Aynı husus sor- (soruş-) fiili için de geçerlidir:
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“Ben, televizyon stüdyosu bahçesinde tesadüfen general Dubinyakla karşılaştım ve bunu kendisinden sordum” (YA: 61).
Bir başka örneğe dikkat yetirelim: “Bugün Moskova’da en azı bir veya iki
Ermeninin bulunmadığı bakanlık, gazete ve ilmi kuruluş yoktur” (YA: 20).
Kaynak metindeki biçimin muhafaza edilmesi sonucu burada en az ifadesi iyelik eki ile kullanılmıştır, hâlbuki en az veya en azından şeklinde yazılması
Türkiye Türkçesi edebî normlarına uygun olurdu.
Harflerde Yalancı Eşdeğerlik

İncelediğimiz eserlerden Yasin Aslan’ın aktardığı kitap 1990 yılında yayımlandığına göre, aktarmaya kaynak teşkil eden metnin Kiril alfabesinde yazıldığını söyleyebiliriz. Kiril ve Latin alfabelerinde şekli aynı olan bazı harflerin ses değeri farklıdır. Bu da bir tür yalancı eşdeğerliktir. Meselâ, j harfi
Azerbaycan Kiril alfabesinde /y/ sesine işaret eder. Bunu Latin alfabesindeki j harfi ile karıştıran aktarıcı, bir ismi Styopa yerine yanlışlıkla Stjopa (YA, s.
6) olarak çevirmiştir.
El yazısında Kiril alfabesindeki ч (=ç) harfi Latin alfabesinde r harfi ile aynı
şekilde yazılır. Aktarıcının heç kelimesini hiç olarak değil de, her olarak algılaması, belki bu yüzdendir:
“Şahid olduğum bu belâlar her bir dilin mahdut gramer kaidelerine sığmıyor” (YA: 9).
Sonuçlar

Büyük Azerbaycan şairi Bahtiyar Vahapzade’nin eserlerinin Türkiye Türkçesine çevirisinde yapılan hataların başında “çevirmenin sahte dostları” olarak bilinen yalancı eşdeğerlerin yanlış aktarılması gelmektedir. Aktarıcının
her iki dile hâkimiyeti ve yaptığı işin kalitesi açısından bu hataların sayısı
değişiklik gösterebilir. İnceledimiz kitaplardan birinde (YG) böyle hatalara
nadiren rastlanılmasına karşın ikinci kitapta (YA) çok sayıda tesadüf edilir.
Ele alınan kitaplarda atmaca, yazıq, rәhbәr, gül, ulaq, әmәl, körpә, katib, münaqişә,
müharibә, bu kelimeleri ve cümә axşamı, el-oba, ağzına çullu dovşan sığmamaq, planı doldurmaq, sәn demә ifadeleri yanlış aktarılmıştır. Ayrıca, eklerden ve harflerden kaynaklanan yalancı eşdeğerler de görülmektedir. Söz konusu kitapların yeni baskılarında bu hataların düzeltileceğini umuyoruz.
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Bahtiyar Vahapzade’nin Ardından
Üstat Bahtiyar Vahapzade’nin Ruhuna Mektup

Kamil Veli NERİMANOĞLU*

“Eğer olmasaydı deryaca derdim,
Derdin yokluğunu ben dert ederdim”
B. VAHAPZADE

A

ziz Bahtiyar Muallim!
Büyük Fuzuli Farsça Divan’ının dil bahçesinde “Dert şairliğin sermayesidir.” yazıyor. Gerçekten de bu sermaye olmazsa şairin
şair olması imkânsızdır.
İlk kez Kerkük manileri Bakü’de yayınlanırken büyük şairimiz Resul Rıza meşhur ön sözünü yazmış, Irak, Ferağ, Fuzuli kelimelerinin çağrıştırdığı anlamları dile getirmişti. O değerli yazıda bir Kerkük manisinin bir mısrasını da böyle vurgulamıştı (hafızamda kaldığı kadarıyla yazıyorum): “Üstüme gam kudurdu”. Bakın, insan
ne hâle gelmiş ki dilsiz ağızsız gam, onun üstüne kudurmuş…
Şairin zarif yorumu ayrı, gamın kudurması, insana diş göstermesi, çarelerin tükenmesidir.
Aziz Muallimim!
Ben size dert şairi derken asla kendi derdinizi, günlük sıkıntılarınızı kast etmiyorum. Sizin derdinize adını koymakta zorluk çektiğimi de itiraf ediyorum.
Herhâlde bu derdin adı çaresizlik acısı, azabı değildir. Bu dert, ecdadın,
soyun, kavmin, milletin içinde bulunduğu çaresizlik, haksızlıktır. Tam anlamıyla ifade etmeye çalışırsak bağımsızlık aşkı. Bu aşkın tüm aşklarda olduğu gibi ortaya çıkardığı sonsuz derin ızdırap, üzüntü, manevi buhran. Orta
Sarıtel’de, Yetim Segâh’ta, Fuzulî sözünde için için yanıp sönmek nedir bilmeyen İlahî mum, mukaddes ateş.
* Prof. Dr., Azerbaycan Avrasya Araştırmaları Merkezi Başkanı, Yeditepe Üniversitesi Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümü Misafir Öğretim Üyesi, e-posta: kamilvelin@gmail.com
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Aziz Üstat!
Bu İlahî muma odaklanıp bu gece sizinle gönül muhabbeti kurmak istiyorum.
Bahtiyar Muallim!
İnsan için demokrasi, hukuk devleti, adalet, güven, mutluluk gibi çok zaruri anlayışlar vardır ki, çağdaş insan hayatını onlar olmadan düşünmek mümkün değildir. Lakin bağımsızlık, birlik gibi bazı kavramlar vardır ki onlar kendiliğinde fiziki, biyoloji ihtiyaçlardır ki onlar olmadan yaşamak anlamsızdır.
Sizin ruh haliyle seslendiğiniz Azatlık (Özgürlük) kelimesi Bakü’nün Azatlık
Meydanı’nda bomba gibi patladı. Bağımsız Azerbaycan’ın şehit kanında yaranmış varlığında Mirze Feteli’nin, Sabir’in, Mirze Celil’in, Üzeyir Bey’in, Mehemmed Emin’in solukları gidip geliyor. Bu soluğu almasan da ölüyorsun,
vermesen de. Hiç rastlantı değil ki, her solukta gökteki ve yüreğimizdeki tek
Allah’a borçlu olduğumuz gibi, bu şahıslara da borçluyuz.
Bu solukta sizin payınız, Allah’ın nasip ettiği kısmet kader inkâr edilemez.
Beraberliğe gelince…
Tanrı bizi ne kadar mutlu ve ne kadar bedbaht yaratmış ki, canımızın bir
tarafında Bahtiyar, diğer tarafında Şehriyar vardır. Arazın bu tarafında Bahtiyar doğmuş, diğer tarafında Şehriyar. Bizim mevcut dağınıklılığımızın ve yarınki birliğimizin tek bir ismi var: Şehriyar-Bahtiyar. İki isim yan yana gelince tek isim oluyor.
Bahtiyar Muallim,
Siz uzun yıllar önce “Ömrümde bir defa bahtiyar olayım.” diyerek taliden
dert değil bahtiyarlık istemişsiniz. Fakat Tanrı size bahtiyarlık değil, milletin
derdini vermiştir. Dert çekmek sizin gibi büyüklere yakışır. Baş alıp biz dert
elinden nereye gidelim, ey üstat?!
İnsan yaşlandıkça hafızada defalarca canlanıyor, durgunlaşıyor ve nihayetinde tamamen sönüyor. İnsan en sonda kendini unutuyor. Bu unutmanın başka bir adı ölümdür. Hak her zaman ölüm değildir, ölümse her zaman haktır.
Ancak bu ölüme kadar dahi uyanmalar, ışıklanmalar, Rusların “ozareniye” dediği hafıza parlamaları, insan hayatının ve yaratıcılık isimli fenomenin
muhtaç olduğu olmazsa olmazlardandır.
Çok iyi hatırlıyorum. 16-17 yaşlarımda Cebrail’i bir an önce terk etmek acısını yaşıyordum. “Küçük Vatan”dan “Büyük Vatan”a kaçış, mekân, zaman,
durum çaresizliğinin sonu olsa gerek. Ve oldu (bu kelimeleri yazarken kendime âşık oldum. Ama bu aşk uzun sürmedi, çünkü insanın bir aldatmacası
yalan, başka bir aldatmacası da yalandan kaçmaktır).
Sonra üniversiteden, daha sonra Azerbaycan’dan ve bir daha kendinden
kaçmak aşkına düçar oldum. Ve yavaş yavaş anladım ki kaçmak, bir yerlere
yaklaşmak, bir yerlere kavuşmanın başka bir adıdır.
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Bahtiyar Muallim!
Biz gençler o zamanlar sizinle tanıştıktan sonra kendimizde “başka bir kendimiz” olduğunun farkına vardık. Bakü-Erivan treninde hissettiğimiz, fakat anlayamadığımız, Araz isimli ikiye ayrılmayı, Rus askeri isimli eli silahlı bölücüyü, vatandan vatana gitmenin özel izin kâğıdının ne olduğunu anladık. Anlamak hem zamanla olan, hem de ani bir süreçtir. Ya sabahın doğduğu ya da karanlığın çöktüğü gibi her şey yavaş yavaş oluyor ve kendi kimliğini ortaya koyuyor, ya da aniden perde kalkıyor ve sen yeni bir “âlem” görüyorsun.
Sizin dudaklarınızdan kopan ve azaplı simanızda ayrı bir anlam ifade eden
millet kelimesini, millet kavramını biz aniden dersteyken anladık. Hayatımda bir damla alkolü ağzıma almayan ben sarhoş olmuştum. Bu kelime, yeni
dünyanın anahtarıydı. Yunus’un dediği gibi “bende benden içre olan ben
doğmuş ve hayatımızın geçmişi de, şuanı da, geleceği de aydınlanmıştı”.
Ben bu duyguyu hiçbir şeyle kıyas edemem. Sıfırdan bire gelmiştim ve
yüzü sıfıra doğru gittiğimi anlamıştım.
O zaman bana yalancı gelen şehir hayatı, deniz, yol, insanlar anlamını
değiştirmişti. Gördüğüm her şey içten ve yabancı olmakla ikiye bölünmüştü. Günlük konuştuğum dilin bile tarzı değişmiş, fevkalade bir şey olmuştu.
“Bizim milletimiz bölük pörçük bölünmüş milletlerden biridir. Bölünme
acısı, bölünme kâbusu bizim canımızda, kanımızdadır…”
Bu sizin kelimeleriniz aklımda kalan parçalardır. Bu parçalar duyguyu, hissi idrak eşiğine getirmiştir.
Aziz Bahtiyar Muallim!
Sizin, ana dilimiz ve soy kökümüz, vatan ve devlet tarihi hakkında yazdıklarınız 50-60 senelik bir buhranın ifadesidir. Ana dili alınan, yıpratılan millet ölüme mahkûm edilmiştir. Tarihsiz veya tahrife uğramış tarihle yaşayan
millet hafızasını, manevi temelini kaybetmiş sayılır.
Siz “ana dili” söyleyip haykırırken, çocuklarına Rusça eğitim veren “aydınları” ifşa ateşine tutarken, “milli kahraman” sayılan “seçkinler ilmi ateizm,
darvinizm, parti tarihi, medeni inkılâp” palavraları içinde kaybolmuştu. Siz
yüreğimizin kanıyla:
Dil açanda ilk defa ana söyleriz biz,
Ana dili adlanır bizim ilk dersliyimiz.
İlk mahnımız laylanı anamız öz südüyle,
İçirir ruhumuza bu dilde gile-gile…
şeklinde yazarken “sabahları süt, akşamları yoğurt yiyen kimseler” repressiya kurbanlarının mezarı üzerine inşa edilmiş “dostluk” lokantalarında şarap içiyorlardı.
Sizin tarihimizi tahrif edenlerin başında durana (vefat ettiği için ismini
söylemeyi uygun görmüyorum) karşı yazdığınız “Tarihimizi Sahteleştiren
Alim” yazınız, bir milli tarih kavramının ana çizgilerini ifade ediyor.
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Siz, ben öğrencinize yüz tutarak, tarihimize Rus, Fars suyu katanlara gülüyorsunuz, onların zavallı halini gözler önüne serip tarihimizi aydınlatacak
olan ışının nerede olduğunu gösteriyorsunuz. Benim için bu büyük bir şereftir ki muallimim bana yüz tutarak tahrifçileri tarihin muhakemesine veriyor. Tarihi mektup bu sözlerle bitiyor: “Tarihi sahteleştiren ‘tarihçileri’ tarih
kendisi cezalandırıyor”.
Üstat sözü haktır!
Bahtiyar Muallim!
Sizin sanat felsefeniz iki kanat üstünde yaygınlaşmıştır: fikir ve his. Aslında
dünya edebiyatının temeli olan bu iki kanat, Xudu Muallimin dediği gibi, “Çift
kanat” hareketle temelin vahdeti olduğu gibi, sonsuzlukla sonun, mutlakla
oranın, ölçüyle ölçüsüzlüğün de vahdetidir. İnsan yaratılışının temeli olan fikir
ve his bütünündeki orantı her sanatkâr için tekrar edilemez. Fuzuli’nin, Sabir’in
orantısı klasik olduğu gibi, Cavit, Vurgun, R. Rıza… orantıları da muhteşemdir.
Sizin tekrar edilmezliğiniz bu orantının kendisinde değil, bu ezeli ve ebedi
unsurların mahiyetine varmakla onu araştırma ihtirasındadır.
Toprak üste saçtığımız
Tohum da fikir
Tane de fikir.
Sen de fikir
Ben de fikir,
Yer gök fikir
Her şey fikir…
Bu kelimelerle siz fikir, akıl, düşünce dünyasını şiir içinde zaruri görüyorsunuz. “Muğam” eserindeki fikir-akıl benzeşmesini makamlarda arıyorsunuz. Fakat temel ne kadar zaruri olsa da, şiir her şeyden önce duygu ifadesi,
his vurgusudur. Duygu, cayır cayır yanmak, yanarak aydınlanmak, aydınlatmaktır. Sanatın ezeli de sonu da aşktır. Aşk duygu ateşinde cayır cayır yanmaktır. Sizin, ben talebenize yüz tutarak, yazdığınız güzel şiirin bir mısrasını
hatırlatmadan edemeyeceğim:
Bir aşkın uğruna yanan nur yayar,
Yangından yansır ışık her zaman.
Yıldızlar yanmasa gözükmezdirler
Gözükmez yanmayan, gözükür yanan.
Fikrin eti, kemiği, kanı, iskeleti, anatomisi var, üstat. Hissin ne eti ne kemiği var, ne de iskeleti, anatomisi. Hissin rahmetli Aydın’ın dediği gibi macerası, sergüzeşti var. Hissin ruh dili, ruh dilidir.
Üstat!
Siz akıl zirvesindesiniz, ancak yine his burukluğu, duygu çarpışması içinde
yaşıyorsunuz. Ne kadar ilginç gelse de gerçek budur. Sizin son şiirleriniz akıl
ve hissin bitip tükenmeyen mücadelesidir.
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Bu mücadele, sizin şair ruhunuzun tezahürüdür. Bu sizin de, sizi sevenlerin de mutluluğudur, üstat.
Aziz Üstat!
Türklük Dünyası sizden az önce iki büyük değerli insanını kaybetti.
Cengiz Aytmatov’un vefatı, “mankurtluk” felsefesini sanata getiren, millî
hafızanın yer almasının beşer için felaket olduğunu anlatan, Türk erkeği
“Cemile”den başlayan yolunu dünya edebiyatının değeri sayılan romanlarıyla kaybettirdi.
Ben, muallimimle 20. asrın büyük söz üstatlarından biri C. Aytmatov arasında çok yakınlık görüyorum. Hayatta iken dost olan bu iki insan Türklük
görevi yanıp tutuşan insanlardır. Bahtiyar Muallimin dostu hakkında sözlerini hatırlatmadan geçemem. B. Vahapzade:
“Beni C. Aytmatov’la bağlayan tellerin bir kısmı gözle gözüküyor, bir kısmıysa benim içimdedir. O, hem büyük sanatkâr, hem büyük vatandaş,
hem de büyük bir insandır. Tüm sanatçılar büyük vatandaş ve büyük insan olamıyor. Ben Aytmatov’un büyüklüğünü ve şahsiyetini, en başta,
onun vatanına, milletine bağlılığında ve cesaretinde görüyorum.”

Sizin vefatınızdan sonra biz Azerbaycan’ın büyük yazarı şehit atası ve şehit kardeşi Sabir Ahmetli’yi kaybettik. Azerbaycan nesri büyük bir sanatçıyı,
temiz bir inansı, akide ve fikir adamını kaybetti. Milletimizin başı sağ olsun.
Kabri nurla dolsun!
Millî hakkı savunmakla insani hakkı savunmak bir gerçeğin iki yüzü gibidir.
Son 18-20 yılın olayı sayılabilecek bu eserlerin yazarları sizin de yakından tanıdığınız hayır dua verdiğiniz öğrencilerinizdir. Ünlü bilim adamı, bilgisayar
alimi Rafik Aliyev’in gayriseliz meçhuller alanında Lütfüzade okulunun şanlı
devamcısı olduğunu dünyada ispat etti. Büyük şairimiz Vagif Bayatlı Oder’in
“Yuvarlak Bir Aşkla” kitabı sizin sözünüzün bir devamı gibi gururlandırıcıdır.
Sizin “Seksen yıl yaşadı, ancak göklere doyunca bakmaya fırsat bulmadı.”
sözünüzden sonra “Tanrıyla gururlana gururlana, mutluluk duya duya akıyor
su kelimesi.” Vagif Bayatlı Oderi’ne aittir. Bu kitap Türk kelimesiyle bambaşka yeni bir görüştür. Ve nihayet büyük bilim adamı Xudu Memmedov’un talebesi, bilim adamı Siyavuş Dadaş’ın Türk minyatür diline yazılmış çok ciddi ve yeni araştırmasıdır. Allah Xudu Muallim’e rahmet eylesin. Onun diktiği fidanlar meyve veriyorsa, demek ki daha bu dünyada yaşamaya değer.
Alim Gasımov bir başka, onun yeri apayrıdır. Tevazudan uzak olsa da diyeyim ki ben “Ses” adlı düşünce romanımı tamamladım. Bu eseri, sizin “Muğam” eserinizin ve Alim Kasımov’un sanatının etkisiyle yazdım. Bu sözleri bir çırağın üstadına gönül borcu olarak değerlendirmenizi rica ediyorum.
“Ses”in her cümlesini, her sözünü yazarken sizleri düşündüm.
Aziz Muallimim!
Siz öyle bir abide insansınız ki, herkes sizin karşınızda millet ferdi olduğu
için, vatandaş olduğu için, alimliği, sanatkarlığı için hesap vermeyi kendine
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borç biliyor. Ben de Türkiye’de çalıştığım son birkaç yıl içinde 2-3 kitap hazırladım, “Enver Paşa” oyununu, “Aşkin Sözü” denemesinin ve “Hakikatin Sözü”
belgeselinin senaryosunu yazdım. Moskova’da, İstanbul’da arşivlerde çalıştım, yalancı Ermeni soykırımını çürüten belgeler topladım ve başka önemli işler yaptım. Herhâlde 64 yaşlı talebe bundan fazla çalışsa daha iyi olurdu.
Sağlık olsun.
Biz bu gün Allah’a dua ediyoruz ki, Bahtiyar Muhallimizin ruhu başımızın
üzerindedir. Bu ruhu, Karabağ derdi rahatsız ediyor. Fakat bu ruh şuna inanmaktadır ki Azerbaycan bütünleşecek. Derbent’ten Kenger Körfezi’ne kadar
bütün bir vatan olacaktır. Düşman nefesi kara perdeler gibi çekilip gidecektir. Türk milleti günden güne güçlenecek ve sizin arzuladığınız kudrete, bütünlüğe kavuşacaktır.
Bu duayı gözlerini ilk kez açan çiçekte söyleyecek, ilk sabah sarhoşluğu da,
denizin sabah vakti sahille ilk öpüşü de, yüzünü göklere tutan ağaç da, dil
açan bebek de, yaşlı da.
Bu gün bahtiyarlıkla başlayacak ve büyük şair, güzel insan mücahit millet
askeri Bahtiyar Vahabzade’nin sözüyle bitecek:
Biz Vatan uğruna ölsek,
Dirilerden daha diriyiz…
Üstat!
Gönlümden gelen bu kelimeleri yazarken çocuk televizyonu açıyor ve
utanç terleri içinde Çin’deki Uygur kardeşlerimizin faciasını, vatanından
göçe mahkum edilmiş Kırım Türklerinin, Ahıska Türklerinin faciasını izliyorum. Bütün bunların sizin ruhunuzu ne kadar incittiğini biliyorum ve sözümü burada bitirmek zorundayım.
Bu zalim dünyada garip bir kanun konulmuş: Rusların yanında bulunan
Müslümanları Amerika mahvediyor, Amerika’nın yanında olan demokratları
Ruslar. Allah beterinden korusun.
Güzel söylemişsiniz üstat: “Öyle bir gündeyiz ki, kollarımızdaki kelepçelere dönüşmüş bağımsızlık…”
Üstadım!
Sizin ölümünüzden sonra kavuştuğunuz ölümsüzlüğe bir kez daha inandım. Sizin hatıranıza geçirilmiş Bakü Kongreleri, İstanbul Maltepe Kongresi, Ardahan Sempozyumu, Ankara Gazi Üniversitesince düzenlenen Büyük
Kongre size karşı duyulan sevginin bir damlasıdır.
Türk Dünyasının okula başlayan her gencin kalbinde, mücadele yolu seçen her gencin yüreğinde siz yeniden doğuyorsunuz. İstikbal sizindir, millete kazandırdığınız özgürlük duyguları da Sizindir.
Büyük ruha selamlar olsun!
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ERDEM
Atatürk Kültür Merkezi Dergisi
Journal of Atatürk Culture Center
Yayın İlkeleri
Atatürk Kültür Merkezi tarafından yayımlanan Erdem, bilim, kültür ve sanatla ilgili, özgün, bilimsel makalelere yer veren, uluslararası hakemli bir dergidir. Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç sayı yayımlanır. Yayımlanacak yazıların bilimsel araştırma ölçütlerine uyması, alana bir yenilik getirmesi, başka yerde yayımlanmamış olması şartı aranır. Bilimsel bir toplantıda sunulmuş bildiriler, yayımlanmamış olmak şartıyla kabul edilebilir.
Yazıların Değerlendirilmesi
• Erdem’e gönderilen yazılar, yayın kurulunca dergi ilkelerine uygunluk açısından incelenir. İlkelere uygun bulunanlar, iki hakeme gönderilir. Hakem raporlarından biri olumlu, diğeri olumsuz ise üçüncü bir hakem belirlenir. Yazarlar, hakemlerin önerilerini dikkate alırlar; fakat katılmadıkları hususlara itiraz etme hakkına sahiptirler.
• Yayımlanmasına karar verilen yazılar sayfa düzenlemesi yapıldıktan sonra pdf fortamıyla yazarlara gönderilir.
Yazar son okumayı yapar ve gerekli düzeltmeleri çıktı üzerinde göstererek dergiye geri gönderir.
• Raporlar beş yıl süreyle saklanır.
• Yazılardaki görüşlerin sorumluluğu yazarlarına aittir.
• Yayımlanan yazılar için telif ödenir. Telifi ödenen yazının yayın hakları Atatürk Kültür Merkezi’ne devredilmiş
sayılır. Bu devir, sanal ortamda yayımlanmayı da kapsar.
• Yayımlanmayan yazılar iade edilmez.
• Her yılın sonunda yıllık dizin hazırlanır ve sonraki yılın ilk sayısında yayımlanır.
Yayın Dili
• Erdem’in dili Türkçedir. Ancak başka dillerde yazılmış makalelere de yer verilebilir. Dergiye gönderilecek yazıların akademik dil kullanımıyla ilgili her türlü kusurdan arınmış olması gerekir. Yabancı dildeki yazıların bir
anadili konuşurunca kontrol edilmesi önerilir.
Yazım Kuralları ve Sayfa Düzeni
• Yazılar A4 boyutunda (29.7x21 cm) kâğıda, MS Word veya MS Word uyumlu programlarla yazılmalıdır. Yazı
karakteri olarak Times New Roman kullanılmalıdır. Yazılar 10 punto ve 1.5 satır aralığıyla yazılmalıdır. Sayfa kenarlarında üçer cm boşluk bırakılmalı ve sayfalar numaralandırılmalıdır. Yazılar 25 sayfayı geçmemelidir. Özel
fontlar kullanılmamalı, transkripsiyon işaretleri varsa, editörlük yapılabilecek şekilde belirtilmelidir. Makalede
yer alan görsel malzemenin metinden ayrı olarak da, dosyalar halinde (JPG, TİFF gibi bilgisayar formatında) eklenmesi ya da orijinallerin yollanması gerekir.
• Yazarın adı, soyadı büyük olmak üzere koyu, adresler ise normal harflerle yazılmalı; yazarın görev yaptığı kurum, haberleşme ve e-posta adresi belirtilmelidir.
• En fazla 150 sözcükten oluşan, 9 puntoyla yazılmış Türkçe ve İngilizce özler, özlerin altında genelden özele
doğru en az 4, en çok 8 sözcükten oluşan anahtar kelimeler verilmelidir.
• Başlıklar kalın harflerle yazılmalıdır. Uzun yazılarda ara başlıkların kullanılması okuyucu açısından yararlıdır.
Ana başlıkların, 1., 2., ara başlıklar, 1.1., 1.2., 2.1., 2.2., şeklinde numaralandırılması tavsiye edilir. Ana başlıkların tümü (ana bölümler, kaynaklar ve ekler) BÜYÜK İNCE HARFLERLE veya daha büyük puntoyla Kalın Küçük Harflerle yazılmalıdır. Ara ve alt başlıkların ise sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır.
• Metin içindeki vurgulanması gereken ifadeler, eğik harflerle gösterilir, kalın karakter kullanılmaz. Hem eğik
hem kalın veya hem eğik hem “tırnak” içinde vermek gibi çifte vurgulama yapılmaz.
• Doğrudan alıntılar tırnak içinde verilir. Alıntılar 5 satırdan fazla olduğunda, paragraf girintisinden bir cm içeriden başlatılmalı ve bir punto küçük yazılmalıdır.
• Yazımda, özel durumlar dışında, TDK Yazım Kılavuzu esas alınır.
Kaynak Gösterimi
• Dipnot ve kaynakların yazımı konusunda, yöntem bakımından kendi içinde tutarlı olması, gazete, dergi ve kitap adlarının eğik ince, makale başlıklarının ise “tırnak” içinde, düz olarak yazılması ve sonda “kaynakların” ayrıca verilmesi kaydıyla yazarların tercihleri dikkate alınmakla birlikte; metin içindeki göndermelerin, yazarın soyadı, yayın yılı ve gönderme yapılan sayfa olmak üzere parantez içinde aşağıdaki şekilde yazılması, dipnotların
açıklamalar ve ek bilgiler için kullanılması önerilir:
(Köprülü 1932: 120). Cümle içinde yazar adı geçmiş ise parantezde tekrarlanmasına gerek yoktur: Köprülü
(1932: 10). eserinde...; “Tanpınar (1976: 120), şunları yazar...”
Birden fazla yazarlı yayınlarda yazarlar metin içinde şu şekilde yazılır: (Öztürk vd. 2002).
• Ulaşılabilir kaynaklarda ikincil kaynak kullanımından kaçınılmalıdır.
• Bir yazarın aynı yılda yayımlanmış birden fazla yayını (1980a, 1980b) şeklinde gösterilir.
• İnternet adreslerinde, parantez içinde tarih belirtilir.
• Kaynaklar metnin sonunda, yazarların soyadına göre alfabetik olarak aşağıdaki şekilde yazılmalı; eserin yayınevi ve makalelerin sayfa aralıkları belirtilmelidir. Atıf yapılmayan çalışmalara Kaynaklar kısmında yer verilmemelidir.
Cunbur, Müjgân (1987), “Atatürk ve Milli Birlik”, Erdem, C.3, S. 7, s. 1-11.
Ergin, Muharrem (1991), Dede Korkut Kitabı II, 2. bs. Ankara: TDK Yay.
Öztuna, Yılmaz (2000), Türk Mûsıkisi Kavram ve Terimleri Ansiklopedisi, Ankara: AKM Yay.
Dört ve daha fazla yazarlı yayınlar:
Deny, Jean vd. (1959), Philologiae Turcicae Fundamenta I, Wiesbaden: Steiner Verlag.
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Publication Policy
Erdem, published by Ataturk Culture Centre, is an international, refereed journal that publishes original, scientific
articles on science, culture and art. It is published thrice a year in April, August and December. The articles
should be in accordance with scientific research criteria, original and not have been published elsewhere.
Symposium papers may be accepted for publication if they are not published before.
Conditions for Publication
• The articles sent to Erdem are examined by the Editorial Board in terms of publication criteria. The articles
that are in accordance with the publication criteria are sent to two referees. If one of the referee reports is
positive and the other is negative, the article is sent to a third referee. The authors take referee suggestions
into consideration but they have the right to oppose to the points they do not agree.
• The articles accepted for publication are sent to the authors in pdf format after their page setup is done. The
author reads the article for proof and makes necessary corrections on the print-out and sends it back.
• Referee reports are kept for 5 years.
• The ideas are under the author’s responsibility.
• The authors are paid for their articles, and the copyright for published articles resides with Ataturk Culture
Centre and this includes the publication of the article on the net.
• Unpublished articles are not returned to authors.
• Yearly index is prepared at the end of each year and is published in the first issue of the new year.
Language
• Erdem is published in Turkish. However, articles in languages other than Turkish may also be published.
The articles sent to the journal shoud be free of language defects and should be in harmony with academic
language use. It is recommended that the articles in foreign languages are checked for proof by native speakers.
Principles of Typing and Page Setup
• Articles should be written on A4 paper (29.7x21 cm.) and the required format is MS Word for Windows. Text
should be written in Times New Roman font, 10 sized, 1.5 spaced throughout. Leave margins of 3 cm. from left
and right and number all pages. Articles should not exceed 25 pages. Special fonts should not be used and if
there are signs of transcription, they must be pointed out for editing.
• The name and surname of the author should be written in bold letters (surnames should also be capitalized),
addresses in normal letters, and the author’s affiliation , address and e-mail should be stated.
• Abstracts in both Turkish and English, not exceeding 150 words, 9 sized, and a minimum of 4 or a maximum
of 8 keywords, from the general to the specific, should be written.
• Titles should be written in bold letters. It is better to use headings. Numerate headings as 1., 2., and
subheadings as 1.1., 1.2., 2.1., 2.2.. All main headings should (parts, bibliography, appendix) either be written
in CAPITAL NORMAL LETTERS or Bold Small Letters. Only the first letters of headings and subheadings
should be capitalized.
• The parts to be stressed in the text should be in italics, not bold. Both italics and bold or italics or “quotation
marks” cannot be used at a time to stress.
• Qoutations are written in quotation marks. Indent qoutations that exceed 5 lines 1 cm from the paragraph
indent and write in 9 sized letters.
• TDK Yazım Kılavuzu is to be taken as the basis for spelling except for special occasions.
Bibliography
• As long as the names of books and journals are written in italic/normal newspaper, letters, names of articles in
“quotation marks”and “Bibliography” is given at the end of the article and footnotes and bibliography are given
consistently throughout, authors’ preferences in terms of giving footnotes and bibliography are accepted.
It is suggested that when it is necessary to indicate a source within the text, the surname of author, year of
publication and page number should be included in parentheses as exemplified below and it is better to use
the footnotes for further explanation and information:
(Köprülü 1932: 120). If the name of the author is used in the sentence, there is no need to mention it in
parantheses: Köprülü (1932: 10) in his work….; Tanpınar (1976: 120) says…”
If the publication has more than one author, it is mentioned in the text as (Öztürk vd. 2002).
• Avoid using secondary sources if you can reach primary sources.
• If more than one publication of the same author published in the same year are referred to, give them as
(1980a, 1980b).
• Websites should be cited with the dates in parantheses.
• Bibliography should be given at the end of the article. Bibliographical information is to be ordered in
accordance with an alphabetical order of the surnames as exemplified below, and publisher of the works and
page numbers of the articles should be stated. Works, that are not referred to in the text, should not be cited
in the Bibliography.
Cunbur, Müjgân (1987), “Atatürk ve Milli Birlik”, Erdem, C.3, S. 7, s. 1-11.
Ergin, Muharrem (1991), Dede Korkut Kitabı II, 2. bs. Ankara: TDK Yay.
Öztuna, Yılmaz (2000), Türk Mûsıkîsi Kavram ve Terimleri Ansiklopedisi, Ankara: AKM Yay.
Works with four or more than four authors:
Deny, Jean vd. (1959), Philologiae Turcicae Fundamenta I, Wiesbaden: Steiner Verlag.

