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TÜRK DÜNYASININ ŞAİRİ BƏXTİYAR VAHABZADƏ 

 
Bahtiyar Vahabzade çağdaş Azerbaycan Cumhuriyetinin kurulmasında 

topluma yön veren ve bu işte büyük emeği geçen, mümtaz bir şahsiyyettir. O 
hem şair, yazar, hem pedagog, hem de halkı milli manevi değerlere sahip 
çıkmaya ve onu derk etmeğe çağıran mütefekkirdir. Bahtiyar Vahabzade gibi 
kuvvetli sosiyal-siyasi analize sahib, felsefi derinliği bilen, vatansever, milli-
manevi değerlere bağlı bir şahsiyyetin yazıları bu gün de aktüelliğini 
sürdürmektedir. Çünkü bu Vahabzade hayatını halkına adayan bir düşünürdür. 
Bahtiyar Vahabzade sanatın hemen hemen her alanında eser veren ve bu 
eserlerinin konusu her zaman topluma, milli manevi değerlere hizmet eden bir 
ediptir. Onun eserleriyle yetişen nesil bu gün yeni Azerbaycan’ın daha da 
kuvvetlenmesinde, milli manevi değerlerin korunmasında, vatanseverlikte önde 
olan yetişmesinde önemli bir rola sahip, vatanı milleti için canını feda eden bir 
nesildir. 

Milli kimliğin idrak edilmesi, Türklük, Türk dünyası, milli manevi 
değerler sahip çıkmak Bahtiyar Vahabzade’nin edebi şahsiyetinin esasını 
oluşturur. Bahtiyar Vahabzade sadece Azerbaycan’ın değil bütün Türk 
dünyasının şairidir. Bu elbette gelişi güzel sözler değil, bu sözler amelde de 
ispatlanmış ve her kes tarafından kabul edilmiş sözlerdir. O sadece 
Azerbaycan’ın derdi ile dertlenmez, Türkiye ve bütün Türk Dünyasının derdini 
kendi derdi olarak kabul eder ve bunun için yollar arar ve çözümler sunar. 
Bahtiyar Vahabzade uzun yıllar Sovyet baskısı altında milli manevi 
değerlerinden uzaklaştırılmaya çalışıldığını görmüş ve bütün hayatını tarihin 
akışı içinde tıkanmaya yüz tutan Azerbaycan–Türk medeniyetinin yolunu  
kalemiyle açmaya çalışmıştır. 

Bahtiyar Vahabzade bu yönünü dile getirirken, ister istemez M.Emin 
Yurdakul’un, 

 
“Unutma ki şairleri haykırmayan bir millet 
Sevenleri toprak olmuş öksüz çocuk gibidir” – 

 
mısraları akla gelir ve burada Vahabzade bilhassa bütün hayatı boyunca milleti 
ve onun aydınlık geleceği için  yüreğini ortaya koyan ve korkmadan haykıran 
bir şair olmuştur. Bahtiyar Vahabzade eserleriyle yeni, bağımsız Azerbaycan’ın 
kurulmasında büyük hizmeti olmuş ve bu mücadelesiyle genç nesle gerçek şair 
olmanın esaslarını göstermiştir. Şair daha 70-li yıllarda yazdığı köşe 
yazılarında “sanatkarlık meseleleri” ne dokunmuş, ister Azerbaycan’da, ister 
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Türkiye ve Türk dünyasında şairlik ve şiiriyetle ilgili fikirlerini açık yazmaktan 
çekinmemiştir.  

Bahtiyar Vahabzade şiir nedir? Sorusunu cevaplarken estetik yaklaşım, 
insan duyguları, kalp çarpıntıları, istek ve arzularla  beraber sosyal gerçekliği, 
insanların yaşadığı acı ve zorlukları yansıtması gerektiğini yazar. Hayat 
gerçekliklerini dile getirmede şiir türünün kuvvetli bir ifade vasıtası olduğuna 
inanır. “Bellidir ki, bazen cilt cilt kitapların diyemediği gerçekleri ve fikirleri 
bir beyit ve ya bir mısra ile veciz bir şekilde ifade eder. Elbette bu şairin şairlik 
kudretine bağlıdır” [Vahabzade, 2008:254]. 

İlhamsız  yazılan şiiri plastikten yapılmış yapay  meyveye benzeten şair 
bunun zahiri meyveye benzese de tadı ve kokusu olmayacağı fikrindedir. Bu 
anlamda kalıcı ve güzel eserin yaranmasında esas meselenin ilham olduğunu 
savunur. Şair fikrini Samed Vurgun’un aşağıdaki mısraları ile kuvvetlendirir. 

 
İlhamsız yaranan hangi bir eser 
Yadigar kalmıştır yarınki güne?! 

 
Bu anlamda Fuzuli’yi örnek göstererek ,“İlhamla, yürekle yazılan 

eserlerin üstünü asırların tozu örtememiştir. Fuzuli’nin 400 yıl önce yazdığı, 
 

Şeb'i hicran yanar canım. Döker kan çeşm-i giryânım. 
Uyarır halkı efkânım. Kara bahtım uyanmaz mı. 

 
mısralarında verilen fikrin etkisi hangi kitabın etkisinden azdır?” diyen şair 
kalem dostlarının ustadların  isimlerini zikreder, fakat gelen genç şairlerden 
biraz sitem eder. Son dönemde etkili ve uzun ömürlü şiirlerin daha az 
yazıldığını söyler. Bunun da sebebini mücerretlikte ve hayatın gerçekliklerine 
inememede görür. “Şiirin kendine özgü konusu vardır, şiir sosyal gerçeklikleri 
yazamaz, bu yalnız nesrin vazifesidir” diyen bazı şairlere karşı çıkarak çağdaş 
dünya şiir tecrübesine dayanarak, “her birimiz gözlemlediğimiz sıradan 
olaylardan yazabiliriz ve bu sıradan olaylara şiiriyet  kazandırabiliriz. İşte asıl 
şiiriyet sıradan ve hayatta baş veren olaylardadır” [Vahabzade, 2008:255]. Şair 
insan ve onun hayatıyla bağlı her şeyin şiirin konusu olabileceğini belirterek. 
Bunun için her şeyden önce anlattığı olayı ve ya tasvir ettiği objeyi iyi bilmeli, 
duymalı, hissederek öğrenmeli ve bundan sonra yazmalıdır. 

Bahtiyar Vahabzade “Edebi Düşünceler” adlı kitabının “Şiir nasıl 
yaranır” başlıklı yazısında şairliğin fıtri bir istidat olduğunu savunur. Şaire göre 
istidat her şeyden önce başkalarının baktığı, fakat göremediğini görebilmektir. 
"Şiir sanatında neden yazmak önemli değil, esas olan nasıl yazmaktır" diyen 
şair hayatta her zaman rastladığımız olayları ister ilmi, isterse de edebi yönden 
tahlil eder ve genç şairlere bir nevi tecrübe gösterir. Şair ister insan oğlunun 
yaşlandıkça belinin eğilmesini, isterse de doğar doğmaz çocuğun çığlık atarak 
ağlamasını ilmi yönden açıklarken, sanatkarane bakışların da ne kadar 
mükemmel olduğunu göstermiştir. Şair burada da çağdaş şairlerden örnek 
getirmekle beraber, yine büyük klasik Fuzuli’yi de esas almıştır. Çocuk 
doğarken oksijenin ciğerlerini genişlendirmesi neticesinde çocuğun çığlık 
atarak ağlamasına Fuzuli “Leyli ve Mecnun” manzumesinde şiiriyet 
kazandırmıştır. 
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Ol gün ki, bu haki-dane düştü, 
Halini bilip fegane düştü. 
Ahir gününü evvel eyleyip yad, 
Akıttı sirişgi, kıldı feryad. 

 
Fuzuli bu doğal hadiseden şiirinin poetik seviyesini kaldırarak güya 

Mecnun doğduğu zaman gelecek hayatını, yani Mecnun olup sahralara 
düştüğünü, acı çekeceğini daha o zaman derk etmiş ve ağlamıştır. 

Mehmet Akif Ersoy’un eserlerini okuyan, onu tanıyan ve ona hayran olan 
Bahtiyar Vahabzade bu konuda da gençleri asıl kaynağa- Fuzuli’yle beraber 
Mehmet Akif Ersoy’a da yönelmelerini sağlamıştır. Vatan uğrunda şehit olan 
askere hiçbir şekilde karşılığının ödenemeyeceğini “Çanakkale Şehitleri” 
manzumesinde sanatkarane ifade tarzını manzumeden aldığı mısralarla genç 
şairlere örnek göstermeye çalışmıştır [Vahabzade, 2008:659]. 

 
"Bu taşındır" diyerek Kabe'yi diksem başına, 
Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına, 
 
Sonra gök kubbeyi alsam da rida namiyle 
Kanayan lahdine çeksem bütün ecramiyle 
 
Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan 
Yedi kandilli Süreyya'yı uzatsam oradan. 
 
Sen bu avizenin altında bürünmüş kanına 
Uzanırken gece mehtabı getirsem yanına. 
 
Türbedarın diye ta fecre kadar bekletsem, 
Gündüzün fecr ile avizeni lebriz etsem. 
 
 
Tüllenen magribi akşamları sarsam yarana, 
Yine bir şey yapabildim diyemem hatırana...  

[Düzdağ, 1999:385] 
 

Bu mısraların yarattığı manzara karşısında insanın kanının donduğunu 
belirten Şair, askerin vatan uğrunda şahadetini o   kadar yüksek değerlendirir 
ki, bu durum karşısında olması imkansız hayallere baş vurur. Mümkünsüz, 
fakat benzersiz ve tekrar olunmaz bir ifade tarzıyla karşı karşıya kalındığını 
belirterek ibretle “Budur bedii söz. Büyük sözün kudreti!” diyor ve genç 
şairlere de bu örnekleri gösteriyor [Vahabzade, 2008:658]. 

Bahtiyar Vahabzade’ye göre şairlik için esas olan şartlardan biri de dil ve 
ifade güzelliğidir. Bu konuda şair gençleri klasik şiire yönlendirir. Klasik şiiri 
mihenk taşı olarak gören Bahtiyar Vahabzade, gençleri yönlendirmekle 
kalmaz, eski şiire saldıranlara karşı da tutarlı cevaplar verir. Onun 1976 yılında 
Bakü’de yayınlanan “Sanatkar ve Zaman” gazetesinde 1972 yılında Türkiye’de 
yayınlanan “Varlık” dergisinin Ağustos sayısında İsmet Zeki Eyupoğlu’nun 
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“Ölü Edebiyat” adlı makalesine cevap olarak “Yel kayadan ne götürür” 
makalesi yayınlanmıştır.  

Bahtiyar Vahabzade makalesinin başında “Ben bir kalem sahibi olarak, 
milliyetinden asılı olmayarak, dünya edebiyatının büyük ediplerine her zaman 
saygı duymuş, kendimi onlara borçlu saymışım. Klasiklere yapılan saygısızlığı 
geniş anlamda edebiyata, sanata, medeniyete bir kast ve garaz olarak 
görüyorum.”der [Vahabzade, 1999:195]. Dil ve ifade güzelliği için klasikleri 
örnek gösteren şair,  Divan Edebiyatının dilinin özellikle Fuzuli dilinin 
anlaşılmaz, Arap ve fars terkipli sözlerle dolu olduğunu belirten makale 
yazarına dilin canlı varlık olarak sürekli geliştiğini ve bu esnada sürekli sosyal, 
siyasi, kültürel ve tarihilik bakımından irtibatta olduğu ülkelerin dilinden 
etkilenmesinin gayet doğal olduğunu, dilin gelişerek her dönem değiştiğini 
söyler. Aynı zamanda dünyada hiçbir halkın dilinin saflığını iddia etmesinin 
mümkün olmadığını, hatta muhafazakar  milletlerden biri olarak tanınan 
İngilizlerin bu günkü dilinin Shakspeare’nin dili ile aynı olmadığını göstererek 
bunun tamamıyla doğru bir süreç olduğunu belirtir.  

Avrupalılaşma sürecinde Bahtiyar Vahabzade de aynı Mehmet Akif 
Ersoy gibi Batıdan Japonlar gibi faydalanmamız gerektiğini söyler. Yenileşme 
adı altında eskiye sırt çevirmektense, Avrupalıların – İngiliz, Fransız, Almanlar 
ve Rusların ecdatlarının isimlerini gururla çektiklerine, Beethoven’in, Bach’ın, 
Shakspeare’in, Tolstoy’un, Balzak’ın, Hugo’nun yıldönümlerini, heykellerini 
yaptıkları gibi bizim de milli değerlerimize sahip çıkmamızı ve Fuzuli, Nedim, 
Nabi, Nizami, Şeyh Galip, Itri gibi değerlerimizi yüceltmemiz ve adlarını 
ebedileştirmemiz gerektiğini belirtir.  

Bahtiyar Vahabzade bu makalesinde yine eski edebiyata saldıranlara, 
dilinin milli değil, Arapça ve Farsçanın etkisinde kalarak taklide 
başvurulduğunu savunanlara İtalyan yazarı Francesco Petrarko’nun eserlerini 
ve dilini örnek göstererek onun da zamanında İtalyanca değil Latince yazdığını 
ve bunun için de hiçbir zaman hor görülmemiştir. 

Bahtiyar Vahabzade şiirlerinin sevilmesinin, araştırılmasının, onlara 
musiki bestelenmesinin esas sebebini klasik şairlerin söyledikleri vecizelere 
borçlu olduğunu belirtir. Çünkü daha küçük yaşlarından Fuzuli,Sabir, 
Karacaoğlan, Aşık Alesker, Mehmet Akif Ersoy, Bayrın ve Puşkin gibi büyük 
şairleri okuduğunu, onları derk etmeğe çalıştığını söyler. Buna göre de yeni 
yetişen genç şairlere klasikleri sevmeyi, söz sanatının sırlarına vakıf olmak için 
onları mısra mısra okuyup derk etmeyi tavsiye eder. 

Şair o dönemde Türkiye’de eski edebiyata karşı yapılan saldırıları değer-
lendirir ve bunu kesinlikle yanlış olduğunu belirtir. Bunu tam tersi olarak, 
Fuzuli gibi büyük şairlerden örnek alınması gerektiğini, eski edebiyattan 
faydalanılmasının gerekliliğini tavsiye eder. Nitekim B.Vahabzade Fuzuli’nin 
“ilimsiz şiir temelsiz duvar olur, temelsiz duvar gayette bi-itibar olur”. 
Düşüncesinin genç şairlere örnek olmasını arzu eder. Burada da yine akla 
Mehmet Akif Ersoy gelir. Mehmet Akif Ersoy da edebiyat hakkındaki 
fikirlerinden biri okumak, öğrenmek ve istidat sahibi olmak. Mehmet Akif 
Ersoy da tek istidatla güzel ve kalıcı şiirlerin yazılamayacağını, kalıcı 
olabilmek için ilim sahibi olmak gerektiğini söyler. Demek ki, büyük 
şahsiyetlerin fikirlerinin ortak olması bizim bu gerçekler üzerinde durmamızı 
gerektirir. 
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Bahtiyar Vahabzade şiirin değer kazanmasında, şairlerin gelişmesinde 
edebiyatçıların da büyük rolü olduğunu belirtir. Onun fikrince yazılan şiirler 
tahlile tabi tutulursa yeni şiirin eksiklikleri, eski şiirin de ananelerinin 
öğrenilmesine fayda sağlar. Bu da genç şairlerin yetişmesine, şiiriyete daha 
ciddi yaklaşmalarına neden olur. Genç şairlerin yetişmesinde seçtikleri üslubun 
da büyük önem arz ettiğini söyleyen şair bu konuda muharrirleri de göreve 
davet eder. B.Vahabzade her şairin kendine özgü üslubunun olduğunu söyler 
ve yayın evlerinde genç şairlerin yazdıklar şiirlerin bir başka şair tarafından 
redakte edilmemelidir. Bu genç şairin üslubunun zedelenmesine yol 
açabileceğini söyler. “Neşriyat idarelerinde şairin kendine özgü ifade tarzına, 
üslubuna dokunulmamalıdır. Şairin şiiri üzerinde başka bir şair düzeliş yapması 
doğru değildir. Bizce redaktor şiirde bulduğu hataları şairin kendisine redakte 
ettirmelidir. Çünkü sanat kalp çarpıntısıdır. Başka bir kalp onun mısraları 
arasında çarparsa, ahenk bozulur, ses sahteleşir”. Gerçekten de felsefi bir 
duyuş, şairane bir yaklaşım. Bu fikirler Bahtiyar Vahabzade’nin sadece şair 
olduğunu değil, pedagog, filozof ve büyük mütefekkir olduğundan haber verir. 

Makalesinin sonunda genç şairlere yüzünü tutarak yüzünü tutan yazar, 
şiirin seviyesinin yükseltilmesini, sanatkarlık meselelerine özellikle dikkat 
edilmesi gerektiğini ve Azerbaycan–Türk edebiyatının oluşturduğu senfonide 
kendi sesimizle katılmamız gerektiğini söyler.  
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Bayram Burhan oglu Gundogdu 
 

Bakhtiyar Vahabzade – the poet of the Turkish World 
S u m m a r y 

 
Bahtiyar Vahabzadeh was  a prominent poet, who always served society, 

national spiritual values with the theme of his writings in every sphere of 
art. Bahtiyar Vahabzadeh`s mastership prevailed over his other qualities and 
brought him fame to be “a poet of the Turkic World” either. The poet did not 
contented himself with writing  poems, but also revealed  the secrets of poetry, 
showed his skills in his articles theoretically  and experimentalised them in his 
poems. The poet`s words “Inspiration is just the first line, the  rest are based on 
talent and toil” have been analyzed in the article in  details based on the views 
of the poet. 

 
Байрам Бурхан оглу Гюндогду 

 
Поэт тюркского мира Бахтияр Вагабзаде  

Р е з ю м е 
 

Б.Вахабзаде литератор, который соченял почти во всех сфе-
рах искусства и сюжет этих произведений служит национальным 
духовным ценностям и обществу. 

Поэзия Б.Вахабзаде превосходила другие виды искусства и 
принесла ему репутацию поэта тюркского мира. Б.Вахабзаде не только 
писал поэмы, он открыл секреты поэзии и в своих статьях, теоретически 
показал каким должен быть настоящий поэт.  
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